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I STUDENTERHUSEThar 'studen
ter'" hvad enten de har været ind· 
skrevet, færdiguddannede eller blot' 
været,,' tilfældige forbipasserende, 
haft ,deres muntre liv på skatteyder
nes'regning: De har talt,om revolu
tionog væbnet kamp og ml)<1stand og 
modmagt og imperialisme og øvet sig 
i våbenbrug, ogindførl",kontrol og 
eksklusioner og sanktioner for en for 
dårligt vasket trappe. De har moret 
sig ogleget rigtige revolutionære, og 
folk, der har tænkt eller ment ander
ledes, er blevet presset ud, eller er 
gået af sig selv. Det er·til at forstå., 

SfunENTERHUSET h8rspilJet en 
;'J-' 
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REKTOR OVE NATHAN og den Øv
rige ledelse af Københavns Universi
tet står over for nogle ubehagelige 
spørgsmål. De må forklare, hvorfor 
de har fmansieret al denne revolutio

, nære aktivitet, og hvis den ikke alle
rede er stoppet, så bør det ske om
gående. Offentlige midler falder ikke 
,ned fra, himlen. De bliver betalt i 
skatter af folk, som i reglen har 
dårligt råd, for det er ikke de få 
højtråbende, der tjener meget, som 
lægger den største del. Det er den 

TLF.l<. 75 94 02 87 

DE RØDE BANDER i Købmagergade 
lader os kolde. Det er tilfredsstillen
de, at den hårde kerne kun består af 
en halv snes personer, og det taler til 
'fordel for den sunde fornuft i det 
danske, folk. Fløjene forsøger at for-
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Kriminalpolitiet lukkede tidligt i rrwrges 
Studenterhuset på Købmagergade i København 
efter anrrwdning fra rektor Ove Nathan 
Sludenterhu~et i Køhen· terhuset gennf.'ln længere skyldea en række Bpør~· 
hllvn bllOlv lidligt. i morges tid er blevet misbrugt, til m1Ji,øom F.:kstro Bladelll'en· 
lukket. og ransaget or politi. ille"lIl po1iti.~k virbomhed. npm dpn sidste uge har stil· 
et. Det llkele ener Anmod Under ml1!'lllg'ningen i nnt. Ipt ledelslOln ur tlOivel'sitetcl., 
ning fr/!. rektor ved Køben fandt politiet slagvåben der ,'rligt betnIer 375.000 
havna Univereilcl, Ove Not gemt i bIlset. kroner til StudlO!nterhusets 
hon, der frygter, at Studen- Oye Nathans reaktion dr.n. E1lst.rn B1adel.'1 fore· 

spørgellIer fik UniverRitl',tet 
til al starte sine egne under
Øl'lgelser - mer\ det mRultat" 
nt kriminnlpolilil't i nnt hlov 
bedtom at gribe ind og ran", , 
sag"" os lukke hURut. 

Den timeinnge oktion 
IItart.cr\e klokken to i nat og 
Cortlllltte til klokken 8,46 i 
morges. Kun en halv time 
efter, at d" IIidflte aktiviflter 
havde forladt ejendommen 
klokken 1.30 - med atore 
toaker pli derI!'\< cykler _ 
brølt politiet ind og stllrtede 
en systematisk gllnnemsøg· 
ning afStudenterhuRlOlt. Alle 
Rknhe og alle kontorer blev 
brndt op, cg politihunde 
gennem~gte ejendommen. 

Tillliolll blov der snt skilt!! 
op, Bom Cort,alte, at huset 
var lukket. 

OgBl\ for oe valgte bE!llty
releesm!!dlemmer, dpr tid
ligt. i morges forsøgte at 
komme ind. 

l følge oplysningf!r til Ek
. IItn Dllldet rellgerede Kø

henhllvnfl, Univerllilet, fordi 
mon - ved Bl!lVIl!,ændige un
dersøgelser- fik dokumen. 
teret, at Studenterhullet ik
ke er den Abne' ciendom, 
110m mlln ellera er blsVl!t 
garanteret. Tværtimod vor 
mon blevet bekendt med, Ilt 
et !!tort anw.) Cal ske nnme 
havde ud[{lst den oITenlige 
støtte, ogvidllte nu, at 'AUto
nome' grupper hovde den 
relOll1e magt over Studenter_ 
hueel. 

- DI' oplysninger, der fore· 
11\, var eA nlvodige, at IInl' 
versitetet ikke følte, man 
IIelv kunne klare Bl\gen. Det 
vur nødvenltilrt, al pfllitiet 
lValp Ul. sogoe en fAmlP.lt 
Lars Erik Allin, juridisk 
fuldmægtig for rektor Ove 
Nnthllu, (la Eklltra 81od"t 
sont i nat talte med ham 
uden for Sludenterhusl't. 

L.æ.~ ogBd $ide 6-7 

AF 
ANDERS-PETER 
MATHIASEN 
OG JACOB JUHL
 
FOTO; FINN
 
FRANDSEN
 

Paljti I.<nr!p.r razziaen i morges JJed indgangen jil Studenterhuee/ 
i Købmagergade 52. 

Kun en hall/ time fflr politiet elDg til, forlod de Bidst!' oWvie/er 
bygnin~:en. Hererdet Kal1eBirch·Madeen tIlJ 1!11 ung /tviniU,der , 

En dl/il palilimollr!1<ndcrRl1ser ~/tabe i bygningen. 
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(I Studenterhus afsløret som tilholdssted for 
1- revolutionære grupper - skjulte slag- og stik

våben finansieret afKøbenhavns Universitet 
Ekstra Bindet kan i mngergade 52, bekræf - er centrum for udndrnUe· lille Jtruppe milU.nn1.e, into


de nktivitet,er som dnn~, I"rrmte og stærkt venstre·
dag afsløre en dækadresø ter, at aHe midler er en· musik, dehnt, sknk og psy orienterede psykologt:r, der
 
se for hemmelig, militant devenclt under disknssio kologisk r/idl{ivning. tlyrker en lIærlig int,ereB~e
 

Og fordi det er mflde~tmJ for hAde DlllIdur-M(!inhof
aktivitet, hvor det hører neme. 
for den atnr(' koloni nf uden gruPPl'n og Hlekingesade


til dagenfl orden at disku Næat.en trcdivl! tuainde stu· landske studerrmie, der læ hnndel). En gruppe, der dil'l

_tere voldeli~ omvæltning derende pli. Kl1benhavnø ser i Køhenhllvn. kuterer dun væbnl'de moo


Universitet hlll' ornch~lt- arl AJtaammun" mogul linL . HLuml motl AnmflJndt'l., og
ru Bllmfundet. gang til Studenterhullct pli. 110m mobber og chiknnerer aelv 11m hlln afakrev sit stu
Det er Københavns en af Køhenhavns meRt luk rigt.ige Iltuderende væk. dlekort i jllnuar 1987, harREGNBUEN. 

suØse adr"sser i Købmager Men ~undheden er, nt det Denne gruppe hedder • han 2ndnu ikke fjemet aigUnivernitet., der-uden at. 
gade. er en dwklldrej;AC fnr 'nuto 'Regnbuen' og helltAr nffi· fra Studentllrhuaet. 

vide det - er blevet vært Sludenterhuset, der Iig norne' og milil!!n!.e g'nJpper, cielt Ilfsekst.en folk, dl'r kun Df'Ue er hlln~ reelle hjem. 
og ikke mindst [manciel ~er idyllisk i IIkyggen af Og al. KI\henhnvn~ Univer med meget god vilje IIdv kan Knll~ I3irck-Madøen bor pli 

Rundetdrn og over for Re sitet er ført bnl:" lylll:!t, nar kaldes studerende. det, Ilærmellte i Købmllgt:rbagmand for den lille genRen, far i øjeblikket det hVl'!rt ,\r bf'tnlf'r næ~ten F.ekll. husets rl:'clle leder gade 52, hvor hao har lIit 
bende. 375.000 krOllf]r i Arlig IItØt,te en hlllv million kroner lil og Ande1i,;e hrmnf'rfllrer, privnlr. kflmmer pli. førIlte 

Et opsigt.:svækkende frn Koh(!nhflvnfl Universi· dette ~"knldte Rlltcknter K"rI-i';rik llirck·MadHen, ROI. 
tf't. El t.ilskud der ydes, for hUB. drr hlev færdig plt univ(!rlli rOl' flt blive medlem ogfund afslag- og stikvåben tli huset - Ild over ol huse Hilset i ({øhmnr;ergsde letl!! fnr lIeks M siden. Hun . gndk'mdt Bom aJltivillt i 

i Studenterhuset, Kølr den populære øtudenteTCafl! styres i virkeligheden af en er mIlbrister i paykologi, og Regnbuen, skol mno f.eks. 

kunn~ rCd~flre for sit po~j
tive forhold t.il begr<Jher liam 
'autonom' og 'militant'. 

Regnbuens fA folk fylder 
maslIivt i Studenterhuaets 
mødelokaler. Denne UJ:!!' llr 
lypisk. Her hor RI'Wlhnen 
pli. forhAnd sat sig pA hflJv. 
Gflrds procent af de plsnlul:"' 
te srrangementer i huset. 
Og nu, hvor vi skriver okto
ber, er det' stadig gadekam
pene 18, maj, der præger 
dllgøoroenen. 

OVERVÅGET 
AF PET 

I\f Regnhu~no lIeksten of
ficielle medlemml'r er det. 
kun ni, der hnr 1'1 rlle]t og 
aktivt forhold til J{chen
hsvns Universitet. En Ger· 
dedel har aldrig hon det. 
Ml'!n de har IIl1igevel fusket 
slg t.i1stemmeret pli. Studen
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Universitetf.ls ledelse han. ikhe genkende 
na.vnene på j7erta.llet al m.edlemmern.e i 
Studen.terhu.sefs dominerende grupper 

Studcnterhusel. i I{flnmll ler ikke. Li~slJJT] ]{ar~ten 

gergade hnr I'lpg\Vl't. Atrale MlJd~en, deT a~ider som 
vis af falakfl un"ue, ndr pI" redaktør Af det inlerne hlad 
skulle fnrlrolle Knbenhavl1~ for 8luden',erhu~et. 
Universitet, hll'm (lI'res For Nu'l H'llme 'lg Anne 
næsten ]000 medlnmmer JøneS'ln er forholdlJl, al de 
er. . hor odov frll universitetet, 

De to all.d,}minerende og here(l-er er der kuu ni 
grupper i huaet 'Regnbul'n' rt'Clle Reillihue·studenter 
og 'St,udenlf'r m,Jril1ncisme' tilhll~. 
{SMHl har OmClf'!t kun 30 t~ndnu mere prekær er ai
medlemmer, t.uot.ionen for 'Studenter 

1 sidst,e ugr ~Ild EkstrA mod lL<ldemf'.'. Ud af ellnve 
Bladet univl'rsitf'tet uplysl', medlemmer finde~ de ni ik
om disRe menne~Lker n!l's1\ er ke. Det, er TAndll Anders
ind!lkrevet 130m ~t.udenter. ~on, Anneline Juul, Hnrild 

Resullntet er uheh3!l'cliw; Lillevang, MArlene Mndllen, 
for både K(lhenha"ns Uni· Dort,e Møllf'r Pf'rlersrm, Ca
versilet ng fnr rektor O"e milla Sejerøe, Rigmor Tete
Nnthon, der personligt har vide, Markus Topp og Chri
sf,øt.t.et, Stuc!enl,Hhuset.!l he stian Aanro. . 
sl;åen. Og af df' to rf'sl.f'reAlle hllr 

Ud nf de 30 rer~oner ('.r den ene nrlov fra UniverBi
det kun tolv, der hnr re!'l tetet. 
t,ilkn.ytning til universitfltet. ~"lere af dis.~(' personf'r er 
Resten fmdes iJlke, er fror ollig-evel imh;k"('vcl aom 
di!{Uddllnnede eJler har nr· af,udieukLive - hvilket, bl't)'
lov. der, al; dfl har 'ret Ul al 

Rcgnl.1Ul'ns leder ('I' Knlle komme i Studenlerhuyet o~ 
Birck·Madsen; der hlev ud har stemmerd.. 
Ilkrevet eft!'r etl.'lt slmlie fnr Kl'lbflnhnvnE; Universih't. 
nrosten syv ur sidl'n. Leif betnlpr i øjehlikk!'t 37!),000 
Christensen flr npfllrt som kronpr om lIrpi, lil :"ludl'n
sl.emnmhflrnUifl':I. ,;tllden lflrhIIRf't., fonh 'nnn t,("»r 1'1\. 
lermedlem, men Imn ell~i al del er en !ih!'n insl.itufinn 
sterer ikke i uniV('.rsit.el;et.ll for studerende i Køben
dntnh[l"-p. n"l r,r'r Pl'rnilll' havn. 
Hviid og Anette HeTVod heJ-

MOBBET UD 
Klimnet i det M Ilnldte I;l.u· ellers talte godt i st.at.istik

dl'nlerhuH her Il""nnl'm nl're ken.
 
I\r været an~trengt, intri· De blev udsIIt for mnllsiv
 
gont og hællligt. kritik, fordi medlemmerne
 

Den 111\rde kerne i 111lBat ikke ubetinget havde lyst HI 
11ar nødtvungt'nt llc<'eple· et være vagtfolk eller dnr
ret., at. Andre og'la hll"de lov vogt.ere. Og dll de først pli
At komme der. MenE; det Aret trak sig, hlev der hån· 
da~lif:l' liv blev forpe~!.et i ligt Illlrflvet i huselIl officiel
mngt.kampe og krav lim ud· le referat: 
smidning ng ('kJkluAlon. Hele res/1m nf Sfudentrr

- Der er inWIl tvivl om, at !umet er tI/rnkl lil jonlM {rf 
der blivl!r kørt hel? mnd enrR 0R forbitre/SI?, {in KFS 
folk, der er an.jprledes end altid har været el farvel'iR' 
dem, der at.YTl:'T hUllet. Vi er og særegent illd.~lag; h/l.~{Ir

jo ikke alle snmmen npvok bejclet. 
Sl!t plr. Nl'lrrehTJ og er revo En anden gruppe, 
lut.ionære. Og hvia der er YggdrllBsil. er gennem lange 
nogen, der har onJf: for pay perioder blevet beskyldt far 

Stucknterhu8~t pli Købmagergade, en epertraglet adr~.~.~e i de! købe'lhaurt8k~ JAJliuerJwCJr(cr, er offidell (!bCllf far 30.000sIlIderende. kiAtrisk hjælp, er det nok Ilt værn fURdster l)~ nn7.i
Men militante grupper er ved al trænge ol/c andre r!d. (Foto: Claus Bjørn Lorsen). Regnhucn selv I;ip,er juras Bl.er, der ~kul1f' ekBkl\l{h~r('l'. 

tuderende JOIJ!1ll Chrilltnf Araogen er, Ilt de hllr holdt 
tl!!rhuaetn generalfarallm- mer IIf BAnden lIidder i dAg deoterhuset vært for en tidligere 'anti-racl~U!lke fersen, der har repræsenoc· foredrag om Hllgekor~el hi
ling. fængslet for væbnflt henk· feat, hvor kun meJ:('t fir. nfde møder', Al der er indkaldt ret studenterforeningen De ~L()rie og blnndt Andet for
iEluotra Bladet har gpn. røveri, ag gruppen holdt faste bnJgere - (ar ikke lit. 'kIlmmerater' fra AnUfa.~ bat-fonlm i Huset. tnlt, Al det er et III1'ind dr 

n!:lm dfl ~id.~!.e nger benyttet ml'lder ved Rundetdrn, fd ua!vne Iltuderende ved «{i ciatisk Aktion. Pnrote til nt Den hlr.rde kerne fra gnmmfllt uordi"k tep-!. 
b~de Almindelige DR Il/llmin uger før de blev enholdt. henhAvne Universih't. - hAV' f'lrs"arfl vennerne med slag Rflillihuen hAr omcieR hA Jf"lge Anli·fNldlll(>me ~llr 
deligfl journu.liBtiake meln Andre medlemmer af dpu de adgang. Do mødtea om og kostevllben. uet dehalfnreuingen fnr at dettfl nok til ell arelang 
di:!r til III danne Ilill" el billede nu nedlagt.e Imnde kommer kring fyrre cent,rale skikkel Det vakte en del intern bære silkeslipa ng bnJije dyr alrirl, hvor mnn hor krævet 
At Studenterhusetsaktivite. stadig i hu,~ee:. ser fra Køhenhavns illegale uro, da en ansat. i husflt fransk parfumu: gruppen Bmkit ud og tilmed 
ter. undergrundsmiijø til feat tidligere plr. Ir.rl!t. fandt våh - Jeg har aldrig følt mig hedt om rektor Ove Not· 
:Vi kender ikke til oll, der SLAGVÅBEN under devisen 'Anl;i-faeia nene under en tTllPpe i hua velkommen, men vi hle-v hAM hjælp. 

et foregAet. Men det klin Sidste sammer lagde Køh tiek weekend-seminar'. et, mIm hlide Regnbuena tAlt, fordi de skulle bnJ~ Denne konnikt medført.e, 
f95t91,o\II, at f.eks. Politiela mllgergllde 52 officielt loka • De medbragl.e deree egen folk og medlemmer af 'Stu nogle medlemmer, O" nar at Uni"erfiitetet sidete Ir.r 
Elfterretninl<'ltjcnestl\ PET. ler til en st.udierække, hvor spiritus og køhte i øVTigl. denter Mild Racisme' (SMR) du kommer i d,lt hus, bliver stoppede den økonomiake 
hnr hart !lamme inten~/jse. nere IlAkald!.e 'modstnnds derea øl til indkøbllpria i fik banket de urolige ele du drrnnet for energi, fordi støtl.e til huset og førat star
iDel skyldes, Ilt folk frll < grupper' fortlIlte om deres Studenterhuaets bar. De menter plr. pinds med langl' du Ilkal aidde en helllf1:en  tede igen, da mon ha"de fAet 

d'en væbnede kurdiske na kamp mod EF og storkapit.a blev 11el;jent af folk, d~r til forklaringer om risikoen for fTil klokken rUe til nver løf1:e om, at Iltridighedeme 
tjonlllist~org'llnielltinn PKK len. Andre møder handlede daglig er aktivt! i Regnbuen, nll':iatiskfl Angr..h. midnat - ng diskut.ere peti var slut, og ot Regnbuena 
IiBr hllft dereejævnlige gung om 1I0lideriteten med fængE og kunne danae til live-mn teaser, Iliger Jonll8 Chriatof leeler Kalle Birck·Mlldsen 
i l<l'lhmAgergnde 62. lede medlemmer af den sik fra et otte mand stort AF ANDERS.PETER feBeren. ikke havde mere ot aign.
; Det akyldea ogd, at kend frllnake terrnr-nrganiaation arkpIlter. MATHIASEN Nu holder Dpbat-fonlm Det. sidf;te var et tomt løf

te 'autonome' gnlpper snm 'Adion Direte' og den kur Sandsynligvia var der og· aig væk. te. Den benh!irde magist.er OG JACOB JUHL 'Den Røde Hande' hnr hllft diske frihedshevægelse sA ved denne lejliglmd væb Det !'lnmme ~~Ir Kri~l.elig er !ltOOig Studen!.erbusetllGRAFIKSludenterhU8el som om PKK. nedn vn"rter lil st('de. fnreniug for S ,udentpr, dpr uofficielle leder. 
cielt mødested. To medlem- Forrige weekend var St,u- Det. har været. reglen ved GERT NIELSEN ml'd sinf' lirs ml'dll'mmer 
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- Jtga- r)'Mcl nllcrdctlf' tillitkbrud DR gorrm","-,", al StuåmJ6
~'I.cd rHr.e blir!Crgendbnct i mi" rektor1id, Jiger~ Nat1uua.dt!rRektor Ove Nathan forfærdet over fundet afvåhen Q/fMOl pd. poslÆ!n om en mdneds lid. (F,.,; TInt: Hattlat} 

Det aub:molne m~ i Kli De!rllden erfare:r: EbtTll Ikn intm'ne stemning i 
benhavn og stud~de ved Blodot, ol politiet fllndt en St"udmterhuøet er 1111 dll.rlig, 
Købrohnvns Uni..-eT'llitA't lrtO'!' mlP.nr;:df' tykke ttæ nt de l:tuden'!nde, der er 
miBttode i gAr St.udenlerhu 8tæn~ofcirbl80 Cetltilne knap IlA revnlutinnære eller 
!'I!t i Købrnngergude mm til ters længde, flmT1 man end ligcl"rnm har gntlske rumin
hold!<Stl'd. nu ikke h'lr liJrtolt offeDtlig delige intere8ll(!r, ofte træk

Det er s"krt, en..r At polili heden nogri om. kf'!'t mg ng afatAr fru Ilt ~ 

(-'\. tidligt. til'frlllg m~ tin Herudover Ijernt!de 'PO'iti JIytt... h~ mødelokaler. 
der et! TIl7.7.l'l fROdt ~1PgVJ\ et rin~ind, dokument,", og J)(otte et" i ilr net fur 'D~ 
hm i hu!ll't. F.l fuoo, drn papirer SlUDt eD nelrke fil bm-FflTllm'. 'Moderate Stu.i 
øjehlikkelig fik rektor ved ner. dPFIteT"' og den 'k::risteligt! Ol"'" 

KubenhavT1!\ Univl'nritl't. Pnlitiet og univurritetf't ganisstiml "KF5'. 
Ove Nolhan. til Fd heoriIre illtel'l!fl!le"rm' rrilt ~ell fOT Sam!:kliF; kommrr Il"r olt
Stm-j"ntpmll!'f't af~. dokumenter, der kan for Bålnngt fætT"l' int('mationa

- J('A" er r::-"fl1Rl~ dt"'t er et l~llf' om den anbmome Te ~ud{'Tlll'r ......11' mn det 
tilJidsbmd, og jeg Åbner det gmppe 'Regntruens' aktiv:! netnp er de fn.>mmede &u
iUe i min tid Btml T'l:'lrtor, tetM". denteT'll tilmcdMæ""I~, der 
~iJ;l"t Ove Nathan, der har D=ne grupJlE' af JlfiJ'kolo har været en vigtig gnmd 
knap cn mAned tirbege pd gi-sturlerende har i de !!W!'le til, al UniVf't'lritetet giver 
p:J!ll.("II. loårfremlltAet ~m lIndelige 37:i,00Q krotlcr til Studen

T loh€t ar i !dir lin", der chef-ideologer ogreel1e lede te'rhu9l"t om Arnt.. 
kun ,spagfærdiR!! prnte;trr" re 'øf'. StvdI!Dter'buæt. Og Kbtn Bbdet·1eI" beIærldt ,r,., 
mod reklon; t>c!Ilut.nIng. det er 6kct. !!elv om ;Jk'l;n med, .t netup udrl:)'I;ni~en 
nhlnrlt andet fTIl SWdenær- l buens' apidær ikke mete af 'Jntern.IrlWnaI Fcmming' 
hl1~ef!\ h~1fK'_ Bc!;tyn:ol hor n~ tilknytning bl 'Vllt l"I"i af åT'l'l'lgl""ll!!' til, Bt 
sen flmle.<;t<."T'P.de og fltrlt.e UnivP.l'"Iritetft og omcelt jk~ nniV'CT1<itctsledclflil!l1 høvde 
flf..erede d~ igennem, Ile [<piller nogr.n mUe. 
meD 'I'bUITlP.Tltcme vør d Pe'nIOnb'l'dsen fru "Rq:n. 
E'V1lge. at Univ~ets le hIlen' opfatter sig !!elv fI(I'rtI REAKTIONER 
delse Y1II~.,'tC' Ikke at-reage-re. bade ml1itante og llVtoDo F.kstrn Bladets repmt~~i 

mfl. gAr, der forte tillJniveTI;i ......
FLERE VÅBEN De menem ti og IIeIuMn lebl hc:ilutningom al lukke 

Kluk](en 02.00 nFdten lil mennl!8kerflidder pl hO'l'ed· og pJumhlriT' Stl1dent".,-hlJ
liM'rlllJl" rykkede en deling af pru'ten af alle fallW ~ i !'let, frempruvnkM'('dp tirø
kriminal- og berodokababe Studonternul'let. Der går dag en stl"l'!m af ofTentlig 
tjmt(' ind i StudenLerhuRef., næppe eD rlag uden m~eak aktivitet. 
dM" hl~ gt'nncrn~ frn l.up tivitet, og hver onsdag b0o ~,p~ed
til bund. PIJTitit't h1lVile he ker oe si~ Miro"", fast ind i dele11'M' og politiske 1'eaktiG
grnndct mi.o;t./l1lJre om eky* to mødp.Jukaler i op bl el ner VH:!ltede ind.. 
devAben. nw.n faudt 'hin' et hnlvt. d9l1P"- Der er tale vm Sagen ligg'PT i dag blide 
mindre lager af el~her1 en meget Ilkæv fordeling Bf hol! kriminalpolitiet. og på 
IlOmjemrør og lltAIkabler. hUIlt!t1l facilileter_ ChriRtiansbm'g, hvor John 

Vmther fru de konsf'rvntive 
'W'IIr r.wat P;\ artrækkenm. 
Han vil inden for 111 dagt! 
stille llTIdl.'T'V'ill'llinSHminill
ler, Ole Vi~ Jenll@'ll eR), l't. 

, Abent 5pØ'W""AI om forhol_ 
dene i Studefllernu!let. 

Moderuæ Rtlldl'flter lIt,øl
Ler 09'E' Nathan! beølut* 
ning. 1n€'Il1l den anrlen stu
dcnlergruppe, "Studenttm

·redet'• p1 et preøøemøde bA
de kriti~eEbtra 810-' 
det for at lave 111rligjoumø- . 
1i8tik, rektor Ove Nathan: 
fOl' al b1yde lt'If1.eT ._. og de 
autonomerorøthanvAlMm. 

Man ml øpørge, hvad det 
er, der Br 'Studenterrådet'-' 
lIlIl'!kr&rikkert pl banen, da E/f bfkfeml btdyrelMforSlrlllent{'T~ll".t1Jl!'d/ti gdr~Detrbl!rlu!/Dlkfru 'R{'grrbum' dø 
foreningen ~nem flere Ar 
9l'lv har øtboldt sig fra at 

er d"ld j ul,lIJurne, IwrdJ lig ull'i. (Fol,,; MadI Wifllher) • 

benytte Studmterhullet i 
Købm~dp.. og fØM for 
en mAned friden Ind lIig re
præsentere i dl--'lII bef..tyrcl
æ. . 

KIIbP.11haVDs flt,ør9t.e Øtll

den'",rbl!vægt'11le har alWl 
lll!Ogt! holdt diakret afotand 
til Kt1hmngergnde. 

8t.udt'nterhull(!l.l! for-
m'lnd, Erik A1hrechtllen, 
der spiller rock i h\lt1e't. fllo.r
tede sin dag mro cl flkældl'
ud-møde hOIl un;v('11\ile1C11
direktør PP\:.er P)p'ngl.', Her 
indrømmede fonl'landen, at 

man kendte til BIRKVAbnene, 
men at man havde hal\ pro
blemer med at Iltine noget 
op. 

Da han om aflcnniddageu 
mødle preslIen, kendte for
mond Albrechllieu iklre læn
gere til. at der titlliJjl!re var 
fundet vAbeu i Studenter
hUllet.. 

FonnnndlC'u kunne heller 
ikke hUllke, III. delle fænG
men fnr f1l mÅnroer Riden 
blev diak-uteT1!t på bade et 
atonnøde Ol: i husel8 inlerne 
avill. 

Forelagt Albrochtæna hu
knmmlO'lsl!8tnb uobrød rek
tor Ovl~ Nathan apor'llo.nt: 

- Mondeu må have level'" 
poøtRj i øreme. 

Nathan fortoæl.ter: 
Bortl'e1, fru 'Regnbuen' og 
'Studert>nde mod Raciame' 
tvivler jlOg ikke på de stud~ 

rendeø ,::ndlo vilje. Jeg" be
sluttede milt for at reagere, 
d'l det llik op for milt, at det 
nM.op "ar dill!'e. to M"Jpper, 
der ha,de vundetmagtkam
pl'O OTT_ hlll!E!t. 

- Je~ IIløltede Studenter' 

hUlICt, fordi dt!t ikke er nu
gen hemmelighed, at mange 
Iltuderende ~ f.eks. fra pro
viTlrwn  lever en triBl tilvre
rellll! i Btorbyen. Det kan 
Vll!re rel køligt, og jeg vil 
KOdt hR' på holtepulden fnr. 
at jeg har givet huøl!t pe"~. 
Men det her er jo g6l't helt 
amok, ug nogen hllr v,.llært 
flig en lektie sidste nnl. 

AF .lACOB .lUHL OG 
ANDERS,PETER 
MATHIASEN 
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SIKKERHEDS-POLITI 
AFHØRER STUDENTER
Våhenfundet og udtalelser i fjernsynet er blevet en sag 

. 

for sikkerhedspolitiet .' 
"" 

Sikkerhedspolitiet på Kø-. 
· benhavn6 Politigård gAt' nu
 

ind isogen omkring det luk~ .
 
kede lItudenterhuB på Køb-'
 
magergade. '
 

To af frontfigurerne i
 
Rt!gnbuen. Kalle Birck·
 
Madsen og Anne Jf\nllllon,.
 
vil i løbet af fil. dllge blive
 
indkaldt tila(høringpå Poli

tig3rden, hvor ArdelingE vil
 
a!hl%rf! dem med ~igtedes
 
rettigheder for overtræde}·
 
ile af våbenloven. '
 

Dett<! bekræfter kriminal

inspektør, .Jørgen B. Frede

riksen, over for Ekstra Bla

det:
 

- ~l vil lige bruge et par
 
IIsgt" på Ilt løbe materialet
 
igennp.ffi, og de pllgreldende 

kan vente en 138J1J.~a1e med
 
oa 58nd/lynligvis allerede i
 
begyndelscn af næRte uge,
 
eigt!t aikkerhedschefen, der
 
Bet pli. sugen med "li. gtor
 
alvor, at. han ikke vil Bfvioo
 

,- at der knn blive tale om at 
rej~e algteleer. 

Det er Birck·Madsen og 
JØn5Sonll udt.alelBer i TV 2 

· Lorry on8dRg onen, hvor de . 
· for Aben skærm indrømme

dl', Ilt de vor flnBvnrlige for'" 
til8tedevrerclsen af slagv1lb
nene i Studenterhuset, dcr 
rAl'Jørgcn B. Frederiksentil 

'e.t"I'eal!t!n>mmh:lt!m. ," J' .",;,,, 

I gAr aftes gentog Anne ."~
 
p',JJln~9f}n aine udtldeleer'
 
, ElRmmc sted, og hun blev
 

8upploret af en anden kam· ..
 
merat fra Regnbu\!n, Jesper': '
 
Lund. ' 

'VI SKYDER MED
 
AUTOMATVÅBEN'
 

Jesper Lund og Anne
 
.Jønsson er hegge psykologi

studerende ved Københavns
 
UniverBitct, mel\B KaIle
 Kalk Birck·Mad!!en ag Anne Jl!m;ool'l indrømmede i TV·Lorry onsdag (lflen at de var ansvarlige for fir (m'dne ,,/agv/iben i hI/Ret. (Foto: Gert JrmHenfTV Lorry) 
8ircl<-Madsen er magUJter i,
 
psykologi med eksamen fra tisk referet, der i sommer
 
1987. blev udsendt fra repræsen


Jesper Luud og Anne tant.skabsmødet tinKlag den 
Jønal!Qn, der ogall er med 1. juni. 
lemmer af den autonome Referatet. gengiver en de
gruppe, Studerende mod bat om våben i St.udenter· 
Raeiame, fOJ1!\'arode eig husat, hvor nndre medlem
med, at vllbn<,"e okulle bm mer spurgte Studerende 
geo til at beskytte sig imod Mod Raacisme, hvorfor de 
raseister. skulle hnve bevæbnede 

I TV·udflBndelsen gav de vagtkorp!l til deree møder. 
hegge udtryk for, at væbnet Det medførte følgende re
kamp vnr ilt af !te midll1r, ferflt: 
man kunoe bnlge for ot toge 'SMR a{hok1er i det kom
k!l.mpen op mod det etable mende lIemesler et møde (or 
rede syel;em. of redegøre {Ol' lIikkcrhedll

NlIr de bliver afhørt, skal {omnllf-o.ltllingerne l forbin,
de ogsll forklnre om et mys-o deise med sdvel kommende 

80m allerede a{hok1te armn· 
gemeliter. D~ vil un(lervrj8 
i mødet blive !krtv:m8trerct 
bdde alog· slik og kcI8/el1d· 
ben, .~amt blive o[fyret 
lIkarpe dIld "led storka· 
librede automa/udben'. 

Ordene faldt, mens. der 
vo.r reprEP.sentanter for 
blandt andet de kristne 
grupper l huset. Ogde fnmø· 
ae sret.ningEr, er for fi\ uger 

.eiden blevet tnl1tket tilbage. 

AF JACOB JUHL OG 
ANDERSøPETER 
MATHIASEN 

L~$lonnøde\
 

- SMR afholde. i del kommende sem~sler cl møde for al redegøre [ar $ikkerbc.dsfollU\Slalt_
 

ningeme i forh. med sAve! kommende som sllerede afholdte amtngemenlcr. Der vil undervejs
 

i mødel blive demonSlrerel både slag- ,lik- og Ksslcvåben, saml blive affyrel skarpe sklKl med
 
. ',' " ' 

slorkalibn:de automalv1lbeIl _j 

l{øige del officielle rP.ffrat fm et møde i 'ilommer, skal tUr trænes j 8torkalibrefk autllll'UltvMen. 
Nu sier' sludenterM, at dd er humor. . 

···.BESKYLDER ALLE FOR NAZISME
 
Studenter·psykologer kammer over i tvangs-forestillinger· anklager rektor Ove Nathan for llflZisme 
Den autonome, militante fest., der klokken 17.02 blf!v det. to navn,llivne hagekorB men vil gerne afldøre, at en del vil komme sd langt en 

"psykolog-gruppe Rognbuen, udsendt fra StudentenA· dyrkende J)enlOner, der hnr stor del af vores materiale 8allg til. 
der i forbindelM med skan dets telefax. styret Ekstr/l madet. ViMe stemmer fra Regnbuen selv! Manifestet er afsendt fra 
dalen omkring Studf!nter Her fortæller de blandt menneBker har leveret . Rngr.buen fonldøer en Studenterrådets telefllJl:. 
huset er bortvist fra Køben andet, at alle atudenter fak skyt,sl1t til den fplske og Bnarlll!. nazistisk overtngel_ Samme StudentBrrAd, der 
havns Universitet. beskyld_ tiek er nutonome, og at det løgnal(tige hetz, skriver se nf det dnnske samfund: indtil for en mAned siden 
te i gflr rektor Ove Nathan er to nllvngivne pel'BOner frll Regnbuen. 'Problemel er derfor ikke har sJholdt..aig Crll"'kontakt 
ogEketra Blodet for i fælles· en fflseistisk gruppe,"' der de8 kobler (VAbnene, red.) i med Studenterhuset og
eke.h at stil i ledtog med stflr bag Eiultr!l. Blsdet-s ar SludcnterhU8et. Problemet Regnbuen. Den rnnge skri.NAZISTERNEfs!lCister og nazister, d"r Øn tikler gennem de aidste tre er, at /,vad der skele for 50 velse Indbyder til dislog _ 
aker at overtage det danske dage. Oli hermed ogBA bag KOMMER lir side,'! erucd al gentflgesig men er iklu! er ilnderBkre
samfund. rektor Ove No.t-hanø beslut Det.te kan Ekstra Bladet ligf>: {alUn næse" pli os olle. .ot. 

;; Rektor Ove Notholl Ruine8 til. Regnbuen tOg Ul gonmæle ning om at. lukkp. hUllet. afville. Vi diskuterer prin· Her 'IO~ Stlldenrerllll(;('l søg! 
~ (Folo: Kirsten Fie") i et fire siders hmgt mani- IfpJg(' RegnbuE!n~ brev er cipielt ikke vores kilder, atglfre(;it til ol forltinrfr(', at 
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Interne papirer dokumenterer 
militant ideologi i Studenterhuset 

Interne papirer fra det nu 
lukkede Studenterhus bevi.; 
ser. at _den psykologiske 
gruppe.~Regnbuen·. opfat~ 
ter sig selv som både mili
tant og autonom. 

Derfor har aktivisterne i 
'Regnbuen' både mundtligt 
og skriftHgr-udspurgt even'· 
tueIle _nye~ medlemmet om 
deres personlige holdninger 
til begreberne 'autonom' og 
'militant'. 

Det fremgår af de interne 
dokumenter. at det handler 
om at forholde sig positivt 
til disse 'tidens progessive 
strømninger'. 

For halvanden måned si·' 
den modtog 'Regnbuen' ep. 
besvarelse fra en person, 
der' ønskede at komme med 
i samarbejdet~ Personen 
havde vanskeligt ved at for· 
klare; ,hvad han egentlig 
mente om de nævnte begre
ber. For han vidste hverken, 
hvad det ville sige at være 
det ene eller det andet. 

'Hvad ang&r et begreb, au· 
tonom, som jeg ikke kender, 
et begreb. jeg ikke forstdr i 
den forstand. atjeg ikke ved, 
huad en person, der kalder 
sig autonom, selv mener at 
uære, sd ka"jeg ikke forhol
de mig til ået autonome ved 
at sLge. at jeg enten er for 
eller imod. 
-If:~ samin~ ~d orde~~,r::zil. 

VedkomIllende ,." person, 

der ikke underskrev sig med 
navn, men brugte en kode, : 
forsøgte at redde ansigt, ved' 
at sammenligne dagens au- \ 
tonorne med de sabotører, 
der kæmpede mod nazi· 
smen under 2. Verdenskrig. 

Dengang startede sabotø· 
rerne som ltriminelle, der 
blev skældt ud af magtha' 
verne, men endte senere 
som autoriserede friheds· 
kæmpere. 

Det resulterer i følgende 
udredning fra ansøgeren til 
'Regnbuen': 

'Generelt er det s&lede.~ i 
politisk kamp, at der må 
tages metoder og midler i 
brJ.;.{;, som il~kl! umiddelbart 
er velsetl! af de herslzende. 
Dt~!st.. midler, hvad enten det 
er politisk argumentation el· 
ler manifest slag·udveksling 
på gade og uej, uil blive 
skældt ud i det sprog, de 
herskende besidder. Eksem· 
pet: 'Før samarb4dspolitik~ 
kens sammenbrud i 40'eme, 
da var en sabotør kriminel, 
efter sammenbrudddet, da 
var de samme mennesker 
frihedskæmpere. 

Ekstra Bladet ved ikke 
med sikkerhed, om denne 
aspirant blev' godkendt som 
med.lem af 'Regnbuen', men 
det er sandsynligvis s~et. 

AF JACOB JUHL OG 
ANDERS-PETER 
MATHIASEN 

I 
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Studenterhuset rummede et større lager afstagvåben. da politiet undersøgte det efter rektors ønske 

'Studenterhus lukket .efter razzia
 
I	 • Studenterhuset i Koben· havde bedt politiet om at faet i alt 700.000 kr. i støtte 

hat11 havde andet end bo undersøge det universit'it$.; af Københavns UnIversitet. 
g~er, Ved en l'llItsag. st0t1tde stud~hus,f&'lll for et .ti.llllisbrud•. 
ning tidligt onsdag morgen man'favde fået, et up om; ~~Folkatings~edlem.John 
fandt Københavns Politi ni det var hjem~d for ~uto- Vmther fK~der. 
~la2Vaben: Otte 70·80 cm nOIll..øruppe~0derl.' V1smnf,;m . 
iange stålkabler med pia· ReIttOr Ove Nathan er Jenseri (R) redegøre' for, 

I	 stichandtag og et enkelt .mildest talt forfærdet" hvilke retningslinier. der er 
jemror med en længde pa over våbenfundene .og har for universitetets økonomi
en mete~, Ingen bie\' an rned 0Jeblikk..elig vjl:kmng ..ke stOlte t~'Studenterhu, 
holdt. da razziaen fandt sted lukket huset i Købmagerga. tøet. .
 
uden for cafeens abnmgs de. der ogsa ruminl!S'.en stu·,~ Ove Nat afviser, at
 
tIC, denterdrevet cafe. Ban kal- ;r..UIllverSltetet e havde
 

Det var ledeissen på Kø der den utilsigtede brug af-" kontrolleret, hvem der kom
 
!lenhavns Universitet, der huset, der de sidste to år har og gik i huset. Ansvaret for
 



( I 
;;l.. J , (> tj 106C-;;,z 'q ,jI::'R I A iÅTUbL-:!"Del 

STUDENTERHUS LUKKET
 
EFTER FUND AF VABEN
 
l~d\lor  for !(ohellhavlIs lIniversilel, Ove 
Nathan, lukkede i går med øjeblikkelig 
virkning sludenlcl'husel i Køhenhavn, dter en 
poliliransagning afsloredc et mindre lager af 
slagvåben 

Af Henril Winther 

En pDliliransagning nallrn 
lilollsdal-{ af l\ub('llhavns 
lJillversilets s[udclllerhus 
rC~\Iltcrcde  j et fund af ni 
skjulte slagvåben - og et 
foreløbig nedlagt studenter· 
hus, 

,. Vi lwr i cl par da~e  r~cl  

forlydender Olll, Oll der fore
gik lill!! og sager j sludenter
cafeen, og da vi lirsc!ag blev 
klar over, al der kunne va~rc  

våh('n i hu~d.  bad vi pIJlilkt 
011I at gribe ind," SigTf 

fL'klof Ove Nathan til Pet Fri 
Aktuelt. 

lr"lgl: vil't "kr i lllill<l j), Ol ll

lllissa:r Jens ChrislcllSl'1l 
fandl m.lIl i el aflåsl lokale i 
IllJsd i Kobl11l1l{crgade oUe 
50 cm lange onJogefarvetlc 
kkkaLler som hVLT vejedc 
cl halv kilo - saml cl halv 
rnder langt jemrur med 
handlar:: 

>.Del ef vi'lbell. vi 'lilr Lil 
kedclig" erfafing Im'd vi 
kenr1er dem lil hudlosl,,',1 
fI<l dcnWIlslrationcf og SIM

re ballade.r. De sJAr clHlda 
ri~(iR  hårdl,« si~er  Jens 
Christenscn fr.l Kuhcnil'lvlIs 
l'uHI i. 

lhlitil't undefsogef IllI, 

hvcm vå\J1H'nc iiihofer. H"I
~~l~ EkslrJ Bladd i gar har 
ftJr:,kl'nil~{'  aili IlIl Il l) le glllp

per tllgl'l 1I\<lgtell i SllldclllL'l~  

huset. Ove Nathan siger !il 
Det Iri Akloell, al hall har 
IH)rt, 'lt interessen rOCllS('f('r 
sig l'~  den såkaldte !legu
lUI('nmllpen; 

1>[)en har Iwfi lillnrse dl'f, 
og jeg har i dag lim1, at Hlarl 
på d 111Olle i Shll)cntenådel 
har bl'br{'jdct Regn1.mcgrulj.
pen, at dcn har haft disse 
vi'lben . men man har ikke 
sagt <ludct enel »fY<i til dcm. 
O~  <lc skulle jo h;NC værel 
smidt ud. t( 

»1 en storby må 1t:dclStH 
v;:l'rc sta.:rk og albrydc salll
ilrlH'jl!et i en sådan siluation, 
filen del har den ikke gjort. 
Nu lIar jeg lukket stuclenler
huset i reslt~n  af min lid 
(Nath,1O ~år ar om ~(:ks  lJl.::Tr. 
red.). så det er out med 
s(udclI[erhuscl og dels n\l
v;ercmlc bc':)tyrels~,.. sigt'r 
OV(' Nathan. 

l\"LCllhi.NllS lllliver~HL'I 

har de ~idstc  l ar år skudt 
mellem ('n halv og l'n million 
kroOt'r i sllldl'Jll('rilllsd: 

.. Ol-: c!d er sj rl'SIlIl~IIl't....
ja, vi kunnc Huk havt~ IJmgt 
PCIIg-t'ne mere kOllstruktivt. 
meil vi llilr gambld på eil ide 
om cl fa'lIes sted for dc 
sluderelUle, UH-n lk IlJlj:;e 
mennesker har altså ikke 
kunnet styrc deLt( sigf'r 
universitetets rcktor. der 
midi i balladen er lykkelig 
over, at der ikke blev fumlet 
skydevåben i huset. 

PÅ HERRENS MARK 
Kobenhavns politi b"[[dgter 
sagell mcd stor alvor. m(~n 

ifnlge Jens Chri~lcnscJl  har 
man endnu ikke nogen mis
ta'nkle al gå dier: 

»Vi står på Herrens mark, 
det er jo en Inasse mennes
ker, der har 1Iaft ;ulgallg ln 
del ~led,  .. siger vicekriminal
kommissæren. 

:.i.~.  : 

'ij
~~1  

" ..."1" 

Ow Nalhan hor lukk~t  stu
denterl1U9 ror resLcn af sin 
tid. UHJl går uf om som rcll
lor for Kobcnhuvns lJuivcr
Hilct om seks uger. row: 
lIony Nielsen 

Finder man ejermændene 
lil slagvabnene, bliver der 
tale om en siglelse for 
u'ovlj~ våIJcnLcsidllc1sf'_ 
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Rektor for Københa_ 
Universitet, Ove· Nathan, 
siger, at han er .mildest talt 
forfærdet« over, at politiet 
under en ransagning af uni
versitetets studenterlJus i 
det indre København tidligt 
onsdag morgen. beslaglag
de flere v;\ben. 

Han har derfuf med øje
blikl<c:ig -,irkning lukket 
buset i Købmagergade. der 
også rummer en studen
terdrevet cafe. Ransagnin
gen skete efter en henven
delse til politiet fra univer
sitetet om. at autOtlome 
grupper har brugt· buset 
som tilholdssted. 

Under r.J!ziaen beslag
lagde politiet ni slagv>lben, 
men ingen blev anholdt uno 
der aktionen, der fandt sted 
efter caieens lukketid. 

Blandt slagv>lbnene V'3t. 
der	 otte 70-80 cm lange 
kraftige stålkabler farsynet 
med et plasti~dtag og et 
enkelt jemr..r::<med en 
længde på en meter. Politi
et iandt også 20 bannere 
med antiracistiske opråb. 

• HISTORIENS 
BAKSPEJL 
I Wien stødle jeg på nogle avisar
tikler om østrigske og tyske skak
folks opførsel i 30'erne og 40'erne. 
Noget ardet vidste jeg, men langt* 
fra det hele. Det gav anledning til 
forskellige overvejelser. Brinck
mann, som jeg htu' kendt, den 
hyggelige Alfred Brinckmann blev 
indlemmet blandt dem, der for
bandt racisme og skak. Skriben
ten kan fonnodentlig underbygge 

- l	 pAstanden, men hvad så med 
Brinckmanns venskab med den i 
Danmark levende jøde Nirnzovich 
eller antinszisten Samisch? 

Emil Josef Diemer kan ikke 
bortforklares. Ha.n, der forsøgte at 
la.ve propagandn for gambitten l. 
d4, d5 2. e4, havde masser af 
bemærkninger om den jødiske 
spillestil, helt på linje med Aljech
ins berygtede artikler. Men det 
var almindeligt øt anse Diemer for 
sindssyg, han var indlagt flere 
~n~.	 , 

Professor Becker sluttede sig 
tidligt til nazisterne. Man har ofte 
sagt: så tidligt, at man slet ikke 
vidste, hvad nazisme var. Det væ
sentli~te nye, for mig, er oplys· 
ningen om, at de na.tistiske orga
nisationer i østrig dengnn~, i 
1927, var illegale. I skakorganlsa
torisk sammenhæng synes han at 
have været meget 'arisk', men der 
tales også om, at han i de sidste år 
før Anschluss ikke havde været 
militant nok. Jeg tror stadig på, at 
han havde jødisk blod i årerne og 
derfor blev bedt om at blive i 
Sydamerika efter skakolympiaden 
i Buenos Aires 1939. Kone og dat· 
ter kom i 1942, som nazisterne 
havde lovet. ' 

StOr'!!.l~!!t9r E~':!t Grucf=!:!, c!~:: 

berømte åbningsteoretiker, synes 
at have væJ;ct en fattig mand, der 
stillede op i de turneringer, hvor 
heri kunne tjene lidt penge, og 
ellers holdt kæft. Dette med und· 
ta~lse "af en artikel i Deutsche 
Schach2.eitung 1943: . 

- Imoo. alle mistænkeliggørelser 
i fortiden erjeg i stand til at bevise 
min ariske afstamning, og dette 
endda i en ofte misundt og sjælden 
grad. '. : : ',_., f 

NAja. En,ulykke,' i '5·års alderen 
kostede' ham et ben'; og h~n kunne 
derfor' ikke broges":sOni 'soldat i 
første verdenskrig. Hatis sidste Ar 
(indtil 1962) skal have været van
skelige. ,",' :"', , .. ,.. ,,' 

Jeg vidste -godt; at lli. -Alois 
Wotawa (1896·1970>. var jurist. 
Han ud~v faktisk i 1949 en bog 
om nogle opsigtsvækkende sager 
fra SO'erne. Men der Ertod ikke 
noget om kri~ene'::; 

Han var j, 1940-:46 retspræsident. 
og dommer for:, særdomstole. der··.. 
afsagde J;logle' opsiguwælli~ae ~:, 
dødsdo~~, Så,sent øom i februar' 

f 45{sAledes 'over",tO;'~er,'~der._ 
... "'~	 ha-vde stjAlet tøj. t.1.SUtt blev han:. 

pensio""!"t og fik gOd lid liI.sine, 
mange-hobbiea. hvon"btaDdt skak.' , 

. lian ~alle lidersmeø'betydeligii\ 
_østrigHa o kompOniø(' e1utspUa· < 

,;i,:~;,;!,"w '~j. :-:~·F 
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Lars Mdin (Iv), Niels B"kho1t og Iben Koch fro Stlldenterrddet pd Køfxmhrwnfl Unit'f!nJitcl tagl1r kro/ligt a(øtfJnd fro vabenfurwd 
i Stu.rie:ntcrhfuæt. - Vi er Rerk of, lU alle de mallKe studerende, der kommer j hUBet, nu bliver glliet i 1Iilr1kom ~ltd terroriater, 'iler 
N~ls DukJw/t, - Fote: Erik Gleie 

Studenterhus lukket i 

efter fund afvaben 
r;niv~rsitetets'ledelse kræver autonome gruppe~ fjernet 
AfKim Ravn·Mortensen med omgående virkning' modtaget godt 700.000 Ju-o.. Niele Dukholt. 

, lukket Studenterhu8et. lA· ner i 8tøtte i løbet ar de BeøtyrelElen;·j·ro~""Studen· 
En')gMlppo "studerende. Bene, er hlevet ndflkifi.et. og' sidste to &r fra København! terhuøet: fOfstdt ikke' OVe 
("R' gruppen Regnbuen de Bwderendo mA. finde et Universitet, driver en cafe Nathans fremgajJgsm&de: 
IndrølDmer. at de har an· ø.ndet 8led til deres møder, 'oBlltillerlokalertilrAdighed - Rektor h~ begået'tBt· 
bragt '8lagvAb,m t Stu- indtilledelaen øfuniveraltø- for 16 foukellige grupper af direkte øftalebrud i forhold 
dentarhueet ,I K"bett- tet ha.r garanti far, at stedol;' Iltuderende, deribl8J\dt til' voraø samlll'bejdllOftale 
havn. VAbnenc elculle an- ikke hmges som øamlingBlJoi Regnbuen. , med. universitetetr Aftalen 
g(veUgt bl"Ugcs til selv· tad fol' øutanome 'grupper: Fonnandr-n for Studen- si~r. 'at bestyrelson skal 
fOl'svar, fol"dl flcre af Ransagningen (nndt atOO, terrAdet. Niels Bukholt, er· kontaktes, nAr der opat& 
gruppena,,, ,: medlcmmcl'j i"fonli Ove Nathøn havde filet., k(lnder, .it',en sroP~ med~-:< problemer. .~M,"':"',{, : 
vPr.blevet. huet pA J1.vet._ , st tipom,.at hWlet var 88.m-:' namet 'Den, Røde.' Handej 1'" -·Vi hm- ikke hørt en· lyd... 

Under en" ranl1asning ,j lingee.ted for autonome' der sympatiRerer med bl.a. fra,rektor om hane miatan.. ' 
Studenterhuset 'pA Købmll-I grupper. DAde Studentertt- . IRA og! .. Baader.Melnhof","ke, føl"'Vi Iler Studentel'hu."!, 
gergttde i Københllvn nlltten I d/if og b~Bty'reIli'en :r~Bft1~ gruppentltidllte Ar nfholdtet'l '"aet- "kreget ud som 't6I't'(lr~'v, 
til i går fandt politiet otte : denterh'ullet tager" arlltllfld 'sympatimøde i studenool"- 1st-rede' j Ekatra Bladet. 
kraftige ståJkabler på 70·BO, fra fremstilling og opbeva· huset: Rektors påstand om, at vi er 
centimeter forsynet med ring ar vAben, men afviser, - De blev smidt ud, ligesA gået under jorden, paøser 
plaetikhAndtag, et jernrør at .l1utonome grupper har " anan vi fandt ud, hvad do heller ikke. Han kunne' Jo 
pf1 en meter og cil"ka 20 sat a1lt'pA møgten i hUllet. ',lavedEl. Vi har ikke kend_" hare rjn~, aif(et' formanden 
Mnnere med antiracilltiske~' Ove Nathan' oplYller, at akah til, Bt andre med die~ 'for hl!aty.-elsen, ~t1kl)~. 
opl"Ah. hou ikke turde hilde univer- Ilympatier har holdt møder I ,breilbtaen. 

Karl-Erik Dirck·Madeen, Bitets egne heljente under- ,huaet. Vi ved Jkkl!, hvem der Han' Cl" Iæd af fundet, at' 
fra Regnbuen udtulte i aR:.es 'søge Bogen 08' derfor mMtc har anbnlgt vAbnene I hua- .. I -dAbnel'll! "I" 8tudenterhtiBet" 

'" til TV 2 l.orry, at vAbnene hede politiet om hjælp, Han et, men vi tBgl'r meget lu-af· og hAber, a~ et planlagt mø· 
''l1drig er blevet anvendt, o!!' er forfærdet over fundet ar Ugl; afatund fra det, og vi er de med. Ove Nathan i nmate 

ldager, at de ikke et fje..... de ni slagvåben og knlder kede af, at DlIo da mange uge vil rede trlidene ud, sl 
~. ."1' lronge /liden. ,den utileigtede brug af hlJ8~ ,studerende, der kommer l hnllet kan ganAbne,
'S"" for KøhenhøVRa et et tillidsbrud. hUllet, nu blivet sldet i hørt· 
~0Jt .te~OveNathanhar Studenterhuset, som har korn med tarroristsr, siger 

'li"""

IC' 
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StudeIlterhuset lukket efter razzia

,'. 

B-ESTYRiLSEN - Christ'ian Aabro er en afdem,"der"ifølge Ekstra Biadet~~ori;a;;,gsudgave ik~ ~~- ~hroe~~(rl/~-ed 'Københavns ~iversi
tet, men sQ1n_ C1;tligeve? er aktiv i StudenteihuSet. Her'viser han -cfer er bestyrelsesmedlem i 8tudenterhuset -..Sii"årskorl som dokumenta
tion fOl; ,at han går på universitet~.Andre bestyrez.sesmedlemmer'serpil (fra venstre): Jakob Jensen (tidligere bestyrelsesmedlem), Kasper 
Bøgh. Pedersen, formand Erik Albrechtsen, Michael Taja, Rigmor Tetevide og næstformand Elisabeth Jessen Foto: Tomas Bertelsen 
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Det var ..nødværge« 
stger·medrenl""iir· . 
psykologgruppen ~  q'o~j 2./. OK(I ~3
Regnbuen om de . UJF • 
stave, politiet fandt
 
under ransagning
 

MRAS....ruS EMIlORG 
og NIELS ROH:LEDER 

" 
De slagvåben, ar>ru politiet 
fandt i Studenterhm;et l lUt
benhavn natten til onsdag, 
blev bI"llgt ind op t:] et =ti-ra· 
cistisk IllØde i huset for ca. I 
halvandet ir 3iden. Og har 
liggot der "lden, ~d~·  OlU grup
pem~  i huset efter mødet be
;Iluttede sig for ikke at forsva
re sig J:ll!~d  slagvaben i tilfæl
de afovergreb. 

Det oplyser flere at med
lelIlIl1eme af den psykologi- , 
ske rådgivnbgsgruppe,~  

Regnbueu, tllInjåmuztwTl. 
...Jeg ved ikke, hvor våbene . 

kommer fra. Jeg ved blln!, at 
man op til "t anti-rnci"l,;isk 
møde, hvor en af oplægshol
lieme havde fiiet mordtrusler, 
dillkutorcde sikkerh.eol og ~å  

blev der anskaffet de der kab
ler. som så ikke i1eBere er 
kOIDlUet ud af huset. Del er 
noget lort og må. beklage3' si
ger Kalle Birck-Madsen fra 
Begnbuen. 

Regnbuen har omkring ti 
medlemmer; Kar9teJl Mad.en 
er det eneste medlem, der og· 
så sidder i Stud"nterhll3et3 
bestyre].e. 

..Man havde våbnene inde 
konk:ret til den fest. De var i 
h·,~"t  '" oller =de~  sted. Jeg 
ved :ikke, hVem der bavde ta
get d"m med,. siger Karsten
Madsen, 

-Problemet er, at diskussio
Ilen ikke blev ta,,"et i glld tid, fur 
WiUl afholdt medet. Det kunne 
man ikke nå, og så ble'! disk\a
s10nen teget seneN, efl.er fe
!lten VlU" a!ho!dt.~  !liger ban, 

Stud.mte:rhu:lcts foruuuul, tl"n indgik en polHiaruneldel Univernitet Ove Nathan si ikke være et tilholdssted for ke er tilgængelige for smukke - Synes du terrorisme er et 
Erik Albrechtsen siger til In ee mod Stud.mterhu;let i gllt, at Studenterhl1'ilet 'Iil helt fremmede mennesker. ord. D", skulle have haft: helt. h...r,-"ht ord at brlJ8f! i denne 
fon:natioll, at han slet ikke Købw!lgergade, være lukkd resten ..r ha.Ll.!i som bar Dogle politiske aspi anderledes ~aftig  besked sammenhæng! 
VEU' klar over, at "tag"åbnene Uden på forhånd at ha..·e rek.tortid. lIom dog kun varer rationer, aom universitetet ik om, a~ 3å "r d"t ud. NAr d" "De rigtige ord er: At Stu
var i Studenterhuset, da di sikret sig en retskendelse fem-sek:! ·uger endnu. Ideen ke kan l<e):';ge TYe til,_ aiger pæne Illonnesker i b..':!tynl denterh~et  er røget ud i ta
akussionen om. sikkerhed O\'; geilIlemf~.,.u,.  politiet ou ran om. Slmlenteib.u;l.€:t betl'gner Ove Natban. sen ikk.. eelv har kunnet mag vene - et sted, hVOr det ikke 
fOD""" blev tagllt. sagning. han som "smuk.: Han afviser. at UDiversite te det, så må det desvæIl'e hører hjell1IIle. O" al;e lsm~r_  

To af Regnbuens medlem Vicekriminalinspektør .De~  tog jo mi~  flere år i t.9t3 ei'IlB Ansatte kunne hllve være WJiver':!itetet, der genta :lUndamenta-, terror·, og auto
mer påtog ;>i~  ansvaret for Steen Christensen fra KøOOIl~  Bertel HIlarders tid overhove umttet noget: ger de samme ord," siger Ove IlOmismer, og jeg ..ed ikke 
stavene i en di-ffkte udsendel bavns Politis Station 2 i Smre det at få hjemmel til at bruge •Når det er forhold undBr Nathan.. hvad - dem overlader jeg til 
se i TV Z-Lorry i går. Koogeosgade oplyser, at poli huset og til at ~ve  det noele un.1versi:etots domæne, der Rektor lægger op til, at Stu andre. Jeg kan bare konstate

PsykoJoglstuilerende Anno tie, fandt -otte (elekabelstyk penge. Og d"t kostede mig be går uli over den almindelige denterrådet ved Københav:la re, at de ikke har overholdt 
JllnSsOn sagde, at stavene ker, der er klippet ud, så de tydelig overtalelse i det da forvaItn:ing:llov og nærmer sig Cniversil:et - _sam jeg h~r  de..." l«1ntru1dlige f"rpiigtel
.blev bragt til hllJlet umiddel klUl. bruges SOl)} kcipler""7 cir værende konsistoriwn. S6.jcg Ilb'afi'elovt<n, ~ ... kan vi alt~å  stor tillid til som nrganisa,i .'ler, og det erjeg rigtig ked af,~  

bRrt efter bomhed:rabet i' Søl ka 150 eenl:1.nleter·lange>l:re føler - uclBn at bave nogle pal'  ikke Vlere bt.1ke:ndt !It se.nde OIl« - skal spille ell støne ruf s1ger (he Nathan. . 
lerødgade- i ..nødværge•. centimeter i diameter, knapt sonlige følelser i k!elllll1e - at vores pæne UDiversitetsbe le i en eventuel fremtid for Båd.. Studenteaådet ved 

.Vi opfatter det som ganske et balvt kilo tunge« og ~"t  det ed'ry~ligtærgerligt.• >il tjente i iIden,~  i1j~r Nathan. Studentuhuset. lU1benhavns Universitet og 
UBkyldigt,~  sagde hun og satte jernrør, 57 centimeter langt, ger Ove Nathan_ bestyrelsen for Studeatenå
spørgsmålstegn ved, om de to centimeter i diameter, Kamporganisationer l~ekter  det h8$taindkaldte onsdag ~I
fundne stave var våben. tungt, fnnyn.et med h!.ndto.g Rigtigt dårli~  Hektor fremdrager ~pecielt  ~Og  .'lå må man nok også ac· termiddag til pressemøder i 
~å  ligger der, jeg ved ikke af Isolerbånd i den ene ende-. Baggrunden. ror anmeldel pgykologgruppen Regnhuen, ceptere, at univel1iitetet har Studenterrådets lokaler i 

hvor mange tusind kilometer Politiet IlJå under visse be sen - SOIll Ove Nathan tager som ~iDå .'lige. at være noget., en af sine folk som inspektør i Krystalgade i Købenllavn _ et 
våben nede i den dani!ke un_ tin~1&er  l"\Ul2(1g" uden dom· ansvaret for - er, at ~vi  et par lI01l1 universitet;et ik:!.e kaD hu;;et,. siger Ove Natbao, der par hundrede meter fra Stu
derg:n.md. Det diir er telefon merkendelse, ..når der er øjen dage bar fået nogle vedhol støtte~. mener, at Studenterhu.~ets  deuterhlJ.~et  l Købmagergade, 
kabler,. sagde Anne JGn5ll0Il, synlig fare fe.r, at øjemedet med dende rorlyd;!!nder om. at det - Hvorfor ikh~i'  ~tyrel5e  .ikke bar v~ret  Bio. hvor et skilt på døren fortalte, 
der ikke mente, der "ar tale rntl.OOgllingen ville forspildes, stod rigtigt dårligt til på Stu ~Fordi  det ikke er vares op opgave voksen. at,·Cafeen er LUKKET~.  

om våben før de blev brngt bvi;l retskeTldelsesku1leaiven denterhuset og at nogle grup gave at storte politiike kamp ..reg kan for /lå vidt ogl'å - HlJad gkul1e stalJerIÆ bru
!lom våben. tes~,  ~mgårdet  afretaplejelo per, som ikke havde noget al orgnnisatio"..r. Nar fulk me godt fOI"$tå, at det har været ges til? spurgte Information. 

"F.t andet medlem. af Regn v~  paragraI7lri, stk. 2. gøre der, havde flet mere eller neT, at de kan hmge universi lJ'/~rt  for dem, fordi de har ·Det ved vi faktilk ikke,_ 
buen, Karl-Erik Birck_Mad_ ..Vi får en anmeldelse om., mindre fri~  spi1~.  tetets .studenterhus til at op vææt oppe imod nos:le ret irVarede 3tud"nterhusets be
sen - der ifølgll Ekstra Bia· at man mener, der opbevare~  ~Stud"noorhuset  skai VI'M~  ~vare slagvåben af den art, kraftige per:soner," sigllr Ove styrelsesformand Erik 
deta omfattende arliller om slag-/åben i huset. Vi går til samlingssted for københavn· sOIll jeg har fået beskrevet, så Kalhan, der ikke vil !>VaN Albrechtsen, 
Studenterhnset O1l8dag ~ den med det .'lamme for ikke ske studerende i en storby, måjeg sige stop.• konk:rat på, om dd var Ek>!l.ra -HuorlJ ck! 
Studenterhuseta .reelle leder at ~ikere,  Ilt rle ikke ~r  dor, sam ikke altid er lIå varmt et Ove Nailian refererer Stu· Bladets aktivit~t,  de' frem .Det ved vi h~ller  Uke. Det 
og ilndeJlgll bannerf;n-er«  når vi kllmmer,~  forklarer ntiljo for for eksempel stude denterhuseta bestyrelsesfor kaldte politianmeldelsen er politiet, der har fulJiM 
sagde i TV 2·Lorry, st aktivis Steen Christensen. Vicekri (ende fra provinsen. Et sted, mand Erik Alb~echl:Jl,enfor, at ..Jeg tror hv.,rk",n du eller dem, ikke os,~  imgde næs~!or
terne i Regnbuen _meget~  for min:lIiDSpektør0II tilføjer, Ilt hvor man kan dyrke nogle g0 man forgævee -bar prøvet på jeg har nogen forpligtelse til mand Elisabeth Jessen. 
tryder, at staveIIe ..ikke er fundene repræ;lenterer .-en de studeatersociale aktivite et storm<;lde at \.ale Regnbu. at røbe Iti\d"r, Men det var Belltynlsesfrmnenden lrup" 
kamUlet væk•. helt oplagt crvertr<edebe af ter, have debataftener oe- den en9 foik ud af d"l~.  Ilok til, at jeg 1kJI:e troede, at plerede: .Vi bar ikke noget 

København.~ Politi hendI&- våbenIove..,s b..-ste-.nmetser... slB.~  ting, og f8. sig eD :mp 01 ..Df!t er klart, at de folk, der det her var det nlne gilll,. si med dem at gøre, Vi ved kun, 
de hurtigt, da der tirsdag af- Rektor fol" KøbenllaVM eller kaffe, Men det skal altså er ude j den slagll ærinder, ik- ger Ove Nathan, hvad vi har fået at vide ..rpo-

Bestyrelaen afvigte at bave· 
Bande blll: holdt mOOe i huset givetlltem.r;;.;:C'!:t pa h~t5 g.,..; 

jIntet privat kammer ..Je" relli'de henven<klso: til 
Bcctpet,e;,;. øf.-i~;"',  .::t· universitetet efter si&te gEne

- :men nt Oc~ei~t<o  ':!toppe neralforsamllDg til per~mer,Karl-Erik Birck-Mad;en fra ra.lfOrsamling og spUJ&t.e fuldde det. 
Regnbuen skulle være StIl der ikke var studerende. På mægtig .Lar9 Erik Alliu: Skal I Bestyrelsesformand Erik pressem0de~  blev irt:mlagtdellterhrtieta "reelle leder 0il: ' ;l.€: medlemslisten, så l kan gåAlbredl\.seu forklarede: gyldige ~kort  til Kobenåndelige bBDllerfører~,  og at den igennem? Svaret var nej. 
han skulle have sit eget pri MIlD ment.., det ikke 'VaT nød..Den Røde BlUlde var en havns Universitet for ChrisIti

eks~mgruppe. Den konkrete an Aahro, Harald Lillevang og . vate kammer i huset, Det er , vendigt. Vi har spillet medhenveDdelse kom fra en stu Rigmor Tetevide - tre perso- , prnkti~k talt umuligt at over· : fuldstændig åbne kort Oli:" kanderende, SIl1D er indskrevet på. ner, der ifølge Ekstrll. Bladet inatte i univeflliætet3. bygnin- ; gøre det til enhver tid,_ sagde Københavna Univer>litolt. ·ikka fiI1des. SOl)} studerende,ger, fastslog Kuper B~gh  J'tl. : formand Erik Albrechtæn.Man ville hoIde en møderæk ved Københavna Universitet. I Medlemstallet er aigøn'''dedersen, der den seneste ike om den anti-imperlallilti. 
måned har æpræ"entere~,  .Vi owm he"tyrelse "t.år I for, om Studenterhuset kan fåske kamp. D.;.t si meget tilfo. fuldstændig inde for, al de \Studenterrådet iIOm ekstem~ , tilelrud fra universitetet. I!adeligt ud. Men da man skul medlemmer, der bliver regi· medlem Ilt' bestyrelsen Ior: 1992 skulle huset bave 500 

le starte møder*kken, kom I !Jtrcret soml3ktivl5ter j huset,Studontethuset: i medlemmer for at fii. tilskud. ~',
der t10gle papirer, BOm vi lIyn- \ de "r det. Det, Ekstra Bladet Talletfor 1993 erdet dobbelte. ..Alle universitetet.o byg-Ites var lidt belaatende. Der I sidder og siger; ae.t, kwJ.. vj,Dinget er under opsyn Jfvagstål' lJlatlge af de Ung, som fuldst.æDdig dementere. Det 
Iitår i Eks~ Bladet. Der var toor. D.". øh' vagter fra Slots


og EjenaomSlltyrelsen nwdt
 er en lodret løgn, Vibrugerik.
aogle tilkendegivelser om ke falske navne. Når folk mel- I to gange hver nat. Deres job I 
IRA, 1>010 Vi ;lQm bestyrelse; eT blandt andet st sørge for. at.1
kring Rote Armee Fraktion og J der sig ind i Studente.rhu;;et,\. 

skal de dokumentere, at deder :ikke er folk, der SO'f~syntes, at vi ikke kurme stå I bar et årskort,.. sage!.. n~atder,. gagde Kaaper Bltgh hinde (nr,« f()tmand i bestyrelsen Elisa·derseo,Erik Albrechtsen oplyste beth Jesgeo, , 
på pteSsemtdet, at gt'Uppen j 
nåede at holde i hvert fald et i 
af mødeme, .. I 

litiet. Vi har ikk~  noget kend
skab. til, !It d" skulle ligge 
der._ : 

- Ndr politiet fortæller ftl' 
det, tror I 66. pd det? 

_Det er jo SVlErt at mod;;i
g>!,« ilagde Erik AlbrechtBen. 

Gammel diskussion 
n.,»tJH:!lsesmedlem Chri

stian Aahro f()rklande deref
ter om "en gammel diskussi- I 

OD omkring sikkerhed ved vo- , 
n!S møder«. Anledningetl vat' 
~et  e.rrangement sid~te  scm~  I 

mer, hvor der b.lev inviteret 
nogle mennesker, der hører til 
i det i1ntirl'cistisk", og antifilS" I 
cistiske roiljll«. 

.De her folk, som blev invi- ' 
tenit, følte sig meget udsatte. 
De havde også fået personlige 
trusler. Vi havde en diskussi- l 

OD bag"fier om den der sik
kerhed. Det blev buset be
kendt pa et tidspunkt, at der 
vistnok havde v<eret nogle nlt' I 
et eiler andet st;ed. se;v omj~g , 
ikke rigtill' tror, der er nogen, ! 
der bar fundet dem. Det kan , 
godt være, der er nogen der 
har ~et  nem,. soagde Christian I 
Aabro, !111m tilføjede, at .dis
kussionen udmøntede .'lig i, at 
man i hu",.,t eIl:er det ~agd~:  

Det kan vi ikke have.• 

DeD Røde Bande 
Be;;;tyrelsen for Studenter

huset vedgik på pressemødet 
oD..'ldag, at gruppen den Røde 

ti
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B.~ 1. SEKTION 

Studenterhus 
lukket:efter~ 
politiraZ~ia ., 

Rektor f~i 'Købe;,ba~ 
Universitet, Ove ~N3than;. 
siger, at han er, »miJdest talJ 
forfærdetft aver, at politiet 
under en ransagning.af Lini:: 
versitetets sludtnterhus l 
det indre København tidligt 
onsdag morgen beslaglag~ 
de flere ""ben.; . 

Han nar derfor med øje
blikkelig virkning Jukket 
huset i Knbmagergade, der 
også rummer en studen
Lerdrevet cafe. Ransagnin
gen skete efter en henven· 
delse til JXIlitiet fra univer
sitetet om, at autonome 
grupper har brugt hu~et 
som tilholdssted; 

Under rauiaen beslag
lagde politiet ni slagvåben, 
men ingen blev anholdt UD-· 
der aktionen,der Iandtsted 
efter e<tfeens lul<ketid. 

Blandt slagvåbnene var 
der otte 70-go cm lange 
kraftige stAlkabler forsynet 
m~ et plastichåndtag og et 
enkelt jernrør med en 
længde på en meter. Politi· 
el fandt også 20 bannere 
med antiracistiske opråb, 

,'.' 
, RansagnIng: Ved ',' Rektor fik universitetet )JRegnbuen« og lIStudenter 

en razzia i Studenter~' til at henvende sig til politi. mod Racisme(l, tier hu 
et, eIter at flere Iltrovænlige brugt StudenterhIlsets fad" 

huset i København kildenl havde gjort opmærk. liteter som tillloldssted. 
.. :f.apq.t\Politi~,tlblandt, som på forholdene l huset. Rektor Ove N:ithan siger 
.andel en ,række slag· Ved ransagningen - der. til BerlinRskf Tidende, at 
våberi.. Rektor Ove" " skete ved to-tidenom natten, Studenterhus,~t s~ml bruges 

, ., :. - fandt politiet blandt andet ", til rene stucenterpolitiske
~: Nath.m har lukket'hu- otte 'lO.80 cm lange kraftige aktiviteter, sl som at være 

I:,;set..;,.':· ;', ..,."';", '.," :,) -sl:ålkabler ror"ynet med.et .. et mødested for'de slude
"".';. "~":,~,,,,,,'''4''; ",,' :~'I:U.:pJasqcbåDdtag:ogeteI1keIt." rende og.. er.. ramme om 

Og nu er der også fundet 
våben. Det har fået mig til at 
lukke huset - og tleL er en 
definiliv beslutning, så læn· 
ge jeM er rektor,u siger Ove 
N~than,derfo~lader8inrek. 1 ( 
tOfpO!lt om se s uger. 

·Ove Nathan tilføjer, at det
er~~0rgeligt, at det har væ" 
ret,så svært alfå Studenter· 
h4set til at fungere, Rektor 

