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Københevn d. 21/2 94

K",re Saf A

Det var ikke uden en vis ærgelse jeg læste jeres indlæg i Q nr.l'94
(Demokreti eller Studenterhue). Det var pr",get af adskillige misfarståel
~er, som vil forsøge et udrede i det nedenstående.

1. Jeg her eldrig sk.<l'evet breve til Rekhr eller Allin em Regnbuen. Jeg har
haller aldrig i 'skrift eller i tale beskyldt Regnbuen eller nagen anden
gruppa i Studentsrhuset for at stå i forbindelse med den røde bande.

2. I det hele taget har jeg aldrig for~øgt at kriminalisere grupper i huset
eller venetrefløjsfænomener i det øvrige samfund med antikommunistiske eller
antimarxietiske udtalelser endsige omtalt nogle nedladende sem "aut.nome
tSBrori~ter" eller lign. jargan. Enhver form for mcCarthyisme har altid ligget
mig fjernt.

3. Dat ar totalt vanvittigt at sætte skr~str8g mellem mig og Per Olsen. Jeg
har aldrig udtalt mig positivt em Per Olsen. Tværtimod har jeg eltid benyt
tet mig af chancen til, såfremt hen nævnes i en diskus~ion, at tage afstand
fra hans id6gundlag, hans behandling af andre mennesker (deriblandt Regnbuen),
semt hale hans personlighed SOm jeg finder totalt sindssyg.

4. Per Ol~an har excelleret i de handlinger jog nævnta i punkt l øg 2. Det er
urimeligt og udokument~rbart at give mig skylden far noget sådant.

5. I m~r8r jer over, at jl~g il(ke gj~rde at stGrt rlummer ud af nazianklag9rne Fra
DemQ~ nevemberudgave. I konkluderer, at det hele nok er velunderbygget •. Demos
selv har imidlertid ind.et det uh.ldbare i beskyldningerne, hvorfor de be
gynder at trække dem tilbage i de kommende numre. Jeg må skuffe jer med, at
jeg tilhører den gammeldaga ty~e, der foretrækker argumentatian step by

, ~tep henimod consensus, fremfor juridiske slagsmål, der blot vil medføre
!"-- endnu mera usagliga angreb fra begge ~ider.

6. I !Ikriver, at Jeg "pudsigt:' nok Dr ansat:. ~[~ Ekstrabladet, ag siger d1?rmr3d
indirekte, et jeg var kilden til EB'a historie om Studenterhuset. for det før
ste ~tver min"free-lance tilknytning mig nærmest en pOBiti~n, der kan sammen
ligne~ med piccoloens ~asi*ion på et hotel. ror det sndet har alle (selv
Oemas) efterh!nden fundet ud af at bladets kilder ver nogen helt andre end
mig.

I forbindelse ,med Studenterhuset har jeg givetvis lavet en del lort, som
Jeg da ogs~ er indstillet på at tage nogle klø for. Blot skal der være tale
~m reelle hsndlinger/udtaleleer og ikke frit opfundne beskyldninger.
Således var det givetvist - set i bakspejlet- yderst ktitisabelt af mig, at
krævs 4 Regnbuemedlemmer ekskluderet i efter~ret 1992, da denne handling til
eyvende og sidst var med til at forøge konfliktan i Studenterhuset og for
rings fæl1eMkabsfølelsen. Det var dog ikke IIlM 1111011. min hensigt. Genarel t
har min ideologiske baggrund sam samvittighed6fuld venstreorienteret (det vil
in casu sige pacifist, økologist, sntiracist, socielist og sntichauvinist)
dog været konstituerende for alle mine udtalelser i Studenterhusregi.

l'Ied venlig 1057 K



l!

De samles lil Asa-troens bøn
vtd det oldgamle Solbjerg i
R-edcriksberg Have. De dyr
ker Odin, Loke og lllOf' og
tfor på solens mystiske kraft
o~ individets barske styrke
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Jane Seymour opfatter sig
ielv som en kvindelig
dutsider, der endelig er
kommet ind i Vllnnen 
Som ..Lille doktor på
Ørærien..
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Introduktionsmøde under 3. Dispersion. Efterårer 1993 e.v.

Entre pr. møde kosler 50 Kr. Møderne afholdes:

Lørdag den: 4/9 kl.: 20-22.

Societas Montis sJUs (S.M.S.)
SoeLBiergSelSkaBet (SBSSB)

Købmagergade 282 i NATllA.

TId~ STED:

L Aktive O/d/orskere (A.O) d.v.s. Dilligenrissimi Antiquitatis Inquisitores
(D.AJ.). Folkekultur og rodsøgning i Norden. Nazisme? Nej Tak!

Aktive Oldjorskere (ÆO.)
d. V.s. Dilligentissimi Antiquitatis Inquisitores (D.A.!.)

Alternative Antikvarer (ÆÆ)
d. vs. Curatores Rerum Antiquarum Alii (C.R.ÆA.)

Hvorfor er det danske folks sagn og sange så vigtige for S.M.S.? Er de
virkelig grundlag for nazisme og totalitært diktatur, SOffi udenforstående
hævder? Eller er de historiske nøgler til verdens ældste tider og de naturlige
rødder for kultur- og hislorie-bevidste danske; som S.M.S. bævder? Hvorfor
kan f.eks. amerikanske sorte søge deres afrikanske rødder uden at udsættes for
forfølgelse og beskyldninger, mens danskere Ivinges til at gå stille med dørene,
hvis de skulle blive interesserede i deres eget folks fortid? Fører Danmarks
kulturaIV til fascisme? HVad er forskellen på f.eks. nazismens runesyn og
Edda-læsning og de runer og edda-myter danskere nonnalt kender til. Hvordan
beskyller vi folkels fortid mod nazismen? - Kom og hør argumenterne!

Ved møderne anvendes subliminal påvirkning, bLa. bi-naural signa/
generering og hemi-synch surf. Disse moderne meloder er naturlige måder at
forøge hjernens kapacitet og ydeevne på. Deltagerne bærer selv ansvareL
Relevant faglitteralur vil kunne købes.

~\IDt'1-])EU~

SU~--
Under vore akth'i(e~er i bl.a. Studenter-Huset. Købmagergade 58.

København ~ er Societa.s Montis SoUs (S.ltf.S.) desværre blevet udsat for
gentagne anklager og beskyldninger ~m al vort selskab skulle være nazistisk,
fascistisk, racistisk, yderliggående nationalistisk o.s.v.

Societetet, og underafdelinger. har haft aktiviteier landel over, på .
biblioteker, i lokalradioer o.s.v. Vi har kun mødt de omtalte anklager og
beskyldninger i Studenter-Huset.

Societas Montis So/is (S.MS) er på jogen måde politisk, og er slet,
sLet ikke nazistisk, fascistisk, rncistisk. nationalistisk eller andet lignende. Selv
om vi har fremhævet at der er aktive jøder i vor organisation, at alle uanset
afstamning, hudfarve, rncc o.s.v. er velkomne som medlemmer og også efter at
vi har tydeliggjort vot afstand til nazistisk historieopfattelse og magi har vi
måttet finde os i disse beskyldninger. Klagebreve til politiet og diverse højere
instans~ r har kun hjulpet lide!. StudeQfer-Husets bestyrelse har, efter en
grundig høring, anmodet de uretfærdigt beskyldende grupper om at tra:kke
deres posrulater tilbage og at finde en anden tone frem. intet har hjulpet.

De omtalte grupper, som formentlig opnår økonomisk og mornlsk støt
te :fra Der~ organisation, har fremturet med deres lidet underbyggede og højst
usande påslande. Disse grupper kalder sig blandt andet "Regnbuen. Psykologisk
Rådgivning", "Studerende mod rncisme-, "den Røde Bande" o.m.a. Man gru:
utilsløret ind for udenomsparlamentarisme og vold, støttet af BZ'ere og andre
mindre demokratiske. kendte voldelige' grupperinger.

Da Societas Montis Solis (S.M.S.) gerne vil hævde sin status som et
frit, selvstændigt og upolilisk historisk videnskabeligt, magisk selskab er det os
magtpåliggende at rense os selv for disse beskyldninger. Som De måske forslår
kan det være svært for et lille non-profit foretagende at hamle op med pro
fessionelle fag-aktivister med stOre økonomiske og menneskelige resurccr. Vi
inviterer derfor et eller flere medlenuner fra deres organisalion (gerne med
forstand på nazisme) til at overvære vort møde i NAlHA den 4/9-93 e.v. Som
De kan se af vedlagte Løbeseddel handler foredraget denne aften om nazismen
og om hvordan vi som danskere beskytter vor folkekultur mod udnyttelse fra
nazistisk side.

Det historiske, videnskabelige magiske selskab Societas Montis So/is
(S.M.S.) bar erfaret at Deres interessegruppe er aktiv i kampen mod nazisme,
fascisme og rncisme. Societet S.M.S. sælter stor pris på denne Deres indsats,
som vi skønner er både gavnlig og llødvendig i dagens Danmark (beklagelig
vis)

Til:

Mod forevisning af dette brev vil Der~ repræsenlant komme gratis ind
til det omtalte møde. Der vil være spørgetid og diskussion efter foredraget.

Med venlige hilsener:
S.M.S. Box 7. Vesterbrogade 208. 1800 Frederiksberg C.

~17 .
U~'ZÆÆL.,

For yderligere oplysninger send 20 kr. i frimærker samt navn og
adresse til:

S.M.S. Box 7. Vesterbrogade 208. 1800 Frederiksberg C.
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r DENNE TID myldrer kvik
ke, unge, high-tech menne~

sker i Washington; med Clin·
ton og Gore tager en ny gene
ration magten i verdens su~

perstat, USA, og overalt i ve
sten vågner baby-boom-gene
rationen og de unge op til den
store dåd og det store ansvar.
Fbrever Young er ikke en tom
Dylan-frase, men ramme al
vor: nano-teknologien er og
bliver fremover et super cen
tralt redskab som kan og skal
anvendes fuldt forsvarligt,

Lige siden cellebiologiens
muligheder . kunne skimtes
har USA været hærget af en
håbløs verbal borgerkrig for
og imod abort. Danmark fik et
lille forspring og en noget me
re kvalificeret offentlig gen
teknologisk dehat, som dog
forsvandt hurtigt fordi den ik

-ke fremhævede de enonnt
store problemløsningsmulig
heder disse teknologier inde
holder, og i den forbindelse
samtidigt ksldte på, og eta
blerede et forum for, det fæl
les ansvar.

Det er på tide at ophæve de
negative og usande tvangs
tanker som fastholder verden
i krig, nød og død, Løsninger
ne foreligger og de bør anven
des inden det er for sent for
alle mennesker.

ansættelser af nogen art, chauvinisme er blevet beteg~ øvrigt nanoteknologiens ene
samtidigt med at de, i mod- nelBer for den tænkning Bom ste _spildprodukt og det uen
sætning til alle andre i lig- befinder sig på »larve-stadiet.. delige rum er meget koldt!
nende situationer, ikke på no- hvor ..bikubens mentalitet« er Dissidenten Dr. Leary for~

gen· måde kan komme ud af herskende over slaveang- mulerede 60ernes slogan:
f.eks. en studie- og statsgæld steDS flugt fra virkelighedens >,Tum OD, Tune in, Drop out«
på mellem en kvart og en halv vidunder. og fik 60 års fængselsstraf j
million. Den endnu små-teknofobi- Amerikas mest berygtede

Princippet bag den økono- ske og bio-chauvinistiske læs- fængsler for et kvantum ms
mieke deklasseringsstrategi er har altså allerede uforva- rihuana som normalt taksere~
er, at man nu altid vil kunne rent rubriceret de ovenståen- des til en mindre bøde. Leary
møde dissidentens kritik med de informationer om moleky~ blev dog benådet efter (kun!)
en personlig henvisning til at lemaskineme BOm farligt 6 år af Præsident Carter. Fra
vedkommende er et skuffet vrøvl, men det er ikke vrøvl, sin relative men ikke helt re
individ som føler sig snydt og og har været almen tilgænge- habiliterede frihed har han i
bedraget af en totalitær stat, lig viden i fagtidsskrifter så bøger som Info-Psychology
Således møder man sandhed som Science, Nature og IEEE- fonnuleret 90ernes og næste
med delvis sandhed, man Spectrum i snart 10 år. K århundredes slogan: SMILE
kunne også kalde metoden Eric Drexler, som arbejder (:Space Migration, Intelligen
suppressiv tolerome. '~.I ved,. Massachusetts Institute . ce Increase, Life Extensin) el..

,.;.__~"_,, __• ...,.''Of_olollY..(M.I:l:},-samla-- -ie...--lJdvandring til- -rulDme/,;
HVAD ERdet da disse dissi- de disse (o.m,a,) faets i sin bog intelligensforøgelse og Iivsfur
denter siger som tilsynela- Engines of Creation for mere JængeJse.
dende retfærdiggør statslige end 5 år siden.
indgreb i den personlige råde· Offentligheden er nødt til
ret? F.eks. var undertegnede at indse sit ansvar og tage
Olsen i sin tid, som ikke- konsekvensen af at en mæng
marxistisk studerende, de indgroede vaneforestillin
bJandt de første ved humanio- ger om tilværelsens natur vi~

ra overhovedet, til begejstret denskabeligt set er usande
at tsle for datateknologiens tvangstanker, Blandt disse:
betydning og muligheder;. han ..Alting har en priSlI; ..Der
lagde også fra starten stædigt bliver aldrig mad, plads og go
vægt på AIDS ville blive et al- der nok til alle-; .Sygdom og
vorligt socialt problem. død er uundgåelige.,

Begge disse fakta var den~ De små molekylemaskiner
gang tilgængeligs i faglitlera- kan adskille og samle mole
turen, 10-15 år senere er de kyler som de får besked på, og
blot sande. Nå, er det så sand- kan praktisk taget program
heden man flygter fra? Eller meres til at skille og samle
er det fOrlolkningsspørgsmå- hvad som helst på molekyle.
let? planet. Replikatorprincippet

I dag taler førende dissi- (:at ~n molekylemaskine på
denter om nano-teknologien, no time bliver til mange) gør
d.v.s. meget mulige maskiner at man kan bygge overordent~

i molekyleformat som kan- ligt ~tore og indviklede tinge
løse alle de værste problemer ster stadig på no time. Celle~

mennesket står over for, in- reparations maskiner gen
k.1usiv: overbefolkning, .mate- kender kropscellemes oprin
riale- & fødevareforsyninger, delige kodning og kan ompro
energitilførsel, 'samt forure- grammere alt andet indefra,
ningen og stort set alle syg- inklusiv sygdomxne og alder
domme. dom, men nu ikke på no time.

Dr. Leary har, som den ene- De fliIike små nano-maski~

ste i Vesten, introduceret den ners bittesmå arme sløves
almene offentlighed til nano- lidt, for ikke at deres vanne
teknologien som en revolutio~ udvikling skal briste det le~

nerende positiv,mulighed, og vende væv, så der går, efter
han har, som fagpsykolog, Drexlers vurdering for 6 år si
været med til at stille magno- den, godt 14 dage, inden hver
sen for dissidentforfølgelsens celle i kroppen er fuldt opti
psykopati: i teknofobi og bio- meret. Varmeudvikling er i

Det er på tide at
ophæve negative og
usande tvangstanker,
som fastholder verden
i krig og nød

KOMMENTAR
M PER OLSEN
emm & mag.art.

Dissidenters skæbne

Derfor lever folkekirken

DISSIDENTER regnes for at
være mennesker, ofte intel·
lektuelle, Bom tillader sig at
tale Roma midt imod, og ofte
har ret. Danskernes diesi
dentpolitik adskiner sig mar
kant fra, hvad vi kender i de
lande .hv",,~ten kantillade
sig mere åbenlyse dissident
forfølgelser..

I det gamle sovjetiske regi
mes tid var man Bom moderat
dissident sikret enten ar
bejdsfred i Sibirien eller en
lun fængselscelle. I det ameri
kanske system udsættes man
for såkaldt »character assasi·
nationff, man bringes i et
nheldigt privat og offentligt
ry, eventuelt kombineret med
fængselsophold. Udmærkede
eksempler er f. eks, Aleksan
dr Solsjenitsyn og Timothy
Leary,

Men i Danmark, hvor Bta~

ten i disse anliggender gør
meget for 'at opretholde et
skin af tolerance, har de gene
relt været Social & Sund
hedsvæsenet som forestod
usksdeliggørelsen af dissi
denter.

Det er desværre sandt, at
mange danske dissidenter er
blevet elektrochokket, lobot<>
miseret og siden, i bedste fald,
henvist til multi-medicineret
invalidepension. Dette ud
sagn for stå hen som et postu
lat, hensynet til familier og
efterladte prioriteres p.t,
højere, men LSD-sagen fra
Frederiksberg er kun toppen
af et isbjerg.

Økonomisk deklassering er
betegnelsen for behandlingen
af de ..mindre farlige« dissi
denter. Disse er typisk udsat
for et statsligt totalstop for
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Den har netop
betydning som
ceremonianstalt .

KOMMENTAR
MPOULSAXE
studielektor

mening - hvilket Asp-Poulsen
.i øvrigt på udmærket vis de·
monstrerer· sin viden om,
nemlig ved omtalen af de for
skellige retninger i dagens
folkekirke, Og så er det jo en
umulig opgave, Asp·Poulsen
vil have folkekirken til at
-løse: at være en meningsfyldt
.del af vores tilværelse. Vi er
alt for forskellige! Ganske Io
cisk tilføier ARn-PoulAp.n dA

ikke interesserede i større
teologisk-bibelske sager, og de
er heller ikke - generelt! - in
teresserede i, at kirken går
Folketinget i bedene om poli
tiske spørgsmåL (Kirken har
ikke eneret på at være næste- .
kærlig.) Andre religiøse
strømninger er danskerne
kun interesserede .j på nYB
gerrighedsplanet. (Yoga på af.
tJ'lnQlrnlø-r aoatPnlnøi·i~ 'Ml?.'

skeme.
På sin vis går de uden om

kirken, men de ønsker allige
vel, at der skal være et sted,
hvor den kristent.humanisti
ske tankegang kan komme til
udtryk, og det. kan den i kir
ken ved livets højdepunkter 
fødsel, pardanneise, død. Her
fom~mmes både livets stor
hed og livets gådefuldhed. Og
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m{SUWSIONS

SllGEN

rede for den historie, der går forud osv. er
ikke muligt i dette skrift.

Det skal understreges at mange af de følgende
vurderinger ikke nødvendigvis deles af alle
involverede personer~

Kort citat fra Jesper Lunds indlæg
Husavisen nummer 1:

"Jeg har skrevet en lille opgave JiI studiet
omhandlende, hvorledes man forslmingsme
todologisk kan overveje det problem arforske
med folk, der onsker al skjule deres interes
ser - og dette med huset som eksempel. HVIS

nogen ønsker en kopi heraf, så henvend Jer
til mig".

EN KONFLIKTFULD CASE

INDLEDENDE KOMMENTARER.

l denne opgave vil jeg ud fra et forskningsme
todoJogisk og -metodisk perspektiv beskrive
og analysere en konkret problematik. Som det
vil fremgå, har jeg aktivt været involveret i
denne gennem længere tid, og regner også
med at være det en tid fremover.

Den konkrete problematik fremstår som en
konflikt i en fagligt domineret kontekst, hvor
for videnskabelige overv~jeberhcro....cr løben
de er blevet og fonsal bliver inddragel heri.
Del følgende skrift er en fonnalisering og
ekstrapolering af de overvejelser og interven:'
tioner, der allerede udføres

Beskrivelserne af problemernes fremtrædelse
er forenklet. dels af hensyn til de berøne
personer og grupper. ~els af praktisk~ årsa
ger. I detaljer at beskrive dette komplicerede
hændelsesforløb med mindst 50 involverede
personer fra Ca. 20 forskellige grupper,
mindst 100 relevante møder, præcist at gøre

PROBLEMETS FREMTRÆDEL
SE.

Studenterhuset ved Københavns Universitet
har eksisteret i ca. 7 år, hvoraf jeg har delta
get i arbejdet i Sår. Huset er åbent over for
sludenterfaglige og -sociale grupper, samt
benyttes som cafe. Huset har hidtil fungeret
på basis afuJønnet arbejdskraft.

Grupperne i huset arbejder ud fra me~et

forskellige grundlag og med meget forskellige
perspektiver, hvilket gennem årene har s~abt

en del konflikter, der dog alle gennem tiden
har fundet deres løsninger gennem dialog
fælles arbejde med problemerne. Dette for
nuværende på nær en konflikt, der gennem nu
I Y2 år har fremstået meget tilspidser. Konflik
ten udspilles manifest primært mellem på den
ene side en kreds af mennesker, der beskæfti
ger sia med nordisk mytologi og ritualer samt
A1iest~r Crowleys tanker og på den anden
side en gruppe mennesker. der på marxistisk
grundlag arbejder med deres fag, psykologi
(bl.a. undertegnede).

Afsættet for konflikterne er dels aspekter af
den nævnte kreds' 'lirke og fonnuleringer
(stikord: "perkere". "Danmarks storheds~id

skal komme igen", "hagekorset skal rehabIli
teres" herunder også Crawleys tanker. fx.
"the ICT'A' ofthe strong. this is oltr I(N.· and the
Joy af the world", "the slaves shall serve",
"Man has the right to Idll those who would
thwart lhese rights"l. dels måderne, hvormed
fredsens medlemmer deltager i det fælles
husarbejde, særligt ved møder i besluttende
organer. Her benytter de i udstrakt grad fjen
debilleder og henvisning til "folkets interes-
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nødsaget til at tage udgangspunkt i meUem~

gruppens forholden sig til problemet, da der
her (i det mindste til dels) er mulighed for at
udvikle forsker-medforskerrelationer

Jeg vil således tage udgangspunkt i en
genstandsafgrænsning. der lyder som følger:

En viden om de autoritært magtsøgendes
interesser og begrundelser er en integral del af
forståelsen af hændelsesforløbene, men kan
som udgangspunkt forudses kun at være
sporadisk mulig udover i form af tolkninger.
sammenligninger og andenhåndsinforrnatio
ner.

Ud fra en analyse af benyttede
argumenlatiol1s- og mal1;pulalionssfralegier i
den beskrevne case soges meJlemgn,ppens
begrundelserfor indgben hhv. undgaelse af
konflikterne belyst.

At fokusere opmærksomheden på mellem
gruppen ser jeg som en brugbar nøgle til
begribelsen af, hvorledes manipulationen og
angsten udføres og v·lrker. samt til oparbejdel~

se af et grundlag for praktisk at arbejde
hermed (nærmere herom i næste afsnit).

Dette forskningsprojekt indebærer således på
metodisk niveau et arbejde på en videreudvik
ling af en subjektvldenskabelig forskningsan
sats omkring forskning og arbejde indenfor
interessekonflikter, der umiddelbart stilles så
skærpet. at interesseafklaring de berørte hhv.
forskeren-de udforskede imellem ikke stilles
som en mulighed.

fostret med udgangspunkt i posilivismekritik
ken\ åbner muligheder for videnskabeligt at
arbejde med interesseforskelles, betingelses
/betydnings-/begrundelsesanalyse~ og lignen~

de. Disse ana)yseredskaber har som præmis et
intersubjektivt forhold mellem forsker og
udforsket 1o

• Denne præmis indebærer væsent
ligt. at de udforskede og forskeren har
(erklærede) fælles interesser i forskningspro
cessen. hvorigennem et arbejde indeholdende
de berørtes perspektiv muliggøres, hvorved
opnåes en metodisk overvindelse af "viden
skaben udefra" 11 •

PROBLEMFORMULERING/
GENSTANDSAFGRÆNSNING

GenerelL
Udover det specifikke omkring studenterhu
set og del alment videnskabelige, ser jeg også
et generelt fomål i at udvikle redsk.aber til
begribelse og imervention rettet mod auto
ritære og fascistiske tendenser (videre herom
nedenfor).

Som det nedenfor fremgår, er dette blot at
betragte som et udgangspunkt, hvor den
konkrete forsknings- og interventionsproces
må vise, hvorvidt det er muligt at inddrage
mellemgnJppen og e\1. den nævnte personk
reds· mere aktivt l en fælles bestræ8eise på at
forskyde de restriktive processer i m~re

.. almengjort retnlng\~.
De grundlæggende problemer Jeg l dette"
projekt står overfor er af etisk/metodisk art:
hvordan på subjektvidenskabelig grundlag
udforske de. der ikke ønsker at blive udfors
ket, endsige deltage i denne proces. For at
indkredse denne problematik ser jeg mig

Den traditionelle variabelpsykologiske og
kontekstløse objektivistiske psyko\ogi, der på
ahistorisk vis arbejder uden øje for det speci~

fikt menneskelige som samfundsmæssig livs
fonn og dermed uden øje for konkrete histo
riske omstændigheder, er aldeles utilstrække
lig for begribelse af socialpsykologiske
forhold genereh5

Alment:
Bag netop denne indgangsvink.el til et forsøg
på at udvikJelJøse konflikterne ligger også en
mteresse af mere almen metodologisk art. Jeg
finder ikke de gængse forskningsmerodolo
~ier anvendelige overfor de~ opridsede (og
hgnende) problem(er).

FORMAL OG ERKENDELSESIN
TERESSE.

Lokalt:
Som det fremgår af ovenstående ligger den
beskrevne konflikt mig meget på sinde. Jeg
har sammen med en lang række andre arbej
det ihærdigt på skabelsen af dette studenter
hus i en del år, hvor perspektiverne _ som i
relativt høj grad har været realiseret - har
været tværfagligt arbejde med udviklingen af
en demokratisk faglighed. Dette arbejde har
mødt mange problemer, som gennem grund
igt fagligt og praktisk arbejde er løst ener er
bragt videre på arbejdsduelig måde. Foreløbig
stiller det ovenfor beskrevne problem sig dog
på en låst vis.

Paradigmatisk ophævelse af den objeJ...-rivisti
ske teoritradition, hvorigennem der er opar
bejdet et kategorieh grundlag og metodologi
ske/metodiske redskaber til begribelse af
menneskets samfundsmæssighed i en historisk
forståelse (her tænkes primært på den kritiske
psykologj6. men det følgende gælder også en
stor del af den (social)psykologi, der er

ser" lil at dække over egne interesser, der
forsøges skjult; eksplicit racistisk argumenta
tion; argumentationsfigurer omkring centralis
tisk og eksklusiv magtfordeling med henvis~

ning til "naturlige forhold" samt - når det er
belejligt - antiintellektualisme og systematisk
angstproduktion bl.a. gennem voldstrusler,
også på livet].

Overfor disse former for interessevaretagelse
stilles en "rationalistisk" argumentation ud fra
åbne begrundelser oftest umiddelbart
magtesløs. Medvirkende hertil er "mellemgru~

ppens4
" forholden sig til konflikterne ~ særligt

gennem forsøg på konfliktafværge, bl.a
gennem i angstfyldte situationer tendentielt at
godtage krav om suverænitetscentrale beslut~

ningsprocesser - "for at undgå skænderierne".
Indholdet i konflikterne bestemmes ofte af
mellemgruppen som "politik" eller "personlige
uoverensstemmelser", og dermed ikke noget,
man behØ'Ver at forholde sig til, hvorfor
"løsningen" "1 må gå udenfor og slås"
jævnligt foreslås. Det problem, at modstanden
mod det au~oritære af mellemgruppen (ofte)
søges modvuket gennem autoritære ordnin
ger, stiller det umiddelbart svært at bringe
problematikkerne op, og en ren magtkamp
med det autoritære vil - blandt andet _ have
den samme Uheldige konsekvens.

Disse konflikter har væsentligt været årsag lil
at huset gennem det sidste l Y2 år ikke i fælles~

skab har J...-unnet løse problemer, endsige
arbejdE: 'lider\': mej uJvikiingen af arbejdsbe
tingelseme. I stedet går ressourcer i høj grad
til indbyrdes kævl og anklager, tilsJøring af
beslutningsprocedurer - med de konsekvenser
at det fælles arbejde svinder bort til fordel for
enkel!grupper og -personer, der søger deres
særinteresser varetaget gennem personlige
sympatirelationery at være det rette sted til
den rette tid etc.
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PROBLEMER.

~In. studenterhuset.
Da formidlingen ift. huset- er integreret i
forskningsprocessen, stiller dette sig ikke
umlddelban som en særlig opgave. Undervejs
og ved afslutningen af processen må det
tilstræbes al oparbejde en fælles forståelse

Yderligere må jeg være opmærksom på ikke
al arbejde gennem et fjendebillede, men være
opmærksom på situationens kompleksitet og
udviklingsmuligheder for de involverede. (Til
deti.e vi: jeg. endnu· t:U gang gør", opmærksom
pa at problemskitseringen i dette skrift er
simplificeret i en grad, så ovennævnte
opmærksomhed ikke kan fremgå.)

FORMID-OGRESULTATER
L1NG.

Et problem på en anden led, som jeg i proces
-sen må iagttage er. al (nogle i) mellemgrup
pen kan skræmmes af, at "en af psykologer
ne" indgår i konflikterne med faglige metoder
I så sammensat et forum som studenterhuset
foregår en del mere eller mindre lyssky
affærer, og det at fokusere på en af dem, kan
skabe frygt, såfreml det ikke lykkes mig at
gøre mine motiver og interesser klart, og
såfremt disse ikke anerkendes som fælles

Det skitserede forskningsforløbs realiserings
fonn kan ikke i dette konfliktfyldte og
sammensatte felt foregribes. Eksempelvis kan
det ske:
- At forskellige instanser i huset - med
besluttende myndighed - vil forsøge at stoppe
projektet, evt. med trussel om at ekskludere
mig.
- Konflikten tager en uventet drejning ; fx
kan "kredsen" eller centrale personer heri
radikalt ændre stra[egi, evt. vælge at forlade
huset.
- At besluttende instanser i eller udenfor huset
gribe ind på radikal vis ved at gribe ind over
for "kredsens" handlinger og tilstedeværelse

H~rmed er de et::;b; p:-oblemcr dog ikke løst
en gang for alle, men må medtænkes i de
enkelte' iaser i forsknings- og interventions
forløbet. Udgangspunktet heroverfor er ar
søge infonnationer på lovlig vis (fx. undlade
brug af skjult auditivt optageudstyr - selvom
del i konflikten ofte er oplevet at udtalelser
ofte senere benægtes eller fordrejes på tilsy
neladende bevidst og strategisk vis), ikke at
bringe eventuelle personlige eller irrelevante
oplysninger videre, samt ved samtaler åbent
at vedgå egne motiver og interesser.

En forskning, der bIa. indebærer udforskning
af aktører, der ikke ønsker udforskning stiller
allerede som udgangspunkt et problem. Min
indstilling henil er, at problemerne på tale
ikke blot involverer disse personer, og at
deres modvilje ikke skal forhindre overhove
det at beskæftige sig med problemerne - ikke
mindst, når de, der ønsker videnskabeligt at
beskæftige sig henned er involveret, bl.a.
gennem at være udsat for forskellige former
for overgreb.

Til ovenstående er at tilføje:
- Der er mulighed for at inddrage andre invol
verede i arbejdet - evt i fonn af et reflektions
team.
• Da selve feltet for arbejdet er konflik.1.fuldt,
og informationer således ofte stiller sig som
"farlige", kan både misinfonnation og ~ i det
mindste til tider undervejs i forløbet - en
skærpelse afkonflikterne forudses ..

DEN ETISKE KONFLIKT,

og situationen på ny. og dette struktu
reres i en fonn brugbar for fonnidling
til de involverede.

• Formidling til de involverede. Medie
til dette forefindes i form af en intern
avis.

• Terrænsondering. At danne overblik
. over konteksten - studenterhuset - i

dets historie og ydre og indre betinge!
ser, samt over de involverede aktører.
såvel grupper som enkeltpersoner. Da
jeg aktivt har deltaget i studenterhusar
bejdel i en årrække, vil dette primært
fordre en gennemgang af husets papirer
og mødereferater, saml en fortsat delta
gelse i husarbejdet.

• Bredere inrormationslilegneJse. Med
udgangspunkt i terrænsonderingen
undersøges relevant litteratur, bl.a. på
områderne CrlJlvley/det okkulte, mani
pulatiun, fascisme. magt Herudover
kan indhentes infonnationer om centra
le aktørers tidligere historie.'~

• Foreløbig analyse. Med udgangspunkt
i indhentet viden forsøges historien og
situationen analyseret i retning af
centrale problematikker, prægnante
figurer og bevægelige momenter.

• Inteview/samtale. Med udgangspunkt i
VIden og analyse søges gennem inter
view og samtale med de på forskellig
vis involveret 1) yderligere infonnatio
ner, 2) de forskellige perspektiver
belyst, samt 3) gennem åben dialog et
indblik i standpunkternes udviklingsmu
ligheder. Hvorvidt og med hvem det er
muligt at gennemføre dette punk.1. må
afgøres med hver enkelt involveret.

• Andet analyseskridt. Ud fra den
indhøstede viden analyseres historien

implicit) henvisning til eller viden om, hvorle
des tredie personer forholder sig hertil.

Analytisk adskildt tilrettelægges det metodi
ske forløb som følger:

METODEVALGlDATAIND
SAMLING.

Generelt er det a1menpsykologiske grundlag
for disse overvejelser et kritisk psykologisk
kalegorielt niveau, som jeg vil forsøge at
specificere i enkeltteoretisk forstand". Dette
vil jeg gøre gennem arbejde med den konkre
te case. Jeg finder denne case velegnet også
som udgangspunkt for generelle overvejelser
over autoritære/fascistoide i bredere
sammenhænge, da den konkrete kontekst i
mange aspekter stiller si~ som et "mikrosam
fund" med mange af de samme beslutnings
strukturer. interesser/positioner og fagli
ge/politiskelkulturelle lilgangsvinkler, som
gør sig gældende i større samfundsmæssig
målestok. "Mikrosamfundet" muliggør i høj
grad at følge den samlede proces som en
række forbundne delprocesser i en kontekst,
der er relativt overskuelig. både hvad angår
grundlæggende betingelser, de involveredes
forudsætninger og interesser etc.; Lokalhislo
rien kan kortlægges i sin kompleksitet, hvor
ved der kan blotlægges udviklingsfigurer, der
gennem at danne grundlag for analyseforsøg i
andre og bredere kontekster kan vise sig
duelige som analyseredskaber. Denne case
har således funktion som parat/igmatisk case
(Flyvbjerg -91,s 150t).

Centralt i de relevante processer er magtas
pektet. Til dette er her følgende at nævne:
Med Foucault ( fx. -80) tager jeg udgang
,;plJOkt i at magt er at stlJrlere SDm pfO(':e~se!"

fremfor egenskaber ved personer eJler posi
tioner. Disse processer udøves ~~ke suverænt
af nogle over andre, men realiseres af alle
involverede j en specifik historie og kontekst
Eksempelvis er mellemgruppens forholden sig
således af afgørende betydning for magtpro
cesseme, også når denne gruppe netop
forsøger at holde sig fri af disse processer.
Dette bl.a. ud fra en tese om at personers
magtudøvelse kun muliggøres gennem (evt.

FAGLIGE TANKEFIGURER.
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ikke blot af konflikten, men også af den even
tuelle overvindelse heraf (herunder i særdeles
hed dette projekts betydning herfor). således
at de involverede kan drage almene/generelle
konsekvenser heraf, fremfor blot at betragte
det som "noget der skete", hvilket vil
medføre, at huset generelt ikke står bedre
rustet tH at møde fremtidige konflikter, ener
værre: sidder tilbage med den ovenfor
beskrevne usikkerhed om "hvor lynet slår
ned mtste gang".

Generelt.
Den ifin. projektet indhøstede viden må struk
tureres således, at den kan indgå som redskab
til begribelse og udvikling af lignende konflik
ter. Heri indeholdes tre aspekter:

• Konfliktens almene karakteristika kan
udtrækkes. Her rænkes særligt på mani
pulationsfigurer. relevante væsentlige
betingelser for konfliktens opståen.
såsom aspekter ved de ,rwolvered~

sociale betingelser generelt og
kontekstspecifIkt samt strukturelte
aspekter ved konteksten. der muliggør
en sådan konflikts opståen.

• Processens interventionsaspekter kan
struktureres til brug for personer eller
grupper, der står i situationer med
væsentlige træk fælles med dette
projekts udgangssituCltion. En sådan
handleerfaring kan stflJktureres som en
"stridbar demokrats mulighedstype"15.

• Forskningsprocessens erfaringer kan
struk1ureres med øje for videreudvik_
ling af en subjektvidenskabelig
forskningsansats, særligt med henblik
på oparbejdning af en enkeltvidenska
belig teori omkring konflikt/magt
fascisme.

Herudover vil erfaringerne fra. projektet
kunne bruges i min egen (og andres) praksis i
organiseret antiracistisk og -fascistisk arbejde.
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Referat af bestyrelsesmøde
den 29/9-92, punkt 8.

Tilstede: Birgitte. Jørgen, Erik, Christian,
Casper, Simon, Carin og Anette.

Afbud: David og Ulla Britt

Ad 8: Konfliktløsning.

Jørgen har efter generalforsamlingen fundet
en opgave udarbejdet af Jesper Lund og har
omdelt derme til bestyrelsen.
Jørgen bringer punktet op, da han mener, at
der i opgaven er intentioner om at hæve
konfliktniveauet i studenterhuset og mener at
skrivelsen udviser foragt for studenterhusets
medlemmers religiøse, filosofiske overbevis
ning, på hvilken baggrund han mener, at det
er relevant at anvende eksklusionsparagraffen
på Jesper Lund, Kalle, Anne og Leif.
Bestyrelsen vil ikke forholde sig til punktet på
dette bestyrelsesmøde, men vil læse opgaven
til næste bestyrelsesmøde.

-------

Kommentarer angående
ekskJus.ionsbegæring.

Hvem fremsætter eksklusionsbegæringen, og
med hvilken ordlyd? Hvad er det i opgaven.,'"
der virker så anstødeligt, at det her ud fra
vurderes, at jeg ikke længere kan være akti
vist i Studenterhuset?
("At hæve konfliktniveauet"; hvis delte skal
forståes i psykologfaglig tenninologi - at
højne begribelsen af problemet og mere
adækvat forholden - så OK.

For at undgå rygter og fordrejninger ønsker
jeg dette møde optaget på bånd - så kan det

bringes i Husavisen udskrevet hvis nogen
ønsker dette. Alle ved vi, at ikke alt kommer
med i et referat, og at referater kan mistænke
liggøres.

For at sikre ordentlig behandling af begærin
gen, ønsker jeg ordstyrer og mulighed for at
forklare mig.

Hvorledes er opgaven kommet Pelle/Jørgen i
hænderne? Det blev stjålet fra mit postrum ,
vistnok sidst i ugen op til generalforsamlingen
{Leif stødte på et tidspunkt i sin specialepro
ces på et papir underskrevet Per Pelle Jørgen
sen. (Og det ved at låne det på b~bliateket.)

Leif mente, at det måtte være skrevet af Pelle
(Buh!). Og det var det så, og bl.a. jeg læste
det Dette blev af Pelle udskreget som en
forbrydelse. At man tog en af hans gamle
opgaver op i en argumentation!)

For at arbejde på en saglig og demokratisk
løsning, burde anklagen være udfærdiget
skriftligt - offentligt for de anklagede.

Juridisk: Overordnel gælder for studenterhu
sets formål, at det bl.a. "arbejder aktivt både
indadtil og udadtil j forhold til sine omgivelser
for et åbent og demokratisk samfund."
Underordn~t dette gælder det for "medlem
sforhold og pligter" ar "Medlemmerne er
forpligtel til at overholde foreningens
vedtægter og husorden og medlemsaktiviteter
ska! udøves med resp~k! [')1;" andre.~ ;>o!i~i5ke.

religiøse og filosofiske overbevisning. samt
etniske oprindelse". Min politiske overbevis
ning er demokratisk, min filosofiske holdning
er at mennesker kan samarbejde de(, hvor de
taler sandhed. Jeg oplever, at jeg forsøges
ekskluderet på det, at jeg arbejder for· åbenhe
den - på faglig ....is. "Aben faglighed" kan også
kaldes "en filosofisk hOldning". Føler
ek;sk1usionsbegæreren sine holdninger truffet,
når talen er på "de autoritært magtsøgende"?
Eller er det fordi vedkommende ikke synes
beskrivelsen passer på ham selv - og hvorfor
er det så ikke anklagen i stedet for henvisning
til "politiske, religiøse og filosofiske overbe-
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(Simon overtager referat p.gr.a. Jørgens inha
bilitet)

-------

problemsliiling sandsynliggør kvaliteten af
analyserne.

Jesper Lund

Ad 7, Konniktløsning:

Referat af bestyrelsesmøde
den 6/10-92, punkt 7

Tilstede: Jørgen, Ulla Britt, Simon, Christian,
Erik, David, Birgitte og Casper.

Jeg har ikke tænkt mig at sloppe mine faglige
overvejelser over Studenterhuset og menne
sker heri - og jeg håber, at andre "il tænke
med.

Til slut vil jeg sige til bestyrelsen: Det er
nødvendigt, at I tager en klar stilling i den
konflikt, der er kørt helt ud i det groteske.
Del nytter ikke med henstillinger om på en
gang at stoppe den og at lade den ligge, på en
gang at forklare sig og at tie stille.

fremstiller sig som forfulgt "fordi han er jøde"
• (hvilket i sig selv er en særdeles grov
beskyldning at komme med. Jeg vidste ikke at
Pelle er jøde, før han første gang anklagede
mig for at forfølge ham. fordi han er jøde.)

Til opgavens sigte og udformning. Dette
synes jeg fremgår af opgavens ordlyd. Fx. fra
s. 1: "Det følgende skrift er en formalisering
Dg ekstrapolering16 af de overvejelser og
interventioner, der allerede udføres. It

~Beskrivelserneaf problemernes fremtrædelse
er forenklet, dels af hensyn til de berørte
personer og grupper, dels afpraktiske årsager
[...] Det skal understreges at mange af de
følgende vurderinger ikke nødvendigvis deles
af alle involverede personer."

Hvad der på trods af simplificering, udvælozel
se mhp en bestemt forsknings- metodologisk
problemstilling og rettetheden mod bredere
videnskabelige og samfundsmæssige problem
sammenhænge bliver tilbage af udsagn om
"de autoritært magtsøgende" er: gennem trus
ler, løgn og maniputation søger de magten.
Og disse ord står jeg ved. l' I øvrigt er jeg da
selv. også før denne eksklusionsbegæring
beskyldt for at lyve, manipulere etc, - uden at
disse beskyldninger dog er forsøgt begrundet
fra anklagers side.

Og lige en lille spøjs detalje for de videnska
be!jgt inte~esserede: på side S står næy.:t som
mulige problemstillinger, hvis jeg realiserede
forskningsskitsen: "At forskellige instanser i 'Jesper" forespørger om muligheden for at
huset _ med besluttende myndighed _ vil "'optage pkt. på bånd ~ Forslaget ikke
forsøge at stoppe projektet, e"1. med trussel godkendt - Kun Jespers egne indslag optages!
om at ekskludere mig." At jeg har foregrebet Ulla Britt foreslår muligheden for fast proce-
denne problemstilling teoretisk er et udtryk dure vedr. pkt. -
for "predi!diY validitet", dvs. at jeg gennem David ønsker grundlag/redegørelse vedr.
det teoretisk at foregribe en opdukkende anklagen/pkt .• Besluttes!

J~er ønsker skriftligt anklagcpunkt rettet
mod Barn.

Først en indrømmelse: på side et står der i
sidste afsnit: "Afsætte for konflikterne er dels
aspekter afden nævnte kreds virke og formu
leringer (stikord "perkere", "Danmarks slar·
hedsfid skal komme igen", "hagekorset skal
rehabiliteres" herunder også Crowleys
tanker, f.x. "the law ofthe s/rong: this is Dur
law af/U lhe joy of Jhe \Vor/d", ",fie slaves
shalJ serve", "man has the right to /dll those
who would thwarl these rights", dels måder
ne, hvormed kredsens medlemmer deltager i
det fælles husarbejde, særligt ved møder i
besluttende organer. Her benytter de i
udstrakt grad fjendebilleder og henvisning til
Itfolkets interesser" lil at dække over egne
irneresser, der f0rsege;. !:kj:llt; ;:ksplicit racis
tisk argumentation.; argumentarionsfigurer
omkring centralistisk og eksklusiv magtforde.
ling med henvisning til "naturlige forhold"
samt - når det er belejligt - antiintellektualis
me og systematisk angstproduktion bl.a.
gennem voldstrusler, også på livet. "Eksplicit
racistisk" bør ændres til noget, der f.eks. inde
holder de ovenstående citater - som alle
kommer fra Per til huset. Og sådan noget som
hetz mod kristne (som Per fik en "næse" for
af bestyrelsen), og det, at Pelle erklærer det
som en umulighed at han kan have fascistiske
eller nazistiske Geg husker ikke det præcise
ord) tilbøjeligheder, fordi han er jøde. Samt

Om skriftets ordlyd har jeg da også et par
kommcntarer;

Skriftet er lavet som behandlingen af et
forskningsteoretisk problem i et melodefag på
psykologi. Kravene til opgaven var: skriv
min. 3 sider om hvorledes et forskningsmeta·
disk problem kan foregribes. Dcttc kunne jeg
jo have forklaret nærmere, hvis man havde
henvendt sig til mig. som skrevet i husavisen
for juni: "Jeg har skrevet en lil/e opgave til
strldiet omhandlende, hyor/edes man
forsfOlillgsmelodologisk kan overveje det
problem al forske med folk, der ulI.sker al

skjl/le deres interesser - og dette med hilset
som eksempel. Hvis nogen onsker en kopi
heraf. sd helll'elldjer til mig",

visning. samt etniske oprindelse"? Banen ville
da være kridtet op til snak om, hvad der
egentligt står i opgaven - og en sådan snak er
jeg ganske åben overfor.

At Jørgen Bitsch træder ind i bestyrelsen på
en sådan måde, tyder desværre på. at han
kommer til at varetage hvervet som bestyrel
sesmedlem elendigt. Det er en dårlig start at
komme med så søgt en eksklusionsbegæring.
Hvis lkke situationen var alvorlig, så var den
dybt latterlig.
Og han fastholder konflikten på usaglig grund
med tidsspilde til følge.

En eksklusion er den hårdeste sanktion husets
vedtægter åbner op for. Det gælder, at "1-fisli
geholder et medlem sine forpligtelser i
henhold til § 7, stk, 1, kan bestyrelsen udeluk
ke deue medlem fra Foreningen Studenterhu
set med øjeblikkelig virkning i kortere eller
længere tid og j grove ti/fælde eksklusiol/."
(Min fremhævelse) Og denne sanktion er ikke
bare rettet mod mlg. men også mod Anne,
Kalle og Leif De har ikke deltaget i udfærdi
gelsen af opgaven. Hvorfor skal de eksklude
res? Hvad er del for en lynchning?

Hvis dette skrift er så uacceptabclt for cksklu
sionsbegæreren. hvad så med rællesudtalelsen
vedtaget på generalforsamlingen? Det udsiger
mere om "de autoritært magtsøgende" end
mit mere teoretiske skrift. Hvorfor er fælle
svdtalelsen ikke indbragt f('lr b~st;,re!ser! S')ffi

eksklusionsgnmd? - tjaa, måske fordi fælle
sudtaleisens ordlyd blev vedtaget på general
forsamlingen som en acceptabel fremstilling.
Os "blarne the victim"-Iogikken - som beskri
ves i fæJlesudtalelsen - synes tydelig her. Det
er trist, at svaret på at være udsat for denne
logik nemt fanges i kappestrid om whvem slog
først", eller "hvem er mest dum", Men jeg ser
ingen anden vej at rense mig for anklagerne
på, end redeligt al gøre rede for situationen.
som jeg ser den. Så må det videre være op til
andre al wrdere på seriøs og indholdsmæssig
vis.
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Erik mener ikke grundlag for anklagen mod
andre end Jesper.
Christian ønsker ikke krav til bes.tyrelsen fra
Jesper bl.a. vedr. optagelse på bånd.
David ønsker ikke nogen afgørelse i aften,
men på næste bestyrelsesmøde. Meninger skal
Iløres for senere grundlag for anklagen.
Jørgen redegør for anklagen:

Skriftet træder på med!. religiøse, poL
overbevisning.
Klare henvisninger til intern konflikt.
Ordlyden i skriftet bl.a referater fra en
gruppe.
Beskyldninger om Fascisme (s 3 19

) Se
denne!
(S. 4) Jespers generalisering af nogle grup
per i huset, vedr. fascistiske ideer.
(S. 6) Erfaringerne kan bruges til anriracis
tisk...

"Forfatteren forsøger at nedgore grp. ved
deres manipulation", "skærpelse af konfiikt"
m.v. (henvisning til Jørgens kommende ankla
ges.krifi mod de anklagede personer).
Jorgen: Huset kan ikke bære flere konflikter 1

Årsag til tidligere kont1ikter er bl.a. de ankla~

gede personer, bl.a. fra stonnødeme og skri
velserne_
Birgitte oplyste om, at skriftet var at finde
bl.a. i Husavisen og derfor ikke hemmeligt.
Christian mener dette er irrelevant.
Jørgen redegør for, hvor han fandt skriftet.
Blev fundet i cafeen eft.er generalfors.amJingen.
af en unavngiven person.
Oplaget på bånd:
Jesper udleverer "kommentar angående
eksklusionsbegæring" (se den.n.e10

) og
gennemgår teksten (3 sider).
(Under indlæg enkelte forståelsesspørgsmål).
Efter gennemgangen tilføjer Jesper nogle
punkter.
Bl.a. "De tre andre skal ekskluderes p_ gr. a.
åndsfællesskab" ~ Jesper mener dette er
uforståeligc.

Jesper redegør for opgaven, skal betragtes
som en forskningsopgave. Jesper giver nogle
eksempler om manipulation..
Dirigenten stopper mødet p.gr.a. tiden. Ulla
Britt foreslår valg mellem at fortsætte debat
ten eller vente til næste gang.
Casper mener, alvoren er stor· derfor korte
indlæg!
Opklarende spørgsmål stilles!
David ønsker redegørelse for opgaven Hvem
er "de" i opgaven?
Jesper fastholder, at opgaven ikke er skrevet
til huset og mener personerne er irrelevante.
Jesper red~gør igen for trusler om vold mod
bl.a. Kalle til stormøde. Flere eksempler
gives. Arbejds- og rnødeprocedurer i SMS til
møderne imod husets ideer.
Birgitte mener ikke vi kan behandle sagen p.
gr. a. manglende antlageskrift.
Casper mener, Jesper forsøger at "mildne sine
udsagn" m.m
Jesper redegør .m for ideen med opgaven
(ikke til huset).
Vedrørende hans "Kommentar....", et forsøg
på at afklare sit skrift og fastholde skriftets
ordlyd
Enig beslutning om udsættelse af afgørelse.
Birgitte mener ikke, sagen bør komme på
pkt., da sagen ikke er afsluttet..

-------
Redegørelse til bestyrelsen for indholdet af
beslutningsforslaget: Konfliktløsningleks- ,
klusion af Jesper, Kalle, Anne og Leif

Af Jørgen B. Bitsch undskvld
hakkebrædtskriften. men fogeden tog min
PC'er.

Takket være Jesper Lunds løsagtige omgang
med sin n.edskrevne forsknin.gsstrategi "En
konfliktfuld case" (dette skrift blev fundet
efterladt i baren ved lukketid fredag d.25/9)

er det n.u muligt utvetydigt, at spore et
mønster af organ.iseret konfliktmageri bag det
seneste års mest deprimerende episoder i
Studenterhuset.
Forfatteren (JL) fremhæver en konflikt (på
1111 år) mellem en gruppe mennesker, der
beskæftiger sig med nordisk mytologi (Guess
who!) og en gruppe mennesker, der på
mao;:istisk grundlag arbejder med deres fag,
psykologi. Denne konflikt er autentisk idet
førstnævnte gruppe netop har været skyLleski
ve for en massiv strøm af perfide, absurde og
injurierende beskyldninger, fremrertet fif
"mennesker, der på marxistisk grundlag arbej
der med deres fag, psykologi". De førnævnte
beskyldninger reproduceres konseJ...-vent af ]L

i opgaven. Således identificeres den. nordisk
mytologiske gruppe nederst side l med et
fantasifuldt ordforråd af fascisme-synonymer.
Det er med andre ord SMSlYgg.dras:'I, der
sigtes til når fascismeprædikatet herefter
anvendes, om tendenser eller personer i huset
- uanset, at disse sindssyge bes.kyldn;,nger er
uden bund i virkeligheden.
Væsentlig er også identifikationen af mellem
gruppen (øv. side 2), dvs alle, som hverken er
mytologifan.s eller marxistiske psykologer
Denne store gruppe kendetegnes ved at
modvirke forfatterens og ligesindedes inten
tioner gennem "autoritære ordninger". Det
fascistiske og autoritære spøgelse dukker op
igen s. 3 midI for. "Udover det specifikke
omkring studenterhuset og det almel1.t viden
skabelige. !'oer jeg også en generelt formål j al
udvikle redskaber lil begribelse og inteIlien
tion rettet mod autoritære og fascistiske
tendenser". Forfatteren ser altså de autoritære
og fascistiske tendenser i huset, som værende
så stærke, at han på dette grun.dlag håber, at
kunne udklække en generel strategi mod
disse. De "autoritære/fascistoide" personers
tilstedeværelse i huset slås atter fast s. 4 pv
"Jeg flOder denne case velegnet også som
udgangspunkt for generelle overvejelser over
autoritære/fascistoide I bredere
sammenhæng". Bemærk, at autoritære/fascis
toide her fungerer som substantiv i sætningen.
Nogle mener bare fascistoide/autoritære i

forfatterens verdensbillede. Der er ikke en
gang tale om mere uskyldige forestilJinger om
såkaldt strukturfascisme. Vi har at gøre med
skinbarlige fascistiske aktflrer. Det såkaldt
antifascistiske/antiracistiske engagement
tilkendegives atter i slutsætningen: "Herud
over vil erfaringerne kunne bruges i min egen
(og andres) praksis i organiseret antiracistisk
og fascistisk arbejde."
AT forfatteren ikke har megen respekt for de
sagesløse forskningsobjekter. men tværtimod
ønsker at oppiske en konfliJ...->: mellem disse og
forskeren ses af følgende: "Dette rorskning~

sprojekt indebærer således på metodisk nive~

au en videreudvikling af en sl1bjektvide05ka~

belig fors.kningsansats omkring forskning og
arbejde indenfor interessekonflikter, der
umiddelbart stilles så skærpet. at in[eresseaf~

klaring de berone hhv. forskeren- de udfors
kede imellem ikke stilles som en mulighed'
(s. 3 0\".) eJler JL's retoriske spørgsmål,
"hvordan på subjektvidenskabeligt grundlag
udforske de, der ikke ønsker at blive udfor
skede" (s 3 midt ).
Skruppelløsheden udslilles s. 5 midI for, "Da
selve feltet for arbejde\ er konflikrfuldt, og
informationer sål~des ofte stiller sig som "far~

lige", kan både misinformation og - i det
mindste til tider undervejs i forløbet - en
skærpelse af konflikterne forudses." "En
forskning, der bLa, indebærer udforskning af
aktorer, der ikke ønsker udforskning stiller
allerede som udgangspunkt et problem Min
indstilling er, at prob!emerne på tale ikke bl~t

involverer disse personer, og, al de~es

modvilje ikke skal forhindre overhovede[ at
beskæftige sig med problemerne."
IL spørger i sine "kommentarer angående
eksklusionsbegæring" om eksklusionsbegære
ren føler sig truffet når talen falder på "de
autoritært magtsøgende". Det gør jeg natur
ligvis ikke spørgsmålet er imidlertid ikke om
~.~dertegnede føler sig truffet, Spørgsmålet er
om det anvendte vokabularium er identi
ficerbart med de absurde beskyldninger, som
de ekskluderede in spe har fremrettet Dette
er i høj grad tilfældet. Disse fire har således fx
skrevet breve til fagrådene Or.l de "okkulte"
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og "småracistiske" grupper i studenterhuset,
og har individuelt ført en heksejagt og
mistænkeliggørrelse af såkaldt antifascistisk
karakter. Annes tragikomiske anklager for
sort magi er et eksempel. Kalles velkendte
mangel på respekt for visse gruppers virke
gennem verbale udsagn, som kan bevidnes
omfangsrigt, Saml gennem et hav af skriftligt
materiale. Leifs forsøg på at overbevise DTH
studerende om el indhold af fascistisk over
mennesketeori i et essay skrevet af et
Yggdrasill-medlem er e,t andet eksempel.
Listen over eksempler, der demonstn:rer en

kClOcensus mellem de 4 personers patologiske
opfattelse af Yggdrasill-medlemmer er lang.
Da jeg ikke har villet gøre denne sag til et
personligt martyrium, har jeg ikke medtaget
hef. En sådan kan dog udfærdiges, hvis
ønskeligt. Jeg har ikke taget denne sag op
som et personligt hævnmotiv, men i ansvarlig
hed overfor huset.
JL's opgave formulering kaster lys over
mange dunkle episoder i studenterhuset. Man
forstår lige pludselig forårets populistiske
angreb på bestyrelsen - den gennemgik ikke
sagerne ordentligt - den tog forhastede
beslutninger efter de fires mening. Dette
forsøg på at påtage sig vetoret overfor besty
relsen (som også udmøntede sig i breve til
rektoratet) - den manglende respekt for del
repræsentative demokrati, var altså blot et led
i modarbejdelsen af den store autoritære
midrergruppe. En sådan opfattelse og strate
gisk be1!.rJ:./;'jdning af studenterbusets instiru
[ioner og dens medlemmer må nødvendigvis
udløse bekymring og vrede blandt medlem
merne. Det er en fremtidig konfliktbombe,
ligesom det har været årsag til hidtidige for
huset ødelæggende konflikter. Spørgsmålet
om eksklusion er altså et anliggende om
husets fremtidige eksistens. I og med, at
hensigterne i "En konfliktfuld case" udgør
selve legemliggørelsen af alle fremtidige
konflikter i huset, er der med eksklusions
begæringen tale om en slags "Studenlerhusets
gordiske knude". Jeg foreslår. at knuden
hugges over. at vi forhindrer de ødelæggende

konflikter i at undergrave husets fremtidige
eksistens.
Det er udtryk for foragt for en gruppe studen
terhusmedlemmer, når JL sammensmelter
hjørnestenene i disses livsanskuelser, den
nordiske mytologi merl vort sprogs værSle
gloser for ideologisk tilhørsforhold, og deref
ter sætter sig som mål, at bekæmpe delte
ideologiske tilhørsforhold. Her er det mindre
vlgtigt om gruppen var blevet betegnet som
fascister, satanister eller kannibaler (vi er i
ø'frigt ingen af delene - believe it or not!) af
de fire. Disse udtryk er alligevel grebet ud af
den blå luft som kamouflering af en langvarig
hetz.
Når JL i sine kommentarer ang. ekskL
begæring tilegner sig udtrykket prediktiv vali
ditet som en videnskabeliggmelse af sin
forudsigelse om egen eksldusion, så må det
også være udtryk for predektiv validitet, når
en bankrøver forudsiger sin egen fængsels
straf På godt dansk kan man snarere sige, at
JL erkendee. at han var ude på et skråplan,
når han iscenesatte konflikter for at skaffe
kød på et tvivlsomt forskningsprojekt.

-------
Referat af bestyrelsesmøde

den 13/10-92, punkt 6

Tilstede: Cathrine, Erik, Jørgen, Christian,
Birgitte og Ulla Britt

Afbud: Simon, David og Casper.

Ad 6, KonOiktophævning.

Jørgen Bilsch har på opfordring fra bestyrel
sen og Jesper Lund medbragt en skriftlig
redegørelse for konfliktløsning/eksklusion af
Jesper, Kalle, Anne og Leir l

. Bestyrelsen vil
læse skriftet til næs[e gang og vil holde møde

om derte tirsdag d. 20/10-92 kl 1SX'_18°O i
sludenlerhuset~

Jørgen meddeler, at Jespers opgave er blevet
fundet i cafeen af Steen d. 25/9-92.
Birgitte mener stadig, at Jørgen Bitsch skal
kunne dokumentere, hvordan Jespers opgave
er kommet fra Jespers postrum og ned i
cafeen.
Cathrine mener, at problemet ligger i, at
Steen, ~om bar fundet opgaven, ikke aflevere
de den tilbage til Jesper, men i stedet bag om
ryggen på Jesper afleverede opgaven til
Jørgen Bitsch, som kopierede den til bestyrel
sen.
Som modkrav til Birgittes krav vil Erik,
Christian, Jørgen og Ulla Brin så stille krav
om, ar Jesper dokumenterer, at opgaven har
ligget i postboxen.
Bestyrelsen vil skrive en appel i Husavisen,
hvor man vil opfordre den person eiler de
personer, der har taget ting i Regnbuens
post rum til at melde sig.

-------
Reportage fra:

Ekstraordinært bestyrel
sesmøde d. 21.10.92

Af Rasmus Helles. Husavisens udsendte
medarbejder.

Dirigent: Casper.
Referenter: Birgitte og Rigmor.

Mødet blev indledt med behandling af en
række procedurespørgsmål, som jeg kort vil
gennemgå i det følgende.
For det første diskuterede man, hvorvidt
mødet skulle holdes åbent eller lukket. Man
valgte efter nogen diskussion at dele mødet
op j to dele, hvoraf den første, nemlig parter
nes indlæg i sagen, opklarende spørgsmål og

procedurer skulle holdes aben, og den anden,
SOm var bestyrelsens votering, skulle holdes
IlIkket. Det var et generelt ønske blandt besty
relsesmedlemmerne, at voteringen skuli;::
holdes lukkct, for at sikre den størst mulige
frihed i diskussionen, da man ikke ønskede at
sidde og tale om personlige forhold, mens de
pågældende var [il stede. De anklagede
ønskede for deres part, at så stor en del af
mødet, som overhovedet mulig blev holdt
åbent, for at eliminere enhver senere tvivl om,
hvem der sagde hvad til hvem, og for at
kende bestyrelsens bevæggrunde/overvejelser
omkring eksklusionen.