;:;.-:. '; '."........ ~.·4·_ ' ·""';'lr"''I!~jemnfr;m·ed,erilængde:pr.:en,'"-bland.t·andet ciebalmooer, "h~:nu fået låsene på huset 
'. AF BEtJT oAI{ ANOE~~tt;"'~)"'i',l:mete~.~""i"',~',!:,',',:,,,:,.' ',:.; " »VI ..h~T .konstateret, at slet ud, .' 
i';'op JlfiR.EtTII,t D:~HLIN ~ t (.. i,'· Desuden var.der'tirka 2ob, der nar ....æreren stribe med., ormanden for studenter
~~~tj;;.'t~f,\~f,iII>;~·;mne~~i!-:m~~~~iracistisk~;\lemmer~f<lSludenterhuset; .. h eta beslyrelse, Erik Al
r~Rcktor~~,Y94}II~beilhavn8',1i: 9pråb,·ll~·1.,.I,~.t' .. ,,,~,;.... der sle.t Ikke 'lr studerende. br~cbtsen, er rYlltet over, at 
,~:Univ.~r81te~;';'-:".o.ve~':ir~,t~ant~~~·"Chefkr:imj.o~li,n.~pektør.. l~ :'\ " ,;. 
I' har\~~ect{'øjeblilfkeligf:vJrk~:;\, Per Woraen: ,;,,~~.' 
',;~:nlIigJ~~~t'~bj?~n~rliusetJi,;~'i!_) ~Vi fi~ en hen-.:endelse fra 
\"·KØb~gergad6,J·"I\-.,l<øge,n·, ',:UDlverslretetom, at Studen· 

. ,,·,ba:,.n;;i~~,it:~~::.!:\{;:?r;?· :.;W!.'i~:i)erhu9,et ,mulill:vi'" husede 
',i;~:.~Deter.~~e~i<efteratpoli~~;:~;:!logle :s~ektak~lære g.rup

,-et ·,under::e;n·'ransagn,jnø:· af~i~·,per,'vt glki akijon. fordI det 
:"universitetets ·studenterhu!l·,;~Jorlød,'at,oer var slagVåben"" 
, 'f:'nat~en ,til onsdag b~.'iI~gl!g~,~J;.(o~ køller med søm og mul~g•.~;-

" de flere 'slagva,ben., "'1,(; ·\:,I"'t.,(V19 ogSå.,!\kydeVåben denn-:' 

'\f.j.\. . 

pQUtiet har fundet vllbeo, 
;~IDet var kommel 08 for 

øre, at nogle i huset ville 
skåffe våben og hyre nogle 
folk ru den autonome grup
p~ l.Anti Fascistisk Aktion«( 
tilat sU i døren ved et møde 
arrangeret af »Studerende 
mod Rat.isme«. 

.. 'Eflerfølgende tog hU5Ct 
:"!"~('i':.~Jeg.er'fOrfærde.t over; atJ:~"de,« ';'::: :,~!,~"-i:, ',(~ '~ kraftigt afstand fra {rem·

It:'::' (''Universitetet ,har' h.u~e~ ~de. >i' (',Hølge' .E."'''''. .Bladet. :e.r g:i.ngsmåden,«( siger Erik AI·
lÅ ,ti\ng·,'«,.~!~~~·P.i7;.~~~~a~;~K# ,~ek~auton,o~~.~rupper ~~~,~:c; ,./ih ,i!;.. . brfchtsen.« 

I 



Studenterhuset politisk lukket
 
- Chockerende, 
udtaler 
Studenterrådet 
om vanvittig hetz 

Rektor for Københavns 
Universitet Ove Nathan 
har skiftet låsene efter poli
tiets razzia i Studenterhu
setnatten til torsdag og der
med lukket huset. Politiets 
razzia skete på foranled
ning af Ove Nathan for at 
finde ulovlige våben. 

- VI fandt otte stykker 
kabel og en jernstang, oply
ser chefen for politiets afde
ling E, Jørgen Frederiksen 
om det overvældende fund. 

Såvel bestyrelsen for Stu
denterhuset som Studen
terrådet i København tog 
igår klar afstand til alle for
mer for fremstilling og op
bevaring af våben i huset. 
Bestyrelsen vil undersøge 
sagen, men er låst ude fra 
sine kontorer. 

Universitets henvendel
se til politiet skete på Ek
stra Bladets foranledning. 

Rektor Ove Nathan har låst de studerende llde af "Stll
denter1z11set«. 

Ekstra Bladet (EE) deltog i 
politiets razzia og udråbte i 
går en.Terrorist-rede på 
universitetet-, I en vanvit
tig hetzstil mod aktive stu
derende udråbtes to af hu
sets brugergrupper, .Stude
rende Mod Racisme- og 

Foto: Dagbladet Arb"jderen 

»Regnbuen.. , til terrorister. 
På et pressemøde igår 

havde Studenterhusets be
styrelse imidlertid intet 
kendskab til, at disse grup
per har ulovlige elller terro
ristiske aktiviteter. Men 
"Rcgnbuen~ har kritiseret 

en hagekors-forherligende 
brugergruppe, Yggdrasil, 
der til gengæld kræver 
.Regnbuen_ smidt ud, 

Dagbladet Arbejderens 
kilder siger, at rektor Ove 
Nathan kræver .Regnbu
en- smidt ud, før huset kan 
genåbne, 

- VI er meget ehoekeret 
over fremgangsmåden, si
ger Lars Melin fra Studen
terrådet pf! Københavns 
U niversitet om den utrolige 
kampagne mod de aktive 
studerende, 

- Det er en overreaktion, 
mener Erik Albrechtsen, 
formand for Studenterhu
sets bestyrelse, 

Iben Kock fra Studenter
rådet tager samtidig af
stand fra, at brugergrupper 
skal smides ud på grund af 
deres politiske aktivitet: 
Det vil være at knække yt
ringsfriheden. 

- Vi håber, at vi snart 
kan åbne Studenterhuset 
igen, erklærer Rigmor Tete
vid fra Studenterhusets be
styrelse. 

ib 



Terroristreden 
OVERSKRIFTER som "Ekstra Bladet afslører terro

rist~rede på universitet« og ),Stor politirazzia i 
morges" satte onsdag rav i den i en række studenter
og venstrefløjsmiljøer i København. 

AVisens forsideoverskrifter var illustreret med et far
vefoto af en kønsubestemt person - formummet med 
en raidhue - i færd med at give en eUer anden finge
ren. 

Det fremgår ikke, hvad personen på billedet har at 
gøre med Studenterhuset - er det husets bestyrelses
formand stud. mag. Erik Albrechtsen, der skjuler sig 
bag hætten? - eller for den sags skyld, hvad fotografiet 
har at gøre med terrorister. 

Raidhuen og skråt op-fingeren er først og fremmest 
symboler for den BZ-bevægelse, der i 1980'erne besatte 
huse i København og Århus. Og nU for det "autonome 
miljø«, som har været meget omtalt efter gadekampe
ne på Nørrebro i København på afstemningsnatten 
den 18.-19. maj. 

Men terrorisme? 
TtT:m..iamE ET Et G1"d, som vi nøgteJ"l-, t ht\r reservere til 

o-i meget grove voldshandlinger - drab, brug af skyde
våben, bomber, gidseltagning - med politiske eUer poli
tisk-religiøse motiver. 

Når demonstranter kaster brosten og benzinryldte 
flasker mod politiet, er det grov vold, der bringer an
dres liv i fare. 

Men terrorisme? 
Udbyttet ved den natlige ransagning mod det, Ekstra 

Bladet kalder en terrorist-rede, var - efter hvad politi
et har oplyst - "otte telekabelstykker, der er klippet 
ud, så de kan bruges som knipler - cirka 50 centimeter 

· lange, tre centimeter i diameter, knapt et halvt kilo 
· tunge« og »et jernrør, 57 centimeter langt, to centime
· ter i diameter, tungt, forsynet med håndtag af iso

lerbånd i den ene ende«. 
Terrorisme? 

·OVE NATHAN, hvis rektorperiode på Københavns 
· Universitet strækker sig till. december, lukkede 
· omgående Studenterhuset - som er en del af universi- . 

tetet, og som i perioden 1992-94 støttes af samme med. 
en årlig bevilling på 375.000 kroner - i de resterende 
uger af sin regeringstid. 

Rektor erklærede sig "forfærdet" over politiets fund 
og udpegede især psykologgruppen Regnbuen - en af 
Studenterhusets brugergrupper.,. Bom en "politisk 

·kamporganisation., som .universitetet ikke kan støt
'tete. .,;:, 
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Som d~t fremgår af dagens avis, oplyser politiet, at 
der faktIsk stod "Regnbuen" på det skab, hvor de ni 
knIpler blev fundet. Psykologen Kalle Birck-Madsen 
fra Regnbuen forklarer, hvordan og hvorfor han an
bragte kniplerne i skabet. i 

Regnbue-medlem, stud. psyk. Anne Jønsson, erklære- I 

d~ onsdag aften i TV 2-Lorry, at telefonkabler ikke er 
~aben, før de bliver brugt som våben. "Så ligger der, 
Jeg ved Ikke hvor mange tusind kilometer våben nede i 
den danske undergrund. Det der er telefonkabler" 
fastholdt hun. ' 

Til hende er der kun at sige, at et telefonkabel- for 
at fungere Som telefonkabel - skal være længere end 
50 centimeter og i øvrigt være forsynet med en telefon 
l hver ende. Ifølge politiets oplYSninger gælder det ikke 
for de telefonkabler, der blev fundet i Regnbuens skab i 
Studenterhuset. 

En eller flere blandt Studenterhusets brugergrupper 
havde planer o~ at forsvare sig med dem - i stedet for 
at tIlkalde pohtIet - hvis de skulle blive angrebet af 
højreekstremistiske grupper. Det er uacceptabel 
selvtægt. IndtIl d~t modsatte er bevist, går vi ud fra, at 
Københavns Pohtr rykker ud mindst lige så hurtigt og 
talstærkt, som det gjorde natten til onsdag, hvls grup_ 
per fra Studenterhuset melder om voldelige overfald. 

Rektor Ove!,,!athan re:,gerede hurtigt og voldsomt. 
Meget tyder pa, at han Især har reageret på oplysnin
ger, han har fået af journalister fra Ekstra Bladet in
den avlsen onsdag offentliggjorde sine første artikler 
om Studenterhuset. Ekstra Bladets research har på 
nogle punkter vist sig at være mangelfuld. En række 
navne, som ifølge Ekstra Bladets onsdagsudgave var 
l>~alske«, har siden vist sig at være aldeles ægte navne 
pa studen;nde ved Københavns Universitet. Og Ekstra 
Bladets pastand torsdag om, at "politiet havde begrun
det mIstanke om skydevåben«, eller at politiet har fun
det ..en stor mængde tykke træstænger af cirka 80 cen-' 
tlmpt,ers længde«(, hflI roIiti~t Llcl:e ø=1~ket at bekræft.:> I 

over for Information. i 
I 

OVE NATHAN har som rektor kæmpet mod en
 
modvlllig Bertel Haarder for oprettelsen af Stu
 I

denterhuset. Han har sat prestige og energi ind på at
 
skabe et sted, "hvo~ man kan dyrke nogle gode, stu

dentersOCIale aktIVlteter(c, som han forklarede i tors
dagsavisen. Og til en vis grad forstår man denne hæ
derlige humanists heftige reaktion. Hans personlige 

." skuffelse over, at en eller flere af husgrupperne har 
gemt slagvåben i et skab. 

Men midlerne ~å stå i f~rho!d ti! problemets omfang.
 
Kampklædte betjente sat lOd l hUJ og hast, midt om
 
natten, mod otte stykker kabel og et jernrør i et aflåst
 
skab, virker ikke mere passende end det ville have
 
været at indkalde Studenterhus~tsbestyrelse til et ha

stemøde og et krav om en hurtig løsning på problemet.
 

LJiecember overtsger Kjeld Møllgård efter alt at døm

m'il:rektorembedet. Under et møde med Studenterrå

d~t ved Københavns Universitet, der støtter hans kan

dIdatur, erklærede han for nylig uopfordret sin støtte
 
trl Studenterhusets aktiviteter. Nu må han overveje
 
om den eller de, der bragte kniplerne til Studenterh~

set, skal have lov til at ødelægge de "gode studenterso

ciale aktiviteter. for taichigruppen, for ~ppen, der
 
danser spansk dans, for musikgrupperne, for skak
klubben og for den internationale forening. ni.
 



.~~..,~ 
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INDlAND 

Anti-racister anskaffede slagvåben
 
Studenterhusets 
bestyrelse sætter 
formelle regler ud af 
kraft og suspenderer 
kontroversi"~le  

grupper "". 

Af NIELS ROHLEDER 
og RASMUS EMBORG 

Der stod Regnbuen på det 
skab i Studenterhuset, som 
politiet under en razzia nat
ten til onsdag brød op og fandt 
otte telekabelstykker med 
håndtag og en jernstang i. 

Men nu påtager et medlem 
af en anden af Studenterhu
sets grupper, Studerende mod 
Racisme, sig på sin gruppes 
vegne ansvaret for anskaffel
sen af slagvåbene, der skulle 
sikre sikkerheden på et anti
racistisk debat-møde for halv· 
andet år siden. 

To af Regnbuegruppens 
medlemmer sidder i den anti
racistiske gnJppe Studerende 
mod Racisme (SMR). Rigmor 
Tetevide sidder både i SMR 
samt Studenterhusets besty
relse. 

Hun forklarer, at det var 

denne gruppe, der for halvan
det år siden besluttede af an
skaffe slagvåben for at garan
tere sikkerhed ved et anti-ra
cistis~  debatmøde, som SMR 
sted sl1m arrangør af. 

Blandt de inviterede var 
Erik Jensen fra dokumenta
tionsgruppen Demos, der ud
giver et kritisk nyhedsbrev 
om den danske højrefiøj. 

..Det var i forhold til ham, 
sikkerhed, og fordi mødet ble\ 
afholdt få dage efter borobe~  

drabet i Søllerødgade. Alle 
var i de dage bange for, at der 
skulle ske en eller anden form 
for gentagelse,« siger Rigmor 
Tetevide. 

- Var det et krav fra Erik 
Jensen, at der skulle anskaf
fes slagvdben? 

"Nej. Det er os, der har Øn
sket at have en eller anden 
fonn for sikkerhed.« 

- Betyder det, at Studeren
de Mod Racisme besluttede at 
skære nogle telefonkabler ud 
til brug som knipler? 

..Jeg ved ikke helt præcis, 
hvordan det er foregået. Men 
det er sådan set i den sam
menhæng, at det er foregået... 

- Har I i grupp~n  besluttet 
at anskaffe nogle slagvåben, 

eller er det enkeltpersoner, 
som har gjort det på eget initi· 
ativ? 

»Nej. Det er gruppen.« 
- Vil det sige, at der ligger 

en beslutning fra gruppen om 
at fremskaffe telefonkabler, 
der kan bruges som knipler? 

,.Der blev truffet en beslut
'ning om, at vi skulle have en 
eller anden form for sikker
hed. Så vidt jeg husker havde 
vi ikke nogen konkret beslut· 
ning om, at vi ville gå ud og 
skaffe nogle slagvåben eller 
hvad man skal kalde det... 

- Blev det overladt til nogle 
bestemte personer at sørge for 
det? 

"Det kan jeg ikke rigtig hu
ske. Desværre.« 

Jesper T. Lund er både 
medlem af Regnbuen og Stu
derende mod Racisme. Han 
mener ikke, at der lå en ,.klar 
beslutning" i SMR bag an
skaffeIsen af slagvåben. 

..Der er nogen, der tager 
initiativ til det,.. siger han 
uden at ville oplyse, hvem 
»nogen« er. 

Kabler fundet for 
10 dage siden 

Regnbuen er en af nA FP.lrl

ste brugergrupper i Studen
terhusets forening. Det er en 
ti mand stor psykologisk 
rådgivningsgruppe, der ho
vedsageligt består af psykolo
gi-studerende. Gruppen bli
ver af andre foreningsmed· 
lemmer beskyldt for at sidde 
på den reelle magt i huset. 

Kalle Birck-Madsen fra 
Regnbuen forklarer overfor 
Information, at han fandt 
kablerne i Studenterhuset en 
sen aften for ca. ti dage si
den. 

..Jeg finder de~  ligge og fly
de i et syndigt rod. Jeg tæn
ker: Hov, de skal ud afhuset 
det siger en gammel beslut
ning. Jeg er træt og orker ikke 
at gøre det på det tidspunkt. 
Men i stedet for at tørre pro
blemstillingen af på en an
den, lukker jeg det inde i det 
ene af de to skabe, som vi har 
i Regnbuen. Det, der så sker, 
det er, at jeg glemmer det. Nu 
må det så falde tilbage på 
mig,« fortæller Kalle Birck
1\ladsen, der ikke mener, at 
Regnbuen "som gruppe« har 
noget at gøre med de fundne 
slagvåben, 

Først mere end et halvt år 
Aft.Al'. nt !'OlaevÅhmmA hlAv $In_ 

skaffet i foråret 1993, blive~  . 
spørgsmålet om, hvordan 
Studenterhuset eventuelt 
skal forsvare sig, taget op på 
et stormøde. 

Studenterhusets . formand 
Erik Albrechtsen sagde ons
dag, at han var overrasket 
over, at der var slagvåben i 
huset, fordi der på det pågæl
dende møde blev truffet en 
beslutning om ikke at accep
tere den slags midler for at 
sikre medlemmernes sikker
hed. 

Erik Albrechtsen aNiser 
torsdag udtalelser fra flere af 
Regnbuens medlemmer om, 
at bestyrelsen har været 
langt mere involveret i 
spørgsmålet om sikkerhed, 
end den giver udtryk for. 
Samt at beslutningen om ikke 
at have slagvåben i huset var 
mindre entydig end beskre
vet. 

Suspenderet 
Bestyrelsen besluttede 

torsdag at suspendere tre 
brugergrupper. Det drejer sig 
om Regnbuen, Studerende 
mod Racisme og gruppen 
Yg~rtl'R!'Oill. rlAr hA~kæft.i~Ar 

sig med nordisk mytologi og 
har været i jævnlig konflikt 
med de to førstnævnte grup
per i huset samt bestyrelsen. 

Samtidig vedtog bestyrel4 

sen af ekskludere tre indivi· 
duelle medlemmer fra de tre 
nævnte grupper. . 

Fonnand Erik Albrechtsen 
erkender, at beslutningen 
strider mod foreningens reg~  

ler for eksklusion og suspen
sion. 

..Der foreligger en nødrets· 
situation, som gør. at vi godt 
kan tage de beslutninger,_ si
ger Erik Albrechtsen til Infor
mation. 

Et enkelt bestyrelsesmed
lem, Karsten Madsen fra 
Regnbuen har forladt besty
relsen i protest. 

Efter politiets razzia' be· 
sluttede rektor :på Køben
havns Universitet, Ove 
Nathan at lukke huset, der 
har fungeret som tilholdssted 
for københavnske studeren
de, og det bliver ifølge Nathan 
ikke genåbnet så længe han 
er rektor. 

Ifølge politiet har der ikke 
været mistanke: om, at der 
var skydevåben i Studenter
huset. 



Studenterhuset lukket
 
efter natlig politi-razzia
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Ransagning: Ved 
en razzia i Studenter
huset i København 
fandt politiet blandt 
andet en række slag
våben. Rektor Ove 
Nathan har lukket hu
set. 

AF BENT BAK ANDERSEN 
OG MERETHE DAHLIN 

Rektor ved Københavns 
Universitet. Ove Nathan. 
har med øjeblikkelig virk
ning lukket Studenterhuset i 
Købmagergade i Køben
ru.vn. 

.Det er sket. efter at politi
et under en ransagning af 
universitetetsstudenterhus 
1fMt+~"";1. 'd M,L l ,_.... 

de flere slagv;!ben. 
»Jeg er forfærdet over, at 

universitetet har huset de 
ting,« siger Ove Nathan. 

Rektor fik universitetet 
til at henvende sig til politi
et. efter at flere »troværdige 
kilden, havde gjort opmærk
som på forholdene i huset. 

Ved ransagningen - der 
skete ved to-tiden,om natten 
- fandt ·politiet blandt andet 
otte 70-80 cm lange kraftige 
ståll<abler forsynet med et 
plastichåndtag og et enkelt 
jernrer med en længde på en 
meter. 

Desuden var der cirka 20 
bannere med antiracistiske 
opr.lb. 

Chefkriminalinspektør 
Per Larsen: 

IIVi fik en henvendelse fra 
universitetet om, at Studen

..... ~ _.J_ 

nogle spektakulære grup
per. Vi gik i aktion. fordi det 
forlød, at der var slagv;!ben 
og køller med søm og mulig
vis ogs~ skydevåben derin
de.«( 

Ifølge Ekstra Blade'. .r 
det autonome grupper som 
»ReRnbuen(( og )Studenter 
mod Raeisme«;".··"der~"har 

brugt Studenterhusets faci- . 
liteter som tilholdssted. . 

Rekto! Ove Nathan siger 
til Berl.:..."1'<SKe Tidende, at 
Studenterhuset skal bruges 
til. rene srudenterpolitiske 
akthitere.:. Så som at være 
et rnociested for de stude
reode cg en ramme om 
bl3l3lt ""ae, debatmøder. 

. t.ar .jwostateret; at 
cl Væ<eCenStribe med
. ~ .;ri StudenterbQset, 
der.:sJet iDe er studerende. 
Oi"nu er der ogsa fundet 
vtlben. Det har &let mig til at 
lukke hoset - og det er en 
defmiti. beslutning, sa læn
ge jeg er rektor, l( siger Ove 
Nathan. C~= iorlader sin rek
tOrp05t C::I seks uger. 

Ove ~. 1.:..:l.a.n tilføjer, at det 
er slJrge_;t. at det har væ
ret så S\~ at få Studenter
huset til at hmgere. Rektor 
har nu i::'el låsene på huset 



,I ( 

Gntpper udelukket
 
fra Studenterhuset
 
Bal/adp: Bestyrel
sen i Sludenterhuset 
har laget konsekven
sen efter fundet af 
slag>'a ben i huset. 
Tre medlemmer er 
blevel eKskluderet og 
tre aKti\itetsgrupper 
er blevet udelukket. 
mens deres forhold 
undersøges. 

AF .\1IKI\EL THR."NE 

P;'l d ~oce torsda.~  alten 
to\! Des: l. :--;:'lsen ior Studtn
ternt.:se: :::i KobmilgerRade 
\ KOOe:1:13V:l konsekvensen 
af IO (l8~eS  voldsom uro. op
st.<1ct efter politiets fund ~i  

slagvclben i huset. 
To personer fra 7.;.;-rivi

tetsgruppen "Regr~c"..1en«.  

der har indrømmet. Zlt de 
har anbragt slagvåben i Stu
denterhuser. er blevet eks
kluderet. 

Et medlem af foreningen 
y ggdrasil er og~  blevet 
ekskluderet. angiveiigc ef
ter store samarbejdsvan
skeligheder med de ovnge i 
huset. 

Derudover er aktiviters
grupperne llRegnbuen,« 
)}Studerende mod Racisrne(( 
og )) Yggdrasil({ blevet mid
lertidigt udelukket ira Stu
demernuset. mdtil dct er 
blevet undersølSt. hvad der 
foregar i grupperne. 

»)Det her er et torsog på at 
vise uruversitetet, 3,[ Stu
denrerhusets besryrelse er 

indstillet på at gribe ind over 
for de grupper, der ikke op
fylder reglerne. Samtidig et 
forsøg p3 at vise. at vi er 
indstillet på at have rene 
linier.« siger Kasper Bøgh 
Pedersen, der sidder i be
styTelsen for Studenternu· 
set. 

Torsdag aften blev der af
holdt et stonnøde i Studen
terhusets lokaler, hvor hu
sets bestyrelse redegjorde 
over for de forskellige akti
vitetsgrupper. hvorior man 
havde taget de forskellige 
skridt. Der \"ar udbredt kri
tik af bestyrelsens beslut
ninger. men bestyrelsen har 
valgt at stil fast. 

Den blev dog opfordret til 
hurtigst muligt at indkalde 
til en ekstraordinær gene
ralforsamling. 
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En læser harcelerer orer, ilt K.benharøs Unirersitet har st.ttet Studentercafeeo, som er bJeret dreret 
af silkaldte autooo.e grupper. Foto: Steen Jacobsen 

Den gode sag er ond 
Anker Jørgensen havde 
travlt med at tænde lys og 
fælde tårer til ære for ka· 
meraerne, da vi havde 
hurlumhejet med de kir
kebesættende palæsti
nensere i Blågårds Kirke i 
København. 

De grupper, der stod 
bag besættelsen. såkaldte 
aUlooome grupper. Aoti· 
fascistisk og Aotiracistisk 

Aktion m. fl. bliver nu af· 
,Jøret som politiske krimi· 
nelle i en studenterdrevet 
I<lfe ved Københavns Uni· 
"ersitet æ.T. 21/10). Og 
cafeen er naturligvis via 
uniVersitet drevet for 
I""'ge fra de danske skat
teydere. 

»Vi støttede jo en god 
sag,« sagde Københavns 
1.miversitets rektor. Ove 

Nathan i radioen 21/10. 
Ja, ,>den gode sag« er i 

virkeligheden ond og hed
der revolutionær om
styrtning af samfundet og 
danskernes fordærv. 
Både Aaker Jørgensen og 
rektor for Københavns 
Universitet. Ove Nathan, 
er afsløret som såkaldt 
nyttige idioter. der altid 
er parat til at danse efter 

venstreekstremisternes 
pibe, bare der bliver givet 
udtryk for, at det hele 
sker i en god sags ~ene
ste. 

Og den slags er dan
skerne tvangsindlagt til at 
betale for. 

Vor Herre bevares! 
Anne-Mette Hey, 

Syvlwjvænge 7, 
Vallensbæk 

'c~ 
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Vanvittig hetz mod de 
venstreorienterede 

en ualmindelig svinsk politisk kampagne gil ver Ekstrabladet nu rektor på Københavns 
Universitet, Ove Nathan et længe ønsket alibi 
for at lukke Studenterhuset i Købmagergade. 

Uden det mindste hold i virkeligheden har 
Ekstrabladet, på signal fra en hagekors-forta
ler med facistiske synspunkter der er blevet 
kritiseret af andre i Studenterhuset, rettet sit 
skyts mod de venstreorienterede kræfter i hu
set. 

Kampagnen mod Regnbuegruppen og andre i 
Studenterhuset er ren politisk hetz og luknin
gen må fordømmes af alle rettænkende menne
sker. De studerende har ingfn grund til at bøje 
nakken, tvært imod er der al mulig grund til at 
rejse sig imod de uhyrlige be8kyldninger., 

:t Uden det mindste hold i virkeligheden ud
råber Ekstrabladet Studenterhuset som en 

terrorist-rede med våben i krogene. 
Kendsgerningen er, at Studenterhuset gen

nem sit 9 år lange liv i stadig stigende grad har 
udviklet sig væk fra at være et samlingssted for 
en gruppe alt overvejende venstreorienterede 
studenter, til at være et langt bredere center 
med et væld af forskellige aktiviteter. 

Der hvor blandt andet Regnbuegruppen har 
sat grænsen, er ved medlemmer afgruppen Yg
gdrasil der kommer med facistiske udtalelser. 
forherliger hagekorset og er kommet med en 
række mordtnlsler mod andre bnlgere af huset. 
Den slags personer mener man meget forståe
ligt, ikke har noget at gøre i Studenterhuset. 

Men det er åbenbart den slags folk, Ekstra
bladet og Universitetsledelsen, sammen med 
politiet ønsker at holde hånd,~n  over. Uden 
overhovedet at sikre en undersøgelse afhvad 
tingene drejer sig om, hopper man på anklager
ne fra Yggdrasil og pudser politiet på Studen
terhuset. 

D et meget omtalte våbenfund fra politi
razziaen er blevet udråbt som beviserne på 

Ekstrabladets vanvittige påstande. 
Men det er en kendsgerning, at ingen i Stu

denterhuset har gjort noget som helst, der be
rettiger til politi-razzia eller lukning. 

Fundet bestod af en jernstang og otte stykker 
kabel, genstande dElr aldrig nogen sinde har 
været anvendt som våben og ene og alene var 
tænkt som et forsvar i tilfælde hvor husets 
mange anti-racistiske aktiviteter evt. blev anta
stet af højreekstremister. Genstandene blev an
skaffet til et stort antiracistisk møde kort efter 
bombedrabet på Henrik Christensen, som poli
tiet stadig ikke har opklaret, og bestyrelsen be
klager iøvrigt, at de aldrig er blevet fjernet igen. 

Ligeledes er Ekstrabladets beskyldninger om 
falske medlemslister i Studenterhuset blevet 
manet i jorden. 

Spørgsmålet er nu, hvad Ove Nathan vil be
grunde den fortsatte lukning afStudenterhu
set med. Det er en kendsgerning, at universi
tetsledelsen aldrig har været særlig begejstre
de for husets aktiviteter, der ofte har været 
yderst kritiske overfor studie-politikken 'm.m. 
Men kan en universitets-rektor virkelig tillade 
sig, at benytte sig af svin-agtige løgnehistorier 
for at nå sit politiske mål? 
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Storvask
 
iforening
 
Studerende smidt ud afhus 

. ArKaren Murie Holk porsoner, dcr vor indbudt 
Bom oplægBholdere'. De blev
 

De to øtudcrcnde era aldrig brugt, men blev 'be

gruppen Regnbuen, der klngeligvis' aldrig ljornet
 
onsdag pAtog sig ansva fra. huset trods fælles dig

ret for slagvåbnene I kUllBioner om det.
 

i Studentel"husct i Køben
'havn, blev i går ekaklu Aktiviteter 
, deret fra foreningon. 
,Samtidig besluttede be udvidet 
Atvo-clscn at suspendore Ifølge psykoloSBtuderende
 

i t.' -e grupper )UIgn. Jesper Lund begyndto
 
i r. ,Studerende Mod Regnbuen. der tæller ti
 
RacIsme og Yggdrosill. medlemmer, i 19B5 som et,
 

- De er lIuspenderet, indtil psykologisk rAdgivningstil

. vi er rærdi~ med at under· bud for studerende og ikke·
 
: søge deres interne forhold. studerende. I starten af
 
Vi vil have ajle oplysninger 1990'eme udvidede man ak.
 

'frem om, hvem der hElr væ tivitetema tilogal\. at gældlt
 
ret indblandet i våhen-sag diskussioner om 'socialpay,
 

, en, siger bestyrelsesfor. kologiske, revolutionære og
 
mand Erik Albrechtsen. undertrykte problemområ


Desuden overvejes det aL . dsr'.
 
'ekskludere et medlem era - Vi er soeialister og tror
 
YggdrasiJl- en gruppe, Bom pA rnvoluUonen. Det er
 

,Moderate Studenter mener klart, at vi har 8Ilnkket om,"
 
:praktiserer etnisk diskrimi hvad det betyder at værn
 
'nation, Ifølge bestyrelses militant og autonom. Den
 
formanden er det pågælden eneste autonome gruPPll.
 
de medlem en 'falsk rygte- som vi har sllmllrbejdet Studmterhu.qet i Købmllgergtuk 62 blev /"I!~ullatet af20 drs kump'blandt de stl/;{e/"l!nde for ()1 Id deres eget hUR. Pd en rUlt blw det


ispreder', der har serveret med, er Antifa!!cistisk Ak lflkkel. - Fulo: Erik Gleie
 
:lodrette løgne til pressen  tion, og det har primært

ibl.a. om de aAkaldte llul.ono· vmret i forhindeIse med af

:me gruppers indflydelse i holdelse af demonstrationer.
 
Studenterhuset. l{P'!flnem og koordinering af anti-ra


!længere tid har der værot ciBtisk aktivitoter. J~igesom
 

.,en hadefuld tvist mellem • vi Bllmarbejder med andre
 20 års kamp for hus 
:Regnhuen og YggdrasilL anti·rncistiske grupper, si
, Studenterhuset blev med ger .Jesper Lund. 
omgAende virkning lukket Medlemmerne fra Regn

'af rektor for Københavns buen er fra flere sider blevet
 
Univeuitct Ove Nathan ef beskyldt for at sidde på
 
iter politiet.A fund af otte magten i Studenterhu/let.
 endte med 11dm.ing
Ikrllftige stAlkabler forsynet Anne Mette Djemea øster
med plastikhAnM.ag og et gaard fra Københavns
 
i1angt jernrør. Københavns Kri!!tne Studenterbevægel

JI"HHII sikkerhedslIfdeling se:
 Studenterhuset blev en realitet efter fredelige besættelser 
'.I "en, som ifølge vice - Vi hllr ikke føH os under
!11 ,_ .dlkommissær Jenll trykte. Men folkene i Regn MSusanne Nielsen Abenly!!t. Studentermiljøet i med til nt orRBnisere Stu-. ten med 375.000 kr. I en tre_,.Christensen efterforskes på buen hi\r et meget et(lrt ak København skrantede, Uni denterhU8t i som en selv- ll.rig periode fra 1992~94.
'helt ordinær vis. tivitetsniveau i forh(lld Ul I omtrent 20 Ar kæmpcdø versitetet!! 28.000 studeren- , ejende institution. Styrefor- Hueet Wev lovliggjort og 
, Medlemmer af rMgiv lIhdre grupper, ogdsrfnr (yl-' dø studerende ved Kø de var spredt udover et stort men var 8.lecie!. Filo!!ofien henter nu ekstra støtte fra 
'ninSBgrnppen Re,qnbuen si der de meget. lyder hendes benhavns Unlveraltet geogrllfillk omr11.de. Man var, at der i praksis ikke en række fonde, bl.a. Caris
'ger, at slagvåbnene Vllr vurdering. for at få et hus, hvor manglede et centmit sted, skulle væ(\) forskel på hus- bergfonden.
,tænkt som 'nødværge til unge søgende sjæle uden der kunne byde pil. socialt aktivister og administrll- - Det er et broget hus med
Jmødegåelse af konkrete offieiellndhlllndlngkun REIJTlvror og være et grænso tion. mange forskellige grupper, 
mordtrusler på navngivne ne afprøve nivernens land mellem universitet og Men lIkt,visterne skræm-' der søger st finde et ståsted 

Id6er om livet og verden. samfund. Men det vsr evært te daværeude 'underviø- og en identitet. Vi er unge
PA en nal blev det lukket at finde et egnet hue. ningBminillter Denel HaBr- mennesker, og undertiden 
- erter at politiet J husøt SA tog de studorende sag der (V). Hnn mente, Ilt hUR- kommer sindene lidt i kog.fandt fOl"8keUlgc typer en i egne hænder. I bAde et blev kontrolleret sf ven- hvadenten der er tale om 

UIBO og 1982 beMtte man atreonenærede grupper. politisk uenighed eller perStuderend f3 dømt, ølSr:::~:;huBoterbarnar wd fredelige aktioner Bi· Derfor tVlliJlg hlln Studen- :sonkonOikter, øiger tidli(l'ec . 
Rpetorv!lannekøp.t i NølTl!-'. terhuølmlPpen bl st orfl'ani- ',; re næøtformand--i Studen- . ;som.~LraciStel~,~,"-;~,,:"~':~::?:_<-~" ::~o:':~~~nPe~~~:d~n ~~~; gade. Og liret efter fik den sere sig sam en forening.. terhusgruppen,.-UlIa Britt 
nydannede Studenter Alligevel blev ansø,qningen '. Sørensen, der ogsll er medT""',:"""."-'."; t1-"""~'-":';":~' ~.,+~ f~-:- ':->f t,.e1ft~k~:~S:O~:::X~: husgruppe tilbudt huset i om officiel nnerkendelso Byl~ lem af Københavns Krllltne To 22-lI.rige studerende lændinge og' indv/ln-" mokrati og drømte om reva- Købmagergade 50 og 52. ,tet i Direkt.oratet for de'Vi- Studenterbevægelse. ' .ved Institut for Stats- drere. De to unge mænd lulionen. Studenterrådet 

kundskab på Aarhus sutte pA plakaterne lig- _.l Køb .. Det hllvde atAet tomt, siden deregAend'l Uddsnnelser - Huset er abent, og nogle 

: Universitet blev i går hedste,qn mellem udlæn- ' Vt:U enhnvns Umversl- kantinen 'Rundepoppen' (DVU). HU8et fungerede, gange kan være svært at 
tet fikgennemtrumret en ny gik konkurs i 1979. men man gik øtille med dør- bremse en 8'ttlppe, SOJIl hardømt for at have opsat og dinge og AIDS og kRidte st.yrelsoslov. Men kravet om Beliggenheden var per ene. det foonel1e i orden. Abenproduceret rnciatiske dem fejlfarvede. Raels- et hus, der kunne VlIlre sam fekt. Men hUllet var rampo I 19B9 fik huset omaider' hoden er en ulempe, menplnJmter, Dommen lød på meparagrnJTen anvendpl;I lingasted for ø~udcnterpoli- neret og rIIbte pA Istandsæt det omcieJlo etompel. Mon den er ogs" vigtig. Universi20 dsgbøder li. 126 kr. - ejroli!ent. og det er første tiske ak~iviteter, blev ikke telse fra 10ft til kælder. Det DYU villll ikke lægge kroner tetetø ledelae er enig med Olleller sekll dage beg trem- gang den brul(es til at opfyldt. skrromte dog ikke de me!!t til foretagE. ndet. I stedet gik i, ø~ vi ikke skal lukke ml ,mer - for at have forhll.- straITe plakatpropagan_ Nok V11r universitetets nktive blandt studenterne, Studenterhuset i forhand- inde i en osteklokke.net og nedværdiget ud-' da. (Pol) konsistorium i 70erne med' herunder grupppn Regn Jingcr ml'd universitetet, 
på idl!cn. For behovet var buen, der fm starten var dor besluttede at støtte drif

I 
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Løgne-.kariipat1lt t2<k<;~ I~-IJ
 
smuldrer A~IJ&'DEea 
 
Intet hold i 
Ekstrabladets 
beskyldninger 
mod Studenterhus 

- Det her er fuldstændigt 
overdrevet, det som Ekstra· 
bladet beskriver, er helt 
ukendeligt for mig, udtaler 
mIa Britt Sørensen fra 
Københavns Kristelige Stu· 
denterbevægelse (KØKS) 
til Dagbladet Arbejderen. 

Dermed afvises en af de 
mange uhyrlige påstande, 
Ekstrabladet i de sidste par 
dage har rettet mod dele af 
Studenterhuset, specielt 

,Regnbuegruppen. Bladet 
påstår at bl.a. KØKS under-,' 
trykkes af Regnbuegrup
pen, der betegnes som en 
gruppe terrorister. 

- Det er meget tydeligt, 
at Ekstrabladet bygger sine 
artikler på oplysninger fra 
personertill<nyttetgruppen 
y ggdrasil, der også holder 
til i huset, oplyser Jesper 
Lund fra Regnbuegruppen i 
Studenterhuset til Dagbla· 
det Arbejderen. - Personer 
herfra har flere gange truet 
med at gå til Ekstrabladet. 
fordi vi har kritiseret dem 
for forherligelse afhagekor
set og for at komme med 
mordtrusler mod andre i 

_.
 

Studenterhuset. Rektor på 
Københavns Universitet 
Ove Nathan lukkede i for
gårs Studenterhuset på di· 
rekte foranledning af hetz
kampagnen i Ekstrabladet. 

Undersøgelser i løbet af i 

går ,afslørede. at en række 
beskyldninger også frem· 
ført afEkstrabladet om fal
ske medlemslister i Studen
terhuSeL intet havde på sig. 

Bestyrelsen' af Studen
terhuset står uforstående 

Politiet luk
kede onsdag 
Studenter
huset og op
fyldte der
medet læn
ge næretøn· 
skefra Ove 
Nathan. 

Foto:AFL 

overfor, at man farer så 
voldsomt frem på grund af 
nogle løsagtige påstande i 
formiddagspressen. ur 

Læs iøvrigt dagens leder 
sideS 
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Stand-up Timm Vladimir.
 
En Ill'ge har i den forløbne tilbud, der hlU" vmret her i 
uge segt, at 'alkoholikere i skolernes ellerArsferie: 
DanmlU"k bliver yngre og F.eke. apionjagt gennem' 
yngre'. byen for bøm fredag anen 

&A kan jes bedrl! foretA, at kl. 20-21. Hvad Ilr df't for 
all. mange afos drikker. For nogle forældre, der Inder de- ' 
de neate vil jo gerne være rea børn løbe nlfldt pli. Strø
yngre. get en fredag alton pli. det 

OK. sil. er der dem, 100m tidspunkt? l lIpionforklæd
åbenbart gerne vil drikke ning.
sig helt. tilbage tilllkolealda Flere tilbud. Hvael med at 
ren. Møn deter da fllldstæn BpunBe mndt i Kongens Ha-' 
digt vanvittigt;. I hvertfald ve for at finde et IJVlnehjerte 
hvia man kigger lidt på de til dlln yndige prinaesBe, For 

-, ! 

L-e

,PERLER FOR SVIN
 Men den kommer ikke pA. tryk, 
fordi... 

- Øh ... Aml', jeg tror iUe, den 
gd,.. Jeg han ikke IIcore point med 
den vittighed, 

- Jr.g klister jo perler for svin!rt 
- Arne, det her er vigligt (Ol" mig. 

Jeg fa... et fryglligt bøvl, hlIiII ikke 
jeg kommer ml'd noget !Ijm!t. 

- Sikke noget. ævl - men. nll. ja 
do. En feUig mand flIr en almisse 
er f'n ri~ mllnd. Senere p/\ dogen 
mødl)r den rigo mand den fottige 
inde pA byen d,vrellte rfllllourent, 
hvor den follig mand eT i gang 
med at spille røgel 10M. S4 Iliger 
den rigl! mand: 'Du skal da ikke 
sidde og apille dyr ll:lkll for min 
olmil\seJ'. Hvorpå den fanige 
mand svare: 'Til daglig kan jeg 

dorefter at modl:.oge den at&- At.arte ain brandert. op pI.
 
re belønning - en guldkara· Dan Hirøchsprnngske Sam
mel. Overrakt af en konge. Ung og derefter tage i Vor
 
Som hedder STINE. Frne Kirke og ømide mønter
 

Hvø'Fe.ndenerderblevet efl.er'kirkebøS!len - og sil i
 
af det gode g~mle Eventyr" .byen. ' ,
 
hv{Jf prinsen 'altid fik prin~ Tilbudene vælter ind:
 
geMen i enden _ og jag me. Gll.iOtmrnarksAkvlUillml
 
ner alt-aA ikke Analt samleje. - Ellen tak,a1eg kan ikke
 

Nu om stunder skal alting fordrage guSftf;'
 
være uuhh flå renllbtisk. ' Tag på ·Louisiana og S8
 
Hvnd bUrer det næste? Monet, Bamlede værker!
 

Skoleudnugt til ChristiB- Han brngtli hele sit liv pA at
 
nia, hvor vi kan Be en rigtig male llindor. Idioti
 
grønlænder llisse i buklIer- Og så vil do blinde demon
ne? atrere mod gadeøkiltene ved
 

Eller foredrag om '1IllI1l' at gå igennem byen i rakke

ling af letle Mndvllben' og loptog.
 
'Lav din egl!l"l autonome pll.- Nu kan det snart være
 
klædningedl,kke' ved Kalle nok. Med. rødsprængte øjne
 
Birck Marls·:m fra det nu og frAde om munden griber
 
lukkede Studenterhus? jeg telefonen og, ringer til
 

Næh, lad Oll 'holde eller- kulturminiater Jytte Hil
II.rsferie i hiografen', som den.
 
der står overalt. Lad os være - Er hun der ikke?
 
nogle IIlltaner og Sll atort pli., - I USA? Javel, for at Abne
 
at biogrøferne har strøget en stor udstilling af danske
 
billigdagen til ære for efter- guldaldermalere pli. Los An

Areferif'n, og gA ind ng se en geles County Museum of
 
film uden v<Jld og virkelig- Art.
 
hed. F.eka. 'Jem Henrik' el- SatanstDen ville jeg gerne
 
ler 'Tom og ,Jerry'. have Ilet. Jeg mener, hvia
 

Hvorfor dropper vi ikke man dør uden at have Bet
 
ho.re den efterårsferie. Den Abildgaarda og Maratranda
 
er alligevel alt for realistiak og K$lbkea originale værker,
 
for børn! kan man sd overhovedet Ri-


Men hvod med de voksne? ge, at man hlU" levet?
 
Hvilke tilhud er d(Jr til 09? Det BpørgBmAl er til gen


,KULTURNATTEN! - En gæld overhovedet ikkf' ak
nat hvor museer, boghond- tueit, når det dr~er aiø nm ,.. 
lem og kirk~r hor Ahent t.il 'Københavnll hotte!lte, ny.l" "'k

langt ud pli morgenen Yea, 'hed! Strippende :hulImødre 
Jeg har tit hnft lyst til at ogSte.nd-upahoW'medPou! 
·købø'et.apa!ndetldlhllt1~g:,; _ 
litteratur kJ. fire (Jill mOl'gcn ,Her ør noget, som ikke 

'i en kogebl'andl!1i-"på"~'vl\r":'l'Iænget,øammen. Ue.neet y>' ,;.;,,'~ 
~em fra diskot.ek. ',~hvOtdan mim vender (lK drc
.Eller 'm~8k(.' akullo man ,Jer det:: Strip"og hu~mødret
 

N~, vel? Strip og Stand·up!
 
Slet ikke. Stand.up og Poul
 
Glargaardl Overhovedet ik
kel Det ville va:!TIJ det BIlm- .
 
me som Ilt udsivo en bog
 
med tlthm 'Sikker BeJ. med
 
Freddie Mllrcury'.
 

Hvorfor *ke bytte rotlf'r? 
Husmødren~ laver StIlnd
up - de vil helt sikkert klare 
sig bedre. Og Poul Glar· 
galtrd stripper _ så.flkal han 
nok blive til {trin, 

Omvendt er der ikke det 
mindste grinagtige ved den 
forsker, der her forleden på. 
viste, at man slIgtena knn 
tAle 40 genfltønde om ugen 
uden at tOjfB akade. Sund
hf'dsst.yreteen siger ellel'll 
21. Jeg tror pli. forskeren. 

&A lild os hruge de BidetIl 
dege af efterll.l'llferien pA at 
sklJVle en mRase bq)ere in
denbords, mens vi muntert. 
sidder foran vidoo'sn og Bel' 
en maBBe votdprografillke 
dyrefilm. Det kan alligevel 
ikke blive værre end virke
ligheden. 

~ ---' 

ikke spise lake. Og nu, hy(Jr jeg har 
rlld. kommer du og ~iger. ot jeg
ikke må'. 

- Er det vovt? 
- Jf!, jeg !lynes, den har lijfB det, 

en vittighed skol ha"'!. 
- Er den ikke llgesodalrealistuk 

nok. Kan dr. ikke en vittighed om 
nogle af dinr Rul/ege;'" i Folketin-
gel1 
-N~. 
- Bure en lil/e biUe Imf 
-N<ti!!l 
- NfJ, mC."1 ari skul i 1rvert {ald 

/taVl' lok [<l,. din tid. 
- i"nrvel. 

Ame Melchior - Illd vittigheder OM 
AF CLAUS BUHR po~re.~~:P~rP~nM) 

~~- Minillt~riet for kommunik~tion 
og tur1ame. 

- Jo, drot ~,. Ekstra Blad~t. Jf'g 
IIkullr. 14fe med kommunikations
og tllrUJtminillter Arne Melchior. 
, - Det er ,JIlnni Brandt. 

- Goddag, det er Ek!I/,r(J BCalkt, 
trmffer jf?.f! minisferen? . 

~ Hvad drejer det sig om? 
- "eR mangler frygrelig meget en. 

'viltight!d. Sd jeg tænk/e, at minic 
8fcren mdske IH.lnne hjælp mig. 
,. - En hvaComoget? 

- En viftiglwrf. 
- Det er noget heIl nyt (skrald_ 

lotter). Men miniateren er ikke til 

ot træffe lige nu (mere økraldlat
ter). 

(Lidt senere) 
- Det er Arne M!!lchior. 
- Goddag. Dl't l'r EkBtru BiruM. 

Unrkk,yld,Jrg forstyrrer dig midt i 
arbf.,idct. Men jeg Jncnglcr CII .Yov. 
historie - 1'f1 vittighed. 

- Dem findes der jo millioner af. 
Skal det vmre nogen ~pl!ciet? 

- Du kan bure skyde fro hopen, 
Amc. 

- Øhh... ja... hmmm...øhh. 
(Lnng tavshed) 

Nu fort.æller miniBtemn en læn
jfBre vittighed om poetvæBnet, 
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'POL/ TI'K.5/-J :<'~Ir  o ,:!>
ÅBN 
STUDENTERHUSET 
.!rns Gotfrcclscn. Kaserneucj 
30, Holbæh: 

J<:ftcr politiets fund Olfotte 
kraftige slålknhler og et 
jernrør i Studcnterhllset i 
København, der bUver be· 
trngtct som farlige v.1ben, er 
Studenterhuset hJpvet luk
ket. Men lader man på den
ne måde ikke en enkelt 
gruppe studerendes uhcldi· 
go fejl få konsekvenser for 
allc .studerende p~\  Køben
havns Universitet? Det kan 
da ikke være meningen. 

I stedet burde rektor Ove 
Nothan besinde sig: og kon
takte bestyrelsen for Stu~  

denterhuset og sommen 
med dem finde on hisningp& 
problemet. Som jeg ser det. 
er den eneste løsning den. at 
Regnhuen ekskludere6 fru 
Studenterhuset. Huset er jo 
et samlingssted for stude
rende og ikke for grupper, 
der fremstiller 'våhen', Hvis 
der virkelig er interne pro· 
blemer i StucleIllerhuset, så 
m~  de sammen sætte sig 
ned for at få dem h~st.  Det 
ville da være helt grotesk, at 
huset mutte lukke på grund 
[lf denne ene lille situation. 

Ud over at Studenterhu
sct er et samlingssted for 
studentergrupper, er det jo 
ogsd ct 5umlingssted for an· 
dre studerende, der kom
mer der for nt snakke med 
hinanden j cnfeen over en 
kop te cllf!r li~,'nendc.  Hvin 
det bliver lukket, hvor vil 
del naturlige fælles sam· 
lings'Rted så være, Huset er 
jo en institution i sig selv, 

Nej, Ove Nathan, sæt du 
dig hl?llere necl og E'l1ak med 
de involverpc1e parter, og få 
så huset åbnet igen i en fart. 



- Støt Studenterhuset!
 
Politisk lukning 
trodses 
aktiviteter 
forts"PUes 

Brugerne af det politisk 
lukkede Studenterhus i 
København sundede sig i 
går ovenpå de sidste par da
ges mødevirvar. Dagen blev 
brugt til at udforme en op
fordring til fagforeninger og 
organisationer om udtale 
støtte til kravet om Studen· 
terhusets genåbning. 

Folk træder hinanden 
over tæerne på Studenter
rådet i København. Studen
terhusets hjemløse brugere 
har fået ly her og fortsætter 
således husets aktiviteter i 
andre lokaler. 

Det ligger fast at rektor 
for Københavns Universitet 

Ove Nathan ikke vil ge
nåbne huset i hans embeds
periode. Den har kun fem 
uger igen. Nathan har 
krævat brugergT'..!ppen 
.Regnbuen« ud af huset 
hvis han skal give sig. 

Dorte Mortensen fra Rød 
Ungdom harm over husets 
lukning. Rød Ungdom 
kræver Studenterhuset ge
nåbnet. 

- Nathan har set sig 
sur på huset fordi politik
ken der ikke er som Uni
versitetet og Undervis
ningsministeriet dikterer. 
Angrebet retter sig brede
re end kun lige mod Stu· 
denterhuset fordi, at Ek· 
stra Bladet slår samtlige 
studerende i hartkorn med 
terrorister, udtaler Dorte 
Mortensen. 

Rød Ungdom opfordrer 
de studerende til ikke, at 

bøje at bøje for politisk pres 
og ekskludere politisk akti
ve folk. 

Bestyrelsen for Studen
terhuset besluttede tarse:.:.,; 
at suspendere tre bruger
grupper ()Regnbuen«, ))Stu
derende Mod Racisme..: og 
hagekors-gruppen.Yggdra
sil«) og at ekskludere to per
soner fra »Regnbuen« og en 
fra.Yggdrasik 

De to fra .Regnbuen« til· 
stod i TV at være ansvarlige 
for tilstedeværelsen af de 
kabler politiet fandt under 
razziaen i huset natten til 
onsdag. De erkender at det 
var forkert af dem, men er 
utilfredse med eksklusio
nen. Bestyrelsens eksklusi
oner skal i næste uge god
kendes af en ekstraordinær 
generalforsamling for hu
sets brugere. 

ib 
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ÅBN 
STUDENTERHUSET 
Jens Got{redsen. Kasernevej 
30, Holbæh: 

Efter politiets fund af otte 
kraftige stålkabler og et 
jernrør i Studenterhuset i 
København, der bliver be
tragtet som farlige våben, er 
Studenterhuset blevet luk
ket. Men larler man på den
ne måde ikke en enkelt 
gruppe studerendes uheldi
ge fejl fd konsekvenser for 
alle. studerende på Køben
havns Universitet? Det kan 
da ikke være meningen. 

I stedet burde rektor Ove 
Nathan besinde sig og kon
takte bestyrelsen for Stu
denterhuset og sammen 
med dem nnda en løsniJ;tg pfl/
prob'femet.' Som jj'(;g' ser det, -\ 
er den eneste løsning den', ut 
Regnbuen ekskluderes fru 
Studenterhuset. Huset er jo 

.et samlingssted for stude
rende og ikke .for grupper, 
der fremstiller 'våben'. H vis 
der virkelig .er interne pro
blemer.i Studenterhuset, så 
må de sammen sætte sig 
ned for at få dem løst. Det 
ville da være helt grotesk, at 
huset måtte lukke på grund 
af denne ene lille situation. 

Ud over at Studenterhu
set er et samlingssted for 
studentergn:.pper, er det jo 
også et snmlingssted for an
dre studerende, der kom
mer der for /ilt snakke med 
hinanden i cafeen over en 
kop te eller lignende. Hvis 
det bliver lukket, hvor vil 
det naturlige fælles 1?am
lingssted så være. Huset er 
jo en institution i sig selv. 

Nej, Ove Nathan, sæt du 
~  dig hellere ned og snak med 
( de involvere-de parter, og få 
. sånuset åbr~et  igen i en ~.  

\ ,; 
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Kampen, der ødelagde fakti,.k ansvan:t for de bbll!f, der lTak i den gale retning og
stemningen i der hlevfimdet i Studenterhu :fik. S~denterhuse~ til at freIp
Studenterhuset i set natten til onsdag. stå som useriøst Oll" latterliet,• 

....Jeg tridder her og venwr på aiger et tidligere bestyrelseeKøbmagergade, blev en politianklage, og jeg skal medlem.
udkæmpet uden nok tage Bk:rnldet for de kab Moderate Studenter indtog
våben ler, så der ikk.. er Ilogen an· deree bestyrelsespost, men 

dre, det kommer i fedtefdet.. Studenterrådet sagde nej. 
Sådan er det. Jeg har en for· Hvia Moderate StudentørBAGGRUND ne=eme, hvem det er, der 
har bragt dem illd i huset, ~~~:d:/n11::'vil~ Stu~ 

AlRASMUS EMBORG mer. j::{; vil ikke sælge IWgeD windst, Cortæl!er ~iel~  Bukog NIELS ROIliÆDER 
k.am.rul!rawr overhovedet. Jeg holt. 
står inde for de ting, der er fo - Kan du ikke ærgre die 

Politielll f"nd af Otte ka regået. Får jeg en dom, så tao over, at 1 har striPt f"~t på tra· 
beJslykl;;El' og etjernror - alle ge"!" jeg dl!D,~  siger RegnbIlens ditionelle fngpoJitiske syra
ui genstande forarbejdet, sg AnneJøIlSllon. punkter i stecht for at gå ind 
de kunne broge.q lil at .IA med Et tidligere bestyrelses o,e tGØ' et J712drmsr:ø, for at få 
- i psykologgruppen Regnbu medlem 1 Studellterbuset b€. hu.set på ret køl? 
em skab i Studenterhuset j skylder Kalle og Pelle for at ·Studenterrådet burde 
Kahmagf'rguae i Københ":,,.., gøre Studenterhwet til måske va-re gået ind i cn 
afslørede andet og IDere end .hjeIll!lted fGI der~  ideologi_ større dialog med huset pil eL 
det faktum, at er> politisk ak ske kamp.< og slagsmålene tidligere tidspunkt og have 
th,,~tgnlPpe,  Studerende Mod mellem dero Bom I!l) ~me~t  f0T30gt at læggo CL stykke r,, 
Racisme. under et cffentligt ubehagelig, personbllSi!ret e]t arbejde derovre,_ erkender 
debatmøde i foråret 1992 hav konflikt.o. Niels Bukholt.
 
de bo!væbnd sig ",,,d slaVl: f!IJ ~Pelle kaldte de andre mi M ..n dll'r var ingef\ vej ud"...
 
at kl1Ilue forsvare sig mod an litante kommuni$ler, og de an om. Studenterrådet bier: ind

(7eb fra højreorhnte1erle. dre kaldte hans gruppe (as draget i sla,,<rsmålet. Niels Bu

Pn\it:>els og rektor Ove eiJlt..r; &Dm dyr-kerk hagekorset. 'kholt fl)rl:a;oller, Ilt rådet i 1992 
Nathans lukning af Studen Pil så plat et niveau var det. hørte om ~temroelig alvorlige 
terhuset afslprer - gom når Jeg !::ror ikke, at nogen af dem uoverensstemmelser mellem 
IDilD l(lftel CTl slor ste:> i d var nogen of delene, m~  de p,\. den enc side Regllbul!Il og 
skov - et mylder af b:-uger fik lav til at fYlde en mllllBEi på Studerende Mod Racisme og 
grupper cg enhltper.>oner, mødeme,~  huaker et forhen p,\. den anden side YggdrasiU. 
som indbyrdes hM brugt me· værende bestyrelseslJledJ",m. StudoDterhuset had S;u
gen tid pa at be:..rige hinan Ane :Kiraten Sønnsen fra denterrådet om hjælp til eJ få 
den. Nogle af brllgergrupper Københavns Kristne Studen husets bestyrelsesarbejde og 
nc ; St"dento>:rhu."t S~T.l;S  be terbevægelse ,'KØlt'3J ~igt'r di orgen1sation til at fungere 
folket af personer, hvis lige plomatisk om sla~Illålet  mel og om at besætw Studenterrå
man skal lede clter i Hans lem Regnbuen ogYggdrasiU: dets be.~tynls~splads.  

Schcrligs 1930'er-,,JrJldnng ~På  storrnøciern.. hRr elle ~Slagsmåletvar \·00 at øde
Icko!istrr. Jov til at ytre Il:ig. Det har elle Iæ-W enhver fonn for be~lut· 

Centralt i konflikten står grupper også gjort. Det har vi ningsproces i huset.~  .iger Ni
psykologeu KarI·Erik Birck Oj?;:iå gjort... cl" Bukholt. 
Madsen fra rådgivningsgrup. - S,n.es dll. ~ .ut har Han fortæller, at Studenter
pen Regnb'len og han.s mod været et prob~m  for rkbafkli husets. best)n-lse forelagde 
pol, Pelle Bu1l, fra gruppen maet. at dRbcJ.tten har væTet Studeul.eIridet nogle afde pa
Yggcirasill, der ifølge grup ført, som.urt har? pirer, Yggdrasill havde skn
pens be;;krivelse af Big selv ..Sådan er det altid i en de vet:

STUDENTERHUSET - fi'undamentait /ærlige gropper har i lang tid bekø!mpet hinanden Foto: Mikkel østergaard"be,.kæfijger sig med den nor mokrallik org\'lru.."ti"n.~  ~D"  var mildt Ilagt stærkt 
diske mytologi i både teore - Bålk Regnbuen og Ygg fascistiske. Jsg tror ikke, jeg 
ti3k og praktisk øjemed~.  Pelle drosill hnr el4r jl?rl!s meni.ng pcn;onlig nogensinde er ble
Bull studerer folkhristik brugt {urdt tilladølige midler? v..t merocbokeret over at læse 

Bestyrelsen for Studenter· "De bar hTugt de demokra IlQget BOlD belst,. siger Niels 
huset besluttede tursda;:: at tisk!? midler, vi havde i Stu Bukholt.
 
ekskludere de to sa=enmed denterhUB"L~  Folelagt problemets om

Regnbue·medlemmet Arme - VJl det sige, at 1 er mod fangvalgte Studenterrådet at
 
Jønsson, der også er medlem Ifølze Regnbu"ll hacdlo:r BjergSelSkaBet og Yggdru skulle have været oppe på st præsentant Troels Liebg<rt.t; en ~studentergruppe~,der har standere at Dl de sko.1slI.t:pen silae kontakten til husets be

...r gruppen Studennde mod den aktuelle sag ikke om otte ;;iD. Den første gruppe er idllg . møde i fClI"l'ningsbesl,::....relsen ~Vi har været st oplagt em til ~formål  at yde gratis .urer,,'! I:ltjrelse med en obsen>aWr.
 
Racisme. Semtidig blev Yg kabler og etjemrør. ikke længere i Studenterhu næste uge. !'elle Bul!, gnrp_ ne for Regnbuen, for-di vi er ~n  ridgi·..ningfvejledninglterapi "Vi s«ltter be!ltyrelllen, for Sideløbende med Studeu

gdraSlll, Regnbutm ug St:;dB _Vi må ho~d.. fwn i d= op' ,et. Gruppens leder Nev pena interne repræsentant, nordisk mytologi-gruppe. Det til meanesker i krise og nød-o di vi har været med til at væl terrådets svært overvejelser
 
rende Mod Racisme sus rindelige problemstilling, der smidt ~d  af Student.erhusets har iføoge bestyrelsen vtf'-ret bar været oplagt. for dem Ilt ~Para\lelt bfflDed ~ø2"er  vi geberlYJ"'kC'O,. "iger An" Kir 0lIl rådets re~"'lsentation  i
 
pend~t.  handler om, at der omkring 89 bestyrelse for et par Ar siden ubebageli2" i .~in  udbyksform, forbinde os med ily-nazisme, at bidrage til en teoretisk ud sten Sørensen, der tilføjer, at husets bestyrelse, løste pro


11l[ormatum har til b:ruJ( for skel' en markant højredrej eller HL have skrevet et brev blandt IUld.. t på den nyligt af fwli nyng:zig\,erne og,å hu vikling !If en so;idariSk psyb ~SllrD  .'logen nu bar \ldvikl ..t blemet sig sslv, da den nye 
denneart.ikellalt med en Jang ning i samfu::J.det. Og hvorfor til adIninistratiouen på holdte generalforsamling. tIlget runerne igen.~  logisk vidensksb.~  ~;g, har bestyrcJBBD mått.el styrelseslCJ\' fra foråret 1993 
række mewesker. Båds fra skulle Studenhuset gå fri af KØb€nhsVDS Universitet, hvor ...Ie2" er ikkf' nogen engel, "g Regnbuen beskylde'r Ygg R!!gnbuen erklleJ"'er s.ig 110m gribe til de :midJer... reducerede antallet mstuden
Regnbuen og grupper, der d~  h~jredrejning.  Tværtiod. lum l>t!.>ltyldte medlemmer af jeg har en meget sklll'P tunge, dIasill ror at ville !JVE'rtage tilhængere afden kritiske psy Omkring årsskiftet 1991-92 terrepnEGE'D:tanter i konsisto
s}'lDpatiserer med den II1.llX Det er jo et åbent hus,~  sigsr Regnbuen fOl at være ind når jeg bliver !::rAdt tilstræk. SiudeD~rhusel. Yggdresil1<d hologi, der blev udviklet på 1e."lr9dCl Student.erb",""t Bine rium fra 10 til !nl. H\'or der 
istiske psykologgruppe, fra Kalle Birck-Madseu. blandet i ltritninelle aktivit.e· keligt over tæerne. JWgnbuaD ger, ut Regnbuen allerede har Frei.. Universitat i Berlin i vedtægter og gaven bestyrel før sad ni etudenterrødder og 
y ggmasill og denne gnrppe.. Deane g..n~lle hJtjndn;j kr. RegIlDueu har nu varslet har kørt på os, .'lidIOll vi kom ID:l.gtel1 og ~øgeT at beholde ~tart.en  ro 1970·..rne. Gruppen sespladø til hver afde studen ~n model1l.t student, har der 
sympatisører - og fra de h:ru :ling bliver til et inlem.t pr0 en rel.llsag. ind i hnset med be9kyldninger den ved at chikanere de grup "il "sikre alle mennl!sker ternrga.tU"etion~,  der B<ld '1 fl"a i år kUl) EiddiRt tre fra Stu· 
gergrupper, som føler, at de er blem i Studenterhuset, idet PeDe Ball fra YggdrnGil bll?Y om. at vi Var ,..~ds~r  nS' nl per, der brokker 5ig. menneskeværdige udviklings· KøbenhtrVns Universitets deDte:ITådet. Fra septemb€r 
kommet i khmme i slal;Små d..n ifølge Regubuens folk føl "k.,,;k]udl?Tet fra - bestyr..ls ..:o ci~ter.  Så bliver man sur,~  si betingelser og lige adgang til konsistorium. - 1993 mdtog Studenterrådet
let mellem Ragnbuen og Ygg· ger med ..de okkulte~~ indtog i sidste år efter et UJ..i;;tillids'lo ger !\lllt BuU, der aMser, at bv:d::~:'r!:J:npe~e ~&: de f<elles saro:undsmæssige .Vi vilI.. have studenterur ved Kasper Bøgb Pedersen 
m-asill .' Studen,terh'\l.Set. .'" t·.1lll. Yggdrasill har nogat med Iling pre......emedd.,]else- date ganisatianerne med so[[\ et endelig sin plads i Studenter

Balladen om Studenterhuset 

ressourcer_~  

De to parter står langt fra Retep;ne1li€ll !mig"" Regn Yggd:rflell;; -(6rtIla~" tibte SoeIB~rgSeJSk~'"afgøre:-: ~t  ~1,or.ldag  21. ok\f>ber .1993 ,_ l den aktuelle sag gik grup: konstruktivt element uver fOr huæl.ll b€styrelse. 
hinnndeu. buen om grupperne Soel- deværelBe i Studenterhuset Yggdrasills eksterne re-- Killkken 15.00~  - Gig selv GOm. pen onsdag på TV Oll" oåtol1" Bi" il" p'L-,,-;~*,""l.ft  ----. 
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·Universitetbeslaglæggerp8.pirer··
 
Studenterhusets . 
bestyrelse sat under 
administration af 
Universitetet.' 
- Vi blev tvunget til 
at skrive under, siger 
næstformanden, 
MRASMUS EMBORG 
og NIELS ROHLEDER 

Københavns Universitet har 
fra det lukkede studenterhus 
i Købmagergade fjernet map
per med referater afbestyrel
sesmøder og andre papirer 
).80m kan give universitets le
delse en større viden om. 
hvordan huset har været dre
vet,,_ 

Det siger. universitetsdi

reklør Peter Plenge til Infor
mation. 

Torsdag eftermiddagfik en 
gruppe af bestyrelsesmed
lemmer adgang til Studenter
huset, som politiet og Køben
havns Universitets rektor 
Ove Nathan lukkede efter en 
politiransagning natten til 
onsdag. , 

Studenterhuscts bestyrelse 
skulle - for at få adgang til 
huset - underskrive en »afta
le« om, at ..universitetet tager 
dags dato ejendommen 
Købmagergade 52 under ad
ministration med alt inventar 

.og udstyrll. og at ))dispositio
nen over de foreningen til~  

hørende konti i Aktivbanken 
kun kan ske efter nærmere 
aftale mellem foreningens be
styrelse og universitetsdirek

tør Peter Plenge eHer en af" »Nej, der foreHgger ikke no
ham bemyndiget person«. 

Praktiske ærinder 
Peter Plenge siger, at besty

relsen kan få adgang for at 
ordne, hvad der måtte være af 
praktiske ærinder efter aftale 
med administrationen. 

-Har uniuersitetet louhjem~  

=/ til at beslaglægge Studen
terhusets papirer? 

»Vi har ikke dommerken· 
delse eller sådan noget. Men 
vi har jo snakket med besty
relsen. og jeg går ud fra, at vi 
har dokumenterne i forstå.el~ 

se med bestyrelsen,u siger Pe
ter Plenge. 

- Har bestyrelsen skreuet 
under pd, at I kan tage map~ 

perne med bestyrelsesrefera
ter? 

. get skriftligt om det.· Det er 
sket på grundlag af filWldtli-, 
ge snakke med dem<)~  siJer 
Peter Plenge. 

»Hvis han tager' under-, 
6krift.en på en erk1æri: g, som: 
vi blev tvunget til at under
skrive, som et samtykke, så er . 
det noget, han væ)~r.1I(  siger 
bestyrelsens . næ8~onnand  

Elisabeth . ,Jessen,. ' Hun. 

oplyste, at peykologgruppen 
Regnbuen· ikke kan få lov at 
hente sine papirer. 

.Det drejer sig' blandt an· 
det om fortrolige notater fra 
vores psykologiske rådgiv
ning,lI( siger Jesper, T. Lund 
fra Regn~uen.  . , . 

Det' kender ,Peter Plenge 
»ikke :noget- til4l.»De må hen
vende sig på mandag. Så må 
vi' se på det,41 siger direktøren. 

, tilføjer. at bestyrelsen ·.natul'-'.. ' . 
Hgvis vHle have udJevl~et  re-. Suspension 
feraterne, hvis vi vaJ: , blevet!, Opgøret i kredsen omkring 
bedt om det«. StudenterhllBet fortsatte på 

...Men vi blev ikke ~plU'gt.1I(  " stormøder toradag og fredag. 
siger hun. .. Foreløbig har:,to bestyrelses
, EHsabeth Jessen sig~  tW_ medlemmer - Karsten Mad~  

Infonnation. at fuldrri:tegtig , sen fra Regnbuen og Rigmor 
Lars-Erik AIlin. Køb<lnhavns T~tevide frs Studerende Mod 
Universitet, under' 'torsda- . Racisme - valgt at forlade be
gens besøg i det luklwde hus . styrelsen i protest mod den 

Læs side 9:<i.BaUadenf:;tl,,;' 
Studenterhuøet.'.:· ,),\:r,_, 

. "	 '" \'~'  

~", ':, ",r:~~! 



1. sektion. POLITIKEN. Mandag 25. oktober 1993 

Dagens portræt 

Engageret 
leder af 
lukket hus 
Selvom Erik Albrechtsen nyøer at op
træde, var han langtfra i sit es, da han 
tidligere på ugen blev indfanget af pres
sens skarpe søgelys og skulle forklare 
fundet af slagvåben i Studenterhuset i 
København. Som formand for bestyrel
sen i Studenterhuset er den 29-Arige 
spanskstuderende blevet beskyldt for at 
have mistet grebet, så autonome grupper 
har sat sig på magten i Studenterhuset. 
Ifølge rektor Ove Nathan havde han 
'leverpostej i ørene' I samtidig med,'at 
han var gået under jorden'. 

Erik Albrechtsen beskrives Bom utro
lig engageret, men har Bvært ved at gå 
ind på kompromiser, når han brænder· 
for en ide. Det er her leverposteJen 
virker. Han spås ingen glorværdig kar
riere inden for diplomatiet, fordi 'der er 
sjældent tid til st tale ordentligt til folk, 
når utålmodigheden forvandles til hid
sighed', 

En 'Dr. Jekyll ogMr. Hydemed en tryg 
bar~å.om i A11erød\ siges det. Den lidt 

1-- sløve sp&nskstuderende med forkærlig
hed for Andalusien scorer de store ka~ 
rakterer 'uden tilsyneladende at an
strenge sig ret meget', og forvandles til 
'Senor Fiesta' på rusturene og sørger for, 
at alle de nye 'har det skideskægt'. 

Især pigerne kan godt lide hans 'lille
broragtige facon' t som suger de nyBtarte~ 
de studiner ind i arbejdet i Studenterhu
set. Han er god at snakke med og lukker 
gerne lidt op for posen, men uden at lade 
andre komme alt for tæt på. 

Han hu en evne til at tænde for sit 
temperament, som andre tænder for ly~ 
set. Hvilket viser sig, nAr kan kridter 
danseskoene og .kaster sig ud dansen 
'Sevillanas', der for ukyndige minder om 
flamenco. Han har sine egne meninger 
om dansens udformning og har svært 
ved acceptere ciansefrøkenens anvisnin~ 
ger. 

Kritikere mener, at Erik Albrechtsen 

Erik Albrechtsen. - Foto; Mads Winther 

'projicerer sine egne synspunkter over 
pA. andre mennel:!ker og kan fremstå som 
en smule godtroende og naiv i forhold til . 
de hårde nysere på de politiske fløje i 
Studenterhuset' . 

Det var ikke 'særligt smart og en leder 
værdigt~ at lade Regnbuen frtirdstå som 
repræsentanter fer de mange forskellige 
grupper i Studenterhuset i TV2 Lorry 
forleden. 'Her skulle han som formand 
havde slliet igennem og sat Regnbuen 
uden for døren'. 

Som forsanger i Screamin t Eric & The 
Erectiona krænger han endnu engang 
hllIIimen af sig, når han nærmest går 
bersærk på scenen iført bar overkrop og 
hundehalsbånd og ekriger: I Want to be 
your dog. Smørtenor bliver han aldrig, 
men hvad stemmen mangler i pragt, 
opvejes rigeligt af de energiudladnlnger, 
der vælter ud over scenekanten, og får 
publikum til at bytte øllet ud med en 
svedig svingom. 

Pålidelige munde vil vide, at man gna· 
ver en knusende god lammekølle i Erik 
Albrechtsens til tider rodede lejlighed på 
Nørrebro i København. 

KIM RAVN-MORTENSEN·' 
. ,'-t-:~~; 
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meddelelse fra dem, man vil 
lukke munden på. Hvis- ikke

Ekskludeiede'; 
medlemmer beskylder er både Studenter'huset og
bestyrelsesforriJ.anden Studenterrådet forbi ... 
for selv at have været 

Natte;'agt med våbenbevæbnet med Kalle Birck-Madsen oply

slagvåben' ser, at han hermed blandt an


det hentyder til, at bestyrel

M N.IELS ROHLEDER sesformand Erik Albrechtsen
 

en nat i sommeren 1992 holdt 
Opgøret mellem den siddende nattevagt i Studenterhuset 
bestyrelse i det lukkede stu for at forebygge indbrud - be
denterhus i København og '" væbnet med de fundne slag
dens modstandere - primært våben. 
den suspenderede psykolog Erik Albrechtsen siger til 
gruppe Regnbuen - fortsatte i Information, at han ganske 
weekenden. ,,'~ rigtigt holdt vagt i huset samI 

. Lørdag udvandrede Regn men med en gruppe andre, 
buen og dens sympatisører men at det var at Anne Jøns
fra et godt fire timer langt Bon fra Regnbuen, der tog 
møde. hvor husets bestyrelse slagvå.bnene frem. 
og medlemmer af forskellige -Jeg sad på intet tidspunkt 
brugergrupper deltog, Et og holdt vagt med kablerne i 
snævert flertal vedtog at af hånden og sov i øvrigt det me
skære Regnbue-medlemmer ste af natten,O( siger Rrik Al
ne Kalle Birck-Madsen og An brechtsen. Formanden til
ne Jønsson fra at tale på mØ føjer, at han kort efter natte
det. De to blev torsdag af be vagten - hvor der i øvrigt ikke 
styrelsen ekskluderet af fore skete noget indbrud - bad An· 
ningen Studenterhuset. ne Jønsson fra Regnbuen 

Inden afstemningen skrev skaffe stavene ud af huset. 
Kalle Birck-Madsen på tav »Det erindrer jeg intet om,O( 
len: »Jeg er vidende om, at be· lyder Anne Jønssons kom
stemte bestyrelsesmedlem mentar. 
mer sidder inde med bela
stende information om egen Autonom gruppe 
rolle i kablerne (de slagvåben, Rigmor Tetevide er et af de 
der blev fundet under politi to bestyrelsesmedlemmer, der 
ets ransagning natten til ons trådte ud af bestyrelsen i pro
dag. rro.), Jeg håber, at et kol test mod eksklusionerne af 
lektivt studentersubjekt fin tre enkeltpersoner og den 
der sammen igen, støtter op midlertidige suspension af tre 
om alle. Hvis ikke bestyrel brugergrupper. Hun sagde I 

sesmedlemmerne informerer lørdag til bestyrelsesmedlem
sandt, informeres pressen di mer, at Anarkistisk Forum 
rekte igennem en ny presse- en af de brugergrupper, hun 

er medlem af - ville udsende 
en pressemeddelelse, hvor 
gruppen erklærede sig som 
»autonom gruppe«_ 

- Skulle det være for at dis
kreditere Studenterhuset? 

)tJa, ttmiddelhart var det 
faktisk min tankegang. Jeg 
var meget harm over de ting, 
der var foregået. Så tænkte 
jeg, at så skulle vi.sige~-:al:" vi 
Bom den eneste-'I'.eelt'a'utono
me gruppe - det er selvfølge
lig et vidt begreb - var i huset I 

som aktivitetsgruppe,'1 siger 
Rigmor Tetevide. 

Søndag blev medlenuner af 
Anarkistisk Forum dog enige 
om ikke at udsende en presse- I 

meddelelse. 
Både Kalle Birck-Madsen 

og Rigmor Tetevide mener, at 
beslyrelsen skal erstattes af 
en forhandlingsdelegation, 
der skal stå for de videre for
handlinger med Købcnhavn.s 
Universitet. 

, ' ,,, »Hvis vi skifter heste midt i 
- vadestedet, får vi i hveit fald 

ikke genåbnet huset,.. lyder 
STUDENTER - Rigmor Tllte-' ,vurderingen fra beslyrelses
vide og Kalle Birck·Madsen . formand Erik Albrechtsen. 
ued Studenterhus;be8tjrel. Bestyrelsen for Studenter
sens pressemØde i ont,t:higs·,.', ',';, ,huset retter mandag henven· 
Foto: 7bmQ:s Bertelsen IBilled· o delse til universitetets ledelse 
huset ~,'~'~it:,'~i':' ,n";:.' f~r at få et mø4e i stand." 

'" .,,; >; :', :;,,~'~ ~t:~i?~4kJ~,'~~:')i:n'f,,::; :11~'.." .'i::' J>., ~"""''.;,F·' 
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I øjeblikket er intet 
udelukket, siger 
direktøren for 
Københavns 
Universitet om 
genåbning af 

I~ Studenterhuset 

AfNIELS ROHLEDER 

To repræsentanter for besty
relsen for det lukkede studen· 
terhus i København mødes 
onsdag klokken 13 med rek· 
tor Ove Nathan, universitets· 
direktør Peter Plenge og fuld· 
mægtig Lars-Erik Allin fra 
Københavns Universitet. 

Peter Plenge siger til Infor
mation, at formålet med mØ
det er at ..feje op, hvad der har 
været den seneste uges tid". 

- Er det udelukket, at hus~t 
kan genåbnes pil et eller andet 
tidspunkt? 

l,I øjeblikket er intet ude
lukket,'" siger universitetsdi
rektøren. 

Bestyrelsen for Studenter
huset var mandag i gang med 
at forberede en fremlæggelse 

, co.: b...,;ets regnskaber for uni
\,  versitetets ledelse, Det sker 

på baggnmd af, at universi
tetsledelsen har antydet, at 
der var grundlag for at indgi
ve politianmeldelse for bedra
geri mod Studenterhusets be
styrelse, oplyser beRtyre]ses
medlem Christian Aabro til 
Information. 

Peter PJenge siger imidler
t.id, at universitetet ikke har 
indgivet nogen bedragerian
meldeise. 

A1høring i denne uge 
Kriminalinspektør Jørgen 

B. Frederiksen, Københavns 
Politis afdeling E, oplyser, at 
de to repræsentanter for psy
ko'oggruppen Regnbuen, som 
onsdag i TV 2-Lony påtog sig 
ansvaret for' de ni fundne 
slagvåben "'Kalle Birck-Mad

nogen anholdelser endsige 
varetægtsfængsHnger i sagen 
om Studenterhuset. 

Infonnation forsøgte man
dag forgæves at afæske rek
torkandidat Kjeld Møllgård et 
svar på, hvad han vil foretage 
sig, hvis han overtager rek
torposten til december. Han 
har ingen kommentarer før 
efter den 5. november. når det 
står klart, om han får mod
kandidater. 

Studenterrådets medlem
mer af Københavns Universi· 
tets konsistorium og andre re
præsentanter for Studenter
rådet mødes tirsdag til den 
månedlige, uformelle lIrektor
frokost« med Ove Nathan. 
Studenterrådets Niels Buk
holt siger til Information, at 
han under frokosten agter at 
rejse spørgsmålet om Studen
terhusets fremtid. 

»Men i øvrigt vil vi lade hu
sets bestyrelse holde deres 
møde med universitetet på 
onsdag. De må se, om de kan 
få huset genåbnet med den 
tillid, de burde have skabt til 
sig selv nu," siger Niels Buk
holt. 

Regnbuen til angreb 
Rådgivningsgruppen Regn

buen udsendte sent søndag en 
ni sider lang pressemeddelel~ 
'se med en række angreb på 
især universitetets fuldmæg~ 
tig Lars-Erik Allin (.Allin har 
aldrig været positivt stemt 
over for Studenterhuseb), 
på, Pelle Bul! fra gruppen 
YggdrasilI (Pelle Bull beskyl
des for at »sabotere møder", I 

"lyve og håne") og på en af de 
journalister, der i sidste uge 
skrev om Studenterhuset i 
Ekstra Bladet. 

Lars-Erik Allin sagde man

dag til Infonnation, at han
 
lIingen kommentarer... havde
 
..til nog~~. som hel.st....
 

Information begik i mandag.
:avisen ~n fejli,t~ksten til det 

sen og Anne Jønsson - vil bli: "bi1Jed~,;derledellJfede artiklen' 
ve afuørt i løbet af den kom- om Studenterhuset. 'Manden 
meride uge.' Kriminiolinspek. pd billedet er ikke' Regnbuens , 
tøren oplyser, at politiet ikke Kalle' ,B/rck·Madsen; 'men 
efterforsker nogen mistanke Student"rhuset. bestyrelses· ' 
om bedrageri, og at d"',ikke' 'forinand Erik Albrechtse,cVi ' 

J'er""~ 'dtibtuo!,åt'deis!<e" bi1d<>Si''''t.i"k'; h""') ,,' ..""co
f~~~;i r~~~_~-"::,-){~:,,t~~(NHltJli:~,i;4~1i; ';ÆfZ({~~11;i~W:'k~lij;i~:;}'~~~;~;1~i~~~:(-,i . 
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UVURDERLIG
 
HJALP
 
Slud. com. Morlen Munk Mar· 
eussen. M(}Ybækhaven 17-61, Al
bertslund: 

I sagen om Studenterhuset og 
. . gruppen Regnbuen er der des· 

værre et aspekt, som ingen har 
interesseret sig for, nemlig 
Regnbuens egentlige aktivitet: 
Den gratis og alternative psyko
logiske ~dgivning, 

Jeg er selv ·bruger. af denne 
rådgivning og har igennem to år 
oplevet en åben, imødekonunen· 
de, alsidig og frem for alt utrolig 
tillmodig rådgivning fra Regn
buens side. En indsats, som 
Regnbuen har ydet ganske gra
tis, men som for mig har været 
uvurderlig. 

Der er mange mennesker i 
dag, som har hårdt brug for en 
sådan støtte, men som ikke har 
råd til at betale sig fra det. Ikke 
rnindst blandt studerende. Jeg 
kan derfor ikke forestille mig en 
gruppe i Studemerhusel, der har 
lavet et større, flottere og mere 
nødvendigt stykke arbejde end 
Regnbuen. Og derfor \1il det også 
have store menneskelige om
kosrninger, at gruppen nu ude
lukkes. Og så på et helt urimeligt 
grundlag. 

Det har været alt for nemt for 
mange parter i denne sag at 
mistænkeliggøre grupper som 
Regnbuen og Studerende mod 
racisme. Og i stedet for at 
dementere de rygter om terro
risme, som Ekstra Bladet har sat 
i gang, har sørgeligt mange be
nyttet sig af dem. Men det er 
ikke terror at holde anti-racisti-

LÆSERNE MENER 
ske møder. Det er heUer ikke 
terror at opbevare et rør og otte 
stykker kabel i et skab, Jeg er 
enig i, at den slags .slagvåbe,. 
ikke hører hjem.'l1e i Studenter· 
huset, men jeg forstår på den 
anden side godt de mennesker, 
der alligevel bragte dem ind. 
Tænk på, at folk i deres anti-raci
stiske arbejde havde været udsat 
for mordtrusler, Dg at en aktivist 
vitterligt var blevet dræbt ved .,t 
bombeattentat net er ikke 
mærkeligt, at man tænkte på 
selvforsvar i den situation. 

Mordtrusler og bombeattenta
ter er derimod. terror. Det er 
derfor at vende tingene på hovt~ 

det, når man kalder de menne
sker for terrorister, der faktisk 
er ofre for terror, 
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Pi?Slut med åbne døre på Københavns Universitet efter afsløringerne i Studenterhuset . 

Nu skærpes 
sikkerheden 
omkring de 

ledende 
administrati- . 

ve kontorer 
på 

Københavns 
Universitet. 

og rektor Ove 
Nathonsdør 
vil næppe stå 

åben i 
fremtiden for 

olle 
studerende. 
(Foto: M. A. 
vonMagius 

ogLars 
Skooning) 

Kontrollen og sikkerheden om· 
kring de ledende administrati
ve kontorer for Københavns 
U Diversitet skærpes. 

Universitets-ledelsens ønske 
om større sikkerhed kommer få 
dage efter. at Ekstrn Bladet 
kunne afsløre, at autonome 
grupper havde overtaget magt~  

en i Studenterhuset i Købma
gergade 52. 

En politi-razzia i Studenter
huset natten til onsdag sidste 
uge bekræftede, at der var no

get gruelig galt. Politiet fandt 
blandt andet slagvåben på loka
liteterne, hvilket øjeblikkeligt 
fik rektor Ove Nathan til at 
gribe ind. Han lukkede huset 
og stoppede for den millionsto
re bevilling, som løbende er 
kommet de studerende til gode, 
men som reelt blev forvaltet af 
militante, autonome grupper i 
huset. 

Det er påfaldende, at opda
gelsen af de autonome forhold 
på universitetet nu fører til 

skærpelsen afsikkerheden om· 
kring rektors egne kontorer. 
men Ove Nathan benægter, at 
han er nervøs: 

- Nu skal vi ikke være hyste~  

nske. Det har igennem længere 
tid været alt for let for vildt 
fremmede at "komme ind. Vi 
har haft småtyvener ogmystis
ke personer inde i kontorerne. 
Det. duer ikke, siger Ove Nat
han til EkStra Bladet. og fort
sætter: 

- Men nAr der opstår sIidanne 
episoder som i sidste uge, så 
kan man da ikke lade være meø 
at tænke p~,  at det er på tida at 
vi holder op med at være så 
Frode Fredegod-agtige. Men de 
nærmere detaljer omkring den 
øgede sikkerhed, lader jeg mit 
emhedsmandsværk tage sig af. 

Den afgående rektor, Ove 
Nathan, en af alletiders mest 
populære rektorer, har været 
kendt for sit endog meget åbne 
og ligefremme forhold til de 
studerende. Det er en kendt 
sag, at det altid har været mu
ligt at smutte forbi rektors 
kontor på hjørnet af Nørregade 
og Vor Frue Plnds. hvis man 
havde noget på hjerte. 

Nu er det en saga blot. 

SPARK I 
NOSSERNE 

En totalt ukendt mandsper
sons korporlige angreb på rek
tors juridiske rådgiver sidste 
torsdag har også været med til 
fremskynde planerne om mere 
sikre 'forhold. 

Den overfaldne embeds
mand. der blev angrebet på et 
kontor få meter fra rektors, 
havde dog ikke glemt 5i11 miH
tær·uddam else Dg 'sparkede 
idioten i nosserne'. Ingen an

dre kom til skade, og universi ~  tetet forbinder ikke overfaldet 
med urolighederne omkring 
Studenterhuset. 

Og at der stadig er uro blandt 9-Jde studerende. vidner adskilli O'
ge pressemeddelelser fra Stu
denterhusets bestyrelse om. 

Tre grupper, 'Regnbuent, " 

'Studerende Mod JØdsrne' og 
~ 

s:. 
'Yggdrassil' er blevet midlerti· 
digt suspenderet. Og tre navn· 
givne personer er blevet decide ~ ret smidt ud. 

To af dem, Anne Jønsson og 
Kalle Birck-Madsen,,,...fordi de ... 
vedkendte sig et anEifi'r for de Vo

J'undne våben. Den tredje, Pelle 
"Buhl, fordi han beskyldes for at 
være en af Ekstra Bladets kil
der. 

De to førstnævnte grupper 
smides ud for autonomi-og våb
embesiddelse, den sidste for 
stikkervirksomhed. Studenter
husets bestyrelse har kritiseret 
Ekstra Bladets artikler. men 
har sltså alligevel valgt at eks
kludere de to autonome grup. 
per samt Yggdrassi1. . 

Rektor Ove Nathan vil i løhet 
af få dage tage et møde med 
bestyrelsens formand, Erik Al
brechtsen, for at drøfte mulig
hederne for et eller andet sted 
at genAl;me en eller anden form 
for studenterhus. Et hus. der 
ifølge rektor i givet fald vil 
komme til at køre under nogle 
ganske andre rammer end hus
et i Købmagergade. 

Sikkerhedspolitiet vil i denne 
uge afhøre Jønsson, Birck

"Madsen og måske også kamme
raten JeEper Lund om forhol
dene i Studenterhuset. 

AF JACOB JUHL OG 
ANDERS·PETER 
MATHIASEN 



advokater {

Studenter går til fortæller Johan Møller fra
Studenterhuset:

Foreningen .Studenter
huset« har nu bedt en advD- Univers;letethar skre kat om at gå ind ; sagen.Universitets Nathans administration. vet, at det skyld.. et brud Han skal undersøge om uni

ledelse mødes med
Her stilles administratio på samarbejdsaftalen, men versitetet har råderet overnen og dens fuldmægtige 

ikke hvad det skulle være foreningens computere ogStudenterhuset Lars Erik Allin til ansvar for et brud. Foreningen
for deres politiske lukning .Studenterhuset. mener 

udstyr, som belinder sig i
imorgen af Studenterhuset sidste ikke, at der er sket et brud 

det aflåste hus i Købmagergade 52.
uge. og finder ingen acceptabel .Regnbuen«, en afhusetsFONningen .Studenlerhu _ Vi vil kræve en rede grund tillukningen.
gørelse tidligere brugergruppersetoe mødes imorgen onsdag for de drastiskekl. 13.00 med rektor for Kø· skridt med henblik på at fåbenhavnB Universitet Ove Studenterhuset genåbnet. tru!tU2!h 26hf) 

som husets bestyrelse har
suspenderet. har også sat
en advokat på sagen. Ogsåde har ejendele og papirer•.
Bom universitet har beBlag~lagt.•Regnbuen«s advokat
har desuden vurderet. at
der er grundlag for Njse in
juriesager i sagen, oplyser
Kalle Briek-Madsen fra
.Regnbuen«. ib 
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Genåbning af studenterhus næste.år 
Rektor ved Københavns Uni
versitet Ove· Nathan håber 
på en genåbning af Studen
terhuset ..først i det nye år«. 

Det siger han inden onsda
gens møde med to repræsen
tanter for Studenterhusets 
bestyrelse. 
. nJeg håber. at man kan 
finde frem til en form, hvor 
'især Studenterrådet, men 
også Moderate Studenter, er 

placeret langt mere centralt 
i Studenterhuset... siger Ove 
Natban til Informalion. 

Rektor foreslår, at der 
nedsættes et programudvnlg 
med repræsentanter for Stu-. 
denterrådet og Moderate 
Studenter. Udvalgetg opgave 
skal være at progromlægge 
aktiviteterne i Studenterhu.. 
set. 

Rektor afviser beskyldnin

ger om terrorisme og bedra
geri mod Studente.'rhusets 
bestyrelse. 

.De folk, der har anbragt 
våben i huset, har dummet 
sig fænomenalt. og u~uversi
tetet kan ikke have det. Men 
så er der al teå ikke mere i 
sagen. så vidt jeg er cricnte
ret - hverken anklager for 
terrorisme, for bedrageri el~  

ler for kørsel med slukkede 

billygter,fil siger Ove Nathan. 
Formanden for Studenter

husets hestyrelse Erik -Al· 
brechtAen og 'be8tyrelses~  

medlem Kasper Bøgh Peder.. 
sen (der repræsenterer Stu.. 
dentArrådet i husets besty~  

relse) mødes onsdag med 
rektor Ove Nathan. univer~  

sitetsdirektør Peter Plenge 
og fuldmægtig Lars-Erik Al. 
lin. n~.  



:
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'mlln.pvalgom at
 
efterfølge Nathan
 
Medicineren John 
Philip udfordrer 
medicineren Kjeld 
Møllgård i kampen 
om den øverste 
ledelse af 
Københavns 
Universitet 

M NIELS ROHLEDER 

To medicinere skal ud i kamp
valg om rektorposten på 
Københavns Universitet. 

Det står klart, efter at den 
63-årige professor, overlæge 
dr. med. John Philip har 
meldt sit kandidatur. 

Det har gennem nogen tid 
været kendt, at den 50-årige 
professor. med. dr. Kjeld Møn· 
gård var kandidat. 

Jolm Philip siger om sig 
selv 'og sin prorektorkandi
dat, den 54-årige docent i filo
sofi Carl Henrik Koch, at de 

politisk I.ligger nogenlunde i 
midten«. 

Af mærkesager nævner 
John Philip "studenternes 
ringe studiebetingelser«: 

»Jeg oplever, at studenter
ne ikke kan komme til fore
læsningerne, fordi de er pi\. ar
bejde," siger rektorkandida
ten. 

Han advarer også imod en 
,.tiltagende tendens til at dele 
midlerne op i kasser til be
stemte fonnål ..; 

"Det har en række uheldige 
konsekvenser for universite· 
tet. Forskere, som bliver pro~  

jektbetalte, trækkes væk fra 
undervisningen. Vi ønsker en 
nøje sammenhæng mellem 
undervisning og forskning,« 
siger John Philip, der også vil 
fremme studiernes inter
nationalisering. 

Studenterhuset 
I den aktuelle sag om Stu

denterhuset i Købmagergade 

siger John Philip, at »univer
sitetet ikke vil identificeres 
med våben og terror... 

..Min endelige stillingtagen 
vii afhænge af, om der er tale 
om et forsøg på at skabe et 
terrorcentrum i Studenterhu
set, eller om det blot er dum
me drengestreger,,, siger John 
Philip. 

Om sin generelle holdning 
til et studenterhus siger John 
Philip: 

lODa jeg var student havde 
man et studenterhus. Det var 
meget værdifuidt, så i prin
cippet er der ingen tvivlom, 
at det er godt at have et stu
denterhue... 

Kjeld Møllgårds kandidat 
til prorektorposten er den 56
årige lektor i musik Jens 
Brincker. 

Valghandlingen foregår i 
uge 49, valgresultatet offent~  

liggøres den 20. december, og 
det nye rei'ctorats funktions
periode starter 1. januar 
1994. 
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8tudenterhusets skæbne diskuteres 
'.. 

AfNielsStensgaard '30,000 universitetsstude
, rende, Naturligvis kan Kø-

For første gang. aiden benhavns Universitet ikke 
den dramatiske lukning være i· nærheden af straffe
af. Studenterhuaet j Kø.. loven,:'Dlodaat ser jeg ingen 
benhavn bliver der kon· hindringer for,· at Studen· 
takt. ,mellem stridens to terhuBot.igen kommer til at 
parter, når universitets.. fungere under. en ,struktur, 
rektor Ove Nathan l dag som ikke levner' .mulighed 
mødes med Husets for. for gentagelse, Nu mA vi lige 
J;tl8D.d,stud.'JUBg.ErlkAl... h~ve  tid til at n,ænne .OB 
brechtseu..· Ove Nathan hinanden, sd det. vil,. næppe i 
anser det for sandsyn- være sandsynIigt at .tro pA . 
ligt, at HUBet kolDD1~til en l.sn4l,g på dennEl./llds.af.' 

,at fungere igen und'lll "":' ,.n~Ar.  ~eJ:urJl.ldbr  Ove I 
ændret struktur. . '.~ ". Nathan. ,.' ,,:;. ~l'  

. Studonterhuset blev ba· . :Udover mulige sigtelser 
ordret lukket -på ubestemt for overtrædelse af vAbenlo

'tid· af rektor Ove Nathan, vens bestemmelser kan bal
efter at politiet under en' lad~nogsA fA andre retslige 
razzia for en uges ti~r  siden efterspil•. : Medlemmer, af 
fandt en række slagvåben i pBykologgruppen .,' Regn
Huset.. ' .,; buen, der har pAtaget sig 

- Huset kan ikke fortsret-, ansvaret for· slagvåbnene, 
te med den. nuværende - bvervejer at rejse! ·UUurie-· 
,a~tur, . organisation og søgsmål mod dele af pres- , 
il:\.~ld. Men det ændrer !k. sen, og allerede i går anmo, l 
kØ·,Yild det .faktum, at et dede: gruppen' . skriftlig'; l 

\ sådØntd>.YS og begreb !lør Pressenævnet om· atirgr;ibe . 
~~.naturligt l en by.med ind mod EklltrB Bladoh",.i 

, ,~~  . :'1 "IhII': 

" (hh. 2?fh-'lJ 
St1)denter- .....' . 
huset \,> 

l dag klokken 13 mødes to 
re"Jræsentanter fra be
styrelsen i det lukkede 
Studenterhus med rektor 
på Københavns Universi
tet Ove Nathan, universi 
tetets direktør Peter 
Plenge og fuldmægtig 
Lars·Erik Allin. Ifølge 
Peter Plenge er formålet 
med mødet at .feje· op ef· 
ter den sidste uges tids 
begivenheder•. ' 

Det vil sige lukningen 
ef Studenterhuset efter 
politiets ransagning der 
var vendt med to grupper i 
huset, Regnbuegruppen 
og Studenter mod Racis· 
me. 

Hvorvidt Studenterhu
set kan lUkke op igen, er 
ifølge Peter Plenge ikke 
udelukket. Men alle venter, 
at hvis Studenterhuset 
åbner igen, bliver det med 
udelukkelse af de to grup
per 

Dermed er angrebet på 
de studerendes demokrati~  

sb rettigheder, blandt an
<dt;i~  til at bekæmpe racister, 

ført ind i en ny faSe. 
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STUDENT"'RHUSET 

Positiv stemning på . 
møde med rektor 
Der herskede en »positiv stemDingl'l, da to repræBen~  

tanter for det lukkede studenterhus' bestyrelse onsdag 
i en times tid mødtes med Københavns Universitets 
rektor Ove Nathan, universitetsdirektør Peter PIenge 
og universitetets fuldmægtig Lars~Erik.  Allin. 
Det siger en af mødedeltagerne - husets bestyrelses:' 
fonnand Erik Albrechtsen - tilJnformation. 
Studenterhusets repræsentanter blev mødt med kravet 
om en »opstramning.., der - siger bestyreIsesfonnan_ 
den - blandt andet skulle bestå i. at Studenterhusets 
ansatteJremover skal ansættes afuniversitetet, og at 
Studenterrådet (og eventuelt Moderate Studeuter) 
fremover spiller en mere aktiv rolle i husets drift.' 
Psykologgruppen Regnbuen - en af tre suspenderede, ' 
brugergrupper - vil afuniversitetet få udleveret de pa
pirer, som er blevet beslaglagt. En anden gruppe. Stu~  

derende Mod Racisme, har allerede fået sit materiale 
retur, oplyser Erik Albrechtsen. . 
Nyt møde mellem universitetet og Studenterhuset er 

~ (,(5\ Rf\ \~\.AOf"T  /).8 . OI,(T086R. J ~ 3	 aftalt til den 16. november - tre dage efter en ekstraor

dinær generalforsamling i forCIungen Studenterhuset.
 

i~t~;·~'t':.:j"··:':·':;;'""')FX';'~';" .. ·0 .'. -./	 

ni.' 
., " 

for den tyskeiterrOrOrg8.rii";:~  

~n.Rote  Arme ~c:~ti~~~,~hV~!;·~dS'IVJDENiEERHUSETABNER-IGEN  

<\~':;,5~~:'~,  b:~':;;"'~·':'.'"  ',.'; ':, _",', ;;~.~~,~~:B·~~'C,:,_ >'",' D" bortviste psyk6Ioger-~
':";',ZDe iaUtOrto71ie . ;; ··i,·beD'·':. •'. .. .så vi aldrig mere skal tiIkal- ber'.at~e store stud~nteror . har proklameret. sager om ..:;,
''i'+Lf' , r. " '~bo  '"~ "(:'~:"'- Jeg fortryder mtet) og depanserbasseme, for at gamsationer nu vil være	 løgnagtig og manipulerende -·····"fra·,

;r"" ,,,.,grupper;; rtuzst, .::3eg vil· gøre det samme i beslaglægge.våben. med til at sige: Dette er journalistik mod·. Ekstra .. j
;·~f;J:~W~<·?,~;:~~~~j~1fi~n.:  ~.,",  '. ,~:='~i ~o~nt ,.hvis .situatione~ _. FRE E .voreS ~us.  De 28.000 st~de- Bladet, der afslørede forbol-· .. 
!~:'!;-:-5"".  ,'~:  ,:M:.,." t",;;"Pt.f,;;:> ". '-i -,-; --;;: ?-,.;:,..-,;;,,,,)Bkulle,gentage81g. Man aka1 MTID N_._ rende l København kan ikke dene i Købmagergade.....,,;;;,:.::)
~~~~:~·.·/,~{.~Stud~~~tyerl Kø~- ·~~c; yæ~_både døv 'ogblind, hviE :' Re~or håber, at de. store und,:ære et stu~enterhu8.  .. >., "...t'·'~TV"·:·'t 

."~.~

rf1~Ji~,';:;;-<}~haVD8r;;:1..Tlllversltet .bliver:;:" ikke,:.man forstår, at offent~  foremnger, Studenterrådet Krisen omkring Studen# 
'.~ 

~,~'j1j,;;.:  ·clgenåbil,etiilØbetaffll m.me-~"lighedensfØlsomheder otor,· og Moderate Studenter, vil terhuset - og fundet af vå "AF JACOB·:JUHL"';: 'i,';."
:r'li"#i!p':f j-det:'JDetcei-,resultatet·afetit,,<.rter at vif.eIæ. har haft en ,være med i fremtidens stu- ben - har medørt, at de auto OG ANDERS.PETERi)' . 
{~diE}~,.,  -i;~'  :~lfrødsmødet;som i.gåi: blev('.:':,Bl~ebailde.  __ siger ·denterhus. . nome grupper, Regnbuen og 

MATHIASEN < .. ".c,.'~"1>~;;.tiholdt,'m.ellemrektor:Ove:".;Ove~athan...  .... . - I ~g bav~e Vl et godt Studere!,de mod Racisme,
 
.~~.l'~~.}.~}~,~  ;{.,N.a~.;og.;:~S..ttu.d.en_te~ht~sets;;}t~~ 5\HmJ!·:regner:med, at S?J. møde l en POSl~lV  ånd. Jeg er - er bortVlSt fra ejendommen l :',
 

~i'\,i'!"~ledelse;.,uu.et  .blev "slClllte'j;dente'rhusetvil genåbne tid- mAske nmv, sIger Ove Nat- Købmagergade.
 
~tJW('i:j'  ;,I-r~--~:iJge  )-ukkBt-':af·'n:iktorr:.fordi:i~:-)igt,.L1994.";'",.. , '. han, men jeg tror, at vi igen Regnbuen, der reelt styre ;-"__J 

:"~~~:;"!,t,.  ~:det  ,uofficielt ·.var. overlaget,,;-.:( .',,\- :.Når"· huset' genåbner, har oplevet et eksempel på, de huset, består af både fær4 ., Ueklor Ove Nathi:n Mberpå" ;" 
f~~'f:;'t. ~.' .~:,af autotidme' grupper; der ··":'skal-ytrlngsfrlheden fortsat at der nogle gange skal store digt udddannede psykologer en bedre styring afStudenter~"  

,~:!;r  ~:  :;;plandt.ande:t-havde depone- . være ubegrænset. Men .der kriser til. før ~an  opl~ver  de og studenter.~ed  særlig m huset i fremtiden. (Foto: Car-. 
'"". 'j;;..• retet større lager af slagv&- skal være en bedre atyring, store fremskridt. OgJeg hil- teresse for militant kamp og sten Ingemann) 

~:r 



Studenterhuset er lukket 
- og bliver muligvis 
aldrig Studenterhus igen 

Våben skjult 
i Købmagergade 
Af Henrik Egede 

Køh~nlulVllS Unlvnt~i1nf vil formcnt
lig hruge SllldonlurlJU,~llt i KøhmR" 
!l"rg~d" r,2 !il "no!!"t Amint", "fim ~l 

hYllnlngon vnd lin pOHfir~zzill bl!!" 
lulr.krtl natlon 1\I onsda.g den 20. 1I1r.· 
tol"". 

Det IJplYRnr rokl01 Ovn Nathali, som"., 
er "fClrfærdel" o"nr. ot lIn[voTsilelol i 
llDngern Ild hM vmm! dmk~dro~se for 
anlonome, militante grupper. 

Roz7.iAOn nntlon iiI don 20. oldohnr 
fm\dlSlfld pA fekl[]r~mdrll. nfl:llr ni ro· 
Iiliel~ EflorlOlnlngsljoneS[ll gennem 
Imnl':0m \h\ hllr llnll mls!nnke Hl, III 
";wtonomn" gruppor holdt til på 
adrflliScn. 

Da politl'J! slog fil. visll! dol ~ill"o.l 

olllllolnkahlnr skårcllil .~[1IU knipler 
Mml el jmnNlt ":Ir Rom! \ """lI\. 
KflhoJlhavn.~ Univcr.• ilel hAr siflen 
1092 .•hlllr.l '<;1]lflnnl"rhU~I:t mml III 
hol"h pr. 370.000 kr. <Jnl Mnl. 

DIlIIno RI~llo liT IrlJkkllllillmRlI, lig 
$amarheirl5A(lahm m!!d SWdonlerh'l
.~Ol er oagl op mod ~johllkkelJg virk
ninA· 

Om hn~el ~kal grmntahll'rAR. blivør 
trlvlvl~omlol vnrmt emne j rlnn kom
monde valgkamp om rcklorpnstrm p~ 5tuden/1!mUjit er lultl:et! 
KU. 

lio1\gIlT(! bt-dl Rr.'lnhuon fjornr. vMmn mgfrr.l i h"~nl. ''Vor(!R Fejl rJr M,nn!)Ilrl, eonrlmlngni'. 
Regnbuen nn - oJ! trOl~rln pA gruppnu~ flrrl fim. ni ~l vi lUn h"r Any",,1 11th, Ir,ø'Ir.r", I [vl~ rlnr hllvM komp nm rnlr.ttJrIl"
nnt er Regnhuen, nn gnlppn for p.~}'. !lol ol1orndo vnr skot. konldllflnmr rnrmnnd ITrik Alhrnr.hl .~lnn, r1ukkor rl'flgllnrln apl'lrgemAI 
kologhk rArlF,ivning, som har opbn ~on. unm9,\ells op lil kanllitlll\uJneo; Er du. 
vnret våbnene. OvI!rr..~ktton Tnrsdag I sitl~le ugo blev grupper behov for el StlJ(lenlorhu&1 Hvilklln 

Jfl'llgu polWet o, rl", lalo nm "nile Rcktnr Ovo NnIMII< hesl"!!orln IIlln ne Regllhllen, Sluonrenrin Mod lta slruklur skal el evenluolt hun høve7 
lolelæholstykker, rlergr klippelud, sA dn poliliol rollsage S!lItlenlrJrhnso\ r1f dsmn n.l! YAAdrasil udolukl<nr fro ."lu_ Sknl coMdl'inen lIdlJc.lIere:l\lJ priva
de kIln hmll,n< som klJip\OT, ~,lrk .. 511 IIH ~vllrJ\l1Jldnnrllllorlyrl"ndlJrom, Ilt rlenlnrhu.qr,l, inrili! dergs lnlorne 'or ta, eom rlet vnf pA tlllnllllorede for et 
centimelnr lange, lre centimeter l dia del stod rigUgldArligllJlI hIl sot". Hlln holrlnr al'kJarel, par Arsldon7 Skal Ki'Jbmns(m~nrle bnl
moter, knap olhalvl kilo t\lnl!0~' Snml landlsagnn for illvorJl,l! III. III unlvllr L.urleR opfMrlr",lo Studnr;!lllllll geer ElIot skal ol lIvt. hlle IISgo ol lin
"ol jemrør, ~7 l;tlntJmeter Iangi, to siln!els egng hetjenl(! kllnoo tago 8n ~llls 1J1lslyrelsn l\nIVllr~i1elul tll al VU! dll18loo1 
ceutlmlllr.r I diamoler.lungl, forsynel 5Vllml. tlorn slIgnn ml fra en "mero dunn og Fl'lrll((J shl(lt ph veJon mod on or_ 
med MndtogdiooMrhAnd I den ano Roktnr hr.klllgar, Ilt nn gr>d itlll "m 6ftglill synsvInkel". kløTJng lir dlln oædvanllllo onsdag.,
ollde". el Abent sludentorSlod midt i storby· SlIIdfllltllrh\l~nt·minus de lre eks frokosl mnllem ltIktor Oll Studlinier

R6gnbulln har \\1 pnsson fOTklarol. Oll er "'OtvBlldlot lillampomg". HAn lr.ludornde gruppflr - bor indtil vldnre rAdøl. Bom fondt "'ed i gAr, Do~u,jen 

et våbnene hlPv !Jrast Iii hnset oflor forslkr,.,r. allJu~el forbliver under lAs p~ c/o ndre.qse hos SllIdentelTJ1rIet har Sludanlerhusals bcs\YSl'he betll 
hombonllenUl.let mod lnlemaliooalo . 0R slå, 5~ IllIlIge han or feklor, dvs. roklor om ot møde, hVor men Kan 
Soclali~ter i marIs 1H92. Våhnonn fremtlI nylk lM,fr.",tI.d Im88" Ilfgumelllorno frem I fred Oll ro. 
~kulln cnvo:>ndAs, hvis ~n AIl"rflorn of Sludentorhllsnts heslyrnlSfI finder. Imens er Sludenlorhu~elg rremlld Reklor: - Unnsot. hvad dor skor, m~ 

Sludonledl1l5nlS hHlgergrnpIl!!r blov lI\ tIlklor hRr "()Vortl\ilg&lel". Mlln uvIs. vi gA ud fra, al v/ nr undar IIkarp oh. 
gverfnldot of hf:lJreorlenloredo Illldnr knldllf riel "Ull.cceptohfllt". RI aV.. !-edn/sen pA KIlIJ"nhll.vns U;1)ver ~r.tvRllon. Unriotvi~nil'lgsmillISlnri"'l 

!\Illilp.r. Nalhll.1'l flr g~e\ Ilt polilir.l og Ilr.ke 111 ~IPellr.en ikkc oplyso, bvilk!'! ]Jlnnor og Folketinget vil overvAse nøjn, 
"UlIcceplaboi solvlægl", lkrivor S!lIdnnlerlllmol.~ be.~lyt ...110 røn1. man har for hn6et. RnklorOvll Nothan hvod vi Ill'lr. S~<Jn 9T vigtIg og Vlln· 

dagbllldcllnlormaUon pl1lodnrpIArl~. Mlln findo! dot "lri5t, ol alle ,jer I~Jr h~r nævnl, at mAli urlmrorkr.l kan ~kolill, Mr.n on eglllllllg be8lulolng er 
M,m må Rå ud frn. At potJtiot vill ... ryk hnlllt hll~et, hil vor ~1nflt j hertkotll brullE! Køhmngr.rglldn 52 ti! M,11i! lin np III mIn of\nrfnlg"r. 
ke hurtigl lir!, hvis gnlpper fra SIn mod terrorister", dervisnlng OIll\riminr.~trøtllJn. 

d",nterhu~ll! Rnmuldt .. ovurrnld, ne~ly".1l~ol\ fMlholrler. al dl\n 1II\f Tillon Intim nylflr er lflllga fcklor Here om Sludtnter1lulet 
Bnslytnlsen , Sturiunlorhll.~et har v(Urol \lvld'Jnrln om, hvnrl dnr vllr fn. "en lmnknpull.qe, .qom aknl bnl~l\.~ iii side 2,3 og". 
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H~r 5idd~, ,7re, deræryrer Jig Nod h€lvede lil", Fm ""nIt'" e,del Carin 6belg, Mads LU/Iri, Erik Afbrechlmr og Ul/o Britt. Sorensen. FOIO: Ktrltlne Thellgaanl 

Vi er pæne mennesker 
Dc aktive i Studenterhuset ærgrer sig - og er dybt skuffede 

Af l.l!ne 5tMrbo OVOT de v/lbcn, siA01" Erik 1\1 og..~ r.mllmll i r1~!lnn,' d"l>nt. Il'''pplm linr .• nnlnrn vm:!)!. ni igen, sigor Mori .• r,\lorl, hvi9 h"r IHe fmkollll",d !Olldlmn.l
br~c15en. Do lJillV jlA ~.l m~del\idsl\! lors' dll 11M V~.rI11 hl:'.l s~ lmnge, ?li 0jne bliver meto og mero blon lisllllne og vi hlif orden i Dkn

Det er fire trrella monnesker, Dog vidste han gollt al ,Ir.r rlllg llhluderol af Sludnnler de nmnnl1sl har rnlt dl' havd" k•. nomiflu. Men vi ærgrer ns url 
derintlfintler _'ig. da iJnivp.r.i IidligNo har vre ...1 \Illl UlIl .11 husnts hnslyrelsll. To .,! dnm ril ~ærng !worrel lil ni \'ffll() i - Vi ~pi1lr.r med ~hoo korl, holvede In! 
tets~vjslln fredag fonnid{lag Regllbuogruppcn villo mod lmr orknndl nnllvnrcl for do huwl, mnnflr Eri\: Alhrcclsrm. det har vi glort llllle Ildoo Vi 
bedh rnpJmsenlaJller for elo bringe "film,! lil cl arran~e· v~h"'n. linr hlf'v ["Ildnl i hll~nt 

"klivcr I S\lIdlllllerhusel kom menl. M~.u erlIn ni he~lyrelS!ln ag ([eu l rE",liio fiX lIimpf'.lrhon ....ll H~rdt at være <1lo:tlv 
ma Lil inlerviow. havdo honstUln\ li! gruppen pnlllillells ni nrbojdo ~'mmen - N~r ell dul nktivisler hnlrlnr 

FOlmantlen for hnslvrnl~nn. Om ni fj ..rno disse. menln 1l1~1l merl, lyder riet fra allr. firn. op ..11m nn pp.rirxle i Stll<lnn. 
Erik Alhre(hl.~en. hAr 'ikke ~n Ilt dOll.~al! ver Ildn nfvnrden. lorhM~t. ~kylrln.o dCI 1O[lf(J, cl 
vel i do sidiln Io nællnr, Mnds - VI havdo ikkll i VOf(!.~ vil Fnrtryder mpgflt ri,,! nr s~ l;~nJl ni vmr[l ~kliv, Øv! 
l.".,11 hQf ~11Jr"cll ,In llrl(!t~r~ finale fanlIIs! rnre.~Ii:1!J1 n.~ ni Fnrlryder I ikkn noget i rlnon" mr."r\r MlI~.~ 1.\10,1, 1I0111 ". ak· 
[ lyJi<lnd fo~nl kOJllmf! til fnrk h.lVoe v~hl1n ligrlp.ndr. i ~~R? liv I rlen kllllurnlln fOTr.ninp, D",n Jnt~rna~"MI .. loroni"g n hlcv,,~ ')Ikylrlfqe ofr" len '3g, der N
 

~'" .' OR Carin OlJerg. calnh1! .~jM~kll.b{> l Slndnnlcmusol. sl - JIl, jP.8 forlrynr.r \lIrdig mo· "mfr.nhnn.~l~rnp.t". lVæJ at gennemskue,
 
slyr~r. ng LilA nrjlt Smnnsen llo, Mads Luori. gel ~I vi ikkn lidlillerE" hu tnHol " Dllholrornm hegYlldtn ror S~d~n formllierer D~phne Biltrup. stud. m~q, i ~ngelsk og m.dlpm
 
scr heller ikke for fri8ke ml. el opgør merl de pM.onner, ~i nhnmpci ,,,nd III .'i;\ Oll mr.gCl al rOTflnlng~1, ,ill skuffelse over, ~t Sludent~rhuset nn er lnHet.
 

Som (lilo ~ndrP. (ik <Je c: re TrI! blevelukluderet ger Ulln nril Sllrl'n,<Ofl. Mlln slorl hnl([ np, o~ (in liel ~~ vi Den intero~tiorale forening har! oVl'r et ~r hrugt hUlet til en r<l!k
gulærl chok, de mslrn Bl!llol Ulln Urill Smensen, som Iid:i n~r mnn er vnk.<el np i en Bnd <le .~ig At der lil no~le nfarran ke velbel~~h> fln,rla~~. hvor ca. 100 dftn.ke O'J udenl.lnd.ke Slude

onsdeg morg~n VIII på Iladon, ~ero \mr vmlf!1 bll~I~10b"", kfi~l"l\ l."dlllllli. vII mno ,In BIl01e111u klIn knml\nm ~nlv nI( rtr\~e t\ar sat t\inan~en stiE"ne i [al~tII.
 

med,hL~lnrlen om ~ludAntnr medlem i Sl1Illenlnrhusel og mokrnllel nI! .<lIl!llr knmpro dflre~ kær(!~ler. lahte dn pus· Ifølge Daphr.e BiltTIIP har iogen af de ltud..rende i Den internatio

hn.~p.) som Inrrorlsllede p~ ror nu r.r mest nkllv i KfllJf!nhavns mi~sernl'l. Vi hnr simpllllhrm Inn. Mnn donr hddigvi., ve,I ..1 I\ale rorening 'nit sig mobbet j SludenIerhIlset. ·D~r har iHe '<I!ret
 
~id" ilg .<pisnslldler. Kdslnu Slnllenlerbnvægnl.\fJ vmrel ror dnmme Ul nI in,I~f!, vmrn liloaM" JHlln. tale om n<;l9M fIlT fn' (hikaM. Yi har ikke p~ nngel ti~lpuokl haft
 

Erik Alhrrnhlsnn nnndn ikke .'om hnldllf sine Mrlln~nmlln ni spnGiell 110Ml" frn R'Ighlln OP. firo mrgrnr sig nnnrml Iyst:il at nytte andre lteder hen. Tværtimod har de 60-100 sluue
nngnt, rflr hen hlev lingnl op ar tHT i Slll<!{'.n\';fhus<1l. vM i no. grujll'<"!1l nl',fnro.nillB"" Yggd,, {lv...r '\nl ~k"ln. 0R llpfl(',inlt "t fflnde, wm Iwo1T ensda<) mllder \lll, k~n haft ~<I!'lI! md tilnlll!rs nm 
nn jdumnHsl nosdng formid ~Iyrel~en dengallM Studr.nlnr sil Jlllr Inll tingenn ihjr.J i en det .~kele nelop l\om Sluden arrang~menterne Dg huset". 
dag. hu.~!ll forgoul ol Maldeo Hksin gr~d .•11 vi nndre 110m har ladIlI lnrhlt.~nl vnrknmrnnl ind i 0\" Hun '.Ider [hl•• Bl.'Jets artikler Dm hmet for "langt ude" og Iryg

~!l0n bnvminfl· slillil. De lyller "ldrifl og hnr go! 110sitivn nmdrejningnr merl ter, al forening ..n får IV<l!rtve:l at overleve uden ..t~~mlin!!5lted og 
HelUlD!! facon - Også dmlglmg h~vc1l1 \'i horn svinel Oll nnMe til-Oll dlll ni slorl IIlllel ~rrnJ1g-J1Onnlor og et kontorlokale. 
-Ing ~r nlrnl'l( .• kuff!!l ovnr. ni nnjl.ln prohlnni"r niod nn pnr- JUlr vi ru",lnl (l~ i noQrJ~O okllvn RrUPt,nr. S!url.nterhlol~t h~r rl'ludrn fungflr~1 ~mn mi1.delteli. nh fOfm'n
vi ikk" hlll'V kOlJtnktlll :lf uni- .~on frn fnTr.lllngml Yg~rlr:J~i1 Mlln r.ImfJ'i1 Oll til. <'1'11 11"1 - Ir'~ ~ynl1! Ovn Nillhnll IHlr 'len hM arrangr'ret IIdfl,rgter og lure pol Sjælland. 
vnrsilelnls lr(!e\sl:'. lnden del ns nndf'l) fr~ Regn\)llllF;rUppv.n. rlOlllha:vr.~ i EksllO fIIudn\. ul overm"grrfll VUl},,1 lukkn .,< [l~ "Il"" ~,\kk~ nemt ~pon\anl al ,IMle ti albejde mM Me uMenland
hnlp.l!ik løs med poJilirm~7.in. som vi prøvodo nI f~ hjmlp HI Rp.gnbllllHflJpprm lIklllln lHlve s!mhll Ilden Hl lli\'lI hos en ske studerende. Nu var det efterhånden kendt. ~t m!n kunne m~d'l 

Jeg tromle. vi havde nt lillil)s- lIlløse i univenitr,lals lndnlsp. frn~S{lt nOLr", ud, dm AI mellnl r.hanr.c fnr ~elv all}·ddr. op. Vi oosd~g .ften i St'denterhulel. Jeg ser ikke nog~n ~Itern"tivgr p. L
rnrhnlc:l. men del Dr eo ulrolig Dp.nganll fik vi al vide.n! vi var JanEl, mr.ner Erik i\lhr"llhl."n, .• blr nu w"d Oll HlII.''"' nkliviln Vi er lå mange. "l vi har brug ror rimelig me<}e~ plads'. 
hetMI!!ig mAdo, del nor er bl ..- vok~nn nlnnnolker, som selv - Dot ko l! Rodl vmru ni Regn !nr..~flm dol !lM I<lgel li1l1g tid foreningen er medlemsm<l!ssi,t blan~t de største i huset. men har 
vel tacklp.l pt sigel Erik Al- slulle klem prob\{'.nw-nll. 00 hm'!p;ruprm\ Oll Yggdrn<;i\ lmr nI hyg!!;". np. ng :;om v\\\1'trligl \<uo været ~.tMo \ H,,,ets 'ep",,,entftnlS••b. ikke l be.stjlelslll1.iler 
hrllcth'sen. hnvull hverknn knl'ncil<'ll olie, gjort kHrllH"1 lJ~rllt p6 mnnge Dr 111 51nrl nHiv for rln .~t1Jr!n harti~ligeTeværet probleme' om fordelingen aflekaler. men det l;tk
Jffir do Ikke p?klnr hllr1011 dr.l rl\.5sourcer Iii ni klnln V()IOS in· JlIØ!lllr, Olnn rJe hH og,~~ gjort rande h"r p~ nniV"fsilntel - Oll ked~s lor~o;n~en.t ordne 5agen i mlnoelighed med Re~nbuen. 

som elkolos,~o/llf11jd.~hrud.(l/ ' terne prnblnmer. sngd", dr.. Og mf!j1"l Rodl, JOH har fnr flksE"m n" nner vi ikko. Iwar vi ~kl\l ~øv', lyder OaplMe Bislrup~ <pon tane komment, r tillnkningen. For
d!'r Irrkti,d,: vi.</n FiS n' være jng v~r u~nrbl)vjSl 0171. ni rln pel nu dr.! vllonnnom har lilel gnrn n~ oq snlv.. eninqelll rnrm~nd Birgitte Wedel Jørg~n5en og k!55erHnn Dorthe 
.'M'mi S/udAOIp.r/llJsel? problnmer vi h~vlin dengang. \lsy~olog-bl~lnnd "f grll\lpn.ns - Del ~\r 11.... 11 skk<Jrl. ;\1 'Vi vil AIII~r fei~r~~o~f"r!tår.~t 'e~lotOu~Nat~an mille l"~.~e hu,et. "Mel! 

- Jo. del er fr,·glo!i!31. Del sknl vor Ifl~t nu, sigpr hun. madlomrner, og dd hdr fUIlj\Il gflrn nll hvnd d nvcrhm'cdel vi stAr i cn kaltepine. O~t er hamrende ~urt at l~ Få kan ød~lægge 

jeg V<ffln rlen {mille III el ff- Men nolop do Irn l)t>r~OOOf, ml f:nl. k'J1J for lit r"~ Slllrlrlulerhu.lnl spillet for 05 anore". ~igN Dort'le lInler fejerskov. -flged!! 
kende. Vi er 0MH~ cbnkerl!lle som dongang skændtes. sl:'!r Problemel med RUHniJun· Abnnl .,~ hurlil-ll .<nm mulil;l 



'93
 

depoppen. Den bliver forpagtet bort, men i 1979 
går forpagteren konkurs. Da er de humanistiske 
studerende langsomt ved at flytte til KUA på 
Amager. 

Pres fra studerende 
Derefter står Købmagergade 52 tomt i en årræk
ke, mens Studenterrådet presser på for at få et 
samlingssted til politiske og sociale aktiviteler. 
To gange - i 1980 og 1982 - besætter de stude
rende på fredelig vis Bispetorvs-annekset i 
Nørregade. Her er økonomerne i mellemtiden 
flyttet ind, efter at Historisk [nstitut er rykket 
ud p<'l Amager. 
11983 tilbyder universitetet, at de studerende 
i stp.df'lt lan få det ramponerede hus I Købma
gergade. 
En gruppe aktivister, herunder folkene i Regn~ 

buen, flytter ind, selvom huset er i elp.nrlig 
stand. Undervisningsminister Bertel Haarder 
(V) tøver imidlertid med at bevilge penge. for

di han mener, venstreorienterede grupper kon

trollerer huset. Han vil have et hus for alle stu~
 

derende og orden j strukturen.
 
En ansøgning fra Københavns Universitet om
 
600.000 kr. til etablering og drift af Købmager

gade 52 bliver i 1988 afvist af Direktoratet for
 
de Videregående Uddannelser (DVU). Derefter
 
går det slag i slag med forhandlinger mellem
 
Københavns Universitet, undervisningsmini

steriet og aktivisterne i det nedslidte og halvt

omme studep;'''rhl..l>:'.
 
11989 får huset officiel status som Studenter

hus - men stadig uden en krone fra DVU.
 
Københavns Universitet og aktivisterne skal
 
selv finde pengene. Forudsætningen: at der er
 
fri adgang for alle studerende, og at der etable

res en struktur med en ansvarlig bestyrelse.
 

BIA stempel 
11992 får Studenterhuset endelig det blå stem

pel af KODsistorium, som bevilger 370.000 kr.
 
til driften over en tre mg periode. Desuden hen

ter huset penge til istandsættelse fra bl. a. Car

lsbergfoodel.
 
Allerede i foråre.t 19~2 opstår der problemer, så
 
universitetets ledelse smækker pengekassen i
 
for en kort periode. Studenterhuset vælger ny
 
bestyrelse, får nye vedtægter - og kassen åbnes
 
igen.
 
Studenterhuset kører nu med et stigende akti

vitetsniveau. men også med voksende proble- '
 
mer. som forsøges løst inden døre. Natten iD

den Ekstra Bladet udkommer med afsløringen
 
af våben i Studenterhuset. har rektor Ove
 
Nathan allerede bedt politiet om at sl<'l til.
 

Af Henrik Egede 

På en af byens mest attraktive adresser - klos op 
a'd Rundetårn· ligger igen et tomt hus. 
Fundet a.f ni slagvåben og den følgende lukning 
af Studenterhuset i Købmagergade føjer endnu 
et kapitel til en dramatisk historie. 
Den handler om et hus med lokaler ud til by
ens bedste strøg. Den årlige leje pr. kvadratme
ter anslås til 3000 kr. med pil opad. 
Den handler desuden DID besværet ved at-etab
lere et åbp.nt. selvstændigt miljø for studerende 
i Københavns midte. 

Svamp og f.dk"lde 
Den nyere historie om Københavns Univ:ersitel 
og Købmagergade 52 strækker sig over fire årti
er. 
I 1:950'eme holder Studenterforeningen til på 
adtessen, og i 19BO'eme driver Københavns 

Foto: Kirstine Theilgaard

Historien om 
'et attraktivt hus 

Universitet en kantine i stueetagen under nav

net Runcletårns Pop Cafeteria. i daglig tale Run

depoppen.
 
l november 1968 køber undervisningsministe

riet/Københavns Universitet hele huset - med
 
opbakning fra VKR-regeringen og skepsis frasa

cialdemokrateme, der undlader at stemme for.
 
Overtagelsen sker ikke uden sværdsla.g: En le

jer beklager sig Over svamp og fodkulde, mens
 

_ en butiksejer hårdnakket hævder at have ret til 
-at fortsætte sin forretning ti år endnu.' ~ , 
Huset bliver købt på et tidspunkt, da de huma
nistiske fag ligger spredt over hele byen. Der er 
behov for et samlingsted (kantinen i Købma
gflrgade har godt 200 pladser], og der er mulig
vis behov for lokaler til forskning og undervis
ning. Endnu har universitetet ikke afklaret med 
sig selv, om de humanistiske fag skal blive i ln
dre by eller flyites ud. 
l 70'eme gAr det sløjt med omsætningen i Run· 

i 
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Brev fra en 
bruger 
Morten Munk Marcussen, Det har været alt nemt for alt 
Stud. comm., skriver: for mange parter i denne sag at 
I sagen om Studenterhuset og mistænkeliggøre grupper som 
gruppen Regnbuen er dor des Regnbuen og Studerende mod 
værre et aspekt, som ingen har racisme. Og i stedet for at de
interesseret sig for, nemlig mentere de rygter om terroris
Regnbuens egentlige aktivitet: me, som Ekstra Bladet har sat 
Den gratis og alternative psy igang, har sørgeligt mange be
kologiske rådgivning. nyttet sig af dem. Men det er 

Jeg er selv »uIllgeru af den· ikke terror at holde anLi-racis
ne rå.dgivning og har igennem tiske møder. Det er heller ikke 
to år oplevet en åben. imøde terror at opbevare et rør og at
kommende, alsidig og frem for le stykker kabel i et skab. Jeger 
all utrolig tålmodig rådgivning enig i, at denslags »slagvåben(( 
fra Regnbuens side. En ind ikke hører hjemme i Studen
sats, som Regnbuen har ydet terhuset. men jeg forstår på 
ganske gratis. men som for mig den anden side godt do men
har været uvurderlig. nesker, der alligevel bragte 

Der er mange mennesker i dem ind. Tænk på at folk. i de
dag, som har hårdt brug for en res anli-racistiske arbejde, " 

sådan støtte. men som ikle har havde været udsat for mord
råd til at betale sig fra det. Ikke trusler. og at en aktivist vitter
mindst blandt studerende. Jog ligt var blevet dræbt ved et 
kan derfor ikke forestille mig bombeattentat. Det er ikke 
en gruppe i Studanterhuset. mærkeligt at man tænkte på 
der har lavet et større. flottere selvforsvar i den situation. 
og mere nødvendigt styUt: ar· Mordtrusler og bombeatten
bejde end Regnbuen. Og derfor tater er derimod terror. Det er 
vil del også havl3 store menne derfor at vende tingene på ho
skelige omkostninger. at grup vedet når man kalder de men
pen nu uuelukkes. Og så. på. et nesker for terrorister. der fak
helt urimeligt grundlag. tisk er ofre for terror. 
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I sidste uge blev Studenterh...et i København 
lukket, efter at rkt var udskreget som terrorist· 
rede og udsat forpolitirazziaer 

Rådgivningsgruppen Regnbuen er sammen 
med to andre organisationer nu udelukket fra 
huset 

Som dokumentation bringer vi her.Jlegnbuens 
fremstilling afhændelsesforløbet og 
baggrunden 

spondanee, hvori bl. a. føl
gende note fr... Alliil ~rsdng 
den 21. indgår: 

,.Hvis ikke viaft,a1er dis. 

Studenterrådet. det forby· 
der de ekskluderede enkelt
personer at opholdo sig i 
sine lokaler tiden flkrift.lig 

\ 

Forjounlalislererhistorien 
om ~t.erroristeriSbideoterhu· 
oot,.. mAskeved øtvære \Jd.. 
slidt. Men {oros stile, erdet 
(øm nu, hvor aotab6W'de i sn
klaget for tm'orismetræder 
frem. at detRt' moligt atlcom.
me baghistorien, som denhid· 
til erfrem~ti presøen. 

Yderligere er der for os 
Bket noget nyt, der gør at vi 
r~ler 08 nødsaget til at give 
yderligere informationer 
(0), hvilken rolle de - vel 
nok Danmarks·historiens 

positionsretten overhontiog 
redtpenge vil politiet beo 
sloglægge øl, med henblik 
p4 en lMdrageriuntkrtløgel· 
8C. (underskrovet:>L.EAl· 
lin." 

YclerJigeoo oplyaer Lan
ErikAllin overfor Mstyrel
øen, at (jilrdenne aftale er 
underskrevet afbestyrel
aen, nægter hM at lada no
gen personer eller grupper 
fA uclleveretderoe ~endele. 
Best}Telson:flt herefter lov 

. til at afhente fornødent se-

invitation fra enten besty
relsen ellor StudenterrAclet 
og forbyder endvidere de su
spenderede grupper nt af
holde gruppeakUviteter. på 
Studonterrådet. . 

Studentem\det infonn&
res j denne forbindelse om 
præmisserne for bestyrel. 
sens b6BlutningsgrundIag, 
men vælger alligevelat fast
holde sin støtte til studenter
h\1lll!t6 bealyrel!l6. Deøt:yrcl. 
sen meddeler herefter stor
mødet. nt de tilstedeværende 

mest omtalte - 1æ.bellltum.
per har spillet i Studentel'
huser-.. Ikke fordi denne hi
s\.orie for Oll at scvælletlUigt. 
handler om de kabler 
men de er blevet omdrej
ningapunkt i presseomta
len. 

Pt/,.l,bet: 
Natten til onsdag den 20. 

akrohar Elwrmer ovor 100 
kampklædte betjente Stu
denterhuøet. Med j aktio
nen var universitetets jurist 
Lam-ErikAUin -iført 
skudsikker vest, 

Studenterhu/let lukkes, 
ogbåde rektor Ove Nathan 
ag Ekstra Bladet taler om 
"terrorismeø • 

Onsdag afholdes kris&
møder i FoI'tmingen Sluden
tcrhusl'lt Møderne foregår 
på Studenterrådet. Sturlen~ 
tonAdetcg Studenterhu
set8 Bestyrelse vælger at af· 
holde pressemøde. Udtalel· 
serne herfra imødegår ikke 
kim wnoorietanklagemes 
udokumenterede karakter, 
endsige beTØru kilden her
til. 

kretariatRmateriale i Stu· 
. deriterhu.set, medens Regn
buenll og Studerende Mod 
Raciames· materiale og papi· 
Nr nØ1lgOOl1 ud1evcret. 

Efterfølgende meddeler 
beatyrelllao liin belllutning 
om swpewion af grupperne 
1tegnbuen. Studerende Mod 
Racisme ogYggclrasi1lsam~ 
ekak!uaion af tre enkeltper· 
soner. Det drejer sig om 
Anne JønslJon ogICalle Btr:
ck-Mlldsen - begga fra
rAdgivningsgroppen ..Regn· 
bUfln.. - m.ed dan 1>egtUn
delse, at de på TV/2-Lorry 
onsdag aften hal"taget an
svaret for kAb1ernes tilste
deværelse i Studenterhuøet. 

Den skriftlige begrundel
S9 lyder på de·res _rolle i for
bindel611 med opbevaring af 
slagvåben i Studenterhu
aetslokaler... EksklU8ionen 
sker på trodll af, at der i be
styrelsen og brcdti Stud~n
terhuset eksisterer viden 
om kablernell årelange eksi
stens, samt at det ikke er på 
Regnbuens fCiranledning, at 
de er blevet bragt til huset. 

Beslutningen om eksklu

ekskluderede enkeltpersoner 
. - Kalle Birck-Madsøn og 

AnneJønEl80n -ikke længe
re har taleret ph møderne. 

I protest mod opretholdelsen 
aftaleforbudet vælger en 
række aktivister løroag 4t 
forlado Studenteo"åUet. Det 
gælder tolk fra Regnbuen, 
Studen:lnd/l Mod Racismc, 
Cafe-gruppen, Anarkistisk 
Forum, Skak, HU88.vi~(!n 
øamt menige medlemmer... 

Regnbuen står sAledeå i 
en situntion, hvor vi enten 
kan \'telia o.t tie og tage
lIkyldon for kablerno og der
med _oo.rrorlst-e·anklagerne 
p.å oa _ eller vælge at EJØge 
ind til .sagens kerne, både 
om selve kablerne og om, 
hvorledes hele ..terrorist~· 
historien er kommet i stand. 

Vi vælger i solidaritet med 
sagen og vores krav om tro· 
værdig handlen det sidste. 

Oon koblcme: 
Studcnterhuset er slæbt 

afmange studerandes arbcj-. 
df! gennem mange år. Uni
versitetet hat oftest væmt 

ElOOrfølgende nedlægges 
der fra bestyrelsens side for
bud mod, at Regnbwl'n ad
spurgt; udtaler sig direktll til 
pressen mod terroristank1a
gen. Regnbuen vælger atstA 
frem i TV2Lony, repræøen
teootved Cand.psych. KsJle 
Birck·Madsen og abJd.payk. 
AnneJønllllon. 
, I udsendelsen forklarer 

modstræbende overfor pro
Jektet, ogdethar ikke været 
muligt for StudenterhUll(lt 
atfå den fornødneopbak
rung fra Universitetet. 

.. Relevant i denne sam· 
menhænger særligt• .Ilt hu
set gennem en årrække, 
9ærli~ fra. 1990-92, vø.r pIn· . 
get afindbnJd og hærværk 
_ til tide!' op til flere indbrud 

sion sker - for os at se 
for at tækkes umverøitetets 
kmv om, at hvil'l h\l.8etigen 
skal åbnes, da,skal det være 
uden grupperne Regnbuen 
og Studerende mod Racisme 
samt for at sim, at krimi
naliseringen nunmer nogle 
få personer - som man kan 
skille sigafmed - fremfor 
at ramme. hele huset. 

de 1.0, hvilken probloInetil
ting, der ligger til grund for 
kablernes eksilJtens i Stu· . 

Fra bestyrelsen tales' 
åbent om _at ofre Regnbu
en". Den irlKUe ekskludere

om ugen, BOmme tider flere 
nætteri træk. HenvendellIer 
til Universitetet, Om.8tø~te 

denterhUBet -problemet om 
sikkerhed til fcnvlU' mod 
racistisk og{aecistisk terror. 

'lbrsdag trækker bestyre}. 
BCD IIlg tilbage for låste døre, 
medens huøaktivister, for
ment den fornødne informa· 

de person er ..Pelle Buhl... 
"Uh Pcr Jørgensen fra 
gruppen YggdrasilI,grun-· 
den er ha."''' ,.rolle... j sagen. 

Dele afstormøo.et opfor
drer, grnndet kritik afdisge 
beslutninger, bestyrelsen til· 

til et sikkert l!aesVlloom. for
bedret vagtindsatS mm. ''lU" 
forgævea. Tværtimod blev 
universitetets vagtindsnts i 
denne periode reduceret. 

Denne for huset despera
te situation.- at vores Il og 

tion fra bestyrelsen, arbej~ 
derrned Studooterhta-sa
gen. 

BestyrelsesformlUlnen 
underskriver en llnsvJlrøo. 
verdragelsesaftale med uni· 
versitetet, der, repræsent& 

træde tilbage. Da bestyrel
sen nægter, pålægger mødet 
- ud fra Studenterhusct· 
vedtægter - bestyre1sen at 
indkalde til ekstraordinær 
generalfonmnling. Samfå· 
dig væ1get to bestyrelses. 

fBllige ~d9midler blev 
stjAlet eller ømadret - har 
til tider ført til. al hU9akti· 
vister har økilledes til at 
holda nattovøgt ind\). i hu· 
set:. Til nogle afdiese vagter 
har kablerne været fremme, 

ret vedjurist Lan·ErikA!· 
lin, overtager kontrollen 
med (den se1vstændige) 

medlemmer at trmda ud af 
bestyrelsen, i protest mod 
dis8C beslutnin~rs udede

og en del huøaktivister 
som har været villige til ofre 
nJ\tt4lsøvn for husets skyld 

Forening St.udentcrhwet.8 mo1a:atiske karakter. - hs.r t.a~td~l heri. Blandt 
. økonomi. andre personel' - ogsA U8 

Denne underskrivelse er 
kcnsekvens afenkorre-

BestymlaBns handlinger 
bliwr fredag bakket op af 

bestyrelsen - der nu træ
der nem som _udskyldige", 

HISTORIEN
 
SOM» 

..tager arllt.e.nd~, ~ikke har hblemc var i hUlICt som en 
kendskab til~ osv. nødværgeforanstal~ning 

Kablerne har endvidc:re i selvom vi finder det yderst 
de skærpede periOOer, nwr beklageligt, at der har 
vold ogf:!"t!E1ler hør værd pA været en grand til, at de 
den ufrivillige dagsorden, lig. blev bragt til huset, samt at 
get i cafeen - alt'3h ikk~ blot de ikke er blevet Gernet, i . 
ved II.ntirndøtiskc arrange hvert fald indtil en samlet 
menter. I hUllet hM kablerne nfidaring nfsikkerhedss· 
været "en oiIentlighemme pørgsmålet var nAet. 
lighed... Og detslr.al herun· Men vi vil underst.rege, at 
dersl..egeø, at de aldrig har viden om og a.ccept afkab
været i hntg, og at ingen har lernes eksistens ikke er et 

·brudt. sig om situationen; anliggende for Regnbuen al· 
Husets situation har gen· ene, men for huset som hel. 

nem. de 9cnere år æudret sig hed. Og den største kritik af 
- særligt med låfle - og huset i denne forbindelse _. 
nlannllYilt..em/lr - og ind må rettAJø mod detforhold. 
brodJhærværk er' ikke læn at vi ikke tidligere har fun· 
gere nORet problem. CnfMn det andre løsninger pA sik· 
har stadig et problem med kerhedsproblemet, cg denne 
sikkerhed, men dette pro kritik slud ikke rettes sped
blem blev der arheJdet pi\. op elt imod .Regnbuen - snare
til lukningen - særligt af re tværtimod. 
Anne Jøllsson, der etablere Vi lier ikke kablerne som 
de et s/lDlarbejde med lu detcentrate j denne situat.i· 
bejdøtiløynethcr~m. on. Alene misforholdet mel

Problemet meri a~ sikre lem de over 100 kampklædte 
huset mod indhtd og vold cr betJente, forsider om ..term
således på nogle .Jmråtier rist--rede.. osv. - og BagoM· 
løst. Og der blev arbejdet "gubatnns< nogle kB,. 
med en løsning på de reste belstumper, der aldrig har 
rende områder. værnt hrogt 1I0m våben, pe

ger mod, at der ølguler sig en 
Frit Regnbuens s;·devil vi heltanden hiAtnrip. bag den, 
ikke tage Bistand fra, at der hat præget medierne. 



SWdenlerhllSe(. 
efter politirazzllun 
i sidste uge 

F(llo: A. F L. 

OMSTUDENTERHUSET 
rERRORIST-REDE« 

Til rorst~"lclse arden nc hi terhusflt, og Universitebmci" denterhuset eksisteret. en tnlssel om at gA til Ek~~rA 

storie er deT særligt tre ak minist.ratioMns Y<llg af ufor~(lll[ig konnikt, der nllldet.
 
tører, der må inddrages; ju hflm som forhandlingstals· særligt har tilspidset sig
 
rist ved universitct.Badmini mand har været en stor hin" mellem ~Pelle Buhl~ og ak Angående AlIders·Pc/er
 
strationen Lars-Erik Allin, dring for samarbejdet. md tJvil.ller fw Regnbuen. Den Mn/hicsr.n:
 
Per Jørgcfjsen (der i Stu lem StudenLerhuset og Uni" ne IUlr flit.1lClflpring i Regnl det sidste halve år er de~
 

dcnterhmet har opgivet sit versitetet. buens protester overfor kommet til, at tojourtMli

navn som nPclle nuhl~) Vi har erfaret fortilfælde ~Pelle Buhls« mAde at 5l"1bo" r;Ler - Anders"Peter Mathi

samtjonrnalist på Ekstra hvor roktor Ove I';·athan på t.ere møder på, lyve o~ hfln(' CSl'ln (Ekst.ra Bindet.) og LArS
 
DlaclctAndcrs-Peter Mathi baggrund af oplysninger om !\amt Regnhuens uvelkomne Willemoes (Wec\tCndllviscn)
 
('sen. Studenterhuset - fonnidlct .o;pørgen ind til brug afhAg"e - er blevet forment adgang
 

afLars"Erik AUin - er ble" kors, dyrkelse af "vikingei til-en række pressemøder Og" 
AngåcndeLar.~-ErikAilin: 'let bestyrtet, for ~å efter dealcr~ Om magt. og vold og anangementer. Denne reak

Blandt Regnbuens aktivi· selv at have sat sig ind i sa blod mm. t.iOI'l fra en rrekke orgo"isu. 
~t.cr er der nogle, der har gerne at finde ud af, at Sil.· En ven af ~Pc1le Buhh tioner komm(Jr efter at disse 
været aktive i Studenterhu gerne ikke har stillet sig, Pcr Astrup Oll;on, gjorde to journalister har indiedt et 
set gennem en Arrække. De som de er beskrevet for ham hrug af de samme metoder meget personligt korstog 
har og<oA været akth'c ilt. af Lars-Erik Anin. som "Pelle Buhl~ og blev mnd nereQ ny<;! polilisk~ (jen· 
forhandlinger med Univer I de sidste år - hvor den 18. marts 1!lD3 eksldu· debillede: ~de autonorr,c«. 
sitetet - ["rhandlinger. Studenterhusets eksi deret afStudenterhuset for Denne hetz har givt:t sig 
hvor vi har sået overfor Al stensberettigelse er hlevet gennem løgn at kriminalise ud~lag i en række arti:<1er, 
lin. Di~se forhandlinger har anerkendt fra Universite re Regnbuen, bl.a. ,gennem hvori /1n række personer 
været h05vrerct. af, at  tetl'i side - har Allin, på de et brev til Rekwr med be· meu fuldt navn og hilll"'de 
særligt - Allin på Universi· afham indkaldte lukkede vidst usande påstande om, udhænges som bl.a. "t>~rror· 
tetets vegne har krævet, at møder, forsøgt at presse at regnbU(~aktivistervar an bagmænd« og »voldelie-e 
Studenterhuset skulle adly best.yrelsen ti) at ~mide svarlige for I'ltedfundne lui" [lnfl-fAF.ei~ær" Gmnd· 
de ethvert arUnivCTsit.etets Regnbuen ud afh\lset. Der minelle handlinger. læggende oplysninger i dis" 
ønsker, mens aktivister frA. er ikke fra hans side hlevcL I u~erne op tillukningen se artikler er forkerte ·og 
huset - og særligt fra fremført argumenter her AfStudenterhm·et havde det. ~A meget, at der ikke 
"Regnbuen - har sU(!t på, for. "Pelle Buhl« modl;l/{et en blot kan være t.ll!f' 0111 fl~ 