Af samme årsag blev endnu et spørgsmål
taget op, nemlig de anklagedes forslag om at
optage mødet på bånd. Dette afstedkom
nogen diskussion. Argumenterne imod faldt
især på tre områder, nemlig en generel
modvilje mod ae blive optaget på bånd over
hovedet, en opfattelse af at det ville bevirke
en (øget) stemning af mistillid og endelig en
frygt for, hvad løsrevne citater fra båndet
senere kunne bruges til. Argumenterne for var
centreret omkring, at eventuelle uoverens
stemmelser i fremtiden ville kunne løses,
netop ved at alle citerede argumenter ville
kunne høres i deres kontekst. Der blev stillet
nogle forskellige forslag. og efter afstemning
blev det vedtager at første del af mødet kunne
Optages på bånd. af hvilke kopier skulle opbe
vares j hhv. Studenterhusets og Studen
terrådets bankbokse

Tredje de! af procedure-proceduren var
rækkefølgen af de forskellige indlæg_ De
anklagede anmodede om at kunne fremlægge
deres forberedte forsvars[a~er først, og at
Jørgen Bitsch (JB) derefter skulle have lejlig
hed til at uddybe ekskusionsbegæringen.
.tugumenterne var. al man frygtede at der
\(jIle komme nye anklagepunkter frem, under
henvisning til, at ekskiusionsbegæringen var
det [redje anklageskrift der blev ført, hvor de
to foregående var JBs mundtlige begæringer,
refereret i bestyrelsesreferater. Diskussionen

" Redalmonellcomltlentar: Jorg<rl!' ankl~~kJill n" tryk.t ;U]d~I.II~d, i d.:nn~ ~'lS ~ RedalClianel tommentar.- HU....:lVi"'" ud"""",,, ",~d.o"",jde<" ,,'-.,..,·_od" dOlk ",o<k og <" r~l"'n2g. herfr2 U" I"""" .tildel Sled.> ,dcnr>" av;'
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blev imidlertid afgjort til JBs 'fordel', under
henvisning til almindelig retspraksis, hvor
anklageren starter med at fremlægge anklage
skriftet. Samtidig blev det afgjort dels at JB
ikke, som anmodet, kunne føre Pelle Som
vidne under mødet, og al han ikke som besty
relsesmedlem var habil til at deltage i votering
og afstemning. Dette skele fordi JB havde
stillet sagen som enkeltperson, og ikke som
best)'Telsesmedlem, dvs på vegne af andre.
Habilitetsspørgsmålet blev afgjon ved afstem
ning alle mod en).

Disse indledende øvelser tog 11/~ time

Herefter fulgte så de egentlige indlæg i sagen.
Da dt=t afpladsgrunde forekommer umuligt at
fremlægge samtlige parters indlæg, har
HLJsavisens udsendte medarbejder set sig
nødsaget til at fonage (voldsomme) forkoneI
ser og forenklinger af forsvar og anklager.
Da anklageskriftet desuden er tilgængeligt I

sin helhed andetsteds i husavisen, vil jeg nøjes
med forsvarstaleme...o\.nne var ikke til stede
på grund af sygdom.

For Jespers vedkommende gik en del af
forsvaret på selve opgaven, og de formulerin
ger, der var rejst tvivl om. Indledningsvis
forklarede han, at der var tale om en opgave i
et metodefag. og at del skitserede forsknina_
projekt aldrig skulle udfores. Med hensyn til
fascisme-problematikken fremdrog han to
ting. nemlig at han på intet tidspunkt angreb
nogen personer eHer grupper for at være
fascister, og at han kun brugte betegnelsen
faseistoid omkring bestemte personers hand
linger j bestemte sammenhæng, nemlig Per og
Pelle i husanliggender...
Leif fremførte for sit vedkommende at han
ikke kendte anklageskriftet. og ikke havde
fået det til gennemlæsning før selve dagen
trods skriftlig henvendelse til huset, og at han
j øvrigt heller ikke havde kendt noget til
opgaven før sagen blev taget op. Han kendte

heller ikke JB andet end ved navn, og havde
ikke haft andet end yderst sporadisk kontakt
med huset siden foråret Endelig havde han
ikke skrevet under på brevet til fagrådene...
Kalles forsvar handlede primært om beskyld
ningerne for "patologisk åndsfællesskab" Han
blev [vistnOk først på mødet, RH]. anklaget
for al der skulle være en meget bestemt tone
eller linie j de torskellige breve. han har skre
vet i forbindelse med de forskellige konflikter,
han har været involvtrel i Han identiflcerede
selv den linie, som den der havde føn frem til
fællesudtalelsen på generalforsamlingen.

***>f:

Herefter fulgte en runde med opkla
rende spørgsmål. De af bestyrelsen stillede,
har jeg så vidt muligt indbygget i ovenstående
fremstilllng

En anden del af de opklarende
spørgsmål gik på al forsøge al fastlægge tids
rammen for, hvornår SMS var repræsenteret i
huset. Det blev bestem til at være indlil primo
mart:> '92. og igen fra juni-augusl '92, i sidsle
periode dog J...-un med Per som medlem. De
andre var gået over i YggdrasilL Dette fik den
opmærksomhed, fordi Per var en af
hovedårsagerne til. at brevet til rektoratet
blev skrevet.

Derudover stillede de anklagede en
række spørgsmål til JB. ve søges kort oprid
set i det følgende. Man søgte at få belyst,
hvordan JB havde fået fal i opgaven, og i
forlængelse heraf om han ikke følte en
forpligtigelse lil, SOM bestyrelsesmedlem, at
redegøre for dette. IB gentog sin forklaring
om at en person fra Yggdrasill havde fundet
opgaven i baren. Man udbad sig også en liste
med 3 eksempler på den det "patologiske
åndsfællesskab". JB anførte brevet til fagråde
ne [som Leif altså ikke er medunderskri
ver af, RH]. og henviSle derudover til Pelle
for yderligere detaljer, da han ikke kunne
huske flere.

En anden række spørgsmål gik på
forholdet ml. SMS og Ygg. samt på et 'lO:ro
duktionsmøde, som SMS afholdt i huset i
efteråret '91, og i hvilken forbindelse bta.
hagekors~ og perker-begreberne blev brugt
[af Per, RH]. IB henviste til at der kunne
siges at være en vis consensus mellem
YgglSMS bare minus Per og SMS' formand
Stig. Han mente at perkerbegrebet skulle
være brugt ironisk i sammenhængen, og at for
yderligere uddybning af disse ting kunne man
henvende sig til Pelle. da han ikke selv havde
været med til mødet.

Herefter fulgte replik/duplik fra de implicere
de parter. der groft set opridsede hovedpoin
ler omkring sagen og svar (eHer mangel på
svar) på de opklarende spørgsmål.

Procedurer

JBs procedure lå i forlængelse af anklage
skriftet, i det han trak linierne for den "pato
logiske consensus" op igen som han randi den
eksemplificeret i debatten på mødet, og
anmodede i øvrigt bestyrelsen for een gang
for alle at Jose del længe verserende problem i
Studenterhuset ved at vedtage eksklusionen.

De anklagede trak for deres pan to områder
frem. For del første. hvordan man kunr:e
argumemere mod ankiagerne i eksklusiom
begæringen, eksemplifIceret i en klargøring
for det rimelige i at tale om overmennesketan
kegang. med henvisning til nogle Aljester·
Crowley cilater (Libcr Oz.), der på forskellig
vis (bl.a. som A3-kopi) havde cirkuleret i
Studenterhuset.

For det andet hvordan bestyrelsen
ville reagere overfor JB. da man fandt det
godtgjon al der her ikke var tale om en
eksklusionsbegæring med opgaven (der var
tilvejebragt ulovligr) som det prjmære. men at
han nærmere agerede på vegne af Pelle, så
der altså nænnere var tale om et opgør med

gamle fjender. nemlig dem der kan huske
Pelles historie i huser.

Bestyrelsens reaktion blev ønsket
srærk, da man ellers mente 3t Pelle m.fl ville
have en klemme på bestyrelsen. Dette skal
forstås ud fra det synspunkt at eksklusions
begæringen egentlig var rettet mod retten til
at y1re sig kritisk om forhold i huset. Hvis
bestyrelsen derfor havde vedtaget eksklu
sionsbegæringen, ville dette forhold så at sige
blive ophøjet tlllov i Huset. og alle dt:r heref·
ter reLtede kritik mod noget punkt i huset,
ville rette kritik mod selve huset

Behandlingen af de principielle ting omkring
hLJSel. ]B samt hvorledes sagen følges op.
blev ud:;at til et senere bestyrelsesmøde

Eksklusionsbegæringen blev enstemmi~'1

forkaste:

Præsentation af nyt bestyrelses
medlem

Da jeg synes, det er en god ide, at nye besty
relscsmecllemmt:r præ~enterer sig i Husavisen
(~om Simon gjorde j sidste nummer) vil jeg
he~med lage tråden op. da jeg som valgt
suppleant på generalforsamlingen d. 26.
september, 1992 nu også skal til al sidde i
bestyrelsen.

Mit navn er Rigmor Tetevide (og ikke "Tit
gid" , som Bente skrev i referatet fra GF). Jeg
er. 21 år og læser statskundskab på 3. semes
ter på KV Jeg er kommet ind i huset via
Studerende Mod Racisme. Lige nu bor jeg i
et studenterkollektiv på Frederiksberg. Tidli·
gere organisatorisk erfaring har jeg fra
Danske Gymnasieele\lers Sammenslutning.
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Kærlig hilsen

-------

Selvfølgelig håber jeg også vores problemer
med lokalemangel vi] blive lost i nænTIeSle
fremtid.

styrke og magt er forståelig som svar på en
afinagtssituation - som til tider i sH:lrre eller
mindre grad fremstilles som amikapitalisme,
men mere gennemgående som fremstilles som
resultat af "forurening af folkesjælen";
gennem jøder, indvandrere etc. eUer gennem
ideer, som betegnes "landsforræderiske",
"udanske" etc.• oftest socialistiske og antiau
toritære ideer.
Fascismens udgangspunkt i afmagtssituatio
oer giver dog ikke grundlag for et egentligt
handlefællesskab, da perspektivet for fascis·
men ikke er ophævelse af mag'Jafmagr. men
erobringen af magten. Således er de fascisti
ske bevægelser præget af indre magtkampe,
som oftest er meget personafuængige, lige
som bevægelsernes succes ogs.å er meget
personafhængige.

Indadtil er fascismen organisert~t hierarkisk;
som regel en leder. hvis ord er lov, og som
oppefra og ned indsætter og styrer sine
underordnede. En meget benyttet metode til
at få de underordnede til at maKke ret, er det
at "have noget på dem". at kunne afsløre dem.
Ofte blot en dt':talje ,il at starte med, men
mere og mere efterhånden som vedkommende
tvinges til at bega stadig Uere forbrydelser
Lecterens ord er uimodsigelige, da han funge

> Tt:r som en slags "præst". der har adgang ti:
det abstrakte fællesskabs "budskab". Fascis
men har således religiøse aspekter ....ed at
henvise til en grundlæggende ikke·
materialistisk begrundelses- og
retfærdiggørelsessammenhæng, som udvalgte
m~nnesker har et særligt fortolkningsmonopol
på: I fascismen er "guden" dog aflivet tit
fordel for føreren, der har status af inkarna
rionen af det abstrakle fæIle.s..s.kab

Censur og amirationalisme er nødvendige
midler lil at opretholde løgnen; demokrati og
videnskabelighed må sættes ud af kraft.
Løsninger kan ikke findes på rationel og
ligeværdig vis, men må ske gen:1em "'old og
propaganda.

En verden, der deles op i venner og fjender.
"De gode" som de. der kan indeholdes i et
abstrakt fællesskab (nation, race, "udvalgt
mennesker" etc.). Denne forskel mellem de
gode og de onde kan ikke begribes, blot
·påkaldes" og propagandaen mod "de onde"
sker gennem egenskabstilskrivning: blot ved
at kalde dem onde, rotter, undermennesker
etc. De modsætninger, der muligvis eksisterer
mellem de gode og de onde kan ikke begribes
som interessemodsætninger, og dialog mellem
de "os" og "dem" forsøges undgået.

Det abstrakte fællesskab - "folket", "racen",
"nationen" etc. - benyttes argumentativt; der
tales på vegne af "folket" l;:!C., også fx. af
højreekstremistiske bevægelser, som stort set
hele "folket" tager afstand fra. Denne talen på
vegne af "manden på gulvet" som magtesløs
overfor "det politiske bureaukrati" hindrer
dog ikke en parallel argumentation for dikta
turets indfurelse med henvisning til "pøbe~

tens" manglende evne til medbestemmelse En
lignende modsætning udgøres af de typiske
krav om "lov & orden", som dog ikke hindrer
en mere eller mindre skjult seh1ægtsstrategi
og - i den grad magten indehaves - konsek·
....ente brud på både alment anerkendte menne
skerettigheder og de love, som fascisterne
selv indfører.

Dyrkelsen af "styrke" giver sig også kulturelle
udtryk, f.ex:. gennt:m dyrkelse af kropslige
krafipræstationer, militaristiske parader og i
billedlige fremstiUinger. Denne dyrkelse af

Det abstrakte fællesskab ses som havende en
historisk ret til magten Denne magt
retfærdiggøres oftest med styrke. "Vi er de
stærkeste, og derfor har vi ret" Tankegerigen
er præget af socialdarwinisme • "magt er ikke
bare ret, men ogs.å sundt". I den grad det
abstrakte fællesskab ikke har uindskrænket
magt og succes tilskrives dette "forurening"
af mennesker, der ikke tilhører "de gode",
(ex jøder, udlændinge, socialister, feminister
, religiøse grupper, homoseksuelle etc

dikl.ll"';sl;; iiLeologi g<oIloreh. Såt.des ~<kr (eb.. u".,iil...d""\..Iw,,,,"~dIF....."..._ >l;Y, l Spo>n;<n ">f.1 boolegne-ra«.i>l;,I(".
.. o.m rolgmdoe frernsliliing ~ lidt rodel: $Dn")". llI<Il del ~ gåellid! nUII'gI

nu Jnrgen Bitsch - bliver bedt om at forklare,
hvornår og af hvem de er kaldt fascister/na
zister kommer der enten intet svar, eller det
viser sig. at der er sagt "fascistoid" eller
"fascistiske tendenser". Og ht':r ligger en
væsentlig skelnen, som er nødvendig at holde
fast i. Det forekommer mig. at PeHe og
Jørgen Bitsch ønsker at sløre forskellen
mellem begreberne "fascisme" og "fascistoid"
- og bemærkelsesværdigt er det, at jeg ikke j

dennt': eksklusionsproces er blevet anklaget
for at kalde SMSIYggdrasill-medlemmers
handlinger for "fascistoide",
Jeg har tidligere nævnt - bl.a. i den omstridt
opgave - , ar jeg ser ordet "fascistoid" som
dækkende væsentlige aspekter af først og
fremmest Per og Pelles handlinger.

Men hvad betyder ordene?

Gyldend31s etbinds leksikon, 1988:

Fascisme:
• "Samlebegreh for politiSKe he~·æge!.fer

med autoritære, nationalistiske, anti
parlamt'l1larjsKe og alUisocialistiske
idealer. Fælles for disse hevægelser
var. at de reddede det horgerligt'
samfllnd ud af en krisesilllatio/l ved at
ophæve del politiske demukrari og
nedkæmpe arbejderbevægelsell med
stolte af en smahorgerlig masse
bel>ægelse organiseret omkring natio
nalistiske idealer."

Gyldendals fremmedordbog, !983:

Fascistoid:
• "Som har fascistiske træk; som har

lighed med el/er peger mod fascisme,
fascismelignende. "

Derudover kan en nænnere karakteristik af
det fascistiske være:~"':.-'

Fælleselevrådet i
bestyrelsen et år

hvor jeg dels var aktiv
Storkøbenhavn, dejs sad
(88/89)

"Fascisme"/"det fascis
toide"

Jeg håber bestyrelsen vil komme [il at arbejdt:
mere udadvendt og i oget samarbejde med
repræsentantskabet, da jeg tror dette netop vil
gavne trygheden og åbenheden i huset. Indtil
nu ha.r bestyrelsen for mange af os, tror jeg,
virket som eo lukket "e:iite".

Jeg håber huset frem over vil bevæge sig i en
mere åben og positiv retning, med større tillid
og tryghed blandt husets interne bmgere. Jo
rarere her er, jo flere mennesker vil vi også få
ind, del være sig som aktive i gruppeme, nye
grupper eller blot som gæster til arrangemen
ter.

I øvrigt synes jeg flere skulle bruge Hus3Visen
til interne beskeder osv. Det er absolut et
godt irritiativ og en god ide) !

Ordet "fascisme" har været en del af konflik~

teo. Jeg og andre er ofte - ikke mindst j den
netop overståede eksklusionssag ~ gentagne
gange blevet anklaget for at kalde
SMSlYggdrasill-medlemmer for fascister og
nazister. Når de, der anklager - især PeJle og
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Da fascismens grundlæggende politiske
budskab er diktaturet og undertrykkelse af de
enkelte menneskers og interessegruppers
meninger og handlinger, tager mange fascisti
ske bevægelser en "kvasi-fascistisk" form;
dvs. argumenterer ikke åbent fascistisk, men
tillemper den offentlige fremtræden efter
opportunistiske kriterier. F.eks. nedtonede
Hitler antisemitismen gennem nazistpartiets
vej mod magten i ZOoerne og i starten af
30"erne, for ikke at skræmme vælgere og
magthavere med sin ekstremistiske politik 
og for ikke at det tyske socialdemokrati skul
le få øjnene op for faren. Samtidig lod han
dog andre "enkeltpersoner" i nazistpartiet
fremkomme med antisemitisk propaganda 
således at Hitler ikke behøvede at slå til
ansvar for disse meninger, men blot henvise
til at de enkeltpersoner, der fremkom med
grovhederne, selv måtte stå inde for dem.

Med håb om at have klargjort mere end
forv·irret.

Jesper

(Regnbuen og Studerende Mod Racisme)

side 26



Dette møde ønskes optaget på bånd. (Abenhed og demokrati. Jeg
ønsker det for at sikre min retsslilling. Og man kan jo se,
hvad der kom ud af det sidste eksklusionsforsøg: tvivl,
fordrejninger osv.)

Hvem har skrevet dette? Kan JB stå inde for det? ("Listen over
eksempler, der demonstrerer en konsensus mellem de 4 person=rs
patologiske opfattelse af Yggdrasill-medlemmer er lang"; kOin
med nogle stykker. Det eneste, der nævnes er brev til
fagrådene - der var Leif ikke med. Leifs forsøg på at
overbevise DTH-studerende om et indhold af fascistisk
overmenneske teori .. "; hvem, hvornår, fascistisk?)

l. 15.: "Det er med andre ord SMS/Yggdrasill, der sigtes til
når fascismeprædikatet herefter anvendes"
l. 32.: "Vi har at gøre med skinbarlige fascistiske aktører"
s 2, l. 38: "Her er det mindre vigtigt om gruppen var blevet
betegnet som fascister ... "
Jeg benytter ordet "fascisme" 3 gange i opgaven - de to af
passagerne citerer JB - alle gange omhandlende det, generelt
at udvikle redskaber mod fascisme, og omhandler således ik;;e
umiddelbart situationen i huset. Hvorfor er det så
magtpåliggende for JB af fordreje "fascistoid" til
"fascistisk"? - iøvrigt et fænomen, der ofte er set - jey hul.
efterhånden mange gange fået at vide, at jeg har kaldt
forskellige personer i huset for fascist; Jeg ved med
sikkerhed, at det har jeg aldrig gjort. Manipulation.
l. 13.: "Et fantasifuldt ordforråd af fascisme-synonymer"
Hvad er dette for "synonymer"?

l. 17. "Væsentlig er også identifikationen af mellemgru~pen

(øv. side 2), dvs. alle, som hverken er mytologifans e- er
marxistiske psykologer. Denne store gruppe kendetegnes 'ed ol
modvirke forfatterens og ligesindedes intentioner gennLm
"autoritære ordninger"."
og s 2 1. 24 "den store autoritære midtergruppe".

fra opgaven: (efter manipulationsformer mm.) "Overfor disse
former for interessevaretagelse stilles en "rationalistisk"
arg\l)1'lent~tion udfp'l åbn p begr1)ndel~er oftest umidoe)bart
magtesløs. Medvirkende hertil er "mellemgruppens" forholden
sig til konflikterne - særligt gennem forsøg på
konfliktafværge, bl.a. gennem i angstfyldte situationer
tendentielt at godtage krav om suverænitetscentrale
beslutningsprocesser - "for at undgå skænderierne". Indholdet
i konflikterne bestemmes ofte af mellemgruppen som "politik"
eller "personlige uoverensstemmelser", og dermed ikke noget,
man behæver at forholde sig til, hvorfor løsningen "I mi gi
udenfor ogsIls" jævnligt foreslås. Det problem, at modstanden mod
det autoritære af mellemgruppen (ofte) søges modvirket gennem
autoritære ordninger, stiller det umiddelbart svært at bringe
problematikkerne op, og en ren magtkamp med det autoritære vil
- blandt andet - have den samme uheldige konsekvens."
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Gruppen kendetegnes således ikke gennem autoritære 0~dninger 
men gennem aktive forsøg på ikke at tage stilling. Heldigvis
er der sket meget siden maj måned - der er blevet langt bedre
muligheder - og ingen siger længere "gå udenfor og slås"; det
bliver mere og mere tydeligt, at der er substans i sagen.
F.eks. gennem denne eksklusionsbegæring.

Splittelsesforsøgene - forsøgene på at gøre problemet til et
mellem huset og os fire fortsætter i anklagen:
"Man forstår lige pludselig forårets populistiske angreb på
bestyrelsen - den gennemgik ikke sagerne ordentligt - den tog
forhastede beslutninger efter de fires mening."
4-banden er på banen igen. Hvad har f.eks. Leif sagt i den
anledning?

Du kalder mig skrupelløs fordi jeg ikke accepterer problemet
og så vidt muligt blander mig udenom. Jeg er skrupelløs fordi
jeg ikke kigger bort, når løgne, manipulation og trusler fyger
over bordet. Som jeg skriver i opgaven, er det problematisk at
forske, når farlk ånsker at skjule deres handlinger - men det
ville da være topmålet af skrupelløshed kun at ville forske
der, hvor der ingen sådanne problemer er.

I forlængelse heraf vil jeg lige nævne et par eksempler på
intentionstilskrivninger i anklagen:
"et mønster af organiseret konfliktmageri" (- hvor får du dog
tanken fra?)

- (") forfatteren ønsker at oppiske en konflikt mellem de
sagesløse forskningsobjekter og forskeren(")
"At JL erkendte, at han var ude på et skråplan, når han
iscenesatte konflikter for at skaffe kød på et tvivlsom
forskningsprojekt"
Disse er dels uden hold i virkeligheden (mine intentioner),
dels allerede besvaret i "kommentarer ... ".

I denne sammenhæng kan også nævnes metaforen "når en bankrøver
forudsiger sin egen fængselsstraf". Denne kriminalisering er
urimelig. Det er heldigvis ikke alle sammenhænge, hvor det i
Sig selv at ville trænge til bunds i, hvad der foregår,
medfører eksklusionsforsøg.

Nu kan tilh~rere ~åskc syn2s, at d2~ er overflødigt at g~

sådan ned i detaljer - sagen er jo åbentlyst ubegrundet. Ja,
men lad os se på; hvad der foregår. Jeg er aldrig før i mit
liv blevet udsat for så massive og krænkende anklager som fra
Per, Pelle og nu JB. Det vil jeg gerne trænge til bunds i. Det
er vigtigt for mig,- og det er vigtigt for Studenterhuset,
hvis vi skal sørge for at det i fremtiden bliver til at være
her på en ordentlig måde.

Og nu vi er ved det:
Citat fra fællesudtalelsen:
" ... "Blame the Victim". Dette omhandler dels, at den der
disrespekters/hetzes stilles til ansvar for samme, fx. at cen
der trues med vold selv har været ude om det; ory dels at
personer fører sig frem som offer, og med denne offerstatus

ser det legitimt at nedværdige, håne eller lyve overfor
andre."

Hele skriftet er holdt indenfor "Blame the Victim". Fordi
nogle - bl.a. jeg - gør opmærksom på forhold i huset, der bør
gøres åbne, bl.a. afor at hindre fremtidige overgreb, skal vi
smides ud af huset. Dette viser med al ønskelig tydelighed
relevansen af fællesudtalelsen.
En hel t klokkeklar brug af ll Bl ame the Victim" indleder
anklageskriftet: "Takket være Jesper Lunds løsagtige omgang
med sin nedskrevne forskningsstrategi ... " Det er altså min
skyld, at nogle har stjålet min opgave? Der er altså mig, der
er den skyldige fordi jeg ikke har så meget mistro til mine
medmennesker, at jeg ikke har låst det inde - og vedkommende,
der har stjålet det, som er helt uskyldig? Noget helt andet
er, at flere ting måske nok må låses inde fremover - en
kedelig udvikling.

Som bestyrelsesmedlem har man pligt til at søge tyveri i
Stuenterhuset opklaret. Hvis man - på en eller anden måde 
har kendskab til at noget er stjålet, har man, for at leve op
til sin ansvarspost, pligt til dels at søge forholdene
heromkring lagt åbent frem, dels at sørge for at papirerne
afleveres til den, de er stjålet fra. Dette uomtvistelige
krav har JB haft mange chancer til at forsøge at opfylde.
- da han rejser sagen ved at sige, at det blev fundet i cafeen
lørdag efter generalforsamlingen.
- da Pelle samme tirsdag fremfører, at det er blevet stjålet
af en, der så havde lagt det i cafeen for at Pelle m.fl. så
ville finde det.
- da han den følgende tirsdag ikke vil sige, hvem, der har
bragt det videre - og måske heller ikke, hvem der har stjålet
det?
- da han tirsdagen efter hævder, at det er steen, der har
fundet det i cafeen fredag ved lukketid.
Udover det uholdbare i, at nogle af disse forklaringer må være
løgn, er det uholdbart at sidde i bestyrelsen - og så lyve
efter behag.

Derudover viser der sig et fænomen, vi i huset er stødt på
før: At nægte at udlevere oplysninger af fælles vigtighed med
henvisning til andre personers accept. Per, der ikke ville
u("Hever,= båndet fr-=t SMS-introduktionSIn0c'l!?t fordi en eller
anden formand, som vi aldrig har set, ikke ville have det. Og
Pelle, der som bestyrelsesmedlem læser et kriminelt brev op
og så nægter at udlevere det. Dels skal grupper i
Studenterhuset være ansvarlige overfor huset, dels kan man
slet ikke sidde i bestyrelse uden selv at være ansvarlig
overfor sine handlinger.
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Kommentarer angående eksklusionsbegæring.

• Hvem fremsætter eksklusionsbegæringen, og med hvilken ordlyd? Hvad er det i
opgaven, der virker så anstødeligt, at det hemdfra vurderes, at jeg ikke længere kan
være aktivist i Studenterhuset?
("løse konflikter på højt niveau"; hvis dette skal forståes i psykologfaglig tenninologi
at hø,jne begribelsen af problemet og mere adækvat forholden - så OK.)

• For at undgå rygter og fordrejninger ønsker jeg dette møde oplaget på bånd - så kan det
bringes i husavisen udskrevet hvis nogen ønsker dette. Alle ved vi, at ikke alt kommer
med i et referat, og at referater kan mistænkeliggøres.

• For at sikre ordentlig behandling af begæringen, ønsker jeg ordstyrer og mulighed for
at forklare mig.

• Hvorledes er opgaven kommet PellelJørgen j hænderne? Det blev stjålet fra mit
postrum • vistnok sidst i ugen op til generalforsamlingen.
(Leifstødte på et tidspunkt i sin specialeproces på et papir underskrevet Per Pelle
Jørgensen. (Og det ved at låne det pa biblioteket.) Leif mente. at det måtte være
skrevet af Pelle (Buhl). Og det var det siL og bl.a. jeg læste det. Dette blev af Pelle
udskreget som en forbrydelse. At man tog en af hans gamle opgaver op i en
argumentation! )

• For at arbejde på en saglig og demokratisk løsning. burde anklagen være udfærdiget
skriftligt - offentligt for de anklagede.

• Juridisk: Ovt'rorl!rlt'! gælder for studenterhusets fonnål. at del bl.a. "arbejder aktivt
både indadtil og udadtil i forhold til sine omgivelser for et åbent og demokratisk
samfund." Underordnet delle gælder det for "medlemsforhold og pligter" at
"Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningenens vedtægter og husorden og
medlemsaktiviteter skal udøves med respekt tor andres politiske, religiøse og
filosofiske overbevisning, samt etniske oprindelse". Min politiske overbevisning er
demokrati:;k, min tilosofiske holdning er at mennesker kan samarbejde der, hvor de
mIer sandhed. Jeg oplever, at jeg forsøges ekskluderet på det. at jeg arbejder for
<ibenheden - på faglig vis. "Aben faglighed" kan også kaldes "en filosofisk holdning".
Føler eksklusionsbegæreren sine holdninger truffet. når talen er på "de autoritært
magtsogende'''.l Eller er det fordi veciri.ommende ikke synes beskrivelsen passer på ham
selv - og hvorfor er det så ikke anklagen istedet for henvisning til "politiske, religiøse
og filosofi:;ke overbevisning, samt etniske oprindelse"? Banen ville da være kridtel op
lil snak om, hvad der egentligt står i opgaven - og en sådan snak er jeg ganske åben
ov~rfor.

• En ~ksklusion ~r den hårdeste sanktion hus~ts vedtægter åbner op for. Det gælder. at
"Misligeholder el medlem sine forpl igleiser i henhold lil § 7, stk. l, kan bestyrelsen
udelukke d~tt~ m~dlem fra Foreningen Studenterhuset med øjeblikkelig virkning i
kortere eller længere tid og i grove tiljlelde eksklusioll." (Min fremhævelse) Og denne
sanktion ~r ikke bare rettet mod mig, men også mod Anne, Kalle og Leif. De har ikke
deltaget i udfærdigelsen af opgaven. Hvorfor skal de ekskluderes? Hvad er det for en
Iynching?
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• At Jorgen Bitch træder ind i bestyrelsen på en s~dan måde, tyder desværre på, at han
kommer til al varetage hvervet som bestyrelsesmedlem elendigt. Det er en d3.rlig start
at komme med så sogt en eksklusionsbegæring. Hvis ikke situationen var alvorlig, så
var den dybt latterlig. -
Og han fastholder konflikten på usaglig grund med tidsspilde til følge.