;>.t Foreningen Studentcrhu sidste skriftlig advar\;d fm journalist.erne .. tAger feJI«; 
set indgik i forhandlinger Angående "Pelle Hahl" ali· bestyrelsen om, At hvis ikke der skrives tydeligvis ':nod 
med Universitetet som en 4.1 Per,Jørgen.1en: han øjcblikkeligt. ophørte bedre videude. 
ligeværdiA" p/lrtner. Som d(Jt er fremgflet af med at lyve og h"ne, ville At disse llr1jkJef Ilf de he_ 

~~~,.. ..~Al1in "~r .,1,.J..; .. ,,"'r~! ..." ", ..."~~~",.,f.,l",, ),;,.:r,;1 'h~ .. 1_.,~ \,,, "1 ...1.1,,,1 , .• ~ " ' 

virker i retning afen krimi" 
nalisering af politisk virk
Mmhed, samt ikke mindst 
fordi artiklerne medvirker til 
at konstruere mål for 
nllzist.emes registrering og 
terror. 

~De forenede {jf'.ndf'.r«: 
Så vidt vi kan rekonstru

ere produktionen af den ae" 
flest.e tids hetz, er forløbet 
sAlcclefl. 

Vi formoder at: ·Pelle 
Buhl", der kan se frem til en 
,..k~J{Ill.':i()n fril RI.llr1f'nlA"'r
buset, ...ælger nl g~rc Ill...or 
/lfsine tru~ler om at gå til 
Ekstra Bladet. 

Vi h(/rkelld~kftbtilot; Et 
medlem af.Pc1leBuhls« 
gruppe, Yggdrl\!lilt,Jørgen B. 
Bit.sch, er ansat på Ekstra 
DI<ldet.•J<1rgen B. Eitach har i 
efieråret 1992 på meget tvivl· 
som anledning forsøw; at fa 
f,re flkl ivisl~r fr[l RP.anhuE'n 
ekskluderet - ankl<lgen mod 
dem blevafvistafden samle
de bestyrelse som tolall ube
grundede. I denne periode 
hlev p~t'iror, breve ~g diske!." 
t.er stjålet fra Hegnhuen. 

Vi g:,'Uer på at: Jørgen B. 
Bitseh hRr formidlet kontakt 
\.il Andcf~"Pctor Mathicsen, 
der er villig til bringe hetzen
de løgne videre uden at tjek
ke gine kilders troværdighed. 

Vi {armada at: ~Pello 

Buhl" forsyner Anders-Pe
t.er Mathiesen med »gode ru
lltorier... 

Vi kan ikke pfl nuvrerf'n
de tidspunkt dokumentere 
hvem, der har stjålet de pa
pirer fra Regnbuen, der i 
forbindelse med denne sag 
er blevet brugt af Ekstra 
Bladet. 

Vi l'~rl at: ~Pel!e Gulli .. 
har t.aget kontakt direkLe til 
Lara-grikAllin omkring 
denne ~(lmme sag. 

Vi ved ar: Rektor informe
res afEkstrn DIadet og for
modentlig også afLars"Erik 
Allin. Rektor Ove Nathan 
vælger at tage hisLorien at· 
vorligt. Måske også som føl
!:u afden logik, Rt to af hin
anden ualhængige utrovær· 
di~ kilder til sammen giver 
en relativ sLor troværdig
bed, når dB handler på sam
metid. 

Sagen er bare den, at der 
- sA vidt vi kan spore for
111bet - kun nndes ~n kilde: 
»Polle Buh]., og hans,skri 
vende kumpan. Per Astrup 'I
Olsen. Grunden til denne •fotmodn;ng er, at hoycdpar
ten Afde »oplysninger.., som 
Ekstra Bladet bygger på, 
stammer fra 1 - 1112 Ar 
gamle !\krivCt1cr fra Pcr 
Astrup Ols(Jn. 

Videre herfra mA vi gætte 
på. At rektcr Ove Nathan 
iværksætLer en under6llgel
se, bl.Il. af de navnelistR.r, 
han får forelagt over med
lemmer af Studenterhuset 
~g g;uppc~r:JeTI.egnbuen og 
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Eli lJsyrnpMlsk [ront, Iler 
strækker sig era Ekstra 
Dlade! over politiel lil 
Ove Nathan or. MUlltn· 
lerledere, har i løbet aren 
ugefåcl ofre gJorllil skyl. 
dige. Mcn~ højrc-d;:slrc
m~lcr ustraffet kan over· 
[alue anli-r~ei~ler og ind
v~ndrere, bliver ak live 
~nli-rae'lsliske Slu<leren

2 • Den røde.lråd 

~
 ~
R..duklill'''''''YRJg:. Merele rcdCf:'lCn 
Mithae/ Sll'en..cn, Thom;u S:t:hl • 
Sørcn'<Cn, Michel VOM (an'~"'h). 
Fotm Gen Peh::rscn. 
1....,.001: Kir~lcn SjØ~lrøm. 

Tryk: OTM. 

ISSN n9llfi-6f147 

Udlliru lir: vs tlf 33 J7. UJ 23 
St\P,I!(.JI397948og· • 
KAP, lir. JJ 15 21 33. 

Redølo:lil.....nbnr; 
StudiC3(r~c.24,2 ~al 
Bob 11'129,1007 Købcnha~n K 
T..ler"..; J3 33 91 99 
hl' JJ]J &; 56 
(;i'0l640708(1 

0\ rl>cj.hpIRd~ "l: rH/:(nrening: 
010. Bach.
 
Ilyh'''klcr",>scrnc JOR!I.
 
1~7f} F"nll". -nr,: 42 95 (,r, Hg
 

Nr, 37, J. 6'gonf). 29. o~lober _ 4. n(1V~mb"r 1993 I.nllolg,pri.5 kr, 
JIIWlt!HUwXlfJ;miSR'/RillSlillhhYIPltJiASi2iIn. 14:. Ja I&I#tiCRIiIMIl. diMa,:L.... 

de nll h:rngl ud som terro· 
risler. 

Som lerrori.~lc{ bliver 
de ikke akne smidt ud ~[ 
SlUl)enterhllset og Slu
denterrådets luka!cr, De 
fM, heller ikke lnleret p~ 

de møder, hvor de er Un
der anklage, 

Den en~le "forbry(1eJ· 
se", de har begAel, ef, al 

de hnr npbevarel syv af
sk~rne kahelslykker ogel 
jernrør \ Studentc{huset 
for al klInIle forsvare sig 
seiv ng indbudte ami·ra· 
cisfiske opliCl}~holdere. 

Dell/ødrtdul mener, at 
anli-racister har rel lil at 
fn/svare sig. Derfor har 
redaktionen Oll meddell 
Kllbeuhavns l'olili, al vi 

..
 

ogsA ophcvarer slagvr,· 
ben. 

Yi opfordrer andre an
li-racistiske organisatio_ 
ner og publikationer lil Il 
gøre delumme. 

I,~s ydcrlil:cre om 1'111
l'cnjethll~ct I'~sil!c Jo~ 5. 
Og I:c~ nm Dl'1l røde Irrlrl.t 
Sllll:v:',bcn i lederen ~idlf 2, 
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·Ugeavis melder sig selv til politiet 
IDen revolutionære og soci· - ---Jørgen- B. -Frederiksen. 
alistiske ugeavis 'Den ~d.e  chef for' Sikkerhedspolitiet 

· Tråd' har meldt sig selv til ville i går ikke kommentere 
'politiet og fortalt, at den brevet. 
ligger inde med slagvåben i Af erklæringen til politiet 
stil med dem, .der i sidste fremgår det, at redaktionen 
.uge blev fundet i det lukke- af 'Den Røde Tråd' betrag-
de studenterhus. ter de Studenterhus-eksklu

· - Vi skal derfor meddele, derede grupper, 'Regnbuen' 
at vi i lokalerne opbeyarer og 'Studerende Mod Ra.cis
syv nlndstokke i træ (dia- me' som uskyldige ofre i en 
meter: 3,2 cm, længde: 50 hetz, som Ove Nathan, be

· ml) og to afskårne kabels- styrelsen af StudentEtrhu~  

tykker (diameter 1,1 ml,. set, StudenterrAdet og ikke 
længde: 32 cm) ... Vi nærer mindst Ekstra Bladet aktivt 
ingen ønsker om at være har stået bag. 
passive ofre for racister og De to nævnte studenter
højreekstremisters fysiske . grupper har både mundtligt 
overfald, skriver bladets re- og skriftligt erklæret sig 
daktør Michael Voss til sik- 'autonome'. 
kerhedspolitiet ved Køben- I sidste uge udtalte de for 
havns Politi. åben skærm, at de havde 

'--..- 'Den Røde Tråd' har anskaffet sig våben~  og ile 
skriftligt opfordret andre forsvarede militante, revo~  

'I	 venstreorienterede og anti- lutionære midler til at styr
racistiske gropper til åbent te det eksisterende Sanl
at stå frem og fortæHe, h\ris fund. 
de ligger inde med slagvå- Rektor Ove Nathan luk
ben. kede ikke Studenterhuset, 

Ifølge Michael Voss' oP-. . 
lysninger til Ekstra Bladet fordi de~  v.ar venstr~onen~e. 

har man sendt opfordringer ret, ]?ohtlsk akttYltet. e-
ud til 20~25  foreninger og slutnmgen skyldtfs, at den 
politiske grupper. intolerante og ~utonome  

_ Vi kan dermed stille po_ Regnbue-gruppe Imod all~.  

litiet i et dilemma. Enten aftaler havde taget magten I
 
må de gennemføre et uover~ 
 

skueligt antal ransagninger huset og mobbet en lang

med efterfølgende retsfor~ 
 række andre studenter ud. 
følgelser. Eller de må igno

rere erklæringerne, hvilket
 
vil gøre det svært at fasthol


AF JACOB JUHLde, at Studenterhuset har 
foretaget sig noget ulovligt, OG" ANDERS·PETER 

I siger Michael Voss, der med MATHIASEN 
denne provokation lægger 
op til en yderligere polarise

'- ring mellem det yderste 
venstre og det yderste h~jre.  
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Aktivister fra Studenterhuset: 

Vi blev truet på livet
 
Trusler og chikone fra 
nynazister var begrun~ 

delsen lor ot opbevare 
de meget omtalte 
slagvåben i Studen ler
huset. Men lukningen 
hondler også om 
uenigheder om Studen
terhusets selvstændige 
status. 

AI Kaj Jensen 

'Politiets rund af oLte kabel
stykker og en jernstang er af 
Ekstra Bladet blevet PJort til 
en sag om terrorisme og auto
nome gruppen. dominans i 
Studenterhuset i KØbenhavn. 1 
en pressemeddelelse forklarer 
Regnbuen, at baggrunden for 
tilstedeværelsen al de nævnte 
genstande var frygten for over
fald fra højreekstremister. 

Den ,øde InJrl har talt med 
Kalle Birck·Madsen fra den 
alternative P'Sykologlske tåL!
givning Regnbuen og Rigmpr 
T~lcvidc fra Studerende Mod 
Racisme. Vi spurgte dem, om 
de har været udsat for trusler 
fra hØjreekslremister i eller 
uden for Studenlerhuset. 

"Ret til at dræbeli 
K31le: - For c\ ~r sidcn var 

der IO gange inden for en uge, 
hmr først køkkenet blev væl
lel,og derblev malet hagekors. 
Dernæst blev der klistrct Olll
krjn~ 50 mærker fril ONSB op 

husct, 
Så del er ikke hare interne 

prohlemstillinger, som vi har 
opfundct. Det er folk udefra, 
der har opdaget hllsel. 

- Endvidcrc har Jcg peo:.on
lig I mo(ltilgel Lruslcr i 'studcn
lerhU5,C~ fril. pcr5,oncr fra grup
pen SoeiOjergSclSkaDel, der 
senere blev lil Yr,E:,dra5,ilI. (bl 
gruppe, der arbejder med lIor
I1i.Sk. mYlOlogi og nme1ære, 
red) 

Hvilke lflls/er? 
Kalle:-lruslerpflliveL Den 

ene gang fik: jeg at vide, al ..jeg 
slås ikke selv. Det har jef. folk 
Ul." Det hlev sagl pfl et slor
møde i Studen!erhuseL 

- Den anden trussel blev 
udtalt pfl et repræsentant. 
skabsmøde, Der sagde den 
sammc pcnon til mig, al han 
"er en højl kvalificeret mili· 
lærperson, der er udstyret med 
relten til al dræbe, nllr nogen 
kommer pf!. tvær! af hans og 
rigels sikkerhed." 

- Problemet er, al de flesle i 
Studenterhuset har valgl al 
lukke øjnenCl. Nar man lukker 

- Problemer er, ar de fl~te i SmdenrerhlHer har vtlfgt (It 11/!d{(''rJjnrne, ~Iger Rigmflr't1r! "KallPff/l "m'Il?ldfM.t Srtulcrcnr1t"JrW/tf,fCLtnjr og 
dcn psykologiske rt1dgi,'nin~gmrpe RegnbUeII om den eskalerende konflikt i Slurkll1erhwel, (lcr førle til tms/er og el behovror ni kUl/lie 
forsvare sig, (Foto: Gerr Petersen) 

øjnene, så bli~'er den 51ags hur· 
tif',.t til to ekstremer, der står 
over for hinanden. hvor pro
hlemet kun lØ:;Cs ved,atjegog 
den, der frem!:atte truslerne, 
skrider fra !luset Sf!. ville dcr 
ikke længere være problemer. 

- SAdan er del blevet opfal. 
tet i huset. Mendet mflvære cn 
rel at sige fra overfor noget, 
man opfaUer som terroristisk. 

Ødelægger 
frolkesjælen 

//vordOl1lJar re,~lell (lf hus!'/ 
forllOlili ,\'iR iii konflik/e/l mel
Icm jere.r /Vupper 0R VJmdtll
.~i/? 

Rigmor: - SMR og Regn
huen har 131t for, al tlc\ var Cl 
problem for huset, al [kr V;H 

rer~oner fra y&gdra~il, som vi 
vidsle rrøvede al sabotere 
møderne og de aktiviteter, der 
foregik. 

- Andre i hu.~eL har haft den 
opfaucl~e, al det var proble
mer mellcm nogle enkclLper
~oner. som de mfllle løsc ind· 
byrdes. 

YgRdra.fil erklærer se/v, fll 
sruppen ikke er naz.istisk. Sam· 
lidig !<m,øger de ot rdwlJililere 
I!agekorsel. Er de nflzltler? 

Katle: - Jeg vcd ikke, om 
man dirckte kan kalde dem 
naziMcr, mcn de lever i en ~lip
strøm af nynazistiske logikker_ 
Ekscmpelvis har de direkte 
sagl,at "de kristne ogde frem
mede har ødelagt den danske 

folkesjæl." 
- Da vi så proteslerede moo 

del, blev kommunisterne fjen
den. 

Strid om 
selvstændighed 

//vad er baggrwlrlcll for, (II 

rr.k~or Ove N(lIllfl'I Iwr lukket 
Sllldl'lI/trJtlL~et"! 

Rigmor: - To ling. for dcl 
rørsle handler det (1111. Clt Lar~
Erik Allin, der ef rektors juri· 
diske råd~ivcr, ikke brydcr sif, 
fCl mcge[ om hll~el. 

--På et m~ldc on~dilgden2(j. 

okloher mcd uJljvcr~i1elcl ~<I~

de hilt1, <Il hilJl ;lb~(}I\lt ikke 
lH0d sig ()m Hegnbuell, o}.: iII 
hC$II'rcl~,,"n lod sip. lrække ~i!'. 
rundt ved ni~~en. Dcl hi1lllller 
om,!ll især Re~l\bucl\og SM[{ 
har ra~lhoklt, al Studenlerhu
!'.ct skul\c "ære selv~læmJig\og 
Ikke styres af univen;iLeteL 

- Den anden \ing • og del 
kan vi ikke bevise - er at vi tror. 
ill en per.~tln rra Yggdrasill . 
kaldct Pelle· er gåeltiJ Ekstra 
Bladet. 

Kalle: - En yen af Pelle ,PClr 
Astrup Olsen, blev i marts eh
kJuderet fra SLudenterhuset 
for hlandL andel aL Ilave .sentlt 
et hrev lil Rektor med direktc 
løgne om regnbueaktivister. I 
\lgernc op lil lllknin~cn mod
tog Pclle en advarsel [ra lluset~ 

heslyrclseom,al han ville blive 
ekskluderct, bvis han ikke 
Sloppede med at lyvc og lIAnc. 

I-IanS svar på det 'laf ealrusseJ 
om at ga til Ekslra Bl<:del. 

Burde have støttet 
/[vordan Iwr Sltldenlprllll

ret,r beJfyrelre og Stwlmll'rrJ. 
del for/lOldl siR /il kemfliklen ? 

Rigmor: - SLudenterhusets 
hCSlyrclsc hilr valgt at ck"klu
dere nogle medlemmer og 
\ldcl\lkke nogle gTupper. 

- Del har Studcnterrådet 
hakket op Olll og sal~l, at de 
ekskluderede medleml1ler oJ:: 
de udelukkedc grl1rpcr Ikke 
kan I"fl lov !il ;]1 værc i r~det~ 

lnkilJcr oj!, hrug:l delS facilllc
ler. [{,'kIel hilr hakkcl om (lIll 
Ek~!r;l Bladels helz. 

Rigml1r:- Oclshar de v:ncl 
11ange ror, at de pcr~{lnhgt ~klll

le komme III ;lI hæfte for de 
rundne kahler. Dels hilrdc væ
rd h'l1lge for al gøc l1ot',el, 
~om (JniversHetct ikke bryder 
si~ om. Den rcsterende del af 
hClstyrel~Cln har fØIL, al hvis 
ikke de gjordc nogct over for 
Regnhuen. så ville univcrsilc
IClnok ikkeØnskeats~marbej
de for at rinde en løsning. 

Kalle:- Universitelet burde 
i~ledcl have støttet Sludenter
huset, Dcr har været n1allgc 
hcnvendcl~er og anmodninger 
om hjælp (il universitetel- ek
sempelvis lil at n. juridisk bi
sland til voresvelJtægtC'r.Ogvi 
har allid net nejl 

- Vi har fakLisk forsø,gl at 
alme tiet hUsfar faglig nYlænk. 

ning, men det har man åben
bart ikke villet hjælpe med, Og 
tiet synes jeg er skammeligt. 

Åbenlys joke 
Ek.straBladct sk.river, ar Joe 

at blive oplagel i Regnbue/! skal 
man positivt redeRØre for sit 
forhold fif beweflCfIle "mIlo
110m" 0R "mW/MI". I/vad 
hallll1er (/el om? 

- DeL er løgn. Ekstra DIadel 
refcrerer til el rapir, som Cl 
man~eåri.'l.t medlem af Reg
nhuen skrev encr d~n IS. Jll;)j, 
hvor hiln rcnckLerer oyer Ile
}!,rclx:mc. Og (h~n "kode" bl:ld
cl på~l;'lr, der er Skrcvelllndcr 
mcd, dCI er ham underskrift .. ! 

J·:k.1'I1"(I IIIQ(Je/ hC/1I'iw:r op<i 
lil el re[emt, Jlvol"i der.flår, at til'! 
vil Mive Irælli'IR i fmiR af h/o. 
"slorkolibrC(fe aU/oll1(/{vt!bell" 

KaiIc: - Del eT s~ Ahenlysl, 
at del er en joke. I øvrigl blev 
(lel eksplicit Sil gt pA llet lllØllc, 
hvor referaLet blev gookendl, 
at dCI skulle kommenteres, at 
del var ironisk ment. 

Hvad sker der[remover? 
- Der skerblandl andet dCI. 

at der kommer en indkaldelsc 
Iii ek5traordinær gcneralfor
~amling i Studenterhuscl. Det 
bliver spændcnde, om der her 
hliverOertal for alstiJle el mis
tillids\'(\lurn til bcslyrclscn, og 
om fore ningenStudcnlerhusel 
vil vælge at \række eksklu
sionerne og udmeldclserne til
bagc. 
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Medie-terror mod 
Studenterhuset 
Med folske oplysnin. 
ger og terrorist·ankla· 
ger fik Ekstro·Blodet 
Ove Nothon lil ot 
lukke Studenferhusef. 
Beslyrelsen og Studen· 
terrådel finder synde. 
bukke. 

~c!homas S~bl SorCn!\CR 

TERRORIST·REDE PÅ 
UNIVERSITE'IET. Ekstra 
Bladels overskrift onsdag den 
20/10 kom bag pa mange. 

Avisen kunne "afsløre", at 
Sludcnlerhuscl j København 
er cn lcrrorilit·rcdc. "der i vir· 
keligheden styres ar en lille 
gruppe militante, jntolcranLC 
og st:erkt venstreorienterede 
psykologer, dcr dyrker en sær
lig interesse for Mde Baadcr
Mcinhof.~ruppcn og Blckin
gcgadchandcn." > 

Ud over at være særdeles 
svinske i deres facon er arLik
lerne sprængfyldt med uriglige 
oplysninger og LAbelige på
stande. Der nævneS ingen kil
de. 

Hetz fra bouleva.rdpressen 
kan være hårdt. men værre vaT 
del. 31 Københavns Uni ...c"'i
tets ledelse, med rektor o...e 
Nathan i spIdsen, ...ar hoppet 

.med på ...ognen og havde bctH 
,!"Iolitiel storme huset. 

)etsketenatten lilonsdag
1~l1- inden Ekstra-Bladets 
deadline. Kampklædle betjen
te gennemførte en omfattende 
raaJa. I spi<Jsen for aktionen 
\'ar universitelcls jurisl Lars· 
Erik Allin - iført skudsikker 
vest. 

Magert resultat 
Resultatetafden storslilede 

aktion var imjdlertid ret ma
gert. I et skab ble... der fundel 
OUc stumper telefonkabler. 
$ludenterhUset har tidligere 
været udsat (or nazistiske an· 
greb og trusler samt mange 
indbrud, og derfor blev kabler
ne fOf halvandet l\.r siden bragt 
til buset. 

De har dog aldrig været an
vendt, men "vl\.benfundet" 
blev i de Cølgende dage kørt 
kraftigt op i pressen. Og 'blide 
aks(ra Bladet og reklor Ove 
Nathan tal le om "tcrrorisme". 
Speciell dcn psykologiske råd
givning Rcgnbucn og Sludc
rCndc mod Raeisme blev bc
skyldl for at være "militante 
autonomc". 

..'.'1 

Xampklædte be/jente rllltsogede omt/al: rlen 20110 SlIulenterlm-rct 
i København. Rektor Dw. Nathan IUlr h{l1tft huse/lllkketligc sidtIl. 
(Foto: Gert Pe/ersen). 

fJen røde tråd spurr.te Ove 
Nathan om hvorfor ulliversitc
leIs ledel~e igiHls'M\e den stor
stilede politi·aktion. 

- Univc:n,ilelel HIkalder 
normalt ikke poliLieL, heller 
ikk.e sclvom reklors kontor 
hliver hesat. Del kunne j~g al
drig drømme orn. 

- Men hvis vi hat berettige" 
LIe formodninger om, at der pl\. 
universitetets om,,1de fore~ar 

en overtrædelse af vabenlo
vcn, sa kan vi alts! ikkc r..ende 
vores sæuvanJigc universitets
bctjcn\e. DM ville være helt 
ansvarsløst, sa vi bad politiet 
om at foretage ransagning, si
ger Ove Nathan. 

-Jegharheåt om, atdetblev 
gjort sa. skansomt som muligt
alIsA uden for lukketid, sa der 
ikke var nogen i husel- for al 
undga enhvcr an53.ts til slag
smål af nogcn arI. 

Hvor; ligger de "bcgrundedc 
/or,"odnirlger" om, al dcr rkuf
le /oreg!I o"'ertræde1ser a/ v!I

bClllovgivllillgl!l1 i SlIItlell/(f
huset? 

-J 1L1lIell, Ini:>lankell var ikl:.e 
ubegrundel. Ocr hlev jo be
r.laglagl nngh: r.lagvahcn. 

OUr. lelr-!Ol1knbfcr! 
-);I, deL er cfter hvad polili

Cl siger, en ovcrlræJclr.e af vA
henloven. Del hm jeg ikke nc
re kommentarer tit. 

Kører man ikke Jo~eJl op pli 
et pfOIl, IIvor den ikke hører 
hjemme, ved at bruge ord som 
/uroriJmc? 

- Del ord bar jeg ikke brugt, 
sl\. det ml\. jeg protestere imod. 
Jeg bar laH om, at der var be
grundcde formodninger om 
overtra:delse af vabenloven, 
Punktum. 

Du tf cl/ers blevet citeret for 
det i pre,tJen. 

-Jeg g~r ikke ud ogllemen
lerer, hvad der star i avisernc. 
Men jeg har ikkc brugt dclord. 
Del kunne je,g ikke drømme 
om. Men jeg har belæg for al 
sige, at man - undskyld, jeg 

siger det - vell en dumhed hilr 
!'.lyrc\ Sll1t1cnlerhusc\ s-;\ d"r
li~t, al man er kommet lil til 
overtrædc v~\1enl(\vcn. 

-Ogdet er alV\lfligl nok, for 
et universitet r.orn mil, skal 
hvert l\.r hen le op mou halvan
den milJiaru hjem lilundervis
nin~ o~ forskninp" og derfor 
har vi brug ror et renomme. 

Skader /Ilalt ikke U/;iversite, 
u/s renommc ved al køre e" .nIF 
som dCI! her oppll clplall, IllIOf 
den ikkc hørerhjemml? 

- Del menerje~ ikke:. DeleT 
cn skØnssag, og jeg mener, al 
jcg måue tilkalde POlilic'., sJut
Ler rektor Ove Nathan. 

Ove Nathan ønsker ikke at 
oplyse om Ekstra Bladet er kil· 
den iii de "bercttigcde for
modninger" ,der fik ham til at 
tilkalde politiet 

Bestyrelsen 
give... efter 

Ekstra Bladets lenor-be
skyldninger kom som et chok 
for Studenteriluscts bestyrel
se. Sammen med Studen,erra· 
de t -densi Ør..1e faglige orga n;
satian forsluderende i Køben
havn - indkaldte de til pre!\se
mød!:' nnsdagllcn 20/10. 

Udlalclserne herfra irl'Jøde
gl\.r ikke klart 'tcrrorisl<.nkla
games udokumenterede ka
rakler. Studen\crhuse\s hesty· 
relse og Studenlerradet turde 
ikke sejle op mext univerf,i(els
ledelsen og Ehlra Bladels 
hetz. I sledet forbød de Regn
buen aL udlale ~jg til pr.::ssen 
maJ terroristanklagernc 

To repræsentanter for 
R8gnhllcn v;rl~cr jmidlellid at 
st;\. (rem i TY2-Lorry. Dc (m
kl"rcr ~hcnl, hvorfor le:cfnl1
kablerne bcfiflt!er !'til:', i SIUt\cfl
lcrhuset - nemlig lil rorsvtlr 
mod cventuelle fariSliske an
~rch på Im!'tet. 

13cslyrelsen be!'tJullede !'tc
nere at S\lspendere Regn'Hlen, 
SludcremJe mod Raeisme og 
Yggdra~il, samt ekskludere tre 
personer. DeriblanlIl Je (o re
prær.entanler fra Regnbuen, 
der stod frem i TV2·Lorry. 

Den skrirHige begrurulelse 
lyder på de tos "rolle i forbin
dclr.e med opbevaring af slag
vAben i StullenlerllUsets loka
ler." 

- Eksklusionerne ske;' pa 
luxJ:<- af, alder i bestyrelsen og 
hredt i Studenterhusel eks'stc
rerviden 0111 kahlernes Ardan
ge cksistcns,!iam{ at det ikkccr 
pa vorcs foranledning, atde cr 
blevet bragt til buset. hedder 
del i en pres,'icmeddelelse fra 
Regnbuen. 

Re~nbuen mener, at eksklu-

Rektor Ove Nathan 

sionerne sker for atlække!\ uni
ver.;itetcls krav om, at hvis hu
set skal genabnes,skal det \'ære 
ullen Regnbuen og Sluderen
de mod Racismc, saml ror at 
sikre, at kriminaliseringen 
Tarnmer nallle fA per:'loncr 
som Inan kan skille sig ar med
ftern ror at tamme hele huset. 

To medlemmer af bestyrel. 
sen er trådt tilbage i protCIa 
lllod eksklllsionerll~. 

Sludenterradet bakkcde 
eksklusionerne op, ved samti
dig at nægte de ekskluderede 
adgang til Studenterrådets lo
kaler. 

Eksklusionerne skal nu 
drØftes på en generalrorsam
ling i Sludenlerhusc(, 

Deillegøle 
',.Et.~kse~P(tI'pA ,'.~a~lighe
dCIl i EkstraÆl<ldclS artik
ler Ort'l,Sludenterh.llset er 
omtalen afdet anti·'racisti· 
ske ttæl, 'der blev itJholdt j 
Sluucntei'\1U!;Cl R.-tO.\*
toller. Trælfet var arrange· 
Tet ,,(Fæ.llesiniliativel mod 
Racisme i København og 
gav aklive anli-raeisler fra 
hele landelmuli~hcd for ut 
hørc Erik .Jcnsen (Oemos) 
holde opIat om kommu
nevalgct, Palle IljOrl 
(SAr) Oln EF's asylpolilik 
og JeUc GoHlie:h- (VS) og 
ToniLiv~rsagc (Frcd~k. 

lion,,:~~lP'A)kJjge~ .i{~,~~, 
.~"i~lit!.etc')UgqslaV.i~ch".:.' . 
""","', Ekstra-Bladet \:omtalle 
tr~cretsMc:dcs: 

:'Fbi'ti 
::$N9c~t
 

..:te~,vh
 
';,~e, ..f~
 
llt',ht 
,cJ(ø~e"., ".-:).',c"." iv~ry:\~dl~t; 
,:'ha,,~a~gan~c'-t)a.-~ø~.~es 
(Im~ri,ng' -fyr:l'c\,\~~fltt(Jlr: 
::fki~~e ·~e.'l~9Yru 
,'i1ltJ:8,q~ '9){Jsmfli,.t
iJ~ll~.~t i~,~~~;~n~1~ 
.trasc!~ end:'sctni} 

Mr":' TSS 
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Razzia i Studenterhuset
 
Onsdag den 20. oktober kl. 0230 
blev der af Politiet, på anmodning 
afRektor Ove Nathan, gennemført 
en razzia mod Studenterhuset l 
Købmagergade. 

Studenterhuset i Købmagergade der længe 
har kæmpet for, at blive et sted hvor for de 
studerende ved KU kunne sanlIes omkring 
forskellige aktiviteter, blev onsdag morgen 
udsat for en razzia af kriminalpolitiet på 
opfordring af vores egen Rektor. Begrund
elsen skal i følge pålidelige kilder være, at 
der var frygt for, at der foregik illegale 
politiske aktiviteter. Her tænkes specifikt 
på, at det skulle være et mødested for 
autonome grupper samt den uheldige 
omtale stedet har fået i forbindelse med 
Blekingegade sagen som mødested for 
denne gruppe. Resultatet af denne razzia 

er, ved redaktionens slutning, en ubestemt 
mængde slagvåben, der jo som bekendt 
kan være alt fra knækkede kosteskafter til 
baseball bats. Materialer der skulle kunne 
knytte stedet til militante fraktioner er ikke 
blevet fundet. Den umiddelbare konse
kvens er, at huset nu er blevet lukket, om 
del er pennanent vides ikke. 

Forkastelig fremgangsmåde 
Redaktionen finder i dette tilfælde Rektors 
fremgangsmåde forkastelig. Nonnal 
procedure bør være, at udbede sig en 
redegørelse fra husets valgte bestyrelse 
omkring de autonomes gruppers gøren og 
laden. Og derefter vurdere om en politi 
indsats er nødvendig.Der skal dog ikke 
herske tvivl om, at Redaktionen til fulde 
støtter ane tiltag imod grupper, der 
vedkender sig vold som politisk middel 
underordnet hvilke mål de vil nå! Dog bør 

man i processen holde sig til demokratiets 
spilleregler, da man jo ellers sætter sig ned 
på disse tvivlsomme fraktioners niveau. 

En positiv udvlkllng 
Det eneste håb man nu kan have for 
Studenterhuset er, at denne episode kan 
være med til at styrke processen med, at 
gøre stedet 'Il noget godt for alle stu
derende ved Universitetet. Denne proces 
har værd i gang i lang tid og det ville være 
synd, hvis det endnu en gang skal vise sig, 
at enkelte ekstreme og fåtallige interesse
grupper er j stand til at ødelægge et godt 
initiativ for de mange._ 

-red 

Se ogsd "5 turbulente dage" 
side 16-17. 
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5 turbulente dage
 
Undertegnede Q-redaktør har gellOem de sidste; d<lge, fulgt sagen om Sh.Identerhwet på tætteste hold. l denne 
artIkel Yil jeg gerne forsøge at kortlægge, hvad der er sket, hvornår og hvorfor. HIstorlen starter onsdag den 20. 
oktober om morgenen. 

O~<dIg  mor~n  \';lgner,eg ,ed. al min ldefe,n 
ringer. En fmk lars Meli.' slXlrger mig om jeg 
har Lest EkS!rJ. Bl.1.deL 5omc!rukkent ml ieg 
indromme. at dene ikke!ige er ulfuldel. jeg 
bli"d" dog hunigl ,-:igen tb b" fort~Uel  h~a:j  

der s:J.r i Ekstr. Bladet: .Srudemerhuse! er 
lukkd. de kilir det ror e!1 terro~-rede!". \-: 
afuler ~r mrlc1e, i Kr;.suJpde 16 (Sludemer· 
rjd~t.; hu,,) hunlg;;l m'Jlig. 

Opk/:lringsarbejdet 
Ind<:n j~g k~;;te: mig ud ~f duren, rlnger ieg li. 
I.ar~·Erik Allin. der er reklc!j iuridi>.-!.:e 
kon.<uJcru, for al j(Xlrge t\\:Id!kr Cl ,kt:l. Har. 
rer(::~ler lij EblrJ Bladet c~ siger, 21 al! ;tfrr i 
bltL-!e!. 

\'d an);;umrren ril ;';:ry;l.:ll~de t6 med en 
a"'L< UJder armen, s;e(ler reg rrJg ned. Læser o~ 

blivercl'tokeret. Mens ie~ læser stoder nere l~ 

bon1el. H,'er lttr el Ek,Uil ~Gd med, Kon efte, 
al Eb:ra Bbde! er læs!. rw_ger den fOI:;[e 
jOUJT'.:J1ist. "'-1 be;jurrer ike J[ kommeniere 
saS~I1, for "1 \'ed h"ad d~regentlig er skeL 
Def'.!'.~ besked bJi\'er gi;'el lU journalisten, s:!!l1. 

ul JJ1~de andre ~re:;5efolk der rin~1 i lullel af 
de n~J::i!e 1 timer. 

L~er I'i ane lur læ:;1 E,\':;1::l Bbdel, 
kon.<u!erer rim der rr.j handles hunlgl 
Sluct'rferhus-kri>e komiet'en er fcdl. Den 
bcs[.ir li L.:us Melin, geOlogi: :-iieJs Bukholr, 
lur~: illt:ll r.:oJ,. ;ekre'.1riJt;leder og Ui'r~, 

legJ:ed:. PræsIdiel (d\·;. d~ >'algle lec-e:~) 

;;tøder lil.senere. 
For,l krlOr:Jkles Erlk AlbrechJs.en ccr er 

fomnn:l for Sludenterhuse:. Han er dl-'bl 
chokeret og ;'ed 'ngeming ,.nan har er.dnu 
ikke,;el Ek= Bbdct.\ Dee afrah:."l al !Jan 
hunigst mulig kommer 'Uld;:lå Kri~laJg:Jde 16. 
Der~fte:- konrakle~ dr,el"5l' ~r,50ner det m:itt~ 

vide :1O~el, Oi; d~ l>lil-~r bed!. om al komme lnd 
på K:ys;a]gade 16 og srokke med korrut~en. 

Men.. 51~rst~deler, af komiIeen snakker med 
diY~IX :"ulk der kO~r ind og Ixgger 
bere!rlr.g. bruges re-lefonen [nrensl'o1.. Dve 
Narr.aH kontakles, Urul"erS[el5dir~k[Øren 

korulJ;;r~s og poUriff kontai;:es. Ah delle 
arbe'de :or al fmde ud af hnd af det der står i 

Ek:OJa madet.; :lI1i1de. Ctl er s;u'ld\, og h~ad 

ær er alm. Ekw~ Blads jouma1islik (~uS;lnd). 

Pressemøder
 
Pre~t fn prc;~"  opd De "il h:I'"1: ~\ \i<J~
 

h.ad vi menet, oS hmr Yls!år. HjGti!:ur I'i
 
holdt. dem her~ ~ed ae 100..e dem er. pr~,;se


mcoocJeJ.'\t'. ~[w ~ft~;Il'iHden som ri fmder ud
 
:Jf. h'i!ken h\'epSt'R'de"'l har md11 gore,
 
b,~:;bUer vi at 'ndkJlde III el pressemode
 
O[J.jL!:l~kl. ['j.00.
 

.\[:ilel med ?fe'-5elllllder er del, al redegore 
for rnd:lf ~  der ,t~r i :ksua Bllde~ ..... i 
hel'i>eh/,'l "'ed er forken, Jg del, ro:k1:lre 
llCt':i;en hl"ld fJrholo;k! e~ me~eru ~e\;dt;>.t~:· 

!:idel og SlUdemerhuse!. Ipressemeddelelsen 
iwar pressen lndkjlde~ til pre,>5emode 5l:ir 
bl,a.: .SJlIdememldel æd Knbellhams 
[illL~i/ellll~W afs/(lIrd fm !'!~Illllel!e  !Ii01'Ii~t'  

handImger i doer m!~br!lg njSIlJdell!erhuse! r 
KJJiJl~(lgergade Der er 11}21dlgl. al 1.r.1Pt-er 
})!ed~nferlllkllytlJjl/g li! Ko!JellhGl1!S 
[i1ll.'ersiletlwrbf">IJIICI h:lS€1 >:,1/1 r,r/sallgs
pUIlk!jor derr!.wklll"j/e!eT, !n'lS det iJar /Jerydrl. 
al "tr;delIlNgntpper!kIw nar i.:1m/lct &o.'71ylll.'J 

S/lldetllf?r!JlI.:ielJ jaci/iteær eiler harp~'sel 

srluletltergntpper ltdfr(l hllSeI_ 5Iudo;>tI!!.'midt': 
hor ri/k(; for m:rCJ k::mjrol/leT"e1 med de 
IJ{JlyslliTl3er. SOrtl er 1Iet'!7H i [J:;jra B!adell 
dag, og (·1 !'II derfJr Ikke /odlale0.5 om 
p"Jhimler JTltenlt i .)w,4.,;t<!rllllSl:l. 

StuderumMet har i mange dr ariJejdelIor 
'J~retlRlse11 afej ;;hldeu/(.,.hus ~-ed KcJ):?IJ!lalJI.'i 
CIIJ~erJll,..l. In/e11/J(J}l-I!1l med s/Ude1,ler!lIIS er 

af gll:e plæ1s ti/focilill!"'"jor :ifltde111e.'$ly1t'de 
ak!l~7terpå tværs afSTlm'1l?s/lldle- og 
laJ!grænær, samllnre et sted hmr sMdemlde 
JUlr l!Jmne mø<k s!/J.tkrf?lJdefra andre fag 
!wderrrJ2ft! aftloPfJelldej"ormer. K1J!;r:?lhmn,i 
['llIrmlle/ har J mange år~1 derJ "'les/e 
s/IJæ IJideregtflmde uddllnneil·esmshi'Jlion. ,
bdde Danmark cg NOrdetl, som '-kæ hilr lagel 
delæ aliS/:ar aluJrligf og shiiel dtæ faCllileler 
Il/ rlldighl'djorcJerf'S studerende. 

5ludenll."T1mul skal ckrfi;r hurtIgs! muhgl 
gl:'7låbnes iiI ga~1:for  brugmæ - de smdmtllJe 
led Koix!'llhaUIS UTllærSjJel.~. 

I pre~ll."del  deltagel udowr komileen: 
IklljauUn ShitrtL der er medlem af præsidiet og 
K:1:;pel Bogl'. de-r er SludenlercadelS me(llem af 
SILdenlerhu:;<:lS be$!~TeJse. Modet staner med 
al vi udk\"ere: endnu en plessemeddele\~. Og 
re~en af moo~[ g:lr fakisk ø at ~dd~"i;e dtnne 
prcs:semedce]e!.."C. l pre!ælJlmedele\;..o:n si~r 

bl.a.: .Stud,mtemldel æd posilu"l. (1/ minimum 
,el:; (lf de >ti }1!iJW' Uirnle (i fkjlrn B/atiet, 
anUæ/, red.) fra Swdl!1?rlde mod RaCISme er 
5111'1e1l'ude II'd KfJ~'('1I"at1l~  OJllt'r.wer 

Elier \"ore~ 9ressemøde, holder Sludenter
hIlsets U61s;:~!,e pressotnl'-1i', I)tl lir..::t.>r l Sod 
fort:-n!jdsc:if rares pre5.lemode. men ~r mere 
pt":l:d.<t. 0.:1 de ~rlnform;l\~m illedn, 

."-s)1 
l melJelllriden [',:lr man fundel ud lf, :u 
'iHlden~erhuw.~ besly[eo,e r,ir \0,,' lU Jll-ke ~\  

Johle i :.:.;.-slalg-Jde 16 (StlJderuer;;idels 
fa:llesseiretar:el,). p.j rnt'ge~  kmud, bllwr 
frok:JSlSIl,:en p-j 2. .sal omd'lJUl(:l IL iilecrirru.'ill'b, 
kontor for SIUdcl1lerhu:ie!s bbtYie[;;-;, rll[ 
S[udelllt'~hu;o::~ ~r 101;llllukkd, afsp~rrr~l og 
rlor;lb~Ld. 

TI' 1 lorry 
EJier p[eSSemt"del fUlder 1"\ ud af, :',1 Kalle 13. 
.\fJwen og .""n.~e Jonrt>On fra Regnbuen ror 
1;l\"C! en arc:Jle med TV 2:orry. Stuceruerhusetl 
best'r(t:b~ og ælili;ltcic\'ær~r.<ie  ,wcier.ler· 
lUdder prm'er ~t rale dem fra del, GJ man 
m~ner d~!".~ s~Jde muligheden fO::lr 
berui~me Slude.'1erhu>el. .\Jen advarslerne oS 
henstilhr,;;eme ;X1lrods, rrjr de 2 idel sene:e 
berygtede TI' ~ lorry ·Uldsia-'l. 

Vniversitetel overtager Købmagergade ;2 
lndslo-'let iTV 2. lorry er d~bl pinligt for KJl1e 
B. Maci,;en og Anne jonnson, l inds;agc! 
in:iro:nmer de ~endsk.1bet ul \'~beoc, og tage' 
arnvaret. Af ud'i(ndel\ffi fremg:år det desuder_, 
at det.'ikuile v;ee dem der har anbr)St 
sJago."Jbene i S;udemerhuset!?å bag;;ru.nd Jf 
If1d~b;;l"r og for~Jagte bevism3leriakr, 
dl.jkuterer Sluderuerhusets bestyrelse IOrs<:bg 
formicdag ek5~u;sion af invoJverece pef';(lner 

~ 

og suspendering afin\"Oherede grup~r. 

Diskussionen blivet afbrudt a~ et lelefonopkald 
fm tus-Erik Allin (Rektor3 iur.di.5ke kor.su!crl\) 
der siger, at Erik Albrechtsen ,kaI komme Over 
~ hans bntonil el lille mode. 

Til medet mr fok Albrcehl5en foreb,'! ~n 

.opsielse af aftale ~m SllIdf'!'Jl€rhl::;er som 
Universitefet vil ha,'~ ham lil at undersk:ive. l 
ilfr.ak :;UI bLa.•U,w.mllflet tager d.d. 
Eje/Jmmmerl Kn/mlagergade 52 under 
adlrlllliSlr.1Hon med all illll?ll~rIr og ud'lyr. 
Den nærmemfordeimg afappaf{/tllr, 
['a1l'lager '1lU, og hr,'llriede; der >/,:al dt..'p:lIlerf'S 
heroær aflnles nærmere(..,)". Senere sl.9r der 
ligeledes: .Del af/ak; mmt'.dig hgrmed II/ 
dlspo.~j/imlf?ll oær de Foml/ngen (Stude1ler
husee, æd.) t1l!wruuie kmw 1.~k!ltba/(1øI 

/lun kan sæ efter nærmere af/ale c..)". 
Erik ".lbrechist'n (ir at '..ide, al h~'\s 

Srud~nrelhu~t ikke skri"er under, vil 
forertinsenaf polittel bli\"~ ,igtet for okono
misk bedrageri, hvof\'ed alle midler bJirer 
!::t\ndet. Det bc:wder 11 de! ~f'_"Il(1'  lkke br>. f:i 
deres lort 

Der ~r ingen \Vi"l om.;l[ cer tkk~ <:r huld i 
cko n!.:onon·sl..e anJ.:bg~r ..\Ien 5J[uationcn 
L:lg~t i betr~S'-f1ing,  erder SI:Jd.:nlerhu,e\; 
1l~IFelse (efter dd fra Sluderuerddet) al 
,hh-~ ur:der. Især ili de :,;o,-:k<:n 3er Dyer i 
Srud~nlerhuse!  for <Il ~e~te deres arkln:r, 
kOnl(1[[ll;lte:iJler, mu;;iki."".j'_"\ln'.e~(~r mm Elr 
mv,dc, al de kun k~11 kur;\:~,e ~ti I Sludemer
hu.';el h.. l:; de undcr:ikn\·cr. 

Ebk1~ioll 

Efrer al ir..strumerucr cg compul,·re er heruel 
ud af hu~t, g:lr Sluden!erhustlS ,rJb Og 
Jklil'i';ler ig~ns med J~ indrerrl! deres lllten· 
mis!!."lke kOnlar (som liSg't:: ilge n:d sjd~nJf 

Q·redakrion~ns 10kJler). Imens aflJuuer 
Sludenteri"."ii'15 be~t,,.rr-:I,,(,' .1~re" ('100~. fr~,:,r 

modet moodeJes del, al be.il!Te!.'i(n nar I:l,gl al 
ebk!udere f..:IlI~Erik .Kaile- Blrck·.\lailien, 
Anne jornscn pga. deres udtalels~r i TI' 2. 
lorry og Per .Pelle Buh!" ]orgensen fm 
gn:ppen Y~drasill, SO:lll;dligere h:lr 
moduget en advarsel for miden at opfare lig I 
husel på. UgeJedes :iuspendeles !;fUpperne 
Regr.buen, Studerende mod Radime oS 
YggdrasilL Efter Jendelse!1S" offemliggorelse, 
besluuer Sluceruerrldet, p:æ$idi~ pmmp!e, at 
de eksluoereæ pt'r$Oner rkke ~ befU1de sig i 
Kryslaigade 16 med mindre de er lnVtLeret af 
Srudemerhuse15 be5l)'Telse ~Iler arSlUderuer· 
rådelI præs:d:wn. Ligeledes m;l de suspen
derede grupper ikke ~fholde iru:ern mode· 
aktll'iret l KrY.i!aIg:J.de 16: 

Q
 
Regnbuen falmer 
Des ..-æne h:lr Regnbuen ,vJ:n I'ed al fors~  

dallsk. fOl <J~ fOlsillr :l\ke ckn besked der 
blirer gi·,el dem. Hele fredagen igellllem 
\leendel Kalle og Anne ~ig l peflede! i huset, 
ligesom Regnbuen afholder moder i hLS<'t. Nu 
man \;.orJromelel Cern mro Plob\~rrutil.ilngen, 

siger de emen, al del ikke I..-un er Regnbuen 
der enll Sl~de, h\-mfor del ik~{e el el inelll! 

Regnbuen-møde, eUer også forsøger de al 
,tane en di5ku;;;on om h\'orcl.1n man 
disk-uIer~r. Fredag aften f:l.r Kalle af vide af 
uooene~ede,:l\ p:æskiiel Ud;e vll se lum p;'; 
Krystal-'lode 16 llobet aflorcbgen. ))ettf ror.\{~r 

t\an ikke, D3. ieg tOf(hS ~omnel mG fOl al !;Jv~ 

delle blad, errJrer jeg. al KaIJ~ og A,nne er i 
hU$~t ..k~  korurorme: dem ~'ed del \\C\iger~ 

mundllige udmeldte oS de kræl'er del på 
sk;:ft. HviL'..:", de sj ri: 
.. Til hl~n; del Illiltte ~ '?drolt' 

Dt;/ er mEd deue hm sw(fæsrel. rJI ele c1 
Sllld~Hj?l"h~tScj d:;k!\d~ro"e r~"'OJl\:"', Kilrl· 

En!! .Kane- Blrck-.Iradien .4JmejmwrJll o,Q 
Pt!r _Pel~"jjJrg~lSt~1 :/dæ IIlrl beflude "li) \ 

Ill>sel K,pltlli511d~ !'J. med m/Ildre de er 
e~pil((! lIIHlen'1 ofS",dell!t'rIzH..;et, ~'iis'}"1l'l<,' 

eller ajStIldewfmrlde::; Præsi(Jjum' M'!s delle 
Ull:llTæd0 til poll!le~  [JIrte itll<!lllll for (li re!;t' 
op pd mlS'/or!loHel 

llgeid~~ lili! de ir:! (Irllg€r:;rllpper, 

Rt'gllbuen Sll1demde .lIed Ramme og 
l&1drCl.\tl/ der er b!er-1?l 'I.spe,;(~rel nf 
StlldenterlmselS be>f:n."/se, fkJæ a/lInlde lil/em 
'lw,!ea/il!uWlllul>i!i Kly,lnlgr,(/t' IG «'Il 
91l!rtrædeise afd13!i!?/orhold. J.tlde l/lIlJicfm.'Je 

pø1ol1er, hlrre fonr.fPll (Id~allg IIi Ims~1 

Kr;Slalgade 16. mdt:llu1ere: L:nderskr-:I'et af 
Ikni:tmm 5huflt, Pr:I:>:diel. 

Lori±!g eftermidc!.:.; .. ~r (h møde for llle 
:l,>..:d<:~:e:r.csets aktin:Fe[, ~l:!!'.b~!g'.<: ,'~ 

fOr$l~ nalle lime p~ "' d"kutere hvolyidt Kalk 
cg _\nne ,kuUe h;I"e ·.:l:er~t (de '"ar i I-tu~t, for 
æ "ar in~ 'IIerel af S'u2enrerhu.>ets beslyrelse). 
Det fort~ lil afstemn:rg. II 5Cerrle \mod at 
K;JUe os ,\r.ne rruiue '2.le, JO 51emtC fOl ug (j 
undlod al slemme. L~er d~lllle Jfi1emning, 
ud,'andrer Regnbuen og slynge: ikke-l'oldeJlg~ 

tnI5!er ~f :;'g. 

Huset vil blomslfe 
Jeg er i huseLJeg hurer om alle ji.sse forhold. 
og i~g er n:iet til d~n ~ol1klusion,:lt Regnbuen 
el igang med at bm:r.de alle breer. Persoriigl 
el i~~ !i<l~l rI;[ al v.:=re ,!ærkt tviliende ol'erfor 
de nnkla~er jeg mr hon mod Re:;nbuen, til al 
mene, at hl'is St~de~(~:hlJSel blr~er Jbnel :gen. 

skal de aldlig ind I det hus:gen! De er 
kværu1:l/11er, der run handler for 5ig >elI" os 
ikke IO: Sl1Jdem~:husels bedste. 

Hy:d så nu? 
jeg har 'Igennem de ,id;le 5dage '-;nel 

meget !:tI på aUe StlJdemernusaklivislerne, og 
er blevet p;:J.'iil.h1 overr.lskff over h,'OI mange 
.rede" mennesker der ligg<'r kræfter i de! hus 
Huset ;:,al ilbne, igen. Menikke for man mr 
fundel ~d af h~'ordan del sb.1 køre i fremtiden. 

Ove \"alr.Jn fReklor) lul uduJl, ~I h:J.n kun 
mener [;Ian sbl :i)ne Stude:uerhuS<'l, h\'Ls 
Sl\Jdemerradel f;ir ~n (erural roUe i d~: nye 
Studenterhu5. $tudcruerrådet mj f\ll ....'t: ud Jf 
h\'t)rd~~ vi forho'tdel os lil d(>]. 

Stud~merhusers be;tyrelse er i lohtl af de 
sid.ste ci:lb~. VQk;el uh:-S6elittllunjgl,ned 
opgaver.. Der ~r rr.ange problemer der ,kai 
o.... em~~ IS;'eI de ln\~me plOblemer 1'1 

StuJ~n'~lhu."':.'b kommende ~kstr~orl!~"~rre 

f:e0.cn\f{)TSamhn~. \il del )"'.tre n:Ilurllf;l, ,Il 
best'freJsen pro\W sil m:tndat. Besl:-r~~~il ror 
"eml\:;; ;;),gd nl;l:-:g~ dla'lige beslu\Jl;llf:<:I. Jr;.: 
menlOr det har ',æret riglJge be.llumulgd 

li!;e"'>lll SluJ~r,ierhll';e!5 X-StF<:"I.<t: tur 
l:l!::ct \"Oldsomm<: beslUlning~r, har SluJ,;>m~r
r~tid'; "r'-f5rli~m \l~t ,,·old.somme bdul
nl!1ger, cer sbl p~\.\I"e~  I f;ellesr~del (Sl:.lden· 
t~ITi~\,j 'J\"C!S,~ or-pn). Del ::lrejel ,i~ ')\.J. om 

II true med p:J1i1'lrmeldeb-:. Des..ær~e n,lr 
d;$>e, 'ru;k'J: værd ;[od~endi~'t'~ 

Som en lllle JiilJlning p:i denne ~ll'lor:e. 1.":: 
It; refer,-':"t': fl;! ~\ '~miskrew: bre"-'.- ~c~.cr, fr~l 

L:lla 3mr Sor"fl_iE'n 'tidligere oæsuor'l1.md 
k;ll\de for ~vc~ml'Ih\bd) lu 1Je.'>!)Td'~n 

Br~>'el er IJ.ngt ng handler om Stud.'/1it·:i1l.'.'L1 
ns de p.-nl,lenlt:~  di:[ h.:!r ~~re! i 
Swdellleousel. Til ,icbt skrirer hun: Jt"~ eL,j,,:r 
)"wdell!('riiuse,' 5<l n [11 mrgel HfXl1.~; il, rid 

sklldolW cg,Ulljegsr:rdet!lml.;(,'lI 
Im'Hg rn:Sll-,!!::~,"3!S? ':>-11e </Pu !(;mlrii~ tr'l ',p 
den ege/lllige pligllil al pålage Jer all.;[ ,IT!'!. 

nRI!O~1 61 lært' WII"n'L'e. 
El! til/g erjor mig SIkkert efler trm:{/,qcl/.( 

ll1lernuStl;i.): slPmmde 51tIdel~leT!I!l~l'l 

livmmer alling /li se heil TlDjagJJg fif.[[' ,ilr/rlll 

'Id ~g!'ll 

HI·'!S f mag/er mgOft! /loge/, mmmerr II/ al 

UaJ!' etl del ar jl.'!l!l€ Itaæ sa."!k hm 11ii.i:t' 
II/agter de: bUn'" del de {l/Idre - og henmder 
iyær Ekstra Bkrr.c~. SJm /(Ji)er cif med iJn 
MOrfor ikk) magien ag ærrm. i eng/,'d 
Aml:'7l.'· .• 

:laehirl f) _\lOlllrl 

'i<J""oo ...<1,"", ;,)n"L~,J'J\ 11 oI.1~"',<l""<" I"." 

http:Aml:'7l.'�.�
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l o cl l . ~N"Lams aen e æsrung S....., 
25. OKT. - I sagen om det skandaleramte studenterhus 
i Købmagergade viderebringer R.asmuB Emborg og 
Niels Rohleder d. 23/10 kritikløst en løgnagtighed af så 
morbid karakter, at jeg aldrig Bom læser af den mindst 
ringe, mindes at have stødt på tilsvarende journalistisk 
lavpunkt, 

Angiveligt fik en Niels Bukholt i efteråret '92 af Stu
denterhusets bestyrelse udleveret papirer, der var 
..stærkt fascistiske... og ..chokerende«. Disse papirer 
hævdes endvidere at stamme fra den i Studenterhuaet 
hjemhørende gruppe Yggdrasill. 

Sådanne papirer har aldrig eksisteret. og vil aldrig 
komme til at eksistere andre steder end i militante fa
natikeres tvivlsomme fantasi. Sådanne personer for
veksler ofte personlige hadforhold med politisk uenig
hed, 

At anklage studentergruppen Yggdrasill for fascisme 
eller nogen anden form for chauvinisme ville svare til at 
anklage Kongehuset for undergravende republikansk 
virksomhed. 

Denne Niels Bukholt skal have en chance til at træk
ke sine fantasiforestillinger tilbage. En stævning er al
ternativet, Man kan kun begræde, at Niels Bukholt 
hævder at repræsentere Studenterrådet, og dermed 
medvirker til at trække denne udmærkede organisation 
ned gennem sølet. 

Jørgen B. Bitsch (tidl. medl. afStudenterhusets best.J 
Holbergsgade 13 A, 2., 1057 Kbh. K 
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danSke- fol1cesjæl er ødelagt-. SolbjergSelskabet er senere også.

} blevet til den nuværende gruppe Yggdras111. 
Da vi som rådgivn1ngsgruppe dengang reagerede mod hAn, .løgn og 
hetz ~od  andre, ja så blev vi som socialister den nye fjende_ 
Nu bliver vi truet"på livet på åbne møder L nusets demokratiske 
o~ganer.  Vr-tår udtalelser med følgende ordlyd fra Per Astrup 
Olsen, at han -ikke selv Yil slås. det har (han) tolk til-o og 
at han skulle ·være en højt klassiticeret milltærpersoni 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-o Som enkeltpersoner og rådgivningsgru~~•. 
fulgte vi problemstlll1ngen op. 'Hen: 

At"høre sådanne, ting overstiger den m~nneSkelige  fatteevne _ og 
alle•. herunder os sora gruppe. havde SV::2rt ved direkte at se i 
øjnene•.at Studen~erhuset  med disse holdninger internt rent. 
taktisk havde lukket fascismen ind. Hen fremfor at tænke som 
disse:- selv at s';ge nedrig magt for at skubbe dem ud .:. valgte 
huset at. stå sammen om. en demokratisk vej to~  alle. Og.den ., 
s,idste u;dvikling har så været. at Pelle Buhl af bestyrelsen har 
f,ået en alvorlig advarsel for hån og disrespekt, og der er 
endvidere af bestyrelsen planlagt et møde - d.28.oktober _ hvor 
gr~ppen  Yggdrasill ~å  forklare sig i samme anliggende. 
At Stucenterhuset som ·sag .kommer fre~  i pressen nu er for os at 
se .. ganske planlagt. Der er nogen. der vil sklule sig bag noget 
andet. Det er nu lykkedes samme okkulte og fascistoide personer 
at fa EkstraBladet til at forsøge at få ~~  hel befolkning til 
at hoppe på nærmest det modsatte. Lad os stille det op sådan: 
når EkstraBladet og rektor Ove Nathan - desværre godt hjulpet 
ti!' af upålidelige embedspersoner lned private aktier 1 sagen _ 
kan re~gQre  sådan ~å  disse personers intrigemageri. så prøv at 
fOrestll jer et åbent d~okratisk  hus med s~e fascistoide 
perSOner og grupper dag etter dag, uge efter uge. Det er et 
belvede. ... _. _ ._ 
P:obl~~~t "er derfor ikke de a kabler i Stucenterhuset. Pro
bl~et  er, at hvad de: skete for 50 &~  siden er ved at gentage 
sig lige foran næsen på os alle. Her har Studenterhuset S3gt at 
g~re  sit til at forhindre, at det vil komme så langt en gang 
til. Vi håber at alle vil gøre dQt samme, llgemeget hvor nao er 
i samfWldet. . 
Studenterhuset må åbnes igen - ellers bliver nødvendige demo
kratiske kræfter endnu engang ladt i stikken. Med sin handling 
bar Universitetet med Ove Nathan gjort det hele en tjeneste 
ved, at alting nu kan komme frem i en bredere offentligtled _ 
men fastholder Universitetet sin lukning, sA er det en hand
ling, der vil bl1ve i hi.st;orle.n.so!l;l. en_ rejlt.ge{,",'<:: illod det "' 
menneskelige. Og ti1.rektor Ove Nathan: vi har stor res~ekt  ~or  

dit faglige virke, og derfor kan vi ikke Ilde at e:~erttd~n  . 
husker dig som.den person. der·lukkede-Studenterhuse~;  

St0t den demOkratiske student og stø~  det anti-racis~iske  

arbejde • 

Man 25 okt. 93 var jeg til møde p~  KAFA-X (Antifascistisk 'cafe) 
p~  Nørrebro som representant for CA:s Økologiske Forening. 
Cirka 50 vidt forskellige slags·autonome var mødt op for at 
præsentere sig for hinanden og diskutere mulige 
samarbejdsformer~  Disse unge ~ennesker  med i grunden 
humanistiske ideal~  har det så sandelig ikke let! 
Efter .~ødet  blev dagens tema taget op. og det handlede om 
Studenterhuset og politirazzian natten mellem d. 19. og 20. 
oktober i år. Interessen for studenternes argumentation fra den 
etablerede presseS 'side har været minimal. Derfor fø-lger her en 
af. mig redigeret pressemeddelelse fra Rådgivningsgruppen 
·~egnbuen.c/o  Studenterrådet, Krystalgade 16,2, Kph x. 

18 I Hårten 
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Studenterhussagen: 

Kritik af bestyrelse 
og Studenterråd 

Både Studenterhusets 
bestyrelse og Studen
terrådet krili50ere5 nu 
for deres måde at 
tackle lukningen af 
Studenlerhuset på. De 
ekskluderede fra 
Regnbuen må "rehabi
I"lteres" I mener s.tuden· 
ter-aktivist. 

Ar Thomas Sæhl SIJfCII~Cn 

C~okkct c(tcr lukni.ngen al 
Studcnlcrbusct i Købmager· 
gade i København er vcd at 
lægge sig og tic panikhandlin
ger, der blev foretaget umid
dclbarL efter Ekstra Bladets 
"afsløringer" {orrige onsdag, 
bliver nu laget op Lil revision. 

Den hårde pressehelz mod 
SllJdcntcrhusc{ fik husclc; be
styrelse lil at ekskludere lre 
medlemmer og !!.mpcndcrc 
grupperne Regnbuen, Stude
fende mod Racisme og Ygg
dra~i1 fra Studentcrhuscl. 

En beslutning som Studen
lcrdidcl ved Københavlls Uoi
vCBitcl senere valgte al bakke 
apved atnæglc dcckskludcrc· 
de fra Studenterbusel aL op
bolde sig i rAuets lokaler, med 
mindre de er eksplicit inviteret 
I!SrudelllerJIILfCls bestyre/se d· 
ler Stlldenre"ddets præsidium. 

Sl\Idenlerhusets beslyrelse 
meddel te endvidere d e eksklu
detede, at de rremover ikke 
havtle ta[erctpå stormøder om 
sagen. 

Brud på vedtægter 
Eksklusionerne vakle fra 

Slaflen rØre, og lo medlemmer 
af SlUdenlerl1Uset~ beslyrelse 
lraksig tilbage i prolest mod de 
udemokratiske eksklusioner. 

Sluden\erlJUsels bestyrelse 
har indkaldt en ekstra·ordiuær 
generalforsamling til lørdar. 
den 13111, hvor eksklusioner· 
ne igen skal tages op. Her vil 
der blive stillet forslag om llt 
tra:kke eksklusionerne lilbage. 

Aere mener også, at Stu· 
denterhusets beslyrclscs[or· 
mand, Erik Albrechtsen, ved 
al underskrive en ansvarsovcr· 
dragelscsaflale med universi· 
telet klart har oveflddl Stu· 
denterhusets vedtægler. Afta· 
len indebærct, at Uni.~ersitclet 

overtager kontrollen med (den 
selvstændige) Forminl 5\11· 
denterhuset's. økonomi. 

J.ukningen afSfllflenrerlwset [tlr ml el .1'{Udl.'lIIerpofilixk ejlerspif. 
Der Jyder kriri.~ke ord fra htlde S/i,(/elllerrådel på uve Ol{ De 
StudNendcs RlMp& FarmacclLll~k Iløj-\kole. (FOIO:(;CI'I Petersen) 

Am:vllr~ovcr(\ragelsenkom lil univenitctct men om en gc· 
iSland e.rtcr hårdt prl,.."i frallni· neralforsamling.LlIrs Erik AI· 
versitetets jurist, Lars Erik AI lin er ikke valgllil a\ admini. 
lin.lctbrev tilStutlenlerhllsets strere vores økonomi, siger 
bestyrehe tomlag (len 21/Hl Jesper Lund fra Regnbuen. 
skriver han: Amvarsoverdragelsen vil 

"Hvis ikke vi aft<ile111ispl)!',\. ogs1\ blivc laget nppå gcneri\l. 
tionsrelten (lver konLi og rede forsamlingen den 13. novern
pcn~c, vil polilic\ beslagl:cggc her. 
all med henblik på en bedra
gcriundcrsøgclsc." 

Rehabilitering- Gencfalforsamlin~en væl· 
gcr en bestYrelsc lil al varela.gc Oet er ikke hare S~udcMer· 

foreningens økonomi. Det an· huset bestyrelse, der er udsal 
war kan hes\yrcl~srmmim for kritik i øjeblikket. Der hli
den ikke pludselig forære bort ver også stillel spørgsmålstegn 

ved SllJdenterr~dels hAndle
ring a( s:I!',en. 

- De ekskluderede h,lr ikkc 
(~el en fair behandling ar SllI
dentern!ldel. Studenterrådet 
er indirekte hoppet med på 
Ekstra Bladets het? og har 
SI!;lI te l udslØd ni nge Il ar akli~ is
terne fra l~cgnblJen, ~ir.er Jørn 
Dech fra Soeial~tisk FarJwr1\ 
(SoFa). 

Torsdagdell 411\ er (ler fæl. 
Icsrådsmøde i SludenlerrådeL. 
Her ~ii der blive shllcl fnrslag 
Olfl en "rehabillIering" ar de 
horlvisle. Udover <Il ophæve 
forbuddet mod, al de cksklu
derede bruger ddelS lokaler, 
indebærer "rehabiliteringen" 
0l1.så,al Sludenterrå(tet udsen
der pressemeddelelscr, dcr 
lrækker alle evenllle!le mistan
ker og beskyldninger fra Slll
denterrådetlilhage, og 1l(Ilaler 
sløllelildetarbejde Rcgnbuen 
og Studerende mod Racisme 
udrører. 

- Studenterrådet skal ind· 
rØmme, al de har lil\'~t el1 fejl 
~ed at hoppe med pI vognen. 
nMets taktik har været;H "or
re" aklivi5terne fra Pegnhllen 
og Studerende mod Raeisme, 
for at rå huset genåbnet hurtigt 
og sikre Studenterr~det øp,et 
indflydelse på St udenlerhu~et. 

Det må v<cre rimeligt, al SLu
denterrådet laver en ny presse. 
med(]elelsc, der beklager, hva{} 
man tidligere har Illehlt Ild, si· 
ger Jørn Beeh. 

- Lukningen af ~,tlldenler
husel måS<Clles ind j densrclte 
Salflll1en!l:eng: SOUl el 11dlryk 
for den generelle repression 
mod venstrefløjen og en mango 
lende evne lil al skelne mellem 
høj rdlØj nt vcn~l renøj, lerror
isme og soeiali~me. 

Uretfærdigt 
Og~rt fra andre sider er (ler 

kommet kri(ik arSludenterhu· 
sets bestyrelse ogSluden\cnå
del ved Københavns Universi· 
te\. 

De sluderendes Råd ved 
Farmaeelltisk 11Øj~kt)lc llmlTer 
sig i cl brev til Sludenterrådet 
over den måde, man har lai,;k
let lukningen på fra Studenter· 
h\lSelS og Studcn\cHållels si
de: 

- Deeffekter,del har::~anet 
bele balladen, og som tilsyne· 
ladende har været i hu~t læn
ge, ef lige pludselig dukket op 
(ra del ydre rum som et andel 
ammunitionslager. 

- HVQTfor Studenterhusets 
bestyrelse ha r val.gt al priori tc
rC\\CJlndc ",Ør, vil vi ikkchlande 
os i, men all bakker bestyrel-

Den røde tråd· 3 

::en fuldslændig ukritisk op, 
fOf!:lår ~i ikke. StlUlcnlclh\l~ct 

skal bevares, men det skal ikke 
~ære på bekostning af enkeIle 
medlemmer af Køhenhavns 
Universilcls S\udcnlerr:lll, 
hedder del i brevet fra De stll
(\crcrn.\cs RAd ~ed Farmaceu
tisk Højskole. 

- Umiddelbarl $yne$ \'i, del 
lyder udemokratisk og uret
færdigt. al no!',le !'.tudefende 
formenes adgang til deres s\ll
denterr~d, ((udi de i en helt 
1111dcn SillllI1JCnhil'llr, hM kendt 
tli tilstedeværcl~en af no!!.le 
lIhdlllgclige effcklcr, ~(llllllog 
atdrig har været anvendt. 

5llldcnlcrr,\del på RUC 
vender $ig 'I ct hrev lit Sluden
Ierhuset mod lukmngen af/ms
el: 

- Den m:lde, hvorpå SLIl
def\lerhuset med dets fagkriti
ske miljø 011.111cdmenneskclige 
poliLi~ke arhejde er blcvctluk
ket på, er fuldstændig uaccep· 
tahclog imrKl dedelnokraliske 
grundprincipper. 

Studenterrådet på RUC kri
tiserer også politiets og univer· 
sUetets håndtering arsagen: 

- Siluationen kunne efter 
vores oprattelse liave været 
klaret ved cn almindelig hen· 
vendelse den følgende mor
gen, men i stedet vl'llglc man at 
opvise noget, der ligner dan· 
markshistoriens største de· 
momtralion af unødvendig 
magI. 

De RUC·~lUderende mener 
heller ikke, at politiets fund af 
"stagv:lhen" er del egenthge 
prohiern: 

- Prohtelflel synes i bun(1 og 
gfllnd al være dc h!;ljreradikak 
grupper, der håde nationalt Ol': 
inlernat ionall i dissc år Icrrmi
serer den alnJindcJi.~e befotk
ninA· 

Forside gav
 
reaktioner
 

[Jen røfle Ifllds forside i 
sidste uge gav reaktionel. 
for at imØtlegA den hetz, 
der kørte mod an\i-rael
sterne i SllldemerlUlset er· 
Icr poli\iels fund af oHe 
slykkcr kallel og et jernrør, 
meddelte vi polilie\, al og
så vi ligger inde med "slag
vrtbcn", og vi opfordrede 
andre anli_raeistlske Mga
nisa\ioner ~ hlade til al 
gøre det sanJme. 

VI gjorde del, dels fordi 
vi mener, at anli-racister 
har rel til at rOf~vaTe sig 
mod racistisk og faseislisk 
lCHUT, og dcls ror 3\ vise 
vores solidaritet med 
Regnbuen tig Studercnde 
mod Racisme. 

EkSlra OIadet beskrev 
allerede fredag .vores ini
tialiv. Udovcrdensædvan· 
lige lilsvining var bla.det så 
clskvæcdig al citere lidt (ra 
vores leder·arlikel. 

I næste nummer al Dell 
røderriJdvilvi btinge reak· 
tioner rra venslrenøjsor
gllnisationcr og anli-raci_ 
Sliske grupper, /5,\' 
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~9rf1/f() S.AJ~V 'Z$
Modstand mod repression
 
-Lukningen af,studenterhuset I en lØbeseddel fra gruppen, Bladet som et møde for "cen· 

~ er et angreb pa alle anti·raci· der kalder sig "Studerende og trale skikkelser i KØbenhavns 
<!' ster og venstreorienterede. venstrelløj mod borgerlig re· illegale undergrundsmiljø". 

Det mener en gruppe af stude pression", hedder det: Miljøet iStudenterhuset bliver 1:::; <:> rende og ve nstre lløjsaktivister, • Det anti.racistiske miljø mistænkeliggjort. fordi der er , ~ der ergået sammen for at stop· bliver kriminaliseret. F.eks. slagvåben i huset, Men anti· 
pe kriminaliseringen af det an· bliver et weekend-seminar ar racister har i mange år levet. l ~ 

ti-racistiske arbejde ogdet fag rangeret af Pællesinitiatiyet med overfald, trusler om vold 
kritiske miljø. mod Racisme udlagt i Ekstra- og registrering fra nazister og 

"''I;."'" den ekstreme højreIløj. Over· 
'G: fald på SP'erenLubna Elahi og 

bombesprængningen i Sølle· 
<:::o 

rødgade med et dødsfald til fØl· 
~ W~?tVb)u., ge viser, 'at der er grund til at

KiialClgod $,/1. tage truslerne alvorligt. Ogden 
t ~  ene af de personer, Ekstra· 

Bladet hænger ud med navn og 
billede, omtales allerede' nu i 
nazisternes telefonavis. c"~ 

Gruppen betegner luknin· _ 
gen af Studenterhuset som et··, 
klart overgreb på de studeren· 
des rettigheder. De kræver i 
huset genåbnet og eksklusio· • 
ner og suspensationer trukket • 
tilbage. 

"StUderende og venstrefløj 
mod borgerlig repression" kan 
indtil videre kontaktes på SAP, 
Nørre Alle llA, Bo" 547,2200 
København N, Tlf. 31397948. 

/ss 

OllS: Formilde m general. 
forsamling i Forcnin1!,cn Stu
dcntcrhu~ct 

Fredag d. 12. kl. 19.311 hos 
SAP, No"e Alle 11 A 
Indkaldere: 
Studerende o~  vcnslrcfloj 
mod hor~crli~  rcprc~\;ilJn  
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Stop 
støtten· .. '" 

Ingenhjælp til bz-grupperne 
MInge. 

.... Dahl-Sørensen 

Folketingsmedlem· IV), .rets
politisk ordfører . 

- _o,' , 

· OFFICIELT. er samtlige 
·ejendomme"d'er ulovligt var 
· besa1'afbz-grupper (nu kal
~  des. de' Autonome, . Røde 
·Bande, Regnbuen, Kollektiv 

, '. for Kommunismen. ;Børne

magt, Rød Ungdom m.v.) for
 
længst ryddet af politiet.
 

.·Affæren omkring Studen
terhuset i Købmagergade;' 
der midlertidigt er lukke~  af 

.den nuværende'fektor,;.vi· 
.', ser imidlertidj'at'problemet 
·.stadig. beståriNu:· benytter 

bz-grupperne"blot 'lovligt' i 
København et antal ejen

'. domme, der betales af sta
ten eller Københavns Kom
mnune. Og der'er tilsYnela
dende et flertal· i: Folketin

, get og i Københavns Borger~'  

: repræsentation, der går ind 
for, at sådan skal det også 
fremtidigt være.,' ' , 

.Nu siger man, at man vil 
sikre, -nt'· hz-grupper -ikke 

·mere kan bruge Studenter~  

huset som udgangspunkt 
for ulovligheder. Men man 
må kalde mig Mads, hvis der 
ikke efter en vis tid, når 
Studenterhuset er genåb
net, igen er bz-grupper i 
huset. 

--Det- er- svært --at opgøre 
antallet af bz-huse, men 
ifølge 'dagspressens oplys
ninger' er der, bortset fra 
Christiania og Studenterhu
set, som betales af statskas
sen, i hvert fald fire,. der 

· overvejende betales af Kø-. 
benhavns Kommune, nem· 
lig Ungdomshuset på Jagt
vej, Folkets Hus i Stengade, 
BZ-kollektivet i Baldersga. 

·de og Bømemagt-kollekti 
· vet i Sankt.Peders Stræde. 

Stadig ifølge pressen har 
tre af dem spiritusbevilling, 
så de kan drive restaura· 
·tionsvirksomhed, nemlig 
Christiania, Folkets Hus og 

_Ungdomshuset. Hvis almin
delige Københavnske bor, 

, gere- undterJ'sig byer (dåtte~-.' 
bør'det jkke overraske: 

,,: .., ~ndnu;  ~m_ere' lJ,Ddrer man . 
- sig over,' at . der fra disse 

offentligt betalte bygninger 
kan: iværksættes demon
.strationer' og optøjer, som 
f.eks. natten efter d. 18. maj 
(folkeafstemningen) med 
overfald på politiet og hær
værk på Nørrebro. En ban
d~  med udgangspunkt fra 
Ungdomshuset har i øvrigt 
gennemført et bankrøveri. 

---Men ellers er lovovertræ
delserne bortset fra det 
nævnte hærværk handel 
med hash og narkotika, bu
tikstyverier, indbrud, han
del med tyvekoster og anden 
banal kriminalitet. Det hele 
dækkes så med en svag poli
tisk fernis, f.eks indignation 
over bolig- og socialproble
mer og kamp mod øre
sundsbroem•. EF og 'racis
men'. 

POLITIETS organisatio

ner har meget' naturligt 
spurgt, hvor længe politi· 
folk under razziaer pli Chri.~
stiania eller ulovlige optØ,jer 
på Nørrebro·skal.udsættes . 
for overfald og efierfølgm;dil 
trusler mod 'poltifolks pårø' 
rende.'Men smarte forsvarEi-' , 
advokater, lokale tv-stat!' 
pner, der støtter bz.eme, og 
svage dommere har·behæn';. 
digt drejet alt dette til Jtritik 
af politiets metoder. Politii 
folks liv og helbted koIimler 
i anden række. " 

Nu skal der snart' vm~  

kommunalvalg· . og·: ···ogsA 
snart folketingsvalg. Forhå
bentlig kan der herved såvel 
i København som i,F~lketjn:.  

get skabes et flertal, der vil 
stoppe alt dette. Hvis Chri
stianias . beboere ikke' vil 
·overholde landets love,' mA 
bebyggelsen lukkes, og det 
gælder også de andre ejen
domme. 

INDTIL den nødvendigB 
16" givning er gennemført, 
kunne man - Bom det i' øV~  

rigt allerede er sket i Sveri· 
ge - ved et cirkulære fra 
Justitsministeriet' til 'politi~  

et indskærpe, 'at normal~  

litivedtægten må forstås så, 
ledes, at den forbyder ma
skerede og bevæbnede de. 
monstranter. Det kunne 
vlere den første beskedne 
start til at bringe ordnede 
forhold til København. .. . 

'; 
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Råd beklager lukning 
Studenterrådet ved Københavns Universitet mener, at 
rektor Ove Nathan 'uden grund' lukkede Studenterhu
set i Købmagergade. Rådet beklager lukningen og opfor
drer til, at Huset snarest genåbnes på hidtidige vilkår. 
Rektor Ove Nathan besluttede for nylig med øjeblikkelig 
virkning at lukke Huset efter fundet af en række 
slagvåben, der angiveligt var anbragt afmedlemmer af 
psykologgruppen Regnbuen. Uden at komme ind på < 

dette forhold udtrykker Studenterrådet i en pressemed
delelse håbet om, at Regnbuen i et genåbnet Studenter
hus vil kunne fortsætte med psykologisk rådgivning for 
studerende. 8tudenterhusets skæbne forhandles for ti
den mellem universitets-ledelsen og brugerne, og ifølge . 
rektor stiles mod genåbning først i det nye år. (Pol) 

-r~ 
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~') UNIVERSITETET 
~ -EN AND 
Hvad foregik der 
egentlig i Studen
terbuset i Køben

gien, udfra del, der kaldes 
kritisk psykologi, dvs. at 
man ser på menneskel i 
sammenhæng med samfun

- Al deL Ilelop er Kalle, 
der er udskregel til at være 
lederen, er fuldstændig gro
tesk, siger Anne Jonson til 

havn, før under og 
efter det aktive hus 
bley stormet af hun
!\ ~ politifolk? 
lAge Venstre går her 
bag om Ekstra Blad

del og ikke som el individu
ell problem. 

Med i Regnbuen er 
Kalle BJrck-Madscn og 
Anne Jgnson. De to er spe
cic1lndskregel til al slå bag 
den terrorisme, Ekstra Bla
det mener, der findes i Stu

Lige Venstre og fonsæLLeT, 
- Kalle har altid være! si\. 
anli-autoritær, al han altid 
eT {ddt tilbage og har givel 
plads til andre. 

Kalle supplerer 'Aeu: 
- Jeg har altid hold Lmig 

fra maglposter af enhver an, 
ets sensationelle denterhuset. faklisk hader jeg enhver 

"afsløring af ter ro
rist-reden på Uni
l'ersitetet!" 

Lige Vensue har ~purgt 

dem, hvordan det er, al se 
sig selv udskregcl som 

form for magt. 
Men hvordan kan det 

komme s.1I. laugL, rll studen· 
terhuset bliver (ukket Hvem 

bagmænd forde "våben", og hvad Jigger der egentlig 
N<lUcn lil onsdag'slor der blev fundet i huset. bag llc1e den strid, det nu 

rner politicl Studenter-huset - Jeg horte om luknin har ndviklet sig lil? 
i København gen j radioavisen kl. 110m 

Her finder dc olle kab
ler og Cl vandrør. 

Grurtdct disse fund 
bliver Hl{.'lCt lukke!. 

Onsdag morgen den 20. 
Oktober kan man så se Slo

onsdagen. Jeg kan huske, 
jeg tænkte: 'Det lyder vold
somt med 100 kampklædte 
betjente. Hvor mon det er 
sket?' 

• Del gik simpellhen 

Hagekorshdyrkere 
1 1990 starter cn ny 

. gruppe i :;tudenterhuscl. 
Denne gruppe mener, at 

hogeknr.tef skal 

dcr.t<:rhuscl udskregcl SDffi over min fallccvoe, at det 
cn "terrorist-rede", hvor skulle være 
studerende ~ for skat
teydernes 
IlCIIP.C - h:'!! 

mUIlI'tl Ni,\, 

Nogle af 
,dc studerende, 

;bl 'cdlcOl
nl-, .1 grup
pcmc"Sludc
rende mod Ra
cisme" og "Reg_ 
nbuen", bliver 
beskyldt for al gA 
under falske navne., 
fordi man ikke 
kunne Gnde dem i 
Københavns Univer
sitets register. Del 
kunne man ikke, 
fordi nogle var Slavet 
forkert, og fordi andre 
ikke læste på universi
let, men p<\ Biblioteks
skolen eller Handels

relse. Det er Pelle Buh/. Han 
er den eneste, der i 
studenterhusct, går under 

højskolen i Kobenhavn. 
Del er specieU en 

gruppe der bliver udskre
gel til al were eu terrorist 
gruppe. Del er Regnbuen. 

Regnbuen 
Regnbuen er en gruppe 

af færdig-uddannede psyko
loger og psykolgi-stude
rende, der har til formM al 
yde gratis vejledning, råd
givning og tempi. Derudo
ver bidrager de til en teoret
isk udvikling af psykolo-

Studenterhuset i 
Kobcnhavn, men pludselig 
gAr del op for mig, al del var 
det. Og så køn det nok være 
al jeg skyndte mig ned for at 
hente avisen, siger Kalle lil 
Lige Vensire. 

rehabiliteres 
i studenterhlIset, og at det er 
de kri5tne og fremmedes 
skyld, al den danske folke
sjæl er odelagt. 

SAdanne udtalelser fra 
gnlppen, der senere kommer 
til al hedde Yggdrasill. mo
der klar modSland, og især 

Reg
nbuen reagerer mod den 
Mn og logn, der kommer 
fra denne gruppe. Og Reg· 
nbuen bliver nu deres fjen
der. 

Anne siger til Lige 
VensLre:- Vi har fået lnls
selsbreve. Og der er sendt 
smædebrcve mod os, som 
også er sendt lil rektoren for 

univ-crsilet<et. Deri beskyldes 
vi for at slå bag di
verS(: kup og kriminelle 
handlinger. De er simpelt
hen.>.\ langt ude, de breve. 

• To personer fra grup
pen Yggdr.l.sill Slår b.1g M· 
nen, lognene og mangel på 
respekt for andre i huset. 
Den ::ne bliver ekskluderet 
fra Sf ,dcnterhusets bcsty

falsk navn, Alt.s.i det. Ekslra 
Bladel beskylder andre for. 
Den anden Jlr utallige ad~ 

varclser, og har lige inden 
lukningen afhusel met en 
sidS'le advarsel, l:iger Kalle 
til Lige Venstre. 

• Del han beskylder mig 
for at gøre, er del han selv 
gor. Han gAr under fa1.sk 
n.wn. Han er den, der bruger 
meloder som at mobbe andre 
ud. Han er selv den hemme
lige bagmand. Han øver· 
forer simpelthen sin egen 
person på mig. 
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dag. Og derfor kan fascis
men stikke sit fjæs frem. 
Dcn er et tegn på afmagt, et 
legn på at sammenbruddet er 
tællere på end nogen af~ 

aner. Derfor kunne del kOln
me sA langt, som til lukning 
afSludenlerhusel. Derfor 
kunne de rigtige b.1gm:cnd 

)EPÅ 
Men hvorfor bOIger de, p.'tgældende k.1bler, da in· 

bag delte her bruge Ekstra
de melOOcr. Hvad vil de	 gen ellers tør gå nlltlcvagl. 

Bladets form for journalistik.
øpnå med all delte her1 Torsdag er der mode i
 

bcslyrclscn (or sllldcnlcr

hllsct, Eksklusion
Fascismen er farent 

Her besluUerJnan at At be~tyrelsen for stil·
Hertil svarer Anne:
 
- Del er fascismen. Del ekskludere Regnbuen og denterhusel ekskluderer en
 

her er den rene skære fas Studcnlcr mod Racisme, gruppe, der tør slå åbcnt 

cisme, der er kommet lige plus Kalle Birck-Madsen, frem, og som tor lilbagevise 

Anne Jønson og Pelle Buh!. diverse anklager, kunne godt
jrv:l i hjefICl på SllIdenter

huset, forSIAr du.• Vi har Kalle og Anne eksklu tyde på, at Anne har rel i, at
 

altid troet på. at man skal	 deres, fordi de valgle at slå "nogle hytter sig selv", log 

~nt frem i 1V2 Lorry den med, at de udelukker de to
v<ere Aben og rerlig. At det 

20. om allenen. Heri afviser grupper (Studenter mod
vi laver, skal kunne l.åIe al 

de anklagen om tel'1'Onsme Racisme og Regnbuen) går
se dagens lys. Og det kan 

og fortæller om de våben de EkslraBladct i bedene.
det også, men fordi vi er
 

(otte tclefonkilblcr og et Det er del samme SOm at

åbne og står frem med det vi 
laver, er det også let for vandrør), og hvorfor de blev give bladet (Ct j deres di

faSCismen al kOmme heIL anskaffet. Anne siger tit verse anklager. Det er en
Lige Venstre:- Det gør ondt dnu mere besk<emmende,

ind - faktisk inden vi opda
ger det Det er et paradoks i l\t blive ekskluderet, fordi vi når man tænker over, hvilke 

altid har været Abne og stAet kilder, det fonnodes at
kampen mod fascismen. 

frem med del, vi laver. Vi EkslraBtadet hilr hall ~ nem.
Overfor den kan man ikke 

har kæmpet for det studen lig personerne fra den faSCi
gå åbenl frem, den slår dig 

stiske gnlPpe YggdrnsilI.ihjel, hvis du gor det, men	 tertms i d. mange år, og s.\ 

over for alle andre skal man	 bliver vi solgt pi denne Hvordan kunne EkstraBladet 

være !'Iben. Heri ligger (::l- mMe. Der er nogen, der ellers være på stedet jtlr 

ren, for det giver sam hytter dcres egne røve i politiet stormede huset. 

denne sag. Anne JoUSOCl: - Kunnelidig 
Kl\lIe siger videre: • du se, vi Imvde været i hUsel 

Men del her sht endrul. Hvad fanden var der 
d. skel med os? Hvis vi nu 

havde siddet Og druk. 

fascismen
 
mulighed for Mkomme
 
helt ind til kernen, inden
 
den opdages, slutler Anne. ogsA sts i et støne politisk
 

perspektiv, Som
 

samfundet er i dag, tilbyder ket'en fre
man sine unge to ting: Du
Kablerne 
kan st! pl'I. rESet. eller du kan	 del~ øl? Hvad hvis vi havde 

rejs" os, da de kOm. Jeg kan
Efter en række indbrud, stå heJl af. 

ikke lade være med at tænke
hvor kostbart udstyr bliver "Et samfund der ikke 

på, om vi var blevet skud!.
sljMet, og papirer fra Reg kan tilbyde sine børn livet, 
nbuen forsvinder, beslutter kanikkeoverleve."., (og 
man al søge Universitetet fortjener det heller ikke)", 
om nattevagt til huset, men citerer Anne, og forsæuer,
dcue ønske imodl:lkommes SOm det .scr ud I dag, kan Et spørgsmål der heldig·
ikke. samfundet ikke tilbyde sine vis aldrig bliver besvaret.

Derfor beslnlter man i bom livet. ]kke med de mu Ikke i denne omgang,
huset al gå ud og ansk:tffe dc ligheder, vi som unge har i ihvcr1fald 
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ÆJoV'13Udtalelse fra Socialistisk Arbejderpartis hovedbestyrelse 

Forsvar anti-racisterne
 
Om lukningen afStudenterhuset 

Som en leddeløs nik
kedukke lod rektor 
Ove Nathan sig blæse 
omkuld af et bombar
dement af løgnagtige 
oplysninger, som Ek
stra Bladet præsente
rede ham for. I blind 
tillid til dette velkend
te "sandheds-vidne" 
bad'han politiet stor
me Studenterhuset i 
København. 

Senere har han admini
strativt lukket huselog 
stillel benhArde betingel ser 
for overhovedet al give 
husets bestyrelse adgang 
igen 

Desværre har også hu
sets studenterbestyrelse la
de sig rive med og har 
besluttel at udelukke den 
psykologiske rådgivning 
Regnbuen og Studerende 
mod Raci':'ji.ll,:. fLa huset. 

Efter razziaen, som Ek
stra Bladet forbløffende 
nok havde kendskab til på 
forhånd, har·det vist sig, at 
99% af avisens påstande 
har været fordrejede og 
løgnagtige: 

- Der har ikke foregået 
diskussioner om eller plan
lægning af noget, der bare 
ligner terror i Studenter
huset. 

- Politiet havde ingen 
mislanke om skydevåben 
og fandt heller ingen. 

- Hvad Ekstra Bladet 
kaldte et møde for centrale 
skikkelser i det illegale 
anti-racistiske arbejde var 
et offentligt annonceret se
minar, hvor bl.a. flere 
medlemmer af Socialistisk 
Arbejderparti deltog. Her 
blev diskuteret lovlig anti
racistisk virksomhed. 

Socialistisk Arbejder
parti opfatter Ekstra Bla
dets og politiets kampagne 
mod Studenterhuset som 
et forsøg på at miskreditere 
anti -raeistiske og venstre
orienterede politiske aktivi
teter. 

Over for denne kampag
ne ønsker vi at fastslå: 

• Al del er vigtigt at 
brede gruppe i samfundel, 
henmder studenter, aktivt 
engagerer sig kampen mod 
raeisme og fascisme. 

• At Ove Nathan øje
blikkeligt bør genåbne Stu
denterhuset uden at stille 
betingelser. Hvis ikke, må 
universitetets højeste 
organ, konsistorium, kalde 

-ham til orden. 
• At Studenterhusets 

bestyrelse må omstøde 
dens diskriminerende beo 
slutning om at udelukke 
Studerende mod Racisme, 
Regnbuen samt· 
enkeltpersoner. 

NAr alle løgnene er 
skrællet fra, stAr tilbage, at 
politiet fandt otte kabel
stykker og et jernrør, som 
man kan bruge som 

sendelse om højrefløjen, al 
indvandrere, flygtninge og 
anti-racister lever under 
konstant fare for at blive 
overfaldet. 
. Umiddelbart efter bombe

attentatet, som dræble Hen
rik Christensen, henvendte 
bl.a. SAP og Enhedslisten 
sig til politiet og bad dem 
kontrollere vores post for 
bomber. Det nægtede de 
pure. Vi kan derfor ikke tage 
påstande om, at politiet kan 
og skal forsvare os, 
alvorligt. Socialistisk 
Arbejderparti mener, al det 
er alle anti-racisters ret at 
forsvare sig mod angribende 
højre-ekstremister. Vi vil ikke 
afvente flere lig på bordet, 
før vi forsvarer OS.

København, 
23.oktober 1993 

-
 - Husets medlemmer er slagvåben. 
faktisk tilmeldt som stude· Hvis ikke før, så doku· 

'" rende. menterede Fak2'rens ud· 



Genåben studenterduset nu!
 
at derfindes telefonkabler 
fremstillet som slagvåben 
i Studenterhuset. 

For et år siden blev det 
diskuteret i Studenter
huset, hvorvidt husets 8r~  

rangementer skulle sikres 
mod angreb fra nazister. 

Holdningen i huset var, 
at der ikke skulle være 
våben af nogen art i Stu~  

denterhuset. At våbnene 
stadig er i huset skyldes 
enkeltpersoner, der ikke 
har fået dem fjernet fra et 
allI1st skab. 

Dette kan på ingen måde 
berettige universitetes le~  

delse til at lukke huset. Og 
det kan heller ikke beret
tige Studenterhusets be~  

st)'relsa til at udelukke 
studentergrupper. Deri~  

blandt grupper som Stu
derende mod Racisme el· 
ler den psykologiske råd
givningsgruppe Regnbuen. 

Abn huset 
Den københavnske stu~  

denterbevægelse må kræ~  

ve, at Studenterhuset i 
Købmagergade genåbner 
som et sted, hvor studeren~  

de kan mødos omkring de 
aktiviteter, de selv ønsker. 

Hvis ikke detsker, er 
Ekstrabledets hetz mod 
venstreflojen lykkedes. 

Studenterhuset er ikke 
en terroristrede, og bør 
straks genåbnes. 
AfHarald Lillevang 

I efterårsferien kunne 
Ekstrabladet afslore Stu
denterhuset i København 
som en "terroristrecle" J 

hvor "autonome grupper" 
havde taget den reelle 
magt. 

Der blev svindlet med 
medlemsregistret for at 
sikre den økonomiske 
støtte fra Københavns Uoi. 
versitet. 

Disse "afsløringer" fIk 
universitetets ledelse, i 
øvrigt for historien var 
offentliggjort i Ekstra
bladet, til at politianmelde 
Stuclenterhuset. 

En politirazzia i huset 
afslorede nogla alklippede 
telefonkabler, som an
tagelig er fremstillet som 
en form for slagvåben, i et 
aflåst skab. Herefter blev 
Studenterhuset lukket. 

Afsløringer 
tilbagevist 
Ekstrabladets research 
har været meget overfla
disk, og stort set alle 
"afsløringerne" er efter. 
folgende blevet tilbagevist. 

Ekstrabladets formål 
rnedat bringe historien er, 

5 ~c.1AL.1 JC1'/t k. 

at kriminalisere det at 
være antiracist eller aktiv 

,på venstrefløjen. Eks·' 
. trabladet ønsker at frem

""*"'" 
.F'.,,;Ø 

f..c.,~""  

stille antiracister og ven
strenøjsaktivister som 
folk, der dybest set ikke er 
anderledes end hojre
ekstremisterne. 

En torn i øjet 
Studenterhuset har i læn
gere tid været en torn i ojet 

på Kobenhavns Universi· 
tets ledelse. 

Det at betale for et hus, 
hvor studerende kan mo
des omkring faglige, so
ciale eller politiske akti
viteter, hvor de studerende 
selv bestemmer indholdet, 
passer ikke rigtigt ind i 
tidens trend. Derfor greb 

ledelsen chancen, da Ek
strabladet kontaktede dem 
med "afsløringerne." 

Faktisk har universite· 
tets ledelse bidraget til 
E;kstrabladets research 
ved at stille universitetets 
registre til rådighed for bla
dets journalister. 

Det skal ikke forsvares, 

'~~,i .,~.\
 
~~p~; ,'i<~" 
 
t~~.,o~ . ' .-: - -'/,~(:",:-":' ,

Studenterhuset skal genåbnes som et sted, hvor studerende kan mødes omkring de aktivileter, de selv ønsker 

NR. q1I VLOV. Iqq':J.
A- fl-~E-j O[;{UJ-Vl~
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a1ann over' h!ndrndioen: Ekiltm B/adda. ~tfifk 
'Kollega i knibe', hvilket er :13. o'kJbu 1900. . 
politifol1ul højeete nødøkrig. 
Kort efter kom, m_r af 
politifolk til st.ede. 

Imenll li den lænkede Olr· 
hof stille, nll biA i hovedet. 
Der blev tilkeldt ambulllh' 

EKSTRA BLADET 
STRAFFET FOR ce, og hAnl\iernene blev ta

get af ham. Men dOln ældre 
mønd Var død. A1Igiveligt 
havde hane øva~ hjert.e ik
ke kl~fet nindøb8vægelBIlh·POLITI·KRITIK· ved anholdelsen. 

DramAet 'gnv genlyd på 
Veøterbro, hvor tnDJIgeForbudt at kaJ.de politifolk '{arlige', selvom mente, at politiet ha,de ta
get for hArdt fat pi denen anholdt døde på fortovet i håndjern ' ædmalig'O,	 lijerteøyge og 
,normalt. fredelige penøio


Eludre Bledet er i ølltre gangeB.ODD kr. i tortgodtgø om et ekruB ned for en ra· nlllt/_, -

Umdllmt bJll'Vet øtr~ffet for reJoe til politibeijentene MI· dio.
 
et how eti1let lIpØrgsmAle· chael Fjeldølle og Rene Den 62-1rige førtidllpen dll .t blive oømmenlillJlrl eiger bladetlI ødvok.ø.t rnrik
 
~øn ~d, om to politifolk Møreh øømt en del ar derea eianistJørgen 'Skæg' Oxhnf med rarlige hunde. Jbfelt.
 
var 'farlige', dB de anholdt ellgøomkoetninger, nemlig var ude at lufte en ven~ LEDERE De krævede chefrcdBklør Bent Følberta kommen·
 
en ældre, lijerteøyg mllnd. 8,000 kr. ved byretten og hund - og gik lige ind mel. Dagen ellerbragt.e Eh!ra Fnlberi straffet pina gOdtgrl- tar: - Begge retølnRtan!ler
 
Han døde i hAmljem, menø 10.000 kr. ved lanlløretten. lem bllljentene mM et Bladet to ll'!derartikler. Den • 1'f!lller pi 50.000 kr. til hver godkender, at vi I lederen
 
han lA pi rortovet. StralTen spØrgamAI om, hvad dOl gloe· IlDIl ,havde overtlktiften betJent llllIDt lOO.O(lO kr. til opørger, om betjentene op

rammerol!l'Aeneammenlig- ;,'VOLDSOM de pli. De tre mÆnd væltede 'Skol flIdige hundo!! forhy· polltlrotbundet. Byret.u- trAdte Unødigt h!rdh~nde


om pA fortDvat, hvorved Ox. dl!Ol?'. Ener MgIll uhJlftllU- dommer J1\iler Broun gD." de. Men vi mllkka diBkllte

DEKRmSKE 

. ~~j~n~ee~hllr:fd~~ageISe af ANHOWELSE hof knll1deda hovedet 'L m_o gu overfald på børn diokute- dem hver 8.000 kr. I tor- -, re, 11m dl! wr 'rulige' og 
Lllndødammeme Holgt!r Sagen udøprang af en an- øerne.. Hnn aøgt.e at komm!!' , rededen, om visse bunder.._ tgodtgørelse. Forblindet fik ,ikke øammenligne opdrBglli., 

Kallehaugt!, Jenø Lunøe og holdellllll p.I Enghllve Pledll i op igen, men med hjælp fra cer bør udelukkee fra Dan-, Ingenting. Redaktøren hø- MI sChu\'1de og betJente. Dllt' 
Erik lfjærgaard har idømt 'KøbllnhIlYn" 22. oktober lin tre<lje tUlleilde bøljjllnt mark. De1l. anden lader hed: ,. der pi 6.000 kr. , et en _I:' ,ind!lllalVT'ing at 
ch~fredaktør Bent FaJ.bert 1990, Her etod de to bel;jen· blev Olthof lagt i hAndJem. 'Skal fElrllga beljente torby· 'Ekstra Bladet ankede ytringstriheden. Dommen· 
øekø dagbøder, bver pi '; te for et obllllrYe~, om {olk, , Opbragte!,; tila!merø beo des?'. PA bqggrund Ilf vid· L, dommet!. tillandsretten med ' ; elOOrlElderdetindtryk, atpa. 
1.000 kr. Yderligere elml ' der sad' pli, nogllt bænke, gyndte at !iti.mle øamtnOln, neudøagn øatte dett' 9pØrglh~:" påstand om frilindl!lac. Men litiet beskyt\.lla yderst om·, , 
Ek.Btra Bindet betale t(J' overholdt d_ h~at!lIlng og den ene bet,ient ølog m&1!ltegn ved, om:bet,iente-'~i;;,den;bl8V ølW stadfæ!ltet. ' ";, sorgsfuldt I retten '~ og at 

ne havdo :,V81tet'· 'unødigt :", '. frl!lJl1"OPt, over for det er 
.'	 " .-,' hAnlhllllldede' ved anhol·': FRIHEDENS lIærllg indakrænket.' Det' 

~,I.'M' .•,."""". moo d,'~, Dm m..... d" " ' b,,,,, ,mM ,m_d< J"LANDSRETTENS·DOM' ,!'r ;,''.':, 
~,politifolkehefor at have op- det er·nemml'ln! et 'd~ ~:' GRÆNSER mener, at netoponlen~mag_ 

','" , ' :i:'.! ' trådt unødigt hlIrdhændet re' bøt,jente end hundIl. '. -Advokater mA ikke kriti- tlllll! særlige magtll)idler
Her gengiPeS landsrettens bema;knillger ordret:", . ikke er retlllltridig, idet ep-' Via Politiforbundet anIaa-- "~rn dOmIne. Men jeg kon- over for alle: oa andre burde 

·pellanten kan eigilS et have de de to bet,jente øag. Serv' 8tBteTer, at hu"Jø~ttena '. berettige pre!IlIen til skllrpt 
Det I,iltmdca eom EllIført i eyo, og at han vat" en ~nlig handlet til vllfetngclae af cm de iltke'var nævnt ved dom I hvert fald ilke tilgo- : opayn ogllæl'lig fri debat om 

byrettena dom, at den om· og gæstfri mand. Han dtøk Abenbar almenlnteTeøøe. Da navn,fandtdedetkrænken· d_r InfannBtwn(friheden, politiets virlm. 
handlede ledenutikel I Ek- kun dl\bDkvllnd. Enkelte af de indatævntl' for landaret- r--- 
stra Bladet indehol<ler en de mennesker, hun tall:e tlon har p§øtAet stadfæstel-
DigLelse, der l!!' omfattet af ',med, aegde til hende, at 00' ee, m.l lendBl"otten Ill:!gge 
atraiTeloven, mod blandt BJl-' \ tjentene høvde været unø- denIle del afbyrettooe afgø· 
dril <le Indetævnte..Michael "digt hAnlhændede.' . " relse Lil gmnd. ' 
FjllldllØe og Ren6 Møreb for For landIIretten er til I ølutlllngen af den pAklo· 
i dernø tjenel!te aoro politi- yderligere belyening af det gede lederartikel sammen· 
{olll et vØoM.'farlige!". ..~.!Cn1l1dIDg, hvorpli •.Ekl!tm ,.' lignea de; ffJliflOOen impH~ .... 

For denne ærekrænkende.", Bladet byggede ein eigtela8 rede polltifolk med rottwei

eigtelne' har eppellanten ik- og 91n under retBsllgen lerbunde, om hvilko det. j
 
ke ført'lIIll\dhad.8b~lI. , Inllnll8tte påstand om i lederartilden oven for don
 

I den forbind.!lllll bemær· " prll9llefriheden9' navn at ha' pliklagedll hedder, Ilt 'netop
 
kea, et der intl't er frem· ,ve vi1JOlt verBtage almene denne bundn uhyre atyrke
 
kommet om, at de ind· , llbmfundøhenayn, nihørt to ogtilbøjellghedtilatkommOl
 
øtævnte elIOlI' andre I epiao- vidner. Af dlsøe vidner kom ud af kontrol og gA amok
 
d<m impliceredOl politifolk. det ene førat. Ul etedOl, ofter IlØr, at skaderne bliver d
 
har overtrAdt gældende reg- e~ Micheel F:jllldBOO og Renli a1VOL.'.Ii~,~~A:nd~'!II',k'[,·', ••,
lementer eller I øvrigt op- Møn:h var lAet fra Jørgen dm "Le " æn 
trAdt pA en mAde, der giver omof, der I pAjorden. Det sammenkædningen i de to
 
gnmdlJl.Il' for berettiget kri· andet vidne har l lønderet--. lederertlkler mellem rott 

tik. Den omøtændighed, ot ten' afgivet en fork1ering, weilerhlJnde og politifolk er
 
Jørgen o,hof i forbindelae dl:Jl' er helt uforenelig med en for de indøtævnte Mieho

rned enholdOlIBen øfgik ved samtligt! de oplysninger, der el Fjeldsøe og Rcn6 Møreh
 
døden Bf en Araag, der for de i øvrigt er f'remkommet om' groR ærekrænkende ringe-

p&gældende politifolk måtte h~ndeleeaforløbet. DeUe agtaytrlng,
 
være en helt upllrt'gnelig vidne bedømmer lendllftlt- Landaretteu t11tneder ef

rølgt! af den mllgtanvendeJ· ten aom on perllOn,oor i den ter det Bnførte, At øpptllan

ee, dar med rette blev an- foreliggende sag mA betreg- ten Beat Felhert er !trllffet
 
vendt over for o,hof, og teø eom Abenbort utrovmr- eom festalAw ved hyrettC1nB
 
oom hEln øelv heYde givet dig. dom, og at der er tilkendt,
 
anledning til, giver helll!!' Hel'lMlrfor stAt Oln række Michøel Fjeldsøe og Renll
 
ikke mindste grundlog fnr udeagn fra perØOner,!lOm er Møreh gadtgørelee tor tort
 
IttbetegnepolitifolkenallOm alhørtunderdenpolitimæa- Oll eket mortifiketion !lOIIl
 

ledige. ølge efterforskning øf om- bestemt ved dommen.
 
Landsretten er enig med lltændighedeme emJuing Som Mgøn foreliggllr for
 

byretten i, at udøegnet om, Jdrgen Qxhofs død. . landsretten til pl1ddmmelse,
 
at politltnJkene optrAdte. Landeretten linder, at Ek- . oll Idet der ikke et grunding
 
unødigt hArdhændet, i den atra Bladets medarbejder, for' et nednætta etraf'fen el

givne øammenhæng rum· der, eller hved øppellanten ler de Idømte godtgørelaea·
 
ml!!' en ærekrænkende ø1g- gør gældende, havde et olg- beløb, øtodfmøter landllret·
 
wløe mod de indøtævnte Mi· te, BOm rakte videre end til tpn dommen.
 
cl1eel Fjeldaøe og Ren~ Ilt økrive lll'lnBatlone1t ogpo- Herved bemærkf!ll, at ogl'A
 
Mllrch. pullert underholdende om domøgrundene i Innilllret-


Appellanten her pAberl1bt det tragiBke dildofald, uden tena dom ('Landsrettene bp.

Rig, nt adøkillige vidner0V8r vannkelighed "unne - og mærkninger') IIkol offent

for Eltøtra Bllldet& medet- burde - have t11~ebregt, liøre" i Ekstra Bllldet.
 
bejder Jonnø Gøde _ og mu· yderligere op]yl!ll1inger om Thi kendeø for ret: ,
 
ligvla a.ndrlt jou.maliøter - det skOlte, sAledeø et bladet, KøhenblM19 byrets doM
 
havde oplyøt oM unødigt inden det fremaetre a.in al·' øtodfll'!~teø., nAledes et 'ogøA
 
hArdbmndet optræden fra wrl~ aigtellll'l mod de ind- llindll~tt.ena dom for d vidt
 
politiets aide. Appellanten lrtævnte, havde haft et mllro MF domegrundene økø.1
 
gør gro1dende Oll" pAstAr for d,ybtgAende og nUlUlce1..t olTentllggørilll i Eketra Bia·
 
Inndøretæn dom for, øt der ken~teb til det, der var det. .
 
herved er ført llllJldhedllbe- IIket..· Segenll omko!ltnlTlgf!r for
 
vill for lrigtelael'lll rigtigll'?d, Londl!tlltten finder, lit det Inndlll'ettert IIkal ePPl"lIen.
 
eller ahppellenl.endog hav- eller beviJl.føre181ln ml læg· , ten, Ekstra Bladet vm chef

de f".le til at anæ a1pllN!ll gel! til grund, et EkIItra Bia· , reda1~ Bent Falbert, in

for llAJld. det Intet rimeligt grundlag' den 14 degtl fra dato betele
 

Joumalillt Jonnø Gade hArha/Horntanøedefrem·, til de indBtævnre, Michnl!l
 
har for byretten fark111l"et. MIe.! IIlgteløer for unde.. Fjeldl!øe, Rene Mørch og
 
øt hnn talte med mlUl~ Do!r kan derfor ikke givelJ Dannk PolItiforbund, med
 
mennllBkerp!Vellterbroom eppellanten medhold i, Ilt ~O.~kr.
 
episoden. Hun fik at vide, et bledet hl:lt' handlet I god tro.
 
Jørgt!n O:lI:hor hevde dArligt VOld b~nll dom er det
 

1,
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Hellere en kammerat i hånden
 
- end I'i bøllerør i skabet
 

Af Harald Lillevang 
og Jakob Nemp 

Borgerpressen med Ekstra 
Bladet i spidsen gør sit yderste 
for at ligestille autonome og 
antiracister med nazisterne. 
Desværre bidrager Den røde 
tråd til det samme med sin 
kampagne for slagvåben. 

Modsvaret på den racistiske 
og nazistiske vold er ikke bøl
lerør på kontorerne, men folk 
på gaderne. Den antiracistiske 
kamp reduceres til de fås isole
rede kamp, når den gøres af
hængig af, om folk vil bruge 
slagvåben. 

Skal vi på et tidspunkt slås 
med nazisterne om magten i 
gaderne, så handler det ikke 
om antallet af slagvåben, men 
om antallet af antinazister; om 
at være 5-10 gange så mange 
som dem. Hvilken beskyttelse 
vi skal ha' i den situation bliver 
en helt konkret vurdering - ik
ke noget princip. 

Når nazisterne og deres 
dækorganisationer kun tørl 
kan stille op i Odense, Aalborg 
og på Frederiksberg, udtryk. 
ker det en halv sejr. Afslørin
gerne i TV's "De skjulte bånd" 
fik aUe partier til at tage af
stand og nægte at sidde til valg
møder med dem. . 

Men vigtigst er det, at en 
række partier med Socialde
mokratiet i spidsen bakkede 
op om den antinazistiske de
monstration d. 22. september. 
Også DSU har skiftet hold
ning, idet de ikke længere hol
der debatmøder med Den 

Den røde'tråd ... 

Danske Forening. 
Socialdemokraternes ind

sats kan synes ubetydelig, men 
den er afgørende, fordi enhe
den i arbejderklassen og mel
lem arbejde.rpartierne er for
udsætningen for, at vi kan vin
de over nazisterne. Ogdet gæl-_ 
der uanset socialdemokrater
nes bidrag til asylstramninger 
og nålestribet racisme. 

Demonstrationen d. 22. sep
tember var et vigtigt skridt i 
retningen af den bredde, den 
antinazistiske kamp skal ha '. l 
modsætning til de autonomes 
"spontan-demo" ved nazi-le
deren Jonni Hansens gadedør, 
som hverken bygger på masse
mGbilisering eUer enheden. 
Den lægger op til en slags per
manent beredskab, hvor de 
militante kan samles og aktio
nere. 

De autonome ønsker at mo
bilisere mange,problemeter at 
deres metoder står i vejen for 
massemobilisering. At være 
militant-i- en- situation;- hvor
nazierne ikke er på gaderne, 
skaber et falsk indtryk 31, hvor 
kampen er. Derfor er det helt 
forkert, når Den røde tråd for
svarer antiracisters ret til slag
våben. 

Samtlige terror.angreb - fra 
overfaldet på Lubna Elahi til 

bombeattentatet mod IS og 
mordet på Henrik Christensen 
-er hidtil foregået fordækt og i 
ly-af mørket. Så her ville nokså 

_mange slagvåben ikke ha' hjul
pet. 

Kampagnen for slagvåben 
skader ikke bare den antiraci
stiske kamp, men også Studen
terhuset. l stedet for, at Den 
røde rråd går i spidsen for en 
genåbning af Studenterhuset 
på demokratiske principper, 
lægges vægten på en lille grup
pes synspunkter. Således bli
ver Den røde tråd talerør for 
autonome holdninger. 

Hvis Den røde tråd vil stå i 
spidsen for eller udtrykke Øn
sket om bevægelse blandt stu
denterne, så handler det ikke 
om slagvåben, men om hvor
dan Studenterrådet og fagrå
dene kommer i omdrejninger 
for at få genåbnet Studenter
huset. At de så ligger under
drejet i forhold til universite
tets ledelse og borgerpressen 
kan kun ændres gennem dis
kussionen blandt studenterne. 

At folk med autonome 
holdninger kan ende i en blind
gyde 31 slagvåben og smågrup
per kan ikke undre. Men at 
Den røde trtJd, og hermed VS, 
KAP og SAP, bakker op Om 
disse holdninger, viser desvær
re kun;-hvor fjernt de er -fra 
perspektivet om massekam
pen som den forandrende kraft 
- et perspektiv socialister skal 
ha', 

Harald Lillevangog Jakob Ne
rup er medlemmer af Interna
tionale Socialister. 



,. l1.(/l-'t')Se IvføIge Ig ,,~,... 1t6t1E 

slagvåben??? TRAII""' 

Må vi så være her. Jeg Ønsker i 
hvert fald ikke som VS'er at 
lægge navn til de naragtighe
der,som stod atlæse iDen røde 
tråd nr. 37. 

Det må være almindelig po
litisk fornuft, at den slags op
trapning hverken skaber tryg
hed for anti·racister eller ind
vandrerelflygtninge. Er der 
noget nazister og andre hØjre· 
ekstremisterkan leve på, er det 
netop deres martyrium. Og 
sker det så ovenikøbet, aten af 
dem bliver "dræbt i kamp", 
som vi har set det i Sverige, så 
bliver det en national hellig
dag, hvor man i selvretfærdig 
harme kan hærge omkring sig. 

Et par kabler og en jern
stang - herregud? Ærlig talt, 
nej. Det skulle da gerne være 
muligt at kende forskel på os 
og racisterne i mål såvel som 
midler. Er der ikke også lidt ~f  

samme selvretfærdighed i Den 
røde tråds beskrivelse af de 
ekskluderede studenters selv
forskyldte martyrium: Sagen 
er retfærdig, fqrdi de andre 
angriber os på det nedrigste. 

Det er så dejligt enkelt at 
.bekræfte sig selv og styrke 

'sammenholdet ved martyr
rollen. Meni andres øjne bliver 
racister og anli-racis ter nemt 
blot to arvefjender, der hver 
især lægger skylden på den an
den part, og hvor racisternes 
mere snuskede adfærd over for 
indvandrere og flygtninge gli
der i baggrunden. 

Jannik Landt 
VS-Vesterbro 

I
 

Nyt fra VS·· .. 
V~- f(Æ~ 7'f(fIf> 

Hele den anti-racistiske 17- {'2-/I , -1.3 
bevægelse angrebet 

Da der natten mellem den 19. og 20. oktober blev foretaget razzia 
på Studenterhuset i Købmagergade, vardet et angreb på hele den 
anti·racistiske bevægelse og venstrefløjen. På baggrund af form· 
iddagspressen, Ekstra Bladet. benyllcde politiet sig aflejhgheden 
lil al relle et angreb mod SlUdenterhuset, under påskud om 
tilstedeværelsen af våben."Våben" som viste sig at være kabler... 
Dagen efter razziaen blev huset lukket, og i Ekstra Bladet kunne 
der læses om en afslØrinh af en "terroristrede" på universitetet 

Pressen har fokuseret på fundet af kablerne og på grupper i 
huset, specielt Regnbuen. Ingen hartagetden kendsgerning op, at 
både grupper og enkeltpersoner der arbejder for at bekæmpe 
racismen står over for reelle trusler fra racistiske og nazistiske 
tendenser. Mens racister og nazister ustraffet får lov at fremstille 
deres trusler og gennemføre overgreb på flygtninge og indvandre
re, er det anti-racister der slæbes på anklagebænken og udråbes 
som terrorister. 

Truslerne gør, at vi som anti-racister er nødt til at diskutere, 
hvordan vi kan forsvare os. En dagsorden, der er sat af racister og 
nazister! 

Rektor Ove Nathan pustede til ilden og togdeli Ekstra Bladets 
og politiets angreb på det anti-racistiske arbejde og venstrefløjen, 
da han valgte at lukke sit eget miljøs Studenterhus. Studenterhu
set skal genåbnes, så grupperne kan fortsætte deres arbejde og 
studentermiljøet igen kan ånde. 

Som anti-racisterskaI vi håndhæve retten til at forsvare os-dels 
mod truslerne fra racister og nazister, men også mod angreb som 
det på Studenterhuset! 

p. v.a. VS' forretningsudvalg, Heidi Jensen og Preben Poulsen 



AKTUALITET
 

Sfude/lier/lIlse! i Københav/J er .~radig lllkket, fordi pofilif/ [andi olle "JlagvJben". (Foto: Gert 
Pe/erull). 

Blandede reaktioner 
på Den røde Irod's 
opfordring Iii aktive 
onti-racister om at 
meddele pal""iet, at 
man opbevarer slag
våben til forsvor mod 
racistiske angreb. 

Af l\elina Dalsas'- _ 

"Den røde Ir6d mener, al anli· 
racister har rct til at forsvare 
sig. Derfor har redaktionen nu 
meddelt KØbenhavns Politi, al 
vi også opbevarer slagvåben. 
Vi 0p(OIdrcf andre ami-raci
stiske organisationer og publi. 
kationer lil at gøre del sam
me." 

Denne opfordring kunne 
Iæ.<;cs på forsiden a( Den røde 
tråd nr. 37. 

Baggrunden for opfordrin
gen var politiets, Ekstra Bia· 
dels og Ove Nathans forsøg på 
at kriminalisere aktive antl-ra· 
cister i Studenterhuset j KØ
benhavn, fordi der efter en 
SlOtslilelpoliti-ra7_7.ii'l i Sluden
terhuset blev fundel syv af
skårne kabelslykkerag et jern· 
rør. 

Ret' til forsvar 
Opfordringen er p~ den ene 

side ment dødsens--alvorJigt, 
da der er en reel fare forbundet 
ved al være aktivanti-racist. 
Del ercn kendt sag,alnazister 
og højreekstremister i de sene-

SLe år har oplrappel volden 
mod anli-racister, og Den røde 
trild mener, at man som anti
raciSI har ret til al kunne for
svare sig mod højreekstremis
liske overgreb 

Samtidigt er opfordringen 
også ment som cn happening, 
k1et vi har sværl ved al se sam
menhængen imellem syv af
,;kArne cl-kabler og ct jernrør, 
og bcskyldningerne om al Stu
denterhuset skulle være en 
"terroristrede". 

Politiel har da heller ikke 
lavet razzia på DC/I røde ",iils 
redaktion lJods "tilsttielscnft 

• 

ResullatetafDen røde tråds 
opfordring er noget (ynd. 

Dererganske få,der ubelin
get synes, at aktive ami-raci
Sier skal have rel lil al kIlfIfle 
forsvare sig j tilfælJe af evell
Luelle ovcrgreh. 

SAP-København har som 
den enes Le organisaLion fulgL 
opfordringen om al meddeLe 
politiel, al man er i besiddelse 
af slagvåben li! al forsvare sig 
med. 

Den anti-fascistiske cafe, 
Kafa-X, i København og den 
socialisLiske ungdomsorgani
sation REBEL mener ogd, at 
anli-raciS\cr bar ubetinget ret 
til at forsvare sig over ror hØj
reekstremistiske overfald. Ka
fa-X fortæller endvidcre, al 
der naturligvis ogs~ er slagv~
ben i cafcÆn,da nelopen anli· 
raeistisk eafl1 allid vil være et 
udsat mål for højre-ekstremis
tisk terror. 

r en presseudlaJ~lsefra RE
BEL·KØbenhavn om luknin
gen af Studentcrhusc( fasthol
der ungdomsorganisationen 

anli-racisters ret lil at (om'are 
sig mod racistisk terror. UdLa
lelsen henviser bl.a. li! mordet 
pA Henrik Christensen i Sølle· 
rødgade som en undersIreg. 
ning af, at man bør tage trusler 
fra højreekstremister alvorligt. 

Tongerer selvtægt 
Jaeob Nerup fra IS-Køben. 

havn, mener ikke, at kampen 
mod racismen i dag slAr der, 
hvor det er nødvendigt al be
væbne sig med slagvåben for al 
forsvare sig. 

Hvis venstreOøjen følger 
Dm røde IrMs opfordring og 
udtaler, at anti-racisler har ret 
til at anskaffe sig slagvåben og 
forsvare sig i en given over
falllssilllalilm, vi' tiet j offent
ligheden sidestille højreekslre
mlsterne og veno:;trenøjen, ly
der det fra IS. (Se i Øvrigt kom
men/aren .f. 14). 

Kim Andersen fra KAr 
mener generelt, al konfrontil
tioner med højreekstremister 

Studenterrådet 
fortryder 
Begejstringen [or Studenler
ddets opførsel i forbindelse 
med lukningen af Studenler
huset var ikke udd\ på Stu
deOlerr~del ved Københavns 
Univ~rsitets f;rollesrAdsrnø<.lc 
sidstc torsdag. 

Det medføm, al Studen
terrådet efter mødel udsend
le cn ny pressemeddelelse. 
Studentcrrådel heklager, al 
del M tidligere udsendle pres
semeddelelser har fremgå~l, 

12. november 1993 

for enhver pris bør undgAes. 
Begrundel5en er, at naziMerfil~ 

er lræne<Ic\i\ at bruge voldsom 
~'l Jlolitjsk middel. DerFor kan 
CII direkle konfronlation med 
rle:n vw re livsrarlig. S~ hellere 
~I ikke ,1 r, hvis man hllver udsat 
iOl O..,Cf!!-TCb.lIg bekitmpc 11Øj
recksl remisrnen med mere [re
dcl'lgc midlcr. 

Desliden synes KAr, al cn 
anskafrelsc aF slagvlllJCll tan
gcr-cr selvtægt og vil spolere 
clhverl fonøg pA lInl i·raeisl isk 
~,lllJ<1rllcJ{lc med Ikkc-soci"li
~tl!;ke nrgllnisalionl:r. 

Lige som IS mener KAr, al 
(1lr~nllil!hcclen VII ~ide~lillc 
hyljrc l;g ~'enslreorierHCrctle, 
h\'io:; Jlllln fra vcmlrt:n~jem si
t~C ,el fa.'rL!iggør Olllsk OlITc\scn af 
sl<t!~\'M)en. KAI' er tleS\ldell 
!',lngc for,'l1 del vil fl'lrc (II cn 
hil!!.;] lelisenng af racismen i (Jf
fcntligheden, med IJe.grundcl
sen al del jo s~ kun er nagel, 
der vedrører de ekslreme 
gmpJler. 

Dc~utlen burde Den røde 
rrildhave rAdført sig med andre 
grupper i Socialisternes Hus i 
København. før de salte sådan 
en aktion igang. 

DKr IMl.synesikkeb;Heal 
man burde have rådiørl sig 
mej 11lJ~cl, men med hele ven
strcnøjeo,før man saltc ide!!n i 
gang. Nu mener DKP I ML, al 
c1l'imccn r·-r forpasse\. Man hm
de IJ:l\Ie lavet et fælles fremstød 
fra I'de venstrenøjen. Boriset 
fra det har DKP f ML ikke 
nog'.t aL udsætte pA ar~umen
teene for al have sLagvåben Iii 
al forsvare sig med overfor 
e\'entuelJe racister og nazisler. 

Preben rou\en[ra VSsynes, 
alDen røde lrdds opfordrin~ til 
andre anti-racisterom det legi
tim!) i al have slagvAben ror at 
kunne forsvare sig over for ind_ 
lr~ngefldc racister I mn:istcf, i 
sig :.e!v er en gad happening. 
Merl lages idel1n alvorligt, er 
det al skri(le for voldsomt li! 
vær:<s. 

Charlotte Alhæk,del er au
svalsllavemle redaktør på Ind
vandreren I IND-sam, bliver 
heil forskrækkel ved lanke. 
om at skulle have evenlucl!l. 
slag'~Aben liggende på rcdak ti
anen: 

. Selvfølgelig skal man være 
påPilSSe\ij!" iJ;:u eher mmdel 
på Henrik Chrislensen i Sølle
røcJgade, rnender(ra og~å lil al 
have slagvåben hggende lil III 
forsvare sig med hvis man hlev 
overCaldet, er (let langt, siger 
Charlotle Albæk. 

Læs og.rll1ederen ,ride 2. 

al forskellige grupper og per
soner cr forment adgang til 
Studenterrådets lokaler. Stu~ 
denterrådet understreger og~ 
så vi ~tigheden af Studerende 
mod Racisme og Regnbuens 
arbejde, og htiber at grupper
ne også vil være al finde i et 
genåbnct sludenlcrhus. 

Trods kovendingen og ind
rØmmelserne havde nere dog 
Mbcl.}åen mcredirek\e nnd· 
skyldning lil de pcn;onCT og 
gruprnr, der blev nægtel ad
gang III rållels lokaler. _ 

~ 
I 
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DET ER intet mindre end et :. om professionelle. Den skjul~ 

forræderi mod; demokratiet, .,'; te mikrofon havde en teknisk 
Ekstra Bladet i dag kan afslø~ ':. kvalitet;·· som leder tanken 
re. .' , . h6n på de statslige enerret~ 

Folketingets otnbudsmand ':mn~tjen~ster. 
Hans Gammel~ft·Hansen; 

har været.udsat·for ulovlig' ·EFTERSOM det efter alt at 
telefonaflytning. JEn 'eller: ,:'.:dømme var et tip fra Forsva~ 
anden' havde i 1986 skjlilt·en1:[.'.-rets .,' Efterretningstjeneste, 
miluofon i den telefon, Gam~ der førte til det indbrud, som 
,eltoft~Hansen i sin egen.>' satte' 'en stopper for aflytnin

\-.., ).\tab af professor, drJur. ved' gen,~ samler mistanken' -sig 
Københavns Universilet be· om Politiets Efterretnings
nyttede på adressen Studie~ tjeneste eller sikkerhed8poli~ 

stræde 6. .• . tiet i København. 
Ifølge eksperter var mikro- Ekstra 'Bladet kan ikke be

fonen så avanceret, 'at den vise, at det' er personer i eller'· 
ikke alene kunne opfange te-, omkring disse'instanser, som 
lefonsamtaler men forment. står bag aflytningen. Blot må 
lig også videregive, hvad der vi konsl~tere, at de begge 
blev sagt i kontoret. henhører unde:r Justitsmini

steriet ' . .' 
HVEM DENNE :'en' eller an~" Og sd begynder del at blive 
den'· er, bliver.·formentlig·al~·"interessant.', . 
drig opklaret. Og det er da 
også langt mere interessant ENHVER 'god . opdager be
at finde ud af; hvem der har gynder altid med at lede efter 
givet ordren til den ulovlige motivet til en forbrydelse. 
aflytning. . .Hvem havde interesse i at 

Alt tyder på, at der er tale høre, h~lke'.samtaler profes~ 

buaac	 .liA= 
VINGESKUDT 
Underskuddet iSASpå
 
'.1 milljard kr. efler~rets
 

',~te ni mdnederlIørd~1
 
.,gesDm lidi sværere for
 
flysdskobei atgørcsig
 
gældende blondt sine
 
kommentkeuropæiske
 
8ama~dspartnere. 

(Tegning: Claes Mov;n). 
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sor Gammeltoft~Hansenfør~ Og så var det altså, at man 
te på sit kontor? Hvem ville fandt den skjulte mikrofon 
have han fordel af evt. inkri~ på hans kontor på universite
minerende udsagn? . tet ... 

LAD OS skrue tiden tilbage AFSLØRINGEN i dagens 
til19S6. > . . . avis rejser en række spørgs~ 

Poul SchlUter v~ statsmi~ mål: 
nister, og hans konservative Hvad vidste daværende ju~ 
'partifælle Erik NinnMHansen stitsminister Erik Ninn~ 

bestyrede Justitsministeriet. .HallBen om telefonaflytnin· 
Folketinget skulle have ny gen af Gammeltoft.Hansen? 

ombudsmand. Et flertal uden Hvad vidste hans chef, Poul 
om den borgerlige mindre~ Schliiter? 
talsregering pegede på ,Hans. Hvorfor har Politiets Efter~ 
Gammeltoft~Hansen.·. retningstjeneste ikke ofTent~ 

Det var mildt sagt ikke vel· Hggjort, at det pr. post har 
set i regeringen 'og specielt modtaget den skjulte aflyt

'ikke i Justitsministeriet. ningsmikrofon? 
Hans Gammell.oft~Hansen Hvorfor er det et tip fra 
havde været formand for Forsvarets Efterretningstje

, Darisk Flygtningenævn og en neste, 'som sætter stop. for
 
af arkitekterne bag den nye ulovlighederne?
 
udlændingelov, som langtfra
 
'huede Schluter, Ninn og co.. 'DET ER"'s~ør'gsmål. som ju·
 

En· sand smuds·kampagne stitsminister Erling Olgen 
mod Gammeltoft-Hansens hurtigst muligt må finde sva· 
person gik i gang fra perso~ OmbudiJmtmd /faniJ Gnmmelto/'t.rene på. 
ner i de daværende rege·· Han.~en blev ulovligt oflyttet. Hvem 
ringspartier. gav ordren~ (FlI.to: Firm Frandsen). Læs reportagen side 4--5 

8en Jyl1andBfPOllten refere
flagens d.ebat	 Tea en undersøgelse om fol

ketingamedlemmel"9 politi
ske baaisviden. Mm er fore· 
taget af magllsinet Penge & 
Privatøkonomi. 

Resultatet er nedslående, 
Qm end ikke overmskende. 

Jyllands-Posten brin~r 

l ctf't 
IiIVAOVEO nogle eksempler: 
POLITIKERE 'Hvor 8tor er den alminde

lige folkepension? To ud af 
Pil fOl"9iden af Morgenavi- tre svarede forkert. 

Hvor stor ventes statBgæl~ 

den at blive i år? 77 pct. 
sVarede forkert. 

Hvor stor er den sAkaldte 
bruttoskat i 1994? Næsten 

ÅH. ~E:". halvdelen skød forkert, og 
NU KO 1/'tEI'l HRM en del kendte slet ikke be

grebet. 
.5R5 FY(\!~ IGEN, ~ Det eneste opløftende 
ØIlR.~ I.IID 501"1 . svar i undBJWgeleen kom på 

INr,.;·Nr/f'«(, spørgsmålet om, hvorVidt 
man må tage en hel fla6ke 
spiritus med til Danmark 

. ener mindre end et døgn i 
Tyskland. Her demonstre
rede ni ud af ti folketinga
medlemmer en korrekt vi: 
den.' . 

Det er det, ui altid har 
Ilagt.' Rigets kårne mænd og 
kvinå.er er ypperlige repræ 
.~ent(Jnler for det dflniJkl 
{olk: Hul i finallslov, brol' 
fo.9kat, .~tot6gæld og alle de 
fmdre kedsommelige Illørrel~ 
Iler. 

Næh, def viglige•. eksisteTl
lielle .~pø,.glJmJl er: HvO/' 
me1!el billig sprlll kOIl malI 

(IJ mrd nn'j' "nrn.~r',~? 
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EKS11lA BlADET 

• 

Mikrofon fundet skjult i 
Hans Gammeltoft-Hansens 

---~f6ii-ogi-etiirneret til PET. .. 
som en provokation· .. 
Folketingets ombuds
mand, Hans Gammel
toft-Hansen, er blevet 
ulovligt aflyttet. . 

Det skete på det. tids
punkt i 1986, hvor kreds
en omkring daværende 
justitsminister Erik 
Nino-Hansen af al magt 
forsøgte at forhindre 
hans udnævnelse til ny 
ombudsmand. 

Del er Ek6tre Blfldet Ue. 
kendt, nr. kredsen omkring 
Gømmelto(t..Hllnsen på Oe
re tid'lpunkt.er hur undret 
8ig over, ot Justit.sministe· 
riet vllr unlmindelig godt, 
orienteret om sumtaler og 
bes!lll.ninger, der ha.vde 
fundet sted lukkede 
kredse. 

Ekstra Bif.del kon iIIlIg 
oITent.iiggøre følgende, 6en· 
(lIllianeile oplysninger: 

En sen tirsdsJj anen i ef
terftret 1986 hrl'ld to mænd 
ind pd et, kontor t.ilhøn"nde 
J{øbenhavns UniveIllitet i 
Skt. P('derat,rwde 5. De to 
uindbudte gæster kom ikke 
for nt placer", mikrofoner, 
m",n for ut fjeme dem. 

De havde Ul deres forfær
delse fru en major i Forava
rets EnlOlrretningsljenst.e 
der er en konkurnmcle rivnJ 
til PET - h~rt konkrete ryg
ter om, At der vnr in~t(ll1eret 
elektronisk a!1ytnin!f.luds
tyr i lokalet. 

Derfor ville de 0\1 pd ",gl?t 
initiativ underAøge om ryg
terne havde noget. på si,:;. 
Hvis det var tillældC't, villo 
de hringe uloviiRhedorne til 
ophør. 

De to mænd handlede ik

ke ener ordre. Og de perso
ner, der opriudeligt nnbroR
te lytJ,eudstyret, linede der
for ikke, at det nu blev ljer
net. 

De lo mænd undeIl'øgte 
metodisk hele Hans Garn
Inelt.oft- Hansen" k(]nl,Ol". 
Da de ndede til eo telefon, 
placeret pa et hjørne uf skr!
vebIJn:let, gnv den selvbe
st.altede undeI1løgelse bo
nns, Undor trykknap-,.R.~b~_ 

turet fandt de en elektro_ 
nisk instullation: 

En BOlt., oval, plast_kfor_ 
aeglet mikrofon på drka l " 
3 centimeter. 

Fundet lysted", dem. De 
kunne gt'nkende dims",n. 
Den VllJ' (lI' et !'la avanceret 
desiWl, al lien kunne benyt
t",s til decideret nlmover
vdgning. Del vil sige: Mde 
opsnappe telefonsanltaler 
og o/,'5a al anden lyd fm 
kontoret. 

Ekstra Bladet hor været i 
tæt kontakt med disse per
BOner og kencler deres nnvn, 
stilling og ndr",sae. pt\ grund 
af deres nuværende positio_ 
ner ønsker de ikke Dl træde 
ofTentligt fmm. 

TAK FOR LÅN 
Sent den ~rten lagdP de to 

mænd mikrofonen l en kor
n"kt rrnnkeret brun såkaldt 
prøvekllvert. Her placerede 
gæsterne ogsd et hrev 
frematillet nI' udklippede 
bogstaver fra forskelligt' 
aviser - med ordlyden: TAK 
FOR LAN. 

Kuverteo bl!'v /lener!' 
sendt fra Hovedpostkonto
r",t i I{\lbl?nhnVll, og modt_a_ 
geradressen var Pf)Ii(ieL~ 
E:nerrelning/ltjene.~te,P. F.. 
T., Bplleh(lj. 

R.oTlt.nre! nel" 111ev nn~·tv·t 
tilhl.lite professor, dr.jur. 

INr II(lI" irf.~t(ll/erell!/eklro71il!k 
(1flytnirrg.~rldsty,. i HaruJ 

Gamlnli!/lo/t.H(l.ruJens kontOl" 
l!l~d RelsIJide1l!jktJbcligt 
IndillJtpl1 Købcnhal!rl8 

Uniuer8i1tl. (Foto: AIInrlitrc 
Fibæk) 

ved RetsvidensknhC'ligl. In
stitut på Københnvns Uni
ven;itet, Hens GsmmC'ltofl:_ 
Hansen_ 

Telefonen vnr hnns nr
bejdsta1efon. 

SLAGsMÅL OM 
GAMMELTOFT 

Fundet ur spion-mikrofo
nen fandt at.ed anmtidig 
med, ot der pli Christians
borg foregik et. dramlltisk 
politisk slo,:;smlil. Disku~sio
nema drejede Dig om hVl!m, 
der skulle DnØ.'l1! Nil!ls 
Eilschou Holm, der lige vnr 
hlevet udnævnt som Kshi
net.sekretær, i johhet BIJm 
Folketinget.s onlblldsmnnd. 

Den 6. november - kort 
tid efter indbmddet i Stu
di{'stræde 6 - var et nerlal i 
Folketinget blovet enige om 
al udnævne Hana Gammel
ton-Hllnsen. Til første-bl'
hllndlingen stemte Det kon· 
servative Folkeparti imod. 

Fonld for Gommeltofls 
udnll'vn",bc Imvde Rtatsmi
nister Poul Schliil.cr og ju
stitsminister Erik Ninn· 
Hansen brugt. mange kræf
ter på Dl fi\ Andre jmister 
ilOminerpl,. Mpn forgæves. 
Specielt Erik Ninn-Hnnsen 
opfattede GDmnmc1tolt
Hltnst"n som en politisk ho
ved modstander, der skulle' 
bekæmpes. 

Den daværende ju!!titsmi
niRtor sagde offentligt, øt 
professor Gammeltoft-Hon
Il!'n var inhflhil, fon:li han 
havde hon så stor indnydel
se p~ Udlændingeloven af 
19B3. En lov dl' konservati_ 
ve ikke brød /lig om. 

FORTRYDER 
SIN TAVSHED 

D!'t o[l.<ligt.svwkkende 
fund af den ulovligt placere
d!' mikrofon hJl?v bl'Vidst 
skjult af clu to afsendere af 
lhaa~"l:'r, der er EltSlra BIa
dl?t bckendt-. 

Heller ikke Hnnll (;nm· 
melton-Hen~en Ilel", hnn.~ 

dnværende reklor Ove Nat

han, eller nndru DfTenUige 
inal.nnser blpy orienteret lir 
de to velmpnende IJpda.qel'e. 
Det har lie/) ellI' Df dem 
d",lvist forlntdt i daR. 

Til Ekstrll Rlndet_ oplyses 
del...,t II!'t vnl' nu afd(1cle 
major ved IContra-!'[1,"'rJ"l?t_ 
ningesektionen ved I·'orsva
rets E:n,l?rrelning.~IJpl1{'/lte 

(F!';) pil K[l~l('llet i T<øb"n
hllvn, J(1rgen Hansen, li..r 

havde hort. om den ulovlige - n",! er ~g\l for strengt, 
anytning af professor Gem dlO1l. der for!'går på Unlvenli
moltoft.-Hnnsen. MpJoren li-let, sagde ml\,joren, 
lmkl<ed!' opl.V!!1linlZ!'rne (il DeLle tik mændene til 
de t( mænd, der siden fandt egmhændigt nt I.agt! afTære. 
og G~rnede mikrofonen. De fandt og demontetede 

Mlljoren hnvdl! delt opfut den belastede t!'leron og
lellll', at dpI. vllr Politiets sendt", med slet. flkjnlt irnni 
F:ft.e,"retninITBt.ien~te "Iler beviserne til Bel1n\tlli. Tilhn· 
eikk"rllPfl"pr,1il \!'t i I<oben 1,'1-' til PET, bvor ,Il' m"'ntc,
hlWfI, u('r 8lod bug nn~'tnin nen st.ammede fro 
j!pmp,: På det tid.~punkt var det 



Dlll'<rrt'rlaC depurr€mCnIRr~4 
Poul Lllrnibæk Anaersc'l {ort
stod de dng/ige kontok/er med 

.P.E.T. (FolD: JeM Drf'Bling) 

karrierejuristen Henrling 
Fode, det VII"!' ehcl' for PET. 
Han besidder i dug en top
[>Ilel ~lJm afdeling;;chef i Ju
atlt..~mini9t!'lriet. 

Podes jlVenlte chef var jll
~lite:mini~ter Erik Ninn
Hanllen O{), mens daværen
de departementschef P'JUl 
Lundbrok Anllersen fore
stod do daglige kontakter 
med P. E. T. Lundbrek An
dersen er i dag BU3penderet 
p! grund nf Tllmil-lIkanda
len og venter på ClI liieneste
mandaeeg. 

Og Erik Ninn·Hllnsen 
venter på sin rl.'l'SretslMg.

Del er 8k~bnens ironI, at 
Erik Ninn-Hensens mod· 
stand mod HeDA Gammel
ton-._Hanll@n r"rioo~t.c ud
over 1986 og senere resulte
rede i Tamil-68gen. Et skiB
tykke l dansk politisk hiato
ri~, hvor omhudamilnoon fli
den spillecie en vigtig rolle i 
opklarin~n. 

JEGER 
VRED 
- Men som ombudsmand 
kan jeg ikke blande mig i 
sagen fordi jeg selv er 
krænket, siger Hans . 
Gammeltoft-Hansen 

AF JACOB JUHL 
OG AtIDERS
PETER 
MATH,IASEN 

Spl!t'.iell F.rik Ninn-Ilansen opfaltcde Gnml melto/'t-Ha7WM 
~o'" fm pulili.~k lrf)(,'crim(xhl(lnder, der :l,l..1I1te bekæmpes. 
(Falo: Pc~r Pecfu/,sclt) 

DET SIGER LOVEN 
OM AFLYTNING 

NINN: 
DET 
ER 
LØGN
 
Tidligere 
justitsminister Erik 
Ninn-Hansen 
afviser, at 
Ganunelto{t-Hansen 
er blevet aflyttet 

Erik Ninn-Hansen, d~r var 
konaervl\tiv jUlltitsminister frn 
1982 til 1988, nfviller Ilt HaTlIl 
Gammeltoft-Hartsen blev udsst 
for pe~lOlig nnytning i ert.er
IImt. 19,116, før hnn blev vnigt til 
ombudsmnnd; 

- Det er løgn. Det er en røver
historie. Jeg foratår, ikke hvor_ 

,for Eks~rn Bladet hringer sd
dan noget på bane llYV år efter 
og tilmed brugm anonyme kil
der, som ikke Gelv tor stille op. 
Det er vist pd kant, med loven 

- I givet fald ville dl!t være 
ulovligt Ilt aflytte Gammeltoft
Hoo"'..n. OfIj~getar nllturligvi3 
ikke baR noget der er ulovligt. 
HVllrfor spørger I overhQVcdet 
milI_ Jes hrar ikke nORet med 
det .... gØf"_ Hvad bilder I jer 
i!g{'ntlig ind. 

Erik Ninn-Hensen afviser 
Of:\\O:'l, rat hon var blandt de pl"r
~oner i Det Kon~ervtltive Fol· 
keparti, der var hannerf~rere 
for, Dt en anden plluon skulle 
værn omhlld.9mand: 
~ J"I!: hlondede mig ikke i den 

forbindelse. Jeg Mb"r ikke, at I 
bruger udtrykket 'bann..rfører' 
i avisen, for 1:111 kommcr l galt 
afswr], Men I kan børe komme 
an. Dan hemmelige tjeneste er 
jo ikke mere hemmelig, end at 
den skIlloverholde loven. Og 
jeg htlr i hvert faid ikke oplevet, 
Ilt nogen har givet til6IJgn om at 
nnhringe mikrofonex- ""gel 
som helst sted. 
~ Det ('r nogle regiet i Rets

pl~llloveD, og de er blevet fulgt. 
Men det er Jo ikke oV(!r for 
personer som Gammllltofl;
Hansen, der altid har ført en 
hOOl:\erlig tilværelse. lllutter en 
vred Erik. Ninn-Hansen, der 
a1t:ld pure benægtCr på nOgl!t 
tiospunkt at have kæmpet 
imnd f!llll!l Gommeltoft-Hllll
sens kandidatur eom ombuds
m=d. 

fra en doml:'lot .
*Aflytningernesvarighed 
!lkal ticllbestemmel\ v<'d 
dommerkendel!len.
* Der er i princippet uno 
denetningspligt, når af
lytningcrne ør overstået. 

Tdefnnaf1:vtninJ:lcr ~r ik ..n\o.l" Ol cl Rig.. , nl o;Iet U D~>t l\}I;nl meddel\!s til t'je' 
ke n(l,:(Ct man spl1g~r med. t,ale om mord, rovmord, ren af den aflyttede tele
Oq bestemt. ikki! i Dan grrlVl! narkoUI{ofnrbrydei fnn (ikke nødvendigvi.~ 
mark. Derfor eksistllrer ser, IllnfJ~f()rræderi eller den milltænktel, at tele· 
d..r e" det.nljord ng Oln l"wlHskao1elig, virksom rnnen hM været under ob
rotten!!e lovgivning pli. hed. servation. Dette gælder 
områdl't. * Der I!kal foreligge en dog ikke oltid. 

Hovedreglf'.fTJI! for llt dommerl{l'ndelae. D~t p.r * Loven giv..r Politict8 Ef
kunrm gf! ind og al1ytte alt.<l3. dOtllstolene- og ikke terretnillg:lltjt'nestc en vill 
telefoner I!ller loknIer  politiet. -. der bestemmer elasticitet i forhold til an
r"'gleme kan findes i l-ds om ~nyt~lingen er lovlig. dre politiafdeling~r. 
plPjeloven ~ er i grove * nptl:P kan nCViscs, hvilS .. D'--ud på lovgivningen 
lræk følgenrll'; tidsfllktcrl'r Ror det by J:iver skærp"de lltraffe,
* Der ~kal med føje væfe dende nødvendigt med hvis man er i offentlig tje

mi!\tmlke om !\lra('b.ore øjeblikkelige aflytninger. nellte, OR kan give fwog

forhold, dor ifølge atr"ffe I så fuld .1kal der indE'll for sel.
 
loven giver MINDST seks 24 timer forelill'W! en ef

lirs fæn,qael. Det vil med terfølgende godkendelse
 

Det vnr en fattet. ol"bud.~
mond, der i gdr arU!s blev 
orienteret om fundet af en 
mikwfon pA. hllna Ramle 
Kontor i SKt. Pederetrlllde 5. 

- ,Jeg er von tro og vrOO. 
Vantro, fordi jeg p! ul eller 
olldl't nivPRu har 6\'ært ved 
at tro, at del er riW;igt. 

- Vred, for hvis det er 
sandt. si\. er det et grof't 
overgreb pli mit privatliv, og 
dertil dyht ulovligt, siger 
Hans GammeltoR·HlUlsen 
til F.:kstra Bladet. 

- Men nll vil jeg før~t og 
fremmest fordøje oplysnin
Reme ns IIC, om de hliver 
hel!rll"rt..t,. forts.... ttcr om
budamllnden.. 

Ombudamanden. stM i en 
vanskelig siluat,ion efter af-

Pli d~t lidapl/lIII lIar rid kar_ 
rierejIlristen Hemting Fode,' 
der var ckef for PF.:T. Han 
besiddcr i dag en lopp(lII/ sorn 
afdelillBschef i ,/1I8tilsmilti
steriet. (Foto: Erik Gleie) 

slnrinw-n. l realiteten er 
lIan akt.ør pi\ en scene, hvor 
hon (lptræ.der i trf! r(l!l('r; 

Hovilrlrolll'l1 I;o>n priVBt_ 
perS(lnen, hvia privatliv er 
krwnkpt,. . 

Birollen som ombudeman
deo, der i kruf't Ilf~in MUling 
Ill\tivt kunne lænkesigat gf!. 
ind i Hagen. 

Og endelig i 1\\'lUstroUen, 
S(lm jUTldi~k pkspert lige 
llfl(Op ril. nmrådet llmkrin!{ 
politiela brllg af anytninger 
nu anv..ndellOH af ..gonter. 

I den fØT!\te mIle er HRnR 
Gømmel(.oft-HanRllO som 
sngt Mde vred og vantro. 

INHABIL 
Som aktøren i himllen 

stiller lIIIA'en 6ig dog nOgl"t 
anderIedCI!: 

- J~ kan ikko r(lre ved 
denne flag som olOhlldg· 
mand, fordi jeg ikke ttnn gå 
ind l en llllg, som rammer 
min perRon. På ~IlOlme mfl' 
de /lom man ikke kan med
virke æm dommer i eTl flfl!l;, 
hvor mlln selv er fOllll'cttet. 
Jeg er Rimrw.lt hen inhnllii. 

At HanR GomlOpltnn. 
Hansen i sletistrnllen op
trreder Rom ekHpert. pli om
rddet om Rl1yt,ninl:'er, med
fø!"O'!r denne lakoniske kam
ment,Rr: 

- Det er da en smule pm]
siJ:t" hvis lige netop jeg, der 
trod", alt er en af dejllri~ter 

IJerhjcmme, ner hnr 1J:\f't 
mt'st med reglerne om tele
fOr1/lflytninW!r at gdre..<elv 
skulle sil hen og blive aflyt
tet. 

Ombudsmanden arvCrJter 
om juEJl;it...mini"t~r Erling 
Oleen ($) gal' ind i ll:\g<!n. 

Det ventes at ake allerede 
i dag. 
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Overvågning..Når først' antallet af rnistæI).keliggørelser stiger, 
vokser usikkerheden og mistroen i samfundet generelt. 

, ' 
J" • 

.'",' 

Private 
politispioner
 
AI BO ANDERSEN 
Cand. oecon. 

FOR nylig kunne Radioavisen 
meddele, at den regel, der 

blev indført om. at bankansatte 
havde pligt til at rapportere »mis
tænkelige« økonomiske transak
tioner til politiet, var en sUCces. 

Det skræmnler mig. Ikke fordi 
jeg gennem min kontakt med " , 
banken udfører »mistænkelige!< " 
transaktioner:" når man ser bort 
fra, at jeg somme tiderglemrner' 
at ajourføre mfu konlo. Det e"" 
derimod skræmmende af liere 
andre årsager. 

Muligheden for kriminelle 
handlinger eksisterer på ethvert 
område, hvor mennesker er in· 
volveret. Og loven forbyder visse 
økonomiske transaktioner. For 
slet ikke at tale, om andre forbry
delser, der givet et økonomisk 
afkast, som trænger til en smule 
»hvidvask«. Så selve opgaven " 
med at bekæmpe og forhindre 
forbrydelser virker som en god 
ide. 

I det ovenfor omtalte tilfælde 
bliver opgaven med at føre kan', 
trol pålagt de~satte i pengein· ' 

stitutter. Vel at mærke under 
strafansvar. En del af problemet 
er altså. at man pålægger nogle 
mennesker i privat ansættelse at 
agere som stikker eller med et ' 

,pænere ord politi-kilder. Det er 
, med andre ord en ekstra arbejds

byrde, man pålægger disse men
nesker. 

Uden ekstra løn. Det er også 
helt sikkert. at disse mennesker 
ikke har søgt eller,fået et job 
med stikkelVirksomhed som en 
del af arbejdsbeskrivelsen: De er 
ej heller uddannet ener ,osat til 
at opklare forbrydelser. endsige 
rette anklager mod andre menne· 
sker, eller skabe mistænksomhed 
mod disse. Pengeinstitutterne får 
pålagt ekstra udgifter, når de an
satte sksl sidde og kontrollere 
kunderne og ikke mindst kunder- , 
nes konti. 

Dette var blot et par få »tekni
" ske« problemer ved lovgivningen. 

I sig selv er det indlysende, at , 
visse ting er forbudt. Det er 

forbudt at stjæle. sælge tyveko
ster videre osv. Men det er en' 
opgave for politiet og domstolene 
at opklare og dømme gernings· 

mændene. Det er det. vi betaler 
dem for med vores skattepenge. 
Vi betaler dem ikke for at lade 
nogle andre gøre arbejdet. 

Det værste problem med den
ne form for lovgivning er imidler
tid. at ingen erhverv og ingen 
personer kan vide sig sikre. Alle 
kan blive udråbt som »mistænke
lige«, og alle erhverv kan få på
lagt en opgave som stikker. Når 
først mistænkeligheden spredes 
fra »amatør«·politi mJk'en til an
dre, begår man et brud på den 
flLnd;=tl1Jp:ntale rettighed, der si
ger, at man er uskyldig. til det 
modsatte er bevist. Når først an
tallet af mistænkeliggørelser sti
ger, vokser usikkerheden og mis
troen i samfundet generelt. 

Hvis man tror, at man læn lov~ 
give og regulere alle potentielt 
kriminelle forhold. er man virke· 
lig på gyngende grund. Den blot
te mulighed for kriminelle for· 
hold berettiger ikke til indførelse 
af et »Big Brother«·samfund. I et 
frit samfund har vi ikke brug for 
overvågningssamfundets søgen 
efter præventiv retfærdighed. 
Det er under alle omstændighe
der en umulighed. 



Det er usa~iiligt,' tit aammeltoft~l1ansen' ikke skulle være 
blevet orienteret om afIytningtn~ mener Knud Eriksen. (Foto: 
Fi~n Fran!Lscn) - .

NIIEDF!Å'ENLVlTER
 
Historien· oni"'hem~elig'~ toR, ikke for længe siden 
lytning af Gammeltoft Han· skulle være blevet oriente
sens telefon "lugter 'langt -ret om den skjulte mikrofon 
væk øf politisk plat her op af sine velmenende venner 
til kommunalvalget. der fjernede den. " 

Det er vist ikke særlig -Knud Eriksen 
sandsynligt, ' at , flygtnin· ' , Venøgade 5 
geelaker nr. l, bi. 'Gammel· Kbh. ø 
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Vi Vil arbejde Videre 
et andetsted, siger
 

.-repræsentant, for
 
"psykologgruppen
 
,Regnbuen, der blev
 

l
stemt ned på . 
generalforsamling 

M NIELS ROHLEDER 

, 
Den siddende bestyrelse 

:vandt den megtkamp, der har 
. r88et~ siden en r8D88gning og 

politiets fund afni slsgvåben 
,lukkede Studenterhuset ved 
Københavns Universitet Dat
ten til den 20, oktober, 

, Det blev klart på en seks ti 
mer lang, bevæget og ekBtrs

~ ordinær generalforsamling 
: lørdeg eftermiddeg. Et kne
i bent flertal af de omkriug 100 
. stemmeberettigede godkend
. te bestyrelsens eksklusioner 
,af tre medlemmer (Kalle 
,Blrclt-Madsen og Anne Jøns
'son fra, rådgivnmgegruppen 
, Regnbuen' og Pelle BuH fra 
gruppen Yggdrasm) og bak

'kede op om· suspensionen af 
tre brugergrupper (Studeren
de Mod .Racisme, Regnbuen 
og Yggdrasill), , 

Generalforsamlingen gav 
sin opbakning til, at bestyrel
sen inden den 15. december 
undersøger: de tre suspende
rede gruppers forhold og afgi
ver en indstilling om, hvor
vidt suspensionen skal hæves 
eller gøres til en permanent 
eksklusion af en eller flere af 
de tre grupper. 

Inden lørdagens knebne af
stemning om eksklusionen af 
Anne JønsBon og Kalle Birck
Madsen viste bestyrelsen et 
videobånd med de tos udtalel
ser i en direkte udsendelse i 
TV 2 /Lorry den 20. oktober. I 
udsendelsen tog de to ansva
ret for de ni slagvåben. 

Hårdt 
.Det var hårdt, men det 

holdt,... siger bestyrelsesmed
lem Christian Aabro til Infor
mation. Han håber, at "rektor 
lader sig inspirere af den spi
rende julestemning til at 
åbne Studenterhuset«. 

Allerede tirsdag mødes re
præsentanter for Studenter
huset med universitetets le
delse, ' 

Også titudenterradets re
præsentant i Husets bestyrel
se, Kasper Bøgh Pedersen, er 
optimist med hensyn til en 
snarlig genåbning af Studen
terbuset efter lørdagens ge
neralforsamling. Studenter
rådet har siden politiransag
ningen støttet Studenterhu
sets bestyrelse i striden med 
gruppen omkring Regnbuen. 

"Nu ved vi, at vi har Stu
denterhusets generalforsam
ling bag os. Så kan vi også 
komme i gang med forhand
lingerne med universitetet,<Il 
siger Kasper Høgh Pedersen. 

Jesper Lund fra Regnbuen 
erkender, at bestyrelsen har 
vundet. Han betegner gene
ralforsamlingen Bom en 
",standret. over de to eksklu
derede Regnbue-medlemmer 
og bebuder, at Regnbuen 
fremover vil placere sin 
rådgivning uden for Studen
terhusets rammer: 

"Vi vælger nok at fortsætte 
et andet sted, hvor vi kan bru
ge vores ressourcer bedre,« si
ger Jesper Lund. 

De hætteklædte autonome tror, de har findet de vise 
sten. (Foto: Jens Dresling) 

Lce,~  ~  .{1 l.-towtu. or1 fVClAJ. l\ 1>. 

HVEM ER DE,
 
AUTONOME,
 
Hvem er de? De kalder sig antifaScis~  

ter- antiracister. Deres store forbille
der er terrrorgrupperne Rote Anne 
Fraktionen, De Røde Brigader og Ble
kingegade-banden. Smukke forbille
der må man sige. De fører kartoteker 
over anderledes tænkende -lands
mænd og truer journalisternes yt~  

ringsfrihed. I Studentercafeen gem
mer de våben. Til brug for hvad og
mod hvem? 

Jeg er stærkt i tvivl om, jeg vil 
reddes af disse autonome. Jeg håber, 
at medierne snart vil sætte spot på 
disse autonome. Det vil jo være rart 
at få noget mere at vide om, hvordan 
de vil redde os. Desuden er det jo altid 
interressant at høre på folk, som har 
fundet de vise sten. 

P. Petersen 
Box 50 

Nanortalik 

I 



· o et""!Ingen afklarJllg pa 1/./1. ~J.  

møde om Studenterhus 
Rimeligt positivt - men ik

ke særligt konkret. 
Sådan opsummerer besty

relsosformand Erik Albrecht
sen fra det lukkede studen
terhus ved Københavns Uni
versitet tirsdagens møde med 
univp.r~itet9dircktør  Peter 
Plenge og universitetet... jun
diske konsulent Lars-Erik Al
lin. 

Studenterhm,et. der er nu
bo til Rundetårn, blev lukket 
efter en ransagning natten til 
dp-n 20. oktober. Politiet fandt 
ni slagvåben i et skab til

hØrende den marxistiske psy
kologgruppe Regnbuen. 

[ lørdags fik bestyrelsens 
forhandlingslinje opbakning 
fra flertallet på en dybt split
tet genera)forsamliug i fore
ningen Studenterhu1'lct. 

".Jeg tror ikke, vi får ge·· 
nåbnet huset før den 1. febru· 
ar," siger Erik Albrechtsen ef
ter tirsdagens møde. 

Han begrundet det blancll 
andet med det uafklarede 
rektorvaIg ved Københavns 
Universitet. 

ni. 
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Erling Olsen mener ikke PET kan vinde sag mod Ekstra Bladet EkBtro Bltldrt 12. 11. 

J\lst.it.sminister Erling sine kilder frem. Den offi· 
Olsen har droppet en· cielle årsag skulle være, at 
hver tanke om nt hi_ PETg æra vnr krænket. 
Ekstra Bladet i retten Men e!'ter JIIdgivnjn~ fra 
for at have kTænket blandt andet PET og kRm
æren hos Politiets Efter. meradvokaten og eJler ot 
r",tningstienellte, PRT. have Ill'IIt. lI,·tiklerne isen, 
MinilltCNlD ml!l1er ikke, opgav Erling Oll'leo df!nno 
at sogen kø.D vindes. plnn. Til FoJkeUnget. sagde 

I Follte1.ing'P.l,s spørgeUo i han, ot hi1\\.orierne var akre-
gftr VIII" Rrling OIRon ikke v~t all 'pru{c"siondl PI! sm:· 
RfvillS, at der i 1986 hlev dipt' • o~ PET ikke ville 
plucernt hernme]j~ - ar; kunne vinde {'n retOOllg. 
olovligt - onytningsudst.yr 
hOR n11vær"ndll ombuds
mand Hans GllmmelW{t· ÆRGERLIGT 
Hanaen: Ek.~~rn Blodet.s aTlsvara

havende ehefr!!daktør Bent 
nUIE PET Falbert Ilekla~er ul!slutnin

- Eksempler har vist, R~ . gen: 
virkeligheden one kan vrore - Det kunne ellers hnve 
mere fenwUllk enrl funlR' været sjovt. Så ville vi have 
Rion. Sujcg kon ikke afvibe, heveL all hvml dl.>r Iwdder 
at omhlldsmll.nden har Vil!' akæg eR bl" hriller i rel~en 
ret af1yttl!t, Ilagde minister Ol; gøre dem opmærkAom 
,n. på, at de vor LVlmget til ut 

Mon oftor flt hun Ilelv hm tule Hen(lt 0R moo ikke va· 
~pllrgt en række lidligetl:' reR meddelere i ijid,gLe {'nde 
PET- chefor om de havde oSS" ville være dukket op. 
\inuit loven og bragt Hig i en Det er ikke derfor, siger 
situation, der kunoe give' J.i:rling Olsen Ul Ekstra Bla
dem halvandet "re frongsel, det: 
tnrde mlI\illleren 1l1! fast. flt - Hvorfor i niverden sklll· 
det ikke var PET, der 'som le vi bnlge a~ mange res
inB~itll~.ion' lltod bag udllpio, S(1I1rc€r p~ sAdnn et shaw. 
neringen. twia ikko vi kunne vinde 

aogen.STAFREM Hon fortæller, at han aelv 
J\lnti~lImi..ill~('.ren opfor· i mnodegs tog sig tid til ut 

drede Ekstra BllldeLB kilder holde et personligt møde 
til a~ træde olTentligt from. mf'd t.idligere deparle
Så vil hl\n \Itarteen politiun ment.!lf.lwf Poul Lunclbæk 
dcmøgelse. Ander~en. tidligere PET

Peraoner, hvis navn og chef Henning Fode, og de 
identitet er Ekstrll. BIndet tidligere B01lschder Per 
bekendt, afslørede i fredng8, Larsen og Mlkllel LynRbo: 
et. de i efienkeL 1986 brød - Efter Ekstrll Bindet i en 
il)d pli Gammelwft-HnfJ ledeT havde kritiseret, at de
sena kontor på Københavns partementschef Michael 
Universitet og Gernede Lunn kun havde spur~ dem 
ulovliw. 8nyinillgsmll'ltyr. i telefonl'n, bl'~luttedejeg at 

De handlede på egen hånd tage dem alle sammen selv
e[l;er at være tippet om sog· øje til øje. Og de fastholdt 
en af perSClner i Fomvaretl'l deres forklarinRer. l folke
KOlltrØlll'ionob'e, der havde tiTlget krævede Pelle Voigt 
opsnappet oplysningen om (SF) at Erling OIRen under 
den ulovlige al1ytning. ajle omstændigheder skulle Eks/ra Bladet 16. 11. JUlItitsminister Erling Ol M.ølt.e en politiundersøgelRf! 
aen ville i første omgang af dfm ulovlige aOytning af 
have BAgen opklaret v.ed en Hans Garnmeltoft.-Hanse:l. 
almindE.'lig domstol, hvor - Det ville være ske~, hvis ErUrlg Olsen: Artihfl.'Tne er skrewlstl. pro{('J;8iaN!/t og Stædigt, at PET Ikke kan AF JACOB JUHL OG 
E!ultra·~ladetskulle trække dervartIIIe om en hnnRI RnEt". u;n(/c en rd8til1lJ. (Polo: Morten njl1r11 ']f!lIfen) ANDERS~PETER MATHIASEN 



Retten og viljen til
 
at forsvare sig
 

Der har været en del rØre på 
venstrefløjen i kølvandet på 
Den røde tråds initiativ og linje 
efter affæren med "slagvåben" 
i Studenterhuset. 

For mig at se har Trådens 
handlen været først og frem
mest rettet mod den borgerli
ge, sensationshungrende pres
ses hetz mod antiracister, kritik 
af Studenterhusets og Studen
terrådets umiddelbare medvir
ken dertil saml stølle til antira
eisters og idet hele taget ven
strefløjens ret til at forsvare sig 
mod nynazisters vold. 

Nøjes man med at vurdere 
Trådens aktiviteter udeluk
kende som udtryk for delle og 
ikke alt muligt andet, synes jeg, 
at bladet fortjener fuld opbak
ning og meget ros for deres 
aktive indsats i sagen. 

Når det gælder vores princi
pielle ret til et fysisk forsvar 
mod nynazisternes voldelige 
metoder, burde der ikke være 
så meget at raDe om. Denne ret 
må jo være en del af den almin
delige ret til at forsvare sig mod 
fysisk vold. Hvorvidt det gene
relt politisk er klogt at gøre det, 
vil jeg også svare ja til af flere 
forskellige, både kort- og lang

" 

sigtede, grunde. 
Fordet første vil jeg sige (og 

håbe), at det ville virke demo
biliserende på os, hvis vi nor
malt i stedet for at forsvare os 
foretrak al få tæv eller stikke af 
i lilfælde af overfald. For det 
andet trorjeg mere på, atnyna
zisternessyge og miljøskadede 
væsen vil få større næring ved, 
at vi bare viser os som "kujo
ner", end på atvi skulle optrap
pe volden ved at forsvare os. 

Hvad den borgerlige presse 
angår, skal de nok prøve at svi
ne os lil under alle omstændig
heder, menS vores selvfor
svarslinje, er jeg overbevist 
om, kan finde forståelse og 
opbakning hos støt'tedelen af 
lønarbejderklassen. Hvor me
get hjælp vi kan vente fra poli
tiet, burde alle vores hidtidige 
erfaringer klart fortælle os, og 
jeg synes helt ærligt, at vi helst 
skal kunne undvære dem i poli
tiske anliggender. 

Vores forholden sig til den
ne sag er enormt vigtig, fordi 
den for mig at se også har sam
menhæng med vores prinei. 
pielle og langsigtede holdning 
til, hvilke midler vi er parate til 
at bruge i kampen for socialis
men. Er vi fast besluttet på, at 
vi og lønarbejderklassen ikke 
skal vige for at bruge de samme 
midler, som der bliver brugt 
mod os, så skal vi jo hen ad 
vejen udvikle erfaringer og tra
dition fordet, så det ikke kom· 

(/E'.}60- r7Mvti' / 
LI C7€fV ~ce#?  W p f' 

17. (rrit - q J 

mer over os som et lyn fra en 
klar himmel. 

Derfor! Der er ingen kære 
mor, vi har ret til at forsvare os, 
og vi skal have viljen til at gøre 
det' Og desto mere fast vi Slår 
på det, desto mindre nødven
digt kan det vise sig at være. 

David Helin, 
medlem arVS 

Drama i 
kosteskabet 

Det efterhånden famøse "vå
benfund" i Studenlerhuset har 
trukkel tydeligt spor- om ikke 
andre steder, så på venstreflø
Jen. 

Den politiske idyl er unæg
teligt blevet brudt i del lille 
dronningerige. Først var der 
bomben i Søllerødgade, som 
nok lavede en ridse, men ellers 
ikke påkaldte sig nævneværdi
ge reaktioner fra jævne men
nesker: Det var jo blot de poli
tiske yderfløje, som bombede 
hinanden. 

Anderledes forholdt det sig 
med gadekrigen efter Unions
afstemningen: Politiet burde 
have dræbt dem allesammen, 
kunne man høre de ellers vel
afbalaneerede danskere ud
bryde. 

Hvorfor disse aggressive re
aktioner? Den bedste forkla
ring, jeg kan give, er, at gade
krigen brød det billede, jævne 

danskere har opbygget af na
tianenogdens politiske kultur, 
vor "civiliserede" politiske ad· 
færd, Pludselig stod vi med et 
håndgribeligt eksempel på ud
Øvelse af magten, som vi ellers 
skulle tilbage til30'erne for at 
hente. Selvom alle, inklusive 
den indifferente, godt vidste at 
udøvelse afmagt kan tage den
ne ekstreme form, så er det 
lykkedes at fortrænge gene
rende kendsgerninger. 

Det interessante er ikke et 
par kabler i et skab! Men deri
mod reaktionerne efterfølgen
de: øjensynligt har dele af ven
strefløjen den samme evne 
som de fleste øvrige danskere
nemlig evnen til at fortrænge 
en ubehagelig virkelighed. 

Anvendelsen af "vold" er, 
under de nuværende omstæn
digheder, uhensigtsmæssig, 
men politiets nedskydning af 
demonstranter har dog haft 
den effekt, at den tvinger ver
densfjerne revolutionære til at 
forholde sig konkret, og ikke 
bare teoretisk, til virkelighe
den. 

At undlade at tage stilling
konkret eller principielt - er 
Udtryk for småborgerlige og 
naive forestillinger om den po
litiske kamps betingelser og 
dermed direkte reaktionært. 
(Lettere forkaner af red.) 

Carsten GJargaard 
AaJborgvej 39 
9560 Hadsund 
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Eksklusionerne
 
blev opretholdt
 
Generalforsamling i 
Studenterhuset bakke
de bestyrelsen op. En 
sort dag for demokrati
et, siger Regnbue-akti
vist. 

Af Thomas Sæhl Sørensen 

Stridighederne mellem Stu
denterhusets bestyrelse på den 
ene side og Studerende mod 
Racisme og den psy kologiske 
rådgivning Regnbuen på den 
anden side er foreløbig endt 
med en sejr til bestyrelsen. 

På generalforsamlingen i 
SlUdenterhuset lørdag den 13. 
november valgte et lille flertal 
af de knap 100 fremmødte stu

derende al bakke op om besty
relsens eksklusion af Kalle 
Birck-Madsen pg Anne Jøns
son fra Regnbuen, mens et 
overvældende flerlal stemte 
for eksklusionen af PeJle Buhl 
fra gruppen Yggdrasil. 

- Vi kritiserede bestyrelsen 
for at have brudt vedtægterne i 
forbindelse med eksklusioner
ne, Ole n mange af de fremmød
te var ikke interesserede i at 
høre på argumenter eller di
skutere, fortæller Jesper Lund 
fra Regnbuen. Han betegner 
mødet som meget ubehageligt. 

- Generalforsamlingen var 
enstandret. Det var ensortdag 
for demokratiet, siger Jesper 
Lund. 

Også suspenderingerne af 
de tre grupper Regnbuen, Stu
derende mod Racisme og Ygg
drasil blev opretholdt, og be

styrelsen vil nu undersøge de 
tre suspenderede gruppers for
hold og ~fgive en indstilling 
om, hvorVIdt suspensionen 
skal hæves eller en eller flere af 
grupperne skal ekskluderes. 
Den endelige afgørelse træffes 
på en ekstra-ordinær general
forsamling i Studenterhuset i 
december. 

Generalforsamlingens op
bakning har fået bestyrelsen til 
at tro på en snarlig genåbning 
af Studenterhuset. Men ifølge 
Jesper Lund bliver det uden 
Regnbuen: 

- Regnbuen har ikke lyst til 
at komme tilbage til huset. Vi 
regner med at kunne fortsætte 
vores rådgivning et andet sted, 
siger han. Regnbuen vil dog 
alligevel arbejde for, atsuspen
sionen ophæves på den ekstra
ordinære generalforsamling. 
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Respekt for andres overbevisning 
R.idglvnlngigruppen Regnbuen 
skriver Ibent bll!Y til rektor Ove 
Nathan samt den kommende 
rekton 

Kære rekror! 

Du nrlteJer Mde III Ekslra 
Bledel og lil TV2 el VØlre for
færdelovor dal s'uJtc i Stu
dnnlnrhn~ol. Og dot skele er 
angivnligt, at der ved en dra· 
maliskpolilirezzia blev funOllt 
9 slogvAben - 8 stumper tele
ronkebel og el vendrAr - tænkt 
som nødvlllrgeforanelllllning I 
tiUmldo af vnldellgellngreh pA 
enll-racisli5ke errengemnntoT i 
Sludenterhu~el. Isernme fur
bindelse cileres du i EB lou

rhg don 21. oktober for følgen
dn: »nnrtsol fra »RrgntJlHlOO ng 
»SlurleTlmrlo lIlod J{l\dsm()~. 

lvivinr jeg ikke p~ de ShldlJ
runrlos godo vilje.7og llP.slulle
de mig mrat reagprll, rll\ dnl gik 
op for mig, Rt det uetop var lils· 
se lo grupper. rier h~vd" vun
detmngtkampenomh115et«.Vi 
må her spørgo. hvorfra ordet 
,.maglkamp« kommer fre? 

Del kommer ikke som en 
ovorraskelse for os, Regnhuon, 
et du Of virlenrle om interne" 
pTl)htem~r og en særlig51rid l 
hus!!l. VI her sp.lv, .'lemmen 
mp.rI onrlm hu~ektiviatnr. hon
vl!ndl M \11 !liR mod ønske om 

dlJnlorhuscl. Du modtog ni al Rl!gnhll'~11 ikk<1 slo::ullc være politi~kn. religiøse og filosofi
hrev mml lldførlignokulnllnta- I Slurlf'ntnrlm~"I! ,d:n nvnrhnvisnlllfl, saml nini· 
linn IIf hll~-lntl'lrnn Jlrohlmnnr Do h\l~-jlll"rl\e I'rlJlel1lor sk<1 0l'ril1dr.l~n". Endnlif/ vlld
~å senl Bom den 22,6.1992, hlp,v udredt verl egon hjælp, [agp.! gnnflralforsomlingon en 
men i stedot for Rl forholdo dig "ii mOIl særligt Rennem Regn- p.bklusionsparllgraf, Samtidig 
til det ønskede - 5egkyndig 'lu- buen, og Sludorende mod" marlorer generaJrorsnmlinglJn 
rldisk blst~nd lil hUllOl';·9vare. Rnci.~me·s arbeJdo. Ved d~n~,i,,"(Iklip\idt l pn vedleRen Fælles
dn du, ved at lade 'din lUr'lsl dlnrorn goneralforsamlilig l p udlolf'ho f'lt merllnmmer nf 

den. hAr vel informeret dig 
herom 

Fllr nI frisk(l np ilA din hll
komrnelse, skal vi gl'lTIl op
mmfksom pA, al fmllesndta
lolsen benævnte rlnn lo~ik. 
hvorigennem prohJemer IBr 
SlnrlenlerhuBel hidtil bavrl!! 

Lars-Erlk:",Allln lukke for septcmber1gg2 Studr~lerhuR~t,atdcllkkeer kørl, nemlig ,.ElAme llm ~'i-

drl~tøtten III Studenlerhu- m.llspero.graffen egll~ml et vlflrlllil.qterle I Slu- Gllm-Ioglkken~, dvs. hAn IIrfe
set. 'slUl!Vnrlklllda Sludenter- mæssigt op genn buset, nAr denne tilst", rel og gør offeret lil den skyl
huselsbeslyrelsallla\elåeko-, .. Huset IIrb' '!.te,~r hAret,,~!~g(~'~j",,''dige.Ved oks'J?licil af51endte
leret nvarfor sammt'. Beskedont . 1.!ldl\dUI . .llof?~1}~~&~lbg\:j~~~o.. n fr~', dC.nne logik. ønsker 
var her, at husinternø, l>t'Obl(l~ne oInRi:, (j og 
mermAlleStuden~lQ'nU&OI.'lQh,~-",aotrl~tl.tI tlamfund... Ogdet l I;, 
klero, og unl,.'I'orshntot "'n&k~t , tilf6f~";,~· ondvldertl" I,.:" ved-! de 
dolkeflol;ehllnvnndflIQl}rIDeg", n!'tl9glll/lf~nlttfll om ..Mødlem,s- ; ~~I't' , 
ud~tr:Uihrykto LnTS:~~!Jtb:j.,;~'roulSbad~r"'Oll -PlllltU'-, ot : Denne 

~lllllo iii Il'lsning,~r bestemle, - uaon noltmero bogrun'd.elile'- ~~m'dlllmilAknvltetef skol: Nathan, kmid 
graverende Pfa~!llmcr I".St~,,,.../a__tdoi:,at,h~ns kl~~ ~I~!~;I Ud9VOS~~ mpaktfo~andNls 

<c' il •:'lifilus~t o " 

" ,,;~ '__ :';,,",,.' '". i 
I~~:'" ',. ". 

" , tlldo htd~r et det udemokrati-' Ind8!';TevOl:'; forlod Huselforot-
Ake uvm~on I SIu.denterbnsel.,-:;:;llft1lt give Aknnomlsk Illskud. 

Lars-Erik Allln.:~ 

BestyoiBen bostemIB, el"blIlV':" omgikkos beslyrelsen hllfllem- :fske/Jnmdo sl1ih'Jnttlt havde lllvendø StilQ.enterhu~. hvor 
, denne husordon ikkøra:kovnt;' mnleorne, ,imed studonlermilfitol:at Rnre. tlngonn keriwokso fmm ud~n 

beSlyrels8stll. 'mAtte. bdde Kallll Blrch·MBd· Derfor kun beslyrelsen Ikke 'J,eg kunno nævnes! an6llcvls maglmæsslg 'k'mitral fre solv
dat til rAdlghed, son· 9& undeTtegnodo fnrlade b~,~~,i91n~llbn6gkornpe- ;,afkbnlaoto tllfældo;~\i~~:; b~staltede maiginale, elite
yrolsen Irædet"tP~Hær:et,.Jegs! nu en chance. {or",rJ~t;:{)ortot j'hl'ljgrad don ma- ciSloid,',":rll:cislisk, k"rJmlnel~" grn er. ". " 

ef dot væro ?R~'uI<~":/a:(bringe den mllilanh~'P'~I~~{t?t'l\.lp\\lerendl'l"og·kuede ,mel- ;' udi~"lo.ktel.Lik..;uetisk:i~g vol-' Tnk til de, lor bengtit ~ngel 
Jfot':iomling'1: oero- ,ske mnnlpulaIiOti'tU:~I1.l:ft'"eg:'le,mgrnppe~ for "~luniversilotIlIS st nigom del b1evkaldt ':. dellp"edflllrd rri::rlll nu,bortvl- e 
I hUQ el konstituere afsll?!l el samarbejdO" mod' en' A"I·.."Ro~bul'mu ml'tnge s!Qivl}- :st:O--'~~il~,~~~bltitlol):~Ters . ~ '. oliti t. ol !IlmrlOf 
yrelso, erkf(Biot voldoligLudem '\ ,~8tateDs,ponge.: ." sIde, men':>;yl1 Ilfslullo,:lTled mlgelsedemenncsker~OlTlof-
on Jog, undor, føtogtrnkmlg Jiilr~..r blandt dll ældro slu- : r(ort,t et Jll\be,'åt<jl:uppm--~stlm fenlligl og privat i QkriO og la
vold,lrak 1101, olllRllvel fotlllev' 'som ver gnmmol og 'Ocblllforum. KSP:iI'iJ.M.S. Ba- le. har kBldl miA ,vod 011(1 do 

.tv/\ ,litno,~'fa0linitHI';h, ,":', .uppe ud af Stud en~ I HUR'Ot pA ;~ds ol nok III al proto- ha',i~ Sludllnlcrmenigb,e~el1,',.;;; __viOrs~e naVnrl, nu ~p,lv8fhlllngt 
no{d~n\inerø,'gtlldente,J;:ll]dlVi>~i/',op'fordr-i;ld(lfo1'tt\. tyrebolllt skriOlige"·jld- ,modorblljde dan bl:" l KUrrliskll Studcroll~~."d~n'~ud /lom del de or: Umorlne po
, '~8r~:-malk~,ø~I~~~wlg,ti1" Også senern, de Urilvllr.;:..~d~~:professlonollepolitJølte "naelike d~ll19J'rati9~6,;ltfuppe ",Hllske ronlållter udlllllordrol"~ 

nde~,!!~~'rl~~~~l'Iri' 8~mnten ":S; let bbllnsod,o Sig"'~V!Stno,ilt~p,lllatlOn I StudODIl}rlJu
) Af'f'fl~);\;)1':~~~~4"lfl,lJ f\9fI':" '.:,m~ch'/'04~dga",.,sQr:n I l~, .flf f: ,,~ol. ,tn~ det gjorde. onlllnt ..'10 

'~';W~~;6'·'i::~~R~l ,;~~~":" yry}::j~--r',« il~" ,j~ '~ll·'l:'~iM l::!" ";C:"',L'-"'ti-; .'	 ' 

oØj},~,I:Qt~'Qq ol es· o,'ii i1f~ .~!~ o 'o 
;(',:~,~;;~~~,~?~,,/~ ~:1':{:r".:~:,::\j.-\, ~4 ':- ~ rtt '. ,~~:~ ;Ie~ :;17i: ' , 

' .. '." ,,, .. '~3~:i}!I'·. ?, ~anltlllrk,'''' 'i,/>,' ) t~T' ~" / fon. For anybody who htl/l:~vor~'" proill;;!J Ihls Is~ue witb eome 
udve~llngN~de,l'1!ndl! ~,TIfu 'inlorl\lltlQnal 8tudIJdl ,:bcen to RWllrlnesdny.a1 Iho Cll~···.. J1!lfspgetive: pethaps level a fi· 
~~k~~dSkab?$~~r:= ' 401'6,; at"~Sludellttlrhu.,øt h~s: i;1'å, It hes been II groet oPPO'l1:t\~ ':' neon SludontorhuooIOTJ1l1nel
~, 'i;:~J:'<~r" /":"~'1(:-" ,.,.,' b'p.eb: orderod . dosod:"by, Iho , ',.Ility for intornntionlll slurlenLS Izothl'lmombera~howereh(Jl-~ 

versily'pJl 
'ticai r 

'!:'he hlt!l!1IB~Clnnl"studon,ts.:,'R( UlIiversllY. Cau~h~j~;a:polltl-·''<'·IO got to knnw Dach olher. es .~lngJh.ø'allegi!~~~'woapontl.;"., 
'ho (jnlrerslty o{CopenlJagrm.::<';:"CIllølruggle thai wo wero not well RS e chlln"c:~ for Qenes'l1i"'t!_bu~~odosatli"l::Rfedownootn· 
h,B\'~beon' rapbd: .,rapod ol li ;'",llven lniJolved in. il Is now lho ma~,t,rlhe "internellons.I"~sl!J.<n, pllllely'1' By ellowing Studon- i 

i::he~ll':.lo·';~~~nh~itlJ<,Y'".o ' ·d.llnls.}t rfour'lRl'gflst mrpollu: ,,' 11lrhuset to remøln c1osed, lho 
we'f/j, promi8l\d;i}Ioptivil, <\rrt(lrnetiontli c\\lturMl:nd University is oc~uelly de
iiJ~kJni--tb~:, most.:CI\\t;:(lf. Ihe Univauity høs ollow- SlroYJ~thllrl!pu:t'åii~nthoyar9 
{Qnad .. mVi!~,~'. ','c.,, ,", it,t.olX'.tRke~a'Vay;:I~~!~,<fj~rig)bbardIOJ1f~tecl. ,:Bayr ,r1;\iit!'tli

liJhI!ltY~8, .. " . ~:til~hullllthll~ ,?~10~Ø,i&,Jta,4W:1,~ftTho tJnlVofSlly n:e~tIs.!o AP-'ii~:,.v..:O,,!!B l~lafnaltOoll1 8tu·"'is~,!;9~ 

i*~1":;:ft~if~!;t<i71:Aii/.'fOlr?0 ·1 .:., ,':0'. .. , 
",.:~,i,·""·,,,"fl;", 

- . ~Stydentø:rHusl'!ts generalfor-
Il. \"s'ail\llnll alruhderstrego. ol dl1r 

lOT	 lkkO/ltl;epterlllil1ogen form for 
hp.vldsl disrespe~t,ovllrfoT 1111

dro menn(!~ket ell~~ oVllrfor 
hUQel, værdip.t, ' \\, 

":~""
 
,.." 'ilo..... "/;"',.,	 , 

"". """, ,:", f-- '. 't",. . ,:i 
yngt9 rolk. med lp.slUme hm- : at skil ... !ll mgte demokrailsk, 
gc.rbehov bJt\,~)ordot Ilfpolili- .' i~ke'faci1ti,~k,tvitl",ppliUsk o~ 

,;og:t.~1M,:§fuaen.t,ø.rr0lllvante bJnrl"tsfl."i;-- ':::., 
a~\'~lielor.I:l,U Vi~'vl1lreJ~ed ti~ .;. ".;: ./~j;;;,-, ','il.."./ ,:~ . 

'j, ,a''''';)d~'(',t'li!:l'\'h~~';l$'lI~~'h1~"'11""'1 ~;~.i,I; ~1"1111 .' ,'ir,,'" '"l. •. 

l i~:: !fif 'o:i;o.,,: i)L,': 'o:'~ o'v,;, 
'!; r::F' , ";'4 ,. ", ; '; ~'<, l'":, 1, j 
o;di!ll"s,llrellot Invoh'Od Ju:Unl.l It~ own imageJh#pt doc:lded 

uronlyp;"ll~ Io sell tbø inlemalionlil ..!llu
ill as arnbll8" donts dtiwn tJierlver:It i'sobvl
li~'/ni"4c~t!~e-, "r.llllitfroin Ulig l1aseo ihnl thll 
Or~u?'&~M~i\'eraily..dolrSnofcQroebou.t 

rll'lhcll Do"'·:' 'nor res ect Internl1.Uoml.i sln
more concern~d 
"~I,ti~~~lltlon:~ 

l, j';~<~';,:,j;:..'.'" 





EN FAST 
FORBANDELSE 

Vejrprofeten Arne Gabs spår Danmark en mægtig isvinter, hvorved vi kan frygte, (lt øresund fryser til, således at vi {dr en fast 
forbindelse til Sverige, inden de radikale har besluttet sig, om de vil have en. (regning: Jørgen B. Bitsch) 

-
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Torsdag 25. november 1993 

Hvem mon nu står for tur... 
Fra læserne 

19 tidligere og 
nuværende brugere af 

Regnbuen 

Vedrøre1Uk æn psykolngiske 
rålJgivning RegnblUlllS uæ
lukkelse fra Stuænterhuset 
r 'dhængnlll{! I pressen: 
\ •.• J, nuværende og tidlige
re brugere af den psykologi
ske rådgivning Regnbuen, 
er chokerede over den hetz 
som Regnbuen har været 
udsat for både i pressen, fra 
Studenterhusete bestyrelse 
og fra ledelsen af Køben
havns Universitet. 

Glemt i anklagerne for 
terrorisme er det faktum, at 
Regnbuen først og fremmest 
er en psykologisk rådgiv
ning. De psykologistuderen
de og psykologerne i Regn
buen er mennesker, der yder 
et stort stykke frivilligt ar
bejde for at kunne fungere 
som en gratis rådgivning. 

Som brugere af Regnbu
en har vi flet en uvurderlig 
støtte til at bearbejde vores 
problemer - en støtte som 

er blevet givet tilos i åben
hed og uden manipulation. 

Regnbuen har for os 
været et godt alternativ til 
piller, til en psykiatri, der 
baserer sig på magtanven
delse og til etablerede (og 
dyre) psykologer. For de fle
ste af os har Regnbuen 
været det eneste alternativ 
for psykologisk bistand. 

Stuåenterhuset 
lukket. 

Foto:AFL. 

Vi mener derfor, at ån~ 
svarlige myndigheder må 
bakke mere op om de eksi
sterende alternative og gra
tis rådgivninger, samt støt
te etableringen af nye. 

At folkene i Regnbuen ud 
over rådgivningsarbejdet 
også har beskæftigt sig med 
politisk arbejde i Studenter-· 
huset har aldrig været en 

hemmelighed for os, men 
dette arbejde er på ingen 
måde gået ud over rådgiv
ningsarbejdet. 

Lige nu efterlader eks
klusionen af Regnbuen fra 
Studenterhuset os brugere 
med en række foreløbigt af
brudte terapiforløb. Flere af 
os er sat voldsomt - og uri-l 
mehgt - undeT ~t ~tørre Sf)- ' 
elal t og psykisk pres. 

Vi finder det er helt for
rrykt, at der er blevet sat 
lighedstegn mellem Regn
buens arbejde og terroris
me. Ifølge denne sags logik 
kan hvem som helst ud
råbes som terrorister, og vi 
kan kun frygte for, hvem 
der mon nu står for tur. 

Vi håber, at Regnbuen 
snart kan fortsætte sit ar
bejde indenfor rammer, der 
kan sikre, at detkan foregår 
på brugernes og regnbuefol
kenes betingelser. 

På vegne af19 tUiUgere og 
nuvære1Uk brugere af 

Regnbuen: Marie Birgitte 
Larsen, Kirsten Sjøstrøm . 

og Søren Kruse, 
København. 
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EKSTRA BLADET 

undCI'B~gel~l!, ~~.,. llnndøyn
lill"i~ vil dn,jt lIig om politi
ellI rolle i llflytninfft'n. 

AnylningA-lJlTror('n bl('v 
I':('noplivet i J:Ar, 011 Nktor 
v('d Kf\t)t!nhn'm~ Uni'Yl'rl<i· 
lct Ovc Nothnn np~l1øeA nf 
~n hf'tto<"t mf'dnrbejrler, I!('r 
r"rtnlll>, Dt hlln I l'nl'rl\rrt 
I m~r. lIllIlIlI> V/1'rI>L mNI Lil nI 
fjl>rne df'n ul,,~IiRe mikrofIlIl 
frll ("\1 Il.'lcfon, der tilhllrlØ 
{lmhuct~lllllno J-1nnR Galll' 
m"lt~{\·II"n"l!n, 

Ove NOlhnn blev I R~r ~A 
bcøtYrV't over oplysningrr. 
ne, ot hlln øjeblikkeligt hlul 
om cl mncle mPd IIln øvel'9tc 
ro"-"lntte, undt'rviflningømi. 
nl~ler Ole Vip; JenlM!n (RI, 

Ole Vig JenRen gik li~. 
110m ",klor videre 1lp i "y. 
lItemet og udbnd aig et mlldr. 
mPd atntnmlniøtert'n. Med 
Ul dette møde var jUfllislmi. 
nister r.rling Olson {S). 

Rllgeller ,,"d jllfltltaminl
steren U) krillemool'l l Illt 
miniRterium. Et mooe, der 

",-o'	 fønilsluttedeomkringklok
ken to j Mt. 

Forinden Vllf opll rep
ringeoR aikkerhetllludvolg 
indkaldt. 

- Nu dll EltatrR Olooets 
kilder pr lddl fMm, l'r vi i 
I]0ng l/(en, Riger Erling Ol. 
11'1\, dt\r uncteutreget, flL 
hnn ikke I o('nnll omlfllng 
har omftet IlRflQl1 med de 
lIdliRer8 PET-cl1efet. Flere 
ar oem ørb('Jdlll' i dag for 
jU.lItiuunini8teriet, 

- Som Jeg Ilelv l!Iftgde C' 
FolketingelM tnlel"lltnl for e· 
dl!n, knn mnn ikke afYifle. At 
virkelighedf'n er IltøfTe end 
fontaølen, Illler Erlinl 01
æ". 

Hon fremhæver, Rt det er 
.. en fordel, Ilt kilderne hor 

vølgt nt litA frem, 
Mødet hOFl stnunninMe

n!rl i dllS IIkolMtedes ..{kln
-ml'nd~rl1'lIkll rl'Irmttf', F(ll
" ketinlJllt sklll iIl'A Ind l tlftw-n. 

Der I'r nere rnulJghrn:ler, 
menjllMilBmlniRtlll't'h viii" i 

, it'Ar IIfb:oll ikkl! IIddyhe. hvil
kon form den uvildige uo· 
det'l'lll,creløe fAr. 

- Det er op Ul portirer
mændene og BL8tBlniniøte

, ",n, ,ipr hnn. 

· PARTIFOMÆND 
SAMLES 
TIL KRISE~IØDE 

Som E1l.8tre BIEldet ak"V 
'furrijfP. frrdng, blev der i 

1980 fundet Eln ulovligt or· 
lytningllUdl'ltyr i nuværende 
omhudRmnnd Hans Gøln
meltoft;.Hnngenll kontor pA 
Kl'lbenhslI"llll Univer1lltet. 
Det IIkete lIAmtidl'g med, (It 
de kon~Il.Uve btJkl'l!mpøde 
hone kondidatur som om· 
buctRmond. 

Efter et Up frø. en nu "r· 
· d"o major i "·orllvorelø Ef


terretninW!lj(!neøle. gik Ul
 
mrond Ind og fjernede mI

krofonen pi Gommp.ltoft·
 
HnlW!n konwr i Skt. Peder·
 

" ,'~,~t Iltræde nr. 5. 00 8!'!ndte den
 
'tllbftR"e' til PollUetll Efer·
 

O'hf1Uri~l"'IiJndtn, Hon! nl"n. JUMillJtnini.'cr ErlinS 018~n retninptjenl'lIte plJkllohl1j
W:l1o{t-}fa/'lflt'l, blell af/ylld i -liIfrtdll med, ol kilrfrrnt ml · lInmml'n med PI: brev, der 
lr!B6, Uf!'! fllr flifl /lff'llf!l,lntlf/t. fiM,. frenl. (FaItJ; BDren Jen_ sn~e 'Tflk for IAn.'.
(FDIo: JaOJb Maarojerg) 8tll) Nu Ul fnrmifldnK Indknl· 

dcA lInmllls(" pnrtiformænd 
frø Fremllkridtllpaniet til 

Sf' - til el mnde pA "tntAmi· 
Statsministeren og justits	 

ministeren indlwlder alle	 nlllleren" kontnr, hvor Poul 
Nyrup RAIlmU8sen flommen 
med dem vil B1!nnnem(p\ 
mulighederne for Ilt komme

partier i dag efter at Ekstra 
Ul bunds I affmren. Bladets vidne er stået frem Slldanne hnlltelnok.o.ldle. m~('r øbr meget Iliaoldent 

Hvem Itlrtedc I 1986 en 
ulrivllij' nnytnlng af 11m. 
hL111,.m"nil 1)Dnl G"m. 
m(!lton.-lfan!len? Dette 
"pot'lfl'Imlll, lom EklItt'I\ 
BlAdet ntllte I roniJfe 
ulfe, ct' nu blevet et nl_ 

. '1.J'Ullt • .l"eR'erlnl]l'pro•. 

hlem, det' !lent i not in. 
volverede ner'll mlnl"tr.. 
-InklUlllve atntllmlnl"ter 
Poul Nyrup Jbømllf\llen. 

Viø en preAAemoodellll~1! 
udAcndl of jUAt'tøminilli.o

riet j Ofic!R blcv det m!!ddelt. Stalllmin;f/ltr Paul Nyrup lI(1~muf/un 1"'Irtr1~!f htr lil moorgtn m«l par1j(armiCfldtne far N
 
alder rAl Itommer "nu'IIWil]._ undtnø8~ MfllPI lil bww. (FolD; Thoma. Wilmann) _ ,
 

- fnktillk kun ved elvorll(t1! 
lwflivenheder Mm Ibr ekø
empel devnluerlnll (lf den 

, danske krOnD. 

Af JACOB JUHL OG 
ANDERS-PETER
 
MATHIASEN
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STIK IMOD detts blads nstur - der . Bom en note på sidste side af Den . presse ellers heft ~e muHghede~ for'
 
-som be~~ndt ,kendetegnes ved en til Store Journalistiske Glemmebog. Bt bore i siden den 12. november..
 
det selvudslettende. grænsende be At den først reagerer, når der fore~
 

, 8k~enhed,- vil vi.pli. denne pl8~s og IKKE på ~nd' af, .Ekstra .. Bladet, ligger en, lpinisteriel skrivelse, taler:
 
på denne.dag for :eri.gB'ngs ~kyld prale men .fordi elle andre nyhedsmedier c sit eget sprog Dm den autoritetstro',
 
lidt,:af os' selv.' Og samtidig benytte rutinemæssigt bukkede under for .automat..tænkning, scim præger de
 
lejiigheden til at anevere nogle' vel den: journalistiske .svindsot, hvis fleste danske nyhedsmedier. '
 
fortjent-e spark m"den øvrige dBnsl~e . symptomer er følgen4e: 'Tja, det kan
 
medieverden - det være sig tv, radio der være, der er noget om det, det. NOK oin det,
 
eller ,morge~bladene.'.. kan OgB& være, der ikke er. Foreløbig Vi er selvfølgelig tilfredse med, at:.
 

afviser politiet jo, og der foreligger statsadvokaten for Sjælland sammen
 
'DEN' unde~øgelsi:r, '~om regeringen ikke noge~ officielt, /:lå lad OB vente og med en følgegruppe på fem politikere
 
ved justitsminister .Erling Olsen .har se. Er der for resten mere kaffe?' nu undersøger hvem, der aflyttede
 
iværksa.t om' a.fiytrlinglm i 1986 af Gammeltoft-Hansen.i 1986.
 
ombudsmand, Hans. Gammeltoft I~DTI~:tgæ:',.' ". ,'~,(;, Derimod_er vi ikke sA fomøjede med ..
 
'HansenS kontor, va.Yaldrig blevet til Da stod hele det forsamlede presse. formen,. Høj~atereta-præsidentens'
 

I.	 'noget, hvis ikke Ekstra Bladet efter korps på nakken afhinanden, bevæb advarsel. niod dommerondersøKeh:ler 
lang og grundig researc.h var udkom 'net med blok, båndoptagere og og som politisk patent-medicin kan·væ~'. Ekslra B!ad,tø a/ølørillS den J2. ne~embc, 
met med afsløringen fredag den 12. snurrende knIneraer. re rimelig nok. 
november. Thi der var udgoot en pressemedde Men akkurat i denne dunkle sag sandheden. 

Og hvis ikke en, af vores kilder lelse fra Justil.sministeriet om, at havde det været på sin plads, hvis de Den skal nu nok komme for en c 
modigt havde stået frem og fortalt sin Ekstra Bladets afsløring var korrekt. afhørte skulle udtale sig under vid alligevel. Om ikke andet skal Ekal 
foresatte, rektor Ove Nathan på KfJ Et eller andet bundrAddent var gact neansvar. Bladet nok sørge for det. 
benhavns Universitet, om sin viden, forod for Hans GBmmeltoft·Hansens Nu hur vidnerne med jUBtitsmini~ Når nu ingen andre gider. 
havde en af de største svinestreger i valg til FolketingEts ombudsmand. swren!:> ord 'adgang til at lyve'. Læs reportagen side 4, 5 og 
nyere dansk historie fået lov at stå Det havde den samlede danske DET virker ikke befordrende for 

,. 
daghlarlel Politiken, Bom i vært j virkeligheden gige;.. ler'ham ,i sin. hlinde hetz "gAS'nyet~hefakallidagens debat gl\.r mlttle meddele: 'Hvi8 jeg skal Bige det' mOd alt, hrmd der illke er des blandt en lille sks 

'Herhllrt Pundik, Politi- groft, sd fører mall {olk lidt bll1øltmplet nf Ulff! Elle-- ...kol).cemchefllr, i Skandir 
.kenB . nu forhenværende' bug lyser. Sri'tkel' 'idt bllir i man/l eller Hans Engell, er" vien Men udbuddet 
cheCredllktør, l;lr som tidlige øjnene. De tror, at de Idr rm en gang j01J.rllaligliBh svin- kVfllifieareda chofcmner'''''11$;« re meddelt hr , i hllldet for~ lavere .~kai, men der st&r je del, sum fortæller mere om det1 varme stol er' gans 
sal anatot p& ,:visen Wnl tlll ogsd, atder 8kol trækkes fem B.T. end om Jørn Hjorting. begræusct.' . 
niorkorrllspondent for Mel procent. Sd /'egnesl"l'kket bliEN PINLIG lemllBten. Hlln er derfor ik-" ver vel dct samme: Tror jeg .Vrøuc. Der er mange hVil:RETTELSE 'Ile - Bom Mc~t om Il11Vne" nok.' BATMAN fieeredc /;mldidater til ul 
skrev i nlitndab'B, dn httn fik Bemærk alle farbehelde' TILSAS dereløre Jan CarlZl)/'ls fio 

Enhver avis begår indimel. Rcsonkjær-pri5en - aktiv nI!: 'huis', 'lidt', vel'og 'tror ko. ' 
lem fejl, som akal rettes. penJSioniat, n,en derimod jeg nok'. ncr1in~ke Tidende heskæf VI nævner (flæng Per li: 

Prisen for årets brøler må fortsat meget aktiv jOllrua Sogen er formentlig, at tiger sig med SAS' fTemtid, Iflm-Han9'!-n, Hennil 
dog t.iUaJdll yor liIJcsøater, liat, publichit m.m. nlere.' den gode Jørn Hjorling ik/,e elter at A1caznr-nlsienen er Sparsøe, Steen Rasbo, 

har en fund {arskid pd skalrøget' i vasken. m.fl. 
El er, utPolhikensjo1J.ma tere/ormen. Og hvorfor skul,'SAS ha'" brug for en ny Alle glimrende krmdid 

lister ihke fæs..~r deN!, egen le}w/I ogsd hovedet? Han er europwitlk Buperleder'. ter, Bom fir klar til at gd 
avis. Det kall o'er VJJf!rt man ansat til at underholde Dantrompeterea der i O\'eTBltrif biddet under mottoet: Det 
ge og gode grunde til. marks Radios lyttere. ten. aldrig Ivr senl ill et gyrde 

Men at de ~nder deres c At RT.plt IOf'~jdelllldny'- I artiklen stAr der: hdndlryk. 
egen ehe{reda./l.lør gennem 
mange 6.r p6. ~frifJillig pen
sion ,!r at ol)crf;/lI.ride græn'11 ' 
sen fcr overfladiskhed - Bell' 'JømI{jorting":'B. T,B[ørelu/e
 
p& organet fol' den højelJ~ skajl..~dgiVl!r. (PolfolC>.
 
dannelse.
 

Fy skamme! SKATTE· KLAPJAGT I VENSTRE 
EKSPERTEN 

HerbeM Pundik - løjet pS. penpAB.T.aion a{ sin.e e~:ne mf!dO~
dr,e. (Pol{oIO). 'Det Båkaldte dagblad B.T.
 

har Bvært ved at beregn~
 
konsekvenserne af den nye
 
akllttcrcform. . 

Det undrer os ikke. En
hver, som ikke har kastet 
sig ud i alle mulige skllttefi
dmer, kan ved hjælp Ilfblok 
og blyallt ellertl forholdsvis 
hurtigt regne aklltten ud, 
hvil! relrnekundskaberne 61
ler8 svarBr til 8. klasse pfl, 
laveste niveau. 

Det overtlt.i~r naturligvis 
B.T.B evner, og det såkaldte 
dagblad hor derfor konsul
teret den højesle ekspertise: 
Jørn Hjortinr,:~ 

Det er der kommet en for
sille-overskrifi. ud ro: 

'Jørn Hjorting: Vi bliver 
ført bag lyset". 

meller dm lorll/li 

Illde ibladel 8er ui, hvad 
den papil/ære og de8værre' Vens/res {ormond, Uffe EllemOlm-Je/'lsen. møner. al Klaus Ridu:r PederselI "ar disklJalifiee 
nu tJygdo/'tlsramre ~illdje- Blg8elvsllfu pm'iid& I/Ondida/lil Europa-Parlamen/d. 'Del er ren kIopja~,' 

(al/elit. rTelflling: Claes Movtn). 
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Derfor fjernede 
Ekstra Bladets 
kilde 
.mikrofonen fro 
Hans 
Gammeltoft
Hansens 
telefon 
- ,Jeg reapekt.eredt! HIlTlIl 
Gtlmmel1.oU-HlInaen ROm en 
frnmraøendldurillt oget hæ
derlill:t menneBke. 

- Det var ikke li~ min 
kop te, pi; mlln hrugte unfllir 
midlet' imod ham. DeTfllr 
akred jeg ind og Ijernede 
mikrofonen, ~om j~g j el 
at)ikke lid havde at.tr'rk mia
tanke om randt.es på hanll 

. kontor. ' 
SAdan hnr den 1i3-årige 

jurist og lldligen. officet' i 
lljemmnmmet. 1..lINI-Erik 

.	 Allin fortal~ til Ekstra Bla
det. _ ._" 

HIlll er nu modigt st.!l.el 
frem Bom dl!n, der en sen 
crterJlnl8.fl.en l 1986 fandt 
en rJlytning'Rmikrofoll j nu
værende mnhllrl~m"nd 
HM, G8mmeltoft-Hanllen~ 
telefon. En bp.slutning 110m 
han har overvej~ i tv ugur
lige !liden Ekstra Bladet of· 
SlØrede, al mikrofonen var 
fundet. Og en beslutning. 
som han har truffet eCWr 
modne nvervejelllcr. da deL 
Ikke ljener nOgEt fonnlil, at. 
detta Vll'!8enl.lige overgreb 
på umbud8mandena pel1l0n
lige frihed fAr lov til at dø i 
øynden. 

Selve 'indgrebet' fandt 
sted pli KøhenhllVJl8 Uni
voraitct.. ejenuom. Skt. Pe
derstræde 6, hvor den do
værende profell!l()r i r'PtAvi
denl:lltab havde kontor. 

Lftt'H-Erik AlIiJ\ og en an· 
df'n mand k.orn uden fur 01' 

bPjdstid en Umag n[t.l!!l. 
Men de havde lovligt ærinde 
pA universiletet. 

JURIDISK 
KONSULENT 

Som jurifli..k konsulent 
for rektor DVB Nathan og 
med eget k.ontor på Frue 
Plodl'l- og 50UI en mand, der 
pldetUd8JlUllkt Vllr An8Vor· 
lig for aikkerhedøforhol<lr"l' 
pl\ Universitetet _ hovde 
Lara-Erik Allin ret til at 
f~rd9S overalt. Og><& om 
natten. 

Den nat ville hAn i al hem
Jllellghed UnderB~ge, om det 
var korrekt, at nogen ulov_ 
ligt lmvde anhragt en epion
mikrofon på univeMlitetete 
territorium. 

I fOl"Summeren hovde AI· 
lin l1'ltt den alarmerende 
melding fra en 1<ammernt, 
der i mellemtiden var dl'kl; 

- Det I'r agu for l:Ilnm~, 
dot d~r furagAr vll..universi
!.fltet, havde ml\ior af J"Cser
ven. viællko!einapektl'lr .1«1'_ 

JuriBtcn Lo.r~·Erik Al/in. - del l/Ilr IIon8 mrlling ot loge lu!mme/igheden om (Irytn.inK~·.9krmdolen mr!rf sig i Rrtwell (Foto! .lon Gromp)	 gen Hansen fortalt Allin un 
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Xkdrn Bladet afelørecle 12. november, at Hans Gammeltofl·Hansen var blevet ulouligt aflyttet. / de [ølgende dage !flod en 8tribe top-p<Jlitikere (rem og /bT1alte, at de menJe deæ8 telefoner Mel) aflyttet 

rorhinrlre. forbimiell11l m~ en politisag 
Dette undgik ikke Lara mod en københavnsk vd· 

Erik Allins opmærksomhed, benhandler ved navn O)e 
og hlln har fortalt til Ekstra Mortllnalln - mente de, at 
Bladet, nt han i et stykks tid det var politifolk, der stod 
tænkte over, om han selv bag. 
skulle tage o1færfl. Derfor forfattede de et 

Den mest inkarnerede brev af udklippede avis-bog
modstander VIU" daværende ataver 'TAK FOR LÅN' og 
justitsminister Erik Ninn Bendte mikrofonen til Politi
Hansen (R), der ogaA var ets Efterretningstjeneste på 
øvarate clJ.ef for politiets ef Bellahøj. 
terretningBvlllsen. En af Ekstra Bladet blav allere
hans politiske lærlinga var de i efteråret 1991 præsen
øverste c:hef for det andet toret for hlindfasta oplya
erterretningavroaen, FE, da ninger om, at Haml Gam
værende forsvarsminister meltoft-Hansen var blevet 

Hans Gammeltoft-Hansen: og nuværende konserva~iv 
partiformand Huns Engell. 

Lars-Erik AJlin handlede 
på baggnJnd Bf de infonna

ulovligt aflyttet. Dette skete 
sllndsynllgvis allared.e fra 
midt i firseme. 

Hans Gammeltofi-Han

Jeg ~r meBet rilfreds QB t(lll
nemmeliB...rFoto: Finn 
Frandsen) 

,......~ 

.tioner, som kontakter onl' 
kring Forsvarets E/l;eret
ningl3tjenste havde lækket 
til ham. Og hliJl handlede 
som den, der havda pligt til 

lien var den centraJe figur 
omkring udfærdigelsen af 
Udlumdingeloven, som blev 
atadfæstet i 1983. Del gjor
de ham til en kontroversiel 

Gammeltoft
Hansen: 

at beskytte univareitetet 
mod ulovligheder. 

, Endelig var der andre 
ting, der drev ham som pri
vRtperaon. Blandt llJldet, Ilt 

person, og det fortSBUe, da 
han I efteråret] 986 kandi
derede til ombudsmand. Det 
Konservative Folkeparti og 
Frelllllkridtspartiet bekæm HAN 

han havde været Iltudie
kammmerat pil. jura-studiet 
med Huna GnmmeltoCl· 
Hansen og havde gået i sko

pede hans peroon. 
Oplysningerne om, at 

Gammeltoft. og haf1ll nære 
medarbejdere skulle være ER EN 

le med hans kone, Susa.nue. 
Mdødc Jørm::n HllnStlns 

motiver el' ukendte. f'olk. 
aer kendte ham SI er et 

blevet al1yttet - og at deres 
rortroliga telefon-samtaler 
kunne gengives blandt top
folk i Justitsministeriet  HELT 

ani c eee" ant blev siden underbyg~t 

p SI onoru kraftigt. Ombudsmand Hans G8J1\
et ordre om at. r et. 

VIS ette pallSel', klUl et 
bet.yde, at militære efterret· 
ningsfolk ogeå ønskede af
lytningen stoppet.. Og at de 

_mAske ønskede at genere ri
valerne i PET - et forhold, 
Som alle, der ved nOf,'Ct om 
efterretningavæsner - ogs! 
de damke  kender til. 

Men detLe "t lØsninger. 
Til gengæld kan Jørgen 

Hansen også have hllft no
get, der kunn" liJ.;lle et per
sonligt motiv. F.eks. ut han 
kendte Ilere medlemmer af 
Ganlmeltof'l.-HulIlienS fo.mi
lie. En række af Susanne 

Disse oplysninger kon
Cronterede Eks,ra Bladet 
Lars-Erik Amn med fGr fA 
uger siden. Og han kunne 
bekJ'æne, at han selv havde 
stået med en mikrofon i 
hAmlen. 

Men samtidig ville han 
selv sætte et par ting på 
plads. 

Det var hans mening st 
tage hemmeligheden med 
sig i graven. I 198G hllvde 
han løst et problemet og 
hll!,>e/l;er holdt sin mund. 

Det sidste - tavsheden 
giver ham formentligt en 
næSE fra universitetets le

meltol'l;-Hnnaen har i den 
forløbne uge haft bilde per
sonlige møder og lange tele
ronsarntolcr med der) maud, 
der j 1986 brød ind pA hane 
kontor og fjernede den ulov
lige mikrofon: 

- Jeg vil gerne sige offent
ligt, at jeg er meget tiJfred~ 
og I;nknemmelig for det ar
bejde, der blev Javet den
gang. Selvfølgelig er det ik
lte tort, ot der har være~ 
folk inde .og rode pil mit 
kontor. Men de komjo for at 
hjælpe mig, og de fjernede 
den ulovlige mikrofOn. 

Gammeltoft-Hansen fin
Gammeltoft-Hansens tan
ter arbejdede faktisk for 

delE.e. Men samtidig har 
hans åbenmundethed i dag 

der dot ogs& i orden, at hSIl 
ikke blev orienteret den

Ha17.8 C'rammeltoft-Harwc1IiJ kontor Id Itkn'1tover ror':'ank.~ r'et,.i Kirkell, og det menC8 at t;gl1aleme 
fru ~Jlion·mi"'ro/Oft.e/l btell opsnappet afen radio'm"dtogtr pa loftet over kirkem oobe"hus (Foto: 
Jesper Srormly) 

var blevet at seriøst hud som 
ny ombudsmand, cg (let vor 
der stæ.rko kræfter i Det 
Konservative Folkepnrti, 
der for alt i verden ville 

Jørgen Hansen døee 19. 
juli 1986. Og kort tid tRer
i ef'terdtet 1986 - hlll!llloof' 
en heftig politi8k debat op. 
Hana Gammeltoft-Hansen 

dllr en skydeøvelsB på M· 
landBhege pl Amager. M$· 
ren havde gennem mønge Ilr 
arbejdet for FOl"llvllrela Ef
tetretningaiJeneate, FE. 

TEKNISK KYNDIG 
1.a-rs-Erik Allin og hans 

mukker - der vor en teknisk 
kynuig efterretningsmand 
med dæknavnet 'Tbomsen ' 
- fundt en rnmovel'VlI.g
ningJ:j.mlkrofon, da de skilte 
Hans Gammeltoft-Hensens 
telefon sd. 

På baggrund af Jørgen 
Hanaens oplyaninger - og 
Lara-Erik Allins oplevelser i 

Fortlvarets Efterrelninl.'l>
tjeneate pil Kastellet i Kø
benhavn, og de l,cmte Jør
gen Hanse/1. 

resulteret i et P09t)'l', der er 
enestående i Danmark. 

Det kUlt være drengt!stre
b'er. Men det Ium og::;lI. være 
et dansk Watergate. somju
stitsminister Erling OlSEn i 
gAr sngde efter et krisemøde 
i statsministeriet. 

AF 
JACOB JUHL OG 
ANDERS·PETER 
MATHIASEN 

gang. men mAtte vente syv 
1I.r, ror han fik oollke<len gen

,. tlem Ek~tra J3ladet: 
- DCI· hor været rIagIe per

sonlige grunde til d!lOne 
tavshed. Dem er jeg blevet 
orienteret 001, og dem re
apcktercr jeg. 

For aL demonstrere sin 
støtte, vil Hsns Gammel
tort-HWlsen i dug deltage i 
et officielt pre~semøde, hvor 
vidnet vil nfsløre sin identi
tet. Det aanl/ne vil rektor 
Ove Nnthan, på hvis kontor 
mødet med offentligheden 
skal finde !>ted 

.. r
 



26. vOL!
 
EKSTllA BLADI 

-


j 

.L.. .,..... 

.Erling Olsen får afiyi~ings~ 

.sagen kulegravet af stats- . 
;advokaten og fem MF'ere 

vejeIser, onsdag valgte at 
træde frem over fe,r sin chef, 
rektor på KI,henhllVlls Uni
versitet O\'C Nathan, og for
tælle, at det. ...ar ham, der 
havde Ijernet den famøse 
mikrofon fra Gs.mmeitoft
HlUlsens kontor en efterånl
dag i 1986. 

Under regerinSBmødc~ 
blev det samtidir, besluttet 
at nedBæUe en u~rlig 'ad
ho~'-gntppe besu:\ende of 
Cern folketingBffi !<llemrner. 
Dette udvalg skul løbende 

AF JACOB JUHL OG orienteres af stRtJ>advaka
ANDERS·PETER ten Og' være med til Ilt følge 
MATHIASEN undersøgelsens tilrettelæg

gelse og uuvildinl:. 
Justitsminister Erling 01
5en IS) er i dag en tilfred" 
mand. 

Det er han,Jordi han i går 
efter et'i.:~osteindkaldt 

morgellmøde med statsmi· 
nisteren og gruppeformæn. 
dene far Folketingets parti 
er - Iik fod på, hvnrd[1J\ 
regeringen skal bellondle 
Ekstra Blodets afal"ring af 
aO)'tningen af Hans Gam
moltoll-Hllnaen. 

TID BUNDS 
I SAGEN 

~;rJing Olsen har siden 
Ekstra modet f\mlle gong 
underrettede hUln om for
holdene d,,," 11. nllvemhel' 
hele tiden ftlUdet det betæn
keligt, at politiet ;;elv skulle 
forestil. undersøgelserne 
omkring aflytningen, netop 

kel: 
- Det er vigtigt. når der 

rejser sig mistanke om, at 
politiet kan være en fjende i 
stede~ for .m Vlm, at man 
enten fdr fjernet mistanken 
eller træffel' ue nøuvenrlige 
disciplinære foranstaltnin_ 
ger, Der m<1 ikke være en 
plet at aæUe pil politieto 

At Erik Merlung skal stil 
for undel"8ØgtllBe_n el' ikke w\ 
underligt: 

- Vi har ment, at vi mAtte 
herle fOlolandvokllten for 
Sjælland om at forestd un
dersøgelsen, Biger Erling Ol
sen, der sAledes ikke loo@"er 
skjul \,Il, Ul mau ikk.e kan få 
noget ud af bntge hverken 

Derefter prøvede Erling 
Olsen ot fil en "vildig uom
stol til nt gd ind i sagon ved 
Il\.. oplordre Politiet.s Ener
retningsljeneste til at. rejse 
1:I1l;l" mod Ekst,[Oa Bladet. 

OSM det kiksede. PF.:T. 
Justit.~mjnisteriet og køm- . 
merndvol(lltUl'en vurd~rede 

i fæJlesskob, at det var hilb· 

- Det første, stotsadr'O/mtl'll m~ gøre, er nt o(1'øre Ekstra BlruJels kilde, sagde Erling Olsen til de mange jOllrnnlisler, der indti' 
i g~,. nK'rllle~1 no.ude 19r1oreref hele hi.~farien (Fo/n: Jesper Storm/y) 

Det timelonge møde i 
Statsministeriet, som star
tede klo 10 og krm blev of
bntdt, da gruppeformtende. 
ne ved middagstid oriente
rede deres partifæller, re· 
l'Iulten'df' kl. 13.45 i, at roge

fordi mistonken f.;anskc nll
turligt kunne reli,e ijig imod 
enten Politiet~ Fften-et
ningBtjenc:;l:e (;>r,T) eller 
sikkerheds. olitier; i Kllben
havn {afd. I:>. 

Men 1I0lv lUl.vde han umid

løst at vinde d~n sag. 
Men efter kilden i gAr 

tr!\dle frem, vor tOllen 1m 
anden. Nu :;kulJe mau til 
bunds i sagen: 

- Vi sl(sl have undersøgt, 
om der er sket en telefannf

Rigsadvokaten, Asbjørn 
Jensen, eller Eltateadvokll
ten i København, Hanne 
Bech HIlI"I6en. 

Gjorde man det, ville mM 
underminere hele icle",n 
med en uvildig undersøgel. 

Ad-hoc gruppeu kommer 
til at beeUo. ufreprmscntnnt
er fra de fem største partier 
pA tinge. De er: 

Dorte BennedElen (8), 
Chri~thlll Mejdahl (V), Hen
ning Grove (Kl, Ebba Stran

ringen had StatBadvokaten delbart. da bomb~n sprang lytning, og hvem der i givet se, fordi Aabjørn Jensen i ge (SF') og Poul NØdll"llllrd 
for Sjælland, Erik Merlung, første gaug, ikke ~ndre mu· fald har gjort det. Og det 1986 bestred en toppost i (Frp.!. Sammen med Erik 
lede en uvildig undet"søgelse 
omkring den ulovlige atlyt

ligheder, end aJ JII. lil aine 
'egne'. Meldingen var klok

første, rotatsadvokaton mil. 
gøre, er at afhøre Ekstra 

Justitsministeriet. Og Hsn
ne .Be~h Hansen har indtil 

Merlung ventes det, at de 
kommer med en rapport. om 

ning. 
En IØBningænooel, som 

kun er kommet i l'It.anci, for_ 

keklar bilde fra t('pfolkene i 
minieteriet og hos de for
skellige politimyndigheder, 

Bladets kilde. sagde en myn· 
dig justitsminister til et 
pludsellg meget interesseret Stotsadvokaten {Dr Sjælland, 

for ny;lig været chef for 
PR'1'. ÅrilRgen Ul den e\u,
tremt hurtige politiske re

den konkrete sag inden for 
to m!neder. Herefter er det 
op til regeringen ut oriente

diden eneafEk8tm Bladete deribhmdt PET: 'HU3 forbi, dansk pressekorps. der ind· Eri/I Merlung. der nu sllal aktion efter Lara-Erik Allin re Fllll,etin~t om, llvilke
kilciar, cand. jur. Lars-Erik 
Allin eftet" Oere d~5 over-

Erling. Det kender vi ikke 
noget t.il.' 

til i gar nærmest havde ig. 
noreret hele hi~t.orien 

lmfegroTJe af1.vlnings_skDnda
le,l (Fota: Poul Olsen) 

hsr smidt fllrklædningBn, er 
ifølglJ ju~titamlnislercn en

°videre overvejelser' man så 
vil gøre sig. 

• ' .,r.>
·~~1. ~_ ....;_•..ø 
. {.. 
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orlogskaptajn i 1966 glemteAf Ole Schierbeck 
sin mappe med tophemmeliGrafuc Lise ge NATO-papirer ved en kø
benhavnsk pøl~e  ...ogn, eller 
da ell:erretningstjene~ten

Ombudsmand Hans lUTangerede hemmelige, 

Rønnebæk 

men pr""~ero:ogTafOV<lJ:"V1l.Gammeltoft.HanseIL'":l tJgede meder med venstrestærke engagement i f1øjsaktivisten Kaspar Neer
flygtningesagen og i gaard i det sydlige udlund, 
f1:ygtningenes retsstil  da ove:sætteren Arne Hd tt\ 

løv Petersen i 19B l blev be-linJ{ er 'Velkendt og skvldt for at samarbejde
bor indgå i oveyvejel· med en udvist Sovjet--iiplo
serne om den efter alt mut, roen hvor daværende 

justitsminister og jura·pro
3t domro.e ulovlige af· fessor Ole Espersen forfat

lytning af hans tele tede et ~jendon::meligt'tilta


lefrafald·. Ogda et par Llnge
fon, mens han virkede L11 
•

<: 
danskere j april 1987 blev 

som juric.l.i.lsk profesor anholdt i Poten og mdtte 
på Københavns uni JøilkøhH af dendansko Tose

ring. Og i tu~morkezonenversitet. 
m...d. delcsglllse af :'>Viona


S"'t' vi først på personen gens free-laneet'S finder vi
 
Hans Gammeltoft-Hansen, også den O1ege~  om:'-lit<!
 < 
var hun formand for DanSK Hetler-~g, hvor fædrelan
Flygtningehjælp i p ..rioJl'n det kn)rttede sin fremtid vel 
1977-84 og satte tydelige nær metoder og personer,
 
fingeraftryk på justitolmini der ikke viste sig sagen vær

steriets lovforberedende ar dig. -=
 
bejde omkring udlændinge

loven, der blev vedtaget i
 
1983, akrev lærebogen Dansk ~
 Flygtnini'(erE:·t i 1984 og kan


Når spionerne 
O 

diderede imod klart fO!TnU Watergate ..,o

:crd. itu,,""" ,,,,t,,, <;-.-iljo: til Men v;. ,,,d ;:~'"  :-, • .:....' ..ll·
 
posten som Folketingets gi! unge danske fotografer,
træder i spinaten vJnmbudsmand i 1986. Hon der er 'rendt hjem fra Polen 
har været ombudsmand si med værdifulde ø:Jilitær-op
den 1987. Mikrofonen på tllgeb"r og sum man ikke 
hans universitetskontor ( m~tt!!  loskobe, eller hvor 
Skt. Peder';I>troede 5 blev ef mange hernme!Jge milder 
ter det nu oplyste fjentet af :ned venst"!'8- eller hojreflp. 
en af univl,!Niteteta mediU jsinfiJtratorer i det sydlige 
bejdere efter et .ip i efter· udland, der aldrig kom til 
året 19116, Altså kDrt rør han men skulle der være tale om agtig nidkær regigtrering af fungeret godt, siger den tid- - Hris en erterretnjngstje land som vored pe~r  i sam mod ostsnmm!!n med baa!!r· offentlighedens kendskab. 
o-rertog posten som om en 'officiel' omend ulovlig lovlig politisk akti0.tet. Det ligen efterretningsmand neste fungerer effektivt, b1i~  me retning. En hvilken som n!! på Grønland under d!!n Om aflytningen af navæ_ 
budsmand.-Hvor-længe-den -aflytning, ville den forment førte til nedsættelsen ar det ~nnem  12 Ar, hiatarikenm" ...er den-kun kendt p1 sine helst utK"-Il.i:;dtiung 'dygtig kolde krig var et af vo~.s  rende -juraprore650r- Hans 
har siddet der, ved kun den lig vær.. udført lllngt. w<>re ~tadjg:  elu!ibLerende kontrOl og forfatteren Wilh. Christ· ,.fadæær. Dem har det i den hedsniveau' afspejler sam vigtigste bidrag til NATO Gammeltoft-Hansen skal 
eller de, der har anbragt raffineret ogpå et langt høj udv<l1g, Wamberg-udvalget, mas-Møller: sidste sne:'! år været nogle fundets almindelige niveau, ~amarbejdet.  En del af Dan skrives på kontoen over det 
den. Lnndet5 justitaminister en! teknisk niveau, sand· der i dag har .'ltatsamtrnand - Generelt tror jeg ikke p! af, men ikke n!l mange JYn og i Danmark er niveauet mark VilJ" geognillsk plRce pinlig: synli~gjorto  cftorr<>t
i perioden 1982-8~  var Erik synligvis ved direkte, cen Bodil Panild, Sorø, 30m for ideen om at kunne genn..m- lige. Vi har alJrig fundet hpjt. ret ost for jerntæppet, hvil· ningl3arbejde, eller 001 der 
Ninn-HanSl.'n (KJ trol indg:ribell i td(!fonsyste mar.d og forlagsdirektør fore en fuldstændig effektiv mllld~'a,.pe  hvilket blandt ket gav mulighed for at fore er tale om en klodset, men 

met og uden brug af en pin. Kurt Fromberg, ildvokat kontrol, og min kritiske andethængersamm!!o med, NATO-bidrag tllge konbølg;:!- aflytning af velm!!nt Watergate-lignen. 

Danske efterretningstjenester af høj standard, siger ekspert 

ligt afslørende mikrofon. Niels Fisch-Thom.sen, og holdning til eftCTl'etnings- at det danske samrulld er Men vi havde Kejsergade Dlannt andet militæror "pe de hAndsræknin,i; fCd Gcrm.
Allerede i 1964 påkaldte overlll"kivac H:lns Chr. tjeno;rtcrne bygger navnlig k.an1kleri;5Cret ved meget sagen i 1969, en arJytnings rationer heil ned p! divisi meltoft-Hansens fjender i

niveau de to hemmehge tjenester Bjerg som medlemmer. på, at de i Danmark h!l( haft lidt kollabora~ion.  Der var afTære med hje:te i kælder ong-nivean, siger Chrigt· en situation, der senere 
En ulde to efterretningstje sig pinlig opmærksomhed, en tendem til ideologisk at procentuelt færre nwr.ister i ert på en af Københavns uni· mas-Møller. skulle udvikle ~ig  ubehage
nester, PET eller FET, med først ved afalørin&'..m af en Ingen muldvarpe køre ind i et ,ærligt spor og Danmark end l andre land!!, vf!rsitet... ejendomme_ Med )iUlge melJ..mrlllll ligt for den borgerlige rege
Wd og lang erfaring i aflyt dækadresse med skiltet 'A Gennem drone hur de to en ",ærlig holdning og der- og a~  den danske mod - Når den udløste en så har efterretningstjenester ring. vil den kommende un
Iling, raIder ved en umiddeJ Nielsen, Grosserer', i Buen j tjene6ter, trods lidt indbyr med o"'erse udviklingen an- ;;tandsbevægelse var g~  vel stærk reaktion, skyldtes ne i Danmark 'bølTet'. Det deraøge\,e klat'll.!!gge. Kort 
hdr betragtning i øjnen;:!, København, .siden ved pin- des rivaliseren, stort set dre steder i samfundet. ----...!unJ::"erende i et tæt berolke~  det, at netop a.I1vtningen skete, da en beruset FET· ~gt:  Hvem der lyttede. 

Det tekniske 
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UAFHÆNGIG AF PARTIPOLITISKE OG ØKONOMISKE ImERESSER 

Er DYRT KIKS 
Del bliver rigtig svært 
for Brøndby mod 80
russia Dortmund om 
12 dage på Westfalcn 
stadion. Et eneste 
kiks I forsvaret kan 
betyde, al klubbens 
UEFA-eventyr er slut. 
• Sport på bagsiden 

OveNathans Mlytnings-skandale
juridiske rådgiver ryster Norges LO 

N k b'd r- l )W'len afsl~rer Bye. Ilt rier li6l ved Ilrbeiderblodet ~rne 
ors ar ej e i F'olkcls Hns i 01110 blev (are- Hjelm Nieisen, kontorchef) LO 

bevægelses hoved- t.R~l!t Aflytning af alle møde- Paul Engstarl, overvå~inW!-stod bag indbrud kvarter var i over 20 nrm heIL fro Hl58 til mirtten rlieri Polil.ielaeiWmtmngJltJe
å fl1;l t f nf 19701lrno. Fngbevægelsens ne91., A6~iøw Bnlhn og af<1e

Topembedsmand vil i tem for Siælland, Erik M~r· r"tniflg~tJ""Q~to(("ET) pft Ko. r a J. 'El. a Iwvedkvorter vllr sp~kket Jingschefi politiet, Erik Nll'/lS,
d ~ kl . n' IUllg. ~t~lIe\ I Kohenha"n, der gllV efterretmngsvæsenet, med mikrofooerog kilometer- lJævdll!l det i bogen. FormAlet 

ag 0r are SIn ro e l Det lykkedell ikke i aftea Jn- de t.oet tip om de e)cktroniBkl) afslører ny bog lange kollIer, og de illterne v~r L<?-toppellR ønske a.m. at
aflytlungs·sag formation at komme i kontaH illlltllliotinneT pft Gom møder blev ol1yttd fm l'o e,kr...ug kuotrol m",d akt,V!.oo

med Lars·ErikAllin og rtt for- mell.on:·HIlOBCOll kantnr, MOLE NYl':NG knmmt'lndnr.entrol inde i "e!ve terne i fsgbevægelsen. 
AfLISRE'f'H WISSING, k.laret, hvorfor han i over /lYV Under Gommelt,orta lryk. hovedkvarteret. Ronsld Bye StAtsminiøler Gro Harlem 
JANE KOFOD !ir hemmeligholdt indbruddet. lmopt.elefon fandt dl! to - ifø!- Det fJOr~k(' ArlJ('id<:'Tpllrlis le· etke'lcier fe.lv ot hRve værl!t BnmdURnd hnr nu bedt el 
og pER KNUDSEN LATII-Erik Allin r<r den højst ge Ek.ql,ra :Bladet - en Rart. eler, Thnrbj~rn JIlg!Ilnd, LillIlede, dll mikrofoner blev udvalg IlfhLA. hiAtl>riklln> o~ 

rangerede emhedsmnnd på ovlll, rlostieforseglct mikro. kræv",l", torsdag flå en rres Anbrngt pd pllrtikoll..gers At gennemgA Arheic!eTpnrl!
Ifølgl! lnl(}r",ntl",'~ oplysnin Københavns UnivcI'8ilct en.er !hn, som de srmonten:l{lo ng sekonfercnce l Oslo fulll Ilf k'mtnrer. ets og fng\)l!vægl'llIeng nrk)_ 
ger Vllr det Høbenhllvns Uni rektor og universitetsdirektør send~ i en hrun kuvert lil Po Folkets Hnll er ikke olene ver. Ronllld Bye siger selv, atfenUig efterforskning af ni)· 

IYllninger om, At Folkets Hus, versitets sekretllristschef Peter Plengc. litiets Erterrctning8~ieneste hovedaæde for den norske hon lIllerede i 1991 henvend· 
gennem mllfige M, den 53-ltri Ove Nathan Iliger til Infor- (PET) i Bellahøj i København. hoverIsædet for den norske fac\.>cvæg..llle, men er også til sig til den dllvmrende pAr· 
ge Lors·Erik Allin, der i ef· mation. At dr.t Illr<nl' er op til Kuvl'!rten vM påkli>lLret orde' fagbevægelse, i nver 20 år hllr vært for firmge store møder tifonnand, Gro HArlem 
teråret 1986 brød ind på et unciervisningsrninisteron ot ne: »TAK FOR LÅN". været aflyttllt nrde hemmeli inden for arbejderbevægelsen Brundtland, og bad hende om 
kontor tilhørende Folketin_ ofgøre, hvilke Ilf de nplysnin· TiLhago stlt .. de ubeavo.rede ge tjrnest.er. 0l~ venlItrefløjen i norsk polio Ilt granske eomarbeJdet mel
gets ombudsmand Hans gor hon hsr viduregivet, der spørJ!snlRl: Den norske jmdit.llminist.<'r, tik. Arbeidorpartictll sidste lem arbejderhevæg..lsen o~ 
Gammeltof1;·Hanllen, den skal offcntHA"P;øres.. • Hvilken forbin,lobe havde Grete Fanno, sigeri den første lrmd~m0de blev f.eks. holdt det hC'mmelige politi, men al· 

kommentar fra den norskegllnf= profe~I!Orved Retsviclen· llirekt.e adspurgt, 1)m han uus·Erik Allin til FET? her, lige som modstander- drig fik noget svar.
 
Ilkn1Jr!lip,t Institut på Køben- kan bekrmllo Jnfonnatinns • Hvorfor tav han om aia vi·
 Arbeiderpluti.rel!'eri~g, at re· oTganisnf,ionen Nei til EF 

gllringen nll er ind~t~net på ot ha,-· .iver~itet, oplysninger vfldrørende LIlrB' den i J1YV år? holdt fiere m(l(]l'r i bygningen

8 ·n med l!n anden Erik Amn. svarer hnn: De spørA".~mIl1 vil Lnrll.F,rik (COflld for dnn norske folkeudpl'ge en uaflu:cngJg under· 

mnn,r tjomede hnn ulovligt "Inuen kornIDunlarcr. Allin få lejlighed til at hesvo- afstemr-ingi 1972. sØgcl~CI1ko(11misllion. 
elektronisk aflytninglllldstyr Næste spørgamill.. re ndrhlln /lenere i deg haldur Jr\\lg,~ Ronnld nye er dt'tdllnBnggrunden for JaitlRnds
frll Itl'lnll Gllmmeiloft-}jl'ln PlIspØrgllmMeLom,hvorfnr prl'l~semøde - sammen mud daværende leder /lf norsk. LO,kraveren hog, sem den tidlige

, sena telefon. Det skete på et der er gt\ut så mAngt! ltr, for Hans Gsmmultol'l-Hansen og re urmgtlg{" pllrti,Okretrer for Konr~d Nordahl, som god·
tidspUnkt, hvor kredllen om_ doone sag kemmer frem, si- Ove Nat.hau. Arbeidctpl\rtiet, Rnnold nye, kt',;",t\1e "nytningsvirkllomhe

kriOf: daværendo .h'lItilsmini ger Nat.Jlan: "Menneaker har Nfltban flfviser ol avore plt offentliggjorde t.of8dng onder df ll. De, der satt<! Ilflytningen i
 
ster l!:rik Ninn-Hansen fer. eå mange måder fll væro på~, spør~smill om, hVfll"Vidt Mgen nllvnel ~D" vidIlte Elit. værk, vllr dllVærenrle joumfl
søgte at forhindre Gem Hsos G.unrndten-Hnosen fårtjen~tlig~ koa~('kvenHl'r.
 
meJtolls udnmvnelse til ny hftf kun en knmrn ....nt...r' ••Jl!g UnivulIil.et.adireklMr P\<ter
 

i ombudsmand oncr Niela EiI· er glad fer, at kilden til denne Plenge oplyser, at. han i nftes 
!, schou Holm. hiatorie nn C'r trltdt frem«. modtog en akriftlig redf!gl1f'{>l!'.o 

F1eI'e centralt ploeerode Ener hvad InfonnatirlO er- om aRgen .fm den pr\gælden_ 
l, kilder bekJ'æfter over fbr In· fflrer, var det Gomm('lton-~ de._enred"gøral~e,dorvilbli_ 
i' ("""dion, fil Lars·Erlk AlUn. Hanflen seI.... d<:'r ved K~hen- Vl! nlf\ge~L p!l alkr~1) \ df\g. 
I der i dAg er rekt.or Ove. hllvn~ UlllVflrllitets årafest. , ..,Gl'nerell,p,ill'l!r Ovll Nelhnn: __._ 
! Nathans juridiske rådgiver, fOlTijtEl torsdag henvendte ",Jeg knn konstatere, ot der 
I:er mlll\d<!n, der onlldag teter- gig direkte tit Lars·Erik A11in tilllynellldunde er en Jovgiv. 
: middsg gik til bekendel"e og udtrykl.c eL stærkt håb em, ning, der ikke fungflrer, og at 
!Over for Ove Nat1'llln. Ilt kilden til aflytnings-histo- pelilikern08 indaigt. i dis~e 
;, Nllthan kfmlakt.ede I<trAkll nen selv stod frem. Det vine forl1O\d IIhenharl ikke er lil
IunderVil<ningllminister Ole være bedst for alle parter. strækkelig. Denne sag drejer 
Nig Jensen, dernæst blev ju Da EJ,dm BIMei for 14 aigumenpersen,derblflVom
','stitllminist.er Erling Olllen og dago Hiden bmgtC' historien budamllnd, og aflytning er ~n 
Ista~minillter Poul Nyrup om den ulovlige afly~.ning Ilf alvorlig sa~, der berører hele 
,Rasmussen sat iod i øagen. Gnmmelton., henviste avisen vareø retsfølelse•. 
':hvorefter regeringen natten til to anonyme kilder. 
:til i g~r beslutteue sig for at (følge ElætrA Blndet var 
liværksætte en 1,lnderslll;else det ou afdøde mA,jor Jørgen Loos ogaA aide G 
)tInder led61se af Btatsadv~ka· Hansen frll FbrllVflretll En.er
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Retsekspert 
rejser tvivl om 
aflytningssag 
Problematisk at 
statsadvokat skal 
undersøge :;ag, hvor 
statsapparatet kan 
være involveret, 
mener lf!ktor i 
strafferet 

MOLE DAMKJÆR 

Det er stærkt betænkeligt at 
lade en l'Itotsudvokat under
~~I:e lIugt:1I om ulovlig aflyt· 
ning af Fol~etingetl'l ombuds
mRnd 

DetBigpr lektor j st.rarr~ret, 

.Jørn VClltergllnrd, ener ,,~rc
geringen i slImllrbejde med 
Folketingets øvrifl:e partier 
torsdag had etlltsadvoknten 
far Sjælllmd, Erik Merlung, 
om nt undeuøge,orn der er fo
retnget aflytning, og i givet 
filM h",,,,,, d",r gjord<l det. 

.Der er ]n ingen, du kan 
straffea pli grund Af fotældol
scafrialen på fem Ar. Det 
handler IIitIlA ikke om at p[a-
cure Ilt atrafTeanovar, mon om 
nt. bl'!Vare atatsnpporalet8 og 
de olTcntlig" mYlldighederil 
l.iIlid og t.roværdighed. Derfor 
er der RA meget møre grund 
til at lægge 'I1ægt pA. de egen
skaber, en dommerunrll1r. 
lIf\gelse har - [Iltså ualhæn
gighed lig autoritet. En etats
adroka~urjo godt og grundigt 
Ilyltet ind i det Rtølllapparat, 
rler er undor milltanke,« siger 
Jørn Vestergflard til lnforma
'i{lll. • 

Det er Politiets Efterret
ningsljenests (PET), mistan
ken er rutæt im{ld. 

~Vi har riet problem, at da 
dDr er f't\isL m;atanke om, at 
PET kan værcimpikeret, kan 
vi ikkf> gøre dot, der ville være 
natQrligt i en normal 8tuffe
aag, nemliF: a~ bede politiot 
kigge på Bagen,« siger justits
minister Erling Olsen {Sj lim 
valgeL af atatlladvokat Erik 
MerJung, 

En ofWrlu:lmat 1986 sendte 
t.o peNloner iff.lge deres for
klarinll en brnn prøvol,uvert 
Ul PET, lndh{lldet vsr det ud· 
!ltyr, der havde f1JlyttJ!t om· 
budsmand HIllla Gammelto{\;
Han~en p1l. hOlls daværende 
k';mtor 'pil' Københs'I1ns Uni·_ 
vl!rsitet. Sammen med udsty
not lå et fltykke p"pil' med 
pålimede OOgllt,aver fra flvWO. 
verRkriner.•TAK FOR LÅ.~,« 
lød bellkeden, der bl~v øendt. 
lU PET. 

8tlltlllldvoknten kM intid· 
lertid ikke hOlga d(!t frem· 
~endte materiale Bom bevis i 
sagen. for PET nægter ut ken
de nog"t til p....vekuverten lig 
dena indhold. 

bebe/tin for rli~T hur oply~t, 
at man ikke havde et journal· 
sysl.crn. Det er min Opfllttelsc, 
flt den slag'\! ting dal journa
lillf!TI!!V siger Erling Olsen. 

Al1ytninRsudstyret blev an
giveligt. fundet .'rnmtidig mod, 
nt daværende justitsminister 

. IJg øverste ~hef for PET, Erik 
Ninn-Hlloeen fKl, og Rndre 
koneervRtive medlemmer for
gmVllB eøgte at undl\"fli, at 
GRmmcltoft-Hanaen blev ud
peget soJl1 Fnlketingots om
budFlmand. Som formand for 
Dansk FIYl\1ninjtE.'hirelp frn 
1977 _ 84 havde Gammelto{\;
Hllnl'<~n Sllt sit præg pI\ Ud· 
lændingeloven fm Hl83. En 
lov, eIJm de konservalive ikke 
j,rØ!l fig l>m 

Vidne !ltod frem 
Bø.gwunden for Bt ot1yt

ningasagcn nu skal tinder
søgee, er, at et hidtil anonym~ 
vidne {lnf\dllg henvendt,e fiig 
til rektor ved 1{øbpnhuvnll 
Universitet, Ove Nathan, for 
et fort",Utl, at hD.n høvde 
været med til at fjerne ofly. 
ninglJudstyret. (h-e Nothon 
gik videre til undervienings· 
miniat.er Ole Vig Jensen (R). 
der imlvigerie statsminister 
Pllul Nyrup RaeTUuMen. (sl i 
g"sen. 

PA el. m0de nolten Ul \.orB
d(lR" beallllt,~d", III11tflminiate. 
ren aommen rnedjoatit.smini
literen, flt oflytningell Ako} 
ulldersjlgcS. 

Den pågældende er ansat 
pA l{øænhIlVUll. Universitet, 
oplyste Erling Ols~n toradag. 
•JIl~titllm;niotercn vllr ikke 
helt sikker, men mente: ~be· 
stemt., at pWllIlnetl ogar. ur· 
hejdetle på universitet, da mi
krllfonen blev fjernet. 

Det førsu., statslldvokllten 
skol foretage sig, er at alllf're 
den Jlftf;reldelllle, J<:rling Ol
mm kendl)r ikke irlentileten 
pA (j,m anden peraon, !lom er 
involveret. Ifølge j\latit.smini· 
steren kan sagen vmre .Rit fra 
en drengestreg til en meget 
alvorlig eRg._ 

Politisk følgegruppe 
Volget af sllltslldvokaten 

for Kl'benhovn blev truffet IIf 
regaringt''' efter tre hasteind· 
kaldte drMtl:!lBer med Folke
tingets partier torsdag. 

.1'or at sikre tilstrækkelig 
tillid til undersøgeleen,_ Rom 
jUIlWsmilliatcren udtrykker 
dvt, or de' nedsat en sr.kaldt 
Arl hoc_gruppe pI< fcm politi
kere, som atatsadvokatcn 
~lølmnde skal \lndl'lTotte om 
undllI'lløgelsenll tilrettelæg· 
gelse og Iljeblikkelige lItarIA. 
Gruppen skal også kunlll'l stil· 
le sPl'lrgllmål til Erik Mer-

INDLAND

OLSEN - VI har<lrt p,."blcm, nt <In Jer er nj1/t InIs/anke om. nf PET krm være impliceret. kWl 
vi illke bedt politiet kiMI! pr. .'ogM Fblo; Son,;a IskOlI/!? ",nj 

1,m!!. S1"'afnrmnnri, Holger IC Ni· sfhører undl'r vidnennevar, 
Dc fem polJLikrre er Hen- e1.~en, tvivler pA., nm det vil t1'or j~g, vi kommer i olrh.l 

nill}!" Grovl'l (KJ, Christinn lykkellal ~rmngl' til bund~ i med forskf!llige menneskerei.
Mejo;\nhl N), Poul N0dllDll.rd eugen. t.igheds-best.emmeIHf'r,« s;ser 
(FRP), Dorte Bl'nnedaen (l'll .Vi havde foretrukket en ErlingOleol\. . 
og Ebba Strange (SF), som er rlommerundersøgelse. Btllta- DisAfl bl'sæmmelser kRn 
vnlgt, fordi dn mtm: ju~lit.srni· llovnkall'll'l kfln jo ikk(! olhflre ,Jørn Vest.ergoard ikke få øje 
nieterellsord~nyderalminde- under vidne· og slr::lfIlOS'l10T. pil. 
lig tillid.« Men vi læl'{ger væJtt pA., Ilt lln- Ndr 6tnt.9advokuten er fær· 

En dommorunurn'Bøge1l:1l' er dr.rsøgelsen er regl!ringt:n~ dig me~ ain undersøgelse skal 
ifølge justitsministeren ikke onsvnr, og dE"Tfor støtter vi han nf1l!vere on beretning til 
muli,El" pgfl. ef rlen kritik, /lOm und"rAr,gelll~forrnen,« ailler justitaminislercn, ROm vil ori
proosidcnte.n fer Højrn:t..ret SF's forillnnd. entore Folkt2tinget.. nm dor ør 
for nylig i forbindelse med . lf,l/go lektor ; etrafTerlll, grundlsg for at gd videre i 1111_ 
Himmerland,~bllnkl'n ~jste ,Iorn Ve~tllrgaard, er der ikke geJl. 
af poliukernee': (Jl,'nTdrlrlne . llOl(et.i vejM.for, .a~~t.atand',q~,'I' ltvurkeq ,jUlltita~teren., 
bf\lgafund",'·~ø~uJfI(]SrlJl,t.er. kilten underencrfol"skl1ill~~n eilef SF's COHI1f1J\lt "Ii,l, Ulll 

~Vi har også overvejet Rigs- IMlet en dommer nfhøre v,d- ",ht.!Indvokotcn" politiske føl
advokat,erl, lOI'n do hlln 1'/\ del ner, der dermc(\ klin lIt.ro(ba, RcgTuppe og~1J Ilkol udorbcjdn
 
tiuspJlnk', hvor hegivcnhe- hvi~ de ikke taler lllIndt. en hereLning.
 
dr.rne eil\"I!S at 'lære fOTf'g!tct, Men det afviser justit9mi- Det. vil Jørn Veatergaard
 
V::lr ansat. i <!11 h<lj stilling i Ju- nilltcren. ll1mrkt anblJfale.
 
stitsmiaisteriet, så gAT vi til ~Hvi!l Atllt.""dvokut,en el:nl "Og eo slIdan beretninj(
 
at.o\:3udvokaten," sll.gde Er. gfl! li! P,O dommer, er det før~t, l'kal offentliggøres. Ellers er
 
linR Ol ... eo, der ogsA hor fra- fordi nal\ [jmler grundlag ior Ilet ingen Dlening med ut lode
 
valgt !Itlltse.dvokatcn for Kø- ot rejae tilt.nle. Og så nætler de fem politikere følge under·
 
bp,nllllvll, fordi hun llllrværet det normole retBappal'lll, P.Øgf'l!1en,_ lligcr Jllm Vester·
 
ehefrorPET. il\sng. JlvUt ~tat"~lldvokaten gal1ffl.
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PET glad 
for sagen 
tages op 
Forsvaret har ingen 110mmentarer 

Chef"lI for Politiets Ef nitlgt\t~\Wl\te(FE) hlif mon 
tel"rotningMljeneste er ingf'n komment.arer 1.il lill 

LilfTe<ls med, ut "nyt· derEløgf<lsen, PreMI,mfficer, 
ningllllfl'lJ:!rcn nu vilblive oJl(!1"!'IUØjloa.nt Ole I{och-Ol
und""BØgt, ,,(m, mener -heller ikke, nt, 
- Det er dR A'lædelil(t. Rt dfOr pr b"hov (Ol' at k<.><nmen
den tJne af de anonyme tere forlydender om, ol 
kllde.- ha Ekstra DIadet krf'dse af etærJ't h~jnmrlen. 

er tn\dl frem. LAd 09 6& tcrede l'('serveoNicerer hllr 
111 kltBtl.t lys ove.-, hvad hnft ~"nll i l~riYll-Le cfWuet
det heI,~ drejer Bi" om, ningsaktioner. 
fliget' politimester BirKit· FE vil ori"'lterc polWct, 
t.ø Stampe, l'IST, safreml, IJeneEltcn lllr nl'. 

Hun h&~ kl\t~g(lrit\k Ilrvi~t, lIked om, /kl pri'Ynw kn'llse 
nt PET E1kuJlc 118ve noget er i gAng med en ulo~lig 
med aI1,l'tninr..'" st gøre, nnytning,oiger Vrl!l<aeamce· 
DeL trawle eilers de to ran. 
mænd dl'~ i al $tilfroroighrni De to mrend, der for syv ilr 
i cn.erÅrel_l!IB6 fjernede mi· giden r{lrc~og den utrnditin· 
krofonen fra Gammeltoft. nøUo oprydning pi profes· 
Hansens telefon.' f hvert sor-kontoret, hRvOe en for. 
fald valgte de flL \lendo mi· modning om. at. mikrofonen 
krofonen til PET i en !Jrun tilhør~e e;kkerhedsardalin~ 
kuverj, - uden ofgen!f('l',' fl'Iln i KI'Il:leutlflVtlR Politi. 
men blot med el 'Tak. for Mon OWI/l her melder man i 
Illn', mn.rknntc vCI1dlnlier hul'!Ninn vidste intet I l"on,vBreb Er\en'ot· forhi. 

OIIl aflytningen 
Vred eks-justitsminister afviser at have med sagen at gøre 
Tidlige" ju~tit8m'nIBter Erik Ninn-HIl"",cn. 'A'lImmeldRg:o' Ilnytnin~ darsøgc!oo ni' arlytningll!Jll

Erik Nlno·nURsen <H) of. Han vor !Jom justit!llllini form nt emtte udstyr ind i J:'cn. Men hlln undrer Rig
 
viRer på det be..<ltemte"te f<I,lJT II>'" l'oliU",k IlnsvRrli",e wlefonen, Hnn mener, at of· over, ol underaøgl'lsefl !llml
 
tJA " ..gen milde nt være fnr politiet og Politiet!!. Ef tenctning&t,jlmesl.ernl' nav f"retllgolf af ell alatsadvo

indhlandet i cn nOytpinll terretnings~ioneBte (PE'I) do forladt den mewdn i kat.
 
af lIon8 Gnmmeltort· fra september 1982 til jn· 1986, men nt mnnge andre - Det viJIt! hnvo værllt me·
 
Honsen. mIRr 198P. Han tror ikke, Ile knn have akalTot sig en så· re naturligt at hlWO Indet
 

Ninn-Hllnsen aiger. ot der aflyt.ningen klin være fint i dnn 'llippo(}ut', p"litiet. fOfutngc undorsøgel_ , 
ingen som helst Hlmmen· . værk af hverken l'ET eLter Vadu arUi9~~ al du direkl~ Bon. Det ville roave værnt del. 
hæng er mellem Elil,Ytningn Forsvarets Efterretnings. har bcorrll'ct cl!~r in_~piN!r(!/ n'ofmnle, n/lr der kommer 
llllJlen og de Konserv'ativefl IJl'noste (FE), nog(:Il til at !or-ctage den af en anmeldolse. Det. cr nu 
mtldstllnd i el\.erlirot 1986 - Jeg hllr aldrig han den Iytninn? cll~..ng politillta opgave nt. 
mod nt vælge Gommeltoft- .,pl<lvolao, Ilt nogle af de tl\ - Jeg !'lynes, det er fnntns undersøge nnmeJdelslll' om 

. Haoseo til ombudsmand. efterretning!1~jcnc!'ltl!r gik tisk, at et rlllghlnd 110m Poli.· I5l.ralbure forhold. D"t hnr 
Det VDl' netop i den periode, rlmdt r>g fandt på alldan no tiken - Bom jeg hidtil hnr cc gjort i milliQnviR af undre 
,,{'lytnln~ skal h~ve fnn get., Jog kan ikke tænke regnet for (lt ansfrondigt tilfælde, Jeg kan ikke ae, 
det !Itcd. mig, Ilt de htu hundlet på bInd - aUller dat spørgsmål. hvorfnr de ikko skulle gørP 

- Vi 11111' dog heldigviII lov egen hånd, Jeg nnser det for J('~ afmer d,,_t l'Ielvrølgd;gt dd h.,r. Jeg synes, det er Cn 
tll at være uenige her i Inn ganske og aldeles givet, nt fuJd6t.ændigt, og jeg hlIbel'. tilsidesættelse nfplllitil't, Bi· 
det, uden at mon forbilIder de ikke har handlet pd den du i dit reforRl tRgor del ger olen tidligere justitsmi. 
det med an~1:ninr;er.Det Il:/lr måde, Og jeg synes heller hele med, SVlu'ef Erik Ninn niater. 
jegda ud fra. Vi VflT politisk ikke. der er noget, der tyder H"'IIR{'i\, • 
uCJ\i/W. Det er der vel ingen, pli dot, lIi~r Nilln·Hfm"an, . HRll aynm,. dot er i orden, . 
•kr lægger skjul p~, !lj~r Han betragter det /lom en at der iværkflrotto8 on 'o'-n
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EKSTRA BLADET 

Dfl 
lYVf 
SF foretrækker dommer
undersøgelse, hvor afhørte 
taler under vidneansvar 

, SF·foMllfll1rl Holger K. Niei
sen, dervM' med til mrlderne 
i StatgmjniRrJ!ri~t i glir mol'" 
ges, er ikke helt. tilfreds med 
lø9l"lin~moclelien. 

- Jeg e~ glad for Ilt være 
inviteret med, mon cl"'nne 
under~øgeJse kommer til at 
foregt\på regeringen~ jnitia. 
li... 0F: forll.bet er regerin
gens ansvar. Og' der er don 
e"..gl,ed i formen med en 
Ilndersøge/Re af denne art, 
nt deT ikke er en dommer 
ilwo\veret, siger hIlll. 

Dcrmed ""stel' Holger K. 
Nielsen .'lait i pt. A.hent., blr1
oenrll' Bllr. Et sAr sOm l,; All! 
hor/!;l!rligt Tt'gerinlrlsamror
heide 1mr am/Uøt d<m ny 
rellering med: dommerun· 
dCTlløgclser! 

Justitilnlinisteren nfviflLl' i 
går pure en sådan l1o<lcraø
gel~e med henvisning ,il, Ilt 
htlJesteretprrosident ron· 
toppJdan i sidste milm"d 
skarpt kritiserede den vok
ilende bmg IIf dommerun
dersøgelser: 

Og vi hnr heller ikke 
kUJ'lMt bruge en rJlkf'llllt 
'urq;ulcrct' dornrnenmder
eøgelse, hvor man sætter en 
Am:len eh~pCT~ end en dom
mertil at foretage en under. 
søge!s"" _<riger Erling 0181'n. 

SF linder det bedre 9~ ig
norere nøjewret"prmsidcl'\
tenll kritik af dommerun· 

Jer~øgelser_ i den konkrete 
Elllg: 

- Del indehærer, at. tiet 
ikke bliver muligt at foretn· 
ge aflnlriJlger under. vid
l'\ell1\2.vnl', nvilket iglm for
rnindsl,,~r muligiledl'me I\1T 
at fA efterforsket slIgen, Nej, 
vi ville nflvc velgt o!'t ulldet 
nlt.emnth·, replicerer Holger
K. Nif"lsf"n. , 

SF's kritik er til nl. rornll'. 
l Dnnmark pr oot _ hcldigv;1I 
- sMan, et rnlln ikke knll 
,vinge folk til flt vinnI' imod 
r.ig ulv. Th:'t seneste ekl'cm
pel, man kender, el' do dl' 
ra!ll~~lede i Blekingegade
fa~ll undgik Yirineforl\ln
ringer i retMngell mori Mllre 
Rudin, Deres vidneuriSll1rrI 
ville lmone skade dem Mlv 
0lJ forlænge deres [ængl'cl,,
Mrll('["e, Derfor fik: de med
hold Ar Tctten, rin M h~l1

h(lldt Ai&, til ul.Bp\\Ijflovens 
reglRr. 

1'" lil]<1 f~d \·iJlc PET-folk 
- nUer hvcln Erik Merlung 
skulle lind.. pi el n!høre 
risikere at aknde sig ,~elv, 

Om }o;rik Mprlung kom
mer t.iI hunds i !lagen - ml'<! 
de "nenlyse vllnsitp.ligh",der, 
Bom et manglende vidnelln.~
vllr indebærer - vil tid{'_n 
vi~e, men Erling Olsen lover 
høm ~n ting: 

- Stul.l'IlI.avoknten f~T nIle 
de hjælpere, han beder om. 

r-;;c «'\ '< ";"y«",,«,,, «, <<.. 
<\AF=l:."Q'NINGS~ /<.
iSitÅNDA[E i

" r' 
:'RYStERff".:"••:<H'<
 
"'·NØRGE:~;(;',;::, .. '::,
 
<'~'D~_iJ.;;'1to~ke~R'etibg'~':y Ilf".nlr.tørOIl& '\i-'· atIY~liin~, . 

vUned$ætt.e 'en. :ulll\: ',gtln, i slImarhejde med to 
hæligJg<-JundØl'fl~gcl.<;,>jGuma1i(\.te",,' Fin.n ,Siu.e, 

;->øe8k()mmlsslou,,<,:,der7,',I'J!t Alf R. Jacobllsn. 'Den 
økal, afå,ække omran·"L hævder/ at LO og Arb..i·,_ 
':~ otet po\øtAet atlyt.~.',~ 'dup:ut.\et-. fra en Rfiyt~' 

~c.bll'l.~98ntatMJde,n'lel~;{1'l1ngI!centr8.11 LO..hoved{'
:-,)~ "AJ:beJdenmrtJet(/!::kvBrt&ret .-.vM': hjælp'; af,'. 
'bonif! to '61 latide-t;ø,::C t;kjulte mikrofotlet,og kl
~.jdkJI:i!l"bed8poUH-', rCt:.-t',lometl:1l'\1i$"Llf ,kflbler' ar:,'" 
',tot'mo~Van8tl'enøjeh.r;:,,1Yt.!.ad!J,folk'fra den'nor·, / 

,'/,"< BAdr[ Ål'hmd0tp-Artioh/," Il!l.e'\',., v.enøtrenl\l", ""fra 
'\'fortr\ll!l!l 'rhorbjøitf"iJllg"'t..;" 1950,~ernellgh~lt:rrøm Ur: 
:\,Illl'id-Y øg:!'. .I,o..fot'!'rilli1d:;<} 1974,,/ z'--': ->""J:\~ ," -'; 
-Ybg"I'e, 'Hi:llvolllElJf ,er:: l:}" Blandt IlndE!t var';der 

;~Qhok·tillltlUld-evetl.pA de,(,'pIBut«.rn.ikroroner imø. 
,. ,).ra-Iøringar;deri ~rblev< <tlslokaleme' i\ FolkE!tø 

}~;,':~r.1' !~R~:?~ t'?·}->:~;~l~/)';~';;'d·f'E~e~f: ' 
"J' BO/llluerilkhl\'et'nftJd.' ' h/)Irlt;:,jitu~\igti~ lltrlll,.e~ 
dlgere partiøakretølt R6.gimøder"

110ld Rye, Mr Mlv vlIr ci\ 

frp.dag 26. november 1993 side I 
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DANMARK ER EN BANANREPUBLIK
 
Nogle politikere er bundrådne. Nogle polit.ifolk er bundri\.cl
ne. Kendetegnet ved dem er, at de lyver, og at de Wing pli. 
gllnc ovprtrædøT Grundloven. Hvi~ jeg gjorde del, mmme, 
vilJe jeg blive puttet i fængsel, men da de Bomme politikere 
ogpolitifolkjo er dem, dllr er med til Dt fylde voms frenIlaler, 
sker der dem ikke noget. 

I <llig blev (let (nstsltlet moo Ilyvf.ommer flØm, at Danmork 
er blevet til en banalH'epubllk. Nu hjælper det ikke, at politi 
og politikere lyver over fOf befolkningen og Higer, at der ikke 

l'olifirl m.& godl .~IIJ. m~d kltipier p& rJrresl~rede mennesker i 
Mndjtrn. (Foro: SØren Jensrn) .'_: 

hllT rumlet (finder) hemmeli~Dg dybt u!rJvlige telefonanyt. 
nin~'er ~led. Nu er det konstnæret. Vi Imvdl' ..11(>1'8 "horon 
for J'ET pli. TV [ornylig, der frl'jdigt fortalt.e. at det mm! cle 
hemmeliw. tell!fonnnytninger, eom blev afsløret i Ekstro 
BImlet, var del relle vt0vl. 

NI1 PI:' dl>t 1lIt",I. kon5tnt"te~; f'olililJt IIlI\ godt (vIde 
befolkningen med løgn. Polit.iel. mil. godt lyve i retW:ll (i 
sagen med murarb",jdllm/l.nden pli. Christianiu). Ure-palrul. 
jen mil. godt knste med brostl!n. Politiet mll. godt Iyvp om 

~ .... 

JJ.,~ .~ 

&\'~" ,1P / 

IFlYTIlS VI
 
!'oli/i og pnlilikrmc lyver mir rle siger, nI der iUe hor fundet 
Ic'efoll·aflylning~rsled. 

s'kyrierit't pi'!. Sankt Hnm~ Torv. PoliLiet m?!. gorit roue en \lnl:: 
pige i skridt",j., skyde en Illndaforvirret i Brøndby Vester, slfl 
nwo knipler på en ot'rc"tnnt i hA.ncljern ... mnn kunne blive 
ved. Danmark er en bananrepuhlik. Må resten af den 
dnns'ke lJefolkninll agllft begl1 nlm'ligheder, ud".. det f!tr 
kOlsekvenser? Eller er det forbeholdt nogle inden fer 
po:itiet og nogle rMne politikere. 

Frit: Harlz 
Oehlen.~cklæger9g(Jde:lH, Kbh. V 

l'olil;et md ./todl tYlle om skyderiet på Sankt HallS Tom (Foto; 
.Ten.• nre.•/i"B) 

STATS·
 
TERROR
 
Min tiltro til nt vi leveT i et ret&'llm· 
fund er, efter af. have aet prOgrllmm"t 
'GtA lune', væk. 

I udsendelsen lIå mnn sll.vel Bom en 
tll.latær'k uniformeret politietyrke en 
"ivilklmdl politilltyrke gennemtlf.'Ye 
en gmppe christianitter. DI! civil· 
klædte betjente var kJart dl! mest 
voldelige, og det sil. ud som om, Ilt. dl' 
ligefrem nød aL gennemtreve christia· 
nitterne. 

Dajeg slt udsendelsen, komjeg til at 
tmnke p/l. en DR- udsendelse om HI
PO- op; Sclmlburgfolk, hvor de tottlil 
umoti~l!ret knstede sig over fredelige 
mennesker pil gad,m, og tmvMe ll'l~ pI. 
dem. 

Glid vide, om der er nogle ofpolili
keral! i Folketinget, der mener, at. det 
(lt den atnbmutoriser..,de Uro·palnJl· 
jl!s ret at behandl"" ondre mennesker 
på den måde. Hvil! der er nogle, der 
bilJh:er tf'trol'k"rp!lct, vil vi m..get 
gerne høre, hvem de er,hvis de tør s\..& 
from. 

Hatl.• Marlef Faber 
Kid",bahfæ 1;15 

/lCr/"I' 
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Af1ytningskal undersøges
 
Regeringen har efter lange nattemøder valgt statsadvokat som leder af undersøgelse 
Efter timelange notte· 
møder oll' drøftelser mcd 
Rnmtligc portier heslnt· 
tede J'CRcl"ingen i Wh' nt 
Inde Rtntl'llldvoknt Erik 
MNlung undcr8ø~c. Dm 
Folkdlngets olnb11llfl' 
mlu...l 1:1nn8 GlI.mmeltort
HnnRen ulovligt blev ",f· 
lyt.tl't i tiden op til Bin 
udl1llwneblC l 11)86. 

- ~hr mon fhr mistl'lnke 
om, at politiet knn være 
Gend!! i stedet. for ven, Cl' det 
vi~igt h\lrtigt. nt (li under
søgt mistanken, saglle ju· 

Rektor: 
Isoleret 
tilfælde 
Køhenhavns Univcl"si· 
lcts l"Cktor Ove Nnthltn, 
havde ingen nncllle (1m 
nfiytning(ln. Hnn ~Cl' nog_ 
en Rom et. iBolcret tllfæl· 
do, en spcclnIRIlJ{. Bom no 
HgReJ:' 1''\ regerlnfC"m. og 
FollletingetR bonl.. 

- M".n vi hllr {let. diir[j~ 
med lj[lgen. underlllru.!iUr 
rektor NntnAn. nuu kræn
ker vor retllbevidsthed. No
gE'~ t.ydur pli, deL er sulve 
VOl't lov~Ylltem, oer ikku er 
lI!.rorkt nok, idet jeg jthr ud 
frn, At ingen pil. roguringsni
Vf1llU, helJur ikke den fore· 
~lIende' r"g.. rinp" h,,~ han 
vi(len om dennu Ra". Mini
Rtm hedI' de ikke lovnrud. 

Dekan, profu6Sor, drJur, 
Steen Rr.n!:1holdt, der RlI er 
leder uf det juridiske fakul· 
tet. veu K>'lbeohavn3 Univer· 
sitet, hvor Hnns Gammel
toft-Hansen i lf)8G VIII' pro
fessor ved ltetavidenakabe
ligt. Institnt si "er Ul deo RU
neste udvikling i unytning.'l
lIlIgen: 

- .Ie/l" ger på I'lUjten med 
yrlenole "Ivar og or dyht cho
kuml, over den blotte mulig· 
hed af, nt det kan hænjte 
/lammen ~om r'lfcrere~. 

Dut ml' være uhørt, nL den 
~lfll<lI polilietl\tameto<lel' md 
dIer vil kllllnc finde noven
,leIFe. Sllgen& 1l1vor tllget. i 
hetrul;tning behRndles den 
nu pi\. det niveau, hvor (Jen 
heltnaturlibrt mh høre hjem
me, lIig-er Steen Røn~holdt 
med henvisning til net1 un
dersøgelse, Mnt!\ndvokut~n 
hnr r1\et hesked pa. "t for<:ltll" 
go. 

stitRminister El'ling Olsen hun indtil for nyli.lr vnr chef hundo .!lk(ll orient.orea om Ninis"", bnvde helat. eet en toOrHlInscn9 kontor pd Kø
(S) eRor dot lIfal'Jtt<,ncle mø for Pf:T, 0((" ril:(Sndvoknt<'n, forll1but ar ul1dr.r.~f'IlCI!'.e\\. domn1<'nmdcflløgtlllW. Hall l)('nnnVfie UnivCfAilct. fandt 
de j Btal,smitlh~terict. i gftr. fordi hnn PI' det ~id"'rl1nkt., Dc fem r.r volg"! nf I'I.',:{erio findl)r det utilfredRstilleadl'. at..", ,,~ 1"'''01 der i l;dl. fnld 

Sorn begrundeIRe fnr n~ rln etOytnilll!('I1 ~kulll' vn','c gen ,,<I frn ,\..n hol,\ning, (It Ilt vidnt'r med den "nigt.e stod bog, }-1('rpft.el' vil der 
vælgo l:ltaLl'ludvokaten for skel, and i en høj Btilling i d('t skal vrore personer. der form ikke kan flf1lØrf'S un hlive tnge~ stilling til, hvad 
Sjællond, Erik Merlung, J\\Btitl\ffi ini5terict. nyder alml)n reqpe\ft.. der vidnepligt.. der ~II ,.kfll ske, og om en 
sagde Erling OIBea: EnrleJig" blev en domme GruIlP('n heRtAr (Ir Hen - Mon undorsflgulllcllfor dommer ti! den tid skal in· 

- Vi hor det problem, lit runder~ø.':U\Bo l\roppel pl\. ninK Grov~ ml, Christian men er regeringens nosvBr, volveru!:l, 
dur er rojst mist.anke om,·nt gnmd afden henVf'ndelse Ul Mujdohl (V), POIII N..,dgnnn:l or. vi ur lilff{ldllc m«l, at Erling Or.~en Riordp op. 
PoJilJotll Erterrf'tnin~tje. Fol);et'nA"f't fra lh'jcll\crNs (VTp,), J)o~~l) nf1llnrtlllen (S) rrjt(!ringon t.ngor Bngon ol· mærilsom pJ\, ot strafferet
nesl~ <rE'f) er involveret. præ~idl!nt. flom lIdvllro:1r og Ehha Slrtlnge (SF). Hen vO!'ligt, Bagde HolW!r K. ligt. er evcntuf'lll.'. lnvo"er· 
Sil knn vi ikke bede poJit.iet mod tie mrmge dommerun· ning Grovn og li:hbn Strnnsc NielselJ. trædeiser forældede, fordi 
Re ph sagen, dcn;f\R"elser. er hl'nhnldsvis (ormund og Til kritikkan svøred!'. Er· <kl'er gAet mere end fem Ar, 

8t.ot,Bodvoknten for J<ø· Erik Merlung får tilknyt næstformand i Folketinguts ling Olsun, ot. pndersø,il"elsen Til gengæld kun der blive 
benhnvl1, Hl\nne Duen HRn· tE't ('n gruPIlu pd [em (nlke_ n1t~udvlllg. \:Ilot skol kl~rlægge, om af lalc om disciplinære sager 
sen, bl...v oorterllt fra, fordi ting6lnedl(!mlI\ur, som If'- SF's formand, Holger K. lytningen på Høns GRmmel- efter tJenestemandsloven. 

Modtager 
placeret 
i kirke 
Udstyr var afældre model 
MtkJ:oofoncn, dc~ blev In· 
!ltullef'Ct i Hans Gammcl· 
toft.lInnøl:ml'l ke:mtnr l 
Skt. Pcderøtrrede vaT' af 
(m model, d~r' kom pli. 
markedet /Jent I 19lJO'p.l" 
nc, oplyscr' vclinfor-me· 
redc kilder. l 19811 ckøl. 
etercdc deT' luet"C! SJlodigc 
systemcr, Bom blev bl"llgt 
Ul Rutoriøcrcdc nflytnin. 
ger ~om (ølg'e Rr cn dom· 
mer-kcnrlc1sc. 

Denne lidt ældre model 
kræver, at en modta~rrll
rlin er pluceret inden for 
200·300 muteJ' fm det rum, 
der al1yttes. Radiomfldt.I\W!
ren er Rå koblet til en IJdnrl· 
(l,Pter:er, U1mlnpl."gercn "lt
tlveres normelt ved lyd og 
allIkker uutomlltillk, nOr dor 
hRr vmrf'!t. ~tille i det Dn.yttc~·' 
de rum i cirkA 30 sekunder, 

Ifølge oplysninger var 
modtpgoTr,1diouJl pluceret 
pli loftet ovur v6benhusct i 
Skt. Pelri kirke, hvorfrA der 
kUIl er'gmtt 100 IT.eter til det 
kontor, eom Gammeltoft· 
H(\n~en benyt.tede BIImInelI 
med en kollega. Selvn kir· 
ken vor dengnnp; under OIU
hygninl{, OL a. hll!V d",r la.at 
nyt t.·eg pl'i, ~& tiet. hnr vmret. 
forholdsvist let at kommE' 
uhemrork",t ind j byf,,,,jngl!n. 
Omvendt. har del værot no
get risikabelt - radio og 
hlindoptllJl"cr IUlnne opdllg-ea 
af tilfældig\! håndværkere. 

Iføll:"c do oplY.'lninger, aom 
1~lJlke~inget5 l'nrtiformænd 
fik i g&r fonniddags, skulle 
LOI's-Erik Allin, aekretnrj· 
!ltschcfpå Køhenhavnal'ni
versitet, under en jagtudf· 
lugt. med $tamle r,,~ervecm· 
cerAknmmernter Imvo ffiet, 
ul; virll'! af nu afdødu mnior 
Jflrgen HAnllen, at Gummel
toft-HnnsPlla kontor blev uf· 
lytlet. 
FOfRVnrU~B Ef\.E'rretningll

tjeneatc vil ikke officielt" 
kpndefl ved Jørgen HanAen. 
Hun hul' AOm reserveofficer 
"roret tilknyttet østre 
LandBc!eiskommondo, o{\ly. 
II('r l"I~'B talsmand, obcrBt· 
l\l.itllnnl Ole KIl('ll-O!Sl)\). 

Hen Ul' imidlertid k"mit. i fie 
kredse ()nlkriDf:' Fe, 110111 
hr\lf~e-.. til 'merli!':!) tJlmc-
stcr', D(!t vnr i de sanlIlle 
kreds(', at. du t.o 'turi.~t('r" 
der hkv lIrrelltvn)~ l PO!o:1n 
for Apicnflge, hevæge(ln ,~if:'. 

Allin lJernetlr Inikruf01\('(l 
f.... G"mmellort-Hnl)~rn~ 
gmnmeldo~'ll dreJeLelofon 
sammen med en afunivE'rRl_ 
tet_aLs dllvll'rendE' teknifIke 
mednrbE'jdere Og" Rendte den 
i en brun prflvolo;uv~rt til 
PET med beskc.den 'Tak for 
Illn'. 

PET påst&r hn.<lu over for 
oITcnt.Jigiwdrm ~R jU.'ltit.'lmi
nifltl!ren, Ilt. dn ikke har 
motil.nlluL en RMun kllvor\., 
og at d\] iklce haren Il(j~llllJg, 
hvor indkommende post. re· 
~.-j.~tro:1n~f1. 1)p.tt.c Cl' ikke Iwr_ 
rekL. PET hnr el 'nøgLefor
delinI!A.~ystem', hvnrel'ter 
Il(}At (SUl[] ()flu E'r ydcrs~ for_ 
t.rolj~) fordelos cher en hE" 
Rt.emt nøgle, AA inJrn'londc 
Ilaflt ikke klin seflnf folk, dur 
ikko har noget. med dea pd
~ldc>nd" ~Cl; flt gøre, oply
SrI' en tidligero madfll'bej
dur. 

Hvi... mikrorol)(JI1 stam· 
mer enten fro FE, PET "Ilor 
muliF.,'Vill RiF,Rpolit]ch('[cllII 
..fd. E \Fremmedpolitiet). sd 
hur don hart eL nummElr og 
Cl' udIM'tt. mod kvittering. 
Det skulle a.\ledes vrere mu· 
ligt at spore, hvilke mikrofo
nel" der 'var i mnll'lh' ; <Ic 
milnedul' i 198G, der er ak. 
tueIle, nply6Cl' en ~re{\ju kt!
dA. 

Hvor nu afdflde J0r~!O 
HOlls(!o fik oplysningErne 
om, t\t {llllnmeltnlt·Han~en 

hluv nnyttet, videR ikke. Mil· 
\igvi.~ fra den k]'{'d~ af refcr· 
vcomcerer, BOm hlln Aelv 
kom fru. Mea en kilde oply
ser, nt FE har eo .,rrE'ktiv 
Iyttuvogn, dpr kan spore (R. 

diotr"onBlniSRioner mellem 
en skjull mikrofon og dOll 
tilhflrunde radlo ogbi\ndop
tager. Pli dun mllde kan Ilf· 
lytninil"l'\ v~re blevc\.. be· 
krll"rtet. 

nag den/le dør! Skt, Pcdcr8lr;r.de aro'lidcdc Ilnru:. G(lmrtlciro{!. 
llUlI.~ell i 1,986, du a(1ylllillRCll (JlIgilJe/igl {rmdf slcd. 



Ifølge Poli/ikens oply,minger var en nlQdlagermdio placeret pli /fJ{/et over vdbenhuRd i Skt. Pl'tr,i Kidll'. 

Anklager Et døgn med drama 
i ny rolle Ove Nathan tog selv til Undervisningsministeriet for at orientere Ole Vig 
StRt~t'ldvok ..t Brik Mer
lung Akp) på en og somme 
tid agere efterforsker og 
anklager. Det er en ny 
rollo, ~om i forhold tU 
drm dnnlikr troditlon or 

Der gik n~Aten prædø 24 
timer, fra der blev hank· 
ot på rektor OWl Nathans 
kontor, til sllmtlige pnr. 
t.Il"ll' I Folko:-ting(lt Vf... hlo· 

forallIget. (lg ener lidt ove 
en timll heder Holger H 
Nielsen om et f/l mødet si 
brudt, A'\ rlflT hlivflr mlllill 
hed for nt diskutE'ro under 

lidt fy·fy. Regleo er Ilt pln
Cl.'re tykke vægge m!'.Ilem 
efi.erforskprc Oli lIoklllgl'l'e. 
Pd deo mdde I:!ikres de~., Ilt 
en sng vurderes i to omll'nn
ge, før d(!!} fyres af. Den 
encste uodtllfl:else fru 

vet enige om at få under
søgt anytningenffæren. 

Ove Natbnn, der forlader 
rektorpoaten ved Il.retll ud· 
gnnll'. tog' 00l1f11l!J middng i 
dl'l1ne tI"e afeked med kon
eietorium. universitete 

si\Il~llIt'!!furmel1 i pnrtierlle. 
grupper. 

Sllmtligc politikere er me 
~et fll.mælte. da dl' komme. 
ud gennem gJp~dørl'n 

Statsministeriet og mødCi 
..,ret gigalltisk opbud nfv!'n 

grundregJen er fi[lgnlaoda
polit,iet, hvor jurister (IS' de
toktivcr Bidder Bide og /lide. 
StatAlIdvokaten vil hllvo 
kompetance til nt rejse aig
tr18e med personer, hvis 
han unrler den fOTCatAendo 
j{lgt, pd mændeno hag anyt
niugen ~kulle finde det nød
vr.ndig1.. Hvor monge "iæl
perl' han rdr brug for, vides 
endnu ikke. 

øverBt(~ organ. 
Samme dng k!. 13.45 

bankede det pli. dørell til 
profcssor Ove Nlltbans rek· 
torkont.or i NørregIlde. En 
peraon. hvis identitet rektor 
ikke ønsker at oplyee, med
delte, at det var bam, EiOm i 
Ul80 fjerneue det hemmeli
ge afiytning6udatyr, dar var 
!lnbragt pli. den nuværende 
ombudsmand Hane Garn
meltoft-Hnnaene kontor i 
Skt. Ped...rll~ræd8. 

- Jeg tog straks min frak· 
ke pli. ol\" hegav mig til Uno 
lIervisningøministeriet fnr 

tende journaliF;wr. 
SF's gnJppehestyrels( 

hulder et luklæt mi\llo 11~ 

bliver enige om Ilt Ilceftptel'l 
regeringens forslllg pA den 
betingelse, at unrleraøgelaftn 
foretages pA. regeringens an· 
tlVll.T - ikke pA Fulketinget.s 

Høle morgenen og fonnirl· 
dngen rorsøgtlr embeds· 
mænd i Juatit.9ministeriet 
Ilt få reJ. pd st.atandvnkal 
Erik Morlung, der er udsel 
til al forestå undersi\gel!'l(!O. 
Hllln er j Bruxeilea, og fi\rllt 
ved middagatid er der knn· 
takt. 

at underrette minister Ole 

Reportage: 

Christine 
Corosen 
Henrik 
Grocs·Petersen 
Jens Holsøe 
Niels Nortbroup 
Hans Jørgen 
Poulsen 

F~to: 

Erik Gleie 
Peer Pedersen 

GrafIk: 

Ann-Drltt 
Drostrøm 

Vip, ,Tfln",en, beretter Ove 
Nnthlln og fortsætter: 

- I betrngtning af 8a~ne 
alvor mente jeg, det var rig
tigst selv at møde op. Mini
steren ogjl'lg hovno lin aam
tnle ar få minutters V(l.rig
hed. Jell orienterede ham 
('til nit. hvad jeg videte, m",n 
jeg vil ikke oplyse, hvod jeg 
fortalte ministeren. 

I denn<l sag hetragtcr jeg 
mig selvom Dn robot. Juli: Cl' 

placel'et. i en rolle, hvor Jeg 
gør, hvad ~ienostemandslo. 
wn foreskri~r. Hvml jeg' 
har foretaget milt.avarer vel 
til at sende et fortroligt 
brev. men jeg kunne fOflltli 
på. ministeren, at hnn VillI' 
~i1rreds med at fA hurtig lIll
derreLnlng om det passere
d,. 

Senere pli. efl,ermiddngen 
efter besøget tog Ove Nat· 
han til 'lV 2-l'Itudiet i Kø
h~nhavn fOl' øt lade flig: in
tllrviewe afGlaus Hagen Pe
tersen til programmet Her 
og Nu. Anlednin!:ten til s~m· 
tnlen var Ove NathanA fore
IlUlende af"ang, og hnn fplle 
lettelsc ved. at interview· 
eren sJet ikke brngt,~ I';ngcll 
om l.vUeudstyret pli hone. 

Straks efhw lOødt!t. med 

Dc d~· .•In: mmcr [J(lr fremme pd Christiarrsborg, hvor illgen turde ~flJi3e, at noget 8~dl]nt kanfr/regd. 
t Dr/nmark. Hel·,.... del Iuar HanBI"n IV) og bag liam den konscrualive Hems En.gell. 

Ove Nat.han t.nltCr Ole Vig 
Jenlll'n k,mwkt med :lin 
ehef, statsminil'lter Poul Ny
rup RMmuflsen (S). Dot 
sker kl. ea. 15. Ole Vig Jen. 
Aen bltver hedt. om at kom
ma fil møde l sl,l\teminiele" 
riet, hvor ogsd just,itamini· 
star Erling Olsen (S) delta·"',. 
Hurtig 
handling 

I~fter dette møde beslut
ter Poul Nyrup Rallmu!lsen 
nt indkItIda regcrin"en8 8ik_ 
I!erhed.~udvnlg Ul kL IB. 
SikkerhedsudV!1lget belltAr 
af stlltsminiB\.t'rnll. jw,t.its
ministeren, udenrigsmini. 
eter Nids Helveg Petersen 
(RJ ug fQravf!flIminister 
Hnns Hækkorup (Sl. 

Sikkernedaurlvelget die
kuterer de ny" oplYl>ninger 
og enea om at tilhydl' Folk!'!
tinget" partier, nt d.'r 
iværk~mttl's etl undl'rsøgel
M lIf I'llistenkl'n om nnyt
ning. Der er el'lighed om. at 
der ...k,d hundl,·... hurti/{t. 

Derfor gll.r Erling Olsen 
tilbuge liljuatitsministeriet f 
hvor emhedsmænd strllks 
gAr i gang med At uclarbojde 
forslaIt til unrlerMgelses
fnrmop;knmmiS!lorium. Her 
lIrhejdes der pli. højtl")'k til 
kl. tre om natten. FØrflt dll 
knn departementschef Mi· 
chael Lunn tago hjem. 

Krisemøde 
Poul Nyrup Rll.SmuM{'n. 

går til RT'ngæld·i gang med 
at kontAkte pnrtierne for at 
orientere om eAgen og ind
kalde til møne i Stlll~m;nis. 

teriet kl.IO i gAr formirldell'. 
1 do fire opp{ll:litionspar. 

tillr koetnkt{'s de pohtlake 
ledere: UITe EJlemaon..Ten
sen (Vl, Hans En,{{ell (K). 
Holger K Nielsen (SF) ug 
Pia Rjccnlgaerd (Frp.). I do 
fire regeringspnrtier er det 
gruppeformrondene: Ole 
l...+1vif!; Sitnonsen (Sl. Jens 
BiJgrov-Nielsen (It), Hen
ning Lyanolm Chri~tet1sen 
(Krf.) cg B{'llte Juneker 
rCD). 

J)l't ~k.l'lrl,'~. n! ,I ... pnlil i-

ske ledere i regerinw;par
tierne er ministre (lg der
llled ikke repræ!lenterer 
Folketinget, og det er Folke· 
lingot., der skal tage stilling 
til underBøgeisen. 

Bortset fra Dente Jun
cker. hvis tp.lefon har været 
i stykker i et pur dage, Iyk
kell cltot ul. fA fet i alle me[[{'m 
kl. 22 og23.30. Hl'rel\er kan 
der lukke.. ug slukkes l 
Stntsministeriet. 

Utilfredshed 
med forslag 

Bent{' Juneker når ikke 
frem til mødet klo IO, og 
Venstre vælger at sende 
gruppl!formllod 1var Han_ 
sen. På rnØrlpI, f/lr portiern{l 
forelagt regeringens foralag 
om nt Inde etatEladvokaten 
for Sjælland, Erik Merlung. 
undersøge sngen. Overvdget 
Itf et udval.q IIf folket.ingfl
medlemmer, Sllm regerin· 
gen ogsll hnr et forslAg til 
Aomm{'nAmtnl!'/ien lIf. 

OJ>POl\ition~n er ikk" 
lIITli,ld,'lhlll't tilf,'crlR nwr! 

Fantasifuld 
virkelighed 

Kl. 13 er polil,ikerne _ nu 
ogsll. Bente Juneker - igen 
pd plndll bllg gløsrløren, Oll 
journalielerne pA pladR for
an. Efter en halv time er 
justitsminister 8rlinll' Olsen 
klar til /'lt ori{'ntere presflen 
om, at et enigt FolkctinR 
står bag undersl1gelsen. 

En af Erling DIllens be
mærkningor til beslutnin· 
gen er. Ilt 'virkeligheden 
nogle gnnne knn være sA 
fnntilf!ifuld, at Ol'l'l ov{'rgf1.r 
fllntllaien, Dette kan være 
meget alvorllfØ;, cHer det 
kan "ære dreng{'8trtlWlr'. 

Det dækkl'r meget godt 
stemningen pli Christians
borg, hvor politikl!me med 
tllmilaal!:en i frisk hukom
mola!' ikke BkrReikkert !.t'r 
afvisl'. at Bådan noget kan 
foreg! i Dnnmork.. Interes
lien lIamlede sig age/! om 
rygter om, at aflytningen 
knn folr(la tiih<tge til dnvre· 
rende jl1st\lIIminil'lter Erik 
Ninn·Hansen {Kl, Mm vnr 
indædt modstander af Hans 
Gllmm('ltoflAll1rwms ud
nlP\'lll'I~(, lil ,'[l\ln(l~n)""d 
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Watergate-s
 
udløserpani
 
Topchefpå Københavns Universite{afslører aflytning 
AfHans Jørgen <R) og antte ham ind i sag-

Poulsen, en. Derpå blev statsminis

ter Poul Nyrup Rasmus-

Jens Holsøe sen (8J alarmeret, og' i Jtår
 
og Henrik formiddags indkaldtes
 
Groes-Petersen samtlige, partiledere t.il

rlidslllgl1lng i Statsminjs~i
 
Gennem syv år hnr teriet.
 
Københavns Universi. Ifølge Politikens kilder
 

foret~ LnrI\·'F.rik AlUn 
t.ets nyudnævnte se- indbruddet sammen med
 
kretnrlntschef. en univllt1litetsamnt tek

enndjur. Lars-ErikAl. nilter ved navn Thomsen,
 
- vidst • b--..I- Rom "idon er flyttet til Au
l m • Q om w.uo" stralien og arbejder for Ul- .' 

, mnnd Hans GammeJ=-::...J.e.væsenet dIk ,,". 
toft·l:lansens kontor i Allin tog nffære en efter
1988 blev Aflyttet. Det Aredagi 1~a6. ener ut han 

• under en Jagtudf1ug:t med 
var sekretnrintsche· reserveofficerskammerll_ 
fen,. som ogsA.har mlli~ Ler havde fået nys om. at 
tær officersrang, der P!ofessor Gamrnelt;oCt·

ed e HnnElel1S kontor blev aflyt. 
sammen m n an~ tet AlIin O!{ Thomsen fjer
den universitetsansat nede aflytnmgAl1d~l:yrat og 
i hemmelighed fjerne- sendte den til til Politiets 
de det ulovlige lyt- Eftcrretninptjeneslo
teu.l..J..- (PET) med beskeden 'tllk. 

.......".... for lAn'. 
Regeringen besluttede i Da aflytningen fandt 

dl' efteret d0gi}B hektiske !'Ited. vnr Gammeltoft· 
drøftelser på Christians- Hansen profeSS0r pi\. Kø
borg, at statBlldvokat. Erik. benhavtl5 Universitet.l"le
Merlung skal undersøg!:! re partier havde foreslået 
Bflytning!li'Rgen. Han skal hamsomnyolDbudsmand, 
undersøge, hvem der Btoo- Men det var de konservll.t!
hag nflytningon. Efter fol'- ve og partiets daværende 
handling med de politiske justitsminister Rrik Ninn
partier be"luttedes det, at Hansen (li) imod, De kon
fem folket.in~medlemmeT Bel'Vstive søgte nt undgå, 
skal følgl;l undersøgeleen, at Gammeltofi..Hansen 

Sagen kom første ,!iang bll1v valgt. Ninn·Hansen 
frem i Bklltrn Bladet l for- afviser indigneret, at han 
rige lile -men med anony~ s~uJle have han noget at 
me ki der. J:I~ørst i forgltrs g>tl"e med aflytningsl.lll.gen. 
besluttede Lars· Erik Allin Politiken forsøgte for· 
at vedkende sig SJn rolle. ,:ræves i gdr a~ få en kom
Klokken 13.45 bankede meotar fra Lars-Erik AI· 
han på døren til r1!ktor~ lin. I dag veotes han at atA 
kont.oret. En chokeret Ove frem på et preseemøde. 
Nathan hørte derpå sin 
nrormestc,juridiske rådgi
ver vedgå, at han i efter-
Arct WB(j brød ind på 
Gammeltoft.Hansens 
kontor i Sankt Peder 
Stræde 5 0l fjernede lyt
leuclstyret. syv år havde Reportage
 
sekretariatschefen holdt 1. sektion
 
rektor Natban i uvidenhed
 side 4, li og 11 
om, l:It universitetl1t havde
 
været skuepladS' for den
 
støret.a sflytnings!lffroro Baggrund
 
siden Kejsergade-sagen i
 a. sektion side 2 
1969. 

Ove Nathan gik !Itrake
 
direkte til undervi:lDings 'Ilansen~gate'
 

minister OJe Vig Jensen 2. sektion øide 4.
 
Hans Gammeltoft-Hansen hav"" i 1986 kont(>r lige owr for Sankt Pctri Kirke. [følgc PolitikeruJ oplysning€r bl€lJ 
signakrnc {rr; lytteudlltyret mootlJget af en radio, dt!t" lJrJr.placeret pt! loftet over våhlm}1/lseI. _ Foto: Erik G/eic 



2/;,.l/. ~ !T&t OklnR. tllt(' So er
 
StudeIlterhusets historie
 
Historien om Studenterhuset er historien om en lang kamp 

mellem studerende, Studenterrådet og universitetet. 

I 1980 blev Bispetorvannekset 
besat. Dette var den foreløbige kulmi

nation p~ 30 års arbejde for at skaf
fe de studerende i København et fæl
les værested. 

Besættelsen førte ikke i første 
omgang til noget hus. Man mMte af 
flere grunde opgive (deen om at f~ 

Bispetorvannekset, og fik i stedet 

stillet stuen og 1. sal i den gamle 
Aundepop - det "nuværende" Studen
terhus • til rådighed. De studerende 
fik uofficielt overdraget nøglerne, og 

man begyndte at opbygge huset. 

Demokrati i første række
 
Fra starten organiserede huset sIg
 

som selvejende institutIon, som byg

gede på basisdemokrati. 11984 vok

sede de første aktiviteter op. Det var
 

blandt andet den psykologiske rMgiv

ning Regnbuen, som eksisterer den
 
dag j dag.
 

Samarbejdet med Københavns 

Universitet gik nogenlunde, men 

Direktoratet for Videregående Uddan· 
nelser (DVU), som skulle godkende 

Studenterhusets ellsislens og skyde 
penge I en omllygning. var ikke s~ 

nemme at danse med. Behandlingen 
af sagen i DVU sylteS i lo år. J denne 
pNiode vokser antallet af aktivitets

grupper j Studenterhuset støt. 
I 1988 ligger sagen StlJdenterhu

set endnu engang på DVU's og Ber· 
tel Haarders bord til godkendelse. Til 
alles forbavselse er svaret et rungen
de nej. Dette får dog ikke de stude