• Hvis dette skrift er så uacceptabelt for eksklusionsbegæreren, hvad så med
fællesudlalelsen vedtaget på generalforsamlingen? Det udsiger mere om "de autoritært
magtsogendc" end mit mere teoretiske skrift. Hvorfor er fællesudtalelsen ikke indbragt
for bestyrelsen som eksklusionsgrund? - tjaa, måske fordi fællesudtalelsens ordlyd blev
vedtaget på generalforsamlingen som en acceptabel fremstilling. Og "bjarne the
victim"-logikken - som beskrives i fælles udtalelsen - synes tydelig her. Det er trist, at
svaret på at være udsat for denne logik nemt fanges i kappestrid om "hvem slog først",
eller "hvem er mest dum". Menjeg Ser ingen anden vej at rense mig for anklagerne på,
end redeligt at gøre rede for situationen, som jeg ser den. Så må det videre være op til
andre at vurdere på seriøs og indholdsmæssig vis.

• Skrifter er lavet som behandlingen af et forskningsteoretisk problem i et mctodefag på
psykologi. Kravene tilopgavet var: skriv min. 3 sider om hvorledes et
forskningsmelodisk problem kan foregribes. Dette kunne jeg jo have forklaret
nænnere. hvis man havde h~nwndl sig til mig, som skrevet i husavisen for juni:
"Jeg lillI' skrl!vet en lille opgilYe til stI/diet omlmntllem/e, hyorledes ml/Il

j(JI:\'kningsmet/J(lologisk kali f)\-"erveje der pmhlem atliJl·.I'ke med liJ!k. tie" ønsker at
skjule deres interesser - og dt!ttt! mt!Li huset som eksempel. Hvis ~lrIgeJl "nsker en kopi
hem;: så hel/vent!jer til mig.

Om skriftets ordlyd har jeg da også el pur kommentarer:
• Forst en indmmmelse: på side et står der i sidste afsnit: (se dette). "Eksplicit racistisk"

bør ændres til noget. der f.eks. indeholder de ovenstående citater - som alle kommer fra
Per til huset. Og sådan noget som hetz mod kristne (som Per fik en "næse" for af
bestyrelsen), og det. at Pelle erklærer det som en umulighed at han kan have fascistiske
eller nazistisk~ Ueg husker ikke det præl:ise ord) tilbøjeligheder, fordi han er jøde.
Samt fremstiller sig som forfulgt "fordi han er jøde" ~ (hvilket i sig selv er en særdeles
grov beskyldning at kDhlme med. Jeg vidste ikke at Pelle er jøde. før han fors te gang
anklagede mig for at forfølge ham, fordi han er jøde.)

• Til opgav~ns sigte og udformning. Dette synes jeg fremgår af opgavens ordlyd. Fx. fra
s. I: "Det tolgende skrift er en formalisering og ekstrapoleringl af de overvejelser og
interventioner. der allerede udføres."
"Beskrivelserne af problemernes fremtrædelse er forenklet, dels af hensyn til de

berørte personer og grupper, dels af praktiske årsager."
"De.t skal understreges at mange af de fDIgende vurderinger ikke nødvendigvis deles af

alle mvolverede personer."
Hvad der på trods af simplificering, udvælgelse mhp en bestemt forsknings
metodologisk problemstilling og rettetheden mod bredere videnskabeli!!e Ol.!

samfundsmæssige problemsammenhænge bliver tilbage af udsagn om '';""de a~utorilært

ekSlrapolering: al tbrestille sig en udvikling udover del kendte eller konkret IiIsledeværende. men med ud>:Olm:·
spunkl i de lo~i""ereller sammenhænge. der allerede er til SIede. ~ ~

magtsøgende" er: gennem trulser, IDgn og manipulation søger de magten. Og disse ord
står jeg ved. 2 lDvrigt er jeg da selv, også før denne eksklusionsbegæring beskyldt for at
lyve, manipulere etc.• uden at disse beskyldninger dog er forsøgt begrundet fra
anklagers side.

• Og lige en lille spøjs detalje for de videnskabeligt interesserede: på side 5 står nævnt
som mulige problemstillinger, hvis jeg realiserede forskningsskitsen: "At forskellige
instanser i huset - med besluttende myndighed - vil forsøge at stoppe projektet, evt.
med trussel om at ekskludere mig." At jeg har foregrebet denne problemstilling
teoretisk er et udtryk for "prediktiy \!aliditet", dvs. at jeg gennem det teoretisk at
foregribe en opdukkende problemstilling sansynliggør kvaliteten af analyserne.

• Jeg har ikke tænkt mig at stoppe mine faglige overvejelser over Studenterhuset og
menneskcr heri. - og jeg håber, at andre vil tænke med.

• Til slut viljeg sige til bestyrelsen: Det er nødvendigt, at l tager en klar stilling i den
konflikt, der er kørt helt ud i det groteske. Det nytter ikke med henstillinger om på en
gang at stoppe den og at lade den ligge, på en gang at forklare sig og at tie stille.

Og jeg vil da gemoe lige tilføje: politisk chikane, undertrykkelse ar en saglig og faglig debat i Studenlerhusel,
saml at sjol1e brugen arvedt<r::gteme
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Kommentarer angående eksklusionsbegæring.
(Fir dette skrifT blev Ilst op - inel. enkelte kommentarer - havde del' dels vher snak om
procedul"e. bl.a. kra~' om skriftlig anklage. Jeg anmodede om at mider blev optaet pi
bind. siledes at det senere kunne bringes udskrevel i husavisen, slfremt nogen fnskede
dette. Der var udbredt modstand mod bindoptagelse blandt bestyrelsesmedlemmerne; men
jf!g nk dB lov til al optage dOt jeg selv sagde. Jfrgf!n var mundtligt kommel med sine
indsigelser anglende opgaven. Disse gik bl.a. pi. al omtalee personkreds kan genkendes
udfra opgaven. at disse personer betegnes fascister - delle sigtcs sansynfiggjorl gennem en
rikke citater. at der i opgaven Tigger inlenliont:n at sklrpe konflikrt:rne. Bl forfatteren ser
ned pi den omtalte personkreds(; religifse foresriJlinger, samt at Anne, kalle og Leif skal
ekskluderes grundet "et lndsflllesskab med forfatlf!renJ

"Dette er udfærdiget ud fra de få informationer, jeg havde i
forvejen. Efter i tirsdags kom Birgitte ned og sagde, at der
var kommet denne her begæring, og jeg snakkede med Erik om det
- jeg kan ikke huske om jeg har snakket med andre om det. Jeg
har kigget i bestyrelsesreferatet J og det der står er at
Jesper ønsker at hæve konfliktniveauet og at opgaven strider
mod det med politiske, etiske, filosofiske, samt etniske
oprindelse. ud fra det har jeg så skrevet:

• Hvem fremsætter eksklusionsbegæringen,lder er si ibenllysr Jtrgen Birch/ og med
hvilken ordlyd? /der er iben bart ikke muligl ar d pi skrift/Hvad er det i opgaven,
der /(afbrydelse)/virker så anstødeligt, at det herudfra vurderes, al jeg ikke længere kan
være aktivist i Studenterhuset?

(" At hæve konfliktniveauet" /som der stir i referarbogen/ ; hvis dette skal forståes i
psykologfaglig terminologi - at højne begribelsen af problemet og mere adækvat
forholden - så OK./man kan sige. at hjve del ha b-Jrnehaveniveau lif al sna"ke om
det, del egentlig handfer om. Mir tnske er ikke i sig selv ar gtre folk mere sure pi
hinanden - pi ingen mide. Ae jeg skriver i min opgave: hvis detre gennemt'Jres kalI
man risikere al - i hverrrilfbde i nogle tidspunkter af processen - vil ghe konffikeen
mere tilspidset. Nlr jeg overhovedel Foretager mig de tanker, mi jeg ogsi lJ',lke,
hvad der kan ske ved ar jeg gfr del, Der er der ikke nogel galt i, der er ikke dedor
jeg gft- del, - del stir der pi ingen mide,)

• For at undgå rygter og fordrejninger ønsker jeg dette møde optaget på bånd - så kan det
bringes i husavisen udskrevet hvis roo.gen ønsker dette Alle ved vi. at ikke alt kommer
med i et referat, og at referater kan mistænkeliggøres.

• For at sikre ordentlig behandling afbegæringen, ønsker jeg ordstyrer og mulighed for at
forklare mig.

• Hvorledes er opgaven kommet Pelle/Jørgen i hænderne? Det blev stjålet fra mit
postrum , vistnok sidst i ugen op til generalforsamlingen.lOg der el' blever sljlIel en
del andf!n post derude - alt sammen nager, der har nager med huser al g!re.Jeg ved
ikke, hvem. der tager der. men kan jo se, hvor ihveruiJfhde del her er forsvundet
hen. Hvad der sker herimellem ved jeg ikke - og del er der nogle. del' ved mere om.

(Leifstødte på et tidspunkt i sin specialeproces på et papir
underskrevet Per Pelle Jørgensen. (Og det ved at låne det på biblioteket.) Leif mente, at
det måtte være skrevet af Pelle (Buhl). Og det var det så, og bl.a. jt:g læste det. Dette

blev af Pelle udskreget som en forbrydelse. At man tog en af hans gamle opgaver op i en
argumentation!)

/(afbrydelseJ/
• For at arbejde på en saglig og demokratisk løsning, burde anklagen være udfærdiget

skriftligt M offentligl for de ankJagedeJsl man kunne svare pi det her! /(a.fbrydelse)/

• Juridisk Overordnet gælder for studenterhusets formål, at det bl.a. "arbejder aktivt: både
indadtil og udadtil i forhold til sine omgivelser for et åbent og demokratisk samfund."
Underordnet dette gælder det for "medlemsforhold og pligter" at "Medlemmerne er
forpligtet til at overholde foreningenens vedtægter og husorden og medlemsaktiviteter
skal udøves med respekt for andres politiske, religiøse og filosofiske overbevisning, samt
etniske oprindelse". Min politiske overbevisning er demokratisk, min filosofiske
holdning er at mennesker kan samarbejde der, hvor de taler sandhed. Jeg oplever, al jeg
forsøges ekskluderet på det, at jeg arbejder for åbenheden - på faglig vis. "Aben
faglighed" kan også kaldes "en filosofisk holdning". Føler eksklusionsbegæreren sine
holdninger trutTet, når talen er på "de autorilæl1 magtsøgende"? Eller er det fordi
vedkommende ikke synes beskrivelsen passer på ham selv - og hvorfor er det så ikke
anklagen istedet for henvisning til "poliriske, religiøse og filosofIske overbevisning, samt
etniske oprindelse"? Banen ville da være kridtet op til snak om, hvad der egentligt står i
opgaven - og en sådan snak er jeg ganske åben overfor.lhlan kunne henvende sig og
sige: der her, der stir her, hvad beryder del, del kan jeg ikke fOl·sri? hvis del var
konflikter, man ville lise. Og ikke ar man vil rrlnge nogen ud af rummelJ

• En eksklusion er den hårdeste sanktion husets vedtægter åbner op for. Det gælder, at
"Misligeholder et medlem sine forpligtelser i henhold til § 7, stk. \, kan bestyrelsen
udelukke delle medlem fra Foreningen Studenterhuset med øjeblikkelig virkning i
kortere eller længere lid og i grove lif/ælde eksklusion." (Min fremhævelse) Og denne
sanktion er ikke bare rettet mod mig, men også mod Anne, Kalle og Leif De har ikke
deltaget i udfærdigelsen af opgaven Hvorfor skal de ekskluderes? Hvad er det for en
lynching?

• At Jørg.en Bil:ch træder ind i bestyrelsen på en sådan måde, tyder desværre på. at han
kommer til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem elendigt. Det er en dårlig start at
kommt: med så søgt en eksklusionsbegæring. Hvis ikke situationen var alvorlig. så var
den dybt latterlig. Og
han fastholder konflikten på usaglig grund med tidsspilde til følge.

• Hvi's dette skrift er så uacceptabelt for eksklusionsbegæreren, hvad så med
fællesudtalelsen vedtaget på generalforsamlingen? Det udsiger mere om "de autoritært
magtsøgende" end mit mere teoretiske skrift. Hvorfor er fæJlesudtalelsen ikke indbragt
for bestyrelsen som eksklusionsgrund'? M tjaa, måske fordi fællesudtalelsens ordlyd blev
vedtaget på generalforsamlingen som en acceptabel fremstilling. Og "blame the
victim"-logikken - som beskrives i fæJlesudtalelseo - synes tydelig her. Det er trist, at
svaret på at være udsat for denne logik nemt fanges i kappestrid om "hvem slog først",
eller "hvem er mest dum". Menjeg ser ingen anden vej at rense mig for anklagerne på,
end redeligt at gøre rede for situationen, som jeg ser den. Så må det videre være op til
andre at vurdere på seriøs og indholdsmæssig vis.
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• Skriftet er lavel som behandlingen af et forskningsteoretisk problem i el metodefag på

psykologi. Kravene til opgavet var: skriv min. 3 sider om hvorledes et
forskningsmetodisk problem kan foregribes. Dette kunne jeg jo have forklaret nærmere,
hvis man havde henvendt sig til mig, som skrevet i husavisen for juni: "Jeg har
skrevet en lil/e opgave til stIIdiet omhandlende, hvorledes manjorskningsmefodologisk
kan overveje det problem atjorske medjolk, der onsker at skjule deres interesser - og
deJle med husef som eksempel. Hvis nogen onsker en kopi heraf s6 hellvendjer til
mig". lEt eksempel pi iben demokratisk faglighed, som jeg ser det'!

Om skriftets ordlyd har jeg da også et par
kommentarer:

• Først en indrømmelse: på side et står der i sidste afsnit:
"Afsætte for konflikterne er dels aspekter af den nævnte kreds'virke og formuleringer
(stikord "perkere", "Danmarks storhedstid skal komme igen", "hagekorset skal
rehabiliteres" IDet er fra SMS-jnIfoduktionsmidet, udra!t af Per. Men des:tlrre mitte
bindet jo ik ke komme frem.Jherunder også Crowleys tanker, f.x. "fhe Imy oj the
strong: fhis is our Im~' and thejoy oj Ihe world", "fhe slaves shall serve", "man has the
right to km tl70se who wOllld IhwarJ these righ/s" IFremsl1.t af Per til el stormide.!. dels
måderne, hvormed kredsens medlemmer deltager i det fælles husarbejde, særligt ved
møder i besluttende organer. Her benytter de i udstrakt grad fjendebilleder og
henvisning til "folkets interesser" til at dække over egne interesser, der forsøges skjult;
eksplicit racistisk argumentation,; argumentationsfIgurer omkring centralistisk og
eksklusiv magtfordeling med henvisning til "naturlige forhold" sam! - når det er belejligt
- antiintellektualisme og systematisk angstproduktion bl.a. gennem voldstrush.:r, også på
livet.""Eksplicit racistisk" bør ændres til noget. der f.eks. indeholder de ovenstående
citater - som alle kommer fra Per til huset. Og sådan noget som hetz mod kristne (som
Per fik en "næse" for af bestyrelsen). og del, at Pelle erklærer det som en umulighed at
han kan have fascistiske eller nazistiske Geg husker ikke det præcise ord) tilbøjeligheder,
fordi han er jøde. Samt fremstiller sig som forfulgt "fordi han er jøde"· - (hvilket i sig selv
er en særdeles grov beskyldning at komme med. Jeg vidste ikke at Pelle er jøde, for han
første gang anklagede mig for at forfølge ham, fordi han er jøde.)

• Til opgavens sigte og udformning. Dette synes jeg fremgår af opgavens ordlyd. Fx. fra s.
l: liDet følgende skrift er en formalisering og ekstrapolering! af de overvejelser og
interventioner. der allerede udføres."

"Beskrivelserne af problemernes fremtrædelse er forenklet, dels af hensyn til de
berørte personer og grupper, dels af praktiske årsager."

"De[ skal understreges at mange af de tøigcnde vurderinger ikke nødvendigvis deles af
alle involverede personer."

Hvad der på trods af simplificering, udvælgelse mhp en bestemt forsknings
metodologisk problemstilling og rettetheden mod bredere videnskabelige og
samfundsmæssige problemsammenhænge bliver tilbage af udsagn om "de autoritært
magtsøgende" er: gennem trulser, løgn og manipulation søger de magten. Og disse ord
står jeg ved. ~ [øvrigt er jeg da selv, også før denne eksklusionsbegæring beskyldt for at
lyve, manipulere etc. - uden at disse beskyldninger dog er forsøgt begrundet fra
anklagers side.

ekstrapok,.ing: <:Il foreslill~ sig ~n ud\'ikling udov<.'f di:! kenJte ell..:r konkreL tilsl.:d.:vær<.'ld.:. men lIleu 'ldgUllg
spunkt i de logikker eller s<:llrnll~lI.hæng~, J-x all~red~ ~r lil st~d~,

2 Og jeg vil da gerne lige tilfoje: polilisk chiknl1~, undertrykkelse af el! S3glig og l1lg1ig debal l StnJcIH..:rIJl1:;ct,
S3rnt al sjofle bntg~ ar\·eJtreglem~.

Studenterhuset, 6/10 -9"

• Og lige en lille spøjs detalje for de videnskabeligt interesserede: på side 5 står nævnt som
mulige problemstillinger, hvis jeg realiserede forskningsskitsen: "At forskellige instanser
i huset - med beslullende myndighed· vi( forsøge at stoppe projektet, evI. med trussel
om at ekskludere mig." At jeg har foregrebet denne problemstilling teoretisk er et udtryk
for "predikliv validitel", dvs. at jeg gennem det teoretisk at foregribe en opdukkende
problemstilling sansynliggør kvaliteten af analyserne.

• Jeg har ikke tænkt mig at stoppe mine faglige overvejelser over Studenterhuset og
mennesker heri - og jeg håber, at andre vil tænke med.

• Til slut vil jeg sige til bestyrelsen: Det er nødvendigt, at I tager en klar stilling i den
konflikt, der er kørt helt ud i det groteske. Det nytter ikke med hensti\linger om på en
gang at stoppe den og at lade den ligge, på en gang at forklare sig og at tie stille.

Og så nogle ord til anklagen; og det er jo ikke på skrift, så
det er jo ikk lige til at fastholde.
Det blev sagt, at jeg havde til intention at skærpe
konflikten. Det står der helt tydeligt: det er ikke det. Hvis
der er nogen, der har intentioner om at skærpe konflikten, så
er det på en måde at rejse sådan en sjofel begæring som den
her. Nu fik jeg desværre ikke ... IAfblydeJse/At de tre andre skal
ekskluderes fordi de har et "ånds fællesskab" med forfatteren;
jeg synes, at det nærmer sig eksklusionsbegrundelse, at
forfølge folk fordi de har et "åndsfællesskab". At smide folk
ud, fordi de har et "åndsfællesskab" - jeg synes, at det
nærmer sig inkvisitionen. lafbrydeJse/ Om jeg ser ned på de
religiøse forestillinger, I har. Hvis det er Crowley - "at se
ned på" i det er et begreb jeg ikke rigtigt kan bruge til
noget. I den grad, at det praktiseres, synes jeg at det er
frygteligt. I den grad at man forstår verdenen uden at
praktisere det, synes jeg, at det er noget teenagebavl. Men i
den grad det praktiseres mener jeg, at det er frygteligt, og
at det har frygtelige konsekvenser. Jeg vil ikke kalde det "at
se ned på"; det er muligt at andre vil synes, at det er at se
ned på. Hvis det er det, så er det det.
En paradigmatisk case - der kommer du med en lille forklaring
på, hvad en paradigmatisk case er. Jeg ved ikke om du har læst
Flyvbjerg. Ijol Det er bare at støde på nogle kvalitative
spørgsmål, som er relevante i bredere sammenhænge. Og jeg
.s1·n~.s, at jeg støc',-·~ p~ lIogle kvalitaLive spørgsmål SUII; jey
forsøger at belyse kort. Det her er bare en lille skitse, og
har ikke noget at gøre med et forskningsprojekt, der skal
realiseres. Det handler om at foregribe nogle
forskningsmetodologiske problemstillinger. Og jeg synes, at
jeg gør rede for, hvilken forskningstradition, og at det her
er nogle relevante problemstillinger at tænke over. Og jeg
synes, at de stikker deres næse frem i Studenterhuset. De
problemstillinger: Hvad gør man når folk lyver? Hvordan finder
man så ud af hvad der foregår? Og at jeg kan lære noget ift.
bredere sammenhænge - ja selvfølgelig kan jeg det.
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f denne sammenhæng er Studenterhusets histo
I rie. og det er min egen historie i Sludenterhu
I set, idet jeg selv er pan i den konllikt. som
. Fællesudtalelsen sigter at løse.

r Fætlesudtalelsen nævnes 'tiet, at det ikke kan
undgås, at det kommer til konflikter, når
mennesker skal pmve at arbejde sammen. Det
er derfor vigtigt at arbejde ordentligt med
konflikter, idet de peger på noget omstridt,'
der kræver en fælles afklaring og personlig
stillingtagen. Losning af konflikcer er derfor
forudsætningen for, at arbejdet kan gå videre
på den bedste måde.

TO KO:-lFLlKTER.

VEDRØRENDE FÆLLESUD
TALELSEN p;\o. GENERAL
FORSAMLINGEN.

D'!t fo/gende oplæg eT slirevpf som lolJtpopir
lil de" ilys overståede generalforsamling. Da
der ikke var lid ril. al dr:1 Inmut! siges i sin
helhed. bringes dt!/ derfor her. Og dt:/ brin
ges ogstJ jordi det indeholdeT lIoglt! "mere
genereIlt! bt!lragmingeT owr Itll særlig
problemstilling: dt!lllhyrliges problem.

Som een af de, der har været med fil at
ronnulere fællesudtalelsen. skal jeg give den
nogle ord på vejen. Jeg vil prøve at sætte den
ind i den sammenhæng, hvor den· ud over på
generalforsamlingen. også h~rer hjemme. Og

En særlig konflikt har imidlel1id ikke endnu
kunnet finde en losning. Der er en konflikt,
der i personaliseret form har omhandlet folk
fra Regnbuen ift folk fra SMS. Dette er imid
lenid ikke den eneste konflikt, der ikke har
fundet en losning Der tænkes her på den
gamle konflikt mellem folk fra bestyrelsen ift
folk fra cafegruppen, hvor striden særligt gik
mellem Johan Hansen og r-..'Iollen Svendsen
på det punkt, der omhandler cafeens autono
mi. dvs om cafegruppen skal forblive besty
relsens gruppe og pengetank, eUer om
cafegruppen skal være autonom og indgå i
huset i repræsentantskabet på lige fod med
andre gruppen. En lilståelse af autonomi Iii
cafegruppen vil nemlig betyde, at bestyrelsen,
for at øve indflydelse, må gå via repræsen
tantskabet eller gennem stormeder og gene
ralforsamlinger,. '!ledens' cafegruppen så
primæll,.står til ansvar overfor repræsentant
skabet, stormøder og generalforsamlinger, og

.",først i anden omgang til bestyrelsen. Denne
sidste konflikt endte, da Morten fra cafegrup·
pen - og med standpunktet autonomi· trak.
sig fra huset. Og der er ikke senere nogen,
der har taget det op. Det er dog ikke mit
indtryk, at dette løste konflikten. Den blev
bare begravet. Og dermed også sagt, at jeg
op~ler den som en strukturel problemstil
ling.

Det fælles for de to konflikter· som har vidt
forskellig omdrejningpunkt • synes imidlertid
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l min egen vifdeste fantasi har jeg ikke kunnet
forestille mig. at et sted som Studenlerhuset,
der"ftia starten af er blevet bygget op omkring
åbenhed, imødekommenhed, saglighed og
respekt for andres ideer og bidrag til det
fælles, at jeg - og andre her - skulle mede
hin, foragt og IOtal illegilimering af ens eksis
lens. Del var sMan i en lang periode, efter

EN VILD FANTASI.

Uhyrlighed kan derfor siges at være knyttet til
tilinletgorelsen af ens egen faktiske eksistens.
Man kan så være ·skrækken· for at andre har
dette på sinde, og det vil ses overalt, hor så
flugt eller angreb bliver eneste handle motiver.
Eller også kommer man slet ikke i na:rheden
af det uhyrliges problem: man ser kun proble·
mer og samarbejdskon(\jkrer som værende
udtryk for forskellige og eventuelt dh'erge
rende in[eresser~ der på en eller anden måde
må kunne ~arbejdes
Ovenstående problemstilling kan vel siges at
være problemet om ma,grl"'old conrra demo
krati. Og skal demokratiet ..-okse, må det
derfor være i stand tif ordentligt ~ og deHe vil
også sige demokratisk - være i stand til al
trænge magten og volden ud af de menneske
lige relaJioners domæne. Ud fra det
forudgående kan man også si~l:::. at der hvor
magt og \lold viser sig, det er ved disrespekl
for det som tbrbo!d olJ"så er i sig selv dvs
gennem krænkelse af tings egen værdi. Fra et
demokratisk slandpunkt er det derfor. i
tilfælde af magt og \10Id, ikke nok "bare" at
arbejde med de mulige forSkellige interesser,
der måtte være på tale. Det er
dødsensnodvendigt også at gå aktivt imod, at
det overhovedet kan gures legitimt al krænke
- for kun således kan magten og volden skub
bes ud af de Involveredes egne relation~r lil
det, den fælles sag., de er sammen om. Og vel
kun således kan den fælles sag udarbejdes
orctentligt i tilfældet: fremtiden.

den er for uhyrlig. Og hvor tanken om. at den
kunne være tilfældet. ikke tår lov al blive
lænkt, således at der bliver handlet for al
afklare, om det er tilfældet eller ej - for det er
for sent lDet første angår den jødiske gheUo i Warsza~

wa under 2. verdenskrig, hvor den af nazister
ne krævede jndiske ledelse, hvis lynsde lå hos
de religiøse overhoveder, så sig stillet l den
situation, at de solgte eller udleverede gruppe
for gruppe af deres egne for at stille nazister
ne tilfreds. Nærmest som en forhandling
mellem ro ralioneh tænkende paner. Forst
blev de gamle udleveret, så de syge, så børne
ne osv 05\1. Men nedenundel denne rationelle
forholden sig lå også deres viden om "EndIo
sung", men denne \lar for uhyrlig til at kunne
danne grundlag for forandrende tanker og:
handlinger_

Det. jeg vil sige med disse to historiske
eksempler, er, at noget i historien gjOrt åben_
ban kan stille een overfor forhold, som man i
sin vildeste fantasi ikke Iror. at man kan
møde. Man fornægter en \'irkelighed, fordi

De! andel eksempel angår Slalin. Stalin var,
sammen med Lenin og 22 andre
cem ral komite· medlemmer, med til at
gennemføre Oklober-revolutionen i 1917.
Lenin dor 7 år efter i 1924, hvor Slalin
kommer lil. Men allerede i 1940 er der kun
een person tilbage af de oprindelige 24
cem ral komite-medlemmer. Nemlig STalin. Et
par stykker er dod en naturlig død; et par
andre er blevel myrdet af endnu ukendte;
mens resten er blevet henrettet· og henrettet
af Stalin selv på konstruerede anklageskrifter!
Man må sp.,rge, hvordan det kan være
muligl, at en hel generation af ledere· folk
der har haft en sia r viden om historiske
processer. lader sig kore ud på et sidespor,
for al blive likvideret een for een. Og det
l::nt:ste svar, jeg; synes når bare Iidl af en
kerne, det er, at det var over deres forstand,
at der i deres midte, i deres egen gruppe, sad
en person, del kun havde eel for oje: sin egen
bureaukraliske magt j bytle for deres eget
blod - fremfor det. som det handlede om og
som man var sammen om: produktionen af
frihed.

eksempler: eet hvad angår Stalin, og eet hvad
angår jodeudrydelsen i Hitlers koncenualions
lejre

mestre, og så troede han at han var meget
klog. Som alle der ::::r ofre for o"'ermod blev
Hr. Viereck lil slut den lille Historien
dommer ham som en politisk eharl11lan &
skurk, eftelliden er taknemmelig mod de der
sall e en stopper for de tyske stormagtsplaner"
(KM notat Iii grupperne i Swdenter-Huset.
til Bestyrelsen, Rektoratet &_c, sep 199:!.
s.3)

STARTEN.

OM UHYRLIGHED.

Man kan sporge sig selv, hvorfor fanden det
overhovedet kan komme så langt ud. Og mil
bud på deul:: er, at der fra stanen af har været
noget uhyrligt på tale. Og ved noget uhyrligl
vil jeg forstå nogel. der går over den menne·
skelige forstand, saml iH der ligger noget
umenneskeligt til grund•.,;om man værger sig
ved at tage ind, se på tlkr hu re, eller overho.
vedet tale til. Jeg skal gi\le tO historiske

at være, at det for udenforstående var
nælmest umuligl at komme lil klarhed over,
hvad de handlede om, Nu ved jeg ikke, om
der var nogen, der bad bestyrelsen og
cafegruppen om at lade konflikten ligge; men
der er i hven fald mange, der har bedt folk fra
Regnbuen om at Jade kannikren iIt besfemte
folk - Per Olsen og Pelle Buhl • ligge. Og så
starte på en frisk.. Og del med det omtalte
argument, at det var umuligt at komme til
klarhed over "stridens æble". Og endvidere
også med der argumenl,.at der var andre og
mere vigtige konflikter og opgaver, der
forsvandc eller blev underpriorileret.

STRIDENS ÆBLE.

Det stanede e\lers tilforl<'.deligt. Det sia nede
med at Per kom til et tlL-smode_ Det var f'H
cafeen havde åben! mere ~nd nogle uger eller
månedsdage om året. t-.led sig havde han en
konlakt med mange smj lJogforlag, bIa socia·

Delle har så endnu ikke været muligt. men lis!iske. sagde han. Husel ville kunne tjene lidt
dee er mit håb, at Fællesudtalelsen kan lose penge på at sælge dem Og han ha"'de også
konflikten. Stridens æble er her placerel i cen, der kunne stå og sælge dem _ men
modsætningen mellem, at det fæl1es i hU'iel er selvfølgelig skulle han have noget for del
det cenrrale omdrejningpunkt. h..m den Den person var Pelle. l-!usnlOdets standpunkt
personlige egennytte må komme som result<lt

c
\lar, at det var en god ide - mange sluderende

af et arbejde hermed, eJler om man kan kræve'.) lever nærmest af ae æde boger _ men det
al bruge nusef til!cp1 private formål. og det bedsle var, at man ikke {k penge for at sælge
uden at man skal iOrholde sig til det fæUes i dem. (ndljenle penge m51le samlet ga til
og for huset. Der har som sådan aldrig være! huset Desuden var der problemet med iH
en åben formuleret uenighed herpå: det er det sikre bogerne, når huset stod lomt om nanen.
fælles, der har været der fælles udtalre sland- Udgangen pA husmode! blev, ae Per, Pelle o:;
punkt en person fra husel skulle arbejde videre med

ideen - og de problemer der var blevet næ"nl
• og så melde tilbage med en modelskiise til,
hvordan det i praksis kunne foregå. Der kom
aldrig en iiIbagemelding - ikke for lang tid
efte:r og i forbindelse med andre ~2.ger, hvor
folk i huset blev beskyfdt for ae ha\le jOldel
ideen'

Men som den involverede pall har det allige
vel været en strid om en lell privat forholden
sig, der har været omdrejningspunktet
Krone', på væ,k.et i dette er den ret åbr.e
opfordring i Per Olsens brev ril sidste
stormøde til at likvidere mig, for herefter al
kunne høste hisloriens hyldest og bifald. Jeg
citerer: "Det er i øvrigt Per Olsen opfattelse,
sOm Crowley Scholar, at Hr. Kalle Birk
Madsen minder ganske meget om den beryg
tede propagandist George Sylvester Viereck,
SOm var Kejser Wilhelms og senere Adølf
Hitlers første mand i den amerikanske komra
spionage; og som AJeister Crowley, og senere
den allierede kontraspionage, sA sig nødsager
til at svindle, siden standse. Viereck var kendt
som en mand med store talegaver. manipulati.
ve evner, en gruppeindpisker, ingen moralske
skrupler, total fanatisk. loyalitet med sine
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Per og Pelles indrueden i huser, ar når der
kom mange fra hu.'>el til de fælles moder - der
var stormDde hver uge - al så var folk der kun
for a1 tromle~ og kom der få, så var kommen
taren, at folk var uansvarlige overfor huser.
Og lægges disse to .'>tandpunkter sanlnlt:n, så
er det indlysende, at det omhandler, at 'folk
fra huset ikke har ret til at være her. Og
sådan et standpunkt vil jeg her bagefter opfat
te som et uhyrligr srandpunkl, idet det var
folkene fra huset, der arbejde for at holde
huset åbent, at det var imedekommen og at
argumentaIion blev gjort sagslig.

ET MELLEMSPIL.

Det var forst efter et år eller halvandens tid,
og i forbindelse med et introduktionsoplæg
fra SMS' s side, al jeg tillod mig al bemærke
det ubehag, der som følelse hele tiden havde
været lil stede. Mao al der var noget heh
forkert ved det hele herinde. Del var sidste
efterår, hvor jeg skrevet åbenl brev lil huset 
papiret "Vil vi have dette i vores hus?!"
(27.11.1991) - hvor jeg gjorde gældende, at
A. ikke kunne være sådafl, at huset lagde
lrilcaler til. at "hagekorsel skulle rehabiliteres~

i den figur, hvor "kristne og fremmede var
skyld i, at den danske folkesjæl var ødelagt",
og at fjendeme var "marxister, kommunister
og socialister", og desuden det standpunkt fra
Pers side, at han "er en højt klas.'>ificeret
militærperson, der er udst~fet med retten ril at
anvende den fornødne vold", hvad han "vil
8Ore, når nogen sliller sig i vejen fOl hans rel
og riE;'.t~ sikkerhed".

Per log aldrig nogen sinde afstand fra sine
udtalelser. Men fyldte til gengæld husets med
åbne løgne om, hvad der var foregået - IDgne,
som kun de, der havde været med i de
pågældende tilfælde, vidste. Og det er jo
smart nok - for kan man holde striden gående
længe nok, så de folk, det angår, forlader
huset, så er der jo fri bane, og man har samti
dig magten over de nye, der er kommet til.

Da jeg skriver det første brev • hvad jeg
mener jeg gør med fuld ret: hvis ikke jeg
havde skrevet det, havde andre pligt til al

gore dr:t - gcr jeg desværre en slor fejl. der
lidt ell~r meget bragte mudder i at [age
konsekvenserne af det. Det angår ikke indhal·
det i b"'evet, men det der manglede. Og del
der m2.nglede var, at jeg ikke tik skelnel
mellem mil stå;:;tcd som færdig studerende og
så hu~;ets standpunkt som sludenterhus.
Denne mangel gjorde det enormt let at gå på
mig, og dermed skjule sagen· for sagen var
ikke ar:derledes, end var den blevet overgivet
lilotTentligheden uden for huset, at så var der
hunigt kommet en losning.

MISFORSTAET SOLIDARITET.

Jeg 1I0r at grunden til, at ofIentligheden uden
for hU5et ikke blev indblander, der var ell,
synes jeg i dag, misforst!el solidaritet med
huset, idet huset dengang syntes at svagt
o... -:rfor dekanernes lukningSlrussel. Og man
er. skede ikke at give dem noget som helst
kan, der kunne bruges henil. Samtidig gik
sagen rærmest over en.'> forstand - men man
behevede egentlige bare al åbne for radioen
eller se aviser for at konstatere, al racismen,
fascismen og nazismen allerede dengang stak
sit fjæs frem, snart over alt.

EN DISRESPEKTERINDE HANDLE
NORM.

Alle de her forhold er j Fællesudtalelsen SØgl
kogl ned lit en cenlral problemstilling, dcr har
fået Jov at kore i og med huset og brede sig
mere og mere. Nemlig "Blame rhf':: Victim"
logikken, som vil sige. at den der disrespekte
reslhetzes stilles til ansvar for sarrune, fx at
den der trues med vold selv er ude om det;
men der ligger også det i "Bfarne Ihe Victim",
al den aktivt kan bruges mod andre, fx. ved at
definem sig ind i en offerposifioll, og herfra
sege at gere del legitimt a[ nedværdige, håne
eller 1Y"e overfor andre.

ETHAB.

Det er derfor mit h!b med Fællesudtaldsen,
at den kan skubbe "BJarne [he Victim"~

logikken som normdanner for menneskers

omgang med hinanden ud af husel, og hen på
den historiske modding. den er kommet fra.
Og det er også mit håb med Fællesudlalelsen,
at den skærper bevidstheden om al bryde med
alle andre nedværdigende og undertrykkende
mekanismer mellem mennesker, uanset hvor
dan disse mennesker ser ud. om de svage eller
stærke, eller om de bare har en dum dag.

Kalle

"
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FÆLLESUDTALELSE FOR
MEDLEMMER AF STUDENTER·

HUSET.

I de senere Ar har Srudencerhuset gennemgået
en voldsom udvikling. Fra at være et hus i
dvale fra dels stan i 1984, vemcnde på under
visningsministerens endelige godkendelse. der
rerst kom i 1989, og frem [il i dag. hvor huset
har opnået driftsovertnskomsl med universi.
h~let. er huset vokset til at være et levende
sted for sludenterakliviteter.

De senere lr har imidlenid også været
konfliktlYldte ir. Der har været opgave på
opgave at Jose. og samtidig har der været et
væld af forskelliganede interesser at holde
rede på og [ilgodese på bedst mulig vis. De
enkelte studerende og deres aklivitetsyrupp~r

hu derfor ikke bare kunnet arbejde med deres
e~ne forhold, men har som præmis - og forud
- for eget virke værel nødsaget til at arbejde
for, a, der også blev tilvejebragt betingelser
for, at andre og flere kunne benytie huset.
Samtidig har huset haft meget få, og på fleriJ
områder slet inge.~idrer til rådighed. h~il~~l

har trukket megerSiore veksler på den fnvrlh
ile indsats. Det kan derfor ikke undre. at der i
perioder har været kønflikter mht. hvordan
der skulle arbejdes videre med de fælles ting.
Dette har selvsagl - af r~ssoufcemangel og
udmattelse· givet anledning til situationer af
frusIration hos husets aktive folk.

Problemer og frustration er generelt blevet set
som udtryk for tilspidsede konflikter. Såd,m
ne kan løses gennem et storre og bredere
fælles løft. De konfliklende interesser er
derfor i fæl(esskab s~gt udredt mht. hvordan
de og huset kunne berige hinanden. Således er
det gang pi gang blevet muligl at I~se tilspid
sede konflikter på en tilfredsstillende måde.
således at arbejdsprocesserne i huset kunne
alVikles ordentligt og under gensidig respekt
for hinandens personlige integritet - men delte
endnu med undtagelse af een konflikt. der nu
i en lang periode har kunnet føre et slags
selvstændigt liv i huset. Det er en konflikt,
der omhandler om huset kan bruges til private
ronnål eller ej. fx brug af huset lil privat

indtjening eller privale organisationer. Gamle
husaklivister har henhol( ! sig til husets hlslo
rie og husels vedtægt~r. og fastholdt. at det
tælles i og for huse! er de! cemrale omdrej
ningspunkt. og at den personlige egennycce
må komme som r~suhal af dell~ arbejd~. Der
har som sådan, bredt i Studemerhusel, ikke
værel nogen åben grundl;xggende uoverens
stemmelser på dette punkt· Olen måske nok
en lukkel. Så des\ærp': har taklingen heraf
fået lo.... al udvikle sig ':!erhen. hvor ringeag
tende, hånende og vold;;,rtge ytringer har fået
(oval passere i en sådan grad. at det ikke i
fællesskab har været muligt al stopp~ endeligt
op. D~ husaktivisler, der har argumenterel
mod private forntål i Stud~merhuset, har
primært forholdt sig til d:~t sagslige. dvs hvor
dan man i fællesskab kunne bringe det
Iværfaglige. social~ og kuhurelle videre Og
så samtidig håbet på, at gentagen udlrykt
disrespekt for andre og for husets etablerede
fælles værdier. ville gå i sig selv igen, når der
ikke blev gå.et i clinch på se/ve disresp~klen.

Dett~ må i dag ,~rkendes som en
grundlæggende fejl. Midler og mål j arbejds
processer hænger samm~n, og uden en
ordentlig arb~jsproces ej heller ordenlligt
skabte mål, så selvfolgelig må der gribes ind.
når disrespekt optræder og gentager sig. Den
disrespekt, der har været på tale. er mest
kendt under det engelske udtryk "Blame the
Victimn

• Delte omhand:er dels. al den der
disrespekteresIhetzes stilles til ansvar for
samme, fx at den der trues med vold selv har
væn:1 uden om del; og d.:ls at personer forer
sif fr~m :i:om offer. og nled derm~ oflers!<!.cus
ser det legitimt at nedværdige, håne eller lyve
overfor andre.

Med en sådan logik i huset, der b~tyder at
den personlige integritet ikke respekteres. er
hver enkelts faglighed og overhovedet faglige
diskussioner blev~t underkendt i deres bidrag
til fælles udvikling af vores samlede becingel
ser som sluderende i Studenterhusel. Det har
værel svært kontinuerlir;t at arbejde med det
fælles, når der hele tidel. har været en sump af
krænkende provoka[ion.~r at bevæge sig igen
nem.

Det påhviler gamle husaktivister et stort
ansvar for ikke allerede fra scarten ae ha....e
viet ovennævnte "Blarne the Vicrim"-logik
den fornodne opmærksomhed. De greb kun
ind, når det angik andre, og ikke dem sel.....
Derved gjorde de del også legitimt, at en
sådan handlenorm kunne får lov ar etablere
sig i huset. De så det kun som frustration
over det svære i at lære et stort hus at kende ~

og alle skal have chancen - og ikke, som det
også er og kan være, en måde skjult at sælle
egne private interesser igennem på.
Et ansvar for tingenes tilstand på dette
område må også placeres hos nye husaktivis
ter. Her har der været tale om, at disse har
stillet det berettigede krav til alle husaklivister
om, at man skal behandle hinanden ordentligl
Men nye husaktivister har i hiJj grad ladet det
være ved dette og ikke sog! grundene til,
hvorfor der har været konflikl imellem de
involverede. Nye husaklivister har mao
undladt at afKlare og tage stilling ril, hvad der
kan siges al være legilime fæffesinteresser,
hjemhorende i Sludenterhuset, og hvad der er
private særinteresser. Derved har konflikten
fået lov at fortsætte som særskilte parters
private problem
Også Studenterhusets bestyrelse bærer et
am.var for. at det er kommet så vide Af angst
for ikke al tilgodese alles inieresser har besty
relSen sagt "at dele sol og vind lige" Men
hermed er bestyrelsen kommet til at lade hånt
om, at husets aktivisrer mJ respektere hinan
den, også i de fælles arbejdsprocesser; Og at
den eller de. der disrespekteres. ikke nodven
digv;:; selv "har Værel ude om det". Dermed
har bestyrelsen bidraget lil, at "Blame the
Viclim" har fået lov al fortsætte som norm i
hus~l.

Det samlede resultat af ovenstående proces
er. at husets demokratiske procedurer er
blevet uncergravet. Den givne konsensus
omkring, at huset ikke kan bruges til privale
formål - inklusiv at bruge huset til hetz mod
andre - er j praksis blevet sal ud af kraft, i
samme grad som disrt:spekt sam norm har
faet lov al overlejre og regulere husaktivisters
forhold til hinanden. Det eneste forsvar, der
kan medgives demokratiske husaklivister, er,

at deres eneste handlemuli!.!hed til losning af
denne konflikt har været s-el"1ægten: selv at
smide den eller de ud af huset, som åbenlyst
og ved brug af "BIl1me the Victim"-Iogikken
saboterede husets demokratiske fora, Men at
bruge selvtægten som lo~ningsmiddel er at
fortsætte en demokrarifjendsk handlemåde.
Derfor er den ikkt: ble....et an....endt.

Derimod er der blevet sat fokus på åbent at
involvere alle rele....ante parter i en revi
sion/opstramning af husets vedtægter på to
områder:

a - en opstramning af husels formålsparagraf,
der sikrer iibenhed, demOkrati, respek[ for
andres politiske, religiøse og filosofIske over
be....isning. samt etniske oprindelse, hvorunder
racistiske. fascisliske og nazistiske holdninger
og handlinger er uiJnsket

b - mulighed for udelukkelse. eventuelt tids
begrænset, af medlemmer i tilfælde af svig og
disrespekt overfor husets formålsparagraf,
dets værdier og andre medlemmers personlige
integritet.

Desuden vil dee allerede indførte medlemskab
for husaktivisEer sikre et mere stabilt demo
kratisk miljø i SrudemerhuseL
Med ovenstående ser vi umiddelbart, at det
aktuelt problematiske i huset kan overvindes
på en konslruktiv måde. Del vil nemlig gere
det muligt at stoppe "Blame [he Victim"
logikken og andre uværdige handlenormer,
T!år. den eller de oplræder. Og alle f2'!lIes
kræfter vil igen kunne bringe huset videre.
Delle er endvidere ikke bare et håb. Overho
vedet har arbejdet med konnikten allerede i
praksis medført ud....iklingen af et konstruktivt
arbejdende swdencerhusmiljø. Men arbejdet
med konflikten har også vist, at der· skal
bruges flere ressourCer til at sikre stormødets
arbejdsduelighed. Denne væsentfige opgave
for ~1[ kommende er der taget hul på.

Ordinær genera.Iron:a.mling.
Studenterhuset København

26. september 1992



MODTAGET

2 5 AUG. 1992

Ult. Aug. 1992 e.v.

Til Universitetsadministrationen ved Alin.

Da det er kommet SoelBiergSelSkaBet (SBSSB) for øre, at det tidligere
orienterende brev til Rektorialet er blevet "arkiveret lodret", vil vi gøre
opmærksom på at dette brev i hvert fald indeholdt omtale af mindst to klart
problematiske forhold i Studenter-Huset, som har ført til at SelSkaBet finder
stedet uegnet for sine medlemmers aktiviteter.

Nemlig l: Der blev gjort opmærksom på et hash:;WgIlingsproblem som
hverken Bestyrelsen, Repræsentantskabet og Stonnødet har kunnet standse, da
de personer som vi indklagede så sig hævet over Husets reglement.

Nemlig 2: Der er blevet foretaget grov politisk og person chikane samt
forfølgelse, af en gruppe ledet af cand. psych. ,Kalle B. Madsen.

Denne grupper er ifølge vore oplysninger identisk med den røde bande,
der i søndags den 16. dennes blev anholdt for flere væbnede bankrøverier.
Denne gruppe har holdt sine værgemøder i Huset på trods af Bestyrelsen
indsigelser og uddelt løbesedler hvoraf det fremgår, at Huset støtter
grupperinger så som Aktion Directe og Rate Anne Fraktion, det vides at to af
underskriverne på Kalles papirer, i den journaliserede sag fra Huset, nemlig
Anne Jønson og Jesper T. Lund, har deltaget i den røde bandes aktioner mod
det tyrkiske luftfartsselskab og Magasins tag selv aktioner, samt at deres
materialer ,sælges i Huset (Kæmp sammen og andre plakater).

Vi fra SoelBiergSelSkaBet (SBSSB) troede at Studenter-Huset var et
fagligt arnested, ikke en overvintringsstation for ekstremistisk fløjpolitik, som
uhindret kan tillade, sig de for kommunismen velkendte overgreb på andre end
dem selv, ledet af en falleret psykolog hvis maniske tilbøjeligheder går ud over
fredelige mennesker.

Hvordan man end modtager vort brev er der klart meldt fra overfor et
Universitet som åbenbart ikke blot er nødt til at skulle betale til et Hus som
sagtens kunne hvile i sig selv, men også er så svagt at det tillader klart
kriminelle forhold fri udfoldelse.

Dette brev er kun sendt til dig til orientering, idet vi har erfaret at Kalles
gruppe er ved at køre endnu en af sine opslidende "justisterisager" mod SMS
og lignende grupper med tilknytning til Huset.

Generalsekretær Olsen.
- Ebl~. -

Aktive Oldforskere (,1.0.) d.v.s. Dilligentissimi Antiquitatis lnquisitores (D.A.!.)
& Alternative Alltif.,:varer (A.A.) d. v.s. Curatores Rerum Antiquarum Alii
(CR.A.A.) Societas MOlltis Solis (S.M.S.), SoelBiergSelSkaBet (SBSSB).
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STUDENTERHUSET
v/ Københavns Universitet

til
Rektor Ove Nathan
Københavns Universitet.

Anmodning om kopi af brev stilet til rektor ca. 1. september 1992.

Som det vel sagtens vides, har der i løbet af 1992 været en del interne konflikter i Studenter
huset. Disse er nu - trods deres komplekse karakter - ved at være løste. Konflikterne og deres

'" løsning har i en periode optaget mange ressourcer, og det er derfor med glæde, at vi kan kons
tatere, at det daglige arbejde igen er ved at "finde ben at gå på" .

En væsentlig erfaring fra konfliktløsningen er, at åbenhed omkring informationer er en nødven- .
dig betingelse for at ikke lignende konflikter igen kan opstå. Denne erfaring er ikke opnået
uden omkostninger for huset, idet overgangen fra et mere eller mindre overskueligt antal stu
denterhusaktivister til en større og mere formaliseret struktur har krævet, om ikke blod, så
både sved og tårer.

For at forebygge, at lignende konflikter opstår, arbejdes der i Studenterhuset på at analysere
konfliktforløbet. Til dette brug savnes et centralt papir, nemlig et brev sendt af Per Olsen til
rektoratet omkring I. september 1992. Indholdet af dette brev er blevet refereret, men det var
på daværende tidspunkt ikke muligt for bestyrelsen eller andre at få udleveret en kopi.

I brevet hævdes det mod bedre vidende - angiveligt ., at ved navn nævnte personer
(studenterhusaktivister) har deltaget i bestemte alvorlige ulovligheder. De i brevet nævnte per
soner er indforståe.t i denne anmodning om en udlevering af en kopi af brevet, idet de ønsker
kendskab til, hvilke fejlagtige "oplysninger" rektor/rektoratet har modtaget om disse.

Vi er klar over, at denne anmodning kan afstedkomme nogen irritation i rektoratet, bl.a. fordi
vi tidligere herfra er blevet henstillet ikke at involvere rektoratet i husets interne problemer.
Men som der er søgt redegjort for i det ovenstående, mener vi, at det er vigtigt at få gjort
"rent bord" for at få afsluttet konflikterne endeligt, og for at danne en positiv norm for, at kon
flikter, der i fremtiden måtte opstå i Studenterhuset løses åbent.·

Venlig hilsen
Studenterhusets stormøde og bestyrelse.
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STUDENTERHUSET
vI Københavns Universitet

Købmagergade 52 ·1150 København K . Tlf. 33 136592 . giro O41 81 61

Følgeskrivelse til det efterfølgende brev, "Anmodning om kopi af brev stilet til
rektor ca. 1. september 1992".

Fra Studenterhusets bestyrelse.

Vi tilslutter os herved brevets formål - at få kopi af pågældende brev, der
mistænkes at kriminalisere tre medlemmer af Studenterhuset.

Med håb om forståelse.

.."

Studenlectlusel er en forening hørende under Københa\lT1s Univer.oitet. Huset er brugeBtyret af foreningens mecUemmer, hvor den

dagl'ge ledelse hører under en valgt bestyrelse. Normal kontorttæffetict hvetdage Id. 12.00 til 18.00.
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Kort Notat til Grupperne i Studenter-Huset,
til Bestyrelsen, Rektoratet &.c.

o

UDDELT: STORMØDET SEMESTERSTART EFTERAR 1992 e. v.

Ang. Beskyldninger & klager fra Regnbuen ved især Kalle Birk Madsen, overfor gmpper,
og tidligere gmpper, i Studenter-Huset, bl.a. Tai Clli, Yggdrasil & Societetet. Hermed 4. reaktion
på 2. år fra Per Olsen. Generalsekretær i Societetet Societas Monlis Solis (S.M. S.)

Over det par år hvor Studenter-Huset atter er opblomstret, er Univer
sitetets ledelse og Studenter-Husets aktivister blevet overdænget med en lind
strøm af injuriøse og studentikost uforståelige anklageskrifter fra Hr. Birk
Madsen og hans ligesindede. -: Alle typer møder er blevet forhalet, manipu
leret og ødelagt og en lang række sunde initiativer (bl.a. delvis selvfinansiering
af Studenter-Huset) er blevet standset af samme gruppe.

Med venlig tolerance er der blevet sagt fra overfor denne propaganda
maskine, men intet har hjulpet. - Societetet har derfor trukket sig og har
indgivet begrundet klage til rektoratet over at universitetet tiilader politisk
bagvaskelse af uskyldige.

Lad os se på et par eksempler:

Eksempel 1:
I løbet af sit omhyggeligt, researchede og quasimaniske hetz-arbejde

har Hr. Birk Madsen fundet ud af at Per Olsen, privat og uden tilknytning til
Societetet, er lidt af en internationalt kendt Crowley Scho!ar, altså: kender af
digteren og profeten Aleister Crowley. Dette har ført til en intern studiegruppe i
Hr. Birk Madsens "menighed", som endnu et tragi-komisk forsøg på at få de
nævnte grupper ekskluderet. Hr. Birk Madsen har på grundlag af enkelte, dybt
misforståede, Hellige Skrifter af denne profet, konkluderet at S.M.S. o.a. repræ
senterer overmennesketeorier og brutal egoisme!

Hvis nogen igen kaldte jøder for barnemordere p.g.G. den bibelske beretning om
Abraham og Isak, vil/e de fleste i dag kunne se at der var tale om racisme og re/igionsjorjØlgelse;
men da der ikke er så mange som følger Profeten Aleister Crowley regner Hr. Birk Madsen med at
slippe godt fra denne religionsjOJjØlgelse, ved hvilken han udstiller sin profane stupiditet med dens
velkendte floskulf!se fon'anskninger. Allahu Akbar! Gud er slØrre! - Og eftertiden vil ikke skelne
mellem forfølgelsen af jøder og j eks. afAleister Crowleys disciple.

At tro, at Per Olsens overbevisninger deles af alle andre i Tai Chi,
y ggdrasil og Societetet er endnu et af de generaliserende manipulationstriks
ved hvilke alle finner går med kniv! Lad det derfor være kendt: Aleister
Crowleys lære er ingenlunde central for arbejdet i de grupper Hr. Birk Madsen
og hans meningsfæller chikanerer.

- Men hvorfor er det så vigtigt for Hr. Birk Madsen at antyde små
nazistisk overmennesketro hos sine selvvalgte modstandere?
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:Selvfølgelig fordi Hr. Birk Madsen og hans hårdeste støtter er klok
kerene skoleeksempler på "den elitære socialisme", som det hed engang. Det er
den ekstremistfløj som folket afslår og som derfor har dogmer om at "massen
skal revolutioneres", "massen er fordummet", "massen skal bevidstgøres" og
indtil det er sket, er der kun den "lille revolutionære elite" som har check på
sagerne. - Denne elite kan tage "de nødvendige beslutninger" for den vildledte
masse: det er den elite som har gjort alle kommunistsamfund til diktaturstater.

Men det er p,g,Q. denne e1itistiske tankegang at Hr. Birk Madsens og hans gruppe har
ret til at ryge hash, selvom vildledte folk (bl.a. be>lyrelsens formand og stormØdet) udtrykkeligt har
forbudt det. Det er p.g.a. samme elitistiske overmenneskeholdning og "begrundede" egoisme. al Hr.
Birk Madsen og hans gmppe har ret til at terroriserer og chikanerer andre grupper i Studenter
Huset, også selvom Ildet vildledte folk" og "kapitallakajeme Jl har sagt fra overfor den slags
aktiviteter (.feb. det uvildige underSØgelsesudvalg som indskærpede Hr. Birk Madsen og hans
gruppe at standse chikanen).

Den "revolutionære elite" kan (ifølge egen overbevisning) tillade sig
alt. Når den er blevet imødegået i Studenter-Huset har Hr. Birk Madsen
beflittet sig på at fremstille kritikken som ny-nazistiskt kommunisthad! - Må
jeg i den forbindelse bede uvildige observatører læse Professor Peter Madsens
glimrende kritik af denne tendens i bogen "Socialisme og demokrati" (Viborg

1981 e.v.). Læs f.eks. optrykket af den artikel som satte punktum for "elitens"
selvtægtstankegang i de brede lag: "Borgerlige rettigheder og flygtende øjne
lidt polemik." (p. 95ft). - Der er ikke tale om højrepropaganda, men om an
svarlige tværpolitiske mennesker som kræver frihedsrettighederne overholdt og
siger NEJ til overmenneskelig elitisme, med særprivilegier i Studenter-Huset,
med forfølgelser, hetz, gadevold og terrorisme i samfundet udenfor.

Altsd politisk frihed til alle, mell lIej tak til elitære grupper pil begge fløje, som nægter
andre mennesker disse friheder udfra intern "bedreviden",

Eksempel 2:
Hr. Birk Madsen har flere steder i sin voluminøse verbalitet fremhævet

at Per Olsen taler om "ødelæggelsen af den danske foJkesjæl", som et særligt
suspekt forhold af småfascistisk karakter. Når Per Olsen bruger udtrykket
"dumme danskere" hentyder han drillende (som mange indvandrere og deres
danske venner) til danskernes generelle svagheder:

T.eks. har man i Studenter-Huset accepteret en gmppe som højlydt har pralet med
forskellige udenomsparlamentariske al..'1iviteter, feb. besættelse af det tyrkiske luftfartsselskab eller
tag-selv aktionen i Magasin. Og selv nu, hvor del er kOlll/lIet frem at liDen Røde Bande II, som stå,

bag disse aktioner har 5 medlemmer sat fast for bankrøveri, ulovlige våben &.c. accepteres denne
gruppe i Studenter-Huset, mens andre, S011'1 kun arbejder tværvidenskabelig t, upolitisk og indenfor
lovens rammer, bliver chikaneret bort, uden at nogen griber ind.

Bl.a. den slags svaghed og (tilsyneladende) dækken over kriminalitet
fra højere sted, kalder mange indvandrere "dumme danskere" - og de har ret!

Societetets obsenJatører i forbindelse med Studenter-Huset glæder sig allerede til at se
hvordan /ir. Birk Madsens udspekulerede manipulmive draco-hjerne vil forvride dette notat til at
være nazi-propaganda ine!. racisme, satanisme, stof-handel & -misbrug, suspekt kapitalisering og
hvad man nu ellers er blevet besJ...yldt for uden synderlig indsigelse fra de magtesløse og/eller
indifferente ansvarlige.

Afsluttende vil Societetet gerne vide hvilke andre "nazi-tegn" end
LykkeHjulet (:Svastika) Societetet efter Hr. Birk Madsens fejlopfattelse ønsker
at "rehabiliterer".

2



Svastika "rehabilitering" var aldrig i, og er ikke i Societetets netop færdiggjorte
idegrundlag: Societet har heller ingen politiske pointer, tværtimod er Societetet a- og/ell. tværpoli
tisk; åbent for alle alternative anti/.:varer interesseret i aktiv oldforskning.

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

Per Olsen fremhævede i et Foredrag det faktum at HankeKorset er blevet brugt i
tusinder af år overalt indtil nazisterne netop tvangsnlonopaliserede dets brug i den vestlige verden,
men da disse fakta er 'farlig viden II som "de fordummede masser ikke kan indse ", mener Hr. Birk
Madsen og hans elite; at Societet bør fremstilles som nazistisk - ren fOTvridning, men tilladt for
eliten der "bes/..yUer massen" (:væmemageri). Societetets mærke er en 16-stjerne med Hagal runen.
(Runen benyttes i Øvrigt også af BørneMagt).

Men Hr. Birk Madsen, som altid taler om nazisme, kan åbenbart ikke
lide ordet "afnazificering", hvordan skulle han da kunne antyde at S.M.S. stod
på politiske, især nazistiske standpunkter?

S.M.S. d.v.s. Societetet Societas Montis Solis (SM.S) ønsker ikke sine
medlemmer chikaneret yderligere, vi fik nok allerede under HelleRistnings
Gruppens udstilling. Per Olsen ønsker altså derfor desværre heller ikke (at følge
Formandens anmodning om) at stå som medforfatter til et ordensreglement for
Studenter-Huset, når den anden forfatter er Hr. Birk Madsen. Def er Per Olsen
indeværende almene opfattelse at Hr. Birk Madsen nok aldrig nogen sinde vil
kunne rehabiliteres som et demokratisk og ansvarligt lovligt individ. Der er set
alt for mange eksempler på en gennemført elitær gruppeselvtægt, hvis videre
implikationer lovens lange arm tilsyneladende og gudskelov langt om længe er
ved at indhente.

Det er i øvrigt Per Olsen opfattelse, som Crowley Scholar, at Hr. Kalle Birk Madsen
minder ganske meget om den berygtede propagandist George Sylvester Viereck, som var Kejser
Wilhelms og senere Adolf Hillers første mand i den amerikanske knntra-spionage; og som Aleister
Crowley, og senere den allierede kontraspionage, så sig nødsaget til at svindle, siden standse.

Viereck var kendt som en mand med store talegaver, manipulative evner, en gruppeind
pisker, ingen moralske skrupler, tOial fanatisk loyalitet med sine mestre, og så troede han at han
var meget klog. Som alle der er ofre for ovennod hlev Hr. Viereck til slut den lille. Historien
dømmer ham som en politisk charlatan & skurk, eftertiden er taknemmelig mod de der satte en
stopper for de tyske stormagtsplaner.

Aleister Crowley og frivillige blandt hans disciple bekæmpede i øvrigt
både nazismen og kommunismen udfra den overbevisning at det er to sider af
samme sag: Fattigdom, tvang, nød & elendighed, krise- & krigsØkonomiJ rmifonnerede

obligatoriske ungdomskorps, ophævelse af borgerlige frihedsrettigheder, en lille despotisk magtelite,
intensiv lØgn - og bagvaskelse i populistisk propaganda, forfølgelse af anderledes tænkende, militær
opbygning, religions- & racehad, arbejds- og koncentrationslejre, folkemord, tvungen forskning,
censur, ingen retssikkerhed o.s.v. alle kendetegn ved såvel nazisme som kommunisme.