rende til at forlade Studenterhusel. 

Opbygningen af huset fortsætter
uden økonomiske midler - til trods for 

den officielle dødsdom. 

Sejrens dag 
Efter Haarders nej til Studenterhuset, 
beslutter de aktive sig for at øge sel
vpromoveringen i pressen. Resultatet 

udeobliver ikke. Positive tilkendegi-

Fremtiden 
Administrationsbygning eller stu· 
denterhus? • Fremtiden er uvis! 
Efter bomben sprang d. 20. 
oktober, har Studenterhusets fremtid 

stået hen i det uvisse. Rektor Ove 
Nathans udtalelser til aviserne tyde

de på, at huset ikke havde nogen 

fremtid - i hvertilfælde sIllænge han 
var rektor. Siden har bestyrelsen for 
Studenterhuset snakket med univer
sitetets ledelse, 

Efter de to første møder snakkede 

StudenterBladet med bestyrelsesfor· 
mand, Erik Albrectsen. 

Nar Jeres forhandlinger med ledel· 
sen ført til noget? 

• De to møder vi har haft, har ikke 
været forhandlinger: Vi har faktisk 

bare snakket lidt. Snakkene med 

Nathan har dog givet lidt. Vi er blevet 
orienteret om ledelsens baggrund for 
lukningen af huset, og de har sagt, at 
de gerne ser huset .åbnet igen, 

SIl kan vi alts!l snart feste i huset 
igen? 

- Det er ikke så sikkert. For det 
første var det et udtalt ønske fra 
Nathans Side, at huset skulle se 
"pænt ud~, n.år vi åbnede igen. Indtil 

nu har vi ikke fået penge fra universi
tetet til at sætte huset ordenligt l 

stand, og det er bl.a. derfor, at der 
ikke er s.å pænt. 

- Ledelsen snakkede også en del 
om opstramning af strukturen. Peter 
Plenge sagde f.eks .• ~at der skulle 
slagtes nogle hellige køer~, hvad han 

så ellers mente med det. 
. De snakkede meget om, at man 

kunne forestille Sig, at studenterorga

nisationerne skulle gå ind i ledelsen 
af huset. Det har StudenterrMet 

sagt. at de ikke ville, men man kun· 
ne forestille sig. at Konsistorium 
udpegede to bestyrelsesmedlemmer, 

og huset så selv valgte fem. Det ville 
opfylde ledelsens ønske om en lilie 
bestyrelse. 

I er alts!l villige til at give Jer i 
diskussionen om strukturen? 

velser fra bl.a. Reklor Ove Natban. 
får den 29. juni 1989 Bertel Haardt r 

til at give følgende udtalelse: 
- Jeg l1ar efter nogen overvejelSer 

besluttet. al jeg illke vil modsælte 
mig, at Universitetet inden for sin 
ramme afsætter penge til et studen· 
terhus, når blot der sker en ligelig 

behandling af alle studentergrupper. 
der kunne tænkes at ville benytte 

Studenterhuset. 
Godkendeisen fra Undervisnings

ministeriet gav Sludenterllus·gruppen 

mulighed for at søge universitetet om 
penge. FØrste ansøgning, som forelå 

i april 1990, var på over 8 millioner 
kroner, som sklJlle dække ombygnirg 

af huset samt drift I en fire-årig perio
de. Husets udspil accepteres ikke af 

universitetets ledelse. Man finder 
beløbet for højt og kræver samtidig 
en stramning af styringen i huset. 

Der arbejdes i huset videre med 
reviderede ansøgninger. men først i 

- Den struktur for bestyrelsen kun .. 

ne vi godt acceptere, Men det er vig
tigt, at huset fortsætter med at være 
brugerstyret. Ellers vii medlemmmer 
ikke være med. 

- Vi kan dog godt acceptere, at vis· 
se ting laves om. F.eks. skal repræ

sentantskabets rolle øges - det var 
en holdning Ira ledelsen· og den er 

Jeg enig i. Vores struktur har været 
for løs. 

Hvornår åbner huset igen? 
- Vi starter med det første forhanrl

lingsmødp. \irsdag d. 16. november. 

Der vil det så vise sig hvad der sker. 
men lad os gætte på, at huset 
senest Abner til januar. 

TIM MØLLER JØRGENSi;N 

.. ~;ndt n"ilt 
,..tttl"'11li'tl,e:r ro,.. hv!d 
dr!' Cr ETIJK rc>r)V~rf'$t .. 
POM'IK ,ØKof0 '1;H< "<l 
VIDENIIV\BEUb'(. 

marts 1992 godkender KonsislM· 
ums forretningsudvalg en hevilling på 
370.000 pr. år for el1 tre·lIrig perlo


(Ic. [nrlclig bliver det muligt fOf S!U


denierbuset at åbne officielt for dl'!
 
stl)(Jererl(\e, 30 års kamp er endelig
 

vundet..
 

Og så alligevel 
Stridigheder internt i l1uset. hvor 
grupper beskylder hinanden ror de 

værste ting, er ved at ødelægge det 
gode !Ilima. For at r~ lost noget af 
problemet vil man have en eksklusi

onsparagraf ind i vedtægterne, så 
"problembørnene" kan fjernes legalt. 

For at få hjælp med det, henvender 
man sig til universitetets juridiske 

ekspert. Lars Erik Allln. Man får sva
ret. at sådan noget må man selv kIa· 
re. Samtidig vælger ledelsen af uni

versitetet al smække pengekassen i. 
Generalforsamlingen løser proble

met ved at vedtage paragraffen og 
vælge en ny bestyrelse hvor "pro
blembarnet~ ikke er med. Efter at der 

igen er kommet orden på sagerne. 
vælger universitetet at kassen kan 
åbnes igen. 

TIM MØLLER JØRGENSEN 

Siden interviewer har der været 
ekstraordinærgeneralforsamling i 
Strldenterhuset, og bestyreiselI 
vandt. Eksklusionerne blevopret· 
holdt og bestyrelsen blev siddende. 
Dette var ogsll et krav fra universite

·tet for at gll i forhandlinger om en 
genllbning. 

Derudover har bestyrelsen holdt 
sit første forlJandllngsmøde med 
ledelsen. Konklusionen var, at man 
ikke ønskede at gennemføre besiut
ninger under der nuværende rektorat, 
men at s!lfremt den nye rektor Ingen 

indvendinger havde. vil/e man kunne 
genAbne huset senest ri! februar. 

Stribe Rasmu!I Bregnbe; 

4 
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al/mrl. ag J,(If.~-Erik Allin (Ih.
R~hlor Olll: ::. nilicrflllt'Ms kon.~rslr;mllm l 
/Inder el mØ c I Il . K' len Fieh Pcrirl'f1cn milrl.9 19!J2. - Folo. rrf1 

Betroet
 
rådgiver
 
Af Hans Jørgen Poulsen 

1k • 53 yudnrovnt "le 
Lnrfl-Er Ahll;n'g c'o·nd~ttr. er en PCI"' 
kretarmtsc e o. Arene har være!. 
son, der gennem ,:l'n"cr -pl\ RnhclI' 
betroet ~n.ng~t 0[' lnd~n for de tyk. 
havns Umvcds: :r 'mange flom Lasse, 
ke mure kon t har han være!,

~:rid~sk~A~~~:f~rr:::r~t:~~~ 
8clv er jurtsht øf~~~'he9kæftjgct sig
ker. Senest ar 19fusk med stiller..med en BRg om VD 

og kRndidntli.!lter~Fruu Plads hlIr Lars-
Ved lirsf('sterne P m ceremonimester 

tEri~ Allidn fUfg~r:nd~ signal 1.i11~)essing
og givet et a g r når dronningen of(
hl~l'!Crne p~dbaJ~o:r'r~helinsnlen. I)('t, er 
prinsen s,kn d

or 
IDI dsnger de kongehgenitid Alhn, ~r e 

gæster til Pld'~"g mørl~ebll' blo7.eI', høj,
Iført en Il Og I veltrimmr.t overIlkæp 

rank og med te;ralten britisk mntor fn! 
ligner han mes . de han oR"Bå Sf! sr.n: 
kolonitiden, De~roloS novemher, (la hm 
som torsdng de d~' t alt ceremonielnok engang sørge .e Dr, il 
let forløb gnidn\~~frtndemisk J{ursU!: 

Allin er studen r?- r li esom sin far .. 
og blev i 1970 cåand.Ju Ha~s Gammeltoft. 
i Øvrigt !lomme r 8otsek'retær i Pl:mlæg.. 
Hansen. Hm blev Hø'ere Udd/lllneJRer., 
ning<lrll.dedt . i973 til (uJdmægtigi Umlc~· 
nval~cere ~ l.. , o kom i 1978 tl 
vi~l\Ingsmlm8uter~et net Her har h/lL 
Københavns i"!lver~ini~trntionen mec' 
siden fungeret I ad bl n ført opsyr 
vidt forskellige opgak~~r~lfnb~det bchmid.. 
med, n,t ~ark frak~ I forbindelse med e~, 
les jundls o,rre ~d Københavns Vm 
om8!rukturherm~ vet il.rs tid siden titel al~ 
versltet fik an Ol' d næstøverste l 
flekret~riat.s~hefog ~m~niversitets diadmimstratlOnen e r 

rektl'!r, d kælp-navnet w!lse for-
HVIS man me asser det godt på 

binder ~kt ~fiebB~gdet ~Iastelige, rankIl 
Lars·ET! Ind sig en voksen dreng,
ydre gemmer er vere og soldater, 
som knn lide nt \~ge'~:l i virkelighedll1"L
Det har 1)1;1.0 ogs .~. mmeværnct. med 
med kapta,m"ran&.ld lJC I{jemmeværnetH 
ret til ot bære F'l, hv~ dekoreredes meel 
rortjens~c~'l~~~"E~ik huske", (lgl'lå a' 
I 1978. d' l de '"'lllælger i pausen vedflere 110m en g a .' 
studenterrevyerno, 
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UVURDERUG 
HJAlP 
Slud. com. Morten Munk Mar
eussen, Morbækhaven 17-61, AI
bertsiund: 

I sagen om Studenternuset og 
gruppen Regnbuen er der des
værre et aspekt, som ingen har 
interesseret sig lor. nemlig 
Regnbuens egentlige aktivl~e[: 

Den gratis og a.r.teIT28\"e PSYKO

lOgiske rådgi,nmg. . 
Jeg er selv ·b",ger" al denne 

rådgIvning og har igennem tO år 
opleyet en åbe.n. Lrr:~ekomme~
de. alsidig og ITem ror alt urrolig 
taimodig radgi\nmg ira Regn
buens side. En i.asats. som 
Regnbuen har ydet ganske gra
tis. men som lar :::.ig [lar \'æret 
u\llrderU,g. 

Der er x.::.nge .--:-.ennesker 
dag, som r.~ i.2.fc: ::;r:..:~ for, en 
sadan stolte, :-::c:". ~J::: Lde nar 
rad til a( betale ~:~ :fa deL Ikke 
mindst blandt ""Gerende. Jeg 
kan derfor ikke iorestille :rjg en 
~ppe i St:.lder,te~::'Jset. der r.ar 
lavet et storre, ~mtere og mere 
nødvendigt stykhe arbejde en~ 
Regnbuen. Of! derior vil det ogsa 
have srore rr:enneskeuge Om
kostninger. at gnlpoen. nu, ude
lukkes. Og sa pa el helt urimeligt 
grundlag. 

Det hM \'ære[ alt for nemt for 
mange paner ; denne sag at 
mistænkeliggore grupper Som 
Regnbuen og S't'Jderende mod 
racisme. Og : stedet for at 
dementere de rygter om terro
risme. som Ei\s::n. Bladet har sat 
i gang, har so,,eugl mange be
nvttet sig ~.i dem. r-.1en det er 
ikke terror 2.t .laide anti-raasti

-
LÆSERNE MEt'--IER 
ske moder. Det er heUer ikke 
terror at aDbevare et rør~og otte 
st\-kker kabeJ,j e,··skab. Jeg er 
:cigJ,flcden slags .slagvåben" 
~ .nører hjemrr:e i ~tud~nter
nus.et. men [eg torsCjjr pa dea 
anden Side godt de mennesker, 
der alligevel bragte dem ,ind· 
Tænk pil. at iolk i dere ·-raci
stiske arbejde e været udsat 
tor mor er. og at en ah1ivist 
\;tte· \'af blevet dræbt ved et 
bom ttentJt. Det er ikkec 

mærke . at man tænkte pa 
sehiorsvar I on. 

\1ordtrusler og bombeat 
,ter er derimod terror. Det. er 
·tIerfor at vende tingene på h6v~" 
det. nar man kalder de m e
sker ior terrorister. faktisk 
er orre for teIT 

/' 
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Udtalelse fra REBEL-København om lU CV~V! e.l '2.

Lukningen af Studenterhuset 
Natten til den 19/10 blev Studenterhu
set lukket. Dette skete vel og mærke 
efter at Ekstra Bladet havde gjort rek
tor for Københavns Universitet op
mærksom på, at Studenterhuset var 
hjemsted for "terroristerIf. Denne sag 
har mange rådne punkter bLa; 
at det er et boulevardblad, der i reali

,eten bestemmer, hvem der skal hæn
ges ud. Ekstra Bladet laver en løgnehi
storie, de sælger den lil en naiv uni
versitctsrektor, der så allierer sig med 
poM og tyrer et demokratisk sted. Det 
skal nævnes at journalisten for EB var 
Jens Peter Mathiasen, der efter den 18. 
Maj blev boykottet af det autonome 
miljø pga. hans "journalistiske" nIcto
der, og det er derfor mere end sand
synligt, at han har haft en personlig 
interesse i at få hævn ved nok engang 
at svine det ;1Utonomc miljø til. 
- at Ekstra Bladets betegnelser om ter
rorisme er helt hen i vejret. Vi kan dog 
ikke forvente, at Ekstra Bladet skulle 
kun sætte ind i at være aktiv antifa
scist ne cl,... fa!'c:, dO:f er forbundet l'0r- . 

INVITATION FRA FILlPINERNE 

ved. Det er derfor kun logik, at man er 
parat til at forsvare sig, hvis folk fra 
den brune højrefløj skulle angribe. 
- at den nye "trend" i den borgerlige 
presse med at hænge enkeltpersoner 
ud som ansvarlige er både tåbelig, 
men sandelig også med til at lette 
arbejdet for folk fra højre, der er parate 
til at begå mord mod aktive venstre/
jøjsfolk. Her kan Ekstra Bladet m.fl 
nemt komme i den pinlige situation, at 
de bliver medansvarlige for den høj
rcradikale terror. 
- al den hetz, der foregår mod hele 
venstrefløjsmiljøet er med til at krimi
nalisere det. Et boulevardblads skrive
rier er nok til at politi og stat farer 
frem med midler, der ikke hører hjem
me i et land, der pådber sig etiketten 
"demokratisk". Får lukningen af stu
denterhuset lov at stå ubemærket hen, 
5<'\ er vejen lagt for kommende hetz, 
ransagelser og forfølgelser mod ven
strefløjen fra stat, presse og politi. 
Kravet må være: Genåbning af Stu
dcnterhu;et og nepii eksklusioneN 

REBEL har modtaget en indbydelse til 25 års jubilæet for genopbygningen af det 
Filipinske Kommunist Parti (CPr). Arrangementet finder sted i Holland. Tilmel
dingen skal ske senest den 30. nov. Caltså snart i) Selve dagen finder sted den søn
dag den 19. dec. hvor der vil være taler, middag og fest om aftenen. Udover det 
vil der indtil den 19. dec. være mulighed for at sende lykønskninger m.m. Ocr vil 
ogs" være mulighed for at overnatte hos kammerater fra Kabataang Makabayan, 
en revolutionær ungdomsorg. fra Filipinerne. Er du hooked på at tage afsted? F" 
flere papirer fra REBEL-Kbh. cpr er med i nationale demokratiske front, som er 
en bred revolutionær modstandsbevægelse mod regimet på Filipinerne. Tilmeld
ing haster og penge som tilskud er knappe - måske ved hjælp fra fagforeninger? 
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Deltidslærerne klager til ombudsmanden. /{JO V Z~ ~3 
K(jHtot~hiffMicMe]-'BJtkIi 'Ha.n'S'eH-jd'rKlarer hvorfor: . 
Fra dehidslærerside kUnne Vi 
godt leve med, at'deltidslærer
ne røg ud afkoDslstoriWIl med 
den nye universitetslov. Derl~ 

mod fandt vi det vigtigt at be
bolde indflydelse i studie
nævne. Det er netop på under
visningsområdet, at vi gør 
vores store indsats og bar en 
stor indsigt. 

Vedrørende vores indflydel~ 

se (studienævnene blev vi - da 
universitetsloven var vedtaget 
- angrebet fra en uventet kant. 
Ove Nathan har i årenes løb 
gang på gang udtalt sig positivt 
om delLidslærernes indsats på 
universitetet. Vi ydede en ef~ 

fektiv undervisningsindsats 
til en rimelig billig pris. Men 
da den nye universitetslov 
skulle omsættes i praksis på 
Københavns Universitet i 
første omgang i form afen mid
lertidig valgstatut - fik piben 
pludselig en anden lyd. Ove 
Nathan gav deltidslærerne en 
langt dårligere behandling 
end, der er dækning for i den 
nye lov. 

TIdligere var 100 timers del
tidslærer-arbejde pr. halvår til
strækkeligt for. at vi kunne op
nå valgret og valgbarbed lil 
studienævnene. Unden at den 
nye lov foreskriver noget her
om, har Ove Nathan forøget 
kravet til 300 timer pr. år for at 
deltidslæreroe kan få valgret. 
F.eks. betyder det på jura, at 
kun deltidslæreme kan få val
gret. F.eks. betyder det på jura, 
at kun 20% af undervisnings
assisterne har valgret og er 
valgbare. 

I min sidste periode i konsi
storium kæmpede jeg meget 
ihærdigt for, at vi deltidslære~ 

, re bevarede vores rettigneder i 
relation til studienævnene. Jeg 
fik fremprovokeret udtalelser, 
hvoraf det fremgik, at det var 
fagforeningsinteresser hos 
heltidslærerne på humaniora, 
der lå bag ønsket om en beg
rænsning i adgangen til stem~ 

meret for deltidslæreme. Jeg 
påpegede, at Ove Nathan ikke 
var fremkommet med nogen 
selvstændig begrundelse for 
begrænsningen af deltids
lærernes stemmeret eller 
påvist nogen, retskilde, der. 
gjorde en sådan begrænsning 
påkrævet. Og da rektor stadig 
nægtede at udtale sig, tillod ieg 
mig at opstille den formod
ning. at han alene havde bøjet 
sig for et dekanpres. I retssager 
giver det også negativ proces
virkning. hvis man næ~er at 
udtale sig. 

Sagsforløbet blev udførligt 
beskrevet i Weekendavisen d. 
5. marts 1993 under overskrif
ten J) Rektor misbruger sin nye 
magt«. 

Herefter ville den hidtil tav
se rektor gerne udtale sii: Nu 
var planet blevet for lavt til. at 
han kunne deltage i diskussi
onen. 

I de 9 år jeg var medlem af 
konsistoriWIl, kom jeg til føl
gende bedømmelse af Ove 
Nathan: Udadtil har Nathan 
opbygget et positivt image som 
en humanistisk og demokra
tisk kulturpersonlighed, mens 
ban på de indre linier ikke bar 
udvist den stor råstyrke. imid
lertid blev jeg lidt overrasket 
over, at rektor var så svag, at 
han end ikke ville diskutere 
med os. 

DeUidsIæreroe udtrådte af 

:KonsistoriUm d. 31. marts 
1~J93. "Det ny konsistorium 
skulle gennemføre den endeli
ge valgstatut. Hermed var der 
en mulighed for, at rektor 
Nathan kunne tænke sig en ek
stra gang om. Der var mulighed 
for et vist taktisk tilbagetog og 
derved at slutte fred med del
tidslærerne. Men så mgen ci~ 

vil courage og kløgt havde Ove 
Nathan desværre ikke. 

Deltidslærerne har indbragt 
sagen for Folketingets Om~ 

budsmand. hvor vi regner med 
at få medhold. Hvis dette mod 
forventning ikke skulle ske, 
har vi fået tilsagn fra en fond, 
der gerne vil betale udgifterne 
til et sagsanlæg imod Ove 
Nathan for at få underkendt 
han uacceptabie begrænsning 
af deltidslærernes demokrati~ 

ske rettigheder i relation til de 
styrende organer på Køben~ 

havns Universitet. 
Fra Deltidslærerforeningens 

side finder vi det meget bekla~ 

geligt, al rektor Ove Nathans 
svaghed i relation til universi· 
tetets indre forhold "giver an~ 
ledning til en strid mellem 
universitet og deltidslærerne, 
der kan blive meget langvarig. 

Svar: 
Deltidslærernes deltagelse i 
universitetets valghandlinger 
er nævnt i årsberetningen. som 
er aftryk i universitetsavisens 
udgave af 11. november. Den 
nøjagtige formulering findes i 
universitetets valgstatut, som " 
er vedtaget af Konsistorium og 
godkendt af undervisningsmi~ 

nisteriet. 
Ove Nathan 

'.
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IvoV~3Udtalelse fra Socialistisk Arbejderpartis hovedbestyrelse 

Forsvar anti-racisterne
 
Om lukningen afStudenterhuset 

\. 

-


Som en leddeløs nik
kedukke lod rektor 
Ove Nathan sig blæse 
omkuld af et bombar
dement af Løgnagtige 
oplysninger, som Ek
stra Bladet præsente
rede ham for. I blind 
tillid til dette velkend
te "sandheds-vidne" 
bad han politiet stor
me Studenterhuset i 
København. 

Senere har han admiru
Mrativt lukket huset og 
stillet benhårde betingelser 
for overhovedet at give 
husets besl)Telse adgang 
Igen. 

Desværre har også hu
sets studenterbeSl)Telse la
de sig rive med og har 
besluttet at udelukke den 
psykologiske rådgivning 
Regnbuen og Studerende 
mod Raci;';~"'1e fra huset. 

Efter razziaen. som Ek
sira Bladet forbløffende 
nok havde kendskab til på 
forhånd, har·det vist sig, at 
99% af avisens påslande 
har været fordrejede og 
lognagtige: 

- Der har ikke foregået 
diskussioner om eller plan
lægning af noget, der bare 
ligner terror i Studenter
huset. 

- Politiet havde ingen 
mistanke om skydevåben 
og fandt heller ingen. 

- Hvad Ek.,tra Bladet 
kaldte et møde for cenlrale 
skikkelser i det illegale 
anti-fllcistiske arbejde var 
et offentligt annonceret se
minar, hvor bl.a. flere 
medlemmer af Socialistisk 
Arbejderparti deltog. Her 
blev diskuteret lovlig anli
racistisk virksomhed. 

Socialistisk Arbejder
parti opfatter Ekslra Bla
dets og politiets kampagne 
mod Studenterhuset som 
et forsøg på at miskreditere 
anti~raetstiske og venstre M 

orienterede politiske aktivi
teter. 

Over for denne kampag
ne ønsker vi at fastslå.: 

• Al del er vigtigt al 
brede gruppe i sa.rnfundet, 
herunder studenter, aktivt 
engagerer sig kampen mod 
racisme og fascisme. 

• At Ove Nathan øje
blikkeligt bør genåbne Stu
denterhuset uden at stille 
betingelser. Hvis ikke, må 
universitetets højeste 
organ, konsistorium, kalde 
harn til orden. 

'* At Studenlerhusets 
beSl)Telse må omstøde 
dens diskriminerende be
slutning om at udelukke 
Studerende mod Racisme, 
Regnbuen samt 
enkeltpersoner, 

Når alle løgnene er 
skrællet fra, står tilbage, at 
politiet fandt otte kabel
stykker og et jernrør, som 
man kan bruge som 

sendeise om højrefløjen, at 
indvandrere, flygtninge og 
anti~racister lever under 
konstant fare for at blive 
overfaldet. 
, Umiddelbart efter bombe

attentatet, som dræbte Hen
rik Christensen, henvendte 
bl.a. SAP og Enhedslisten 
sig til politiet og bad dem 
kontrollere vores post for 
bomber. Det nægtede de 
pure. Vi kan derfor ikke tage 
påstande om, at politiet kan 
og skal forsvare os. 
alvorligt. Socialistisk 
Arbejderparti mener, at det 
er alle anti-racisters ret at 
forsvare sig mod angribende 
højre-ekstremister. Vi vil ikke 
afvente flere lig på bordet, 
før vi forsvarer os.• 

København, 
23.oktober 1993 

- Husets medlemmer er slagvåben. 

vt faktisk tilmeldt som stude Hvis ikke før, så doku
rende. menterede Fak2'rens ud
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ALLE KAN HAVE 
LYTTET MED 

tiets	 Efterretningstjeneste
Aflytningsudstyr er nemt at få rat i, og lror ikke pc\, al nogen i PIT 
Gammeltoft·Hansen vaT i (orsomm("ren 1986 ville deltage i en ulovlig 
interessant for mange både herhjemme og i aflytning. Og slet ikke, at de 

ville være ~ uprofessionelleudlandet på grund af sit arbejde med at indvie andre i del
flygtninge og med efterretningsfolk - men .Og man sidder alls! ikke 
næppe som kommende ombudsmand og udveksler memoires og 

oplysninger mellem PET og 
I GiUTlmeltoft·Hansens tid FE. Derervandtætte skotter 

AI, Torben Benner i Flygtningehjælpen var der mellem de (o tjenester... 
og Jens Grund ifølge Det Fri Aktueh!!. oplys r'OfSvarels EfterretningS" 

ninger fra tid til anden tjeneste må ikke 1<Ive ind· 
AlUn var manden, der en mystiske indbrud, hvor de greb i meddelelses-hemme
nattetime i 1986 ijemede en ubudne gæster aldrig h:rvde ligheden i Danmark; aflyUe 
skjult mikrofon i Hans Gam· fjernet noget, men forsøgt at telefoner. rum eller åbne 
mc1toft·Hansens telefon på trænge frem til sagsakter. breve, Heller ikke selv om 
Københavns Universitet 1før~ Wilhelm Christ· det angik den miliw.:re sik

Men hvem anbragte den? mas-MølJer 'far flygtninge kerhed, underslrcger obel"'5t
En indenlandsk eller polilikken vigtig for efterret løjtnant Ole Koeh Olsen, FE, 

udenlandsk efterretninlZstje nings\~senet, fordi spioner, Det er udelukkende en poli
nesle, en yderligtgående lerrorister og politiske pr!). tiopgave, som kræver en 
grupP(. eller en rnbiat privat· vokaærer kunne sluses ind i domwerkendelse. 
person. landet ad den vej. fulkelingets nuværende 

Alt er gisninger. Samtidig tror harr, atAJ~n ombudsmand beskæfligede 
Men ingen kan have an· fik tippet om miknfonene, sig i en årrække indg;lendc 

brngt mikrofonen for at ska fordi der ikke længere var med politi-agenter og mL"(j
de Gammeltoft Hansens brug fOr afly1n:ngen. de!e1scs-hemmeligheden. 
kandidatur lil R:llketingets ..Når man ben:ttter s1l Og j foråret 1986 skn.'V han 
ombudsmand. for allerede i klodset cn måde SOlll at netop på kommentarer til de 
forsommeren 1986 fik AlUn bruge en mikrofon. opstår skærpede regler på omr1l
nys om aI1ytfIingeme. der oJr3<'t no!:'le ..klodset det, som han Ydr med til at Jti 

Flere m!mc<!er før; Gam hcds-probrerncr~, n~ r rllikro ind fort i 19&:1. 
meltoft-Hansen blL'V nævnt fonen skal fjernes. Den kan Men om det kan h;r;e 
som emne lil posten. jo ikke sidde lil lid og ansporet nogen lil at aflylle 

Og fur den 9, august 1986, evighed. Og :;.~ er d-:I smart hans egen telefon. er uvisl 
hvor kabinelsekretær Mcr at få deri fjernel udeu Ol( blive 
gens Wahl døde og blev opdagel.. ALT FOR FARLIGT 
aJ1øst afd:rværende ombuds Det kunne ske ved at Den lidIigere PF.f.medarbej
mand Nicis I=:ilscholl Ilolm. benytte en mand fr::! lJlliver· d~r lrilr ikke, at nogcn i 

Den nu afdøde mand, sitetel tjenestcn ville turde bryde 
som gav AIlin tippet om NM \Vilhelm ChristInas loven og anbringe den r:lfno
mikrofonen, havde en uero Møller peger p;\, at uden· se mikrofon. ,.n1iver man 
tilknytning lil rorsvarets Ef landske efterretningstjenes l<lget for urent tl<lVt, koster 
terretningstjcncstc. ler kunne væn: involveret, så det regeringens Hv. Ogdet er 

Han var major af n:serven skyldes det dels, 'it vi var ikke cllemtningstjencslcns 
ved østre Lanusdelskom midt iden kolde krir" og dels op~e." 

manda i Ringsted og skulle at mange palæstinensiske lian tror heller ikke, at en 
ved en mobilisering indgå i Jlygtninge kom til landet. efterrctning:Ttjenestc kan 
staben af efterretningsfolk. ,.Hvis lsraei var im'Ofvc.. have brub<1 den mystiske 

Men både Alliticts Eftcf" ret. så er del oplagt, <.it de var teletekniker Thomsen, så de 
retningstjeneste, PET. og tVtlngel til at opere:-e ulov fIk fjernet mikrofonen uden 
RIrsvarets Efterretningstje ligl Israelerne bn så enten :lI udsætte sig selv for 
neste, fE (eiler FE'D, aM have infonneret FE, efter at unodig risiko: ·Du vjJJeværc 
'·.er at være indblandet. arlytningen var i 2'::I.[,g, dier ~fh,"_·ng:g af, 2t h::n ikket Og som en lidiigere ansat de kan hd\le "'et grønt lys fra fortæller den rigtige hislo
i PETsi~r. FE til al foretage Aflytnin rie, hvis det blrver opdaget. 

,.Enhver idiot kan foreta· gen. Der findes jo en samar Du lægger tjenestens og 
ge en aJlyming_ Man kan bcidsaf!:Jle meik-m FE og reb'"eringens liv i en tilfældig 
købe aJlytningg..udstyr i en den israelske efterretnings leleteknikers hænder.
hver velassorteret elektro tjeneste Mossad,,, 
nik.-shop, som beskæftiger En tidligere lInsat i Poli- Læs også side 6 
sig med den slags ting. I 
Frankfurt l.JJfthavn Jigger en 
kæmpe romtning, som ikke 
IMrandet... 

flYGTNINGE
 
Men lektor ~d l(øbenh:rvns
 
Unrærnitet, Wiffielm Christ·
 
m3s.Møller. vil ikke udeluk

ke. at en dansk eftemt·
 
Ilingstjeneste kan være. ill'
 
volvereL
 

Og m!ske endea o~ en
 
udenlandsk, vurderer lekto

ren, der 5eN er lidIigere
 
reserveofficer i efterret·
 
ningstjenesten.
 

l en årrække - fra 1977 til
 
l~M - var Gammeltoft Hall'
 
sen formand for Dansk
 
flygtnIngehjælp og stærkt
 
engageret i flygtningenes
 
siruation. "Jeg er ~kker pi,
 
at der har været en eftemt·
 
ninggjnleresse i hele spørgs- .
 

ALENE ORD, FOR
 
PE·NGENE.
 

FØR 'SKADEN E:R
 
SKET
 

l ALKA har vi ærlighed som rettesnor. 

Det kommer vores 1.300.000 kunder til 

gode. 

Ingen (orsikring dækker nIt, derfor (ortæl~ 

ler vl dig b:'lcle hvad forsikringen dækker, 

og hvod den ikke dækker. 1ALKA udbe

taler vi over l millimd kroner i mere end 

100.000 s3ger, hvert år. 

• 
NJr ma/Chanel ma 
selv(~11g i~ o IghC''-~n~,e~'~e~mlJ~IW:'''''a LI 

og selska . lvlcn det er~~er råd (Ol 

Ankenævnet (Dr Forsikring er ('n ,t~IoII!'l'r-

gig klageinstcHls. Det koster 100 Kr. 8.t klage. 

Får men medhold, kommer de 100 kr. 

rettIr. ALKA havde sidste år 137 klager til 

bch<-nv,.lling i Ankenævnet ({\r forsikring. 

Få rene ord (ur pengene - hestil ALKA's 

kundebhd ÆRUG TALT på kuponen 

eller telefon 43 SS 57 59. 

r--------------,

I O Sen~.1 mi.\.f ÆRLIG ~ALT, som giv~r mig rene I 
lord (ur r<..:ng~nL:, (~1r Jeg tegner (dt;ilkrmg. I 

I O	 Jeg vil gem\.' klmt;\kL~s af min lok;.1k ALKA I 
a~sur:lnd,,-~r 

I 
INavn 
IAtlresSL: ~ _ 
I 
I 

Træffe::; beds[ __ I 
S'.'Il,I ..., (il
 
ALK,"'. h''''lkrrrll:
 
Enw·lho!", All.. I 
26.10 T,ln)llUp _i

I

. li~~ >:L .ars......"" .".J 
målet om flygtningepolitik. 'Ihl1iD ledte en tekniker rorbi YIlgteme - liJnJl han havde Ilet 
ken," 'Siger Wilhelm Christ· n)'I øm nocct. øllyU.eme ville llkiule. eUer fordi detwr del! KEND DIT FORSIKRINGSSELSKAB.
IT1as-Møllcr. øikreste mAde at fjerne mikrol'onen? reto: Marianne Lelh FØR SKADEN ER SKET 
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LØRDAG 27. NOVEMBER. 1993 IOUkendte Thomsen 
Som sagen umiddelbart kom frem,
 

. kunne man godt føle s~ 1le:nsat til Italien:
 
Ukendte personer med endnu mere
 

ukendte bagmænd instaUerer lytteudstyr
 
i telefonen hos ~n anset unJversitetspro


. fessor, kandidat til en af samfundets top

,poster og aktiv i udforskningen af stats

. magtens tele

fonaflytninger.
 

En af lmi~ 
versitetets
 
egne topfolk
 
far oplysning
 
om lytteudsty

ret - elier kol

de fødder? - og
 
mobiliserer på
 
inspiration af
 
en ven med
 
kontakt til For

svarets Efter

retningstjenc

ste en ukendt 
tekniker, det
 
mAder op, de· Hans Gammel·
 

.'Dft-Hansen.monterer lyt lyttede Inf.r· 
tegrejel - for esser" tB AI

derpåatforsik liliS førk/aring

re sin opdrag
 under presse

mødet I gIr•. giver om. at 
-))alt er i orden(
 

tagen - og forsvinde
 
Omlrring lige så sporløst, som han V?f ~ukket op.
 
Jiflytnln- lIvis den ukendte:tekruker ikke' lød 

......1 det hyggelige danske'(dæk)navn Thom
"t::~~(:-self,-skulle man virkelig tro/at"det-var j 
t~ft·"an- Italien og ikke Danmark,' dramaet udspil

, leDS kølJ· lede sig.tor /lA \o'i:;.«,ben. Den uldne begrundelse om en J)ver~ 
;liarns den i kold krig« og en Jlstrøm afpalæ.."ti~ 
llol"~1!j. 'nensiske flygtninge«( er også som skåret 
~~ ':::: ud af disse års dramatiske optrevling af 
'~n lieD den italienske samfundskrise; 
"~ ",Iiep. Påstaet fare for statens sikkerhed i al 

foto: J.. !mind ligh-' d ko " t" kJ'rgeo$f!Jf a e t:I.l og en' mmlUllS IS e
 
[. trussel i særdeleshed var åbenbart den
 'TIlo sen' j~esgang stadig nok til, at mere eller m.indre 

private grupper' i al diskretion kunne få 
'i lov til at gøre deres helt private paranoia •, Lars LeIlChe levedo cn ophedet debat mel1eJu ttl: Dansker. Alder. cirka 50 år• interesserede mg Ior. 

)(1ygtningevenner og flygtninge Kendetefn: Myndig og professio na vi kom derop, SClTUIedei~· ' til et nationalt anliggende. .'.. D.'I! Folketinget og statsadvo fjender~ - en debat, hvor Gammel· nel med Et indgående keooskab cl Thomsen kontoret med et appa·
 
Darunark er ikke It<llien. kat Erik Merlung er pet på jagt toft-HlInscn som tidfigere for aflyrningwdstyr_ rat, jeg ikkekender. Derefter skil


efter den mystiske llagent Thom mand for Dansk Flygtningehjælp Allin fk kontakt med 1IlI:gent le han teleIonen ad og tog den lille

Derfor kan' vi trygt regne med, <It sen«, deri efteråret 1986 fjernede W1r aktiv dcbaltøc og lobbyist Thomsem via den afdøde major mikrofon ud, og vi forlod kontoret.
 

ukendte Thomsen inden længe vil blive enmikrofon, rlervar skiult i telefo For at forvirre sagen yderligere Jørgen Hlln;;en, der .Abenbart hav· Vi gik hen på el værtshus for at
 
pågrebet og lovformeligt forhørt om sit nen på proCessor H~l1S Gammel arbejdede Hans Gammeltoft·Han de gode lrontakter inden for For diskutere sagens videre forløb.
 

toft-Hansens kontor på Køben sen netop på det tidspunkt med en svarets P,;l.erreL1ings{jcl1I$te. Han forklarede mig, at vi ikke
nærmere kendskab til det sygelige loge
havn~ Universitl!t. juridisk afhandllng om aflytning af JørRen Hansen fortalte uopfor· kunne aCsløre sagen på: nuværendekDmplot. "' »Agent Th[lJ11senS( natlige ind telefoner! dret Allin, at Gammeltoft-Hansen, tidspunkt. Men han gav ingen reel 
trængen på Gammeltofts kontor »blev elle-,: ville blive« aflyttet. begrundcl3c - blot, al det villeEller kan vi? !lkf!te i samarbejde med rektor 'eor'ttr skudt' ..",,,k llIegvallidt forundret over J0r ødelægge all for meget.

Det mener B. T. Ove Nathans juridiske rådgiver, Allins redegcrelse om SlIgeD i gen Hansens lIenvendelse. Han 
Lars-Erik Allin - dengang anSV<1r gir skyder flere aC de vird~k· vilje ikke give nærmere oplysnin MlJooofoftI .midt til PEr 
lig for sikkerheden på universile sende teorier 001 den beS)'llder ger om, hvor han havde det fra. H~n foreslog derfor, st vi send

:f1B-~~li33T75JJ753'3·fl.F'.:fii let. ,lige aflytning i sænk. Jørgen Hansen gav mig et telefon te dimsen anonymt til PET, for sa 
Under et særegent, tætpakket Aflytningen beJmldte i forsom nummer til en teletekniker, jeg vine de nok underrette rette. ved"i""1'- "".I,}"MA'h.,'Mh'·,"d_~ -, ."", "-c,>,-'''" pre8lJell1ødc p.\ universitetet i gir meren 1986. AltSfl maneder fm' kunne kontakte. Han gav mig en kommende. Han var helt utilbøje

, lukkede en ooRet beklemt Lars Hans Gammeltoft-Hansen - under identifikationskode. som jeg altså lig til at give migyderligere oplys
Ansvarhavende chefredaktør PETER DALL. Erik Allin op for den hemmelig· prote.<;ler fra Det Konservative ,,!nIlle bnlge, hvis jeg ringede.« . IDllRer. Han sagde blot Ilden et god

hed, han har båret pa i syv .Ar. folkeparti - blev kandidat til pe. fortæller ::.ars-Erik Allin. nok.MkJrcdoktør HE'HNINfj LA!SSOE.. »Somme- tider kan del være sten som ombudsmand. OpJY5n;ngen nagede Allin, og da Da jeg ikke ønskede at ind·
Re4akt,rtt' KARSTEN MADSEN og BJØRN WESTERGMRD. uSlHIdt at være nysgerrig,« 100 Kilder med kendskab til SpiOlU fm'llt ]grpm Hansen døde af et. bllUJde universitetet eller rektor. r ' 
Hedaktwnsclæfer RAN HF.ORoAARD, HELGE LAURSEN, Mina halvtlunlcle forkJaring p.t, at ge afviser og!'A [)VCr for B.T., at hjerteslag, og Gammeltoft-Han NathlUJ i en sag, der åbenbart var 
f{A~S JENSEN, LARS I,lNOEBERG, Bo MCKfIEL, . han holdt indbruddet skjult for aflytningen af Gammeltoft-Han sen siden blev kandidat til posten ' temmelig betændt, gik jeg ind pa 
iU.Aus Malt, STEEN NIELSEN og KARINA ToPP. rektor Ove Nathan. ren umiddelbart havde et profr..'! rom ombudsmand, besluttede han hans fOrBIag. Vi lavede herefter 

flionelt fingeraftryk fra Politiets at kontalr~ den såkaJdte.teletek brevet med de udkliwed:e nis·A.bQnncmeht-Service: TIt 33753600•. En verden' krlg eller Forsvarets Efterretningstje niker. bogstaver IITAK FOR LÅNl 0Ri\hltoncecel1ter: TIC. J3 75 75 00. B.T. spurgte efter mødet AmD, neste. sendte dimsen i en neutral brun 
lJdgivet af, De Berlingske- Dagblade A/S . om han var blevet truet tillavshed Derfor er jagten i dag koncen seø"nE'(1e kontoret prøvekuvert iii PET. 
1Cr, ~~mikbwsgade 6, 1147 København K af »agent Tnomsen((. treret om den m)'Stiske mand, det »Han kaldte sig Thomsen. Vi Tlromsen og jeg skiltes, Ol! jeg
rryk: De Berlingske Dag~lade A/S og »Du ved vist ikke, hvordan ver under den vaskr.lP.gte llSkæg-og aftalte Ilt rnooes for at få aktionen l har aldrig set barn siden. Jeg er 
ydlke Avittryk AJS. den sa ud dengang,« Joo det lidt b1å-briller« aktion fik ijernet mi glllIg. Det var ikke noget problem helt sikker på, at Thomsen ikke 
ssN 0106-'029 . A brysk. krofonen fra Gammeltoft-Han at Immme ind - der var ikke lale var hans riøiR"e 1llMJ. Jeg har in

En verden i kold krig. Et Dan 9ens kontor. Han kender tirl:ynela om indbnd, Jeg var jo kendt. Og gen anelse om, hvor han kom fra, 
mark, der modtog en strøm af dende hele sagen; baggrund. manden med denlUle sorte kuffert men han vidste hvad ban gjorde,«
palæstinensiske flygtnirtge (Jg op- Dækn;wn: Thol11sen. Nationali- i hånden VH der ikke nogen, der fortæller Lars-Erik Allin. 
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Lytte-ekspert:
 
Amatørarbejde
 
11.\ Jan S,gmd 
0l StICeR laruR 

B.~ llsa amatør:agtigt ar
bcjder PET ikke. mr de af
lytter, foregår det professio
nelt, og det bliver ikke opda
gcl.1I 

Så<bn si~er kildEr med 
n~e kendskab til PETs aflyt
ning.'l-ml'"toeer. 

pTelefonaflytninger sker 
ved indgreb direkte på tele
foncentralen og blivcr ikke 
a(s~øret af mærkelige klik i 
røret og den slags. Fn pm
fes.~ionel telefonaflytning bH
ver ikke opdaget,({ siger kil
derne, der betegner aflytnin
gen af Folketingets Ombuds
mand sem }}amat0r-arbeide~. 

Afsløres let 
En professionel 1l5wee

per«, en tekniker med specia
le j at afsløre hemmelige al
lytn:nget, vil !>lraks opdage 
en skjult mikrofon af dell 
type, der blevfundet på Hans 
Gammeltoft-Hansens davæ
rende professor-kontori Skt. 
Pederstræde El j K"benJmvll. 

Det skete da og3å, da den 
I\nl){\yrnc spkl1\teklliker broo 
.ind ~ Gammeltoft-Hansens 
kontor sammen 'med Lars
Erik Allin. 

De landt htrtigt milrrofo
nen ~'kjult i telefonen. 

liEr! mi!<rofm af den type 
har kun ell. ~l:kev1dde ~ [å 
bundrede meter. Man er 
nødt til at være i nærhcden 
med en monitor (radiomodta
ger, ,ed.) Clg en båndmaskine 
(rir at aflytte s~mtl\el1\e fra 
mikro[onen. 

MM kan ogSll placere en 
I monitor i nærheden og sende 

signalet videre til mndtage
ren via telefonnettet, men 
der er altid ri~ko for, at ~. 
dan eL apparat vil blive opda
get.

NonnaJt vil man tappe sig
nalet fra en bil parkeret j 

nærheden, for det er jo kun 
nødvendigt al Jytte, n!l.r det 
er rogen på kontoret,« siRet 
en radio-ekspert til B.T. 

P~T profeSSIOnel 
Ven s'IIeeping af cl lokale, 

der mistænkes for ilt blive 
aflyttet, bruges en \lSpeC' 
lrurr.-{lnalyzeH. Fra en skjult 
mikrofon vil der altid være 
en konstant brerehølgc der 
afsløres af spectrum-analyze· 
ren, der scanner frckYem~· 
bårtdet igennem op; giver sig~ 
nal p4 en skærm, når den 
langer bærebølgen. Så !Gln 
man med den løse antenne 
(lejle siR hem til. hvor hære
bølgen er stærkest og der 
sidder mikrolO1\cn. 

PET ved, hvor let skjulte' 
mikrofoner afsløres - og bru
ger derfor meijct mere pro
fessionelle metoder til både 
telefon- og nim_aflytning. 
Derfor kan fundet ro mikro
fonen hoo Gamrncltoft-ll~n
sen meget vel tyde p'l, aL der 
er tale om iuske-arbejde, ud
ført al Mmaløref( - måske 
en ukendt privat efterret
ninRsorganisatinn. 

Spion-udstyr kan k0bes 
frit i flere europæi$ke lande 
og i østen. I internationale 
lufthavnes tran3itha!ler er 
der butikker med elektronisk 
spionurlstyr.l Lemdon fimles 
eksempelvis en IISI'IrshoP<:l, 
der sælger' alskens avanceret 
aflytningsudstyr. Det er o~ 

Sådan en hlndlufd Il/u$« e/lllf' pI engeid, IJbU~$ll er SIM 
sJrjult, mikro/nt/er - men de er fDr amatører. /Droi de er 
mlger nemme at opdagl. 

lovligt at sælge det i Dan mini-milaoron med semle! 
mark, dog fuldes Oet illgen kan fremstilles for få hundre
forhandicre, men li..! er for de kroner _. mens pmCe:osio
budt efter strSlffelovens para· nelt udstyr, som det der ~æl
grilf 7.63 at udspionere an g-es i spedaJtllltikker i udlan· 
dre. det, koster manj;!"e tU.<:inde. 

Det kan giw op til seks Slion-udstyret Mver min
måneoers [ængsel - o~ op lil dre lig mindre, og dets an· 
to ar under skærpende om vendelses-muligheder bliver 
stændiRheder, eller h\is der større og større. 
er tale om industrispionage. Elektronikken til aflytninJ;!" 

af telefonsamtaler og rom er 
Billigt ud$tyr faktisk tilRængeJig for aile, 

Mallge rauio-eksperter er cer vil betale. OgSå lor laimi
i st..nd til billigt at flikke :l.{ [W.lIe lI.1-nder og Ol:ganisatio
lytnlngSlldStyr sammen. En "". 

D!~ Lm·Erik Al1in, 53, juridisk rM· 
River på KøbenhaVlls Universitet for reil;· 
tor Ove Nathan. slipper med en ljenstJiR 
~taJc for sin besynderlige rolle i sagen 
om aflytningen al profeur Hans Garn· 
meltolt-Hansens telefon' 1986. 

Det vat Allin - kendt univenitetet 
som Lasse - der samnlcn med l\<lgent 
Thomsenll _fjernede ..mikrofonen en sen 
aften i efteråret-1986, men siden har 
været uv3som graven om episOden. 

}>jeg Itender ham ~ bedste mAde. Han 
har altid leveret et fersteklasses s~.ykke 
arbejde. Han ·er helt i}l:en'lem loyal,~ ly
der re~tor Ove Nathans sicudsmål. 

ForsfA, ham 
Ombudsm~nd Gamlne]toft-Hansr.n 

forst:.lr Allins petSOfllige og menneskeli
Iol:e Iol:runde til de mange års tavshed 

Men AlUn slipper ikke for en p<lbJe, 
understreger universitetets direktør, Pe
terPlenge. 

~Der er tale om en unrtoooks arbejds
metode, der ligger uden for det normale 
og endda uden (or »n'lrm~( 3r~idstid~. 

I
 

orientere sine foresatte, men det ~T ikke 
nogen ide at Qcme Allin fra hallS post,\( 
.iger Peter Plenge 

Lars-Erik AlJin beskrives af kolleger 
og Slllderende som en !~Jlink og lutt fyr af 
dett gamle skolCli, der ikke;ust er tilhæn~ 
ger af de stUllerendes krav om mere 
indflydelse. 

DCIl hø;e, ranke Allin ligner med sin 
velplejede moustache mere en briti~k 
officer eml en dansk jurist. 

Det militære og lysten (il at lege IJrøve
re ogsolda:eru !~J han st)'retsom kaptajn 
i hjemmeværnet og som medlem af en 
skytteforening. 

Dlsciplincll kommer til [nId udf(lJdelse 
ulldcr ~rsfesterlle p:\ universitetet. hvor 
han fUllReru som ceremoni-mester, gi
ver ",ignal til messinghlæserne og folgcr 
dronning Margretne (}g de kongelige j:læ

sler til podiet. 
Laffi-Erik AHin fik sin eks~m('n som 

cand. jur. samme år som Hans Gammel
toft-Hansen i 1910. Efter en karriere i 
Undeni!'>nir.gsministcriet kom han til 
universitete~ i 197B. dit 

'lArs-Erik AJr;n b,.hølder sin stilOng Der er behov for en tjenstlig pegefinger. 
l.eder side Ztrods sIn spegede rolfe ; sagen. Det er ikke Jl'od tienstlig Ildfærd ikke ;It 
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forklaring: Hjemme- lytningcn,1i eøgde han. 
'væmsmand, juridisk Hall søgte aldrig at lå no- , 
'k I T' gen forJdarlnlj: ø.,.:, I hvorfor " 
, onsu ent og ml J~r-,; 'Gammeltmt' 9~uUe."a{\yttea"_1 
(forfatter er regenQ- , .Somme lider -er det' .llsundt _' 
'gens eneste holde--,f.',' ': ~ atvære-nysgerti.lr,~sagde,_A,l.,,~ 
'punkt<racIytning~cif ,......'''~!in og·fO~!d~re~,~,,)~af.han y. 

. .' , ,Indbruddet -var sammen meli " 
.Gartlqlcl~oft-ijan~n,. " en . teletelmiket ',' kaldet'.!' 

!·ahomBeM:.- Lars-Erik MiD,"" 
; har' aldrig siden 'set· llThorn· !

M,LOUISE FUlI!lC}lKIl senil, som pålagde ham at hol- ': 
BO JIU'PEStN , de mund om arJytningen. 

'OG AHDt:RS LEHMAN'H L:lr.g·F....rik Amn (lf stlerkt 
. militært interesseret. Han' 

Den mand, som onsdall bra!:- har' i .årevie været aktiv i 
te regering og Folketing j : Hjemmeværnet. blandt andet t 

akut krise med sine Ilfslørin- '100m ·chef fur et hjemme~ I 

ger om ulovlig aflytning af væmskompagni. Desuden har I 

Folketinlleta ombudsmand, han skrevet en bog om den 
trA.dte i går frem. ' østt~e folkehær. 'Tippet om. 

Lars-Erik Aili". 53 Ar og aflytningen fik han DA. en sky. 
juridisk rådgiver for rektor debane på Ama.'ler af den nu 
Ove Nathan ved Københavns afdøde major Jørgen Hansen.' 
Universitet, fortalte med I følge univer~itetsdlrekt0r 

etoisk ro po.\. et pressemøde, Peter Plenge, vil Lars-Erik 
hvordan han i 1986 brød ind Aili" slifl~ med en "pa,tale<! 
på den nuværende ombuds- for at trænge ind pA Gammel· 
mand Hans Gammeitoft~Han- toCt.'1 kontor: })Eftcr min Ulll' 

~ens kontor på universitetet ning har AJtin fejlagtigt slllsig. 
og fjernede aflytningsudstyr " ud ovcr dctregelsystem, $Om 

ira telefonen. gælder for uui.vusitetet. Og 
Allin hævder, at han ikke jeg har sehfølgelig haft tle- ,

aner. hvem der står nag aflyt- ,tænkeligheder. men jeg har " 
mngen. Han fik blot et tip (ra ,[ået 1m redegørelse fra Allin, 
en militærmand. »)Og sil men- :og jeg føler mig overbevist',' 
teJeS: M gøre univcrEitctet og, • om, at ban har fortalt, hvad 
den kommende ombudsmand 'ban ved.«1.,lIek. gideS og 9 
en tjeneste .ved at stoppe af- . Leder eide 10 

.Nemfat' 
lyttemed' 
Hvem der cncl stAr OOIl aflyt

" ..".,,',' ;:ningen af Hans Gammeltoft
H3.~n'kontor, virker meto-- 

"den ikke videre lim1l.rt. men 
, n:/erme,.t dHettantlek, mener 

kilder med grundigt kendskab 
til elektronik, 

! Enhver amatør køn h:we 
; 'sUet nag aflytning. Udstyret 

kan med lethed sbffes l ud· 
landet. Og herhjemme kan 
man ra. fat i :llIe nødvendige 
løsdele. l. !lektion !lide 9 

TllOmsenturesfog, at vi sendtedl/nsen lil PETanonymt,/ol' sd lIille de nok »undemtle r:ette MiJio-mmeNki,/orlalfe
 
Lars-Erik AlUll pa pmsemødet flå K6fmlhavm Universitet. . Foto: janjørgenstn
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Aflytningen af Hans Gammeltoft.Hansen 
Københavns UnIversitets r1T.'---:::::=-=(-1'--1'-1- 'I' 'l-------,- 
sekretariatschef, Lars-Erik '[ I..l ,.r.,., -- \ / _ ..._~--_ .._._--- Lars-Erik Allins 
Allin, for/lindrede Ifølge sIg 'Y! "~o :1... 1._- - '(I' beretning:
se/v aflytning afprofessor 1\ \:111 

,HansGammeftoft·Hansenl ,.1" - 'l'i.'~ll/["_b-,_1 Maior Jørgen
efteråret 1986. l -.,- ,,·_·'t -	 l H'l.nsF!n fortæl

ler lars-Erik AI
lin, al Hens~:~~:~~~~~~:.l~::.e 'I~: .-.~kt~j'I,]:~tp'.lrr:_,L_j"i I' \1l\J,'! _ /,1 "',"J\ 
Gammeltoft

..n konlo., hvo"" La,,· ",::--'-,.1, .. ,'~' '...". \ \\ -, 'l li \\/ l\, Hensen "bliver 
ErlkAlI1n og den ukendll! '\ \o,;·;:.ij _._ .. '1 ;1';-\: \ \ , _\ I 1,1.-_- I ~	 elier vil blive allyttel". Allin 

tår et lelefonnummer samt et 
kodeord til en leletekniker, 
der kan hjælpe mad a.1 skaffe~g~~f~l[f~~k '.Jtt:!;;ill{i~.~}':I::.·'.~\'1 \\\ -,I;~I-:,,~Lj~rill'rl\(
 aflytningsudstyret af vejen. 

KonlorEtthavdekøkken· ," ~"' "\\ i ".,.Lt:' il !'tJ ~lve~t~, ~~·ci Ma.jor Jørgen
vindue ud mod beggAr.	 \.\_.1-..- i I' ~ j t. -\ h:-#.\",:~0~J-",..... 

Hansen dør. 
denogstueVlnduerud	 Studie-.- I ""\!'- 'I ',~ ~-7'~ 

morlSkt.PetrIKlrke.	 girden.. ' ...';.'.' .... " ... ". ,_ ,A I ' f'\iyr'~':.rr·-;:7,fV·" -' 
,Sådan kunne \r' J'ir~') I' " /' ','----1" Hans Gammel
'telefonen aflyttes 11k,'" __,L--	 loft-Hansen.

AtlytningslJdstyret l Gemme!- . . nævnes som 
10ft-Hansens telefon kan have kandidat III om

"været placeret 1røret. Et lele· budsmandspo
fon rør er let al skrue fre hinen- sien. AlUn kon

" den, og der er som regel el hul takler teknikeren - der kalder 
rum, tlVor mikrofon og sender sig Thomsen· og aftaler et 
kan anbringes. Udstyret kan møde. 
OQ!Iå have været I selve Allin og Thomsen fjerner ef

: telefonen, hvor det Iytningsudstyr f lelefonen på 
er sværere at Gammelloft-Hansens kontor. 
:opcla~e, Ud5ltyrel sender de anonyml 

til Poliliels Efterretningstje. 

blev sandsynligvis 
Samlalerne I rummel 

noSle. 

sendl vIdere tir en 'g 9 3 Lars-Erik Alllnradlomocl\agel, der 
~O basluUer sig for

kan have være! '	 N !'af. at fortælle of
placerot op iii 2-300 BER fentllgheden
meler væk. 

-- om sin vid1:ln. 

'tEKSt ooRm~ WAMSlER GAA~K; Rlf J~RICHOW. MIKAELGOAWlEN ' 

fl1
Major tog sandhed 

Berlingske Tidende 1. sektion 9 

!I_~lii.M'I\ij\\!iI!ltd;"'!ii!i;;)i1l med si~~ i døden 
Lytte-affære: En 55 i I1n skytteforening pA An~nd· I sommeren 1980 tog han 

slmge på det sydlige Amager orlov fn ,kolen i Valby for årig afdød viceskolein~ 
fC'rt~lle hilm. at en hemmelig	 ~live udstalion<!rct som FN·Mlytning meget 

spe.kt~r og major af re mikrofon var - eller ville blive observatør i Mellemøsten, 
serven er en af nøglefi - placeret i Gamme!toft-Han hvor han i et halvt ar var 
gurerne i aflytnings~ sens kontor, lilknylt.et UNIFIL pa Golan

N"gleper6onen Jørgen højderne i det daværende Lidramaet omkring Hans 
Hansen havde i det civile liv	 hanon og et halvt ar veduprofessionel Gammeltoft-Hansen. el job {NM SOffi lærer ved tiNZU i EgyPten, hvor han 

"Eilghave PladsJikole"og fra' ogSå fejrede Bin ,50-ArB fød·, 
fandt sted. Men irølge forl)' le llele rummet ;lnyttes ville -A-','-O-IR-'C'-"j-I'-'.-'-'-.-M-----" }<)75 ~om vke:'lkoleinspekllJt seJsd..~, . 

AF DORTHE WAM5LER dender har en sender i telefo det være ~ikrere at anbringe Ot; llliNT søRENSlIN ptl Valby Skole l København. J Efter udlandsopholdet del
nen senrit til en radjomodtll mikroronen l.eks. i en IDfts fritiden v~r han stærkt enga tog han i begyndelsen al 
ger inden for en afstand af lampe, hvor man sandsynlig Reret i Gine opgaver (or det 1980~rne Bom socialdemoEnhver amatør kan have st"'et 

bag anytningen af professor 200-300 meter fra kontoret. vis aldrig \ille opdagE' den. Dn en IIf l1fiytllillgllllagens pa d@m,kefofsvar,hvorhansom kratillk militærmand 1eR ræk· 
MariS Gammeltoft-Hansens Udstyret skulle være fra sidat Andre fi;lder dd usandsyn st!lelle hovedpersoner, den yngre fik sin uddannelse som ke offentlige debatmøder med 
kontor på Københavns Uni i 1960'erne.	 ligt, at professionelle skulle 55-.\rige major af reserven serRent ved hæren. Efter den blomlltæJlde danske 

h.we brugt were end tyve år Jøl'gen Ham;en, i juli 1986 endt militærtjeneste tegnede fredsbevægelse og blev inviversitet i 1986. AUe løsdele tU Hvem der end stAr hag, vir
lytteudstyret kan nemlig ker metoden ikke videre gammelt udstyr. Det gælder døde i sil hjem al en blooprop i hm en radighedskontrakt teret på Christiansborg til 

!Imart. men derimo{1 næmlest om ikke at blive (lpdag~t og hjertet, tog han sandsynligvis m~d fonlvaretog ddtog hvert mlJder l Udenrig~poJitillk RAd,skaffes her i landet, ng helt 
færdigt udstyr kan købCfl bl.a. dilettantisk, mener kilder {ledor bruge del sikn:ste og llandheden om llele affæren AI i militære øvelser. som på daværende tidspunkt 
l Asien. med grundigt kend~lmb til nyeste udslyr. med sig i graven. ' 8;\(le Jørgen Hansens fami havde FolketinIlets fonnann. 

Aflytningen af den nnvæ elektronik. De anyttede sam· Amatører er ikke arl-lk~ret Det pll1d'wlige. men nalur Ik, kollegerne på skolen og K.EJ. Andersen, !lom formand. 
rende ombudamnnd er blevet taler e( \{I'lg~ de oplysnInger. fra at fa fat i selv helt moder~ Ii~e dødsfald indtraf et par nahoerne vioote, at han som Privat levede Jl1IQ.:en H:\I1
afsløret af univ~rsitetets se· der har været fremme, sand ne anytoingsudstyr. Det er m~neder,/orsekretariatschef m;ljor al reserven ved østre sen sammen mPd sin kone, 

synligvis blevet semIt vla m· ulovligt herhjemme, men kan La~5 Erik AlIin, $um p.1.atAet, LandsdL:llkommando i Rinio: El~e, Parret hu to Vflksnekretariatschef, Lars-Erik Al

lin, llum har fortalt, at han i diohølger, og det giver en let købes i udlandet. Og der sammen den ukerldte teletek ste'! havde opgaver i tilknyt hflrn, en søn og en datter, og
 
1986 var mell til at fjerne	 stor risiko for at blive opda fAs udstyr, Sflm ikhe fylder niker ",Thomsem< laste sig ind nil,g til Forsvaretll alminne familien boede indtil JilrgclI 

get. En tilfældig radJoamatør, mere end en sukkl'rknaid. pr. professor HallS Gammel [il/'f kontraerterrretoing, Hallseus død på eu stille villa· llnytningsoostyr fra Gammel
toft-Hansens telefon på kon der sidder i uærhedeu, ville Desuden kan m~n her i \an 10{t·HanJlens kootor på Kø hVlJr ha.n skulle indberette vej i Vanløse, 

det købe alle løsdelene, snm benhavns Universitet i Skt. eVf'llhlf'l fjendlig spionnge For omgangskredsen hartoret i Sankt Peders Stræde 5	 kuune opfange ll:tmt:alerne. 
Kunne man,(Jøjes med nt er forholdsvis lette ~! sæl!e Pel1crsstrcedc 5 og afmonte rettet mOl} de militære enhe del vakt stor undren, at Jøri København. AlUn Jligf'r. "t 

han ikke ved, hvem der ~tod anytte telefonen, ville det sammen. Det hjcmme,ttiorte rede en anytningamikrofon. der på Sjælland. Men Jørgen gen HanSEn efter sin død nu 
bag aflytniogen. være langt m(!re sikkert at fylder mere en<} det lærdig Men, ifølge Larll Erik "'!Jin, Hansen har efler del oplyste hvirvles ind i anytniogs-aflæ

['Jet er ikke behæftet, lappe telefonledningerne fOl køhte, men er <log Så smM, at var det Jørgen Hansen, der i aldrig været llnsat i Forsvll ren på KøbenhaVTls Universi
hvordan selve anytningen al fA den ønllkede videll. Skul- det -<an placeres i en lelefon. (or.het 1986 unrJf'r en øvelse rets Efterretningstjeneste. tet. 
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Ove Nathali. »Del kOJI ske igell,« .figcr Jl(.'lf. Foto: fal/jørgensen
 

Det kan ske igen 
Ud på landet: Et 
åbent storby-universi
tet vil altid være sku
eplads for »det ene og 
det andet«, og det kan 
ikke være anderledes, 
siger rektor Ove Na
than. 

»Man mA være opmærksom 
pA, at et tlbent storby-univer
sitet med adskillige tusinde 
ansatte og 30.000 studerende 
lIpr",dt ud over byen til ~lIe 

tider vil være skueplrlds for 
det ene og det andct,« siger 
Ove Nathan, rektor på Kø
benhavns Univenitet. 

lIDet kiln ikke være ander
ledes, En stor del af de top
personer her i landet, som gAf 
ind og ud lI( betydningsfulde 
Jmnlorcr. har også relation til 
Københavns Universitet. 

Derfor !lkal ingen være 
urorbererll pA, at noget !lom 
den notoriske Ke~'lerilade-ar
fære for mange Ar si{leu, sker 
lilcn om fem, ti eller femten

".
Den slags vil gentage sig 

over århundrede,·,«( mener 
Ove Nall1an, IlInedmindre Kø· 
benhavns Universitet flytter 
ud pa.landet Oll gemmer sig.«( 

Oktober 1989: I Kejsergade afsløres en hem

melig Jyltecentral opreltet aJ Forsvarets Efterret

ningstjeneste, FE. Centralens lokaler tilhører Kø

benhavns Universitet, og daværende rektor,
 
Mogens Fog, forlanger lytteudstyret fjernet.
 
Juli 1983: Det afsløres. at Tvind-skolernes tele

foner er blevet aflyttet i perioden april 1979 lil
 
deCf~mber 1981. Justitsministeriet bekræfter, at
 
aflytning har fundel sted eHer retskendelse, men
 
vil ikke oplyse. hvilke personer aflytningen har
 
været rettet imod.
 
Maj 1985: Jordansk PLO-mand overlever fJy~
 

styrt i Grønland og indlægges på Rigshospilalet
 
Med en dommerkendelse i hånden installerer Po

litiets Efterretningstjenesle, PET, lyttegrej på ho~
 

spitalet. Manden mIstænkes lor al være terrorist
 
December 1988: Skjlltle mikroioner, som både
 
op ranger normal tale og hvisken, alsløres i den
 
dam,ke ambassade i Warszawa. Alle telefoner
 
udsUltes. Daværende udenrigsminister Uffe Elle·
 
mann-Jensen sender en protest (il polakkerne og
 
sige: samtidig, at han aldrig ville drømme om at
 
sige noget, som andre ikke måtte høre, på en
 
ambassade.
 
Maj 1988: Socialdemokratieis daværende ror·
 
mand, Svend Auken, rremsætter formodning om,
 
al hans telefon aflyttes. Det llklikker i rørete, men
 
sag6i1 bliver aldrig opklaret.
 
Juni J.988: Keld Jensen fra Roskilde Universi

l
tetscenter, hævder, at Forsvarets Efterretnings
tJeneste, FE, driver ulovlig aflylnings~virksomhed 

fra Ejbybro~bunkeren under Vestvolden i Rødov
re. Påstanden arvises som pure opspind. 
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'Hvorfor ta1erAllinførstnu 
En embedsmand skal straks underrette :sin foresatte i en sådan sag 

lir. Jeg har gået ud fra, at at fnan især pådette~områ- . 've~ underretning om dette.: 
:;Michael Bjørn' Hansen., universitetets administra de~'ville  {Jp~ræde  særligt 'Det hører med til en em· 
, Skovshovedvfj 10 A,o Char tion loyalt fremlagde alle oD1hyggellgt. 'bedsmands loyalitetsfor
,lottenlund: væsentlige sager for kon~ J;'å denr.e baggrund fIn- pligtelse, at man straka gi- o 

sistorium. Med mindelser det' jeg"det<kritiaabelt, at over sine foresatte under- ._ 
ne om den meget uheldige Qv:e Nathans højre hånd, retning om en sådan sag. 

: JEG har været m~(llem  af Kejsergode-sog fra 1970 Lars-Erik. Allin, først nu Ved at vente i syv lir, har o 

Lars·ErikAllin. Hvorfor var "konsistorium - det øverste' med efterretningstjene syv lir efter, at han brød Lars-Erik Allin i høj grad . 
han tau8 i syv dr,' spørger' ; styrende organ - på Kø stens hemmelige lytte ind på Hans Gammeltoft- vBnskeliggjort . en opkla-'o 

Mi.chael Bjørn' Hansen. - Fo-- : benhavns Universitet fra central på Københavns Hansens' kontor og fjerne- 'ring af sagen.' ., 
to: Søren Jensen. ' midt i 1980'erne til april i Universitet gik jeg ud fro, deefterretningsudstyr; gi- . 
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Minister-kritik 
af politiets 
arkiv-system 
Post: Chefen for Poli
tieb:'. Efterretningstje
neste erkender, at tje
nesten ikke noterer 
alt, hvad der kommer 
ind med posten. Det er 
m~ske grunden til. ~t 

PET i dag ikke aner, 
om ner for syv år si
den kom en brun kUR 
vcrt med en mikrofon. 

Anytn\ng5~am\1lIen fra Kø
benhavns Universitet får Oll 

;ustitsmilli~ter Erling Olsen 
(5) til at krj\jse.re Politietg 
Rfh'rretnjn~3Ijenellte (PET). 

Justitsministeren mener, 
at llet P.f m~sl<e et Inaogel
fuldt journalsystern, der gor, 
at PET i dall: ikkeaoer, om li" 
i 19B6 modtog en brun prøve· 
kuvert med en mikrofon, der 
angiveUgt h~r været brugt til 
at aflytte Hans Gammeltnft· 
Hansen, 

"Jeg hAr [~et oplyst, al jollr
nalsystemet var al en ~~(]an 

beskaffenhed, :It ffi<1n ikke 
med llikkerllf'd kan Bige, om 
der er kommet. en kuvert. 

PET har ikke [uldstren.di~e 
lister over alt, hvad der kom· 
roer mel! posten. Meo efter 
min op:attelse b"r man i en 

Kulegravning er baseret 
på en enkelts udsagn 

slldan insUtltiol1 registrere 
~It, hvad ocr komlner lnd,« 
siger Erlinll Olsen. 

))M~n k~n ~odt siRe, Ilt det 
er kritik fra min ~ide, Selvføl
gelig skal jel( høre aJle argu
1l1entcr. 

Men selvom der m~!;lke 

knmmer mange ligeRYldi"e 
ting ind, s1I. synes jeg alligevel, 
mnn burde registrere alt,« si
ger Erling Olsen. 

Chefen for Politiets Eher
retningsljene!lte, Birgitte 
Stampe, nf'kræfter, at PET 
ikke noterer all, der kommer 
ir.d med posten. 

lIVore postdynger er s\ OJn
fattende, al vi ikke kan reRi
strere alt. Vi må selvfniltelig 
overveje det nu. Men det bli
ver et slorl arbejdc,« siger 
Birgitte Stampe. 

Hun afviser, at PET p~ no
gen måde har været indblan
det i aflytninllf'n af den nuvæ, 
rende ombl1dsmand Hans 
Gammeltoft-Hansen. 

,lVi laver ikke ulovlige (If· 
lytninger. Vi fAr en dommer
kendelse, og M't klarer KTAS 
sagen for as. Og i denne !lilli. 
hH jeR Io:ennemg;'lel ::lUe arki· 
ver, retskendelser og penge
sk:lne, men der (ill\lt:ll ikke 
noget pI1 Hana Gamme1toft
Hansen," .~i,ller Birgit.~e Stam
pe. 

ReKeringens stor9tilede nn
det1l0gelse af J1l'1stsl'II:lenc om 
hemmelig afly:ning ~[ nuvæ
rende ombudsmand H~ns 
Garlllllellrlft-f-hnsen'j 19B6 
er baseret på en enkelt mands 
l1d!l~gn: l..ilrs-Erik Allin, juri
disk kcmsulent på K0ben
hRVM Universitet. 

I går stod Larn·Erik Min 
{rem prr. et pJeMemm!e og for
talte, hvoHlan han for syv år 
siden - efter el tip fra en nll 
a{drn! reserveo{(icer [ril For
svarets Efterretningtjeneste 
(FE) - gik ind og fjernede 
aflYlnillgslldstYT pB Gllmmel

tort-Han!.lens knotor sammen 
med en endnu ukendt mand, 
))Th(Jmsen~. De to sendte ud
styn~' til Politiets Efterret
'Ilill/;"ltjellellte (l'ET) med »hk 
for 1,10«. 

Sdvom den eneste doku
mentltlOn i sagen er Lars
Erik Allin's beretning er(<lrer 
Berlingske Tidende, at stats· 
minister f'l1ul Nyrup Rasmus
sen, udenrigsminister Nie~ 

Hf'I~eg Petersen ogjustillilJli- , 
Ilist{ r Erling Olsen på et afgø
rende møde !'l~nt onsdag 3lt",n 
ikke lurde andet end at be
tJalFe saRen med største al· 

vor, Regeringens inderkreds 
turde ikke risikere beskyld
ninger (ra oppositionen om at 
ville ",kjule oplysninger ~lIer 

handlinger for offentligheden, 
lill"esom for mllnse alvl1di"e 
spørgsmål stod ubesvaret, el
ter at .\Ilin '!tod frem. 

Erling Olsen forklarer den 
omfattende undN'<;llll"else 
med, at )lder overhovedet 
ikke må rejses tvivl om, hvnr~ 

vidt man i et demokralisk 
s:lmfundhar en elterre~uings
tjeneste hos ~ollttel, der aflyt
ter borgere l1den retskendel
~e.~ louise 



Hovedvidne: 
Thomsen ledte 
foretagendet 
Spørgsmid og Avar: 
Hovedvidnet Lars-Erik 
Allin forbeholdt sig pa. 
pressemødet i går ret 
til .it undlade at svare 
pa spørgsmål, han ikke 
brød sig om. Berling
ske Tidende bringer 
her et uddrag af jour~ 

nalisternes spørgsmål 
og Lars-Erik Allins 
svar. 

HlJ()r/or fortæl/er du først hi
storien Jill SY'} år efter? 

liDet nar jeg Si\dan aet ikke 
noger '-....mment3rer ti!.« 
Spu, 'ri { 19R6 /llojorJOl'
gell,.......... ,.lt1I, hMd han jjidsliJ 
om a/lytllinge'l? 

lIJa, men han ville ikke for~ 
tælle mig nogct.ft 
Og det alfandt du dig med? 

nIa det var jeg nødt til.« 
Hvorfor det? 

))J~, man hin jo ikke få no
get ud af (olk, hvis de ikke vil 
9igedet. Detgælderogså aer. 
Hvis ikke jeg vil fortælle jer 
nogcr. fiM I spørger mig, r,;\ 

kan I heller ikke få det ud ar 
mig.1I 
Del tele!OIl1lUmmer, du tik 

/0>101t af !()/"gfJIl Hansen /01' ullumll al \'ære nysgerrig.'!
 
otringe til teknikeren, vo.rdet Hllad ligger der j ordet
 
el telefonnummer, du kendte l/SIindl?
 
fra din militære baggru'ld? liDet har jeg ingen korn


"Det kan jeg ganske enkelt menlilrer Lil.1I
 
ikke erindre,f( Hvor/or gi, du ikke 'il rektor
 
Heller ikkll, hllOd det IlOr for på det lidsplmkt med din vi

en knde. du skulle sige? den?
 

"Det kan jeg ikke husJle. Vi . )tDet m~lte jeg ikke for 
snakker altså om 1986,ogjeg Thomsen.1I 
har fortræn~t den historie 
fuldstændigt.« Afviser forbindelse til 
Se'lt1re m(Jdte du teknikeren, efterretningsarbejdeThomsen,
 
Spurgte du ham, Iwar/ar mi~ Hvem Mr di" arbejdsgiver på
 
km/nnr." skll/le s,r.ndes Ul darlmrtnde tidsprmkt?
 
PET? "Det var Københavns Uni


Jeg måtte naturligvis rette versitet.«
 
mig efter, hv.d Thomsen !lag-' Jamen, hvordG1lkulIne Thom

de, for det var ham, der ledte Un sd lIedlægge/orbud il1lod,
 
foretagendet. Det var ham, ul du gik til din arbejdsgiver?
 
der Vl\r teknikeren. Så hVOr~ ilDet har jeg ingen kom~
 

for han ville sende den til mentorer til.K
 
PET, det fik jeg aldrig at Har du noginsinde haft noget
 
vide.1I (/1 gr,re med ijternUli1lgarbej

Var dll ikke inleresserd j flt dit?
 
llide mere nm sagtn? Pirrede })Ncj, aldrig. Altså ikke i
 
der ikke din ,Iysgerrighul? den forstand velh
 

"Jo, men jeg kunne ikke få Huilken forMand? 
noget at vide.~ .da, altsa det I tror, Forsva
Huod har du gjort for at/d det rets Elteretningsljeneste og 

, ahMe? alt det der, 
J>Jntct.« Men nar man er med l et
 

Så har d/l aftsd ikke været kamppatndjekompagni, så sø

særlig j"tuesseret? ger man efterretninger bag
 

~Nej, somme tlder er det ,fjendens linjer. 

Hans Gamlllelt(Jft-Hansell l)llr en opmærkwm fyltor. da Lars Erik Aili" j går stod /rem /ur offentlighedclI og 
/fJrktarede hrlOrdmlltall fjet1lede en mikro'jo" fra Gammeltoft-Hansens kont"'r, .Fo!fI: Jml JflrgPJlsell 

PET og FE står næppe bag
 
Bagmænd: Den civile og militære efterretningstjeneste eksperten Gammeltoft-Hansen be med en gruppe eller en organisa
er kommet i søgelyset mistænkt for at stå bag den på~ skæftigede sig med sig med på tion på privat initintiv.fl 

universit<!tet. FEs opgsve er at Kilderne vil ikke afvise, at enståede aflytning af den senere ombudsmand. Men det er skaffe de dl\n~ke beslutningstil.gere	 menig ansat i en af eftcrretnings
næppe her, man finder en eventuel gerningsmand. siger et grundlag for at vurdere mulige, ijenebterne kan have udført opga
efterretningseksperter. militære trusler fra andre magter. ven på privat initiativ - og alteA 

Desuderl har FE snsvaret for sik~ ulovligt 
der vil Køfe det, men m~n kan jo kerhedcn i FE: og foravarel. Spio De anser det dog ikke rOr sand

Baggrund	 ikke gardere sig 100 pet. mod for nege og infillration (ra fremmede synligt. De ,ulSatte bliver løbende 
brydelser, og ingen systemer er magter er PETs snsv9fsomr~de. tjekket og overført til andet srbej
komplet vandtætte,ft siger en kilde, de, hvis de ikke egner sig til det . Ar: MOR'tI1.N PlKL Men flere kiloer, Berlingske Ti	 6enslt(ve artaejde, (.elt;. p1 grund elAnsatte bl.ver 
dende har talt med, finder dct	 ekstremistiske synspunkter, og før tjekket løbende Det er næppe Politiets Efterret usandsynligt, at PET eller FE skul de ansættes, gennemg~r de en
 

ningstjeneste (PET) eller Forsva~ le have aflyttet Gammeltoft-Han· Heller ikke PET har nogen umid grundig kontrol. Dertil kommer en
 
rets Efterretningstjeneste (FE), sen, inden han blev omburlsmand. delbar intercilse i en anylnin~, vur vis kollega-overYagning.
 
dar står bag den påståede aflytnirlg øMed mit kendskab til tjene derer kilder. )IDet har jeg meget En normalt politikritisk kilde ~i

af profe!lsor, dr.jur. Hans Gammel sterne ville cheferne ikke drømme svært ved at beo Og hvis man allige. ger, at han vil blive overrasket,
 
toft-Hansens kontor pA Køben~ om at gøre noget sAdant uden en vel fandl det s<'1 vigtigt at prøve at hvis PET eller FE viser sig at et!
 
havns Universitet i 1986. dommerkendelse,l! !liger en kilde. [inde ud ;'lf, h'lad GammeiLofl-Han bag. Men, tilføjer han, i Hetler


Det VUrderer kilder med indgA Det bekræftes af en anden kilde sen var j færd med, så forekommer sagen viste det sig, at FE lltik mod 
ende kendskab til de to efterret med fortid i PET: »Vi er jo ikke det mig helt usandsynligt, at man et regeringsdirektiv havde regi
ningstjenester. Men samtidig vil de selvmordspiloter.l! ville h;'lv~ gjort det uden at h.ave en streret den politiske venstreOltj: 

Gellllem den højreorienterede Hans Hetter registrerede ikke udelukke, st det kan vae Kikler vurderer, at FE ikke har dommerkendelse,« siger en kilde »Sa. med bagklogskaben i behold 
Forsilord~ Ejtif'rot"i"(ptjtllE#e i drellis, 3tik mad et privatpersoner ansst i PET eJler haft nogen oplagt interesse i ssgen, og konk.luder.~r: nTilbage af rnulig~ skal man være forsigtig med at 
rrger:;'Ig!direktiv, den POlitiske IJCJlStre/loj. FE, som kan aU. bag. fordi FEs ansvarsomrade ligger heder er, at Ilet er en person, der for:oværge nTJget, når det drejer sill 

Arkl"/J/oto JI}eg tror ikke, de her personale, fjernt fra de ting, som procesrets- har arbejdet alene eller sammen om efterretningstjenesterne.f( 
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Politisk 
slagsmål var 
ikke motivet 
Motivforsknlng: Lars-Erik AlIin 
fik tip om rumaflytningen af Hans 
Gammeltoft-Hansens kontor fire 
måneder før, der blev tænkt på at 
skifte ombudsmand. 

AF LENE FRØSLEV 

Det var ikke det politiske slagsmål på Christi
ansborg om udnævnelsen af Hans Gammeltoft
Hansen til Folketingets ombudsmand i 1986. 
der i sig selv var motiv til placeringen af 
aflytningsudstyr på Gammeltoft-Hansens kon
tor på Københavns Universitet. Tidspunkterne 
passer slet ikke sammen. 

Det var således under et jagtselskab j april 
1986, at Lars-Erik AIlin fik et vink med en 
vognstang om aflytningen af jura-professoren. 
På det tidspunkt var Mogens Wahl Dronnin
gens juridiske rådgiver, kabinetssekretæren, 
og Niels Eilschou Holm var ombudsmand. 

Imidlertid døde Wahl i august 1986, og Eil
schou blev en uge senere udnævnt til kabinets
sekretær. Gammeltoft-Hansen var ifølge eget 
udsagn først inde i billedet til den ledige om
budsmandsstilling i slutningen af august. 

Først herefter kunne de politiske benspænd 
fra især daværende justitsminister Erik Ninn
Hansen (K) og retsudvalgsformand Hagen Ha
gensen (K) indledes. Men da havde rumaflyt
ningen tilsyneladende allerede fundet sted i 
mange måneder. 

L 9. Nav 19C(3
 

Ingen
mistanke 
om 
aflyttiing 
Mistro: Hans Gammeltoft-Hansen 
afviste tanken om aflytning, når den 
strejfede ham, og han har ingen offi
cielle gæt på, hvem der kunne stå 
bag. 

AF LENE FRØSLEV 

Hans Gammeltoft-Hansen havde ingen mistan
ke om, at hans professor-kontor på Køben
havns Universitet skulle være genstand for 
aflytning i 1986, Selvom tanken havde strejfet
hanl. ; 

»Jeg ka~ ikke sige, at den tanke aldrig er I 
faldet mig ind. Men det skyldes sandsynligvis, 
at jeg i de år beskæftigede mig meget med 
telefonaflytning. Men når tanken strejfede mig, i 

så afviste jeg den med det samme, for jeg havde I 

intet grundlag for at formode det,« sagde Gam
meltoft-Hansen på pressemødet på universite- ' 
tet i går. 

Den nuværende ombudsmand deltog den

gang i strafferetsplejeudvalget, som anbefa

lede en stramning af reglerne for lovlig telefon
aflytning. 

Han har ikke noget officielt gæt på, hvorfor 
hans kontor måske er blevet aflyttet. 

»Det ville være hykleri at sige, at den tanke: 
overhovedet ikke har strejfet mig, hvem det 
C::'6 :kuHe være, der i givet iaid stod bag en 
sAdan aflytning. Det har jeg måske endda tænkt 
meget over. Men ud fra en objektiv betragt
ning er de tanker fuldstændig ukvalificerede og 
ikke værd at bringe til offentlighedens kund
skab<c, sagde Gammeltoft. 

Det fremgik af pressemødet, at Gammeltoft
Hansen har svært ved selv at tro på, at der 
overhovedet er foretaget nogen aflytning, men 
han er glad for, at Lars-Erik AIlin er trådt frem, 
hvilket han selv i sidste uge opfordrede ham til. 
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kunne kontakte. Han var ikke selv i te kuffert i hånden. ham var der ikke mig Yderligere oplysninger, han sagde


uOKumentation stand til at gøre noget ved df't. S3gde KSptaJøen: Manden' bag a1lyt nogen. der inte:esserede ;;,ig for. blot »den er god nok,,_
 
hall. Og, bvis jeg besluttede mig {or at ningssagen, Lars-Erik AWn, er Da vi kom op på Hans Gammeltoft Da jeg ik'<-e onskede at indblande ~ 

Sekfetariatschef Lan-En"k AJlin ved gøte noget ved sagen, 3å skulle jeg .53 år og lun.disk rådgiver på HMsens kontor scannede Thomsen universitetet eller rektor Nathan i en 
Købe1lhavlf~ Universitet hor' i .vu ar aJtsa kOntakte denne teletekniker. Jør~  kontl>tet med el apparatur. som jeg sag. der <1benbart var temmelig be~J<øbenhav'1~  Universit.e;t. Han 
hemmeligh/}Idt. at hall i 1988 lJaT med gen Hansen gav mig en identifikation	 ikke ved, hvad er. Men forment/il/: nar tændt, gik jeg ind pa han3 f<>r;,lag.-- '.arbe/derl1u'med beti"(lede op*tit al fjer"" lyfte1J.!isty,. fra den sent:re skooe, som je~  skulle identificere mig	 det v..,n~L  Sådan en radioscanner. Og Vi lavede herefter brevet med de-gaver for rektor Ove Nathan.
amlNdsmand H(J1IJ Gam11leltoft-Haxmed, hvis jeg rmgede.	 derefter skilte han telefonen ad. udklipp<'!rle avisbogstllvcr: ..Tak for

Senest har hangivet Jurfdisk sens tele/on.. 1 gifT jorllJlJe hlVJ pa et Mell jeg besluttede mig for at af Det er mangt;: i\r siden cel her. jeg lllUl< og se:Jdte dimsen i en neutral
 
presre.morle SiA venion af aflyllJil1gsvente situationens se, h'l<ld der skete. kan ik'<:e erindre, om det var en tryk !Jrun prøvekuwrt til PET. J"g vil ger·
rå.dgivning. i en, sag om valg·	 ~ 

sagen. Vi brinKer nedelJsliirmde de1l er]ugen H~n  dOOe så pludselig i fus~  med stmef~  og kandidatli· kruptelefcn e!J:<~  {)ffi cet var en dreje ne sige, at Jeg aidrig til Ekstra Bladet 
klæring, som han gav i går. juni eller juli maned 1986 d ..t hje'"!!" :t::;~_  i 1:':iiO tllev han ,cand. jur. s\civetelefon, det var 3ådan en halvflad har udtalt, at jeg mente. at det var ~  

stop:lå vidt jt=g ved. Efter sommerfe~  lferefter bley Lars-Erik ~mn  sag. Men der Sild dimsen i. Ul!: den Yllr PET. der stod bag. Jeg aner ikke, 
, , Urent. 1980-1987 var jeg rien. engang i august-september IDa / ,selci-<,;:ær i: ~Ianfægnfflg$rådet ganske lille. Han tog den ud og lagde lwem det var.. " 

medlem af en.skytteforening. ned. blev det klart. at Hans Gamme!~  den i ..n plasticpose. Vi retablerede Thomse:1 og jeg skiltes. og jeg har)i: fO~,l:1øler~"uddannelser Og:
som holdt til ude På Ailands toft-H3Il8en vm- kandidat som	 telefonen og forlod huset ad bagtrap aldrig set ham siden. DR jeg er h..lt ~, .a"ancer~de j1973 til fuldmæg*	 -..\.

nage skydebaner. I samrne lorening omblld9nund, o.om e!ted0lgl!r [ar cen	 pen - og forlod via Sartkt Pedeu overbevist Om. at Thomsen ikke var,tfgtUnderyJsOin9smi~js\eriet.  

V'M major Jorgen Hansen medlem. nuværende kabinetschef Niels Eil	 stræde omndet. tans rigtige navn. Jeg har inRen
t1~78  kain'nan til Kø.bett.:·I forsommeren 1986 var vi på sky schou Holm.	 Vi ,\tik herf'ftet ind på et merIiggen anelse om. hvor han kom fra. men han ~ havns Unt'ersitet. ~  ,

debaIlen, og pludselig fortalte J"rgen Og da aviserne begyndte at skrive de værtshus lor at diskutere S<I~ns  vidste, hvad det var. ian gjorde.
 
Hanse-n mig uopfordret en historie om den stærke moohtand. der var i videre forløb. Han (orklarede mig. at Jeg beklager naturbgvis, at jeg ikke ."'~


om, at Han:! Gammeltoft-Hansen blev den daværende regering moo Garn vi ikke kunne afsløre sagen pa. nuvæ dengang arenterede rektor og den da

eller ville blive aflyttet, meltoft*Hansens k3ndidatur, .så e:l'"iZl* llkrevet. Jeg aftalte med denne tete· sidebygningen med indgang Ira Sankt rende tidspunkt. H<U1 gav ingen reel væro::ml", ul~versitetsdirektør. Men jeg WJeg var lidt Iorumket over Jargen drede jeg Jørgen Hansens henven telmiker, som kaldte sig Thomsen. at Pecer!>stræde. begrundelse; blol, at det ville odelæg mente blot at have gjort universitetet
 
Hansen.. l'ænvendelse. Hall ville ikke delse og besluttede mig for at kontak vi Oul aftenen skulle mødes for at af· Det var ikke noget problem for mig ge alt for meget. og d"n komme!l.je ombudsmantl en
 
give nænnere oplysninger Ulll. hvor te denrte teletekniker. tale. hvordan vi slrulle 13 denne her at komme ind. Der var ikke tale om Han Ioreslog derfor. at vi sendte tjeneste ved at have stoppet
 
han havde det fra. Jeg vil gerne slå fast: Han var ikke aktion i gall&- Senere på aftenen gik indbrud eller neget som helst, for ;eg diosen til PET anonymt, for sa ville aflytningen.
 

Jørgen Hansen gav mig et telefon ansatpa Københavns Universitet, så vi ind j Studiegården og ind på Hans var jo kendt ~I  betjente og per~onale  dl! nok nunderrette rette vedkom:nen Og det er. hvad jeg har at
 
nummmer til en teletekniker. oom jeg dan som nogle blade fejlagtigt har Gamrne]tD[t-Hilllsens kontor, der la i derovre, og manden med den lille ,or~  de~.  Han var helt utilbøjelig til at !tive sig..
 " 
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EN AND RENSER UD 
· DANSK POLl'rIK er ikke præget af sig selv i hykleri og dobbeit,-llloral. eneste arbejdsplads, Han for.'Øf:;le 

mod ogmnndshjerte, men afkompro~ 'Han er ikke en cowhoy, dm alene med skiftende held at overtage virlt
· miR og: fortig, der nogle gange er drager ind i den lovlø~e hy og remer sombeder med storc indre vær{,ier 

nyttige, andre gange ,larvelige, og ud, men minder mere om en nusset som kunne ende i hans egne lommer, 
hele n.okken-'· fplger rørerrMet-~D,et . saloon.ejer, der har lukket ø.inene for' når arbejdsp'ladserne var _nedlagt. 
handler jo ogs~ om at bJ,iv~j~v..'#J·~L umorubk adfærd i h(l~I{Jkl.l!et, lige si\. Om alt. er gtlet tovligt. til, eknl dOffi1>lb· 
og om at blive til noget', 'qg;\Q'et'for er længe deL kunne betale sig - og som lene bedømme. Anklagmnyndighe
det sjældent, at,nogell BkiU~r sig ud først under mora\C"-'n frem, ntlr net, er, den mener det ikke. . 
fra nokken,~J:W:, ' , ....,.-.:-., . det, der kan ,betale sig. 

Derfor vnr vi·'llge· vedi<'8.t"fk1~ppe i' PARTIFORMANDEN har præcis 
hænderne, da V~nRtrefl rorman4.iP..w:.'.·_ VENSTRE ~lJ~~E jo bruge Klrms vidst, hvad det er for en kandidat, 

.' udenrigsminister' VITe Ene~~n~" Riskær PedeI'S~n';~Han Vflr så e.1. sige, han har trnkket rundt på, og hvis 
,'Jensen, pludselig gjorde op'm:~~EF., partiets adganh~kort til de større by,' . virlt80mheli i baglok!lle~,han hnr nydt 

tJarluiOentarikeren Klaus Risltæ'fJ;"Pe. ~(\m[U:nd, manden del" kunne lokke gmlt 3f. Han lukkede øjnene, indtil 
detsen. En 'grænse var overskredet';-' ·yuppie-generationen ind, alle de unge', Ven~l.re havde [tiet sinA mandater i 

,moilet val' {lllc1t, "Og ,nuburc1e dcr 'som ob'~å drømte om Ilt gøre sig til København og. på ".Frederiksberg. 
drages konsekvenser. ,:. ' .' millionærer ved at bruge det kapita-;' Men ban v.idst.e o~sil, at'ml var rnyn
'Vi var lige ved at blive·'imponerede. listisk,qiro!,R,tem t.il den yderste kant - dighederne ved at komme tæl. på 

Lige ved. ' og.,;.u'~~.~~(~f1var for arbeJdspladser.' Riskær, og så v.u: tidspunktet inde til 
" .,,' .' H~~,!tf'~pitnlen skal jo fOITen· at nlmme ho.glokalQt. -

RANnHEDEN ER, oL VITe Elle· tee...·,.'~,;~;::'::~',;~.·,~i~r-· 
mann..Jense~ ,har formået at:':9vergå Rili~?t:P~del"sen sknbte ikkl; en nET ER f~N ynkværdig forestilling. 

Sag, d~r kom de {le~le	 lømmp.rmænd, og .'lU ·dagens debat	 partier på tuæn:, hCltdt ~p'l'retll!r do \mvertp.n im 
fasl i <kil - Clg /II/ I,ur partikontoret op og 6en
opnl1et elI undersflf!,,,}se. [:nr indhnldet uoeRCt til 
Ekstrq Blark>t €r illke ,sætuing, Dc mm-l~ dl"isti·..·T~~ n"".mt ",,,d cl orJ i- Fut· ,,:e nAr lige nt ~kriye 'Vi 
rie'/Cllud.~eI/.8· feder. Mi·' mencr' eJler 'Vor mc, 
rak/et i (i.lnn' ofen ·.~airfig "' ning' ovez' nnget.. flom dc' '
 
';;,nrl~r."t'l!~lse' er r;"ellrdt' lwerlu'll lior læ~L eller


KNUDSEN· Ilden .Eks/ra Ufadet-IJ ral'ud~ætninger for nf,
 
hjælp, nmrme~1 som' en forAlz1, og flå f1t,år uH 80111
 

FULoE•. 

SLÅR TIL IGEN slapsjomfmfød!1el	 leder i enmm" dllWl IlV;S. 
· Del fllLstilledc Akt\lelt Dl!t er en {lOD ltrler for .... ' Dl'rfor mente ne lille 
skriver: 'Politisk spiona ell Iwinde, der omlwer .'lQmmen det I'ammo i 
ge j Dllllmork har en ten· sig .~r.lu som 'eli, af Da/>- f,ot'1<dllf;.".,wi.qeT\lc, De 
denl! til nt ll'le >lUlU no· I1lC/.rkr; mest ædruelige trykker tlH snnlme Vl'tlvJ 
gllt, de~ kun forpgftr j en rlu?freduktøll'r'. /1I!lv alll om finunHlovcll og VK· 
Olsen-Bande-film. Nu pr hun har sd 8piriluØst et partiernp-s rondrinW'fnr-. 
ll<>t pll!rlll~\ir: bl""o\, dyb IilnrJtl/l. sla.g. 'VK hllr ior dl?m, 
alyor, og regeringen hor Fzllde·Knudsen bør cf· der gider læse forsluge· 
ivmrkl'øt en !læ'l'lig 1m· terhtmdcn Vll'rl? lilar ne, bekr~rtet, ol der f'r 
dersøg-eJlle for or, fil on DUer, at mal< ikke klin et. rf'geringllnlternutiv, 
mere end mYlltisk 6l\gfrn f~fl: sig (~m med gin Dg snmfoTholdersigonsv[lr. 
1986 klarlagt.' tonic på. larui-smødl?r i et ligt til vorea t,range .'lam· 

trndilinnfl/t nfhQlde"d~ fmlu"øknnomi, Vel Ilt 
Det er altid det Salnme parti som del radIkale, mærke uden nt bombe
 

med AAfW?lt. Del Bot;e'riden at det fc.r konse· . Danmark t,Ubag-e til sten- .'
 
pti læsernes dumhed, og klJen.qer .~('nere ken. alderen.'
 
c/.efredaktøren med det
 
pop/llærc tilntwn Fulde, VENSTREPRES. Må' vi lige lirere her.
 
KnltdseJI brlt/!,er over lOG f<\"(lns/m.'e" ~hri~'er ~/tJrt
 
li"ier pif ot bilde læserne SEN set &ig lIefV, fordi .q!alen
 
ind, al der er ,md el mi· MARKERER SIG !Ior en ræ~ke hundn'! "d·
 
rakel. 'Nu er det plrul.se. gifter. som mon ihhe Imn
 
lig dyb o/vor', skri.'er De~er enlltrofllt be!lkror. røre ued, tUer' som der' cr
 
111I11. H~'nrfor er det det? ,tig!! sig med VensLre- polili&k fZertnl for ikke o/
 
Del gider Usbeth Knud· prell6en. De fleste chefre· røre ved ~ (.el/r;. (Orf'llm's·
 
!1r'n i""e nt fortId"':, men ulIUI'rer render til mø· udg;(Ierne. Hele /1/(111I/·
 
det er selufølgelig, fordi der i Rotary eller den len og "postyret er en dis·
 
Ek~tro Bladet I'f?js/e tn slage, møder oont og med kussion. om, /ivorria.n
 

l
 re over den ,~id.9tt
ilim"~liiliiiiiiiiiiliiq~iiiilii~!iiilllnlil skal disponl!· man
25·øre, hver gon/(. 
de! danske SlIm· 

fund skaber oærdi. 
er for 100 Irr. Del 
er, "vad d~r er i 
den sag, men- der. 
for er det alhgevel 
in'''N!,,~anl al Ile, 
lloonkm det er tyk. 
ImrJes for VK·parti· 
er/le ot (lud,' frem 
lil sporeforr;/ag, 
som i IIlJelt fold giJr 
ondt, hvor d" ram· 
mer. 

Det Il/mUge er, ot 
de uil bilde o.~ ind, 

V(fe EllemRnn..Jenøen og haM parti· 
sekretær Klaus Hjort Frederiksen vil 
emide Riskær ud af partiet",'på et 
grundlag, som de ikke kaT,1'dok-umen
tere holdbarhcden aT. De r.ursøger at 
hænge ham op pli., at hah skullo have 
forsin!tet sagen om ophævelse ar im
muniteten - men lige netop del er 
nolt det eneste, som Riskær ikke har 
gjort sig skyldig i. . 

'J{ONKI.USIONEN,er,.lAt '{rITe Elle· 
';,mann..Jensen vil 'lukke 'øjnene for 

h\'lld som helst, og acceptere hvad 
som helet-till. længe deter nyttigt for 

.Venstre. Nu er Riakær ikke nyttig 
.længere, og aå Akal han \:IO. 

Det bliver spændende at se, hvem 
der bliver UITe ElIemaIlIl..Jensens 
næ13te makker. . 

m d~1 /1O.n slvrk" 
landl'1s øllollomi, FIND FEM ULOVLIGHEDER 

Del er /w{/lla.rrf, hvem der ulovligl a{l.l'Itr:r1.. pn.fessor Hans Gammd/o{l.HanSClUJ fe/p.{on, da han var 
lied al bfive udnævnl tIl ombud/lmand. 

(Tegning ...Jørgen B. Bi/seh). 
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lAra·ErikAU 
RammCllm, 

n'klorOucNc 
han vtdpn'a~ 

mØ/kt,ht'orA 
lin r«1egjon. 

(o"8i~haru:ffil 
prrkra. famø: 
ofhmiOOtl~ 
1986. (Foto: S, 

renJmRen 

Histori.sk pressemø

ru, på Købeniulvns
 
Universitet - Lars· '
 
Erik Allin virkede
 
fottet
 
Danmarks mest' citerede'.
 
mand i gAr var LaJO·Erik
 
AlUn, juridisk konsulent på
 
Københavns Univemitet.
 

Klædt i sit dyrøBte jakke.
 
emt og med ansigtet i de
 
retlil fnld"r b0rtlttOOe Ek- '
 
stra Bladets kilde i en kort

fattet - men OVfm"ll8kende
 
sccnevant erklæring,;'
 
hvordan demonteringen ai'i
 
Areta mest omtalte mikro-\:~
 
ton havde fundet sted, " ' :'
 

Hana erklæring om det:;
 
ulovlige al1ytningBuda!;yr i,
 
Hans Garnme]tofI;.Hanaens '
 
telefon, 110m han og, den
 
myati!lkfl 'Tholl1l/Øn' fjerne

de tilbage i 1986;bragede ud .:,
 
til hete den danske befolk· "
 
ning- via rndio- og tv-aviser
 
dagen.igenTIllm. ' ': ,.
 

Og Allin . prl1'laenterede'I"
 
Danmark for et stykke aam- "
 
tidshistorie, der rnedjustits- "
 
minister Erlin!! Ola8n1l el'tlle ';"
 
ord levede op tI flokBlen om:
 
'at virkeligheden:, nogle
 
~e~~. er IItø.ITe lind' rant~.~ 

Det var en'fortælling-om:~~..r 
, mikrofoner",,,,,' .•, ~em>mcligo.>/Jl.f 

agenter, kodeord, brune ku
verter og udklippede IlviBoJ>';:: 
bOSlltl\v<lr af(lcndt til ener~,~' • 
retningav8.19net· -', gBJlIIke o:;, PreBllemødet gav ikke kun , dering." fller"d~~ ,d,er',ar.vær- :' 
110m beakrevet h6r i bladet - r;: Ekat:re Bladet\! læærl!, TI'Il'!n N. , 

flom må have fAet de arnå hela befolkningen muligbe-' 
h&1' ti18t.r~8e l'IigpA. ho,-ed-, den for at oplB"l'I rnandfln, MISTÆNKER 
et. afhundredtusindvill artv- eom filr regprinQ'liln lil at hol

lleer8 mer det ganske land. de krilIemøtie naUen til WI1\· .
 IKKE NOGEN 

dag. - Jeg aner'ikke, hvem det .'
 
Muligheden for IlL se og var, underatregede LUlI-Erik. '
 TVANG NYRL"P TIL 

høre den højt betroede jurist, Allin dog i erklæringen med'
 
UNDERSØGELSE der ved at komme ud af mn henvilllling til,at PolitiatA Ef.' '
 

La!'!l·Erik Allina erklæring kildebe9kytlelse, tvang IItotS· terretl1ingstjell.llte, : PET,
 
foregik eller's under vanskeli minister Poul NynlP RllII' skulle s~ bag, . 

,ge forhold. Godt hundrede mUS8e1l til at foran9talte ~n Et RYJ'lIlpllnkt, der lltommer 
,. preaøefoJk fm olle tænkelige . uvildig undersøgelse af afbt overenll med de' reportager, 

medier havde accepteret uni- ningllsksndwen. som Ek~tra Bladet har brage 
verniteteta invitation til prea Olt muligheden for llt RI! og de forløbne temten Jage.
 
Ilemøde. kl. 11.30 på Froe b\iln1 1lUlnden. der - hvia de Ikke deato mindre uil den
 
Plads i hjertet afKøbenhavn. værBte teorier, om hvmn d~r kommende undersøgelae
 

Ikke nngen rnillUndel!l\!lI I;tll.r Mø, hold(lr lltik - kan unduT ~ta.tlIadvckettln for:"
 
vmrdig positicrn at væro i for værø med til, at de hemmeH· Sjælland, Erik Merlung, 'gi.
 
en tilbagsholdende, lidt atø· Be tjenester i Dllnmark mb vet rette sig imod PET og
 
vetjurist, ' -tages op til en al~orllg revul'- aikkerhedspolitiet i Køben


hllvn. Det har Erling Olsen 
lagt op ti!. ' 

Seancen, pA K\ilbi!nhavna 
Unive!1litet i!tartede i øv. 
rigt, Rom don ologu c1lal. 

Rektor Ove Natban,' pro
rektor John S~range, uni· 

, vemitetødirektllf Peter 
Plenge og ombudlmland 
HaM Gammelto{\"Hanaen 
VW' IIIlmrnen med dagellB 
midtpunkt, La"·Erik AlUn, 
mødets hovedaktører. 

Ved et høvdingebord lIad 
sil. panelet omgivet af anti·:'t2~~' '. .... ()mf:r\ kke /JObeliner, "mukke kAn·

:,' Jylland kalder øn h!,IIU.~:!"at hest-"lmmO ldg .fo~ at " delabre og et hav af mikro·
'tær akideballa CI~r "d(ll\"~j'ati frem. Efi afde OOten~' 

fon~r (n, ty.lya olof kamereer,
mAde, han har bAndtel'Øt ',;;kellgheder '. han 'havde,'" bllndoptaggre og andctjQur
situationen pll... ' ' . +'~ VfU""' lIig<ll' høn til EkøLru.' nllJistlak grej foran et lIul· 

- Selv 'om<hiUf høl't.$' Bladet '- usikkerheden ,tent kobbel af pressefolk. 
. 'rygteT "om' .enJaC;Ytning;, omkringhims: ~tidise, ': Pamt til at ""gø imw skyta.

orient:Prede hQ1l ikko si,!: ·oh.·· ,><", " , ;. ",ro: ';,.. ' ,;'
 
ne-,forelatte.Og da, han' . EkJltTa Blade\;wd; at,
 Ener et par indledende og 
øenere stRrtede"ain:r , '. ns )Xl$llttnin/r'blandt i" afdæmpeo:æ betrai{tninger

prlvll~' e:rteTfO,,,.akJ1 ng,;;~;Jlndet- bl~, taget,.,e1'tea' etfl
 fra rektor Natban, gik man 

et.	 

I'~\endte det med, 'at :luitL~>8t,(]rfpersonligt 'Pm. 'fra" over til den alvorlige aide af p"'rWlmlll moo nan nu mort.'

fjernede beviemateriale::~;.ombudllmanden.:; OgaA ' lIllgen: Amnll forklaring. nuancerede introduktion a c 'l'homlllln' BideR den no

for· en fOl'lnydel~e,,.'der ~"slustiteministerentl opfat Og den gnv gRJ\tlke viBt et tekniker 'Tlmmllllll'. vem~rnn.en og klll"flkterl_ 'Thoml'lln'.

foregået, Pette',vil;S:}ldring fra Folketinget~ta~var	 klart overblik over. hvad nel' _ Ingen i{ommentllfer, eerede ham blot som: 'dansk AF JACOB JUHL OGblive påtalt. inei"'del'\vil<',~Iel'BtolspiJIEldA en rolla,: IIkete den famøse aMn i no lIagd\1 Allin til de Oellte af og cirka l!t halvt nundrede 
tkIr.e ske mere, ,eig&,:,(,di:,;,sY~'" ,j;>' '''\ ~"; ,	 vember 86, meD samtidig spørgsmdlene og understre· Ar gammel'. ANDERS-PETER 

r(ljllte den pt hn.. af' følgea- gede, at hM aldrig har se', Jagtm gbr nu ind pA MAtHIASE" 
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EKSTRA BLADET 

dette havde Gomml'lwR.
 
Honsen som formand for
 
FI.Yg\.ninget'liælprn været
 
med til at forhindre.
 

Blsndt andet darfor vsr
 
h~n Ml. genercnd~ manU.
 

MAGTFULDE
 
FJENDER
 

I 1986 - hvor mikrofoner

ne blev fundet pA hans kon

Wl' - hllvde htltl mange og
 
magtfulde fjender. Ogl'll le

dlmilp politifolk, fordi han i
 
Stre.ffetetsplejeudvlllget
 
modarb~jdede dere~ ønsker
 
om Øgel ret til Vl'lret.ægts

rængllling samt Ofre retti~

heder til at aflytte folk.
 

Dette fik i nogle tilfælde
 
Justitsmlnil'lteriet til at fo

restå en 'diskret chikane'
 
mod ham.
 

Den It'~darlske depnrt- ,
 
ment.chef NielB Madsen'
 
huvde dog stAel,60m en sluge
 
gnrant. for, at det ikke gik
 
for vidt.
 

- Dette vil jeg ikke være
 
med til, havde hen f.eb.
 
udbrudt, da ministeriet Isg

de planer om ut fjernI' Gsm.
 
meltDft fta et vigtigt udvnlg.
 

1 aprll 1986 træder Niela
 
Madllen tllbøgo og afiøsoe af
 
den noget; mere vage FlIul
 
Lundbrok-AnderAelt, Og tid

ligt pA sommeren beslntter
 
ledende kræfter i mininteri

et 'at nu skal kampen etA' og
 
den omstridte flygtninW!lov
 
atramme8,
 

Somtidig aigl!'J det. højlydt
 
pA Hnllgclle I JuaotitllmlniR

teriet, at man betragter
 
Hans Gummelton.HllnG~n
 
som en 'mand, der er.farlig
 
for Danmark'.
 

Med disee opl:,sninger pl·
 
star Ekstra Bladet ikke, Ilt
 
(let er Justihminlsteriet el·
 
ler politiet, der står hag den
 I 
alvorJig#"og' gron;'·wo\lJi~'i!' , 
aflytning af den senera om
huoBmllrnlll kontor. 

Men oplyaninger om den

ne stemning hos ledende
 
fulk t juatltllVlll-ilenet mA i
 
dag betragtes som værende
 
ø.f betydolig ()ffontlig intet
..... 
AF JACOB JUHL OG 
ANDERS-PETER' 
MATH'ASEN 

hvor i aa'mfundet denne per· 
Bon har hnn ...in gallg, . 

En mllnd med tilknytl\ing
 
til ef'terretningatjeneet.M·ne.
 
Mdøke selv en aktiv efter-'
 
retningsagent - fm den ena
 
eller a.nden' l~r (PET. FE
 
eJler afd. E)~8omafuran!l8.'
 
ligt> llrøager følte, at hlllJ
 
burde tage af(ære.
 

At ardøde mnjnr Jørgen
 
Hsnsen kendte til ham, beo
 
styrker denne formodning.
 

. Alt peger på, at manden 
med dæknnvnet 'Thom~en' 
var 8nunt i For~varetl:l Etter· 
retningaijeneRte. ' Jørgen 
Hlln8en, dAl' død.. 19, juli 
1986, havde BOm ree.ervoof. 
licer i østre LandedeIskom
mando i Hing1lt.ed ligeledes 
tilknytning til FE på. Kastel
Iat i København. 

- Vi kender ikke noget tjl 
denne 'Th<>mlll!n', fortæller 
oberstløjtnant Ole Koch-Ol
sen, pressooffJCer i FE tjl 
Ekstra Bladet. Di~kte Bd_ 
spurgt om Lnrs-Erik Allin 
cvclltuelt har en forbindelse 
til FE. l!i~r OOeNUøjtnan
ten, 

- Det mener jeg ikke, at 
han ha"!'. 
Dermed er det op til Erik 
Merlung et fi\ skfibt klarhed 
om den lltro;igate a(1)'t· 
ningllsag" aiden .Kejee-rgedl!. 
sagen i IOS!). 

AF JACOB JUHL OG 
ANDERS·PETER 
MATtiIASEK 

lfnrt.~ Gc.mmel/fJ{t-Harule/l- bier, bttflJgtet .&Om fll,mand. d," ve" 
[G'f'IiS for Danmurk. (FaIO: 8ønrt Jerulen). 

HAN VAR 
FARLIG 
GammeltÆ1ft-Hansen havde 
et for liberalt synspunkt p& 
palæstinensere og tamiler 

Blide .Juatittlministeriet Oj.! 
lctlcnde kræfter bos politiIlt 
var i AreM omkritlg 1%6 
nlvorHgt trmtl..e af profes!!Or 
HsnA· Gammelto(l;,Han~en. 
PfI. ""glp. (Il1\rll.dltr opfnttede 
roan hnns intense arbejde 
med Flygtningepolitikken 
IIf>m direkte fMlig for lan
detll sikkerhed. 
Furek~ernpelfordi t.umils· 

ke Oygtninge, mert ipecielt 
'ltntAIø'le pi1læetinen..ere frll, 
l,ibllllOll, indtil efteråret 
19813 blev modtagHt. med Ab
ne arme i Danmark og næ
sten autoD'latisk blev W)d· 

Ef/er Lars-Erik Allina erklæring retter 
opmærksomheden sig mod tekniker 
'Thomsen J 'Den anden mand' . 

kendt 110m nsy!·nnsøgetc, 
Efter pres frn Erik Kinn· 

Hansen, Justitsministeriet, 
Fremmedpolitiet - adm'; po
litiet I Notge og Sveri1.lt!l -' 
blev loven ænd~t ogstl'am_ 
IDet i oktober 1986. Sil<ker
hedspolitict i de andre nor
diske lande var f.ekll. bunge 
for, at palælltimmsisiro ter
rorister ville broge Dan
mark som brohoved til akti 
viteter hOIl dem aelv. 

Loven blev atrammet. Det 
var Ninn-lIanl$ens plan, at 

. det Ilknlle være sket lille"1'ede· 
i bAcl... '1984 os 1086, .~en 

_ 

Dr.n 5il.Arige juri~L l,ars
Erik AlUn er i dag D~n
m>Lrkll mest citerede mand. 
Men den mystiske teletekni
ker 'Thotrlllen' kun uden 
tvivl kalde Rig Danmø..rka 
meet erterlløgUt. , 

Den mygt,iake mand, llOID 

ikkn er t.rådt rrem - OA" Rom 
hl!lIer ikke bar givet livs
tegn (rllo sig - blivcl" et af 
nøg/cpunktefne i stats/ltlvo
knt. Erik Merlunge kom
mende unrn-l'1!ØSc\s"r. 

Det står faet oibJr Lars
Erik Allina forklaring i godr. 

AlUn forkInrede, at. han 
ikke kendte manden. Ikke 
vids!.e, hvor hun var ansat. 
Ikkt hal' set manden eller 
hafl,kontllkt t.il ham oiden. r 
det heil! tAget var det IlpOl'
sDmt ml!d op}yRn;l1B""" frn 
Allins side om denne helt 

vitale person. 
Rom 0:\101:. fremgik ar erklæ

ringen vnr de to mænds for
hold som teget ud nf "n 
IIpionroman. 

Men visse facts omkrin~ 
'ThuWJieIl', kan man klin· 
lltatere; 

KONTAKT 
VIA KODE 

'Thomæn' var et dp.~k. 
"ovn. Hnn var teknisk 1t:,n
dig. Han akull" kontek~a 
vin et kodeoru. Han kenlltl! 
til 'en.erretningøforhold'. 
0(1 han Ilagde til Ul.n>-E·'k 
Allin, at 'den var god nok' og 
foreelog med slot skjult i~f)
ni, at mi.krofonen Bkul\e 
sendes tilbage til PET. 

A1tsamlDe[l forhold, cer 
tegner et klart portræt ~f, 
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EN FREDELIG MAND 
Y!SSCI" Arafat kommer j morgen til Danmark. Vi
 
tegner etp)rtræt afham, der valgte fred Side 5
 

WEEKENIrrIfi!lT 

POLITIET OVERDREV 
SKADE-TALLENE

"," -' ., ."".- "',.-,.,.•., ", .. " ~ _, ,/'._. -".' ,-" '-'''-'''~''''''''"'''.' 

Hidtil ukendt materiale, 
som Det Fri Aktuelt er 
kommet i besiddelse af, 
dokumenterer, at kun få 
betjente kom alvorligt til 
skade under urolighederne 
på Nørrebro i 
København efter 

. Unions-afstemningen, 
OPlYsningerne er i 
modstrid med de 
indberetninger, 
politiledelsen har givet 
justitsnrUllsteren 

Side 6 

HAN FIK ET' 
SPION-TIp· 
Juridisk rådgiver Lars-Erik AIIin løftede i går 
sløret for det tip han fik om aflytningen af Hans 
Gammeltoft·Hansen. En undersØgelse skal nu 
forsøge at finde et motiv for aflytningen. IB 
Justitsministeren klar med helt ny I 
reorganisering af efterretningstjenesternes ~ 
arbejde
 

Side4,50g6 ~
 

TRIERS !V-GYSER 
Lars von Trier er netop nu igang med at lave en
 

KYSer·serie. 9O'ernes llwrp!Matador Side&-7
 

WEEKENt\'ruEiT 

• SPORT 

KLAR TIL KAMP 
Trods enJorsruvet tommelfinger, som hun pådrog Ilig i 
kampenmbd litauen. er Anette Hoffmann lbUledet) klar 
til dagens VM-Jcarnp mod Nordkorea. Til gengæld er tre 
spillere sat af Sporten side 22-23 
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4 DET fRI AKfUEIT lØRDAG 27. NOVEMBER 199: 

, < Da I.ar&-ErikAllin (til højre) llon\ret 19B6 fik et tip fJ1I major .Iørgen lIansen om. Ilt "RØS GaI1lJl1e1toft·Hanøcnø kontor,blev afJ1Uet. WIt denne (iii h'Jre) > 

UNDERSØGiisi~mDiKAL JAGtE 
MOTIVET FOR AFLYTNING 

Jørgen HlInscn v:u' Hans &f1yUlillg. kontor i Sankt Peden.tnede i keren, at: Vi om 3ficnen m~t•.0"" Nathans Gammeltoft-Hansen endnu Niels Eilschou Holm ryk. Køhf'flhlMl. skulle m{ldes og aftale, hvo... .•Han foreslog. at vi sendjuridiske rådgiver ikkl' kandidat flom f'Oiketin kede ferst i sensommeren Kontoret er en del af dilJ1 vi skolie Il denne aktion te dimflf!n til PET ano.nyml
u.æ-Erik AIlin trådte gels omhudsmand. 1986 videre som kabinetsse Københavns Universitet. tgang.. Da jeg ikke ønskede, al 
i går modigt frem for "Det VoIr lørnl i scplem kretær lor Dronningen og l stedetviste A16n sig som Senere IlA aftenen gik rie inddrngc rektor Ove NallHUJ 

ber, at aviserne begyndte at skotble dermed del hul, !\Om en handlingens mand. Efter to ind i Studiegånkn og op i en ~ betændt sag, gik jegat fortæUe om sin nævne mig som et emne Hans Gammeltoft·Hansen at h8\'e tygget på oplysnin på Hans Gammelloft-Han ind på hans fOffitag."viden. Der mangler et som Folketingets ombuds beoatle sent i 1900. gerne om alllØringen af sens kontor, der lå i sidebyg ,.Vi lavede derefter brevet 
motiv for aflytningen mand," IlaKUe Hans Garn Forsvatets Eiterretnings Gammelton tog høn selv ningen men ind!PIlB" fra med de udkllppedeavis-bog
af fulketingets melto{t·HMsen pi pn:s~ tjeneste 02 Iblitiel.s Efterret affære og fjernede den ulO'ili· Sankt Pederstræde. 9t:Mr ..tak lor lån.. Of( 

mødctigåT. ning.c;ljeneste (PEI) har ge mikrofon. Allin VIlr' et ke.ndt ansigt IICndte dimsen i en neul1'aJombudsmanu Hans meldt. ~t de intet kender til på univernitetet og ingen brun prmllkuvert«
Garnmelloft-Hansp.n VANSKELIG SAG sagen. SPlDNnP bed mlerke i den midaldren· ..Thomsen og jeg skilles, 

Slrttr,advokat Erik MerlunR'S PIT h.wde ikke engal'lg AlIin fik sil spionDP i skytte de herre med den sorte og jeg har aldrijt set ham 
undernagelsc skal p1 basis på del tidspunkt, hvor den foreningen Aflandsbllge. kuffert, der fulgtu med siden. Jeg er overbevist om,

Af Oe Krohn af spion....idnet.'l oplysninger bnlOe konVlJlul med aflyt Her mødte 11an major Jøl"Ren ham. Et universitet med at Thomsen ikke var lun!»
tola: Marianne leth kulegrave sagen. ningsudstyret skulle være Hansen. 1 forsommeren flere tusinde ansatlte og rigtige navn, men jeg har 

S~gell besværliggeros af modl1lgct, et system til regi. 1!186 var de på skydebanen, 30.000 studerende Priorite ingen anelse om, hmr han 
Dl!t bliwr slJlisa<!vok3.t Erik flere forhold. slrcring iIfpost og plud.c;elig fortalte JArgen rer ikke sikkerhed blandt kom fra .. 
Merhmg8 svære ojlg;TI'C at lNs·Erik Min under;;l.r('. Sporet ender blinllt med· Hansen nopfordret en histo. sine mrsre opgave.r. ..JtI-! mente blot, at jeg 
finde et moliv for al1ytnin- gedepå pressemødet rgAr, at mindre flere ~idner vil kaste fie om, at HMls Gammeltoft· ,.Da vi kom op på Hans havde gjort llniversilelet Dg 
gen af Iblk~tingets ombuds- him ikke aner, hvem eler står lys over sagen. Han.c;en blev eIler ville blive Garr.meltoft·Hansens kontor den kommende ombuds
mand Ham; Gammeltoft- bag aflytningen. af1yttet. 9Car"ledeThomsen 'kontoret manden genesle... 
Hansenskontori 1986. Samtidig er I;l.rs-I':rik Al- TVDEUGT BERØRT Jørgen HU\sefl gav AIlin med en 1iCanner. Dere.!ler 

Det slår klart, efter at Jins kilde, Jørgen Hansen, Det var et tydeligt berørt et telefonnummer og cn skilte Ilan telefonen ad. Der SUPPER MED PÅTALE 
rektor pli. Københavns Uni- død og kan dermed ikke spioo-vidlle, det i går valgte identiCikationskode til en te sad dimsen. og den var lars-Erik Allin slipper 
w,J'1'\itet O'Æ NatlJans juridis- vidne i sagen. Hans tilhørs atopgiYe sin anonymilet letekniker. Mm kunne tage jt<!n,,;ke lille. Han log den ud, første omgang med en påta
ke r1dg~r Lars-Erik AlUn L forhold til Th~tf: Efter· .. l de kredse var d.et ikke affære i sagen. lagde den i en plastikpose og le for iklw at h:tle underret· 
gir tndte frem som roall- retninR"sticncste (FE) stem poplliært at fortælle, hvad .Da aviserne i .august·$CP forlod. huset ae en bagtrap tet ll~rsitttcl0m sit fund 
den, der kendte til den mcr ikke overens med, Ilt FE man vldSle. Somme tider er lember begyndte at skrive p., afmikrofonen. 
uovlige aflytning først og fremmest tager sig det usundt at være ~ge'" om Gammc1toft Hansens "Vi gik derefter hen IlA et ..Vj ønsker ikke, at der 

1..an;.Erik Allins oflly~nin-·· afydrf':ijender. rig, .. kanidatur erindrede jeg mig nærliggende værtshus for at skal <J:ETC ~yndtbllkJIc i en 
ger om aflytningen viser, at Gammeltoft-Hansens for Sådan begrundede l.a.r& Jørg(!n Hanscns henvendel diskutere ~ns videre for ~dan sag, men naturligvis 
df'r mangler et motiv for gænger i jobbet som Folke Erik Allin, at han i syv år tav se og besluttene mig til at lob. Han forklarede. at vi er det forkert., at han ikke 
af1ytningen. tingets om1:mdsm:md, Niels med sin viden om, aL profc& rette henvendelse tillcJctek ikke kunne afsløre sagen på underrettede os om, hvad 

l)a Allin i forttret 19Bo fik Eilscholl Holm, sad solidt i sor Hans Gammeltoft-Han· nikercn Thomsen." nuværende tidspunkt • da hm vidste,_ sagde rckLOr 
et tip (1m sagen fra major jQbbct, da Ælin ~k tippet om sen \'ar blevet aflyttet pA sit ,.Jeg a1talle med telctekni- det ville ødclæggc alt for Ove Nathan i gir, 

i 
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PET SKAL
 
BEKAMPE
 
ROCKERE
 
Justitsminister Erling danskere kan komme i fare. 
Olsen (S) vil ændre Det vil især sige tie omrnder. 

hvor vi sender FN-styr)(erde tn danske til," siger Erling Olsen.
efterretningstjenester, Justitsministeren mener;
FET og l'ET, radikalt	 at efterretningsijenesterne i 

for vid udstrækning har 
været bygget op lim at vindei>J Ol. K<ohn den forrige krig cg tabe den 
næste. 

Justil.Sminister Erling Olsen -Det skal vi undgå ved at 
er parat med. en lle1t ny plan skabe nye rammer for arbej
fur Danmarks tG eft.erret det,.. siger Erling Olsen. 
ningstjenester - Q)rwarets
Efterretningstjeneste, FET, VIGTIG FUNKT'ION 
og I\lliLiets Efterremingstje- Justitsminisferen vH bruge 
neste, PEt det særlige kontrnludvalg for 

Han im9degh hermed elterretnlngsijent:steme, 
SFeren Jens Thofts kritik, i der består af en alnDe 
Det Ai Aktuelt fredag, af de erfarne parlamentarikere. 
lo efterretningsvæsener som sikkerhedsnet for, at 
som et levn rrn. den kolde hans retningslir ier bliver 
krig. fulgt 

..Miltlinie er, atnu er den .Det Jjgger j !vatgets , 
kolde krig slut Dd: belyder, funktionj;((.de sk . gge på I 
at PETlI;virksowhed arad· ~enerelle retn gslinier '!._ 
vist sk"f.æn~e Wre . d ed følge Qfu,lægnin- 1~1ge polldledelttebll op!:yøniDger kom 92 heljenle tØ økade ~ nere aM:digI.~ ved BDmmellstødet p,A Nørrebro. Det PH Ak~ 
fjender-.tilde tder."~ nært J1i>'d.... siger Pieltø I:lUIterilJe pm.l8el" Imidlertid. øf. kun 50 betJente wr pit øklu1eatæb, de flute med IIkader 110m l'1ter en Iægcø wnle

..~indrc en' ·erraen . in Isen. ~ "(,. ~g er llohclt lf8egy1dige.. ArkM(lto: 1homas SjønJrJNordfoto 

~orgam,.• F	 k'~;:I:::\g~å.~ed"~d:J!ø;LITlET OVERDREVErling Ofsen ~~r loim'~ enkelte sag."	 ~\. .. 
:~f~~ sP;I~'~I·~~~!~;~'F'''ALGER AF U··R'GEN::'
~U;~:d~~O~~-":,,"~.	 ~~~~k:~~~":.~~~: ,..,.. <-o> 

.Del er en gradvis forand· retmngsofficere, selv, men 
ring, som vi skal i png alene udslikke c'r, generelle for hjemel)'!ltelse. siger chefpolitiinspektør Ei-Kun få betjente kom alvorligt dl skade efter 
med,4	 retningslinier,'" ~.iger Erling .Skaderne hører til i den nerLimi '~,..'."urolighederne på Nørrebro natten efter Olsen.	 absoluUc milde ende, men Nu har jeg pfu,mgdtl
BESKYITE DANSKE Uden at tage stilling til Unions-afstemningen, dokumenterer hidtil er dog relevante i skadestue maltrialef ~m"'m nutd til
FN-STYRKER den konkrete aflytningssag ukendt materiale, som Det Fn Aktuelt er i sammenhæng... vurderer lægt. Vi harik," kIln!SdJi1tt1t 
Erling Olsen er også klar præciserer F..rlif1J! Olsen re besiddelse af Henrik Diemer. de o1l.1OrUge xaJu. du taler 
med en plan, som skal glerne for eiterrelningmrk Resten er knubs og blå om? 
ændre opgaven radikalt for somhed herhjemme: k8t.astroresituation, hvorska mærker. Skader som lægen _Ok. Jeg vil ikke imødegå 
FIIT. IOHvis en m~arbejder Al Anne leo londsred destueme skal tage sig af kalder Johell latterlige_ og lægestanden. Det flr man 

.Den skal~ koncentrere overtræder spillereglerne, er alvorligt kvæstede,.. siger 1. .nul og niks... ikke noget ud af.. 
sig om de områder, hvor detklar fyrlngsgnmd... Der bliver nu sat nye :!pørgs reservelæge og mange-årige • Mange at skaderne VM" 

målstegn ved politiets ud skadeSllJelæge p:l Bispeb BEDT OM AT . benskader. Rik (aldt fysisk 
Den kolde krig er ølul sA PETe vlrksotnbcd skøl reltes mod lægniBg af de 'IOldsomme jerg Hospital, Henrik Die MELDE SKADER om på kørebanen, og så kan 
indre Qcncler fremfor ydre. Phl qye opgM!r er be~ærnpclse begMnheder p:l Norrebro mer,Hillerød, Bispebjerg Hospital modtog man seMølgelig diskutere,
øf mclr.erkritnimili1et, organiseret pl'f)8t!lUdob og flpUk-kJub natten efter Unions-afstem	 ni pa.tienter efter urolighe om det var alvDrllgt, Men
her, -bd~r det Itu. ~.IIt.il.!lminløtenm. ArkMoto: KhU18 1In1. ningen.	 KNUBS OG BLÅ derne. Otte betjente og en han bleYnedepåjoroen. HM - . Hidtil ukendt materiale, MÆRKER enkelt civil. Seks afbeljente kom Ikke op og kæn'Pede 

som Det Fri Aktuelt er i Han har gennemgået Det Fri ne kom med ambulance. 10 videre, men målte køres 
besiddelse a~ dokumente Aktuelts materiale, og han er for Bt blive syel i overlæben. bort. Det kalder jeg at være 
rer, at kun få beljente kom ryslel Resten kom ifølge Henrik kommet til skøde.
alvorligt lil skade under .Det meste af det, jeg har Diemer med .helt harmløse Op/ordmk 1 Mk Iii at 
urolighederne natten mel· set, er noget:, som ~ldrig skadere. ~ltk sig mtd WJder. Elit, 
lem den lB. og 19. maj i b, burde have værel registre Den hårdest sårede var kom de afsigselu? 

Oplysningerne er j direk rel l virkeligheden er der den dvile, som mødte med .Vi har bedt folk om at 
te nmdstrid merl de indbe kun la1e om en fem til seks en brækket kæbe. Han kom melde sig. Men det er ikke 
retninger, politiledelsen j Kø stykker, som kan sige~ at ..Iv. sådan, at vi har været ud at 
benhavn har givet til justits være relewnle, og heraf har Det Fri Aktuelt kl:>nfronte- lede efter folk med skader 
minister Erling Olsen (S). en enkelt været i en situati rede eheIpoliliinspekær Ei for at fortælle. hvor slemme 

lIøtge politiets egne oplys on, der kunne udvikle sig til ner Und med oplysningerne. de andre var." 
ninger kom 92 betjente til noget lrvslruende. De andre Han skriver blandt andet i JIoDer ligger heDer ingen 
skade - heriblandt mange kunne sagtens lJave ventet berelningen til justitsminis skumle tanker bag indberet~ 

alvorlilrt. 'Thllet er Giden Vok med at søge læge," siger ter Erling Olsen, at en ningeme Iil justitsministe
set iii 102 eller 103, oplyser Henrik Diemer. poUtimand p~ et tidspunkt ren. Man har talt OP. hvor 
chefpolitiinspektør Einer De skadede politifolk blev passerede "cirka 25 tilskade mange der var. og det er det 
Und. primært sendt til ~kadestuer komne politifolk, som lå på tal, man har sendt videre. Så 

Det Fri Aktuelts materiale ne på Hvidovre Hospital, gaden-, og han taler om ...en kan du e. en læge Ul wrdere. 
piviser imidlertid, at højst Bispebjerg Hospital og kmftig reduktion al perS(108' om det er det enc eller det 
50 beljente var en tur pi Sundby Hospital, mens de let i de enkelte enheder På andet, men for den enkelte 
skadestuen i forbindelse sårede demonstranter røg grund af mange sårede poli· kan et blåt mærke være 
med urolighederne, og at de pi Rigshospitalet. tifolkc. alwrligt nok... 
fleste mødte op med skader, Hvidovre Hospital mod· .Der var ingen, der miste Ifølge Einer und opgøres 
der efter en læges vurdering tog det højeste antal, i alt IB, de livet, men der ....dT nogle, anlallet af skader på bag· 
vnr .he1l1igegyldige-. og hernfvarde 17 polilifolk. der brækkede arme og ben. grund af skriftlige notitser 

Der var tale om smi' Ifølge Henn'1t Diemer var og nogle fik brækket kæben fra ae enkelte politifolk. Der 
skrammer og blå mærker. kun fem relevante. 10 havde og sliet tænderne ud af behøver ikke at foreligge 

...Fblitifolkene bUTfle al brækket en tå, en lredje en munden. Der var nogle. der lægeerklæring med mindre, 
drig hm været på skades- finger, mens en fik et par havde skader på rygsøjlen, der er ule om en langvarig 
tuen. De har belastet syste s(jllg moer det ene øjenbryn. så vi troede, den var bræk· sygemelding. 
mel med ingenting i en Den femte blev observeret ket, så det er alvorligt nok,c 
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Pressemøde sprængterammerne 

MHansJl'l.rgl!n P~ulsen tor Plcngc. Som don for
urettede part Ratte ombuds> 

Pre,~scmødet i gdr pi\- Ko R\,IIndeIJ <lig Ikke ved aidon 
benhavns . Universitet af de øvri~. mon holdt. Ri~ 
med nøgleperfIonen Lur" ',pli !Iidelini~n. Men publicis_ 
Brik-AlUn l centrum blev l;orlles interesse for høns 
en med;ebe~th'efthm:l ar per.~on var milldllt p1\. højde 
U8E'lte dimensional'. Op· med den OpmA'rk801ll.lll~d, 
touddel øf· pnJB~efolk der vil:l~es AlIin. 
sprænlJie alle rummel:'. 'FØrIIl dn rl(' f1('~tc folown· 
Eijen1-llg l!kuJle det have for havde forladt mødellIl' 
vmret holdt pil ",klor Inn, tog Gnmmellvft-Ba.n. 
Ove NnUJnns nunmeli(e !len C(lrutæ~ken from for at 
kontor,' men det "lir nIt ~tyrkc eig fl",d en Caminnn
fnr IImAt I rot'hold til den t.a oven p& dot snncle bom
bevAgenhcd. Mva) trykte, bnrdement nf spørgømAl og 
Bom elektroniBke medier bliuglimt, hnn havde V'I\'If'lli. 
omgive.. Allin.afFa;lr<,ln udllllt f<lr. 
med. Rektoor unrlerstrf'~de, lit 

Rek:.or Ove Nnlhnn kun Bugen kun er havnet på Kø· 
ne '"' siddendo i Rin rekto· henhavof'l UnivPl'Rit.nt, forai 
rl'llQl i konfljfltorie~,,{cn fGI" t-ll\J\S Gammeltoft·Hansen 
sidste gang - med 16-18 o~' enganl! flOr naft ot kontor 
!'Itm"de mikrofvner og ond bero Han hnr tidJigcro ud
nu Oero knmemm' fornn sig tnlt. nt hnn nnlle.- nn.Ytnin
ikke Iilbllgelwlde en ba gen for a~ være et isoleret 
mærlmingom,f1t htln h"l.,... tilfælde. 
de, tit medierne i andre aam Det bliver univ('r8itetsdi
monhænl::"e - n"mlill' nllr det rektøren. der i deR" vil fl1re 
gjnldt uddanneIso og forsk. en tjenstlig- samtøle m(la 
ning. !!Om mnn fik Pl-'nge ~il Larl:l-Erik Allin og med hl!ll
- ville vhe univerllitetet vianinJ;( til tJent·~t(>mllndt'llo

. ønmrno intereSlle. ven påtl\le d~t pa8~rerle. 
Pli. sin hø,in! hånd havde Fyringpligr&tpnpirviJ ikke 

rektor cn tilRynelndende ro klllnme på tale. I forhold til 
lig og nflllnppet Lars-Erik sl.rafT(llovcn flr tmgun foræl
AlUn, på venstre prorektor det, fordi den er mere end 
John Strange flg univ"rni. f~m Ar sammel. 
tetsdirektør, cand. jur. Pe

,;I·Ai~nagenf$;'i~iintiringe~.
 
I. .1.'
 

AfJenaHol8Ø1! 'i" nfllrliggl:!ndø kirkegård blev indledt, 'ag
 
'elter lang tids BØgen fandt vi en kat. Vi 

Anbrinllel&E1 af' skjulte mikroFoner'. Vflt' ikke sikker på, at dl't var den rigtise, 
pi\. dansk jord e.t' .,n bel indqgtri, sA men vi' tog chancen ()g S8tt-.e kntten 
omfattende, at del:' holdes kurser i tilbage i lejlighed'm. Sammen moo mi· 

Lars~Erik Allins redegørelse 
eller ville hlive' IInytlet, og 

ANALYSE har} SOV ham lll. telefonnum
trier, en kode. ug navnet pA

,'rIb.rensen, en lellJteknikllT. Tholrl8eu, 
'd~nrlk GrQeR-Pelel'llell som ville hjælpe ham, 'hviø 
'Ip; Hanfl Jør~n Prrulaen jl'g be81uttcde mlg for Ilt 

g1Te noget ved lIngen'. 
3('krer.nriøtøctoef Ltu;o-s. Hvi~ ikke aflytningen er i 
J.:rJk AllIn fortællor ikkE'l glU1gpl!. del: tidspunkt. hvor
lml(! lIandhcden I (Jen re dan kan Lara·Erik Allin sA 
d~Køre1lte, !tDm han lutr gørP. nogot ved det? Og hvis 
linoveret til rekror Ove Jørgen H\lD8en hlU' så gode
Nnthnll nm den formDde> kontakter, at. haD ligclrem 
d'(l "nytulng Rf Folketin. kan tilhyd(! hjælp fra en af. 
,::I;)ts ombudsmand, pro_ lytniflWlOkllpert. hvorfor er 
f"a!KIr Hana Gamme1toft. han 8& ikkei Iltmld til Rei" at
J; ,1n~on. I«>.dp.gørclllcn, akllffe (JO mnnd, &Om han 
Bom Politiken i døgbrln.; ved ',vil Øfe Mg..t7 
ger j Hin fulde ordlyd, er 
ikke logisk og mangle.. A1Iin venter
af"~rendc oply&nlngo... 

Det· centrale i 88gan er, Dt måneder 
I."rs-Erik AlJin tilsynela_ Lan-Erik AlUn venter fTB 
dende i april eller mflj 1986 mørtfl/Ilpril tU au
hlev ori"l\~ret om aflytnin ItUst!aeptember _ me!lflm (j. 
~!'n af HQM Gnmmelloll._ , Te()gllek~mfmerler_førh8n 
J~,ms('n ufllfdørle m~orJør g"'r nogK. Da hAn end...lig 
~'~11 Hnnsen. Sid~tnmvnte ringer, er der fltrak5 kim" 

,v lrmcdlcm aren nu ned/nlrt tnkt, og 'Thom!'len' kan' 
f'lt),ttdarunin,li, Ofll" holdt tH Ilden boavær huske, at J"r·l 
r 1 !\l1nndaIUlge skydebaner, gen Han~en et h(l.lvt !Ir for
cl ~r JigW!r kl(lS op ad F.n'llVa· . indMl 1111I' fo:rtlllt ham,' Ilt 
r,!tR ErtcrretninW!t.ienestca Allin mllflke viii.. ringl'..
lr·knillkc Ilfdeling pådet /lYd