S.M.S. har hermed sagt fra overfor samarbejde med genuint suspekte
individer; Per Olsen ønsker ikke for indeværende at samarbejde med Hf. Birk
Madsen som i gentagen praksis har vist, at han ikke respekterer de grund
liggende frihedsrettigheder, som er forudsætningen for at vi alle faktisk har en
dejlig, rig og skøn tilværelse. - Per Olsen. Generalsekretær.

Aktive Oldforskere (A. O.) d. v.s. Dilligentissimi Antiquitatis Inquisitores
(D.A.!.) - Alternative Antikvarer (A.A.) d. v.S. Curatores Rerum Antiquarum Alii
(C.R.A.A.) - Societas Montis Solis (SM.S) - SoelBiergSelSkaBet (SBSSB)
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Soe1BietgSe1SkaBet
AlzUve Oldforskere

A1ternatlve AntilNarer

Med. Aug. 1992 e.v.

Til Bestyrelsen & Grupperne i Studenter-Huset.

Forbundet Aktive Olrljorskerc (.4.0.) d. v.s. Dilligentissimi Antiquitatis
lnquisitores (DAl.), Organiseringen ,·j/ternative Antikvarer (..1..1.) d. v.s.
Curatores Rerum Antiquarum .'l/ii (C.R.A..1.). Societetet Societas Montis Solis
(S..\1.5.) & SelSkaBet Soc,rBfcfgSc;ISke'A;--:t (SnSS15) lneririe"!~T hl':f'T~lf".(l ;-i] .

Bestyrelsen & Grupperne i Studenter-Huset at Vi trækker alle vore akriviteter
tilbage fra dette Hus. - Vi har fundet bedre lokaler, hvor Vi er sikre.de imod
politisk betonet chikane & perfid injuriøs politisk forfølgelse.

Ansvarlige kræfter i Forbundet, Organiseringen, Societet & SelSkaBet
har medvirket afgørende til at forvandle Studenter-Huset fra et for-slummet
arne- & udklækningssted for ikke-studerende samfundshadere under styring af
professionelle politiske aktivister, kaldet "Regnbuen" og "Studerende mod
raci~me", disse opretholder dog stadig en ;::rt døgIJ-besætte!se .'.~ ;;!edeL

Husets Bestyrelses mange forsikringer tilOs om at nu blev der sat en
stopper for chikane & hetz har ikke hjulpet, selv disse gruppers intensive,
illegale hashrygning i Studenter-Huset har man tilsyneladende ikke kunnet få
standset.

Begge de omtalte forhold er det blevet pålagt de nævnte terror-grupper
at bringe i orden af såvel Bestyrelse, Stormøde som Repræsentantskab - intet
hjælper tilsyneladende.

Hverken Forbundet, Organiseringen, Societetet eller SelSkaBet ser det
som en opgave at beskæftige sig med politik overhovedet; stalinistisk
marxistiske hetz- & chikanegrupper må uddø som de vil, Vi vil ikke spilde
yderligere tid på dem.

\. 1/11

I

Med Venlige Hilsener
til de øvrige Grupper i Studenter-Huset:

Genera!sekreto/ er Åstrup Olsen.
!J. /
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DAGSORDENSPUNKT: at Per Jørgensen/Pelle Buhl's b~styrelsesmandat

med øjeblikkelig virkning ophæves.

vi indgiver hermed punkt til Studenterhusets generalforsamling
lørd~g d.7.6.september 1992.

BEGRUNDELSE: Som husaktivister kan vi ikke stå inde for, at det
nævnte bestyrelsesmedlem på forsvarlig vis kan varetage de
opgaver oQ pligtEr, so~ en sådan tillidspost indebærer. Og dette
grundet den generelle reåde, som det omhandlede bestyrelsesmedlem
har indgået og stadig indgår på i Studenterhusets fælles liv.
Her med særlig vægt på det fra vedkommendes side totale fravær
af vilje til og bestræbelse på at bidrage til at kaste lys over
egen andel i f~rskellige forhold af problematisk karakter;
forhold der helt indlysende vedrører vitale områder af de for
Studenterhuset fælles anliggender.
Yderligere: Tværtimod synes det som om vedkommende bevidst søger
at lægge et tågeslør ud omkring sin person i alle da situationer,
hvor andre prØver at få klarhed over faktiske handlingsforlØb.
(Ja, ethvert nok så harmløst spørgsmål til vedkommendes gøren og
laden mistænkeliggøres systematisk) . Karakteren af de interesser,
der liqger baq en sådan fordækthed, kan der kun gisnes om. Og det
skal undlades. Derimod kan der med al tydelighed udsiges noget
om, hvordan denne fordækthed konkret har influeret på den
demokratiske proces i Studenterhusets besluttende organer
herunder ~elvfølgelig bestyrelsesarbejdet. men så sandelig også
Stor:;:'\øde t som hu~et_s nllld--rF' j ningspunkt. F('rdæk ::hed~~ h::.r bragt
usikkerhed mellem mennesker, mistillid til hinanden, splittelse
i arbejdet, kort sagt: Lus i skindpelsen.
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Studenterhuset d. ll.september 1992

Som konsekvens heraf ser vi os nødsaget til at anmode om, at
generalforsamlingen gå.r ind og overtager det af vedkommende
bestyrelsesmedlem bortkastede ansvar ved at fratage Per Jørgen
sen/Pelle Buhl det bestyrelsesrnandat, som han senest tiltog sig
ved forrige generalforsamling d.21.marts 1992.

Anne Jønsson.
Fag: psykologi 1987.
Aktivitetsgr~pper: Regnbuen. alternativ psykologisk rådgivning,
og Studerende mod Racisme.

Jesper Tietgen Lund.
Fag: psykologi 1986.
Aktivitetsgrupper: Regnbuen. alternativ psykologisk rådgivning.
og Studerende mod racisme.

igennem uforeneligt med bestridelsen
ansvarsfuldt tillidshverv. som posten
styrelse er.
Den personlige modenhed er nødvendig her, det kræver arbejdet.
Der må være en parathed til åbent at tage konsekvenserne af egne
handlinger. til at revidere disses adækvathed, til at fora~dre

sin måde at indgå på i arbejdet for huset, såfremt den J.kke
virker befordrende for samarbejdet om den fælles sag. Dette er
store krav, og det skal understreges, at det er • paratheden , til
at give sig i kast med sådanne, også personlige. udviklingsop
gaver. som det på intet tidspunkt har været muligt at spore den
mindste interesse for hos det omtalte bestyrelsesmedlem - snarere
tværtimod. Skulle denne interesse komm~, må den vise sig i den
daglige mellem-menneskelige praksis i Studenterhuset , og ikke som
luftige ord på et møde.

PA GENERALFORSAM
BESTYRELSESMEDLEM

VEDRØRENDE FORSLAG TIL DAGSORDENSPUNKT
LINGEN, OMHANDLENDE MISTILLIDSVOTUM TIL
PER JØRGENSEN/PELLE BUHL.

TIL BESTYRELSEN
STUDENTERHUSET
KØBMAGERGADE 52
1150 KØBENHAVN K.

De af vedkommende benyttede teknikker herfor har været mang
foldige, og har vist sig at spænde over alt, lige fra personlig
hetz mod husets aktivister, hen over runestenene i under
grunden og antallet af vinduer i Rundetårn, til det. son vi
her i særlig grad skal hæfte os ved, nemlig: Den fordrejede

og dermed bevidst løgnagtige - fremstilling af sig selv son
"Det store Offer". Denne sidste teknik forekommer nemliq at være
den af vedkommende mest yndede.
Denne appelleren til andres medynk må selvfØlgelig have sine
grunde for vedkommende selv, men hvilke de så end er, så er vi
i denne sammenhæng tvunget til at holde os til det faktum, at
netop en sådan handlelogik - jeg er offer -) det er synd for mig
=) jeg er uden skyld - uværgerligt ender i total ansvarsløshed.

Og netop dette. på. alle måder manglende
linger , og dermed også nødvendigvis en
ansvar overfor Studenterhusets fælles

ansvar for egne hand
forflygtigelse af sit
anliggender. er helt



TIL REPRIS&NTANTS~BET I STUDCNTERHUSF.T.

Vedlagt er brevet til rektor ,)Ve Nathan, samt forsiden at de to
bilag, der egsA er sendt med.
Bedst ville have været, at det he!e var blevet trykt op, men
bilag.nt;' er pA ca 40 sider. F-)r meget for ingen økonomi.

Bestyrelsen har en fuld kopi, ligesom der er taget en kopi til
repr.sentantskabsma~pen.

Kalle, Anne, Birgitte E.

l.sepember 1992

"".."".



TIL
REKTOR
OVE NATHAN
KØBENHAVNS UNIVERSITET.

HUSAKTIVISTER
STUDENTERHUSET
KØBMAGERGADE 52
1150 KØBENHAVN K
33-13.65.92

.~.

Kopi til: John Rastrup Andersen og Studenterhusets bestyrelse.

AHHODNING OM SAGKYNDIG/JURIDISK BISTAND TIL STUDENTERRUSET.

Igennem de sidste par år er der i Studenterhuset akkumuleret
nogle særlige problemstillinger. Det omhandler sager, hvis
fremgangsmåde har været så usædvanlig for huset, at det har været
vanskeligt at reagere. Og aktuelt tynger det - ud fra vores
standpunkt - huset så meget, at vi må bede dig om at stille
sagkyndig og juridisk bistand til rådighed.

De problematiske sager i studenterhuset er, ud fra en almindelig
samfundsmæssig målestok, ikke noget særligt. De omhandler fordækt
pengeaktivitet (se bilag A) og angivelig racistisk ,adfærd (se
bilag B). Men i ingen af sagerne er det lykkedes at komme til
bunds i problemstillingerne gennem møderne i husets styrende
organer. (Se endvidere bilag C / Husavisen nr.1, juni 1992, s.8
12 om "Husets nuværende situation"). Tværtimod må vi konstatere,
at de samme personer, med følge, som sagerne angår systematisk
formår at sætte debatten om sagerne ud af kraft - og på sin vis
formår de det, netop fordi de er ligeglade med demokratiet.
Fremgangsmåden hertil er karikeren, (og herefter) latterlig
gørelse og forhånelse af andres foregøglede standpunkter,
systematisk misinformation, .konstruktion af løgne, vedvarende
fremstilling af fjendebilleder, samt passive som aktive volds
trusler - alt sammen anvendte ingredienser i husets mødesammen
hænge. Mange - og særligt gamle - husaktivister har protesteret
mod indførelsen og brugen af sådanne handleformer i Studenter
huset, men det har ikke kunnet forhindre, at nye studerende
nærmest har følt det for ubehageligt at være til stede i
diskussionerne om de for huset fælles anliggender, for så i vid
udstrækning at søge at blande sig udenom og blive væk, selv ved
forhold der direkte angår dem, for herved at undgå faren for selv
at havne i en hetzet og truet position.
Når husets mødesammenhænge stilles i en sådan situation, så
forsvinder også muligheden for i huset at bruge sin faglighed til
på adækvat vis at løse givne problemer. Ja - faglighedenkan selv
lægges for had, idet der nu er frit slag for at gøre den til
genstand for fjendebilledproduktion. Og dette er i særlig grad
blevet tilfældet det sidste halve år, hvor det irrationelle som
argumentationsfigur er trådt åbent frem som logik.

Dette har så igen åbnet op for spekulationen i at se konflikterne
i huset som en strid mellem to ekstremer - en socialistisk blok
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overfor en sort reaktion - fremfor hvad det egentlig er: et
spørgsmål om hvilken slags hus, studenterhuset skal være, og
hvordan Studenterhuset skal forholde sig til det omgivende
samfund.

Det er her vores standpunkt, at Studenterhuset må være et åb~t
hus - i den samme ånd, som N.Bohr snakkede om det åbne samfund 
samt at huset i forlængelse heraf aktivt må arbejde for en
demokratisk samfundsudvikling. vi mener derfor ikke, at huset kan
stille rum til menneskeligt fornedrende og ringeagtende hand
leformer, men at huset tværtimod aktivt må arbejde med over
vindelsen heraf.
De aktuelle problemstillinger i huset er på paradoksal vis også
et produkt af ovenstående linie. Studenterhuset har altid været
et åbent hus, der har taget imod sine menneskelige omgivelser med
tillid, og dette har man kunnet gøre ved at sørge for at alt i
huset var gennemskueligt og synligt for alle - men en sådan
imødekommenhed er også naiv i den grad, at den bliver stillet
overfor forhold, der på forhånd har besluttet sig til at være
lukket og uigennemsigtig mht strategiske mål og personlige
motiver. Studenterhuset er mao meget sårbar, netop der hvor det
har sin styrkeside. I vid forstand er det derfor husets akil
leshæl, der med de nuværende problemstillinger er blevet blottet.

Det er her vores opfattelse, at grunden til at huset ikke hidtil
har kunnet arbejde konstruktivt med en løsning af de ovenfor
nævnte sager, det er - ud over at huset har være uforberedt på at
skulle møde dem indenfor egne vægge - at der har manglet
legitimitet i Studenterhusets vedtægter mht, hvad der kan og skal
gøres i tilfælde af svig og disrespekt for huset. vi ser derfor
problemet som bestående i, at huset ingen eksklusionsparagraf
har, lige såvel som formålet med Studenterhuset kun er ramme- og
slet ikke indholdsbestemt • vi forestiller os derfor, at en
udbygning af vedtægterne på disse to punkter kan give huset den
handleevne, der skal til for at vende situationen i en positiv
retning.
l) Mht en eksklusionparagra.f forestiller vi os den udformet
således, at den træder i kraft, hvis nogen i huset insisterer på
eller handler ud fra en privatejendoms-forholden-sig overfor
husets fælles anliggender, og at man i så tilfælde ekskluderer
sig selv. Det må endvidere præciseres, at -myndigheden for
eksklusion ligger i den sammenhæng, som udsættes for det
pågældende svig og disrespekt.
2) Mht Studenterhusets formålsparagraf forestiller vi os den
udbygget med formuleringer i den retning, at huset -aktivt
arbejder for et åbent og demokratisk samfund, hvor racisme,
fascisme og nazisme er uønsket.

Ud over ovenstående vedtægtsændringer, som vi gerne vil have
støtte til at gennemtænke nærmere, så der kan udformes et forslag
til førstkommende generalforsamling til september/oktober, så
står vi også med spørgsmål til, hvad at gøre .indenfor de
nuværende vedtægter overfor de sager af problematisk art, som vi
i det foregående har beskrevet.
Vi vil derfor bede om, at der kan finde et møde sted, mellem de
af dig udpegede personer og os, gerne så tidligt som midten af
august.
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Det skal til slut tilføjes, at vi finder, at det her beskrevne er
en sag, som Studenterhuset ikke kan løse alene. Eet er de i dette
brev beskrevne forhold, et andet er at der findes et utal af
lignende forhold, der synes bygget op over samme læst - en læst,
hvis egenart synes at være en unåerstrøm af vold, og i hvil~en
der tilsyneladende bevidst spekuleres.

Med venlig hilsen

Husaktivister
22/06-1992

xontaktperson:
Anne Jønsson
Vester Fælledvej 14
1750 København V.
31-31. 51. 61 fl'l (7 '. li US &f\UffE (f(.) :



BrUG A.

Bilag A omhandler en sag om fordækt pengeaktivitet i Studenter
huset. I centrum er et mistillidsvotum til pågældende bestyrel
sesmedlem Pelle B/J.

Sagen blev i sin tid overgivet Studenterhusets bestyrelse, der
afviste sagen med følgende udsagn: "Bestyrelsen ønsker, efter
grundig gennemgang af Kalle brev og "sagen", ikke at opfordre
Pelle til at forlade bestyrelsen. Med stemmerne: 5 for; l imod;
l blank". De indholdsmæssige begrundelser for dette, altså at der
ikke er en sag, der må få konsekvenser, er - af bestyrelses
flertallet - til dato ikke fremlagt. Dette mener vi at be
styrelsen må gøre. Ellers lugter det af "justitsministeriel
Tamil".

Forud dette foregik en debat i bestyrelsen omhandlende, om
bestyrelsen overhovedet havde kompetence til ekskludere Pelle
B/J. Problemet var, at Studenterhusets vedtægter ikke specifikt
omhandler denne mulighed. Her valgte bestyrelsen at stemme sig
frem til - med 4 stemmer mod 3 - at bestyrelsen ikke har
kompetence til selv med flertal for et mistillidsvotum, at bede
personen forlade bestyrelsen. Og dette på trods af, at be
styrelsen var blevet gjort opmærksom på, at Studenterhusets
vedtægter er indlejret i en juridisk praksis omhandlende
generelle foreningsvedtægter på den ene side, og på den anden
side så foregår der en historie omkring udformningen af ved
tægterne i samarbejde med Universitetet, hvorfor man i tvivl
stilfælde må analysere problemer ved at indhente relevant og
kompetent information, snarere end at stemme på et grundlag, hvor
man er vidende om at være uvidende. Dette gjorde intet indtryk på
bestyrelsesflertallet.

Bestyrelsen glemmer endvidere, at den et halvt år tidligere selv
havde indkaldt til et voteringsmøde, sat i værk af den anklagede
Pelle B/J, og som gik ud på at få ekskluderet netop nogle af de
folk i huset, der ikke vil finde sig i samme persons svig og
disrespekt overfor Studenterhuset. Det lykkedes ikke for Pelle
B/J at få ekslusionen sat i værk - han kunne ikke overbevise
nogen myndighed om at egne løgne var andres løgne - men dengang
havde bestyrelsen ikke problemer med, om den havde kompetence
eller ej - det havde den bare!

Ovenstående vankelmodige retstilstand på området er dybt
skæmmende for Studenterhuset. Og man får nærmest det indtryk, at
der fra forskellig side bevidst spekuleres i, at huset ikke har
en klar eksklusionsparagraf og et lige så klart menneskeligt
formål med sin eksistens.



Kalle
Rådgivningsgruppen Regnbuen
Studenterhuset
17. april 1992

Til
Bestyrelsen
Studenterhuset
Købmagergade 52

Omstående udtalelse "Vedr. Pelle B/J's medlemsskab af studenter
husets bestyrelse" bedes behandlet på førstkommende bestyrelses
møde.

Den er udarbejdet ud fra, at bestyrelsen synes at glemme på en
for dem og huset dybt problematisk måde. Det handler for det
første om at lade sagen om fordækt pengeaktivitet passere uden
konkret stillingtagen til, hvilke konsekvenser der må tages
overfor denne. Og for det andet om at lade den passere med den
(mod) argumentation, der blev ytret fra Pelle B/J's side i
egenskab af bestyrelsesmedlem, at det handler om en kærligheds
intrige sat i værk af undertegnede.
Samlet kan ovenstående hændelsesforlØb kun danne sigende norm på
meget negativ og dårlig vis for den videre udvikling i huset 
og dette ikke mindst set i lyset af, at huset for første gang
står overfor at skulle indkøre, oplære og integrere fastansatte
folk.

Kalle Birck-Madsen
I4,lLc 'i>.:.,t>Ct.-~u-...
Bragesgade 18, I th
2200 København N.
31-81. 37.88
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VEDR. PELLE B/J'S MEDLEMSSKAB AF STUDENTERHUSETS BESTYRELSE.

Regnbuen stillede d.25.marts 92 et mistillidsvotum til Pelle B/J's
mandat som bestyrelsesmedlem (se bilag 1). Dette mistillidsvotum, har
det vist sig senere, var imidlertid ufuldstændigt, idet den afgørende
problemstilling - at Pelle B/J i foråret 91 ulovligt havde omgået en
husbeslutning om, at der ikke kunne være tale om at tage penge for
Tai Chi aktiviteten - ikke var nævnt konkret. Det skal dog her
bemærkes, at den fordækte pengeaktivitet opdages i november 91, og
at sagen første gang tages op på stormødet d.J.december 91, men som
eet af mange punkter bliver det som sag ikke behandlet færdigt.

Bestyrelsen behandler Regnbuens mistillidsvotum, og meddeler til
stormødet d.7.april 92, at den på det foreliggende grundlag - med 5
stemmer mod een - ikke har noget at udsætte på Pelle B/J's mandat som
bestyrelsesmedlem.
I den videre behandling af sagen på stormødet d.7.april 92 inddrages
ovenstående: at Pelle B/J's fordækte handling må stå i centrum for
den videre behandling af, om han også på dette grundlag kan fortsætte
som bestyrelsesmedlem. Men på trods af flere direkte forespørgsler
opnås der ingen stillingtagen hertil, hverken fra de 5 bestyrelses
medlemmer, der har udtalt tillid, eller fra Pelle B/J selv. Tværtimod
inddrager Pelle B/J, at det omhandlende i sagen er, at undertegnede
er blevet afvist af Tai Chi læreren på kærlighedens område. Pelle B/J
har digte fra undertegnede til hende, som bevis herfor. citeret lyder
Pelle B/J' s argumentation således: "Alt var fryd og gammen indtil
Tina (Tai Chi læreren) afviste Kalle - der ligger problemerne. Det
er pissesygt. Jeg har kærlighedsdigte fra Kalle til Tina. Først når
digtene ikke modtages i rette ånd bliver Tai chi et problem. Du er
i øvrigt en dårlig digter. Jeg kan ikke gøre noget ved konflikten
- jeg kan ikke gå i seng med Kalle" (jvf referat fra stormødet i
fællesmødebogen 7.april, s.7).

Af referatet fra næste bestyrelsesmøde d.14.april fremgår det
imidlertid, at sagen ikke er blevet taget op til behandling igen.
og det på trods af, at det påhviler bestyrelsen ifg vedtægternes
paragraf J for Foreningen Studenterhuset dels at "varetage
foreningens tarv indadtil og udadtil", dels at "føre tilsyn med de
eventuelt ansatte personers virksomhed i foreningen", samt "påse .. ,
at foreningens aktiviteter til stadighed opfylder foreningens
formål".

Pelle B/J's fordækte handlinger ifm Tai Chi gruppens virke i huset
falder ind under ovenstående bestemmelser om bestyrelsens til
synspligt såvel som tilsynsret, idet det generelt gælder, at
bestyrelsen/bestyrelsesmedlemmer er pligtig til at gribe ind, enten
hvis de selv bliver opmærksom på uregelmæssigheder, eller af andre
bliver gjort bekendt med sådanne. Bestyrelsen må derfor - også selv
om ingen andre kræver det - tage sagen op til selvstændig behandling.
I dette tilfælde om Pelle B/J fortsat er habil eller ej.
Centralt at bemærke hertil er også, at bestyrelsesarbejde er et
tillidshverv, hvorfor det særligt må agtes, om de enkelte medlemmer
også i praksis har mulighed for at udøve tilsynspligt og -ret på den
nødvendige og forsvarlige måde. Det kan ikke være sådan, at et



i
I
i

bestyrelsesmedlem - på grund af egen angribelighed - ikke kan udøve
sin myndighed, eller at andre finder for godt at bryde med husets
regler og vedtægter under henvisning til, at dette er gjort tidligere
og af personer, der endog kan oppebære mandat på bestyrelsesniveau.
Generalforsamlingen er nok husets øverste myndighed, men det
tilkommer den til enhver valgte bestyrelse at tage selvstændig
stilling til, om den også kan udøve sit mandat som øverste myndighed
mellem generalforsamlinger. Bestyrelsen må derfor selvstændig sikre
sig, at der ikke er noget i den selv, der gør at der kan opstå
situationer, hvor den på grund af egen angribelig er ude af stand til
at handle loyalt overfor husets vedtægterne, den til enhver tid
vedtagne husorden og generalforsamlingens rammer.

Mht selve sagens historie så fremgår det af husets bestyrelses- og
fællesmødebog , at Tai Chi gruppen er blevet behandlet på bestyrelses
mødet d. 22. l. 91, hvor deres ansøgning om lokaler modtages; på
stormødet 5.3.91, hvor det nævnes at Tai Chi gruppen går i gang i
marts; på generalforsamlingen d.19.marts 91, hvor den optages som
aktivitetsgruppe på lige fod med andre aktivitetsgrupper i huset; på
bestyrelsesmøde og stormøde 2.4.1991, hvor Tai Chi nævner, at de går
igang 4.4.1992; på bestyrelsesmøde 9.4.1991, hvor det meddeles, at
der er fundet en ordning mellem Tai chi og en anden gruppe mht
delebrug af omstridt lokale; på stormødet d.7.5.1991, hvor det nævnes
fra Tai Chi, at de kører derudad uden problemer, men bokser med
formålsparagraffen.

I ingen af ovenstående mødereferater er der refereret noget som helst
om økonomi i nogen som helst form. Der er kun fra Pelle B/J's side
- på et af de første møder, dvs 22.1, 5.3 eller 19.3 - blevet snakket
om lærerløn til en Tai Chi lærer han havde fundet (og som senere har
vist sig at være eget private bekendtskab) - men muligheden for løn
blev afslået fra det samlede forum, idet det ville være et brud med
den hidtidige forretningsorden, hvad der hverken var stemning for at
forsøge sig med eller basis for at ville gå ind i på daværende
tidspunkt. Dette blev accepteret af Pelle B/J. (Det skal i parentes
bemærkes, at første gang problemet om lønnet medhjælp i grupperne
tages op i Studenterhuset til afgørelse, er på repræsentantskabsmødet
d.7.4.92, og repræsentantskabet er kun rådgivende, ikke et for huset
besluttende, organ. Til information skal tilføjes, at et nærmere
specificeret udkast hertil uden afstemning er taget til sig på
efterfølgende stormøde, og hvor det nu er op til bestyrelsen nærmere
at gå videre med dette).

Af referaterne fremgår det således at Tai chi starter op d.4.4.91.
Men allerede d.24.4.91 står det klart, at Tai chi kører med lærerløn,
selvom det modsatte er accepteret/indgået som præmis. vi bliver
bekendt med det i rådgivningen - en passant - men vi finder ikke
umiddelbart, at det vil være muligt for os at gå videre med det, idet
oplysningen kommer fra virksomhed, hvor vi er underlagt Dansk
Psykolog Forenings regler om "Faglig etik og tavshedspligt" (jvf
bilag 2). Vores tvivl går ikke på, at det ikke vil ske "til åbenbart
berettiget varetagelse af eget eller andres tarv"(stk 2), eller at
det vil være muligt at identificere enkeltpersoner (stk 3), men på
om videgiveIsen af oplysningen til huset som effekt kan få konsekven
ser, der ad uransagelige omveje kan ramme brugere af rådgivningen.
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Vi foretager mao en konkret afvejning, og pga ovenstående usikker
hedsmoment afstår vi fra en videregiveIse af oplysningen.

Senere, efteråret 1991, bliver det så åbenbart i studenterhusregi,
at der er lærerløn involveret. Tai Chi læreren afregner over bordet
i Studenterhusets offentlige cafe, og Pelle B/J kan selv nævne på et
repræsentantskabsmøde, at han er kasserer i Tai Chi foreningen. Som
sag om fordækt pengeaktivitet og dermed om personlig utroværdighed
overfor husets fællesskab tages dette - som een af mange sager - op
på stormødet i december, men som nævnt bliver denne sag ikke afklaret
mht at drage de nødvendige konsekvenser heraf på daværende tidspunkt.
Den bliver endvidere på grund tid af knap nok behandlet selvstændigt,
selvom hverken Tai Chi læreren eller Pelle B/J ville benægte, at
aflønning fandt sted.

I det sidste passerede forsøg på afklaring, jvf sidste stormøde
7.4.92, bliver der derimod stillet spørgsmål ved min personlige
integritet. Af forsmået kærlighed, siges det, holder jeg fast i en
sag, der ikke er nogen sag. Hertil er der at sige, at der har været
en sag lige fra starten af Tai Chi gruppens virke. idet der er taget
betaling stik mod husets fælles holdning. regler og love.
Det skal her tilføjes, at havde vi på daværende tidspunkt valgt at
viderebringe oplysningen herom indenfor de regler om faglig etik og
tavshedspligt, der er gældende, så skulle det være gjort "kun .. til
den, som er i stand til at iværksætte adækvate tiltag i den opståede
situation"(jvf bilag 2, afsnit 4, a/l). Men vi ville ikke sidde nogen
mulige usikkerhedsmomenter overhørig, hvorfor vi ikke gjorde det. For
det nuværende er der at sige, at der ikke længere er noget mht
rådgivningens brugergruppe, der taler imod, at oplysningen videregi
ves. og derfor gøres det, så ikke spørgsmålet om undertegnedes
personlige integritet skal have lov at stå i vejen for en reel tagen
fat i den oprindelige sag.

Det er så rigtigt, at der har været kontakt mellem Tai Chi læreren
og undertegnede; der er også sendt breve begge veje, men dette finder
sted i juni (se kopi af breve i bilag 3). på det pågældende tids
punkt, hvor lærerløn blive åbenbart, er jeg end ikke sikker på, at
jeg kender Tai Chi læreren af udseende.

SAMLET.

Samlet må det her siges, at der er en sag om fordækt pengeaktivitet
fra Pelle B/J's side ift studenterhuset. Dette er i sig selv som
ulovlighed alvorligt nok, men lige så alvorligt - og som en skærpende
omstændighed - er at Pelle B/J på intet tidspunkt har søgt at
medvirke til en afklaring af den sag, han selv har skabt, men
tværtimod har han søgt, nu i egenskab af bestyrelsesmedlem, at sløre
den ved at gøre den til en personintrige for undertegnede. Hvordan
så overhovedet have tiltro til, at han på habil vis kan udføre sin
tilsynspligt og -ret på forsvarligt grundlag! vil nye problemer/sager
ikke også bare blive ordnet i porten for egen vindings skyld? Der er
intet grundlag til at tro at andet vil forekomme. Alt andet lige vil
der blive dannet norm på en problematisk, ja negativ og dårlig måde,
ikke bare for hvad enkeltpersoner kan komme afsted med i studenter-
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huset, men endda hvad bestyrelsesmedlemmer finder for godt at gøre
for sig selv - og kun for sig selv.

Det skal endelig nævnes, at på samme generalforsamling, som Pelle B/J
stillede op til bestyrelsen på, at da blev en anden bestyrelses
kandidat bedt om at trække sin opstilling pga angivelige økonomiske
uregelmæssigheder i sit bagland. Han gjorde så, trak sig; og dette
vil også være det eneste reelle for Pelle B/J at gøre.

på ovenstående grundlag er det min opfattelse, at sagen er så
alvorlig, at den ikke kan ordnes med en "næse" eller andet indenfor
rammerne af et bestyrelsesrnandat, og kan der ikke komme en ordentlig
dialog igang herom, så finder jeg mig nødsaget til at bede rektor
O.Nathan om at gå ind i sagen.

Med venlig hilsen
vGJ..,u 'bt.Wf,. -UAAd~
Kalle Birck-Madsen
17.4.1992

Som bilag O er udarbejdet en udvidet kronologisk oversigt over
sagen/forløbet.

BILAG:

O - UDVIDET KRONOLOGISK OVERSIGT OVER SAGEN/FORLØBET.
Hertil også bilag 4 om "BESTYRELSENS INDKALDELSE TIL VOTERINGS
MØDE AF 19.1.1992", samt bilag 5 om "SVARET "ANKLAGEN!" AF

31.1.1992 TIL VOTERINGSMØDET" af undertegnede.

l - VEDR. VALGET TIL BESTYRELSEN PÅ SIDSTE GENERALFORSAMLING /
REGNBUEN 25.3.1992

2 - OM "FAGLIG ETIK OG TAVSHEDSPLIGT" / DANSK PSYKOLOGFORENING 1991

3 - BREVVEKSLING TAI CHI LÆREREN OG UNDERTEGNEDE / JUNI 1991
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BILAG O

UDVIDET KRONOLOGISK OVERSIGT OVER SAGEN/FORLØBET.

22.1.1991 / Bestyrelsesmøde: Gennem Pelle B/J anmodes huset om at
optage en Tai chi gruppe. Holdningen er, at gruppen som aktivitets
gruppe på lige fod med andre aktivitetsgrupper er velkommen. Der skal
være studentergrundlag i gruppen. Det nævnes fra Pelle B/J, at
læreren skal have løn for det. Dette afslås fra det samlede forum.
Pelle B/J accepterer "ingen løn" som præmis for gruppen. Der
påbegyndes et arbejde for at skaffe brugbar tid og rum i huset for
Tai chi gruppen.

5.3.1991 / Stormøde: Tai chi gruppen nævner de går igang i marts.

19.3.1991 / Generalforsamling: Tai Chi gruppen optages i Studenter
huset som aktivitetsgruppe på lige fod med andre grupper.

4.4.1991: Tai Chi's startdag i følge gruppen selv.

9.4.1991 / Bestyrelsesmøde: Lokaletvist mellem TaiChi og anden gruppe
(KØKS) løst.

24.4.1991 / Møde i rådgivningen Regnbuen: Det konstateres på
fællesmødet i rådgivningen, at der er stødt på informationer, der er
hØjst problematiske at varetage uden nærmere. Det omhandler, at der
betales penge til læreren for Tai chi gruppen, på trods af at andet
er oplyst. vi støder faktuelt på vores professions regler om "Etik
og tavshedspligt. vi beslutter ikke at gøre noget konkret - der er
uforudsigelige bieffekter mht følgerne af videregivelsen af på
gældende information - men samtidig tager vi initiativ til at
indkredse arbejdsmidler til at kunne arbejde foregribende og
generaliseret/alment med, hvad denne problemstilling i et menneske
ligt kollektiv, som bestemt problematisk situation er følge og udtryk
for. Der ligger heri, at Tai Chi gruppens ulovlighed må afsløre sig
selv.

7.5.1991 / Bestyrelsesmøde: Tai chi gruppen nævner, at der stadig
bokses med formålsparagraffen.

Juni 1991: Uformel kontakt, breve og skovtur, mellem Tai Chi læreren
og undertegnede.

November 1991: Økonomi for Tai Chi gruppen afregnes af Tai Chi
læreren i Studenterhusets cafe. Pelle B/J hævder på repræsentant
skabsmøde, at han er kasserer i Tai Chi gruppen.

3.12.1991 / Stormøde: I forbindelse med en parallel anden sag 
problemet om fascisme/nazisme-tendenser - fremdrages problemet om den
ulovlige aflønning i Tai Chi gruppen. Den anklagede - Pelle B/J 
udtaler at ville vise, at det er vedtaget ved at ville fremdrage
gamle bestyrelses- og stormødereferater. Dette finder efterfølgende
ikke sted.

28.1.1992 / voteringsmøde: På Pelle B/J'foranledning har bestyrelsen
indkaldt undertegnede og en anden fra rådgivningsgruppen til
voteringsmøde i bestyrelsesregi. På dagsorden er krav fra Pelle B/J,
at de to fra rådgivningen bliver smidt ud af Studenterhuset pga
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uvederhæftige beskyldninger for fascisme, hærværk, forfølgelse mv.
Anklagen påstås konstrueret fra rådgivningsfolkenes side, og at den
har karakter af et anslag på demokratiet, på åbenhed og på menneske
værd i Studenterhuset . Der rej ses derfor problemet, om det er en
racismeproblemstilling, der er på tale. Det fremføres endvidere, at
anklagen er sat i værk for at trække opmærksomhed væk fra en angiven
anden sag om utilladelig brug af fascistiske metoder og nazistiske
tilbøjeligheder, som verserer ift et gruppemedlem af SMS, som Pelle
B/J's selv er medlem af (se bilag 4: Bestyrelsens indkaldelse til
voteringsmøde af 19.1.1992, samt bilag 5: det skriftlige svar herpå
af 31.1.1992/Anklagenl af undertegnede).

4.2.1992 / Bestyrelsesmøde, stormøde: Bestyrelsen meddeler deres
holdning til voteringsmødet: der henstilles til alle parter om ikke
at spørge om noget (i huset), der kan give anledning til, at nogen
må/kan føle sig anklaget. Fra undertegnede fremhæves, at de pro
blemer, der er - hvordan de så end skal benævnes - omhandler det
centrale diktum, om huset fortsat skal være et åbent hus, eller om
det vil finde sig i at lukke sig om sig selv ved at allerede
eksisterende grupper/personer deler huset/rovet imellem sig. Det
gøres gældende, at et lukket hus, et hus med hemmelige selskaber som
det huset er vidne til med sMs-gruppen, går så meget på tværs af
vedtægterne, at studenterhuset ikke kan fastholde sin formålsparagraf
om at være et tværfagligt, studentersocialt og -kulturelt mødested
for studerende.

21.3.1992 / Generalforsamling: En indledende runde fortæller
fredsvalg til bestyrelsen. En større gruppe forlader generalforsam
ligen pga mindehøjtidelighed for bombemyrdet socialist. Pelle B/J
stiller efterfølgende op, ligesåvel som en oprindeligt opstillet
bestyrelseskandidat, i en pause, bedes trække sig på grund af
uregelmæssig økonomisk bagland, hvad der finder sted.

25.3.1992 / Fællesmøde i Regnbuen: Det besluttes at fremsende et
mistillidsvotum til Pelle B/J's indgåen i bestyrelsen. Der er ikke
noget formelt forkert vedr selve generalforsamlingens afvikling, men
den viser endnu et af de forhold, som Pelle B/J iværksætter indenfor
Studenterhusets arena, der gør at vi ikke finder tillid til personen
hvad angår en bestyrelsespost.

7.4.1992 / Bestyrelsesmøde, stormøde: Bestyrelsen udtrykker - med 5
stemmer mod een - at der er tillid til Pelle B/J på det kendskab, de
har til ham. Det fremdrages på mødet, at der er en konkret navngiven
episode omhandlende fordækt pengeaktivitet - småkorruption - som der
kræves' en stilling til. Denne stillingtagen fås ikke fra de 5
tillidsvoterende bestyrelsesmedlemmer. Fra Pelle B/J fås derimod:
forsviget kærlighed fra undertegnede gør at Pelle B/J jagtes som
person.

15.4.1992 / Fællesmøde i Regnbuen: Af referat 14.4.1992 fra be
styrelsesmødet fremkommer, at bestyrelsen ikke har taget sagen op til
videre behandling/afklaring. Dette strider mod, hvad der kan kræves
af en bestyrelse mht faktuel sikring af, at bestyrelsen også fremover
kan varetage sit mandat som øverste myndighed. Mht imødegåelse af
fortsat sløring overfor at arbejde med sagen - (mod)argumentet om
personintrige - konsulteres regler om "Faglig etik og tavshedspligt"
for videre konkrete handleskridt indenfor disses rammer.

17.4.1992: Dette responsum udarbejdes.
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Regnbuen 25. marts 1992

Til Studenterhusets bestyrelse.

VEDR. VALGET TIL BESTYRELSEN PÅ SIDSTE GENERALFORSAMLING.

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

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

Mht Pelle B. der stillede op efter, at vi - og flere - havde
forladt generalforsamlingen, så står vi i den situation, at der
ikke formelt er noget juridisk angribeligt, men at måden det
foregik på fra Pelle B's side er moralsk antastelig. Og dette
bygger videre på den mistillid, som vi har til personen Pelle B's
indgåen i Studenterhuset på så grundlæggende punkter, at vi ikke
finder at han arbejder loyalt med selve husets formålsparagraf:
det studentersociale, faglige og kulturelle. Pelle B. gør rask
væk alle problemer herom til rent politiske problemer, til
kampanliggender, hvor alle beskidte midler menes at gælde; og har
også samtidig udtalt, at det tværfaglige er ham totalt
ligegyldigt - det er ikke derfor han er her - selvom dette er en
nerve i huset. Og desforuden har vi i forbindelse med konflikten
omkring SMS' s virke i huset gentagne gange været vidne til,
hvordan Pelle B. bevidst taler mod bedre vidende og lyver sig,
ikke ud af situationer, men ind i konstruktioner, der skal dukke
og nedværdige andre. vi kender også til at møde Pelle B. som
diskriminerende dørvogter i cafeen: mænd langt over 20 skal vise
identifikation - en ren provokation - medens piger langt under 18
får lov at komme ind. Hyklerisk adfærd en ubehagelig
indgangssituation for husets gæster.

vi må derfor meddele den samlede bestyrelsen, at vi ikke har

tillid til, at Pelle B. kan opfylde noget best1;yre.~i?J:-ssvar(pI!å~.n. /.. /.LA o.

for os og huset bæredygtig måde. ~ ~~ttG---
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regivelse af oplysninger eller resultat hidrø,,"nde fra psykologe
arbejde i relation til enkeltpersoner må kun ske i en sådan fon
at personen ikke kan identificeres.

Stk. 4. Tvister om disse regler behandles af Etiknævnet. jfr. § 1
og kan indbringes for dette af psykologer, klienter og ansætte
de myndigheder.

•
Stk. 5. Regler for etiknævnets virksomhed fastsættes af genen
forsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer § 27.

Faglig etik og tåvshedspligt
~----_..--_.. _...

Stk. 1. Medlemmerne er forpligtet til at udøve deres psykolog.
virksomhed i overensstemmelse med foreningens regler om fag·
lig etik.

Stk. 2. Medlemmerne er forpligtede til at iagttage tavshed om,
hvad de under udøvelse af deres virksomhed som psykologer er.
farer eller får formodning om angående privatlivet tilhørende
forhold, medmindre de ifølge lovgivningen er forpligtet til at ud
tale sig, eller det sker til åbenbart berettiget varetagelse af eget
eller andres tarv.

Stk. 3. Tavshedspligten omfatter også selve det forhold, at en
person har søgt eller modtaget psykologisk rådgivning og be
handling samt psykologens vurdering af den pågældende. Vide-

22

•



ETISKE PRINCIPPER FOR NORDISKE PSYKOLOGER

Ifølge Dansk Psykolog Forenings love er foreningens medlemmer
forpligtet til at overholde nedenstående principper, vedtaget på ge
neralforsamlingen 12. marts 1989.

Forudsætninger
Psykologer medvirker til at forbedre menneskers livsvilkår og livs
kvalitet gennem udvikling og formidling afpsykologisk viden og ved
praktisk anvendelse af denne viden.

Med deres viden har psykologer forudsætninger for i deres er
hvervsudøvelse at forandre forholdene for det enkelte individ, for
grupper og organisationer på en betydningsfuld måde. Mennesker
og grupper, som psykologer kom:. "" i erhvervsmæssig kontakt med,
befinder sig ofte i en livssituation, som kan begrænse mulighederne
for optimal eksistens. Sådanne erhvervsbetingelser stiller store krav
til psykologens etiske bevidsthed og er grundlaget for, at psykologer
har valgt at formulere faglig-etiske principper.

Betegnelsen faglig-etisk understreger den nødvendige sammen
hæng mellem et højt fagligt og etisk niveau i psykologens arbejde.

Principperne er udformet i den hensigt, at de skal:

- tjene som støtte for nordiske psykologer ved stillingtagen til etiske
spørgsmål

- beskytte klienter og undersøgelsesdeltagere (individer og grupper)
mod uhensigtsmæssig og/eller skadelig behandling

- være et grundlagfor at tilliden til psykologiskprofessionsudøvelse
og forskning opretholdes.

De faglig-etiske principper regulerer psykologers faglige virksom
hed, der er defineret som enhver formaliseret situation, hvor psyko
logen - i egenskab af fagperson -·udøver erhvervsmæssig virksom
hed eller forskning i relation til individer, grupper eller organisatio
ner, i det kommende benævnt klient.

Principperne er bindende for alle medlemmer afde nordiske psyko
logforeninger under udøvelse af enhver form for psykologisk faglig
virksomhed. Faglig virksomhed omfatter, men er ikke begrænset til:
Undervisning, forskning, klinisk arbejde, konsulentarbejde, admi
nistrativt arbejde, planlægningsvirksomhed, organisations- og per
sonalearbejde.
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I. ANSVAR

har et særligt ansvar for dem, som står svagt i forhold til selv at kun
ne opnå en menneskeværdig tilværelse.

Psykologen holder sig orienteret om den faglige udvikling inden
for sit onn'åde og arbejder stadigt for at øge sin kompetence. Psykolo
gen tilstræber bevidsthed om sine faglige og menneskelige stærke og
svage sider, således at han/hun realistisk kan vurdere. hvilke ar
bejdsopgaver han/hun kan og ikke kan påtage sig.

Det er indlysende, at de faglig-etiske principper ikke kan være I
dækkende for enhvel' situation. So~E2.,:edI:.el("!Kæl~!:'2~m."_~s!<!:l
tage hensyn til alleberørteparte~,Hvis ikke dette er muligt, gør psy· \
k6iogen opmærkS~rr;på det og overvejer, om det vil være etisk for
svarligt at fortsætte opgaven underde givne betingelser. Psykologen
meddeler opdragsgivere, når der er anledning dertil ener behov der
for, hvilke krav psykologers faglige etik stiller.

Psykologen forvisser sig om, at der i hanslhencles ansættelsesbe
tingelser ikke findes forhold, der hindrer ham/hende i at leve op til de
krav, de faglig-etiske principper stiller,

De faglig-etiske principper bør også efterleves i erhvervsmæssige
situationer - hvis indhold ikke umiddelbart kan karakteriseres som
psykologisk faglig virksomhed, men som udøves af psykologer og
bygger på færdigheder opnået i psykologuddannelsen.

Principperne dækker vigtige sider afpsykologers arbejdssituation
og erhvervsvirksomhed. De er organiserede i otte afsnit, som hver
dækker et fundamentalt forhold, og som er underopdelt i hovedreg
ler og mere detaljerede præciseringer og eksempler. Disse præcise
ringer og eksempler indgår for at konkretisere principperne. Hver
ken principper eller præciseringer og eksempler må opfattes fuldt
dækkende for de situationer, som kan opstå i psykologisk erhvervs
udøvelse.

Psykologerhvervet befinder sig i en kontinuerlig udviklingspro
ces; der sker en stadig tilgang af ny viden og metoder. Det er derfor
vigtigt, at diskussionen om og udviklinger affaglig-etiskeprincipper
til stadighed foregår. Principperne bør imidlertid også afspejle
gi' "dlæggende menneskelige og mellemmenneskelige forhold og
derfor have en høj grad af stabilitet.

Psykologers arbejdsopgaver indebærer ofte mulighed for dybtgå
ende påvirkning af andre mennesker. Der må derfor stilles sådanne
særlige krav, som de faglig-etiske principper repræsenterer. Men
mange afpsykologers erhvervsmæssige forbindelser og arbejdsopga
ver er afen sådan art, at det ikke er muligt at regulere dem i formelle
regler. Det afgørende bliver derfor den enkelte ps,kologs etiske be
vidsthed, ansvarsfølelse og faglige kompetenæ.

Psykologen efterlever altid de faglig-etiske principper og lader sig
ikke påvirke til at bryde disse.

Grundlæggende principper

Et grundlæggende princip er, at ethvert menneske har_k~~vJ)å.re

spekt for sin personlige integrite~;iipå aL~,,-~i~~.~n.\~;,t,:~. Psyk~~
logers erh~e;:;;';;-ud~elsefi;';der sted i overensstemmelse merl dette
princip. Psykologen er derfor på vagt over for forhold i arbejdssituati
onen eller hos ham/hende selv, der kan true princippet om respekt for
personlig integritet.

Psykologen arbejder på grundlag afden videnskabelige erk"nd"lse
mod at fremme menneskers muligheder for selvindsigt og selvbe
stemmelse. Psykologen arbejder for at fjerne eller mindske menne
skelige lidelser og mod at bedre menneskers livsvilkår. Psylwlogen
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Principper

A. Psykologen har ansvar for
konsekvenserne af sit arbejde og
forsikrer sig så indgående som
muligt om, aL II11nsJhendes ar
bejdsindsatser ikke misbrnges.

B. Psykologen afstår fra enhver
handling eller udtalelse, som
indebærer et angreb på indivi
ders værdighed. Psykologen er
opmærksom over for, at hans/
hendes viden og erfaring ikke
anvendes til at krænke, udnytte
eller undertrykke individer.

C. Psykologisk virksomhed og
..... iden må aldrig anven(lef; Lil un
dertrykk(~llde form",I.

Præciseringer og eksempler

L Psykologen tager et selvstæn
digt ansvar for sit faglige ,-irke,
men må samtidig- gøre sig klart, at
han/hun af andre oplevc~ som n~

præsentant for sin faggruppe.

2. Psykologen tager hensyn til så
vel individets/undersøgelsesdelta
gers interesser som til arbejdsgi
vers/opdragsgiveres interesser.

Hensynet til klienter og forsøgs
personer går dog forud for psykolo·
gers personlige og/eller kollegers
interesser, såvel som for hans/hen·
des arbejdsgiveres/opdragsgi veres
interesser.

3. Psykolog, som underviser i an
vl~lldt.'ls{'n af p:->y kologiske arbejd:->"

metoder. har ansvar for, at også me
todens styrke og ~vagheder og muli
ge etiske konsekvenser inddrages i
undervisningen.
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II. KOMPETENCE III. FORPLIGTELSER OVER FOR KLIENTER
PriJicipper

A. Psykologen arbejder i over
ensstemmelse med videnskabe
lige principper og underbygget
erfaring og vedligeholder til sta·
dighed sin professionelle kompe·
tence. Psykologen vælger adæ
kvate arbejdsmetoder i forhold
til den givne arbejdsopgave.

B. Psykologen tager hensyn til
sin personlige styrke og be
grænsninger i forhold til de ar·
bejdsopgaver, han/hun påtager
sig.
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Præciseringer og eksempler

L Psykologen overvejer arbejusop
gavens karakter og omfang i for
hold lil sin egen kompetence. Hvis
psykolo~en vurderer. at han/hutl
gavner lilslrækkel ig kompetence,
afstår han/hun fra at påtage sig op
gaven eller søger vejledning. Hvis
en psykolo~afstår fra al påtage sig
en opgave af denne grund, søger
han/hun i videst muligt omfang at
medvirke til, at opgaven løses på
anden måde.

2. Psykologen udviser særlig var
sOlllhed, n.år han/hun anvender me
toder, hjælpemidler og teknikker,
som endnu el" på et provestadwm,
og som ikke tilfredsstiller sR'dvan
lige metodekrav ,eller som han/lltln
ikke fuldslæmligt behersker

3. Psykologen skal holde sig orien
leret om den videnskabelige og fag
lige udvikling inden for sit arbejds
område.

4. Psykologen må ikke for person·
lig eller økonomisk vindings skyld
fremme el arbejde, som han/llUn
ikke finder tilstrækkpligl k\'alifice
ret.

5. Hvis en psykolog har personlige
pTohlemer af en sådan art og i en så
dan grad, at de påvirker hansiheu
des erhvervsmæssige udøvelse, sø
ger han/hun professionel hjælp for
at afklare situalionen.

Principper

A. Psykologen viser respekt for
individets personlige integritet
og tilgodeser klientens selvbe
stemmelsesret.

B. Psykologen oplyser så for
ståeligt som muligt klienten om
planlagte tiltag, således at den
ne kan vælge at deltage eller ej
(informeret samtykke).

C. Psykologen udnytter ikke
sine erhvervsmæssige forbindel
ser til at skaffe sig urimelige for
dele eller gevinster.

Præciseringer og eksempler

1. Klientens deltagelse i et kon
takt; '\old er frivillig. I arbejdet
med børn, svært psykisk skadede
patienter, stærkt udviklingshæm
mede eller i tvingende akutte situa
tioner kan frivillighedsprincippet
afviges under hensyntagen til gæl
dende lovgivning. Men også her
skal en samarbejdsrelation efter
stræbes.

2. Når psykologen kommer i kon
takt med klienter, som er anbragt
under tvang, eller som er anbragt
under indirekte tvang, bør psykolo·
gen gøre sig bevidst om sin egen 1'01·

le, hvorved han/hun først og frem
mest tager stilling til, om de psyko·
logiske tiltag er til hjælp for klien·
ten, trods tvangssituationen. For
søg på at få klienten til at røbe no·
get, som denne ikke ønsker, eller på
anden måde at søge fremdraget ma
teriale' som ikke umiddelbart nød·
vendigt for den behandlmgsmæssi
ge situation undgås.

3. Psykologen medvirker ikke i ak·
tiviteter (indoktrinering, ..hjerne
vask", tortur), som sigter mod med
fysiske eller psykiske tvangsmidler
eller trussel om sådanne tvangs
midler, at
- aftvinge nogen oplysninger eller

tilståelser
- søge at få nogen til at afsløre, be

nægte eller ændre egen eller an
dres livsanskuelser, politiske, re
ligiøse eller etiske overbevisnin
ger.

4. Psykologen forsøger aktivt at
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IV, FORTROLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT

ll. Nårder indgar økonomiske for
hold mellem psykolog og klient,
skal de økonomiske vilkår være af
talt på forhånd.

12. Psykologen må nøje vurdere de
følger, det kan have, hvis han/hun
modtager gaver eller andre ydelser
fra klienter ud over honoraret.

13. Når det er muligt at få relevant
psykologisk bistand inden for of
fentlig virksomhed uden eller med
ringe afgift, skal psykologen oplyse
klienten om dette.

14. Psyko1·'gen anvender ikke sin
ansættelse til at skaffe sig egne
konsulentjob eller klienter, hvis
han/hun derigennem sætter klien·
tens/insti tutionens rettigheder på
spil eller bringer tilliden til er
hvervsudøvelsen i fare.

15. Psykologen afstår fra unødven
dige undersøgelser eller behand
ling.
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forhindre, at psykologisk vidt"u an
vendes j sådanne akti viteter, som er
angivet i pkt. IIl.3, uanset angivet
formål.

S. Hvis psy kologen har påtaget sig
det erhvervsmæssige ansvar for be
handling eller rådgivning og påbe
gyndt denne, må han/hun så vidt
gørligt træffe en tilfredsstillende
aftale med klienten om behandlin·
gens/rådgivningens afslutning el"
ler overdragelse til anden kompe
tent person. Psykologens ansvar
vedvarer, indtil anden kompetent
person har påtaget sig den videre
behandl ingirådgivning.

6. Psykologen tilstræber at være
bevidst om sine egne- behov, hold
ningpr og værdier, og om sin egen
rolle i kontaktforholdet. Han/hun
misbruger ikke sin magt og stilling
ved at udnytte klientens afhængig
hed og tillid.

7. Psykologen undgår erhvervs
mæssig forbindelse med klient, når
der foreligger en potentielt forstyr,
rende udenomsprofessionel forbill
delse med denne.

8. Når klienten el" afhængig afpsy
ko logens indsats, feks. for at opnå
økonomisk bidrag eller som led i
retslig sammenhæng, skal altid til·
stræbes åbenhed om vilkår og for
anstaitninger, som kan hlive resul
tatet.

9. En psykolog må ikke modtage
honorar for konsultation eller på
anden måde etablere el klientfor
hold til en student, som han/hun un
derviser eller skal eksaminere.

10. Seksuel omgang mellem psyko
log og klient må ikke forekomme.

Principper

A. Psykologen er - med de und
tagelser, der følger af lovgivnin
gen, eller som angives i dette af
snit - underkastet tavshedspligt
med hensyn til forhold, som han!
hun erfarer under udøvelsen af
sit erhverv, eller på anden måde
erfarer om menneskers forhold.
Dette gælder også selve eksi
stensen af en klientrelation.

Præciseringer og eksempler

l. Psykologen fastholder ikke tavs
hedspligten, hvis han/hun herigen
nem risikerer at skade klienten.
Undtagelse fra tavshedspligten gø
res, hvis åbenbare farer foreligger
for klienten eller andre, men oplys
ningerne må da kun gives til den,
som er i stand til at iværksætte ad
ækvate tiltag i den opståede situati
on.

2. Undtagelse fra tavshedspligten
kan gøres, hvis .klienten selv øn
sker, at oplysninger skal udleveres
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til en given person eHer institutioll.
Sådanne oplysni ;'l;f~r skal meddeles
direkte til den n1' klienten angivne.

3. Psykologer, som indgår i ar
bejdsgrupper, kan med klientens
samtykke udlevere oplysninger om
klienten til andre i gruppen, hvis
dette er til gavn for klienten.

4. Psykologen indhenter ikke op
lysninger om klienten fra andre,
uden at klienten har gi vet sit sam
tykke dertil. I sådanne tilfælde ind
hentes kun oplysninger. som er nød
vendige for opgavens gennem1'Øl'el
se.

5. Når psykologen modtager vej
ledning eller konsultation med hen
syn til en klient, skal vejleder og
den vejledte iagttage tavshedspligt,
således at navn og andre identifice
ringsdata undgås, hvis ikke de er
uomgåeligt nødvendige.

6. Psykolug, som anyender klien
toplysninger i undervisning, publi.
kation eller anden offentlig sam
menhæng, skal på forhånd have
sikret sig tilladelse fra den, oplys
ningerne gælder og sikret sig, at
materialet er tilstJ"fl'kkeiigt anony
miseret.

7. Når pRykuiogendokumenterersit
arbejde, indeholder fremstillingen
kun nødvendige data og udtalelser.

8. Journaler, skriftlige dokumen
ter, indspillet materiale e Iler øvrigt
materiale med tilknytning ti I opga
ven, skal opbevares således, at ak
tuel eller fremtidig uretmæssig ind·
sigt eller tilgang til materinlf't pr
umulig.

9. For at sikrE' furtrolighed i forbin-

deL..!:' med psykologiske undersøgel
ser og behandling tilser psykolo
gen, ul særskiltoverenskomol træf
fes med opdragsgiveren, eller at det
fastsættes i psykologens inslrukti
tr;~, hvem på institutionen, som har
ansvaret for materialet og dets op
bevaring, på hvilken måde dette
skal ske, for hvem de er tilgængeli
ge, samt hvor længe materialet skal
opbevares. Her angives også, hvor
dan dette ansvar skal videreføres
ved ændringer i den ansvarliges tje
nesteforhold. Dette gælder også for
dataol'iseret materiale.

10. Ved optagelse af klienter/un
dersøgelgegdeltagere på lyd- eller
videobånd eller pa fotngrafierffilm
kræves altid klientens/undersøgel
sesdeltagerens samtykke. Til frem
visning/afspilning eller anden an
vendelse kræves endvidere en
skriftlig tilladelse, af hvilken det
fremgår, hvornår, for hvem og i
hvilken form de pågældende opta
gelser kan anvendes. Der skal også
foreligge en erklæring om, hvor
længe optagelserne må opbevares.

K1ienteru'undersøge Isesdel tage
ren kan trække sin tilladelse tilba
ge, i hvilket tilfælde optagelserne
omgaende slettes eJler tilintetgø
res.

Det påhviler den, der har ansva
ret for optagelserne. at tilsikre, at
disse regler overholdes.

Hvis den ansvarlige ikke længere
er i stand til at udøve denne funkti
on, overvejer denne, om materialet
skal tilintetgøres, eller om ansvaret
kan ()verdrages en anden. Det sted
funde meddeles klienten/undersø
gelsesde Itageren_
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V. PSYKOLOGISKE METODER,
UNDERSØGELSER OG UDTALELSER

(

Hvis klientenluniiersøgelsesdel
lageren er mindreårig eller anses
for at være ude af stand til at tage
vare på sig selv, indhenter psykolo
gen under hensyntagen til al rime
lig selvstændighed hos klienten de
ovennævnte tilladelser hos foræl
dre eller værge.

11. Psykologen informerer, når der
er behov herfor, arbejdsgivere og
kliE'nter om de for psykologer gæl
dende regler med hensyn til fortn)

lighed og tavshedspligt..

VI. OFFENTLIGE UDTALELSER

Principper

A. En psykologisk undersøgelse
skal udformes ud fra en formule
ret problemstilling og under
overvejelser af formålstjenlige
metoder og handlingsalternati
ver.

B. Psykologen skal tilstræbe at
formulere sine udtalelser på en
sådan måde, at de ikke kan mis
forstås eller misbruges. Udtalel
sen skal være afpasset efter sjn
modtager.

C. Psykologen er opmærksom
på, at psykologiske hjælpemid
ler og teknikker ikke beskrives i
offentlig sammenhæng på en
måde, som vil formindske deres
anvendbarhed.

D. Psykologen væli(er selv sine
metoder.
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Præciseringer og eksempler

L l udtalelser jndgår kun sådanne

oplysninger, som er relevante for
problemstillingen og for de prakti
ske afgørelser, som udtalelsen eller
andet skriftligt dokument skal lig
ge til grund for. J lldtalelsf~n angives
dens formål.

2. J udtalelsen vurderer psykolo
gen selv sin undersøgelse og drager
selv slutninger af den og overlader
ikke dette tillllodtageren. Af udta
lelsen fremgår psykologens vurde
ring afsikkerheden afden gjorte ud
talelse. Det bør også fremgå, om
eventuelle ønskede vurderinger
ikke er mulige at give. Største for
sigtighed skal iagttages, når psyko
logen anvender begreber, som om
handler normalitet og patologiske
forhold.

~J. Efter at arbejdpt er udrørt. infor.
merer psykologen på en forståelig
måde klienten om sin opfattelse og

\

I

Principper

A. Når psykologen udtaler sig i
egenskab afpsykolog, tilstræbes
saglighed og n~agtighed.

en eventuel udtalelses indhold.
Undtagelser kan gøres, når klien
tens alder, tilstand el.lign. umulig.
gør sådan information. Ligeledes
kan undtagelse gøres i sådanne til·
fælde, hvor en anden end klienten
er opdragsgiver og under forudsæt
njng af, at klienten er vidende her
om og har givet sin tilladelse til det
te forhold. Hvis nogen anden for
midler informationen, forsikrer
psykologen sig om, at den videJ'egi v
ne information er korrekt.

4. Psykologen giver ikke individu
elle råd og/eller foretager vurderin
ger, hvis han/hun ikke har første
håndskendskab til kljenten eller
kender dennes forhold. Denne be
stemmelse gælder ikke supervision
og konsultation.