li,je Alllll/lCr, hvor ol, perso

n"le p,\ omk.du!; 300 peMlO


'n.)r hj. a. a1"llejder med mm. 
tnw nnytnin\t. 

dot, })AdI' for FE og PET. krofonerne ."
 
:En tidlil;lJre i!\struktør pil' Nl,danne -. Ved en Roden lejlighed skulle der
 ForJdaring var mundtlig 

, kur.ur, dor Selv hor anbragt mo.nge mi. ple.ce1'I38 mikrofoner i ot hu~ illnst udo p,', 
kJ'ofoner i tidens løb: fot'tØlJler frn sit . lundet. Beboeren (sikkert en udl83nding, Dal..o.r9·l!:rik AJlin onsdag kl. 13.45 bankede på roktars dør
otlum: red.) vør bortrejst. Vi kOlD til hu",et kJ.eJ og lUlme:dte!lig selv, havde hon ingen skritUij:\' redegørelse 

,;. Da vi skulle ønbringo mikrofoner I> om I1lIttell og lukkede os ind gennem med. Derf()r kunne Ove Nathan ikko medbringe oolJ'lln 
de'n sovjetiske spion Oleg GOrrliOVMtij8' hoveddøren. DII vi trlldto ind i entreen nedp.krP\'lIt f<:>rk!nring fra Allln,' da hllT\ umidde1hurt efter 
lejlighed pli Øfltet"brogAae i ~bonh8vn, lød dor en knMen. Under dørmAtten 11'1 et mødot Il'ed ham personligt gik til und~rvisnin[l;llminister 
løb vi ind i et uforudset problem. Da knullt bnlllt mg. Beboeren havde liljen· Ole Vig .1cnBen (R) lJg dermed satte skub i den Illvine, der 
døren blov lirket op, for an hvæeende kat synligt forberedt aigpå uønskede g!l!llter. hrllgf.c reguringun i nlambered/lk!lh. Dllge" oftor udfærdi/-(l!'
ud'mellem benene pA08, ned ad tropPen \fnus problem var; HvordM fa'en skaf· Indtil i {iar !I(lr [Ars-Erik AI. do LorB·[jrlk Allin imidlertid an redegøre)fle fordet pllssere
og foravl1l\dt. ud tU'dørcn. Enjøgt pl'l. dem fer man et hnmt æg kl, 3 om nattl'll ... {ja dm M"!lr.rl!rtI.~all,~t!OrliKe {]C', i nit ·re·fire 1\1 ~rk, ifl'l!;:r.. Allin In'''} I<"ri",· til l't'RI<lr, 

pO Kl·lfwn!tm'll.0 n"J!)~r,"i'('f. ulI;v"r~itf'tl'rl,n'I",I'rr'n pr! Gnrtltnl'ltnf(·1 ["n~.'n. 



---

~ __o 

\J
 
~  

f 

-
Lørdag 27. november 1993 -Uge 47 

i 

Med på en 
(af)lytter? 
Ai LASSE: BJERRE o~  HENRIK DØtl.GE 

• Ombudsmand Hans Gammeltoft 
Hansen havde svær. ved at hore 
sporgsmålene. da der i går blev holdt 
pressemøde om den påståede a1lyt
ning • af sammf' Hans Gun'.mc1toft
Hansen. 

Efter mødet er mystikken i aflyt
nin>:ssagen fuldkommen. 

Hoved...idnet, konsulent Lars-Erik 
Allin _ på billedet siddende ...ed bor
del sammen med sin chef, rektor for 
Kobenhavns Un'ivers:tet, Ove Na
than • fraagde sIg eth'/ert kendskab 
til motiv~t  "Iler bagmændene b2g 
den ulovlige aflytning - og punktere· 
de teorien om, at Gammeltoft-Han' 
sens bmdidatur til ombud:>m<l-nd~
posten skulle være forklaringen. 

Allin kom heller ikke med argoren· 
de oplysninger om ",in makker, tele
tekniker 'Thomsen', som hsn ikke 
har haft kontakt :ned siden 19a5_ 

Hvorfor der skulle gå syv år, indell 
afsloringen korn frem, ""ille Lars-Erik 
Allin ikke fortælle. Han får nu en på· 
t<llf' af Københu\Trl9 Univer:;itet for 
'ikke at have orien1eret om sagen oje· 
blikkeligt. 

H8n bebæfiede, <l.t tippelom aflyt
ningen kom fra nu afdøde major Jor
gen Hansen, der havde lllknytning til 
Forsvarets Efterrctningdjeut's!e. 
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~Teletekniker "Thomsen" 
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Her  på loftet oveT våbenhuset i Skt. Petri Kirke - ble-v It>lejonen aflyttet 

Den skjulte 
mikrofon 

katlons-kode til en teletek_ 
niker. 

~Har.  var ikke selv i stand 
ti: at gøre noget ved det, for
talte han mig,'., sig·er Lars~~ 

Erik Allin. 

f!'t"?~~  

Et~~~~·~  >",",'~'-...--- ...---

~-- ::--....l_·" , 

J Drgen Hansen forsynede 
Lars-Erik Allin med et tele
fonnummer og en identifi· 

På et pressemode pa uni
versitetet kom Lars-Erik 
Allin i går med nye detaljer. 
Del fremgik atAllin blev in
for:neret om aflytningen i 
forsommeren 1988. Tippet 
fik han pa skytteforeningen 
Aflandshages skydebaner 
pil. Amag<!r _og det kom helt 
uopfordret fra et andet 
medlem af skytteforeni:l
gen, viceskolcinspektor 
Jorgen Eansen, som også 
var major af rese .....·en. 

.-\I LASSE BJERRE 
oglIENRIK DORGE 

Det bliver svært fot' 
statsadvokat Erik ller
lung at opklare sandhe-' 
den om den mystiske te
lefonaflytning af om
budsmand Hans Gam
meltoft-Hansen. 

Sekratariatschef Lars-
E:rik Allin. rådgiver (Or Ko· 
benhavns Universitets rek
,Dr. Ove Nathan, er den ene· 
~te.  som hidtifhar "Ali,Het 
:~",ndsk~b  til sagen. 

'.J eg besluttede mig for at 
afvente situationen.~  siger 
Lars.-Erik Allin. Hm beva
rede derfor ..de mærkelige 
oplysninger~  ,om en hem
melighed. 

Ny omhu.dsmand 
l lobet af eftersommeren 

1986 bl~v  Hans Gammel
toft·Han;;en nævnt som et 
muligt bud pa en :lY Or.1
budsmand - et kandidatur 
der blev bekæmpet af den 
daværende r~g",ring  . med 
justH,sminister Erik 'Ninn
Hansen fKl i spidsen. 

Foto sn;F:S ',YRE:.t 

~Jeg erindrece Jorgen 
Hansens ord og kontaktede 
ld~ieknikeren,  som kaldte 
sig Thomsen.~  siger Lars
Erik Allin. 

En aften. formentlig i sep
tember 1986, gik han og te· 
leteknJk~ren  ind pil Gam
meltoit-Hansens kontor pa 
:J. sal på Ret;viden~kab",ligt 

Institut. 
.Dervar ikke tale om ind

brud," :;ig~,  Lars·Erik .~
lin. 

Teletekniker 'Thnm,en
scannede fo:st rummet og 
skilte cerefter telefonen ad. 
Han- fa.ndt ».:n dims. der\'ar 

r 

I{anske l'l1e·,. oe lagde den i 
en plasticpOse. Til slut blev 
telefonen samiat. 

lian var professioneL 

Tak fOl' 1lut 
De to mænd gik herefter 

på værtshus hvor det lykke
ue:; 'Thu:nsen' at overbevi
se Lars·Erik Allin om, at 
-del ville ørlel<Egge alt for 
meget". hvis sagen bleV 
kendt. 

I ~ted",':. foreslog ~horn
sen" at de skulle lægge af
Jytnings-hst"lbtinnen i en 
kuvert og sende den ano· 
nymt til Polltiets Efterret
ningstj'c!nesle '.PET) med 
,tak for lån·,. 

Siden har LaIs-F.rik Allin 
aldrig set 'Thomsen". 

Lars-Erik Allin ved ikke. 
om PET stud bag aflytnin· 
gen. 

Han fort:vaer. at hrm ikle 
på et langt tidligere tids

punkt indviede Hans Gam
meltoft-HalHen og rektor 
Ove Natnan l aHæren. 

Hvorfor der skulle gå S}T 

år inden han røbede rustan
en, nægter Al1in at fortælle. 

Ingen anelse 
Hans Gammeltoft-Han

sen har ingen anelse om. 
llvorfor "flytningen blev sat 
i værk. 

»Man gør sig selvfolgelig 
æle mulIge tanker, men in· 
gen af dem er kvalificere· 
de," sig.:r GammeltOft_Han_ 
sen. 

ilJlin er ove~be~'isr  om at 
'TI,omsen" var et opdigtet 
na"n v)o; kan kun L-~~:~:';'::::  

der. m}'stiske tele!e~i.ker  

som'endansker pil. et huJvt 
hundrede ar«. 

Reserveofficer Jorgen 
Hansen. d~r  dode afet hjer_ 
teslag i juli 1986. \'ar te
skæftiget merl kontn efter
retnings-virksomhed. Han 
havde derfor koma~t  lil 
Forsvart~t~ Efterretn,,:lgstje_ 
neste (FE:;. 

Men FE benægter '!~h''''crt  

kendskab til leJefon-aflyt_ 
ningen. 

~  , 
~ 

~ 
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Spion-kontrollen kræves nedlagt
 
Af LASSE BJERRE 
og HE"RIK DORGE 

• Den påståede telefon-af
lytning af Hans Gammel· 
toft·Hansen fandt sted, in* 
den hans kandidatur til po
sten som Folketingets Om
budsmand blev kendt. 

Dermed svækkes teorien. 
om, at aflytningen skulle 
have forbindelse til kredsen 
omkring tidligere justitsmi~ 

nister Erik Ninn-Hansen 
(K). Ninn-Hansen var stærk 
modstander af at gøre Gam
meltoft·Hansen til ombuds. 
mand. 

Jurist Lars·Erik A11ln for
klarede i går, at han allerede 

PORTRÆT 

Af JENS BECH 

Lasse 
har gode 
kontakter 
• Den nvudnævnte sekre
tarlatschef pa Koben
havns Universitet, cand. 
jur. Lal'""':-F.rik AlEn (53). 
der fjernede l:yi.teanord
ningen fra telefonen. blev 
jurist fra Kobenhavns 
Universitet samtidig n:.ed 
Gammeltoft- Hansen. 

Han blev sekretær, sene
re fuldmægtig i Planlæg. 
ningsråoet for de højere 
uddannelser i Undervis~ 
ningsministeriet og kom i 
1978 til Københavns Uni· 
versitets administation. 
Her har han siden været 
betroet mange opgaver, 
fors t og fremmest som ju
ridisk rådgiver for rektor, 
men har også stået for uni~ 

versitetets sikkerheds
mæssige funktioner. For 
et års tid siden blev han 
udnævnt til sekretariats
chef, lige under universi

i forsommeren 1986 fik at 
vide, at Gammeltoft-Han
sen ~, blev eller ville blive af
lyttet«, 

Voldsom dehat 
Men han tog først affære 

flere måneder efter, da 
Gammeltoft-HDnsens kan* 
dida tur til posten som om
budsmand i september ud
løste voldsom politisk og 
offentlig debat. 

Selve indbruddet på 
Gammeltoft-Hansens kon* 
tor i Sankt Peders Stræde 5 
fandt sted en aften i efter
året, forklarede I.ars·Erik 
Allin. 

Det var Gammeltoft·Han· 

sens stærke engagement i 
flj"'gtninges retstilstand, der 
vakte modstand i konserva~ 

tive kredse. Som medlem af 
E'lygtningenævnet og for
mand for Dansk Flygtnin. 
gehjælp havde"han storjnd* 
flydeIse. 

Ny lov OlU aflytning 
Som professor i straffe

retspleje beskæftigede 
Gammeltoft-Hansen sig 
også med regler for telefon
aflytning. Han skrev lære
bøger om emnet og sad bl.a. 
i Retsplejerådet og Straffe· 
retsplejeudvalget. 

Sidstnævnte udvalg af
gav den 14. oktober 1984 

))Betænkning om politiets 
indgriben i m~ddelelses

hemmeligheden og anven
delse af age.nter«." hvor 
Gammeltoft-Hansen var en 
af de syv medlem~~r. 

På Christiansborg har sao 
gen ført til kritik af det sær· 
lige Udvalg vedrørende Ef· 
terretningstjenesterne. Ud
valget kan ikke kontrollere 
tjenesterne, mener SF og 
Fremskridtspartiet, der vil 
nedlægge udvalget. 

Formanden for udvalget, 
Svend Erik Havmand (V), 
erklærer sig villig til at drøf· 
te udvalgets beføje1ser og 
kompetence. 

Foto: STEEN WREM 

Sekretariatschef Lars·Erik Attinjlankeret af rektor Ove Nathan 

tetsdirektør Peter Plenge. 
I studenterkredse ken

des han som '1...asse", der 
ved årsfesterne på Frue 
Plads fungerede som en 
ulastelig klædt ceremoni~ 

mester, bl.a. ledsagende 
de kongelige gæster til de
res pladser, men også som 
den glade ølsælger i pau· 
sen ved opførelserne af de 

årlige studenterrevyer. 
Med sit veltrimmede 

overskæg og ranke skik
kelse minder Lars-Erik AJ
lin i sin fremtræden om en 
af kolonitidens britiske 
majorer. Han er en entusi-. 
aslisk kaptajn i hjemme: 
værnet med gode kontak~ 

ter til militære kredse. En 
god kontakt var den ma· 

jor, der gjorde ham op· 
mærksom på aflytningen. 

Såvel rektor Ove Nathan 
som Peter Plenge har kun 
pæne ord at sige om AlUn 
som person og som med~ 

arbejder. men Plenge tak ~I 
serer alligevel AIlins syv 
'års;Ja.vshed som "forkert 
tjene~t·emand-adfærdH. 
Det giver en påtale. 

I 
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Blildcenslageri?
 
BLEV profl'ssor Gammeltoft~Han

sens kontor og telefon på Københavns 
Universitet aflyttet i den periode, da 
han kandiderede til posten som Fol
ketinget:': ombud.~mand? 

net skal nu unde:r~l)ges af statsad
vokat Erik Merlung på begæring ilf 
legeringen. Undersogelsesarbejdet 
skal føles på lændl}rne tl! en flok 101
ketingsmedlemmer, sådan at alle og 
enhver skal kunne vjoe .~ig sikre for, 
at der ikke bliver nog~t geml unciar el 
tæppe på bonede gulve. 

Sagen om .dytningen, knahlroma
nen om en dansk blikkenslagerbancle, 
Cl' rej5t af Eltsl.l'a Hlade!. hvi~ anony
me kilde nLl har meldt sie, en hojt pl/l
ceret embedsmand på Københavns 
Universitet, rektors juridiske rådgi.
vel'. Han har offent.ligt meddelt, at 
han af en nu afdød major med til 
knytning til efterretningsvæsenet 
blev underrettet om aflytning, og at 
han i ]086 sammen med en tekniker, 
som blev kaldt Thomsen, skaffede sig 
adgang til Gammeltoft-Hansens kon· 
tor oR fra telef(mgpparatct fjemede 
mikrofon og senderanlæg. 

Udstyret blev sendt. til Politiets Ef~ 

terretnjngstjeneste med et "tak for 
lån". 

• 
Forløbet giver anledning til sporgs
mål. . 

Hvorfor underrettede universitet.s
juristen ikke Gammeltoft-Hansen, 
st.ra~s han hørte, at der var installeret 
aflyt.ningsudstyr, sa en offieiel under
s0~else kunne iVÆ!rks:ettes for syv ~r 

siden? 
H"orfor skaHede han sig adgang til 

pl'ofessorkonloret uden Gammf>ltnft. 
Hansens vidende? 

Hvorfor s(mdte han bevisliglletlerne 
tilbag(' til dem, som han netop mente 
var forbrydel7le? og hvorfor fortæller 
roan det hele netop nu? 

Svaret på det sidste kunne jo være!, 
at han hgr fortrudt sin la,muJing og vil 
gøre rent bord i Eil:stra Bladet, nu da 
han ikke kan forfølges efter straffelo~ 

ven. 
Han har meddelt Gammeltoft~Han

sen sine p!'jva\e motiver til handlin
gen. Og ombudsmanden kalder ham 
~en helt". 

Endnu e!t par spørgsmål. Den my~ 

.c;ti.c;kC! og muligvis åberunundede ma
jor døde dagen efter et møde me.d sine 
loresatte i FOI'sva~'ets Efterretnings
tjC!neste. :Men hvgd døde han egentlig 
af? Deden kom så pludseligt. Og hvor 
el' Thomsen gil.el. hen? 

Så er der spllrgsmå,('L, om dl' to ef
t(,l'retningstjencster :;elv elier ved 
mellemmmnd hal' besflgt prof(!ssor
kontoret i legalt eller illegaH ærinde, 
og: Hvem :;tod bag? 

8tabadvokat('ns ur,df!l'sngelse kan 
få et vanskeligt forløb, fordi han ogsa 
må begive sig ind i motivforslming. 

• 
Aflytningen fandl, stf'd i en pel'iode, 
da Gammeltoft·Hans.en var på tale 
som Folkctinge\s ombudsmand. Den 
tale var ikke vellyd hos alle politike
re, og kunne der fjndes noget i Gam
meltoft·Hansens vir~,~, l. ck~. i han:; 
tæUe ti1kny~ning tit Dansk Flygtnin
gehj::dp og medlemskab af Flygtnin
genævnet, var valget f )rpurret. 

Dette kun:1e måske dav<El"ende ju
stitsminIster og ansvnrlige for PET, 
Erik Ninn-Hansen, synes godt om. 
Men han bedyrer på lærskien til sin 
rigsretssag, der hegynder den 7. de
eember, at han ikke kender noget til 
radiostudiet i Sd. red"r::> Stræde 5. 

Man kunne også tænke, at politiske 
partier, flygtningevenner, nygtnin
gefjender eller hlotte galninge kunne 
l:ave lyst til at fornøje sig med de 
æterbårne profe::>.'Soror,i. 

Foreløbig retter interesSen sig mod, 
hvem der satte mikrofon og radiosen
der i klernmr> i den pr')o:es~ol"ale teJe
fon, lige sa interessant 'aHver det at få 
oplyst, om :signalerne blev modtaget 
og registreret o,g registreret af hvem, 
der brugte dem til llVad. ) 

Dagbllldet Politi~cn, der kalder Slg 
organet for den højeste oplysning, 
mener med sikk.erhed at vide, at mod
tager og båndoptager \-ar installeret i 
Set. Petri kirketårn. D ~t lydel' jo me
get fornuftigt, eftersorr· det er Set. Pe
der se~v, som fører den himmelsk<' 
fClpporl. over ethvert rrenneskes gode 
og onde gerninE"'r. 

Men det bliver statsadvokatens op
gave at få fat i den og læse l"apporten 
højt. 
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Vidne frygtedefW~;;  N 

det vår- en fælde ~
 

Huller i redegøre~f;en fra nøgleperson i aflytningsaffæren ~ 

ArHenrik 
Groes-Petersen 

IbJensen 
og
Nøglepersonen i aflyt
n:ingssngcn. mod om
budsrnand lI.aDs Gsm. 

. - I -
meltoft-IIan.sen siger, 
at han frYgtede at bH· 
ve lokket len fælde af 
eft" i....~.~"e-

ene..........."en . . 
sten. .. ~.or ~e 

det ådskillige mAne
der.førhaø~e' 
~J1.  ....#I'>.~_'tif t 
..- 0l''''~  .....~~  a 
fjerne afJytn:ingBuds-

Lars-Erik Allin. trådte i Politiken i dag bringer. 
d:r cffentligtftem Bom det -Jeg var ikke helt sikker 
hidtil eneste .vidnE!. Men på, øm der var tale Dm en 
ham redegørelse havde iæld.e, idet jeg på det tids
huller _og -rejste flere, punkt Val' btevet bedt om 
l>pørgsmål, end den gav - at være særlig sagkyndig 
svar. for advokat N. E. Norsker 

Ifølge Allins forklaring i en str<lffesali, mod en vå· 
blev han allerede i ap.-il - henhandler vle Moeten
maj 1986 af den. senere sen, som angiveligt. var 
afdød~  major Jørgen Han· bJevet. aflyttet, uden at 
sen g1art opmærksom på retspleJeloven var blevet 
aflytiJ.in~n  llg tilbudt t;ek- overnoldt, skriver AIlin i 
ni"k hjælp til at få den redegørelsen. '.: 
afbrudt. Men først op mod Sek:rot:.anatsehefen siger 
et halvt år ~enere  fulgte ~tilPo1itiken.  at ban havde 
Allin opfordringen. : t:Ql'P.ennnels.en af, at nogle 

men med den straffesag, aflytning af våbenhandle· 
sige!' Allin. ren i sin redegørelse. <:Advokat N. E. Norsker , Shal ckt {orahis som et 
siger, at Allin kun var ind~  vink m€d en vognstang til 
bidt !rom vidne fcr forsva m;mdieheder-ru om en an· 
ret i straffesa$en - ikke den aflytningS8ag? 
som særlig sagkyndig eller - Det $ka1 det måske 
bisidder, som Allin hæv nok, svarer Allin. 
der. Ad.'ckatan afrisar til  På ,,-' e3"c~ødet i gh
lige, at spørgsmålet om af~  sagde \Inivenljtetsdirektør --.,..Q
lytning indgik i sagen:  Peter Plenge, at Lars-Erik 
Jeg har ikke nogon crin Allin vil fA en "mild næse' 
dring om, at Ole Morten for ikke at have orieIlteret -Qsen skulle være blevet af sine overordnede om Sllg~  

lyttet, siger Norsker til Po en før nu.
 
litiken. _ .
 
~'l,ars-Erik AlUn fwsthol


_ 
l. sektion side 4 og 5tyret . sin --'~ntlige 'fol'klaring fordi ban bavdeo,ptrAdt på det ikke kom frem i reta.."a

• - for, at han ~ede  så læn· ; forsvarets side l våben- len. Han afviser at forkJa
8ekretariat3Chelen ved ge. Den fr~  af hans sagen. _ :,~: ~ nærmere, hvorfor han 

Københavns UDiV,e:r'3itCt, "skrif'tlige redegør-else. SOIn -~ -',Jeg lmke9-e det sam~  har omtalt den formodede 2. sektion side 5 
';'-'.::::i;:.~-<  - _.,:;-'1, -"')-.- :,,~,,;J .. ;;'~~'~  -"..'<; t .;~• 

-~'-"-.  

På pre8SE!mød~ti g!r (ar· i' ~:efterretningstjenegten  <ler derimod, at der indgik 
ta'f", sekretariatetschefen .. ville hævne sig på ham, dflyt:ning r sagen. selvom Reportage 

Ul 
&k~t4riatschefLa';':Erik Alli" Pet pmstrraUd i sdr. - FolD; 
Tine Bunkn ' _-..=o ~ 



.En særegen begivenhed 
\ Lars-Erik Allins beretning til sine overordnede om forløbet i efteråret 1986 

heot om Ilt være særlig aogkyndig miJ:!. hvie jl!{l. he~lutt_ede mi~ (or lit. PET anonymt, flå ville lLe nok ti! dem rum r{~igc histl.l\lI'!, "ij"l!ct

\ DOKUMENTATION for udvulult N. E. Norskllr i en gøre nol;:'('t. underreUe reUe vedk'lmmencllJ. er dml, d(' i 'hearbejdet' jflltrl1uli~t


fltrllITt'a1lJ!' mM en vl\hcnhllndlp.r, Jp,J; ~fl,a\t.e med 'teleteknikpr lInn vnr helt utilbllju1i".lilllt !tiv\! Isk h.rm her brll!,rt. i F.k~lth lJladet.. 
Ol,.. Mnrten"'''(I, nom Ilnf,<iv"liJ{1 vIII' Thnmll,'n',lIl vi 0'11 olll'm'n IIkullp. tni~ yrl"r1il<('re "plyanill[(rf. linn 
blevet. ollyttet, uoen at rntsplejelo. mIldelI i den indl'C hy, hvor vi lIi\ IIn~d,' hlot, III ',I.'1l "lIl' fr"'] n ..I<. 1l"{)IUIINIII':I,::;I';lll"'1 ,·,,.,,I,..~(,"n

;:;~(.C(,/Jr~lJ.,ti1,I;~Mw:.,Qqc..N,Q/a" [tor. ven 'Vel' blevet overholdt. Jep; lm· nærmen' f'k\\\lc ortl\\~, I\vllrdl\l\ vi Unj.'g for ,,1\ villt Ikke øI1~kl\den\. \llev jq; konlllktd Ilf HGU, dur
 
· lJck~taria!IJcher 1.Æ1N;-Erill' AUm. lllult.etlo mig for al Pfvr.nt.. I'litlll1' viUf' udfllre nktion!'n. imlhlnno" univer'litl'tpl !'lll'r rl'k~ ~I1Wl~, '" h.~n g";W i'lrl.'!TT. 'II' ,lt'!
 \	 I

\redegjort .for begiucnhl!l1erne '" tionen og se, hVlld der skete. Vi "",dtM, og hnn forlIdte mil{ tor Nnthnn l en ~0ll", der åbenbnrt var mig. En uf journalisterne haV

':,.1980. (fa han,jlamrn<m,nl.ed de,. . ,JH døde pludseligt i juni eUer lidt om de forllkellige Dllon!ntnl;er vor temmelig beul!ndt "R CWlIlUilo:' de Ul!t (lVer 6i~ \I\\drr en "(ImlIlIe.
 

mystiske Thomsen [jern."'''''" mi· juli måned 1986 afet l\iertcslng (sil og dimeer. mnn anvendh', or: I1lln ikko vedrørte universiLctot eom med ham. Han oPJl~Uercde kmf

· krofon (rll en telefon p/J. Hans vidt jcg ved), og erter sommerfe· fortIIlte mig ogs/\ om. hvorlcdeg inlltittJtion, ,p.k Jeg mell p&. hune ligt ti\ mig om ~t st,1I frem. og hlln
 
· Gamme/vlft Ranfjcns kontor p& rien i lIugust/september blev det mnn i en speciel afdeling pli. Politi forslol1. Deauclnn vl.lmcNdcjcs det lovede mig al mulig lltØtte og ap
\ Københn.vns UnivcrRltct. Under klart, at HGH Vllr kllndidllt som gården I1llvdc fabrikeret små Ren· s~dlln, ot ell ofsll1ring Innske ville bukning. Jeg følte et vist moralsk
 
, '''''Ililsning Iif lov omoftentlighed i. ombudsmand som eR.erfølller for derenheder, der kørte i 120 Mlb.. ød('lll:!f::~ mere far HGH, end d~_n pr.." oll V(l(gt.<: herd\n fi\ gå t.1
 

farvct1tningm har Politiken (det. den nuværendo kllbinetscheofNil'lll hAndat og oom inslalleret I ~n ville gavne. rektor Ove Nathan.
 
\ udlClJerct wrs-Erik Allins redegø l!;ilschflU Hnlm (NEll). telefon gjorde "det muligt at ally t

l rcb<,.:som vi her 'bringer i sin {uldc Da alt (I.viserne be!!yndte nt skri  tet nit, nvnd d('r foregik i d"t VI LAVEDE heren:,~r ht~vI~t
 

ve om <len st.ærke rnodstnnd. der pltgældende mm, idet flenderenh,,· med de udklippede IlviabOlistnvor
r 
var i den daværenne regering mod den kørto på telefonens Milla '1'AK FOR I...AN' Of: renUIl 'dim


TIlltektor HGHa kllndidatur, erilluretle jeg spænding. sen' J ell neutral bnln pll-,Vekuvel't
 
Univ~r8j tetsdirektør JHa henvendelse og besluttede ot Senere på anenen gik vi slt ind i til PET. '
 

kontakte den fl'iromtnlto wlet"kni StudiegArumJ og up pi\ HGH1'! kon ,Jeg vil Rerm.! sIl\. rl)i';~. at jeg
 
VCdL: nUdCll"llrelae ror hændelser ker. tor, der Id j eidebygnin,lfl!n mild oldriR" til Ekatru DIodet ~1D.r udtnlt.
 
ne i efteråret 1986 Det. vor en særegen oplevelse. indgnng fr(l Skt. P"dOrlllrrcdc. D,,~ nt jeg mpnt(', (let var PET, der
 

Jeg ringede til det opgivne telefon vo:r ikke noge~ prllhlem for mip; flt hl1vde vroret llå Rpit. Jeg nuer ikke.
 
1 ARENE 1980-1987 var jeg med nummer (som jeg ikke mere kan komme der, idet jeg- jo er kendt. l1f h\'em det kan hoYe været.
 
lom Ilt CI'l skyt\.l:'rorening, der ho;ol hUllke) egtelte med en dame.l:lun be~ente og persollllle, ng hvem Tl-mmsen OR jp~ IIkiltes, og jeg
 
til pi\. Allnndshnge skydobllner, I ville elet ikke tale med mig, før jeg mallden med en lille ,;ort kurrort har aldrig ge~ ham ~id,,", ogjel'l' ur
 
BIlmm!! forening var m!\ior Jørgen havde opgiv'!t min identHikl\t"ione VDl·, inter"sseme ingen. nvprbp\ist om, at det, ikke var han!J
 
Hn"'Il!1:l (JUl medlem. kode. Da hun fik den, {ik jeg he Da vi kom (lP pli. HOH" kon\or,
 

I forsommeren 1986 (nprillmoj) sked pli., otjeg ville blive kontillltet VBr ri",' ingen pli ctogcn (vi var dur ~~":;~~ ~~:ir~R~~~ ~r~~,~:~a~i~: 

I
var"; på al,..ydebnnen og pluu/lelig pr. telefon senere. mellem 21.30 oK 22.00. ahsd lige ste blot helt klart. hvnd hOIl gjor

\ fortIIlte JH mig (uopfordret) en pli det tidspunkt. hvor hU8et. nnr· ue. .
 
hiRt.orie om, at Hnna Gflmmplt.oll: mlllt bliver lukket). Jeg havde uel_ Når 8lIgen overhovedet er k(lm·
 
I-lenøen (RGH) blev eller ville bli-	 gnngtil nile nøgler, en. det var intet met op ener ilA I1\Ilnse'Ar ..kyJde~ 
~ af1yttl't. Hun segde, ot det ikke problem Ilt lukke sig ind. og det det, III dl! to journalister Jncoh
 

VIII' muligt for hllm at gøre noget var ikke nødvllndigt at udøve vold .Juhl og J\nders·Peter Mathiasen .Jeg hovdo nIdrig drømt om, Ilt
 
~lv,Jtg VB.r ikkepfl det tid3punkt pA ddre oI.\or lign.mde. ert.~r S\.udt!nterhuBlln~n knm op tlenne sag ville ontoge llfu.\nnnc
 
klnr OVer. Ilt hl1l1 kcmJl,e nogle ar pd mit kontor og præsenterede dimcnsioner.Jeghllvclf'vf'l ..n naiv
 
lIGHs f"milie. THOMSEN HAVl)F: ll/\ SCl,lnnor mig for hist"riel1. Jeg benægtede forestilling om, nt de~ ville blive
 

På det tidgpunkt VIII' HGH ea of en art. som h.an sWl?epede rum· naturligvis ethvert kend!\kah, mcn opfattet som et' lIf Ekitrn BIndets
 
vidt jtg erindrer formand for met med, men hfln fandt intet. do vllr i "tand til Il~ giv<, 511. m(lnK" slOOvnnlige røverhil,torier. og nAr
 
Dnnek Flygtningehjælp oghJev beo Hon skilte h~rencr tell?fonell Dd enkeltheder, nt jeg Vllr klor over, den ikke kunne i)ekrrelles no,llt'n
 !c~et som en kontroversiel per·	 (der all. \idt jeg husker vor en at de kendte til hisi:orien, og Ilt. do stede.. rrD, ville den dø uf ..ig selv.
 

almilldelig Ilod telefon, men jeg havde sA mange detu.ljcr med, Ilt Imidlertid hekrrel\ede IIGH selv
 

~ 
Jeg VBr lidt fonmdH..t ove;r JHø klln ikke huske, fim det VDl' en nnR"'n mla hllve ~Il\dret. APM for indirekte hintoripn, Ile: poJihkerllC
 
enVerld,'.se. og hnn ville ikke give drejeskive- ell... en trykknllptclc· talte mig, al han havde srhejet pli flll"Strorkedl'. selv sogen med udta

IErm(!tll nplVllnin'-Pl'r om. hvor font Her sod qA. 'dimsen', der VIII' denne historie i llere lir, m!!n hav_ lelser i pressen de før~de dnge.
 

wn '1lJh/f' -ll1t (n. qnmlkr. lill.!. Han ~.'-lll rien ud. lnmic cl.. mllntrlptd.. ~;dot<' hrikk"r for Ilt "~fl b...kloCt'r nlltllrh~i9. Ilt jr.!\:
 
.... " •.• ,.'.lo .." I .~ i:"l" m,,!,,: ~~jrir""l'TU1TlTM":",::' iw'l'Il"'" ;>IR,,,,=",.~__ .-, -":.R:,,,_:.~ 'R 11''7" ';"1 "": ,AII1'I' 1'~ 111n,,~ ."111 ;...'''1 11I<:'1~r.11, ,,..,,'ljp.....li• ...,1{:'T"" 

fn wlnckn'krr., ~"m .I"'J: kllnm l ..l"f'1fIr1l t'l: fllr\ud hil ..... ,,' '\'''1: II.r1l1~1~"",.. I"""'.l:I"I,,,n ''f; II ......ln.'n'''''Tl,k "",~,·....lI"'.'\' 
lC.ontMt-,:,. hVl;l jfll' be-llottede Ilt trflpp"n Ol{ fodod hU!M't viII Skt. VM fll!llrt 0'"('1' mit navn i rllrhin n'kl"r ~"ml Ilm"urt~m"ml,-·n .h·g 

,n.. nll~t "M ~"P'"n. o~ han Iffiv pro€'notra'dc. dt"l'e med unde~ftl'I!Il:n. Imi<lJ..r  ml'r1t~ hInt. ~t bnvl" f'Onrt. Ilniv..no;i
i~ l't koo'-'Oro., ~nm jl'g fo-kulle Vi !tik h~rt'{hr ~A. {Ot <\l'>:'r\i~<\. t.id vn~ l!l'n" hi~\1ri\! bI:ohn·lll.'t 1\'\1'1 nI: l\<>" kl'1nI'lIl'\lOO 01nl\\I\t~·~d,mtificere mig med, hvis jeg .ln NOGLE TIMER timer eftor rJn do vrort~hu~ for III diskutl'rc dpt m('d s1' man~ fejl og unojo~iW1t' mllnd ('n I,jl"nt"!'lo \'00 At hll"e atop

ilOO'. gede en mand, der opgav sit nllvn videre forlub. Hnn furklfITl'de mig, ([nI', d,'r villo brwc g<~lwn'l mi.., pl'l allyt.nin~...'n. 
aom 'Thomaen eJler pådon nOb~t Ilt vi Ikke kunne Ilfsløre ~IlJt{'n pli. vt1:'~ntligt, hvis de hllvde \'al~ nt Kohl'nhnvns Univef"$.itr:-t, den 25
I JEG GIK lÆNGE o'!; tyggedo pA. lignende. Efter udvekslin,llt'n lir nuværende tidSPunkt, hon gav in· bringe don i deres eg"o vm·!lion. nnvcml,cr HJ93
 

llennc iilIg. Jeg VDr ikkn helt. Bikker identifiklltionskode fortnIte bAn !'len reel bcp-unueJ"e, blot at dl't ,Je,!; lavede derfor en a!\.ale med L.....rs-Erik Allin
 pr.. om der '"ar t(lle om en fælde. mig, al JH havde orienteret ham, ville ødelæR"~ alt for meR"et, derfor dem om, al de gav ,nig iOn procent c.e. Folketin"ntll "mho(j"rTlllod
 
itletjegpli det tidspunkt vnr hleve~ og at han var villig til at l\iælpe foreslog hIlll, B~ vi 6elldtc dcn til kiloobe,;kytlelse, mod ,,-tjel{ fortal. (med kopi;
 

\	 . 



Røgslør L.EÆEfI.- 'jAVr:'.
2?-'Lli .l,oV "l ~ 

HVIS IKKE det vnr for I'lngcn.t nlva\", kunue han 
minrll' TIm I'n Mnnt.y Pyl.hnn lifrul" fnl MiniRt.(lrillt 

for Gokkede Gnngllrler, denne n ystiskc mund med 
det svensk.·\dineendp nllvn, L[lt"l,-Erik Nlin, der i gAr 
tredte frem i mediernes projektørlys for at red()gøre 
for sine geroinger på København:; Universitet en 
mørk efterårsnnt for BYV år siden. 

Det vil Rigl!, redegøre og redegøre. Ingen blev me
get klogere af at lytw til Allins forklaring om aflyt
ningen af ombudsmand lIaJlI! Gammeltoft-Hansen, 
ner i 1986 var profe~sor ved RetsvidenskabeIigt In
.o;tilnt. med kontor på adressen Sankt Peders Stræde 
5, 1453 København K 

Hvad AlUn sagde, er ucdret gC'lgivet inde i nvisen, 
men om ordene står til troende er - et åbent spørgs

- l1ål. 
I hvert fald er der ingen grnn.1 til 3t tro, at rektor 

Ove Nathans juridil:lke rådgivel nu har fortalt hele 
sandheden om det bedste danske bnd på en Wnter. 
gate-aITære siden Kejsergade-sngen i 1969. 

Ifølge AlJinø fantBst.iske beretning var dAt en tele
tekniker ved navn 11HlmlWn, d\!.J" styrede begivenhe
dernes gBOg, da de to orød ind pil. Gl\mmeltoft-Hlln
sens kontor og angiveligt afmor.terede ulovligt elek· 
tronisk aflytningsudstyr fra hal11'1 telefon. Bemeldte 
Thomsen var nrerme8t dukket lp afden blå luft med 
en lille sort mappe og skulle Flellere vmrll rejRt til Au

'..  stralien. 
Efter pressemødet under krystallyøekronerne i kan

~lst(\riums mødelokale po Københavns universitet 
erkendte Allin over for en grupJ10 journali::lter, at det 
med tnren til Australien var noget, han havde sagt 
"for at.lælr~e et røg!llør n(1u. 
Ser man det. Hvilke andn røgslør har han så lagt 

nd? Hvad er fup og fnkta i hons redegørelse? 

L ARS.ERIKALLIN nRr tidligore demnnskeret sit 
taltmt Cor at styrn medierne. I Ekdrrz Bladet, der i 

forbifarten skal rORe.~ for at hnv~ bragt denne sag til 
orrentlighedens kendskab, frernsMr Allin, bladets ho
vndkilcle i nere saTl1mel1hronge, €om en helt. 

Hau har nærmei!t gjort Gnmmeltoft-Hansen en' 
barmhjertig tjenp/ltl' ved nt hrrJe ind på hnns kontor 
midt Elm natten og ijerne et aflytningdapparat. Hvor, ' 
efter han vent.er syv år med nt :ortælJe historien til 
EkBtra madet og 14 dage længl re med at fortælle 
den til NathRn og Gammclto&. 

Flinker mand: 
Univcm;il.et,.dJrekWr Peter Plcoge h lvde j hvert 

fald ikke mistet tilliden til Larr.-Erik Allin på gåra
dagf!ns pressem"'dc. Han sague, It ~de kritisable ak· 
tiviteter jo fandt sted uden for f)lJrrnaI lIrbejdstid... Så 
Allin slipper foreløbig med en »P itl1le". 

Heller ikke Nathnn og Gammeltoft havde sådan aet 
noget Ilt ndsætte pA den mangeårige sekreta
riotschef. »Han havde haft sine gnmde... 

Hvortil man må spørge, hvilke grundc Nathan og 
Gammeltof\ har til at holde hånden over Allin? 

DETVÆRE lwad det være vil. Langt værre er det, 
hvis også presscns krHiske Ilana over for sagens 

indtil viclere ubestridte hovedperson svigter. 
Alt sM.r og fa.lcler ju foreløbig mcd Lars-Erik Allins 

troværdighed. Han er den eneste, der har set det 
påst6cde aflytnings8pparl'ltur. Udover teletekniker 
Thomsen, naturligvis.. Thomsen, som måske. maflke 
ikke ekeister('.r. Og hele affærer. udApringer angive
ligt afet tip fra en major med tilknytning til F(lr~va

'retl! Efterretning;tjeneste (FE), en major, der beke
vemt no:.t afgik vecl døden flere måneder før,Allin 
Butte nøglen i Gammdtofts lås. 

Bagefter gik Allin og Thomsen på vll'rt.~hu;t. Sige"!' 
Allill. De klippede bogstaverne TAK FOR LÅN ud af 
gamle aviser, klistrede dem på ~,n bnln kuvert, lngde 
B.fiytningsapparaturet i kllVerten og senclte den til 
Politiets ERerretnin~~tejenel'Je(PET). 

Voila! God historie, som Ekstra Bladet hurtigt fik 
koblet til modstanden mori Gammeltoft-Hansens ud
nævnelse til ombudsmand i det sene efterår 1986. 
Hvorefter WaLergate-rubrikkeme. kom frem. 

Problemet er bare, at. Lars-Erik Allin, da han i går 
iangt om længe ~f,od frem, gav ro forklariug,8om 
udelukker, at aflytningen ro Gammeltoft kan have 
noget med omhllrlsmal1depollter. at .skaiie, idet tippet 
om n[1ytningen - ifølge Allin - ~:orn flere manecler 
før, stillingen overhovedet va~ lt1uig ug Gammeltoft 
kom på tale. 
Kan "kp, det sll. vnr Gnmmelt.u'l.s arbejde med straf· 

felovsregler vedrørende telefonaflytning, der ~endte 
blikbnRlagerne til Snnkt Pedcr~ Stræde? glIer stri
den mecl Erik Ninn·Hansens jUlItitsministerium om 
udifl"ndingelovon? 

Hvem ved? Foreløbig har vi Lars-Erik Allins ord for, 
at hnn ~lægscr røgslør Ild". 

På det ene pnnktvirker hanl.clt troværdig. pil 
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Kommunistskræk bag ~~z ~. I\li?V 

norsk af1ytningsskandale 
Arbeiderpartiet 
samarbejdede med 
efterretningstjenesten 
for at kortlægge 
politiske modstandere 

Af DAG KULLERUD 
Informations }wrrespondent 

26. nov. - Afsløringerne tors
dag af aflytningen af det nor~ 
ske LOs hovedkvarter, Fol
kets Hus, rammer på forskel
lige planer - både det person
lige og det samfundsmæssige. 
Og de ramme! aihejdcrbe
vægeisen i Norge. 

Det alvorligste ligger i, at 
der åbenbart har været et tæt 
og ligefrem organiseret sam
arbejde mellem det stats
bærende parti, Arbejderparti

et, og statens hemmelige tje
nester, og at dette samarbejde 
har haft som mål at kort
lægge politiske modstandere. 
Udskrifter af lydbåndene fr. 
aflytningen gik videre til Ar
bejderpartiets sekretær og 
formand. 

Ronald Bye, der sammen 
med Finn Sjue og Alf R. Ja
kobsen har skrevet bogen "De 
vidste alL... , hvori aflytnin
gen afsløres, siger selv, at han 
kun deltog i disse aktiviteter i 
to år, fra 1967 til 1969. Han 
var dengang partisekretær i 
Arbeiderpartiet. 
n~ hemmelige aflytninger 

strakte sig fra 1958 til langt 
op i 1970'crne, og i bogen do
kumenterer forfatterne bl.a., 
at det norske kommwlistpar
tis landskonference i 1974 blev 
aIlyttet. 

Grunden til det hemmelige 
samarbejde blev lagt under 
Anden Verdenskrig. Mange af 
dem, der på forskellige ni
veauer deltog i modstands
kampen, fik senere centrale 
poster i både Arbeiderpartiet 
og de hemmelige efterret
ningstjenester. De anså det 
som vigtigt at forhindre, at 
folk de betragtede som kom
munister under falsk flag 
kom til at indtage nøglestil
linger i samfundet. 

I LO's hovedkvarter blev 
dette »efterretningsarbejde« 
overladt til særligt betroede 
tillidsmænd, og det var i rea
liteten det, Ronald Bye fik an
svaret for i slutningen af 
1960'erne. Samtidig søgte po
litiets efterretningstjeneste 
kontakter i både fagbevægel
sen og Arbeiderpartiet for at 

få' overblik over kredse, som 
mistænktes for kommuni
stisk infiltration. To navne 
nævnes ofte i den forbindelse, 
nemlig journalist ved Atbei· 
derbladet Arne Hjelm Nilsen 
og afdelingschef i politiets ef
terretningstjeneste Erik 
Næss. 

Den tidligere cheffor politi
ets efterretningstjeneste 
Gunnar Haarstad skrev i sin 
bog l hemmelig tjeneste bl.a. 
følgende: 

»At efterretningstjenesten i 
den situation,"der forelå om
kring 1950, især søgte oplys
ninger fra folk inden for fag
bevægelsen og Arbeidetpu::,,~i 
et, er helt indlysende. Og det 
betragtede vi som en selvføl
ge. Tillidsmændene der havde 

.c-= 
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Nye teorier om årsagen til ;~~.NDV
 
aflytning afGammeltoft·Hartsen
 
Blev Gammeltoft ninglludstyret fre Gflm· 

meJtoft...Hnnsens telefon, komHansen aflyttet, fordi Gammeltoft et par gange 6elv
han var med til at ind pft ."lin stoTe intoresse for 
indskrænke, politiets politiets f\flgang tilllflytnifog. , 

"Jeg har ikke 1\8ft grund tiladgang til rum~ at formode at være blevet af· 
aflytning? lyttet, selvom twan hor 

I'llrpjf"'t m;g. Det skyld",,'
M OLE DAMKJÆR sandsynligvis, at jeg gennem 
og JM"E KOFOD mange år har beekæll;iget mig 

meget. med telefonaflytning. ! 
Da retsplejelovene regler om Under arbejdet med mine 
rumaflytning blev slmmmet hø~r om lltrafferetsproæg 

... i 1985, 6kyldte~ det ikke beskæftigede jeg mig meget 
'odsten ihll'!rdigindsats fra mmI de gældende og og kom• 

. - claOfl Gammeltoft-Hansen. mende regler om rumaflyt
Spørgsmålet er derfor, om det ninG'. Og ~Qm medlem sfstraf· , 
kan være være grunden til, Ilt feretsplejouriva1e-et. vllr jeg" I 
nogen - eventuelt inden fol' med til at udConne forslag til),
Politiets Efterretning.9tjene· nye rogler,. sllgde Gam~,'..! 
Ilte (PET) - Aflyttede hans te- meltot't·Hanaen blandt andet. ' 
lefon frem til november 1986. ' I 

Som medlem afjlletitBmini- Tvivl om årsagen ':' 
aterict~ straOeretplcjeudvnlg De.n ny teori er ckBtrn in· l 

var Hans Gammeltoft·HaJ\- teresgantj fordi der fredsg il 
Ilen i oktober 1984 med til st blev eået tvivl om, hvorvidt i:' 
afgive en uetænkning, der aflytningen har ~ammen· ,,' 
indalfrænkcrle politiets mu· hæng med Gammeltoft·Han. 
ligheder for blandt andet telo- sens udsigt til at blive ny'om, \ 
fon· og rumaflytning. Be· budsmnnd. I 

tænkningen gav anledning til Ifølge Løra.·Erik A1\in fik· 
et lovforslag, der blev fremsat han tippet om aflytning af 
i Folketinget i apri11985. Gammeltoft-Hansens telefon, 

Om dette forløb sigl'lr Iloel- {ør det blev klart, at der skul· . 
aldemokraten Ole Espelllen le udpeges en ny ombuds· . 
til II,fonnation: ~Gsmmeltofl;- mand. Det var til gengæld ef
Hanae~ foreslog l udvalget 'ter, ..at Gammeltoft.Hnneen,,." 

--!ltramnm~_-va'" atær-k~8om J\lraproffl~or Dg medltml' 
, re end det, flertallet af de.' .af 'strafferetBplejeUdvalget i 

øvrige udvalgsmedlemmer en årrække havde arbejdet SAGEN IFØLGE ALLm - Lars-Erik All.in og rektor OIJ~·N"fha/l pli glf,·.~dt1gerlf/ ;'~.q~eml,de. 
villi! vrnro med til. Dermed, . for en op~tramning af PET8 T' 
lagde han sig selvfølgelig ud muligheder for blllndt andet VI'dner: Allin·h·ar

med både ministerium OR em- telefonafl;o.'tning, ' . 
bl'dMppQrat. Men det val' i Dotte tldllforløb er vigtigt, 

..kontakt til PEThøj grad Gammcltoft·HnJ\ da der ikke foreliggor oplys

,=, 'nd,."" d" gj,rn" ,t. ,i' i Folketingllt atrammede reg ning" om, h"m" ,flytnin·gen blev iværksat - kun at 
lerno ganske meget. Regler, 
som ironiak nok blandt. ftIldet 

mikrofomm blev fjernet og 
, ifølge Lllnl-Erik Allln sendt 

, , handler om begrænsning af 
tetefonaflytning.~ 

Ole Espersen, som tidligere 
har været justitsminister, vil 
ikkO;l udelukko, at nogen i PET 
har følt sig modarlx>jdet af de 
strammere re1:splejeregler. 
Men han I;-r(Ir ikke, at nogen 
af den grund hsr væreL sA 

'~tA.belig. at nflytt.c Gam· 

til PET i november 1986. 
Ifølge L;ln;-Erik Allin bl@\' 

han i »foreommeren 1986. 
kontRktet af major Jørgen 
Hansen, der uopfordret. for
tall.e, at Gommeltolt-Hansen 
.blev eller ville blive anyttet.• 
BMe Allin Oli Jørgen Hanseu 
Vllr medlllmmer af en skytte
forening, og tippet bluv givet 

Ifølge ledelsen i 
Studenterhuset har 
Lars-Erik Allin sagt, 
flt PET bar billeder af 
PKK~medlemmerpå 
besøg i huset 
Universitetets direk

te mlld~ deltog Lars_Erik Al
lin også. 

Pi\. mIldet blev Lan-Erik 
Allin spurgt. om, hvornår 
PET·billederne var taget. 
Han svaredo, Ilt det vor sket 
lørdagM før Studenterhusot 
hlev lukket. Det forstod stn_ 
den1.erhuaeta ledelse ikko, aå 

Miehael Bjørll Honsan gi· 
ger til IlIformat;oll, at Lara_ 
F.rik Allin i 19BB fmt.nlle 
ham, at A1Jin vor universite_ 
tets kontakt Lil PET, 

Føret fem år senere gik Mi
chael Bjørn Hnl\f\eTl til Ove 
NAthrfl. Det bCl:'rundcr bon 
med, lit 113n i mellemtiden var 

NationenJl intere!il!iler 
~Det er meget svært for mig 

at se, hvad man i øvrigt skulle 
få ud af en lIflytning. Men på 
den linden side, er der jo folk, 
der trer, de er bedre til Rt vo

meltolt-Hanaens telefon på 
hanfl davæ~nde kontllr på 
Københavns Universitet. 

på AflandBhago Skydebaner. 
Først i august-aept~mber 

efter ombudsmandens afgang 
blev det klarL, at Gam
mclto/b-HllllBen konne "tIlre 
ksndidat som hans afiWler. 

tør afviserl at Allin 
arbejder for PET 

Af RASMUS EMBORG 
og .JAKOB MARSCHNER 
Formanden ror Studenterhu· 
set ved KøbenhllVllll Univerlli· 
\;et sætter nu Lnrs·Erik Allin i 
direkte rorl,imlclAc med PoH

de spurgte, om de kunne være 
taget lørdagen fltr den dag, 
Bom AlIin angav. Den dag var 
Stmlent~r1JUset vært for et 
unt.in<:iRtiak seminar. Lara
Erik Allin svarede ifølge Al
brechtsen, at det godt kunne 
være tilfældet. 

Selvom StIldenterhuset!; 
fonnand ~lflC!r, \1L Pe1.er Plon· 

bleve~ foruroliget ovcr, at 
Lars-Zrik Allin >overspil1eue 
sin rolle«, blandt andet ved of
te at:;A runnt ng tog.. billcd"r 
nffoh og i det heil;! taget op· 
føre ~ig underligt, 

Ove Nlltlllln ønsker ikke at 
kommentere henvendelf\Cfne 
fra Michael Bjørn HAOAI'n, 
Men det. Ifør Pl'!;(~r Plenrl'c. 

retage nationene interesser 
end undre. Der er ;0 nogen, 
der mener, at for ek8l!mpel en 
indskrænkning i retten til 
hemmelig telefonaflytning, så 
er det Slimme som at læggo 
landet Aben for ruaserne, Det 
kan fA fanatikere til Ilt handle 
på egen hånd, aom vi har set 
tidligere. Det kan være noget 
rent privat, det kan være tje· 
neat<lmænd, der har gjttrt det 
på egne hånd. Mulighederne 
er mange.« siger Espersea. 

På fredagens pre~Bemllde, 
hvor den universiLel3ansatte 
jarist, Lars-Erik Al1in, rede~ 
gjorde for, hvorfor han i no
vember 1986 fjernede aflyt-

AUe bakker op Olll Allin 

8idc7: 
LyttecentrQI pal univenlli· 
tel ingen nybed 

LIlr'8-Erik Allin!l forklnring 

8ide6: 
En mQnd 
med fjender 

Røver og aoldat ø! et 
ærliJ:t hjerte 

tiet.,> Efterretningstjeneste 
(FET). 

Ifølge en kilde i Studenter. 
huset..'> ledelse gjorde Lars
Erik Ailin hll~et>t ledel~" op
mærksom på, at PET var j be
siddelse afbilleder afpen!Oner 
frB den kurdiske befrielsos
organisation PI{]{, der havde 
deltaget i et arrangement i 
Studenterhuaet. Det gjorde 
hlln få dage efter, at huset var 
blevet lukket 20. oktober. 

En age efter lukningen vur 
Stud,mlerhllilet!; fonnond 
Erik Albreehtsen og to andre 
personer fra haset.s ledel~e til 
mødo på lmiveraitrtlldirektør 
Peter PJongea konlor, t:'i\. det

ge .ikke kon hnve undgåot aL 
høre ordvekalingen., melder 
universitetsdirektøren hna 
forbi. ~Dct kan jeg ikke beo 
krærtc. Dcn orovekllling ml!. 
have foregået udenfor det mø
de, som vi holdt. Der var ikke 
tale om PIQ{,~ ~iger Plenge. 

Tidligere modlem af uni_ 
versitetet" konsistoric Micha
el Bjørn Hanaen har to gange 
gkrevet t.il rektor Ovo 
Nathan, fordi han synt.ea, at 
Lars·Erik Allin var et pro
blem rur sikkerheden på uni
versitetet. Nalhnn har begge 
gllnge afvist at diskut~re AI
lin og aikkerheden på mIldel· i 
kon~istoriet. 

»U'lder årArcalerne er dron· 
ningun på besøg, og ved de lej
ligheder er der et sikkerheds_ 
hensyn. Det kræver koatokt 
til PI:T, og den hM Allin taget 
Aig at;· sigor Pf,ter Pleoge, der 
kald!!T det »helt usundl'lyn· 
Iigh nt Lars-Erik Allin akul
le have undre kontakt.er til 
PE'I; 

Dl,t vur ikke i aftes muligt 
at trætTe Lora-Erik Allin for 
ea kommellt,ar.---



KE.JSERGADE - M..",d;.•it~, f'oi/m/CfU,.t-!dæ(/le !lerrer af8lnredcfor 14 dr siden vm d-eree færden. ud OP. ind afdcnae kælderdnr, hul»' PET ha.ude en tyltf'.Cftltrcl. ~1!n. 
reme Il(lUlh ikke Iloi,'e/luilct i dCI"C_91wlder,.. '~';' 'Polfoto. 

Lyttecentralpå universitetet er ingen·nyhed
 
Erik Ninn-Hansen 
var forsvarsminister, 
da Københavns 
Universitet sidst var 
ramt uf aflytnings· 
skandale 

Af LASSE ELLEGAAUD 

HISTORIE 
Erik Ninll·Hflll~en var hovcd
rwrBfln, .-t" ~h""ha .. ,,~ Uni
v",rsitvl sidst vnr centrum for 
On "nytninS"sknod..h,. Den 
kon~ervative vetl!fnn heat.rod 
hVl'"'''l ""m f"rsv"uminist,el", 
du lnjhrm(l/io!l del\ 22. oktn· 
hl'r 19(1) J(Unll<) "f"løre, Ilt 
Forsvnret9 Eflerrelningslje
nosto, FET, cir"v "il lyttecen
tral i pn of uni\'ersitete18 
ejend"mm"" n~mlig ( kælfllJ
ren under det dflværende øst

aflial;illk 11lslitul. i Kejsergade 
vcd Grhbllldre Tor\·. Samme 
dng \ljl\W.mlt.c il.ktivistisk~ 

Iltu(]onlur, med ouvær~nde 
chefredaktnr pA Weekelldaui· 
m'n, Peter Wivel, npm primus 
melDr, løhcsrlller lI1(>d krav 
Dm en Ilndcrflllge{oo afkllClde· 
rC11 og- liens IJnderjordJskr ak
tillitewr. 

LyUccentrfllcnfl llOv"rIDp_ 
g!\~('. v:\r, viste det \lig, at tap
pe telex- ug lE'lefoolinlcr, 80m 

ri.' ,\m·'l)l".mc1c IWlllnJlW;sl;
~ke lundes aDlhflgAl'llI~f s~nd
tf' lil Ill,rllA fcgerinr:er via 
KflhnHlg~.rl:tl\dci; P08I.kool"r, 
d",r vnr iwmmunikationsknu
depnnkt. 

ffillllcntcrdemonlltrntioncr 
SlIgeo vakte enOrIn opnigt. 

~ resulterecl" i ~'.ndont.crdc· 

monsLrationer med en-erffll· 
gende IInllOlclelser og drama
tiske cpi~odllT 

Jo~nk Ninn_HnllBCll hClligti' 

geclA "piv iyltecent,ral"n efl.er
 
nt don vnr nfslflreL, og illVilc·
 
nM i ,-Jr.n fnrbinde\.•e journa

lister fra [b/dit/('II og n.T.
 
ml!rl ned i kmldcren, Det var
 
en IIf :\rangllTnC til, viate det
 
Aig aenero lInrler en rolke

tingsdebnt. om ~agf'n. at de til
 
hlade il(kc - "(lin /ll{ormaliOIl
 
og Polili."k Hevy - blev tiltalt
 
for .~piOnlll:t]\tlrkllomhcd ved
 
AlllIwe viderebragt Oplyollin.
 

.{;:<'.r om PET'g JngtalJationer.
 
'])(,llIW ~ag elldi.a i "vrig~ mod.
 
<lnll-hJ~,ler I,il de lo hinde. 

lkt korn rnr1vill"rr frl'm ml
d1'l "p\~æv\ingen af i{l'jllet'gll
de-aagIJn.. al FE'T i Iltrid med 
Grunuloven haVde an~ttet 
Ilan.~ke strlfJIborgure, og lId
oVor Ninn-llnn!ICn var da
vmmnd~ jUlltit!:lminillteT i lien 
af Hilmar BOUflllgll8.rd locledo 
VKR--regering, Knud Tho.!itrup 
(l{), j store vanAkeJigheder. 

Der er få lighodspllnkt-l'r 
mellem den l'IktlleUe ~flg på 

:{ø!>enhavml UniveraJtet., ' Desuden llll\'dc studenl<lr· 
hvor ukelldlo inAt~nll"r ollor ne ],erllll'rkct en ml!get pro
gerningsmænd har on,1lltel fesllionolant-enoe pA taget af 
Hllnt! Gnrnm1!\b>n Hnnatms hygJliugon ligesom de lmvdo 
telefon, og d('ll nu 24 år gnm· illgt.taget I'.ct,lonI'.Ollt,-k1ælltfl 
l~ AIl~ fra J{PjAl!Tlrll.do,'hvof hOITer gå t.iI og (rll den altid 
J'orsvnret. hl'lvde Mnt en uni- aflåsUl kælderdør i ~undom

wNlimtskmM('T - i øvrillt ll1cnllgård.
 
lden Akril\lige art:.ICT - i cn ,,: Dioøe herrer blev ohserve.
 
"_Vl!TIillll", hvor universit.eteta:' ',ret t';bende, efieroom \rolda
r.laoiater hnvde deren gsog, " ren vil.r uden tIlilet, hvorfor de
 

. var nødt til fltbcnjttesigafet 
PreA8CnøroUe .', <, piBSOir!. i gArde"" iTloo;sattc 

Men rll'lIc~ r"r ,le lu ..i;'gllr "lljøY'lIil. 
<;r, Ilt d<!l; v~r preBAl1n. rier grn- UniversilctOt/l ,.1"vroronll" 
vde <I1'm rn'm. l"or:H Ar si- rektor, Mogl!n~ Forr, vor uvi
M'n i samllrb~idc med. studen· aende om kælden>ns aluJl
W 'Tlf'. der fik miMIInka til alcnB.Donllna~tll,derkcndte, 
kr Jdercn. MiatlUlken blev (ar 't.il arranjteIDenW ...lU' \lni.... llr.' 
Alvor vakl da 00 lelefon- Ail,etel:.4 dnvrorando kurnWI, 
IJlnnlør fra KTAS, der vor til- der havde inrlg~"t en munJt
kllldt til Ø~tnaisuBk Institllt lig aftBle med FET. 
Ilå gnlnd af klikken eg Bum- Sagen ført... til, nt jn,,~ruk· 
m<ln i in"til,"ttds telefooer, !Icn for efloerrotningw..Jrksom. 
fmjdigt. erklærede At dot nok hed blev, reviderot. Tiden vl! 
IIk)'lJt-C.'J .. liylningacentralcm .vise, om den nllvrerende Bag 
ncoo i krclclereu. fAr lig'Mnde kOllaekvenllcr. 

Lars-Erik Allins forklaring·
 
Lars-Erik Allins 
erJdæring på 
pressemødet i går 

DOKUMENT 
.1 årene (ra ,l !)!1fl til 1987 Var 
jeg melj]em af en Ilkyttefore
ninI!, II<lm h"lclt W mIe pr. Af
lnnft.9hage Skydebo.nu. IIIAm
me forening var mnjorJørgen 
Hansen medlem. 

I forllommeren 198& var vi 
pi akydahllT\en, I)g p1udllelig 
fllrt.Alt", .lflQlo" Hanil.en mig 
"opfordre1, en hislorie om, ol. 
HAN! Gllmme]lon-Han~en 

hlvv "lIN ville blive anyt~IlL 
,rl!g V(lr lidt f"r~ndret (IVer 
Jlirgon Hanscns hCllvcndel~e. 
Hun ville ikl<e give nærmere 
oplysuiniger om, llvor hilo 
hu....,\c det fru 

.Jørgen Hacseo gav mig et 
telcfonllu"'lIl"r pit ca tdl!tck
niker, Bom jl!jl kunno kno tak
te. Hun Vllr ikke i ~t;an(l Ul flj 

gflr~ l\~l'l. v",I,!H ~('lv, "llgl\e 

hnn. Hvj~ jeg be"lull.ede mig 
for Ilt ville gøre nOi;et v"d Ml
rren, skulle jeg 111t.qå kontakte 
denlIe l.oletpknikor, of' hM 
gav mig en IdelltifikatipllSko
de, lIom jeg akulltl iutlntifkere 
mig m~,t. hvill jeg ring"dc. 

.Jl!g beslut.tede mil:" for "t af· 
veote situationen og Ile, hvad 
der skete.•Jlirgcn Hansen oø
ut! aCl plUllllelig ijuni eller juli 
måned 1986 af et hjcrte~lflg. 
IIIi vidt jeg ven, lig efter aom
mel'ferien - det var eOF,"ng i 
Illl~at,·.~epl.emper måned 
blev cl,.,i. klar\., A\, Hom. Gnm
mrllort·Hunlleo vnr kllndidat 
cem ombllr1~mnnrl I)"m eJler
flilger fer dea nuvLENndo ka
hinetschef NinjA EilacllOU 
Hohn. 

Da avisf'rn" h,,~:mnte nI' 
akrive om dea stærke mod
stand, der vnr i d"o daVlllllt!!
de r"gering mod Han.q Gnm
me!len-Hm\s{!01I kn,..dida~u~, 

erindrede jPjl.lf1rgeo lIao~~n>l 

lJ('nv,,"n~lsa OR" he,lullcue 
mil! fur nI. konr.akll' d~o"ll! tv
1l'1.,,~nikc~ 

,Jeg vil g<Jrne alå fast: HAn 
"ar ikkl' fln, .. t ph }{øbe,,· 
hllvn9 UnivHrlljtet, liMedes 
8001 nogle !>lalle f(ljltl~igt hsr 
skrevet. .Jeg aftalte med den
IlI! t('~etokn;nker. "''''' knldte 
!'lig Tr.omF;IJn.. at "i om Altenen 
!lkuU~ TIl.r<!e... for llt c(tnle, 
hvordan vi akulle få denne 
aktion igun.e:. 

Seoere pil nfienc'l gik vi 
it'.d pr\. l'!t\ldie~Anlell og I)p ph 
GAmmeltolt-Hnnllon k<lntor. 
dur M i ~idebygnillgetl med 
indgAng i Skt. Pederstræoe 
Del vnr ikke Ilogm problem 
for mil' nt komml1 ind. Onr .... lIr 
ikke t.al" om indbrug eUl!r rl{l. 
gel andet, jeg vnr jo kendt af 
pe(l'lounlet, derovre, og man
dl!n llIm} den lille !lnr~ kaIT"rt 
i lI;\ndcn - hllm vflr der il<ko 
nogen der int-"rell8eredn !lig 
for. 

Oppe ]I!\. Gomml!It.()t1_ 
Hans1Jens ~on\.or pcanncdo 
Tllnm>l{'n kenterl't med "I. "p. 
paralIIr, !lom jeg ild\{' "l!d. 
bVlld ('r, ln('ll fnmwol,lirl har 
vwr<.·t ,·u rw'j"""'II""·'·' I>,.""f". 

ter skilte hlln telefonen Ad. 
D.~t er mange Ar aiden, det 
iler, jllg klin 'ikke erindr",. <1m 
det var cn trykknaptelefon el
Il!!' un drojcakivetel ..fon. Det 
var en hnlvn~d Sllg, Jnen dM 
Md dimsen i. nnn var gnOllko 
Hlle, fIg hnn I:cg 111m ud og lag
dl! den i en plnRtikpnllc. Vi ro
IRlllllrne tcleflmeo eg ferlod ' 
111I8et ad hflf.l"lropp"u. Vi gik 
de!Uf';.er ind pil. at nærliggen
de vwri.>lfmfl fM ot dillku\,e,e 
BII(reOS videre forløb. 

}JIm forklnrooe mig. !Il vi 
ikke klIeno af~ll!re sagen pit 
nnværemln tid.pukt. linn gnv 
inp'-Il reel begrundelse, blot 
nt clet ville øoelrei\lo{" tilt for 
meget., Hen foraloff derfor, at 
vi nendtc dimllen til PET allO. 
nYJnt, fer så villn de nok uno 
d~.ette retlo v."lkomIDllnde. 

Hao vor helt utilhøje1i~ lil 
nl give mil:" .vuerU!l1lre oplyn· 
nillger. Hall I'ogde hlot: Den 
er l:od n',k. BlIjl'g f~r øh vidt 
ikkr 'In.Hkl'de (l( hdhlo.mlll 
ull,v'·r,·iHIf'IJ'j l'IIN nkl.nr 
(h,' I~"lh"" 

IIbenbnrt ver temmulig be
tændt, gikjeg ind p!\. hanø for- . 
III ..g. 

Vi lavede herefWr brevet j 
udklij1lll'lle aviabo~atllVllr: 

'!hk/ar ldn - og sendt-e dIm
sen i en neulral, hrun prøve· 
kuvert.. Jeg vil gcrn.e sigA, I'It 
jeg aldrig til Ek~tfn BlAdet 
hllr \Idtnlt. at. jeg m",.nt"" III 
det ,'sr PE'r, deT stod bag. Jeg 
aner ikke hvem det VAf. 

Thomsen og jeg skiltes, øg 
jeg hM' aldrilt Bet hAm sidCTl. 
Menjeger heIl overbevist om. 
nt Tllomnlln ikke vllr hMe rig-
tige navn. Jeg hur ingen aoel
ee om, hvOl" hAn kom fra. Men 
hnn "WlIte hvn.d iWt vnr han 
gjorde. 

Jeg bekl11ger naturligvia, at 
je" ikkA d~ngllng orionterfJdc 
rokt.oT og den doværende uni
vfJrllitebdir..kt<lr. men ~~ 
æent\! hlot at have gjort uni
verBitM-f't. Oll" don kom'''encJe 
omburillman<1 en qUOf'JjW ved 
al. stol'P" nliyi llin~c". 

0<:'1. ('r, l1llml ioor- lo" ••1 ..: 



~~Ny oply"snin,-g'"

IJ"" " ','" ',' ,,' 

~:-sår tvivl om 
~ ~tiovedvidne 
--:> 0'\) c: ::' ,
0) ,Aflytningssag: Nye te Allin at sælge klassifice

rede oplysninger fra hjemme·~ ;op)ysninger i sagen om 
værnet til en mand, der viste 

~deil påståede aflytning sig at være fra FE, oplyser
-på Københavns Uni Berlingske Tidendes kilde. 
; versitet afslører, at En anden kilde bekræfter ~ oplysningerne om, at Allin~:Forsvarets Efterret blev vurderet som en sikker
illingstjeneste har vur- hedsrisiko, og at han derfor 
, deret hovedpersonen måtte forlade hjemmeværnet 
som en sikkerhedsri på grund af en konkret sag. 

Kilderne oplyser, at sagen"siko. Lars-Erik Allin blev ordnet i mindelighed, så
'o'atVlser alt 
<.,' 

dan at AUin fik lov at melde 
I.'r" sig ud, før han blev smidt ud.;:.,.;-,~-,--------- Dengang var AUin kaptajn
;,A>: MORTEN PIHL og chef for et hjemmeværns
J... ~. 

~ ~.,'' .. kompagni i Lyngby-Sorgen
:, Hovedtuanucn l den påståede fri. I dag er han menigt laed
;:aflytningssag på Københavns lem imarinehjemmeværnet. 

o .;Universitet, rektor Ove Na- Oberst Klaus Bæk, chef for 
~t1!!l.ns juridiske rådgive,:- Lars- hjemmeværnsregion 6, hvor 
:.li:ril\ Allm blev tvunget til at Lars-Erik Allin' hørte til, afvi- ' 
,forlade hjemmeværenet, fordi ser ethvert kendskab til epi
'lian' var en sikkerhedsrisiko, soden. Lars:Erik Allin afviser 
:enarer Berlingske Tidende lige så kategorisk: 

''1iiI'lIere kilder. "", ,-,,",' .>Sikke noget vts. Der har 
,2~j~et gik op for Forsvarets ,-ikke ,været en sådan sag, og 
:':Efterretningstjeneste _ (FE), jeg gik over i marinehjemme
"iif·tars-Erik AlUn var en sik· - værnet, fordi jeg havde været 
;-"~kerhedsrisiko,da han blev ta- .. i hjemmeværnet længe nok.(e 
:~get,på fersk gerning i 1981- Indland 1. sektion side 
~82,,1 den konkrete sag forsøg- 6 -, 
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Aft)'tnlng: Ombudsmand 
Hans Gammeltoft~Hansen  

kæmpede i SO'erne - for
gæves - for at gøre del 
sværere for efterretnings
væ::;en og politi at aflytte 
telefoner. Sin egen ailyt
ningssag tager ban med et 
gran salt. 

AF LEm FRøsu:v 

Han har vanskeligt ved at t.ro det. 
Juraprofessoren. Han:: Gammel. 
toft-Hansen, der under så stor stå
hej blev Folketingets ombudsmand i 
1986. At han, der j arene forud 
havde kæmpet indædt for at stram
me reglerne Jor teJefonaflytning. 
selv skulle være blevet udsat for en 
sådan.krænkelse al sit eget liv, den
gang I 1986. 

»]eg har be1e tiden over for mig 
selv m!tte tage det forbehold, at 
deterJomtiligt;detikke...harfundet 
sted. Del kanjo være. 1m, da der 
blev præsenteret førs.te gang, mCI1 
da kendte jeg jo ikke til kilden hel-
Ier,o: siger Hans Gammeltoft-Han
sen oven p:. pressemøde-virVaret 
fredag under prismeluonerne j uro
versitetets konsistoriesal. 

»Der er jo altid en mulighed for, 
at cer er tale om misforståelser, og 
derfor v.sr min første kommentar 
også, at jeg var vantro og havde 
sværtvedatforestil!emigdet. Men 
hvis det V"aT rigtigt..• så vat jeg 
vred. Hvis det vir'keliger rigtigt, så 
er det for galt.1l 

I TY-Avisen har Gammeltoft-
Hansen bekræftet, at hans tro pa, at 
afiytningeu virkeiig har fundet sted, 
er hIevet kvalificeret. Efter, at 
Lars-Erik Allin - p:. Gamml'ltoft_ 
Hansens opfordring og løfte om al 
mulig støtte - er sUet frem og har 
bekendt, at han ~amrnell  med den 
mystiske IIhr. Thomsent har fjernet 
en mikrofon fra juraprofessorens 
telefon. Siden er både Thomsen og 
mikrofon forsvundet. 

»)eg vil da afgjort ikke udelukke, 
at det er sket, og jeg vtI. også anse 
det for mere sandsynligt, at der er 
fan::laget et eller andet omkring 
min telefon, end 1t det ikke er ti[ 
fældet,1l lød Garnmeltoft-H~nseo .. 
vuroerlng i TV. 

TilBerlingske Tidende sigerom~  

bldsmanden, ilt ban ikke undret sig drab, brandst1h.else.lal...kImmtneri, 
over, at han først hører om sagen voldtægt og ~dan  noget,f siger 
nu, syv ar efter, den angiveligt skul- ban. 
le have fundet sted. Gammeltoft·Hansen advokerede 

»Sagen har jo ikke fundet sin af- dengang for, al statsmagten kun ma 
klaring. Men når en historie kam- gribe ind i tolks privatliv - Dg lore
merfremp:.denmåde,anonymt,så tage sig handlinger. der ellers er 
er det det mest behagelige. at ~en  ulovlige - hvis der er mistanke om 
perSOi1. der et kilde, s~r  frem. Og en furbrydelse,der kan give mindst 
principielt er det det rigtigste, for otte års fængsel. Hidtil havde straf· 
såer der mulign.ed for at få iværksat ferammen været selo:~  år -og det er 
en unden.øgelse«, siger rum - og den fortsat, selvom Gammeltoft
afv13er for 117. gang kategorisk at Hansen selv hlJsker det, som om 
ga ind i gætterier om rnoti'ller. _. rcglerTie blev ::;tIalomet. 

ll)eg mener hverken fra ell,er til,:. _ »1eg bar liIsJuttet mig langt bo
bvad del har med at gøre. Men det vedparten al de re~r,  vi har i dag.c 
ville være hykleri at :;ige, at jeg l!;r reglerne far tele/ona/lytning 
overhovedet ikke har tænkt på det. . rimelige i dag? 
Det ville være åbenbart ånæsvagt' _ ~Det siger jeg ikke Jloget om. Del 
Og jeg vil overhovedet ikke kom~  ·'liggeriacceptenafat,,-æreomhuds
mentere gisninger om, hvem det mand, at jeg måtte indstille mit 
kunne ha'lle væreL.. ' retspolltiske arbejde. Hvis manikke 

kan leve med ikke at kunne frem
Flere motiver til aflytning sætte sine synspunkter om straffe

retspleje eller muslklov eiler hvad 
Men den første tonke, der strei/er detnu kan være, så skal manjo ikke 
dig, må liel vfZr/!dP'Jt.. ti" ja/deralJe .sigeja tiljohbel,c sigerGammeltott
andre ind, dette må have noget at Hansen. Og sætter for en sikker

- gøre medjlygfninge? heds gkyld en tyk streg nnder, at 
»Nej.. det kan også være andre ban ikke som ombudsmand kan be

ting. Der kan være mangfoldige for handle klager over telefonaflytning, 
klaringer på det. leg haT mtet at hvis der er det IOmindste spprgsmM 
bygge noget som helst p:., som an om en tr.1d lilbage til dette forløb!<. 
cire kan itldvies i. Men det er selv
følgelig løgn, hvis jeg fur nemheds Privatlivet holdes uden for skyld sagde, at del havde jeg slet 
ikke tænkt på.( NAr H:ll1s Gammeltoft-Hansen skal 

Gammeltoft-HaI\Sen kæmpede bave tankerne væk fra den tunge 
llOIll medlem af Straffeletspleje-ud jura, aå tyr hin til den klassiske 
valget frem bl 1984 indædt for at musik. Han spiller tværfløjte i kam
strammeteglerneforlovligte:efon merorkester pa. '-professionelt ni
aflytning. Men det kan ikke have veall Men hjemmet og privatlivets 
været I10gen grumt til en aflytning, følelser skal så ahsolut ikke blandes 
mener juraprofessoren. ind i »sagen\l.. 

»Det er aldrig nogel1~inde  faldet Det ville nl!::ike være nærligge.ll
mig ind. At man selv skulle blive de at få tjekket sil private hjem for 
aflyttet, fordi man beskæftigede sig aflytningsudstyr? Svaret er et klart 
med emne!... og tydeligt: JI1'!~,«.  

. 
!r.Urimelige regler 

Gammeltoft-Hansen faILdt ikke reg
lerne rimelige dengang. Det skulle Han.s Gammel
gøres sværere for politi og efterret toft-Hansen har 
ningsvirksomhed at gribe ind i folks !roærll.leå at tro 
privatliv. på, at ha1lJ telefon 

»Mit synspunkt har altid været, skulle være hIetlet 
at der var brugfor at foret<lge en vis aflyrret. Men »hvis 
begrænsning af adgangen til at fore det virlielig er MÆ
tage telefonaflytning. Bl.a. ved at tigt. tå er det /rJr 
bæve strafferamme-betingelsen, så galt,! siger han. 
aflytning kun er tilladt ved meget Fottr.MogmJ 
alvorlige forbrydelser. narkotika. !.4dqrJUTd 

HovedPersonen i den choke
rende lI11ytningsaftære, juri
disk kOllguJent på Koben

- havns Universitet, T..ars-Erik 
Allin, vU i dag 1iI Berlingske 
Tidende gerne afsJutte alle 
~pekulationel  om, bror han 
stA:r politisk. 

»Jeg har stemt konserva
tivt i mange år og er i øvrigt 
helt p<'l Hans Gammeltoft
Hansf'n!/. linie, hvad angAr 

, .,.- ~ .flygtninge og alt mulig andet. 
" ~~ }~ti~r~deli~~olf• vaUv~,~  siger Lars-Erik • 

• Antydninger om,' at 

skulle have stærkt natii' 
sliske anskuelser, afviser n 
på det kraftig$te. 

»Det er løgll. Jeg ved g;!:t, 
hvor det kom;ner fra, og du 
kan hilse de aber OR sige, at 
de skal holde deres kæft med 
sadan noget forbandet løgn, 
ellers skal de lå det at -vide af 
mg, så de kan forsta det,tI. 
siger han. 

Lars-Erik Allin vil ikke-Ild
dybe sin beretning om, hV'Or
dan han fandt ulovlig aflyt
ningsudstyr p.1 den senere 

"ombudsm:md Hans Gammel
toft~HaIlSt:ns  kontor pa J5.&
benhavns Universitet. "

9Nu er rettensat. og nu iler 
alle, indtil retten er sat. Det 
agter ieg at overholde, og I 
får ikke en lyd ud af mig ino;k[l 
da,lt siger A1lin. . 
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Mystikken i· aflytningssag er total l;'} 

~  Aflytningssagen: Hovedpersonen i den påstå baD frygtede at blive lokket i fonnununeret. s:. lan.g tid ef posten i setrtember 19B6  E fter Allill~  fremtrærlen 
ede afhrtningssag på Københavns Universitet, en fælde af en af efterret " ter, men mon ikke det ville fire måneder efter. at Allin fredag er der sat spot

nings.tjenesterne, ~jdel  jeg på være muligt at huske, Dm det havde hørt, at Il'ofessorens light på hllns egen perLars-Erik ADin, har erkeoclt at have lagt et røg· 
det tidspunkt var blevet bedt var et nummel'" i Kubenlm.vn telefun ohlev eller ville blive son, som i gllr hlev :>at i fo(

slør ud omkring den mystiske »Thomsemt om at være særlig 3agk)"Jldig eller Jylland. aflyttet.« bindelse med PET. Det er 
Spørgsmålet er nu, om der er lagt andre røgslør foradvakat N. E. Norskerien Og nå.! man står i kontoret Men hvj\~e  andre motiver verificeret, at Allin ha~  været 
ud, om det er en røver- og soldaterrustorie eller straffesag mod en våbenhand en møl'k efternrsnat, illegalt kunne der være? Gammeltoft· univenritetets kontakt bl 

Ier Ole MOlteIl.!lt:n, som angi for at fjerne suspekt aJlyt Hansen var i 1984-B5 med til PET i forbitl:delse meddc siken dybt alvorlig sag. Allin har ikke gjort det veligt blev aflyttet, uden at n'ngsudstyr fra C(l teleCun, at stramme reglerne for bl.a. kerhedshensyn, der skal ta./~---'"nemmere at tro på hans ora, der foreløbig er de retsplejeloven var blevet 'ffi:.~  kunne man maske sige, at si telefon- og rumaflyming. Det ges. nar dronning Margrethe 
eneste for historiens sandhed. overhcldt.~  tuationen var s:. ekstraordi kunne generc PET eller poli er pa besøg ved årsfesteme.'="'tK $> 

Her er en forklaring. der nær, at det ikke ville være tiet. Men hvilken interesse Men flere kilde~  gik i gar l 
sell~  telefon pi umYer:;;itctet kan tjekkes. Men Allins ver unaturligt:, om man huskede, kunne de have i en aflytning, dllgbladet Information videle 

Nyhedsanalyse »blev eller ville blive. aflyttet. sion verificeres ikke af advo om telefonen havde tl)'kknap som m;\ske - måske ikke  og sagde, at Allin var PETs 
Allin fik et telefonnummer til kat N. E. Norsker. der siger: per eller drejeskive. var etsbleret allerede i 1984, mand på universitetet. En af N
en teletekniker og et kode AUin var kun indkaldt som Hvorom altini er - AIlin lIIel'\3 professorcn deltog i ud kildeme•.Michael Bjøm Han

AF MOBTES P:IHL 

V
ord, han skulle identificere sig vidne, ikke som særlig 3ag k:m ikke huske det. siger han. valgsa~bejdet  om stramuin sen. tidligere medlem af un1
med, hvis »jeg besluttede at kyndig, og aI1ytning indgik Mcd sin forklaring bar han gerne? versitetcb øvenite organ. 

irkeligheden overgår gøre noget ved sagen.II r sep ikke i sagen. været med til at give sig selv KoBSistorium, sagde, at Allin CO
E t •ofte fantasien. Det vi tember 1986, kort eIter. at Dagbladet !nformatiOll et troværdighedsproblem. andet muligt motiv allerede i 1988 fortalte hani. 

: ~r hlstorieOOg.eme. Gammeltoft-Hansen førsce havde i gAt et andet bud pi. Omyendt rru1 man spørge: kunne findes i det li  at ban var PETs mand på Uni
Og det kan ogsa vise sig at gang næ';nes S()m kandidat til hvorfor der gik syv år. AJlin Hvorfor skulle en vellidt tje denwbelige spro-p venritetet. Mlthael Bj0ffi 
være til.fæltiet j JflytningSG3 ny ombudsmaud, kontaktede ville nødigt prisgive et sy nestemand, der ikke synes at mål om f1ygt~ing"'. hvor Gam Hansen sagde samtidig, 3,t 
gel1fra Københavns Universi han teleteknikeren -.Thom stem, han se" stod i forrold lægge skjul på ~øveren  og sol meltoft-Hansen og Erik Ninn han, angiveligt tidligere i år, 
to.. semr, de brød ind på kontoret, til. EDer i bvert fald flirtede daten i sig selv, risikere en Hansen var dybt uenige. p;ik till'ekto~ Ove Nllthan, fot

EIler - $kuIJe man tuåske .fjernede nulaofonen og send m.d. tienesteman.dssag med risiko Nilln-Hansen havde i 1983 di han var bekymret over, at ~  

mere rigtigt sige - i den på te den til Politiets EIterrel for fyring ved at stå frem og fAet presset en lov ned over AIlin ooverspillede sin IOne~.  

s-tllede aflytningssag. nin.gstjeneste (PET) med en en bvorfor s:. gøre fortælle en usand historie? bnvedet. som hao ikke brod blandt andet ved at gll rundt 
F(l~  foreløbig bar man kun hilsen af udklippede bogsta det nu - mindre end Det strider mod sund fornuft sig om. En lov, som Gamme og tage billeder af foik ogM ~ ~en mands forklaring om sa ver; .Tak fnr ~M.  to uger lør rigsrets og logisk tankevirksomhed•. tmt·Hansen var arkitekten opfme sig underligt. . 

gen. Og ingen ved. om den er . sagen mod Gammeltoft-Han- 1--=5 bag. SommedJ:em afFlygtnin Andre kilder fortalte, at A1
sand. Det bele sUr cg falder U d oYer spro-gsmålet, sens fjende. tilUigere jus.tit~ vis aflytningen sale genævnet indul1987 demon lin, efter at Studenterhuse:t 
med m:mdens troværdighed. om det er en ren r~  : minister Erik: Ninfr.Hansen  des har fundet stell strel'ede Gamme1toCt-Haasen ved universitetet var lukket 
og den har han ikke selv gjort ver- og soldaterhist~:"  med det resultat, at iø:rElt og som forklaret. hvem. ofte uenighed med Justitsmi 20. oktober. havde fortalt bu
noget for at styrke, ne. er del lør~t!!l  3pøl'gmlAl, ..:. ;.:_:nm;o~t l'ET er sat under I . ~M >%~- - :Jfi~~_  - - .- stod s:. bag? Allin ved det nisteriet i udiændinilespørgs ~ts  ledelse. Ilt PET havde 

H "'"-()Tværtimod. der melde~ sig: Hvt!rlor ven;- :' mistanke for ulovlig aflyt ikke. Men i sin undersøgelse mål. og stik mod Justitsmini billeder af medlenuner af den 
tededen loyale ogyellidte tje- nil1g1' Hvem oghvorerden mystiMe Thumsen. tkr ifølge LArs-ErikAllin må statsadvokaten forsøge at steriets ...:::ske stod ban bag ktu:diske terrororganisatiori. 

DII r-ektoc Ove Nathans nestemand mel'e end syv år, Allin forklareT, at Jørgen Jjer1letk ajlyhlingsuåstyretpå GammeltrJjt-HaJlSen5 te/eftm? Teg finde ud at hvad Gammeltoit be~lutning"'-U  cm. at statsløse PKK. der havde deltaget i et
 
juridiske iådgiver, før han afsIøredesin viden?Et Hansen sagde til ham. at nenn. Fri~  pgenstJn, t:kr dødt J' 1863. havde åIJenbarl en Hansen beskæftigede sig med palæstinensere pr. definition arrangement i buset.
 
Lars-Erik Allin. h-. spørgmJJl, baD ikke ilIlSk.ede Gammeltclt-Hansen .blev el flJTlUlanelse om, hlJf!l1l han var.,.' i midten af BOerne og ad den skulle anerkendes som flygt


dag tradte frem fO!' offentlig- at kommentere p.1 pressenw- lerviIIe blive aflyttetll, og ban vej linde mulige fjende\', der ninge. J denne forbindelse - ens den samlede< :~ 
 heden og gav sin version af ~ det fredag.· . .. -.fik le1clonnummerel til lægge et røgslør ud, erkendte vidnernes beskrivelser lå be havde motiv til at aflytte ham. kunne efterretningtjenesten presse. gT<1ver vj:d~
M
begivenhederne Il986. rej- - ,Var det sket sem vidne i en _Thomsen•• »hris jeg besfut Allin på pressemødet. Han 'tydning, for de kan være med I den fOl'biDdelse tjente mene. at palæstinenserne ud re j sagen, herunder
 
ste han flere spørgsmål. end retssag. ville en sådan hold- tede at gøre noget ved 93· aner ikke, h"Ol" I>Thomsen•.er f·til at underbygge focklarin preæemødet til afklaring afet gjorde en sikkerhedsrisiko, hvad Allin er for en perSon.
 
han besvarede. _MygtikkeD ning have æt et stort spørgs- geIl.~  Hvi3ikke aflytningen ~  og bar ikke set ham siden hiD. _gerne. Men bellerikke her er enkelt spørgsmål. som Ekstra idet (le kunne væt6 tcrrori  gør statsadvokat Em l\oJe(

blev - om muligt - endnu målstegn ved vidnets tmvær- i gang på det tidspunkt. <Lltsa i altetL Noget brugbart siøm ,der megenhjælp at bente -og Bladet - der iønt præsente ster. Men igen; Hvodor skul lung sig klar til at .ryste fræ..
 
større. .:. digbed. Vil man i'Jle hav ~  april: 1986. bvordan kan AUin Jement kunne han ikke give af slet ikke, hvis vidnet uThom rede bistorien med Allin som le PET aflytte GammeTtoft etc. som det hedderipolitijor


_Thomsen1\. -.Den politisk højfeonente- at blive troet, IlJ1 man. som sa. gøre noget ved det? ,.!leM iilke mell3er siR. ~mo1'l)'Ill  kilde - kørte som hil"" Hansen. Foråi ban stod bag ganen. Tiden vil så vise,: om 
rede bjemmeværnsmand. der det mindste. forsøge at foc- ADin siger. at han er belt Hvodor dette røgslatlOg vedtese_ Bag aJlyt:nirtgen kun en forhadt Joy. udgjorde ban der falder frugter ned. Gør 
med c:;ke~enkæg;ma~~- klare ener sandsynliggøre, sikker pa,at.Tbomsen. ~  den er der lagt andre røgslør ud? ne stå konservative kræfter vel ikke en sikkerhcdsrisiko? der det, er der en Sag.fARin kan f.eks. ikke hu
rineblå blazer':med militær- hvt!rlor der gik syv Ar. teknisk sagkyndige mand. der EksistererTbom.'len ener bar - ske. om telelonea på med N"um-Hansen i spidsen, Motiverne km være man Sperpmålet er 9å, om de-r er 
symbol og JiillitæisIips ligner Det gjorde Allin imidlertid deUlllnterede lyttegrejet fra Allin, som en" læser ringede Gammeltoft-Hansens der kæmpede imcd en udnæv ge. Hvis aflytningen har lun frugter nok til en opklaring af 
en britisk oflici=r i topform.. også - ikke på pressemødet, Gammettoit-HanseIl8 telefon og gjorde opmærksom pa i kontorvae med drejeskive el nelse af GunmeJtoft~Hansen  det sted. Såvel PET som FE sagen. Men falder der ingen 
har kort farIdaret følgende: men i en redegørelse til bl.a•. - var et dæknavn. Dagen lør gar, la::it lor meget Fritz]fin: ·-ler tJykknapper, og baD kan som Ily ombudsmand. (For3V:arets Efterretningstje frugter ned - oll. MerluuR vii 

I apri!19S& fortalte en re- ._~kwr  Ove NatbaD. Al denne pre~et  sagde Allin, at gengen (se tegningen)? lIeIler ikke huske teJelonnum Den forklaring kan ndelllk oesto) afvisel' kategorisk at belt sill:kerl ryste ganske 
serveofficer ved' nam Jørgen redegørelse, som først blev ,Thomsen nu var i AWltrali Når statsadvokat Erik tIlCret pJ. DTllornseM.. Det er kes,· eftersom Gammeltoft· have aflyttet GammeJtoft kraftigt i træet - 1M var·det 
Hansen ham. at professor dr. offetltliggjart i gar, -fremgAt, en!!. Merlung skali gangmed afhø maske ikke Si'I mærkeligt, at Hangen for første gang blev Hansen. næppe virkelighed, liIlaCere 
tur. ~ans G~ehoft:Han- at~ventedesUænge,rordi Men det var bare for al ringer i sagen, vil detaljer 1 man ikke kan hU9;ke hele tele- prægenteret SOf1] kandidat til fantasi. 
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.Alle b~er op bag Lars-Erik. Allin
 
Universitetets ledelse Lara-Erik Allin. Det ~rogger lige t\lsinde ansntte og byg· over kaptujn i hjemmevær· majorens d~d i juni elle" juli starlet foreslog han at, aende 

. l aagen ikke op til,. oogde uni. ninfer IlpredL ud onr hypn m>t, sin redegørelse for sin Samme /Ir og efter ~a\'i9crncs dimsen anonymt, til PET, der
har Ingen paner om v"1~itebd;rekt0r Peter PIen. !Ika ingen være uforberedte mile i nl1ytningl'8agen højt.. l skriveriet' i l'ftersornmeren nnk ";\\0 undorrdtC' rette'l'cd· 
at (vre Alhn. Der ge pil etprell~emøde i gAT. på, 9~ i løbet nrrem-ti-rl,!m~n [\lIge AlIin kontaktede en nu om den davllrende regeringll kommende. Jeg fik n/dril( at 
bliver højgt tale om en . Han kaldte det en ~teJllme- år kan ting Bom KejBerR'Mll- nfdød mllJor i FOfSVll.retll Ef- mndstand I~od Gummeltoft- vido hvorfor PF.T havde in_ 

t le hg uortoookll fromgllng~mAde Bngen eke. Selv om der hnr terretningRljI'Mll.h", ,l~rgcn HRn"en~ kandidatutur til fol- ~\.a\lere~ mikrofonen 0R' 
på a Ilt en ml'rinrhdderfonnodcnt- værd QvervejelHlr om hAnd- Hansen, ham under en sky- ketingete n~le ombudemand., prøvede ikke at få det nt ~;de. 
Af JANE Km'OD lilrt ulovligt fje1?1llr a~yt- teringe~ afs~geJ.l' har univer- deøvi!lse i dm:'eB fællee pkytte- hunkedo A,Hin h.envcJ.ldelaen. ~ogle gnnge knn del v~re 

fHngllud81.yr cg si\ Ikke (lnenl Gitdet Ikke tIl nlndt.! 9t ekahe klubl fOfllemmeren 19B6. MIl- Med en IdentlfikatlOnskode usundl, ot. vælU n'l'egcmg,« 
terer Bine foresatte eller pollL en Byndebuk i denne BBg," joren f<lTtnlte, nt HBnB Gll.m- frll m!\ioren ringede hutl tit le- ~ngde AUin uI!en at ville ud

BAde rektor, 0171) Nnthan, og tiet om det«, Peter PlenEP "ngde Ovo Nothan, Jur kll- melton-Hansen "blev eller leteknikeren, som kaldte siff dybe, hvad hon mente med 
diroktllr, Polur PlenglJ, (re gjorde opmærksom pd, Ilt et rakten'gerede sin msngcArige ville blive nJ1yltet. og ,!;ev ~Thomll{'no, og snmme oft.l'D usundt.. 
Kobenhnvnl:! Univ()n;iwt ltal eventuel:, st.rnlTentsliØ. an- merlllrbl'jdH søm on, der "hid hIlll) et telufonnummer på en ljumede dl! al1ytoingsudet)'- Til ,p0r!1flmMet om hvorfor 
rl"r d~t cl! tjel!cnt.cforaec1ao, ~var er rorældet. Det sker ef_ har leveret første klaS8esjuri- teletekniker, som han sknlle ret. lian er trådt frem med eplys. 
nt Lors-Erik Allin en mt i ter rem år. I ftedet vil AJlin8 disk arbejede. ringe til, hvis han villEl foretEl· Det VElr ,TllOmseno, som ningerne nu, hllvde Allin in
1986 fjernf!rlf! r,f1ytoinglJUd J'andling rA konsekvenser i ge sig noget. A1lin hvcrhn k.endte piler Ilen kllJTlmeutBrer. 
lltY'" på Hana Gnrnllll)lto[l;. form of en påtale. MajOn!llll tip på skydebnnl'f\ Hllns Gllmmelton.-Hansen har set sider.. der forhIld ham Univerif'ltetadirektør Peter 
aansen telefon. Ml)n df!r er 0170 NathDJl ser ufTæren PA pressemødet læste Lers· var p,\ det tidspunktjura-pro- at gå til sine arbejdegivere. Pleng~ hor ondnu ikke taget 
In~on planer om at arskedige som uundgi\elig. Erik Allin, der som univeni- fMlIor pA Københavns Uni- ~Han sagde, et "i ikke kun- a~ilJing til Allim påtale. Dat 
ham, ~llni"erlliletotlillger "'bent teteta i\lridillke rl\dgiver er verBitet og medlem Ilf IItnffe- ne afølll're fundet, fordi det vil ske efu'-r Oll !I..mt~lc mol

"Vi ;,ar ingen Ide om at fyre midt i en lltør by. Ml)d adskil. Nathans højre hl'and ogdomd- rel:8plejeudvalget. Først dkr ville ødehuggo alt for maget. l lem de to. 

\ 
TEn mand med fjender 

nana Gammeltoft· ffil)r ....n 1986 - fur der Qverho 8trorke departelIWnt.øehef Ni

Hansen har samlet ds Madsen.
vedl)t var tænkt på, at Gam


melto{ta f(lrgængpr, Niela Eil
sig mange fjender, t!thou Holm, ~kulle være Palrostinenøerne
 
men da telefon· dronning Mar)lfethe9 kAhi. I lighed med epørgsmålet
 
aflytningen foregik i netssekretær. om flygtninge pegeroet Ilidste
 

i ret.ning af Jueti\Jlmini900riet1986 befandt de fleste 'FlygtnfnKeven' og omliggende politi.myndig

sig i Justits~ . Det er sAledes avæn at byg heder. Det flr velkondt, Ilt
 
ministeriet, ledet af ge I:ItlJ'o\.iv op om, at 00 kon Gammeltoft., der (rll 1977-84
 

øl.!fVative - anført af da var fonnand for Dansk Flyv.t,.Erik Ninn·Hansen vmrende juatitaminisler Erlk ningehjrolp, op l.il revisionen
 
Ninn-BnnBen - var stmrke ~f udlændingeloven i 198.1


BAGGRUND modstand"re nf Gammelto/l'._ vtlr alvorlig i elir,eh med
 
Hansens udnævni!løe. Ninrt-Hanaen og llana hilnd


Af POUL ALBRET Men i det spekllillt,ive billo !fnngne mænd i minigteriet. 
de, der udfolder lIig om denne Et afhovedstridllemnerne i
 

Ombudsmand Hana Gemmel tideperiade, er det imiril"rtirl udllllndinw:lovudvalget var,_
 
ton-Hnngeo or on omstridt svært al se bort fra, at de kon om spontan-flygtninges fami

perMn, der ikkl) kl'on sigel! Bervllotive - og ikke mindst liemcdlp.rnmer IIkuUc hove I)~
 
udelukkende flt hAV" sataet Ninn-Hanee.l1 og hane justits retskrav p~ famiHeSllmmen

på at akaffe sig venner i ain ministerium - havde endog fIlring'er. Det afvi!'lt~ udvnl

karriere - hvnr de fl(}ste {j"n_ meg'Ot gode grunde Ul at fplge gets flertal- med Ni!ln-HRn

rler på tid~punktet for den af Gammeltoft-Haneen med me Rena glade velllignelM - men
 
alørtlde t.e!cfon·nl1ytninll' beo re ~nd J1imind(lIig intorcllse. det blev alligavel gennemført
 
rnnd\. Ilig i JUetitBmmisteriet Det handler om jura-pro i den endelige JO'l p~ grund IIf
 
~nder ledeløe ef Erik Ninn feeoorono roU.. 110m 'flygtnin OammcJtonB IOllby-vir\o;ROm

,Hallsen. geven' i den h,iemlige debat, hed OVer for Socialdemokrati


Om hnnn doltaR'elM i divor der dog ogllå nemt kan hav" et og do rndiknle
 
Pl! IItridigheder OK fejder imn økllffet. ham lindre fjencler. l Ninl\-HiltlIIt'ln fik preMeten
 
eiges at være ot motiv til den drenea løb Inå oger. hlln haVe 10'1 ned over hO"edet, !'lom han
 
llf1ytning er det spørgsmål, fået tilsendt en mængde tme- . siden -husk ogBA tamil·sagen
 
Som mange atiller sig. Hvor selsbreve, hvor en af IIfsl)n· - gjor~e lI;t bedsto ror Ilt med

-mblemet mf!d motiv-forllk- dl)rne - med teknisk viden _ arhejde i rl)8ten af 80'erne.
 

ogen især er, at der ikke fin· kunne haye skredet til hand HVllod der er nUl\dre ]tendt
 
,'1 klore apor om, h'l'em der ling. er, at Gammeltoft i perioden
 

'"-Mr RUet bag aflytnin!:en, I kredsen omkring Gam efter den ilY udlænding"l"".. 
Alle offentligl) myndif(he meltoft-Hansen peges del' tIog ikrantræden som et af Flygt


l!l)r - illkltlsive politiets og også på, at motivet kan stam ningl)hjælpens medlemmer i
 
lbr8VaIetS efterretningstjene· me fro. hlo.lt lindre \'(tl.nf,(l:r. I Flygtningenævnet Vllor en alt·
 
ster - afvi~er ethvert kend midten af70'erne var han de· tlv og velargumenterende
 
SKab. Dl)t udelukker - Iliger klin og medlem af univfl:rsitø_ stopklods for JustitsminietIO

lcilder med tilkll)'tning til Ju tats Il....enta organ, konsistori_ riet. Mod ministeriets heda
 
IIt\tllministeriet - dog ikke, at et, hvor Studenlerri\det be ønllk.. stod hlln r.eks. bag be

tienestarnll kan Vl'I3TO indirek· t.ragtBde ham som .noget Ilf slutningen om, at de stlltBløso
 
ta involveret vie free·lance det .ortette sorte.. Aktive palæstint'lne"re pr. dol'initi.on
 
prægeds IrrUpper. atudenterpulitikerl) ,med al)· skulle anerkendefl eOID nygt


Afkonkrete aplyeninger om nnre hang til skæg og bIå bril· ninge, Det er givl)tvia ot KONTORET - Pd tredje sol bll)l! Hal'.8-Gammclto(t Ifanøen aflyttet: SPØIll.~dlet er.' hl!~m rl~T
lll'Jytningene forløb er der hel. ler kunne måske aigæ at have punkt, hvor også adllkim,!;" lyttedemed.· Foto: Ernst Nil)lal)Tller ikke mange. Fra 8IIgl)nll et Il.nytninga.rnotlv. eft6JTetningllfolk h~f følt de

eJleste vidne, der trådte frerr. i Og endelig er dor den ilcnc· res inwN!sser- og kamp mod
 
går, vides det blot, atafiytnin ete teori om, at det er Gam terrot-virkaol1lhed - Il'ål)t for
 
gdn blB'V afllluttl.!t i el\erårat meltoltø j"ridiak_fngligø ;n nær, 
1086, djl vidnet og en ukendt teresse for såkøJdle tvanga Med til et t.idaforløh, der vi·
 
tell)teknikl)r lIfelørede mikro midler i retsplejen, hvor tele_ Iler i rutning af JUBtitamini

fM'll!n pA Gnmmoltoftll kontor fon- og rurnaflytninglldgør en stenet, peger ogsi\, at den le

på Købeahavns Universitet del, der har fAet nogen til at gendariske depntteluentachef
 
og oenrite deT. til Politiets Ef ønske at følge hom på tæt Niela MadSen trak Big tilbage

terretningstjenesto (PET). Pi. hald, Midi; under betænk den 1. april 1986 - alh" om

det tid~punttt Var Gam ninga8.l'bejdllt l Strafferl)t!!p. kring det tidapunkt. hvo~ den
 
meltoft·Hansen professor ved lejeudyalgel udgav Garn· nu lændte kildl' - ifølQ'(l egno
 
dl'!t rete,;idenskabelif(e fak"l. ml)ll:<>n til lindre medlemmerll oplysninKor - modUlg ain op

tet, ~g ntevnt som mulig: klin· VIede en bog om tvangøind IYllning om, at 1I11ytninpn

didlIt til omburlsmandss:il1in greb, der ktlnno sætto IItrerkt fandt sted.
 
gel], ~om Folio:etinget valgte præg på den endelige lovgiv Niels Madsens o.nøaer val'
 
ham til i november 1986. ninI!: - hvad rllll'l gjonla. Poul Lundbæk Andersen, Iler
 

A, det dog næppe er den Det medførte- ifølge en kil l tamil-sagen spiller en meget
 
udnævoe:ae, oom ! sig sely de - i den grad ophidRP.lRll, Rt ydm.vg rolle i forhold til sin
 
hRr værot moliv for 1I1'1ytnln· nem medlemmer ønskede It.ærll.l,! minister.
 
gen-fremgår imidlertid arvid· ham udafudvalget. ThmØllllk Erik NI'nn-Hnneen aelv ar

nets opl.voningom, at hon fik blev dog stoppet af bl.a. JUg. "iser et.hvert kl)nda\teb til af
det oprindelige tip i foraom- tit.miniBterietll daværende ·JytningRn. 

I 
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NINNHÆNGTUD IAFLYTNINGSSAG FØRRIGSRErrEN:
 

Nu skaljeg heR
 
ned med nakken


laue SAL. ca 
~I Birgit [u.lIlllil 

D.~ Med stærke ord som »ondskab, mis
.tænksomhed og forfolg~lse( - oR. en under
stregning af, at det er »de blideste udtrykl<, 
han kan finde, beskriver tidl. justitsmini
ster Erik Nino-Hansen, hvad han mener om 
dansk politik og medieverdenen i dag. 

Han giver sine mocstande
TC i Folketinget og i regenn· 
g~n Ilkylden Ior, at han i de 
seneste da.'le er blevet hængt 
Ild i pressen for - sammen 
med Politiets Efterretnings
tjeneste - at stå bag aflytnin· 
gen af Han~ Gammeltoft-Han
sens telefon. Og 
Ninn·Hansen 
mener ikke, det 
er tilrældigt, at 
sagen er kom
met frem nll, 
OLte dage før han 
{ønte gang skal 
møde i rett!'n i 
forbindelse med 
ng~retssagen 
mod ham. 

ffRegeringen 
kIlnne have 
standset alle in
;inuationer og 
pål,ltande om for
binæise mellem 
en eventuel :l.flytninll {)g val
get af ombudsmand, men den 
gjorde intet. 

Det peger j retning af ikke 
alene forlølgelse, men - hvor~ 
dan lir jeg en fair behandling i 
ngsretssagen. 

Sagen viser, at der er en 
række perroner, der har et 
had til mig og ønsker at sitade 
mig.l'

Nlnn-Hansen undrer sig 
over, at regeringen forleden 
lod !'agen udvikle sig til et 
drama il la Watergate med 
naUemooer ()sv. i stedet f()r at 
behandle :;agen som det, den 
ifølge Ninn-Hansens opfattel
se tllsyneladende er, en Sltraf
fesag, der skal behandles al 
politiet. 

Førfølge/.e 
~Hvis regerinj:lell vid$te, 

hvad alle ved nll efter forkla· 
ringen om, at tidspunktet var 
maj, lun jeg lkke se det wm 
~ndet end en videreførelse af 
jen forlølgelse af mig, der er 
foregaet i årevis. , 

Jeg tror, Ove Nathan har 
OMivet ticlspllnktet til rege
ringen. Jeg kender Ove Na
than som et dygtigt og yderst 
p;l.passellgt menneske. og da 
han gik til regeringen, går jeg 
ud ira, at Nathan, der plejer at 
have orden i sine ting, i sin 
redegørelse har forblt noget 
~ det tidspunkt, hvor den~ 

aflytning k..1n være ops.tået. 
Så må regeringen vide, at 

der ingen sammenhæng kan 
være med omblldsmar.dsval
get, og den må vide, at der var 
intet, der pegede på, at Politi
ets Efterretningstjeneste var 
inddraget. 

})Rtgerin

gen kmrnø
 
haresltJp

pet alle IR,
 
sinu/tfio»er
 

mod mig,'
 
men den 

gjorde in
tet. Jeg kan 
kun se det 

som en 
fortsættel

se af dtø 
forløJgeJse 
sI mig, der
 

har stAd
 
pi i Are·
 

Ifj~." 

om det tidspuMt, hvor sekre
tariatschefen har fået medde
lelse om aflytningen. Havde 
regeringen gjort det, havde 
den lldelt!kket aUe spekulatio
ner. 

Det et det, jeg kalder mis

Hirm-Hansen: }JDel tr ikke r1l1æltligt, al tIenne sag
b/irer oHonlJigyJort nu lImlddelbart før rigsrelS.fa. 

gen mod mig slarter.l( 

foto: Mini WulH 

Efter pressemødet, hvor 
tidspunktet blev slået: fast, 
faldt det hclejo tiljoroen, men 
ingen retter misforstaelsen, 
det SeT jeg som en klar {mf"l·
gelse al I1Iig. 

Men der er iicke noget, jeg 
kan gøre. Denne torndag vi
ste, hvilke betingelser jeg har 
- for'"lgelse, der [jmler sted 
pa et grundlag, der ikke eksi
sterer. Den million danskere, 
der har set TV-aviserne, kan 
kllfl f.l det jndtlY~, at jeg star 
bag en strafu!r handling, der 
mask~ er begilet overfor Gam
meltoft-Hansen. 

Så kan man jo spmge. hvor. 
for kaster man sig over mig, 
ja, de:': kan ikke være en tillæl
dighcd. M[ne modstandere i 
Folketinget og i regeringen 
har boltret sig siden januar, 
men jeg har ikke blandet mig. 

Efterhånden kan jeg være 
ligeglad. Jeg nar vænnet mig 
til de værste angreb og insinu
ationer, og desværre også i 
det Folketing, jeg hu sal pris 
på og arbejdet i i fyrre år. Men 
jeR: e, bekymret. for det pcliti
ske iiI', hvis mistænkeliggørel
se Of forfølgelse s}tal udgøre 

det politiske billede. Det er 
trist og ligger lanRt fra det 
folkestyre, vi havde enganll, 
og det er en tilbagevenden til 
trtilivernes situation. Det er 
et had, der skinner igeMem, 
som jeg ikke kan genkende i 
{orWldelse med det folke
styre, jeg er vokset op m~d. 

Ren mløfor.t'e/se 
Erik Nim·Hansen siger til 

B.T., atde\ er flCnren misl:or
staelse«, at sagen er blevet til 
el opgør mellem Gamml"ltoft
Hansen og ~ilUl. 

"Det er ganske llinteres
Mnt, hvordan ~mmeltoIt og 
jeg har set på hinanden før 
tamilsagen. Men der var ikke 
noget særligt modsætnings
forho!d irnelJem ml, ogjeg hav
d~ na andre kandidater till»' 
sten som ornhudsm:l.nd, f,eks. 
landsdommer Calleaøe. 

Der var ikke tale om \lven
skab mellem Gammeltoft og 
jeg, men uenigheden vedrø
rende flygtningespørgsm.ål 
kan ikke skjules. 

Mim: modparter var i Fol
.ketinget og havde ikke fli'Iget 
at gøre med Gammeltoft.« 

tænll8omhcd, ondskab og for· 
følgelse, og det tr en viderefø
relse af det, der er foregået i 
:trevis, og dermed kan jeg jo 
konstatere. hvem der er imod 
mig./I 

l medieverdenen anklager 

Ninn-Hansen især TV-Avisen, 
TV2s nyheder, Politiken, Eks· 
tra Bladet OR' Ritzau for at 
have hængt ham ud i torsdags. 

~Ekstra Bladet har tilsyne
ladende kendt hi:stori~n læn
ge, men vælger tidspunktet 
november at offentliR'ØR'e den 
i umiddelbart før rigsretten. 
~ kommer Ritt,au, 5Dffi en
gang kun beskæftigede sig 
med saglige oplysninger, og 
sætter mig j forbindelse med 
allymingen. 

Begge TV-aviser bringer 
noget, der ligger langt ud over 
insinuationer. og siger direk· 
te, at det var mig sammen 
med PET, d~r stod bag, og 
bri.lgcr både billeder og udts· 
leIser, der på en vulgær mJde 
udpeger mig som skurken. 

Minder øm 30'.rnø 
Politiken kører videre på en 

endnu mere pågående måde. 
og Thøger Seidenfadens leder 
håber jeg kommer på Presse
mU~f!et. Den kan sammenlig
nes med 30'erne~ yderligtgå
ende avi'ler, både mht. sprolt
brug og andet er der 
lighedspunkter. 
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DR·folk gi.k 
påprivat 
morder-jagt 
Ilt ~Qul 811gh 

D.~ FREDERIKSHAVN; Dell 
26'årige sygehjælper Mona Thom
sen døde natten til 17. februar 1982i 
sit hJem i Dronninglu:id. DOOsårsa
gen kunne ikke fastslås med 100 
procent sikkerhed. 

11 år senere bliver cen unge kvin
des død endevenrlt i alle drtal;er, når 
østre Landsret i morgen indleder 
sko:eJærer Poul Thomsens injuriesag 
mod de to DR-journalister Sten 
Baadsgaard og lurgen Pedersen. 

DR·ml'darhejderne brogte nemlig 
i TV-udsendelsen »Dømt for mord« 
Mona Thomsens død til kraftigt at 
antyde, at skolelæreren kunne have 
slået bilde Mona Thomsen og Pedal
Ove~ hu~tru. Britta Hansen, ihjel. 

Monas død er skolelærerens 
trumfkort i ON~Bret med de to DR· 
journalister. Der er nemlig kun en 
forbindelse mellem Mona Thomsens 
<Ind og mordet på Pedal-Oves hIlstro. 
Det er læreren selv. Han har kendt 
beRg<: kvinder. 

Danmarks Racfu kan derfor kun 
have haft et motiv til at knytte de to 
kvinærs død sammen i udsendelsen 
IlDømt for mord(( - nemiig at skabe 
mistanken om, at Poul Thomsenkun
ne være dobbeltmorder. 

I TY-udsendelsen blev det præ
senteret som en afgørende nyhed, at 
Poul Thomsen havde kendt begge 

I lnd!-end d€lllle k\lIltlJl ng kig med på I3nrnekalla\e;1.. 
Hver eJJesle dag når fiøroeklllJalen Lrrkkeren fl.T.

I kupon, vinder du B.T. Præmien- ud over din normale
I præmie.
I Hvad hedder værterne ri Ilørnekana.en,'. _ 

.rNaVII 

I Gade/vei 

I POlilnr. By 

I 1lr. Alder Ar 

Men trods en stribe retsmedicin
ske og rets kemiske underSflll:e1ser 
kunne dødsa.rsagen ikke fasts"s præ
cislOg der kunne ikke findes holde
punkter fllf, at Mona TJlOJnsens død 
kUMe skyldes e.n fllrbrydelse, even
tuelt kvælnin~. 

Men det fandt Danmarks Radios 
mcl!arbejdere. Journalisterne var ti]· 
syneladende fikseret i en teori om, at 
Mona Thomsen var blevet kvalt. Da 
den engelske rel.f;mediciner Bern· 
harrlt Knight ikke kunne bekræfte 
journalisternes teori, kom der plud
seiigt otte Ar efter Mona Thomsens 
død en ny forklaring, Så journalister
nes toori kunne passe. Man flytlede 
liget, så der kunne bijve holdepunk
ter {or, at MOII41 Thomsen var blevet 
kvalt 

Mona 11lomsert blev fundet død af 
sin maud, lagerarhejder Ole Thom-

PODI Thumsen, til I'tlJstre. fil renses fllr mistanken um at hare dræbt 
MOIJIl Thomsen, t" højre. Mistanken bl" rejst af TV·journalislem, J,rgen 
P~tkrsen 0' Sten BaildsgBlfd. b,rOfer. Føtø: MiRi WoIff 

sen. Han iorklHI'rJe politiet, at han som blev draget jnd i sagen, var 
fandt sin kone Ugg·ende på sengen lærer Poul Th()msen, der blev frem
med hovedet hængende ud over sen stillet !lom Muml Thomsen elsker. 
gekanten. Seerne fllt et vink med en vognstang. 

Ligets stilling giver ifølge retsme Mona Thomsens mand vil i østre 
didnerne en fornuftig forItIaring på, Landsret blive afhørt om, hvorfor 
hvorfor der avet det eM! øjen~åg blev harL skiftede forklaring. Han vil også 
fundet punktformede bløclninger. blive bedt om at forklare, hvorfor 

Jonrnalist Jørgen Pedersen fore Danmarks Radio har betalt adskillige 
lagde den forklaring for den engelske store advokatregninger for ham. 
retsmediciner Bernhardt Knight. Danmarks Radio fremstillede Poul 
Han kom til sammI: forklaring som Thomsen som manden, der .';3mtidig 
sine danske kollege~. Der var heller var bAde DritUl Hansens Ol! Mona 
ikke andre holdepun'rter for, at Mona Thomsens elsker. Men Poul Thom. 
Thomsen skulle væl~ blevet ~aJt. sen havde alene haft et enkelt (>Cksu· 

elt forhold ta Mona Th()msen, nemlig
Skøft""" ny "'tlc/srlng måneder før hun bJev flilldet død, og

Så !llclffede juurruJisternc en ny {ør han havde lært Britta Hansen at 
forklaring; Otte år ,.fter sin kones kende. 
død skiftede Ole Thonsen opfattf'lse. Læreren har en blank straffeat
Nu var han overbE' ;st om. at han test. Han har aldrig været mistænkt 
havde fundet sin kone liggende vand for mord, OR' statsadvokat Ole Stigel 
ret i sengen. advarede allerede inden TV-udsen

Derpå irunne Danmarks Radio delsen »Dmnt for mordc~ DR om, at 
fastsI!!, at Mona Thbm'>E'n nok var man stemplede en us!tyldig mand 
blevet kvalt. Og: den eneste person, sem mulig kvindemorder. 

H.~ Sku.espil1erinden Brooke 
8hiekls, 28 ar, er en berejst dame. Hun 
har lige lagt sidste hånd på en filmopta
Rejse På et jap3nsk-auGha!sk samarbej
de, som resulterer i gyseren ))5yvende 
eta.gell. Optagelse.-ne fandt sted i regn
skovene i Queensland, A:lstralien. 

Netop nu er Brooke Shields, bl.a. 
kendt r~a »Pretty Babyt og »Den b1i\ 
lagune«, at finde på den sydafrikanske 
savanne - omRivet al hl.a. løver. 

De.1Jte gang e~ det lidtaf en stroppe
tur for den flotte skuespillerinde. For 
det for5te skal man være meget tidligt 
på færde, hlis man skal opleve dyreli
vet. Og samtirlig er hun blevet kraftigt 
belært om ikke nrder nogeJJ OImItæn
digheder at rejse sig op j jeepen. For 
selvom dyrene ikke er bange lor ,ieepenJ 

i>å gar de til angreb, hvis men;tesker 
rej~er sig op i deJJ. Lott~ 

Bmoke Shiefd_ - fært/It med ty
sertil", ; de Bus/ralske regnskøre. 

kvinder, og at hverken politi eller 
nævningerne havde været opmærk. 
somme pådette forhold. 

Men nævningerne blev orienteret 
om, at Poul Thomsen havde kendt 

.begge kvinder. Pedal-Oves forsvarer 
havde endda godkendt den form og 
det indhold, som &tatsadvokalem., ori
entering ti: nævningerne havde. 

Privat mtJrdsrJSI!t 
DR-journalisterne og deres samar

bcjd~partner, advokat Jørgen Jacob
sen, lagde i;dce skjul på, at de var ude 
Då privIlt mordetiagt. 

l et brev til åen engelske retsmedi
ciner Bernhardt KniRht slaiver advo
katjørgenjacobsen, at man er :nter
esseret i at få fastslået, om Mona 
Thomsens død sk}'ldcs e~ forbrydel
se, og at man, safremt det er tilfæl
det, vil have morderen p;\grebet. 

I Mit Jykkclld er 

I Indsend kuponen tD 

I 
B.T.. Po~lbok,; 242:i. I024 København K. 
Mærk kuverten -BflrnekanalenR 

• 

l,...læsln.T1sTV-oVCnligthvorog 
.Lhvornk du kan se Bornekanalen.'· 

I 
~~ I 
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Politi~ 
·agenter mod 
rockere 
Nye opgaver til Efterretningstjeneste 

ekspert i organiseret kriAfLotte Lund 
minalitet, ikke mindst 

Politiets Efterretnings rockerkriminalitet. .Han 
tjeneste (PET) er i fuld ønsker heller ikke at udta· 
gang med optrævlingen le sig om sin eller PETs 
af Hells Angels og et nye rolle. . 
stigende antal interna Erling Olse.n siger, at af· 
tionale mafiaer, der er slutningen på den kolde 
ved at finde fodfæste i krig har betydet, at sam
Danmark, bekræfter fundsudviklingen, herun
justitsminister· Erling der de åbne .!'!'ænser og 
Olsen (8). den teknolOgiske udvik

Efterretningstjenestens ling, har gjort det muligt 
nye opgaver bliver at over for de kriminelle organisa
våge de kriminelle organi tioner at udvide til nye
sationers netværk. og områder, bl.a. Danniark, 
salgsveje. Målet er at gøre og at det giver PET en ny 
det muligt at finde forbin rolle. 
deiaen meilem <len enkelte I den iotbindelse næv· 
forbrydelse, der meget vel ner ministeren ikke blot 
kan være udført af en bekæmpelsen af Hells An· 
håndlanger eller suppor gels, men også at der i 
ter, og organisationens Danmark i dag findes or· 
top, så også de ledende ganiserede mafiaerIra ita· 
medlemmer kan blive lien, Rusland, Kina og 
straffet. Sydamerika. Han nævner 
. - PET skal her arbejde også, at organiserede spil· 

efter de vanlige metoder. le1<lubber er ved at udvikle 
Mere kanjeg ikke fortælle, sig til et alvorligt problem 
siger justitsministeren, især i Jylland. Erling Ol· 
der er ikke tror på politiets sen forventer at. kUllne 
nuværende stress-strategi fremlægge .en konkiet 
over for især Hells Angels. plan til bekæmpelse af 

PET ansatte ror et par Ar rockerkriminalitet og an- . 
siden kriminalkommissær den organiseret· kriminal-
Manfred Seitner, der er . itet til sommer. . . 

Tidligere universitetsdirektør Niels Jørgen Hertzum havde ogsd 
en kontaktmand i Poiitiets E(terretrtingstjeneste. 

PET-kontakt
 
til universitet
 

samtidig med, at KøbenAfMichael Jarlner 
havns Universitet er rys

Gennem adskillige Ar tet af oplysninger om, at 
har Københavns Uni· tidligere professor og .nu
versitet haft systema· værende ombudsmand 
tisk kontakt til Politi Hans Gammeltoft-Hansen 
ets .EfterretnlngsJ;iene skulle være blevet aflyttet 
ste (PET). Det oplyser på universitetet i 1986. 
en tidligere unIversi. Ni.elB ,Jørep.n Hertzum, 
tetsdirektør, Niels Jør· som var universitetsdirek
gen Hertzum, som selv tør dengang, afviaer et
har haft en kontaktper· hvert kendskab til sådan
son i PET. ne aktiviteter. Han siger, 

- Der var en kontaktper at kontakten til PET mere 
son, som så at sige meldte handlede om oplysninger 
sig hos universitetsdirek· om f.eks. ansøgere til job i 
tøren og bad om, at man en statslig tjeneste, hvor 
ville være behjælpelig med man kan få kontakt med 
forskellige ting. Og til klassificeret materiale. 
hvem direktøren selv kun· . Desuden har universitetet 

.rie rette henvendelae;hvis kontakt til PET om sik
ban syntes, der var noget kerheden ved diverse ar
mærkeligt, siger den 60 rangementer. 
årige Niels Jørgen Her· 
hum.' . 
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Dagens portræt 

Dygtig,
 
fræk og
 
retsindig
 
De implicerede i sagen .om de ulovlige 
aflytninger af ombudsmand Hans .9am
meltoft-Hansens telefon kommer i men
neskehænder hOB stat!=lsdvokat Erik 
Bjørn Merlung, det skal .undersøge, 
hvem der har stået bsg de påståede 
ulovligheder.' .' 

Den 57-årigestatsadvokat for Sjælland 
er ikke sådan at bide skeer med. Det 
skulle han også nødigt være i den metier" 
- og den kender han til bunds. Han kan, 
som det hævdes, 'være fræk Bom en 
slagterhund'. men han har noget at ha.' 
frækheden i. Og ingen dommer eller 
nævning kan være i tvivl om, hvad han 
!llener om sit· 'oITers' forklaringer, nAr 
han har haft kløerne i det. 

Erik Merlung .er" student fra 'Vestre 
Borgerdyd i· København.. Den juridiske 
embedseksamen, blev taget i 1961,' og 
derpå var han i fem'Ar sekretær i Justits
ministeriet. Ind imellem' dr,og Mm til 
Nyborg som:politifuldmægl;ig i et par år, 
Siden blev han f!1ldm,ægtig og njedhjæl
per hos den daværende ch~f~agerfor 
EUælland, 'den farverige Jens Michael 
HeM;z,' .der betegner Merlung, som 'en 
meget dygtig og retsindig mand'. 

I 1973 blev Eri\< Merlung konstitueret 
som chef for 'det naværende '2. køben
havnske statsadvokatur (økonomisk kri~ 
minalitet)oHan efteriulgte deri nåvn
kundige Hervert; Grell, og blandt sejrene 
dengang var især skatte~age~ mod Mo~ 
geM Glistrup. Da Jims Michael Hertz j 
1979 gik på pension, faldt det helt natur· 
ligt; at Erik Merlung blev udnævnt til 
den øverste anklaget for de sjællandske 

" politikredse uden for Københavrt. .,. 
Det siges, ø.t han' for en halv, snes år 

siden 10'1'en bemærkning falde om,'at 
han iklie ville )llive hængende, til hart
blev 70;og-8~ det kunne være, i~~e~sssilt 

·,i '''''~'~'\'' '. ;-, '-.'; ,.~- .-,-'-'i/' ,"t -iO. ',"''';'''' ",:,.',. '!.:T: 

b'rik Bjørn Merlung. - FDto: PDvl Olsen 

at forsøge sig som forsvarsadvokat. Men
 
.sådan et der sa meget. Han er stadig den'
 
bar.'lke anklager med ae markant~ hold·
 
ninger til mangt og meget, f.cka. mener
 
han, at na.rko~politikkenbør r~V11rdere8
 
- og nævningeasger er ingenlunde hans
 

- livret. Det er efter. hans opfatt"else for 
tilfældigt, hvad næviling~e·.~år frem. 
til. _ '_ .c.'. ?~:~~+:;;~,;i:.:~, .> .. l 

Ud over jobbet Bom anklager er :Erik 
Merlung mæglingsm!md under Forligs
institutionen og formaild for Foreningen 
al Statsadvokater. Sit privatliv- indvier 
han ikke offentligheden i. men så meget 
kan dog afsløres, at han holder meget af 

~	 klassisk musik, og at der også bliver tid 
til at fiske, sejle og spille tennis. Og så 
hævdes det med bestemthed, at han er 
mægtigt god tillimerickso de fem-linjede 
vrøvlevers med overraskende rim på per
son- eller stednavne. Men dem skal 'kun
derne i butikkent ikke regne med at blive 
delagtiggjort i. " 

ANDERS MAZANTI 
o' 



INDLAND 

F'onJlJQre/s E{terretTliTl/tBljeTlØJtes aflitrtinB8Btatl'on pd Amager lilJKer tæt l!fd den skyde{orening, hllor uH'II-Erik AIlin. hur værl!l. medlttrt. - ~;ota: Løn! Boruma.' 

Speget aflytningssag
 
Universitetsmand: Lars-Erik Allin havde selv tætte kontakter til PET 
Af Michael JarlnllX" ifølge Michael Bjørn Møller, 

110m Ivrig fotogrnf ved uni· 
Manden bag oplysntn- versitetetB officielle Il.rrøn· 
gCl"rt8 om den hemmelige gementer. 
an)1:ning pA K/ilben~ - Han tag billeder ar alle. 
hn\1J18 UniversItet, uhi- Det var eom om han eyBte
versitetetIl sekretariats- matlak ønskede at dække 
ch.cf LOl"s-Erik Allin, har forsamlinger af, aiger Mi-
f AMVis hart kontakt 'til chael Bjørn Hansen, hvis 
Politiets Efterretnings_ klll,ilS over 1'1lI'II-F.rik Allin 
tjenesta (PET). Dot siger blev afvist øf rektor Ove 
et tidligere medlem af u· ,NBt.han. I fBrgån indsendte, 
niver.sitetets konBisto-' tmn 811. klllgon til Undervis· 
rium., Micbael BJøl'Jl' ningaminieteriet 
,Hansen, som samtidig Det lykkedes ikke i går at 
b'eaky)der Lars-Erik AI· fl\ co kommentur fIop Lars· 
lIn for at have ovcl'8pil- Erik AIlin, men, universi· 
let !Iln rone kraftigt; " . tetsdirektør Peter PJenj{El 

- Lars·Erik A.llin gik og , "IlMaer, at der skulle være 
kæftede op med lIin forbin· noget mystisk ved La.rs·Erik 
delse til PET i en sådan AllinB foto~l\ferinlJ. 
gl'øå,atjegi (oråret klsgede - Det er noget, jeg oltld 
til rekror Ove Nathan. siger har betragtet 110m en del af 

h[....d~ an8varet for farhin. 
d~IRen til politiet, nllr uhi
versitetet havde be~øg af 
kangehullf!t e116 undro no
tablliteter: - Jeg ved Ikke, 
om han har hElet kontakt 
mPrl ordonspolitiet. eller 
PET. For fremtiden er dot 
deøuden en funktion, 110m 
hliverlagtihllmdernopll.en 
anden, sigel' Poter Plenge og 
begrunder ændringen mild 
en ny organislJ.tionsstruk
tur. 

Lars·Erik Allin vor dog 
fornylig slikaldt ceremoni
mester ved univemitetets 
årøfeflt Dg havde oga& da 
kontakten til pCllitiet om· 
kring de sikkerliedsmæssi· 
g<l forh<lld. Det huvdo hnn 
ogal!, da den 50-arige Niels 
Jørgen Hertzui1l "ar univet· 

Michael Bjørn Hsnaen. . , en social aktivitl\t. Men dor' . eitetlldil:ektør (ra 19tH· og 
i"~ Han 1I1gl'r, at LAra-~ik I er' 'måBke nogen, Bom har '.' frBH~~1,',.•9,9<lk.n"v••':;:·' .,r y'
'''AIlin allerede for fem At·lIi··' svært Ved st tøjle fantllJli.en,..... • i øvrigt. 

den fortalw, at han var lini.. 1I1g<.!l' P~t6l" Plange. Latll-Erik AlHn Bom en 
~ {vcrsltetets kontakt til PET. r Han bekræfter, at Lars. mand med ,et viet militært 
r ~Sklen optrådte.-han,' :eta/Wg ! Erik Allin mm til nytAr tilsnit, 1J0mmAake gerne vil. 

lo heYD vooret llI1f:lat j enten kaldte StrafTeret.aplejeud. 
ForavaretR eller Polil:ieto Ef- vnlg central fur udarbejdel_ 
terretningøt,jeneste. sen af nye beBtemme1aer (Ol' 

Niela Jørgen H6!'t<;um un· hemmelig aflytning. Her 
ueratreger irnidlertkl, at dot kæmpede han mod et ønske 
vl\rhamælv,dtlrhavdeden om nt l1dvide r<lttcn ~il at 
mere organiserede kontnkt atl)"tte folk. 
til PET, sam bl.a. 'oad om Derudover var"':1-lana 
oplysnin«er om ortllØglll"e (ra Gamm<lltoR·Hanaell' kendt 
univer9itetet til job i en for ait arbejde med llygtnin
etat!llig tjeneste med sdgang gepolitikken. Som tidligere 
til klAllsifir-orot mntl!riale.. furmllnd for Dansk Flygt-

Også Lars·Erik Alun hav- ningehjælp (indtil 1984) var 
de under Niell! Jørgen Her- han med til at kæmpe mori 
t2.um f<lrbindelse t,1 PET. den atrlLmnlng af flygtnln. 
men kun i form nI døn mere gen]ovgivningen, som davæ· 
praktisk orienterede kon· rende j\l~titAminiøt6r Erik 
tukt om alkkerheden w:d Ninn-Hansen fik gennem
størra IUTllngement.er. ført i 1.986. Stramningen 

Det lykkedell ikke i gAf' At korn ofter pres frll bl.a. 
rA. en kommentar t:I Il8gen Fremmedpolitiet og fra Sve
fra Folketingets tlmbudBo rigo og :Karge, hvor aere 
mand, Hana GAmmeltoft. frygtede, at. pW!l'!!<t1nen9Iøke 
Hansen, der angiveligt bl!lv terroriaterville udnytte den 
nfly\.tet i 1986. Dimsnng var, : lempelige da11$kø l1ygtnin~ 
hHn profuSllor i rctuvidene· gulov, .., '. ".. ' 
kab pi\ ~benhsvn8 Unive,"" 
sitet. PII.,det tidapunkt v;.\r 
han flOm medlem al dllt f..1
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'Haarder giver'studenterhus kniven~'  I 9 ?feJ 
. ,... ",.>".	 ... .-., 

Det planlBgte "	 stadig hajere grad lægger drede år, og det foreko}l1mer 
vægt på at få studerende fra r.1ig at være en dårlig ide at!Studenterhus i udlandet hertil, er det mær fraskrive sig sine rettigheder
 

Købmagergade keligt ikke at kunne foreslå ved at sælge ud af sine mulig

disse gæster et sted, hvor de heder,Il siger rektor' for Kø·
 [opgives". kan møde danske kammera	 benhavns Uniyersitet. 

~,:  ,-'- :-:\I~;)/:;'"j·':,.:'  : ter," siger han.	 De studerende har tænkt'Af'H'ANNE-DAM Baggrunden for direktora- sig at svare igen med aktivi
. '. "~'-.  '. '. rets nej tO et Studenterhus i tet i det hus, de har haft til rå

8om--Ied l regermgens spare- Købmagergade synes at væ. dighed i tre år, men ikke har 
planer på ;uddannelsesområ. re, at Undervisningsministe- kunnet bruge i Rærlig høj 

"" d~~ har _-'?Jrektoratet for de :. riet overvejer at sælge nogle, grad på grund af bygningens
;Vl eregå.ende,;.;.Udd~elser af sine værdifulde ejen· dårlige standard. 

I.	 ?eslut~t,.J,a~~ der . alligevel domme i Københavns cen
,ikke bliver et Studenterhus I trum i den hensigt 'at lægge V'l hurti' t 'b
København. ':.	 . , l g a ne 

.A~ f b f en del af umverSltetet uden- cafe og biografDet fremgl1C a et rev ra for b en 
dlr~ktor!ltet,  til Københavns "J~g  har hørt et sådant »V: i .har kørt en meget lav 
Umversltet. ,., , rygte, og hvis det er rigtigt, profJll de år, det har taget di: 

(, ~fter  ,8t·,lIø.V~  'sat øk?no- s es jeg, det er en underlig rektoratet at svare 08, fo;dl 
, ';~  Dllske m;d1er.af l ~re år tIl en. r::de at klare statsfinanser' m~  lod ~s  forstå, at. det ,v~lle  

:::,:omby~'.,;af~:eJendommen  ~  ne på.- .Universitetet skulle _' stille, os J det mes~  pos~tlve  

ri ,Købmagerga~e 5.~." har~c: - - også gerne bestå om to hun. ~- .l~s  I en forhandhngssltua.
benhavns:,Umver91tet af-Dl· tIOn, Den aktuelle besked fra 

i:' _.rektoratet;', foryde Videregå- direktoratet opfatter vi imid
,4' ende, UddOnne1ser fået be- lertid som et forhandlings
',"sked 'på',at'opgive projektet, sammebrud og vil nu optrap
. Ombygrlingen har ikke kun· pe aktiviteterne i huset. El· 
l: riet ,sættes i.gaiJguden grønt lers tror folk jo ikke på, at vi 
L lys fra Direktoratet~. ' har brug for huset,ll siger 
1-' ,:,Der er tale om en af bespa- Lars Kimergård fra 8tu~  

;'--- ,ielsernepA. 'det"fmanslovsfor- denterrådet. ' 
; slag, der _frems'ættes af rege-- I et forsøg på at skærpe af· 
ringen i næste uge. , . fentlighedens opmærksom· 

Der har ikke eksisteret et hed over for de studerendes 
fælles miljø for de studerende lu\bløse boligSituation i Kø-
i København siden lukningen ~ benhavn etablerede 'stu

." '~,;,af Studenterforeningen på H. denterne sidste år i oktober 
, " C.AndersensBoulevard. TROLDEN et par slumlejligheder uden

, '..VL.hllIdkke ilange tider TEDDY for . hus~t i Købmagergade. 
'c. ,'c haft, et. fælles" samlingssted, Umversltetet lod dog stu

"'	 og det)J)rnescjeg.ikke. vi kan ,'o 'denterne vide" at man helst 
:være, bekendt,u .siger rektor' ~l?  at studenterne så ·.lejlighederne fjernet 
,OveNathantilInformation. . e eremL1tageskeen straks, idet man var nervøs 

l: ''''''Y'''MSå,meget"'desto mere som J; den anden hdnd for at· forplumre forhand
·<at Københavns Universitet i lingsklimaet med direktora

t; , , .' ~  ':-i<~:k~,,/:::"  ,-----=:: 

tet. Lejlighedernes ,levetid 
blev således kun halvandet 
døgn. """"' ';"" 

Som huset i Købmagerga
de tager gig ud i dag, optages 
størstedelen af et .storkøk· 
ken, der tidligere husede stu
denterkøntinen 'Kaniuba~  

len'. Køkkenet forudsætter 
imidlertid,en ombygning for 
at kunne bruges. ,. \ _ 

Studenterne vil på trods af 
den mangelfulde indretning 
så hurtigt som muligt stable 
en cafe på benene i huset~  Og ~ 

helst også en biograf. <:.r-, 

Ingen kantiner på 
fakulteterne , , .. ~ 

"Der er masSer. af' ..fag \' 
rundt om i indre by, som ikke
 
engang har ·en kantine, ek \;l
 
sempelvis jura, kultursocio

logi, sociologi og politstudiet,
 H
Det betyder. at vi må trække 
over på f.eks.. Klaptræet _for 
at snakke sammen. Det er alt 
for dyrt, og desuden har man 
brug for at mødes med stude J 
rende fra andre fag,lC siger 
Lars Kimergård. ' " ' 

Ove Nathan vil forsøge at 
få en forhandling med Direk· ' 
toratet for de Videregående 
Uddannelser snarest muligt. 

"Vi må sikre os, at direkto
ratet støtter den grundlæg· 
gende ide. Og så må det være' 
en opgave for universitetet 
og direktoratet i fællesskab 
at pejle sig frem til en ny lo· 
kalitet, hvis projekteU Køh
magergade betragtes som to
talt opgivet••e siger Ove .. Na· 
than. 

~ 
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Væk med volden 
20-Arig ugesløs mand tævet. ihjel på Aben 

. gade. IB-Arig pige wlldtagøt oll" drlllbt. -lO
tmg mand stukket med kniv under bRnalt 
røreri. ' 

Rystende kendBgerninger dllr dagligt bliver 
luutet i hovedet p& osfrlll formiddSgAhlodenea 
Bl'iaeaedler. fngen kiln undgå a, blive chokarE-
de,og helt naturligt rejseri:1er riR etma9sivt. 
Icr".. i bofolkningen om, atnu ~A der g"'feS no

fet fQ~:;r~~:rlln,:~fu~~:nclø aAn~Ie,::uærdeB 
\flever i et Ramfund, der gliveT atll.digmere 

rAt, r st<lrbyert'le ekriger elcml!gheden!n i øje
nelle pA gaderne, hvor byernes mange hJem
løse. alknhnlikere. m.rkom/lnel (}g paykfsk syge 
dri~ar rundt, udon ut fillll\fund'lt reeltbekym
rer aigoDl dem. 

Udviklingen gAr i retning al nt deraklll ata
d'jmindre Ul, før den enklilt.e grlbe.l til vold. og 
vo den erolle langt grovere, endvi tidligere har 
oplevet den. 

Politikernes avar på et stadig atllrrt problem 
er taget lige ud afden amel'.kanake lrorebog 

i probhtmløaning.llArdero atralTe til vo1r1a· 
udllvern", lyder det massive krrv frs bAde bor
gerlig og socialdemokratiak sidt,. 

Sef\e.tor fnraleget kommet frem i regerin· 
~ens lldkaa~ til dan såkaldte voldapakke. oom 

h~~~~ Radik~~:~ ~~j~;d::e~gerlngen, 
Dol kan være f1Vlllrt nl fntt:> «lgikkel\ bag for

. -iil;:d;~llet~ ~~rtf~~~~~~~; ~r~f~4"1~~nt-
mord. 

T rur politikerne virkalig selv pA, al et men
neske der ~llisker plaklItfuld"\: helt Ild" 

p& overdrevet, overvejer længt!( n af den atruf 
der venterharn, inden frustrationerne udll1l.M!lI 
v~d ..tbnnke I..~ på dot tllfreldit::e menneske, 
der nu er kommet i vejen?Eo fuldotændig ab

~;~tf'~d~;::d:;:k~:~ra~:~k;~a~: 
~;:å:~irvi:~~l~::t~~~~~eJeit~~w~e:111e~jo 
~e~~aJ:~~:il~~~e~~:~d~ for fo~lerne 
bag hArdere straffe, at tla ikk" ~,"1Il fr.::mvillo 
nogle ell.sernplerpA. lit hArderestrllITe betyder 
rnlndrevold. 

Et kig OVer til USAer vel et afde bedste ek. 

:i:.::h1ee~f~;,d~~I:f~~~ia:~l:~l::::~·d 
uhyggelig h~at. 

I Btedet for bevid6ttøst nt trllske i hælene på de 
løa"inG'llr der allllrede hllr spUlet fallit bAde 

~~~::fri:n':fel=~~l~:h~~~~~nd':~k~~~. 
Iitikere forailgte at fjemo AUlIgerne Iii den sta_ 
digt atieendl'vold, fremfor at reparere på kon· 
i1Ck'lel\llRrne ilfden. , 

Dererinll"en tvivl om, lit don allerbedlita beo 
kæmIleIse afvold ville være en nfakaffellill af 
arbtjdllle&herlen, stop (flr gn..lU'iaoringen og!W
ela! genoprotning over nelo lini/m. 

For hvordan kan mIn {orven"e, lIIt det onkel
te mennlll!lke 6lDtter værdien af et meoneskeJiv 

:b~~~:t\~:e%~h~~~~dfun;f~3:r~f~~~~: 
skernærmest i detjljeblik dø {orladerskolen. 
og lador dom rådne IIp l forumta bydele? 

Cmnlrmtedsll'l!on.1'l 
~!gada 3 F, 2200 KøbMha.n N 
111.3135 21 93 ol< 31 35 13 51 
tax SS 3120 39 

~ ~~ _	 Tlradlljl 24. augusl 1903 

Om hovedfjenden 
hovodljønMn. Fo. dol pa!' .Hor glOJder det oUl .t ges,""" hlo\Drike. og de" 

11M, ""'" v"'U 1I."'l' oM,,· mod 1Q'~okrilOkor "mNl ~;g 
Fra læ.",.""

DruirH. Andersen. ,e;t"\~:~!r(..... doorigin.l. de....t vi Olr"legiak .-.tur betidllell' mlu! ..."dlodo oL 
Arhus d<.\o;,,,",,,..l.Ilr 1'r"Kr.",inl"...,	 hovL'<!..41dct mod Sed.ld..... falbYdo .li~ loIbb{ vAo. 

"'okrad~~. ",on "I"" en Emtl{l( ood..lfuciR..... 
:;~ai:'~O~~~~ il~;ki;	 Bldlln PlAde, d vlaomlldig t..ori oido dermed (orbund• 
der (min ll'f<l"".'lloll..,\: . m..d fuM kun ."Ilribe, f .. no .p,rg;rmlll Gm KPlh ",1. 

•50m hu.c<!ljendo (.<don .<ilmon o, .lilrbolll'lIeo;ai• I" og (o'o'tl fo..yndeloor h.r 
SUJr "ar ",i" .. nd,...,n, d& l"<I~ulutinn_r" ko"".unia· el.• jo elUd ."' ....1 nUijo\ ar en 
jelf 1'II.""mg /ot"'iddllll' på ,.... " don '1ICI<S.li.lIe~.· .... Lleg .elm"'lke Ulo<t!el\8 ~..... kArt«lTel; d" v..:I.., 
.omm.,:cjrun (Rød Som_ ronniomo. ho~odJjondon I 
ml'l<l~r ",d.) kø,Ul dig l\.Mjd~rkl...~... 116m hmr :~,:I~i/;:: :e~~:I:f.~e~~~: ~:I:{:"f~~~o:,~~~~~ 
bri o,,, d.n 'Oln,.e borg...-. en bl'Cd 0rtani.'{o".k bo· ~od,jenden r", en rer"tlJli.... ..,( opfonlring ~r du d nu
 
lille hi.UJrieaknvnin,. •i. i do oodoldamokr.liak& mOl .""illli.liak hnvR'gol•• oll;go>.l øvod.on -og ja~
 

tAoe Ul !llno: At EKKr Oll" p"rti'~ol: ~eri ,m"" up. lilenhv<\< tMbeu'l.'"'l'Ji.l. im..luer med 10f'1lø,illJo.
 
KPD belr.gl.cdll SrD oOm i røgroreningerne ' ~ no' bu<t!o dll, om no' "v'«r.d;/I'.
 

Lidt om aktionsenhedens betydning 
Fralænrna demolo:r..t"",o. der fu..kol_ iU,. "td,~v,n"'",nl'!StrI,..l det alt fllllrovonl og ofle.t 

ligo Btoder i EIlI'OPØ, ligele mM .ure ~Liner. 

lIfEmU ØslerlJerg. ...... i n.n",,,r\< m...! Th. ~~~ldh~~~·.t!~~g~lt H....d h•• m.... så Idoll>
1bm/1l(!Mlp	 Slimn;nr, .or villige Lil øt til,;,!, B( Sooialdemekrn~ ri.k t'el ~~rt .t 1..", ol d.,l. 

..jm;n"lr~re "IorkopH.... ri;il~"L 01\0 /lu,,-dliL"i1rrn<!!t• .,
lonI ot.(or ",c'<1 arbojd.lM -dll~~ - }611U&k~-tni;;;m, SEOld"LBOØllliøtla),""'n'

Kæ..~i(ff, Anierno	 hod og doL hola. 1f';lilp-~pon"ij'>Iim.IJo-m1)\- hedllpørtil bIa... don.et i 
S.d.l fn.dam.loorion, 19~6 i dollenere DDR ((ra
 

Di... oiLoLlT e. - klldekri. .om o'ledeo .ldol~1 ikke var ·1~~f~~~iii~~~OIlh~l \949\ mod ud\<ykJ<ølig•
 
Lio}LII"~ - gOO"OI rigtige. •uldon-. mnn ud"!"on, ar ~!!>IjiL-I!"_tJ'~j0iiii:li{Clp henvilf\lnpr 111 dan ov""


l:lO<ielr••Oh,met""l'ItrI U9-\ ~vo vj,hligkodon.\>io\M.o	 nævnte kllta.tmrok"", op 
otod llfadviPllafkrhAnd,," i ..."lytilk, at højresooinlrlo. ;.'-tl~tt· ::;:r.::.K~~11-t;-~ modJ933.
 
1nt1·"n~. 1lll'!J.h~j!:"'_""'~l!!:: mokrnt.erna .;lhgl adnlLlli. I rn:d."rotddel honYi.LIl
 

dreNde fOf 'lilrhpiUl!en i:·I~~~~æ~l~ mon III cl"'-.... ; Illl\l)·.m••

~;.k:~.f:Fn~~å1.,i~1 _ .~k"ro' ""'" de pr d"~ i mali, hv......ll.&r Iromltluniotor,
 
~lIr4', u~r Ol!. eMf1Lrm:. ""8", 19~:\, l""e.. fur TlmI· -nOII kllflkro\ p~..;.lil je, uO'l!ll.lo~mfo progrv...iv.
 

merne efI';F_UnioMn. ollol,. o~ .pllu"loen I:"""ro· Og vo"o!.r'HG";""""",",'"_
v.c~:,o~~~~~~~~ ''''mu> 110 <"et deMk" 11j00lp""rh~. !<Ir IgM (?)gav ait til ni or

/Jr kriJlllbovillinr,rno i 1':114 .1t.:I~~:~.1 flltk:.'::.":: d" til f<,r<W ro. clo {~.ko og bo.,lde ......m.n. (\ Dnnmark
 

_klo...... ,narLf\jdct. iii. .."d .. Dnli(eaeili.i.ke nyxl' &ltIRthltid.k.miloef\ fo•
f~~:~:l'l:~~ti~\~~~~~ ~r"'b.. -f'j('~ m~l. ""'"' "inl'O. 
pA don int.o'nnLionlllo on...	 1'IIuHl!t o,dn.. ..d {m· ./\'In !lir. Axol Øel"rberg. Fi.1;f.~~ekk~o·~~:: 

pnl1""n~l"r. AlL ),"n w" do. ,'"~r nlod I M,U"llUi(un_ l\iemmo nrbo:idot e"ntm~o1-~lK,.";~~:;;;;~~~~o'."rn. norl.cnd'KL "Hrcs "",d po:]_ dllM hjn'!roll<hojde, ",tr..rt n!M.... 1!l11'Ti d.lllnlm,d,\\. 
",on ","" h",mn' .0oHID Lio~milll"'l. ,,( lle v"n.lrcorinU-rod" "". .ke og If\Un~zialilko lI,hei· 
Mlr. ~noralilith,,~ (ill" d lld <Ir jo, klo"., IL doJ.u> rinl,I""u'\<:ml",. h.vrI••oL de. Do. o.mm" h~. vmret 
.."kti""", ... hnjro""liLik ... 1'IIlmh...to ....,.do!......,.• rbrl!8"I h"'" 1'IIod 'ommen li]f,,,ld.l _og rOnlgAr Itn· 
~101 ~on pllJlolOnol< vo_ um ll""11A MIl_nnill ilor,· "'ed .nd.... III rll I...mrkon' dll - i .Fn:kol,.,''''lflll•• O 
lulion l Tysklond 1911I. m doL "llIl,.!r.ln.a'OlU\lgO""'" modEr. -M~c;P""m.rk

~~:k;'\fL~:."~f.~~ i'~r~~Il~: ogd~l~mlf" Nord~n.
d:i::~O~1(:;,;:~~1~t h"jdolovg'.•nin~ oCorto de :r~~t:.:.:~:~o....~.oW';; l r",mUdCI, I J990'omo 
d.mokmti.k.fo,....II..miu;· 1,•••"0" og 21)()().tall~1., bl;'llr nl.ti. 
.IOT OUIIlOV No.kol. \'ol.n ,Jol. 001n j"~ (rilm ~L".°;xJ~!:\II~~:t~.I';;:; 

V",,,Io..., Køb<lnh&vtl, Ik~Ul	 o","nhn<\.,.,f..ll.o . ~1I"'1'1DoL '". ogd høj",eod.l. h",~4'!:C~~('lIflclr.ig;-,; ..	 "fld..u mere n.~vondigr. 

l:'a~"~~~~ri:~:~~Tat"~: 
\ ~f~;~k·~~=~~l 

Et nyUigt fo...IIlIP;] ''''<ll. 
Rt den inwmotlonolo Iren 
mwioUeo" be.ægal... Inll"" 
fur'lImm.rf\."f~.KY."I:_ 
.et..len hll lW~ med eflc,. 
h~nden op mod J8ll delt.
ll"nd. rortJ.r1ltNPl"'r Ul 
_Oon inlemntiolUll" Enle.... 
u.., -Il\.lflet;llattlol"""ij". 
nu" 199) med de!cgeredl 
frR M I....~. af virk"hg ""n· 
olreorient.rea"	 øoå.Iliowr. 
"Om beluo"..pe. prlvlltioerin· 
IW.••00i"ln plno< r•• IMP.Dl:.'nrene GA'lT, Vordonlllank.n og

elendighed "wrk8pJlR!ano tllllionlllo 

nanh.... re••rnv..... t {;'k.::'EtN~mod n:; 
~~·,~:::kb~~~~. d:r"'~~r1",iie':i:::';I~."d 
nlnKer, elt.so... IndUo ","o	 d.n ...l.ien.t... den regionoln 
.1"".., ."..100 ond h.ok".. og: """ helt intorn<ttlonnl<!. 
"" I~veo =:~~:n~~~io,,;,,:k.lJ'iW 
- 1).'1 eojo rysl.nth illoyal H",k: Vi akal jU~ ""'8'" 
~on~ ..rr",cr. Ruordol' .lml fortldon til (orU.t k",.l og 
u/.urU.1o b",,~.rk~·klare ,trid. VI .bI dorirno<\ tit... 
r»r fsmkpd. al ~Iklm hall0/(or1lden fo~ nt k..nn. an· 
lU '!O<l.rakud»l\ ~.~ mill;· ••nd< <kno .rfnrj"ll.r~ po. 
-ard" kr, .ithledr!	 tililJ.<mM.rI 

Arhuo-rallllklin.nn Odelllll'>-ra<lalrllonen OKPIMLs LlIIl'l:ltmdrnB8 
Gl. ~\IIlk"Qad" i 7, llilOO Muo C S·..bhu.~eJ '00, 5000 Oden!>U C (lll~MI9Odr:lllldo 26. 
III. a612 G9 gg tlf. \la 14 Og B3 2200 Kol\enha." tO 
hver<laga kl.: 9.00014,00 "ve~flll kl.:9.00·14.00 1I1.313560agI 
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~ NOMISKE INTERESSER 

Lille 
men 

•

[. AtA-J 't::> 
klart 
nej til 

•umon MClln,tian ~~hRde  

Revolution 
i højre side /'1 l 

Omkring 46.000 
stemmer mellemja 
ognej gav dansk nej 
til Maastricht
aftalen - 50,7 pct. 
sagde nej mod 49,3 
pct. for unionen 

Af JOHN KREINl::R 

Danskerne sagde nej til eD 
dlln~k  indtræden i en EF· 
1llli0Il. der n bll9m-al på af
talen fra Meastrieht. Et kP~  

bellt,meD klart. nej, hvor om
.\aing' 4l).ODfl ~tanJner  slclte 
nej-sigerne fra ja-sigeroe i 
ncj·~igeroes favør. 

50, i pet. af vwl8""'""ngde 
nej til unionen, mens 49,3 
pet. ~  yitlJgt!rne fandt !!Il 
dansk indb"æd",!1. i unionen 
rigtig.

3.964.415 vælgere var ved 
stemmeurnern... Dot 6Vare:r 

Omkring 500 fra ven· 
"trenØJ(lIlS ,derkanter 
beny1.ti".d.. arbcjderllt!8 
internationale kamp. 
dug til en fredelig ma· 
nife~taJjon  mod kapi. 
tal ug fascisme. 

l. maj-demonstrationen 
fra f{n}JenhDvn... Garr:mel
tun' ror anl!-rkiste~  oC" RZ
"n' ned ner.. har ejlers 
urw ffilJndet UG i kou[ron
L(l.tiUJ1L'r med politiet 

Der.ne gang najedes de 
m~c1  '" udstyre prucessio
lle~  med trægcwerer og 
n'ue hannere, men> de gik 
l,'l"nn..m (,J'cn og ["jrede, 
at 'revolutionen va.~.brudt  

od' 
rndel"Vcj~  i deu stærke 

varme på vej til FlP.lJed
parken beretwde en taler 
fra h"jtt.a1enrognen ON 
tidJige«- tiders mim:levær
Gib"" bataljer. 

Optoget n"IJt sig ;Jnrler 
det oærdeJes moderate po

Ny studenterforening 
p~  Kc·benhav:J.S Unh'ersitet 
er en gruppe ~tulJerende  ble
vet trætte af. at der ~iæ~dent  

er arranger.1enter for al/r Mil· 
dcrend<;:, sa nu har de dannet 
en ny tværfaglig "tud<;:nter
forening. 

)Der findes en masse sma 
dEba.Uclubber og Joreninger, 
men der er behov for, at de 
studerende. kommer ud af d~  

res små båse og mødes pil 
tværs af for"k.:llige Jag,,, riger 
Signe Ropke, der st;lderer 
jura og er med i den nye :/or

til en stemmeprocent p~  82.9 
- DOg<ot Ill"ereend Ve!ltet. 

Ved EF-IIfstetnningetl i 
1986 var stt=epl'OCEnten 
90. 

Geografisk fJl' nøj'at i«J= 
met fra vælga-ne i l\'om- og 

litiopbud pænt i højre gide 
af kør,,\}anen, og: ud over 
talerne blev det kun :i1 
lSfJle~t!de provokationer 
som (U bemale Fond~bOr-
sens facade. Før afgang {ro Gumm<!Um}. - Foto: lArt; Hamen 

øsen-nand., Fyn. Bornholm, 
Stotlltnll:JlS Amt og Køben
havn, men~ vælg~ i ~La. 

VOlIt- og SiluderjyllllDd samt 
i NOrdsjællwd hat været {oz 
en danskindtræden. 

Dcl. tæ~te 'løb' blev j løbet 
af afstemnin~"ftentt1l nær
mest en gyser efter dE første 
prognoser, der gaven  ikke 
bue klar. men sikk.-r - ,cjr til 
D~'siglmle  med 55 pct. Den
n" &k:rump..d~  l løbet al al· 
tenen, uden atn~J'\!ct  dOS' blev 
aatoverstyr. 



Lørdag 20. man!> 1G ARFJEJDEREN 

Huset f
 

St"denter},uset },ar modstået uta.lli~e: 

i dag som el/eoemk cenler for byens si 
bellytle sig afde mange lilbud. 
Hver uge hommer omkring 800 mcrmes 

\,

~ 

-

'-De kan ikke stoppe os 
Initiativet til Studenler ISete med. tigeSClm d{'J' ('rFra Studenter Mod Racisme er 

Mod RllcillnlO blev lllgel folk fra andre orga(liBatio-
meldingen efter bombe-drabet helt klar. fømt p'" året af en rrekke nllr. men cl<l arbejder p'" Uge
Kampen mod racisme skal forstærkes folk på paykologistudict i fod med alle os andro. 

I<øbenhnvn. 
- Vi ment..e, at der måtte Bredde og plads

- Dcn reaktion vi har oplc det tragieka drab i &l1lf! Vll3fC andre tmll OB, der var til uenighedervet'eJ1cr bombMrllbet GT, Ilt rødgode. Mødet bandlede foruroli,:ct over d!'n Ilom
vi l:IaT fnet fienl henvendel om den clt9lf(lme høirei1t'i I fundamæssige udvikling og Dåde Anne og JellpeT frem
Iler: fra udllanlleTscsstcder, EuroplI. og Danma.rk. Over BIlVlwdl)eleled, de kUT!negtl hæver det tværtimod som 
dCT:IlU ønskeT a~ sl.llrte All· 200 melmellker vor mødt hen og være akl;ive, fortæl. 11Ogot mege~ posillvt, at der 
t1rapstieke grupper op, fOT~ frem, Deter det højesto deJ ler Anne. har være~ folk med df'r har 
tmlll;!T AI1ne Jøl1sson der er tngerantnl endnu. i den mø Og dl'n nnw!:'(\lne hllr visl erfllringer fra aodm organi~ 
med i Studentcr Mod Racill derm;,O;c SluoontcrModHn. sig Bt væn: rigtig, I løbet af Rationer. Ilet }Jar gjort, at 
me. ,-Det der sker, er den cisme afholder i øjeblikk<lt. fh. J1Idn~der er der kommet deter gået hurtigt medøtl? 
modllatte rea.ktion, af det -Det ervigtigt, at vi hele en fMt kern" ( K~honhavn initiativet synliggjort og 
den ekstreme højrcnøj måt tidon husker på, at vi er pft. amkring 4Q oktivc fra komme ignng. Allereda i dug 
te have ~nllket med det her. mange flere end de er, fasb mong& forskelllgo studier og har Studenter Mod Rac:lsm~ 

-Ja vi hnr faktisk ikke IAr Anne. - Vi skal ikke'give der kommer helo tiden nye c~ velfUngerendl'! eamarbcj. 
oplevet berøringsangst ener dem ](lv til at få den Indfly til. OWIA fra andre st.edcr i de med anorO) IlJltiracillli"ke 
bomben, supplerer Jeeper delee de ønaker. Tandet. Dcr Ol' lige kommet organi&otioner. Selv opfat
Lund. - Tværtimod rykker henvendeloo fra Næølved ter orguni.slllionnn si.g sem 
vi Dutætlero sammen ogbli. Gymnasium der er ved ot en Rlngll koordif\l'-ringfJgrupTenol' 
ver rtuo. Thlligcre vnr der f1l.llrte en gruppe op og inili  pc, hvor grupper eller enskal wnuUggøres nogle' der mente, at d,,~ vor ativet slr..r ogsh rødder til kellpcraoner kiln tilslutte
 
overdrevet når vi Ilnllkkede nhde Anne og Jell'por lmgger Århus 11\1. eigog fA sWUc tildens loka

om J\thiElme OB fncillme, men ewr vægt pb. del positive i. al l F.klltroblllde~ er Studen le aktivileter.
 
det har vi intet hort om den ab. m;:r,nge mennesker har l;cr Mod Rocisme blevet be· - DctcTcn vigl.igerfntinK,
 
eidllt.e' uges lid. viat dercs afsky fOT ~orTor· l.egneteom en IS(lnl.ernlltio· at grællrodsorgnnieationAr
 

Anne og Jespers oplevelse drabet blandt andet til min TIllIe Socilliilltor)-orgonisali plJ ønæverlgrundlag(lår iaig 
llft'(!nktioneme blev bekrrof· d~h~jlidelighcden_ Det er on. Men det f1fviscs af dem selv iQ'('n, mener Anne. -I et 
tiget. dll Studenter Mod Ra· med Ul at umuliB~~, il~ ac1v. iniliatj'l$Om det hefskal der 
cierne i tiredng.l afholdt eit den ~k5treme højrellllj kan - Det er ikkP riRiiRt. (liger være bredde og plade til for· 
\,,,teOlfonUiIl" m,do .no> kugo tol'Nlr DOm meLode. AnM. -Dcr er nogle enkeJlc Rkellie'" holdningtlr. 

Midt i Købmagergade lig

ger det, som et bovi/il på et
 
det nyttor T!oget o.t prow~
 

eteraog ikke give op. Det er
 
9 Ar siden københavne atu

den ler fik overdragC't hu

set, men sideT! bar dor
 
vmr8~ utallig(! vanllkeli~ho

:ler og forl;.~g pl" hlkmng.
 
,~n~tllal:na...-h8.r_.. 

øtærliert orhojdet vidortl pA, 
at udvikle et l1ktivt kultur
og dcbnthulI. 

r Irndebllledet vækker 
Studenterhuect opsigt med 
nino farvestrålende gavlmn
lonet, der er lavet af ct 
kunl'ltnerko1JekU'I tilknyt
t.c~ l'uBot. Indenfor i etuee· 
lege. l er cafeen. Et eoort og 
venligt rom, med bJometer 
og lya pft bordene. Det Illcste 
afungen erderfyld~pæntop 

Studenter Mod Racisme 
har neosat en rmkke fOT~ 
skellige aroojdegrupper. Ud. 
over prneecgruppo, feet
gruppe og aktionsgruppe, i'f 
der dels en dokUll\(lntationø. 
gruppe dor Ilkal indsilmls 
oplysninger og tnge ud pi\ 
gymnasier og akoler og hol~ 
de oplæg. Dele en univerlli· 
tetsgruppe dor har til opga. 
ve at bringe debatten ind i 
Ulljverlli«ltetJ! rlngligdng. 

Det næste offentlige møda
 
t-irsdag 31. marta vil dreje
 
aigom hvilke modøbndsfor

mel' den antiracistiske
 
bmp skel benytte aig af.
 
Opnb de bedste reøultol1lr
 
gennem oplysning og dialog
 
e11..r gennom aktioner? Der
 
vil være n:prtl:lsentanler fra
 
SfV, SOS ncisme, IND·
 
SAM og HZ i plme1ct, udover
 
selvføl(l9lill Studerendo Mod
 
&dell1Osclv.
 

StudeJYrJtk Mori RII.,br~
 
luna kon/akte. hlle,. lIndat
 
m.lumt 12 of Iii / S(udfn~
 

lerhU8~~ pli Ilr. S3 136..';9'
 
ur,h'bh. 

med Iltuderende (lg ni 
der IIIAr en fritime ihjel 
ler bare trænger til en Il 

kop katTe. Ovenpå ml 
man of en fM"veekaploei 

Klods <lP ofRunddllrn II 
"n<k. 
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Ejltr hombe.dra· 
bet har vi[tJet end
nu flert Jumven· 
deIst/", {ra (olk rkr 
vil vært ahtive, 
fortæller A'me (lI] 
Je:;per fra Stude· 
rende Mod Racis
m"ler 

lillgstrusfer Dg fUllgerer 
, ter og alldre, <kr vil 

hilset 

illø, pink og grøn. Her er 
noge rom dor brugtl8 lil 
øder og husets andreakti. 

jtllter, I det røde rum mø
er jeg Antje Jtln980n og 
csper Lurul, der bi-,gRo hor 
ærtlt aktive i huset j en 
rrække. 

~ 
- I l~bet: l\f det sitlsle 

111v~nd<ltR'ffiHdhn!"; h,,!\_ 
eget travlt, fnrlreller 

.k!sper. _. bær 111.1 sker her 
eh maalle med IIwre udad
v~ndlo arrangementer o/{ 
~Il,nge ak live grupper. Vi 
h~r problpmcr mcd ot være 
hh, der er behov for a~

UtvidC 111l8et nu. 
-Ja, mene manlIe andre 

o anlsntioner og grupper 
e i krise, blomstre huset 
il r og udvikler aig, tllføjer 
Ane.  Jeg lror vi har fun· 

det en god måde R~ bla.nde 
dot socinlll Mrnvrer og det 
fuglige illd\lold på. Du er 
behov for ~OciBIt fmlle8~kob, 
men det kommer jr. ikkfl nf 
tli~ selv, det kommer nllr 
I'l\nll er frelles om noge~ og 
del Ilr vi her. 

D.rømmcl).om 
et anderledes sted 
Udover eofeen med 9ærde
l~.~ rimelige priller, der hnr 
hbentalle hverdnge mellem 
12 og IB rllmmer huset en 
long rrokke undro aktivite. 
ter. Der er mUllikøvelokuler 
hvor syv amatørbands hol
der Ul og hver fredag onen 
er der levende mllffik til kL 
aom natten. En longrtxlkko 
aktivitetsgrupper er til

knyltet husel. Der er 
bl(ll1dt 8noet Regnbuen -en 
psyllo1omak rådgivning, fo
togruppen, Tai Chi, skak· 
klub og debatforum. For 
elet ikke nt onD.kke Oln Stu
derende Mod R.'lcisme dor 
er omtalt nudetsted her i 
aviaon. 

_ DIl~ .. l. <ler ..k"r .1. "',,_ 
get, trrokkor ogaA nye oUi, 
vilckr !;il, siger AIIIlC. -.Ieg 
opfutter ddph den mhrle, ul. 
VI i mange år hur fYldt en 
mIlBSC cllergi ind i det her 
h\l1 og lige plud.elig er det, 
som om det bliver Rl'lvoo
vægeligt. 

Kllmpen for et alud.,mil'r· 
hus at:lrl.cdl' i 60~rne. M"fl 
først i 1963 fik llhldcnlA'.rrm 
lokalerne i K0bmflgcTgaoe 
52. Dengang var det en 

minciro ffrllppø, hV"Ttl.f de 
fleste vor SOCilllislisk (lnP."
terut., der strl!djlI~_ nrbejdede 
pli Ilt aætl.c hUffet i s!.,nd og 
få. l(1v til nt hebolrle det.. 
Drømmen vnr, ot ~kllbe f\0' 
ge~ df'r mkte ud overdelbe
Bt...1ef\rlP.. 

Lokolerne havde liolj~ore 
v""..... t brunt IH 100"t,;"". D.. 't 
vnr I1n In:>aDO etM, st.a!skl\
be, sMlborde (I.B.V. dI1r gku\. 
le rivC!l ned og \!mides ud. 
Cnint.llincr elter C\lll\!e:itler 
blev fvlllt. Det hele blev 
rti<ll"t: llf de studeren.de selv. 
K<IlIi'UllIt nlCd \tlktlitlgtltru
~lef\ O\'I1r h<lvr.del. Direkte· 
ra\.f>t f<lr vitlerer,åef\dl1 ml. 
u;l.f\ne\~eT vnT ikke særlig 
positivt StCIll\. o\'CrlOr cleti.c 
Shldcnl.cr]nlll, dl:Or ikl(e P3ff' 
Iledc ind i det. etnblerede sy, 
alcm. 

Demokratiet 
fungerer 
Der ør\ oogen keme nfflllk i 
hIIBl"ll, clt'! hor vroret med fro 
!<tBrlcn nf, men deT er ogeA 
kommet mange ny!! grupper 
og enkeltpersoner Hl, monge 
Tl'lllp~'liti"kE'. Sommt'nf'llet.• 
njn,lf(>n nff"lk "R'"kliviteter~ 
f\0 er \}rednre end tidligere. 
Dd el l1e\\lil! ikke 81\e der 

ogslt lIlldre. Thlr 1Il!Il'lfCs swr 
vægt på. ot 0111' P.r velkom· 
ne, ogsA selvem der i perio
der }lllr været pmblemor 
med. nt gndcnll folk Ilar 
bnlgt Iltedet som varme
stue. Det fortlflgtls kloret 
Ilen od VC'jell uden do shlra 
konfmntntirnrr. M/'ll MmH
dig RA J'!llrJnI bru,q't'J"(\ ikk.. 
IlkrlOmllle. væk. 

- Der er nogle dor mener, 
at vi ikke er fine og strømli
nede nok, fortæller Jeeper. 
-Studerende er jo en GIIlIl
det gruppe og vi knf\ ikke 
gøre olle tilpus. Men for 
mllnge fungerer det horsom 
et fristed. Vi opl~vrrrodll"lI(, 

og forvirre,ie menneaker, 
der er trykket ud andrs ste
der, mf'TI pom h<:'r kommer 
igang med en ud'fiklif\g. De 
nye der komf11('r her. [jllder 
ud Rf Rt de er velkomno n{l 

EndCllig 
flkonomlsk støtte 

bliver hurtigt gllmle igordc. 
FlIktillk skeT deT ogalt l'n 
utrolig udvikling, rent men~ 

Men i 1989 tilkendegiver neekcligt her i lluset, 
Derwl Haorder cndl'lig, at Jesper r;kYf\.ler ul nlføje, 
det eri orden, nt ~UMt mod som tidligere dellllger i de at del jo ikke er. fordi han 
tager I1koll'JmL..k t1løtte fro pmktillke gøremIlI. øn8ker at skøf\male huset. 
univ$rail:P.tet, Itvis dcr sker - I dag er bBøisdlilmokra Ml1n døt Iysllr ud af både 
en ligelig oohandling nfR\lp 
de grupper, der vil benytte 
hUDCl 

~ict /lI. "lmrkt i huset, at vi 
er i smnrll:il ot rumm~ m/ln~ 

ge grupper med forskr.lJige 

hllm og Anne, hvormcgeldo 
holder af det her swd. Hvis 
det llled \.il dem, kunne vi 

- Ikll [jk l'fldelig gang i holuninger og også kan leve havdn Anllkkot sammen re· 
forhlllldlingeme 
versitetet om 

med uni· 
~konomi9k 

med forskellige f\ivealler af 
Ilkl.iviltt, flllltf,!Ar Anne. 

sum af d.llgen. Men je~ mla 
videre og fl'ir lige ef\ ofskede

8t~ltl' og for ell uge siden nk 
vi bevilliget penge til 70 li
JneT8 løn om ugen, fortrol1er 

Mef\ det fastholdes som et 
hævdvundet princip i huset., 
nt mAn Aelv skol VlllTe aktiv 

bemcerltning med fra 
Jesper. 

- Den fedeste erf~ring vi 
Anno gllld. - Det svarer til, 
at v1 nu får ::170.000 kr r .... 
lIrsbaslIl af universilewts 

for tit ~\ indflydelse. Der er 
nedsat en bestyrelse, fordi 
univor:;jtelet kræver det. 

l10r fået gennem llrene er, ot 
selvom tingene ser Ilmulige 
ud, køn der for det møsle 

driftsmidler. 
_Ml'n vi ok8l ikke føle os 

Som Anne urltrykkordet«de 
er ikke vant til sltd[\u tl{\ffd 

Ondes en sprække sil 
k()mmer videre, bare 

man 
mon 

oll for sikre, aiger .Troper i 
et rors~g på ot få tingene 
nod på jorden igen. 

med k<>lIcktivt ans\·or, det 
pnaller Ikke ind i systemet•• 
Mef\ r(l('ller ilet, det mhned· 

ikke giver op. 
flr,KM. 

- DriftsmirlJrrno er klin ge
ran leret for et år. Vi kun· 

Jj~e stOTmøde fl>r de 40 lil 60 
mermellk~r der eT aktive 

IIlmllg blive ofre for poUti.. med ot i<~re Jnlllet og cofcen, 
ske rmvoknger. Det har vi der træffer bMlulningr.me. 
oplevet sd tit. Derudover er der et rcprms

Sd aent som ved IIrsBkjf· (lJlUlJlteknb for ulle nktivi· 
td fik nOI;1e nf d~knnernc i tc15grup[X!me i illloot, sla de 
Univcr!li~u kon:;ortiums kon koofllinerc deres oktivi
forretnitlgtludvn\g den idr., ~ler eg bnlge hinondm. 
Ilt Studenterhul!l:'l,!1 cafe 
mild held kunne udliciteres 
til en af Ile ml'Tl' sl,rrlmlinl:ue 

BOa brugClre om ugen 

mt I/"hasel, der har uduiklet sig til tt levende og aktilJt center for Københavns slude· 

ClJfe-Kreder og 1 931 villfl 
q;lle~igglimTCnd(! lillitnes
Il(·en~(!r. Heldigvis blev plo

Somlet 8l:!t er der omkring 
800 mp.nnCøkp.f, der em 
~I~n kommer i Slnd{!(IloIr

I neme fortmITet. tHl~rt. 1,'I"Rt ~t,udl'lllrr. l1\I'r1 
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