5. Psykologer, der anvender data
oriserede undersøgelsesmetoder og
testfortolkninger, forvisser sig om
programmernes pålidelighed og om
holdbarheden af fortolkningsproce

dlIren.

Præciseringer og eksempler

1. Psykologen informerer om psy
kologi og psykologisk erhvervsvirk

somhed påen sådan måde, at misop
fattelser eller skade for erhvervet
eller psykologien undgås.

2. Psykologen indgår ikke i en of
fentlig debat i massemedier i for
hindeIse med kritik fra en klient,
hvis dette bryder reglerne for tavs
hedspligt, som de er angivl:'t i prin
cipperne afsnit IV.
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VII. PROFESSIONELLE RELATIONER

3. Psykologen undgår, at oplysen
de offentlige udtalelser får karak
ter af personl ig reklame.

4. Ved annoncering oplyser psyko
'logen kun navn, adresse, telefon
nummer, erhvervsuddannelsesti-
tel. træffetid og speciale. Annonce
ringen må ikke have karakter af re
klameellerindehoJde løfter om sær
lige resultater. Ved annoncering
om kursusvirksomhed el. lign. må
annoncen indeholde oplysninger,
som er nødvendige, for at kursets
indh01d og målsætning kan frem
komme.

5. Psykologer. som deltager i spør
gespalter m. v., giver kun råd i gene
rel form.

6. En psykolog publicerer i eget
navn kun arbejder, som fuldt ud er
han&'hendes egne. eller til hvilke
haru'hun har ydet væsentlige bi
drag.

7. En psykolog forsøger ikke at un
dertrykke eller hindre offentliggø
relse af k ri l i k af hn Il!-i/JH'lIdl"'> ;\l"!u'j
de.

Principper

A. Psykologen respekterer kol·
legers og andre erhvervsgrup·
pers særlige kompetence, for
pligtelser og ansvar.

B. Psykologen er opmærksom
på, om hanlbun i sin behandling!
rådgivning kan anvende andre
erhvervsgruppers kompetence,
tekniske og administ.rative res-
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Præciseringer og eksempler

1. Psykologen stiller afprøvede
psykologiske metoder, teknikker og
opdagelser til rådighed for kolleger,
med begrænsninger kun j forhold
til det, som reglerne i ophavsretslig
sanlmenluEng foreskriver.

2. Psykologen anvender kun så
danne erhvervsbetegnelser som ud
dannelse, legitimalion og ansæltel
sesforhold berettiger lil.

sourcer til gavn for klient.en.

C. Psykologer giver adækvat
oplysning t.iI opdragsgiver og!el·
ler berørt personale om de etiske
normer og andre foreskrifter ,
som er gældende for psykologers
arbejde.

3. Psykologen afslår fra usaglig
vurdering afkolleger og deres arbej
de, men fremfører saglig kritik.

4. Psykologer, som bliver opmærk
som på, at en kollega bryder psyko
log-etikken, slræber efter i førsle
omgang sammen med kollegaen at
korrigere situationen. Hvis dette er
virkningsJøsl, meddeler han/hun
kollegaen, at han/hun agler al
fremføre sin krilik over for etik
nævnet. Hvis heller ikke denne ad
varsel medfører en acceptabel æn
dring, fremføres kritikken over for
nævnet.

5. Hvis en psykolog bliver konsul
teret afen klient eller opdragsgiver,
som allerede har en erhvervsmæs
sig relation med en anden psykolog
eller kolleger i anden profession. af
taler han/hun med klienten, al ved
kommende kontaktes, og oplyser, at
el klientforhold først kan etableres,
når delte er skel, og en faglig vurde
ring er foretaget.

fl. Klienlens samtykke indhpntes,
inden psykologen konlakter andre,
som har eller tidligere har haft en
behandlingsmæssig relation til kli
enten.

7. Psykologer inden for en organi
sation. som ud fra en etisk synsvin
kel sæller spørgsmål ved organisa
tionens arbejdsmåde, søger at på
virke organisationen til at iværk
sælle ændringer.

8. Hvis psykologens ansætlelses
vilknr medfører, at han/hun ikke
kan lilgodese klienters interesse.
klargøres problemet for alle invol
verede parter.
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VIII. FORSKNING

9. En psykolog, der påtænker at
medvirke som træner, underviser
el.lign. ved kurser m.v. sammen
med ikke-psykologer, må nøje over
veje, om hansibendes deltagelse
uberetliget kan give indtryk af, at
hele arrangementet opfylder de
krav, der må stilles til psykologlEdt
arbejde.

Principper

A. Psykologer, som arbejder
med forskning, skal være op
mærksomme på, at de valgte
forskningsproblemer og spørgs
mål først og fremmest belyses på
en sådan måde, at de giver viden,
som kan fremme udviklingen af
menneskers livsvilkår og livs
kvalitet.

B. Psy kologen har ansvar over
for dem, som er genstand for/del
tager i forskningen_

C_ Psykologen har ansvar for, at
forskningsarbejdet gennemføres
i overensstemnlelse med viden
skabelig praksis.

D. Psykologen skal redegøre for
meningen med forskningens re
sultater.

E. Ved dyreforsøg skal psykolo
gen påse, at dyrene ikke udsæt
tes for unødvendige lidelser.
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Præciseringer og eksempler

1. Psykologen foretager ved plan
lægning af forskning en vurdering
af, hvorvidt projektet t.i]freds.~til1er

de faglig-etiske krav.

2. Før et forskningsprojekt sættes i
gang, må der foretages en vm'de
ring af risikoen for, at enten selve
dataindsamlingen eller rl'sult.ater
ne i sig sejl.' kan komme iiI at få en
utilsigtet og negativ effekt for de
mennesker eller grupper, som dan
ner datagrundlaget for Pl'oj(.ktet.
Disse momenter må vmderes i for·
hold til muligheden for, at forsk.
ningsprQjektet gi .... er kundskaber,
som kan fremme menneskers livs
k valit.et og livsvilkår. Risiko for
utilsigtede negative virkninger af
at del tage i projektet skal redllCerf'S
mest muligt.

3. Når forskningen kan antages at.
fremkalde reaktioner hos undprsø.

gelsesdeltagerne, som kræver op
følgning, skal forskeren angive i
fOl"skningsplan<'n, hvonlnn detl('
sbtl ske.

4. Dersom der kan rejses tvivl om
en undersøgelse tilfreds.stiller de

faglig-etiske krav til psykologisk
virksomhed, må der formuleres en
projektbeskrivelse, som kan fore
lægges et fagetisk råd. Projektbe
skrivelsen skal indeholde en rede
gørelse for de faglig-etiske proble
mer, som kan rejses, og hvordan de
fagl;;-etiske kraver planlagt vare
taget.

5. Alle personoplysninger registre
res og lagres under iagttagelse af
streng fortrolighed. Afrapportering

skel' i former, som umuliggør identi
ficering af den enkelte undersøgel
sesdel tager.

6. Undersøgelsesdeltagere skal i
størst muligt omfang have informa
tion om hensigt. metoder og forven
tede effekter af undersøgelsen, og
alle øvrige indslag i undersøgelsen
som rimeligvis kan tænkes at på
virke villigheden til at deltage_ [
øvrigt henvises til 1l1.B.

~. Dersom en klient indgår som un
dersøgelsesdeltager i et projekt og
udsættes for noget, som ikke er et
nødvendigt led i en erhvervsmæs
sig ydelse til vedkommendesom kli
ent, må det i særlig grad under
streges, at han/bun frit kan afstå
fra at deltage. Informeringen sker
under former. som giver faktisk
valgfrihed for den enkelte.

8. Ved indhentning af informeret
samtykke til delt~lgelse i forsk·
ningsprojekter skal forskeren være
speciel varsom, hvis undersøgelses
deltageren står i et aflIængigheds
forhold til ham/hende.

9. Hvis en undersøgelsesdeltager
er mindreårig eller er underlagt
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værge/formyndere, må informeret
samtykke med tilbørligt hensyn til
de berørte penwners ."('Jvsta~ndig
hed indhentes.

10. Når det er muligt, træffes afta
le om, hvilke vilkår, der gælder for
at Hfhl'yde {l ndersøgp]spsdeJtagpl_
sen.

Il. Det På.hviler forskeren, om nlU

ligt, at delagtiggøre undersøgelses_
deltagere og øvrige af undersøgel_
sen direkte berørte personer i resul
taterne.

Alment

Psykologen bør gøre sig bekendt med lov om offentlighed i for
valtningen (lov 572 af 19.12.1985) samt justitsministeriets vej
ledning om samme lov af 1986.

Ikrafttrædelse

Ovenstående regler, der er vedtaget af generalforsamlingen 12.
marts 1989, kan ændres ved en generalforsamlingsbeslutning
med almindelig stemmeflerhed hlandt alle foreningens me,:: nl
mer.
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KUREN!

Da du spurgte miq,
hvad jeg t.amkte, var
j eg ikke bel ærliq.
Jeg så rigtignok
dine øjne, og at de
var dejlig~; me~ det
var :fordi '] eg 1. d_
mødte eD urligbed:
Følelsen at: at holde
af. Berørt; ol} ge
nert ved mig selv.

J eq var ked at: det,
du fortalte mig. Det
var sørqeligt,. ol}
dels på equa V8]US.
og dog gjorde du
. klte andet end at
~ætte naVD på muren.
Det var godt.

1991.
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Kalle

AlIKLAGBH

VBDR MØDBT I BBSTYRBL9ESRBQI I BTUDBHTBRBUSBT
Predaq 31/01-1992.

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

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

Punkt l:

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

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

Punkt 2:

Jeg bliver her bedt om liat forsvare/bevise, at SMS overvejende
består af fascisterll. Jeg kan ikke komme på, at jeg skal forsvare
eller bevise det - for jeg har ikke hævdet det.
Det jeg derimod har gjort gældende, det er, at når fOrmanden for
SMS i et brev til bestyrelsen - december/januar - afviser at
udlevere båndoptagelsen fra introduktionsmødet til SMS d.
7.11.91, at så bliver det et kollektivt og fælles anliggende for
alle i SMS, at de qua formandens udtalelse bliver taget til
indtægt for den kritik. der er rettet mod Pers standpunkter i
denne gruppe. Dette er almindelig jura - for det er ikke sådan at
man kan forflygtige et personligt ansvar bare ved at henvise og
henholde sig til en højere instans. Men gør man dette, så bliver
det også denne højere instans - og dette som denne står for 
der hæfter for det.
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Jeg skal her nævne, at det er en stor kilde til forundring hos
mig, at hele SMS qua formandens udtalelse ikke offentligt og
fælles har ønsket at medvirke til en afklaring af, hvad der er
fremført af standpunkter på mødet - som endog er en introduktion
til SMS - og som kan drage tvivl omkring, om der her åbent indgår
nyfascistiske metoder og ny-nazistiske tilbøjeligheder eller ej.
Dette angår Per, som jeg heller ikke nogen sinde har kaldt
fascist eller nazist.
OVerhovedet skal jeg her sige - så det ikke kan udlægges mod min
egen mening og betydningssammenhæng - at jeg med min kritik af
Per, forholder mig til en handleside, der anvendes, og som jeg
synes er problematisk - ikke til personligheden som sådan. Der er
her en ganske afgørende forskel, for om noget kan man forandre på
en handleside, ikke på en personlighed, der ses udstyret med
iboende egenskaber. Nogen - ved jeg - ser personligheden som et
bundt egenskaber af bestemt kvalitet, men dette er ikke mit
synspunkt, så kritik af mig for at fremføre dette, er en kritik,
der går forbi. Men er det, at en sådan "egenskabsmodel" skulle
findes hos mig alligevel, så tager jeg gerne kritikken til mig,
der hvor den hører hjemme. Argumentet mod egenskabsmodellen er
nemlig, at den låser folk fast til "det de nu engang er", og
dermed er udvikling umulig. Og netop udvikling er en evne, der
tilhører alt og alle.

Det andet punkt omkring her er. at per og Undertegnede af
bestyrelsen blev bedt om at mødes og finde ud af, hvad husets
linie fremover ift det gældende problem kunne og skulle være. Det
var fint; og jeg tog kontakt til Per, men han ville og kunne ikke
mødes. Derimod sendte han en udtalelse af A.Crowley - IILiber
LXXVIII! - som han (Crowley) og Per havde skrevet under på, og som
han mente, at hvis jeg også skrev under på samme, så ville sagen
være ude af verden. Udtalelsen starter med "The law of the
strong: this is our law and the joy of the world Jl • og det slutter
med et femte vers, der har følgende ordlyd: "Man has the right to
kill those who would thwart these rightsi the slave shall serve;
love is the law, love and will".
Denne udtalelse kunne og kan jeg ikke skrive under på. Den er
historisk sort, elitær og totalitær. Jeg mener tværtimod, at
mennesker har et særligt moralsk ansvar for svage og udsatte
personer og grupper.

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

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

Punkt 3:

Det har ordlyden: IIPelle er blevet beskyldt for tyveri og at
trække plakater ned og øve hærværk mod andres ejendom, opbevaret
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i huset. (frikendelse eller ej) ". Hertil må jeg sige, at dette
kender jeg ikke noget til. Jeg har senere hØrt, at Pelle skulle
refere, at han er blevet lovet tæsk af nogen fra huset eller
maskegruppen. Heller ikke dette er noge~ jeg kender til.

Punkt 4:

Punktet lyder: liEr der blevet udøvet gruppe forfølgelse eller
ej'l. Hertil p,å jeg sige - og jeg understreger - klart ja. og jeg
vil tilføje: ikke bare gruppeforfølgelse, men direkte personfor
følgeise. Og dette handler om mig - andre må snakke på deres
vegne.

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

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

For det andet kender jeg fra den sidste måned til, at det ikke
har været særlig behageligt at være i eller ved baren, når Pelle
eller folk fra SMS har været der. Jeg er af flere blevet spurgt
om, hvad jeg har på Pelle - og jeg har kUn kunnet svare, at der
er en sag mellem Per og mig, og at indholdet heri står i mit
oprindelige brev til huset. Stor var min forundring - jeg ved
ikke om det er sent i december eller starten af januar, altså
længe erter brevets offentliggørelse - da jeg af flere fra SMS
får at vide, at dette brev kendte de ikke neget til - hvorfor jeg
så fandt en kopi frem.
I denne sammenhæng blev j eg også spurgt, hvad j eg havde imod
j øder. For det første har j eg overhovedet ikke udtalt mig om
jøder som sådan, altså vedr race, køn, etnisk og national
oprindelse - så hvem er det egentlig, der hetser mod hvem! For
det andet fik denne insinuation mig til at tænke over, hvordan
det er, der bliver diskuteret og argumenteret i huset. Her kender
jeg Pelles ord fra mange mange gange: liat fordi han er jøde er
han ikke nazist". Her snakker Pelle med sig selv, upåagtet at
nogen skulle have beskyldt ham for at være nazist - og dette er
mig bekendt ikke tilfældet. Min kritik mod Pelle har - som
nævnt ovenfor - gået på misinformation og manipulation. Denne
sniger sig således også ind her.
så skete der det, at jeg fik at vide af flere forskellige, at
Pelle til et bestyrelsesmøde skulle have refereret mig for at
have sagt, at "jøder skal tilbage til eller hører hjemme i
Israelll. Det er ikke mit standpunkt, og jeg har ikke sagt det.
Men belært af det med misinformation og manipulation, satte jeg
mig for, at undersøge, hvad j eg kunne have sagt, der kunne og
blev farvandsket på netop denne måde. Dette måtte for mig at se
kunne give en nøgle til at få stoppet misinformation og manipula
tion. Og her er jeg i den situation, at jeg kun har udtalt mig om
"jøde" på een måde - som svar på Pelles egen gentagne bringen
dette ord ind - hvad jeg også har gjort gældende overfor Pelle
selv. Neml1. : at det - og jeg citeter mig selv - "ikke i sig selv
er et arguli,,";;'tt at være jøde ift en konkret sag, man står overfor
i en fæll€.:.. sammenhæng". Det jeg udtrykker her er, at man ikke
kan argumentere for et standpunkt vedr en fælles sag med
henvisning til race, køn, national eller etnisk oprindelse, idet
den fælles sag så forsvinder til fordel for race overfor andre
racer, køn overfor det andet køn, national og etnisk oprindelse
overfor andre oprindelser. Pelles argumentation overfor den
fælles sag - som er Studenterhuset på det tværfaglige, studenter
sociale og -kulturelle område - er derfor ikke en indholdsmæssig
argumentation, men en påpegning af, hvad han ser sine betingelser
som værende. Og det er for mig OK, men ikke noget argument for,
hvad man i fællesskab skal og kan finde ud af, qua at der indgås
i og under de sammen betingelser.

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

Der ligger i dette, at argumenteres der med, fx fra en side, at
jeg er "hv id" , så sættes der automatisk en pol til det "hvide ll

menneske, om det så er et lirødtII, "sertIl , "gult" menneske eller
en anden farve. Og sætter man en pol, ja så får selvfølgelig en
modpol, der ikke er identisk med, men som afhængig af situation
vil blive fjende eller ven. Enighed skaber venner, uenighed
skaber fjender. Problemet er bare, at det man står sammen i og
vm, at dette totalt forsvinder som sag. der forpligter alle at
arbejde for - man kunne ligesågodt være et andet sted end

<studenterhuset, men det ~ man ikke i denne sag - og dette til
fordel for stadig krig på skiftende fronter. Så længe Pelle nøjes
med at argumentere som han gør, og ikke vil se og indse, at man
kan være i huset på anden vis end hans - der når den fremføres på
den måde ret beset ekskluderer alle andre forskellig fra ham selv
- så vil Pelle hele tiden have krig og kamp med skiftende andre,
upåagtet at andre selv skulle handle på at være i huset ~ det
i vedtægterne beskrevne om det studenterfaglige, sociale og
kulturelle. Som Pelle fremfører sit standpunkt er det identisk
med ~evig kamp om studenterhusets rum' - og mig bekendt er der
ikke legitimitet til at være i huset, hvis det er er denne evige
kamp man vil.

En lignende strid har for mig længe gået igen på stormøder og
bestyrelsesmøder. Jeg er blevet kritiseret for af pelle, at jeg
er en - jeg husker ikke ordene, men lad os sige - "underlig og
foragtelig personll, fordi jeg ikke bare er venner med ham efter
møder, hvor jeg finder mig svinet til og manipuleret med.
Argumentet fra Pelle har været, at i "politik er der ingen faste
venner eller fjender" - som også Per nævner i sit svarbrev ilEt
kort forsvar .. 11 fra novenber.
Jeg må til dette sige, at bestyrelsesmøder, stormøder og alt
andet i hUset jkke kan reduceres til politik. Husets grundlag er
ikke - som tidligere nævnt - det politiske. Og hvis dette er den
eneste indfaldsvinkel, som Pelle eller andre kan finde ift andre
folk i huset og til huset selv, så er der gået forkert, eller
også må man demokratisk arbejde for, at vedtægterne bliver lavet
om, så huset defineres ud fra det politiske niveau. Selvfølgelig
er der politik i huset - det er der overalt - og ens handlinger
har både politiske effekter, ligesavel som de kan funderes i
bestemte politiske opfattelser, men husets fælles sag kræver, at
man reflekterer disse personlige og individuelle baggrunde
igennem, hvordan husets bedst kan udvikles - ellers bruges huset
kun til egne, nærmest private, formål.
Ud over dette har jeg det personligt sådan med at blive svinet
til, at dette kan man ikke undskylde ved at henholde sig til, at
man sad i en bestemt sammenhæng - fx et møde. Argumenteres der
derfor sådan, så er det det samme som at vaske sine hænder - og
konstant fralægge sig ansvaret for at forholde sig til helheden
i ens handlinger. Så er det også svært at være ven, hvis ikke det
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er muligt men helhed og qennemskuelighed - for man ved jo aldrig
hvilke bagholdsangreb, der venter i næste sammenhæng.

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

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

den j uridiske effekt af formandens tagen ansvar for PerS
introduktionsoplæg - bliver part i sagen mellem mig og Per (dette
er for for ukontroversielt, men åbenbart ikke for dig, for du
faldt over mig pga dette), og når Per så ikke vil arbejde med
frem mod en fælleshed, så må du og alle andre i SMS-gruppen føle
j er truet. I har faktisk kun - med mindre I vil gå med ind og
afdække sagen, specielt omkring det omtalte bånd, som I stadig
har muligheden for at udlevere - eet alternativ, og det er at
tysse det hele ned og få mig smidt ud af huset. Nu er der flere
i huset, der også er involveret i det omtalte II introduktionsop
læg", og hvis de ikke også vælger at glemme, ja så må der også
gåes efter at få disse smidt ud. Det er faktisk en kæmpe opgave
at stille sig for nogen i huset. Men den hænger præcist sammen
med de ovennævnte måder, at argumentere på. Prob22met er på den
anden side, at huset eksisterer af andre grunde end denne 'kamP
om rummet': det eksisterer for at blive udviklet i fællesskab 
og kan vel også Kun overleve, hvis denne bestræbelse fastholdes.

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

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

LIDT GAMMELT.

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

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

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

Du fortalte mig om, hvordan man skal arbejde i verden, når man
ønsker at påvirke andre. Øverst i hierarkiet sidder "profetenII,
der styrer det hele. Neden under er der en ring af støtter eller
indviede, som du kaldte "dubal'er ll • Dubai'er så at sige profetens
værktøj, hvorigennem han gør sin magt gældende. Aller nederst er
der "turisterne II - det er de, der kommer forbi, det er nye folk,
og som vil ind i varmen eller som vil have del i profetens magt,
eventuel gøre ham/hende rangen stridig. Her sagde du så, at det
nærmest er umuligt for turister at qøre dette ved direkte at tage
eller søge at påvirke profeten; det er meget lettere, at søge at
påvirke dubai'erne, sådan så de kan fremme ens nærmest private
standpunkt.

Jeg skrev ovenstående udviklingsmodel ned dengang - og den er
sikkert mere primitivt udlagt, end hvad du gjorde. Der var dog
noget i den, der skurrede for mig. Men jeg glemte det så igen.
Set fra idag må jeg sige, at den meget for mig spejler din måde
at være i huset på. Nu ved jeg ikke, hvor megen profet, dubai
eller turist du selv er - men mig beskriver og forholder du dig
meget til som ren magt - profet? - med Regnbue-folkene som mine
dubai 'er, og resten af huset som turister herfor. Du går så vidt,
at når jeg qør mine meninger gældende fx om udvidet demokrati via
det vedtægtsbestemte repræsentantskab, at så ser du kun mig som
den magt, der søger magt på ny. Kan det dog ikke sive ind for
dig, at netop repræsentantskabet sikrer, at aktive enkeltpersoner
- hvem det måtte være - automatisk får mindre privat/individuel
indflydelse. Ergo er jeg måske ikke helt den - måSke 1I 0nde" 
profet, du hele tiden går efter at få udryddet. At det med
repræsentantskabet udvidede/reelle demokrati begrænser dine
mUligheder for personligt, på den gamle manipulative måde, at
fremme dine interesser på, det ved jeg udmærket, men jeg må sgu
gøre gældende, at du ikke kan tillade dig kun at ride dine egne
private kæpheste. Er det her hunden ligger begravet for din hetz
- er det demokratiet, du er ude efter? Jeg spørger l Og måske er
der endda mere mellem himmel og jord end profeter, dubai'er og
turister; måske er der endog noget mennesker er sammen om, som
ikke handler om magt, men om fælles udvikling. Netop dette
sidste - fælles og ligeværdig udvikling om noget - er også helt
fraværende i din udviklingsmodel - hvis den kan kaldes så - for
den indeholder kun påvirkning. Hvis man endvidere - som din
udviklingsmodel lægger op til - kun vil se påvirkning af verden,
ja så kan verden ikke grundlæggende forandres. Og dette vil igen
så sige, at det vi sidder med heller ikke kan forandre sig: et
hus, een profet, mere er der ikke plads til. og trommerummen om
skiftende og stridende profeter vil gentage sig igen og igen.

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

TIL SLUT.

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

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

"
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Bilag B omhandler en sag om udført adfærdsmæssig nazisme/
fascisme/racisme i Studenterhuset. og der fremføres, at intet af
dette kan eller skal være legitimt materiale.

Forud de vedlagte papirer går, at omtalte person - bestyrelses
medlem p.A. Olsen - af bestyrelsen tildeles en næse for vedvarende
at udtale sig ringeagtende om forskellige af husets grupper og
diverse enkeltpersoner.

Kort tid efter afholder en nystartet gruppe - Solbiergselskabet
(SMS) - et introducerence møde til sig selv (mødet båndes af SMS)
med omtalte bestyrelsesmedlem som oplægsholder. Udtalelser herfra
- at nazitegnet, hagekorset, skulle rehabiliteres, samt at det er
de kristne og de fremmedes skyld, at den danske folkesjæl er
ødelagt - nedskrives fra anden side til en løbeseddel til Studen
terhuset, og der argumenteres for, at sådanne ytringer kan der
ikke være plads til, og at eksklusion må være udgangen (jvf
papiret "Vil vi have dette i vores hus?!" / 27.11.1991). (Bilag
6)

Sagen udvikler sig herefter på følgende måde:

Der Eikrives et svarbrev - "Et kort forsvar .... " af P.A.Olsen til
løbesedlen. Dette svarbrev glimrer ved ikke at forholde sig til
de angivne udtalelser - men til gengæld at være fyldt med direkte
løgnagtige oplysninger om Studenterhusfakta (bilag 5).

Nogle modsvar, to talepapirer - "Til en start" og "Påstande i
Pers breJ) - udformes til et stormøde i Studenterhuset. Men mødet
løber ud i sandet: ingen afgørelse fra helheden (bilag 4).

Bestyrelsen intervenerer, og beder de involverede parter om at
snakke sammen om en løsning ("Til Per Olsen og Kalle Birck
Madsen"/13 .12 .1991) (bilag 3).

Den ene part - Kalle Birck-Madsen - tager efterfølgende (2.1.19
92) (bilag 2) kontakt til p.A.Olsen, der dog meddeler, at han er
indisponibel ift et møde. Til gengæld mener p.A.olsen, at sagen
kan slutte, hvis Kalle også, som P.A.Olsen har gjort det, under
skriver en udtalelse fra A.Crowley: "Liber LXXVII" (4.1.1992)
(bilag 1).

Herefter meddeler Kalle Birck-Madsen bestyrelsen, at han ikke
finder det muligt alene at fortsætte den problemløsende dialog,
idet han under ingen omstændigheder vil skrive under på en okkult
lov, der giver nogen som helst nogen ret til at dræbe andre
mennesker.

Efterfølgende bliver P.A.Olsen væk fra Studenterhuset - men
dukker så, med følge, op igen i juni 1992, nu krævende at hans
gamle gruppe SMS bliver optaget i Studenterhuset igen. Med 3
stemmer mod 1 støttes dette af Studenterhusets bestyrelse! Senere
samme aften - efter stormødet - og efter at P.A.Olsen med følge
har forladt Studenterhuset, konstateres det, at omtalte okkulte
love ("Liber LXXVII", jvf bilag 1), nu i A3-format, er sat op på
Studenterhusdøren. Velbekomme! - kære Studenterhus.
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[Book 77]

"lhe "lIV or
Ihe ,ll'Ong:

.lhi, is our law
find Ihe joy
of the world.'·

,.,

-AL 11:2
,

"Do what thou wilt shaU be Ihewhole of ihe Law.'·-AL 1:40

"tilOu hast no righl bill lo do thy will. Do thai, and no
other shal! say nuy." -Al-I :42·:3

"Every Jnun and every woman is li sia r." -ti /, 1::3

71rere i.5 11.0 god Imt man.

1. MHn has lhe righllo Jive by his own IHW
lo live in the WflY lhfll he wiH, lo do:
lo work as he will:
lo plny ns he will:
lo resl as he wil!:
Io die wl",;, and I",," "'~ \,,!l1.

2. Man has lhe righl to eul wiwI he will:
lo drink whnt he will: .
to dwell where he wiU:
lo ll10ve as he will on lIw I"ace of lhe carth.

3. Man has lhe right lo think wiwI he will:
\.0 speak whnl he will:
to wrile wIwI hl' wiU:
to dmw, painI, earve, clch, mouid. build fiS he wil!:
lo dress ns he will.

4·. Man has the righl lo love as I]I~ IViH:-
"lake your fill and wiJI ol" love as ye ",iII,

when, whcre, and wilh whorn ye will." -AL 1:51

5. Man hns lhc righllo kiU lhose who would tlllvarl these rights.

"lhc slaves shal! serve."-AI- 11:58

"Love is lhe lalV, love linder IVill."-AL 1:57

ae
------- ..---c---
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4/1-92 e.v.

Kære K. Birch-Madsen.

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

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

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

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

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

Med Venlige Hilsner:

Per Åstrup Olsen.
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Ml occassionaUy !hink how quickly Dur dil/trtnCtJ wo,1d-toidt would
vanlsh i/ fUl.' toere !acirtg an aUt" Omat from Oul$idt Ihis wodd. And
Ytf, l ask you, Is not all a/il,'" forel.' aluady ømovng us"
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StlJdenterhLJSets bestyr01s~

jvf

Je'~4 \/5 1 der~for' 'fol"e'.(~)l(~i at '.,,/i ,,?;.ni'31rt rn~'Jd()s,. For'::.~.l i'-3Ø,~ t: ii":s.c1r:3';J
d.7"jan cftei- bestyt~elsesm0det, kl.22 ellei" gertle kJ .21. ~lvis 1
er færdige til den tid

Jeg I<an forst~ p! et br~v fr'8 SMS~s formand til StLJdenterhl.Jse't,
(-'1'1;' bt~ndet; fr~a ornt.alt:e rnr?clc' :i :::::'M~::' Ine,c! (jJ.9 sorn ;:.)r~svar~~Ji,;'::i f'oi'"::.':'"'''

di'''';::;)q,s~h() l cJCI~ ik k,e ,";Jn:3ke~:;; ud.l, C',\I('r~et, Det t:(' m,f:l t'let yd"~,, (';l't Sr1S tCl9(!:)"

de~ fulde' arlSV81- for' Mir, sag - alnlindeJig jlJridisk logik sOln jeg
\::"\"ldvid;;;r"',~:' '·,;:i.1 :',;'·Ø(IE' i2\t un(1e\':':o,(>J'-;;!'~;' n''f.r'tfl(~'r'0~ 1- l''<t:'nh01d ti l clenn(:>: '3['",J

"0 I~varfor prob10met nLJ Oi~ et anliggende mol10m St:udenterhuset og
~';M~; ,

p,lli.';;;irF?J\Je] kZln je'9 lkk'i!;' ::-;; ..:;~ ;:;;;;ncjet (~nO VfCI""'di I., :'Jt v:1 ':311i.geve1
mødes om den D513gt8 opgave

P:'3 :' t~ c) ';1 cl o r~,)

2~'f k:l.. 1.31"" 5. ns~ af ~

t'.'JcThn(,:!f:,:,t~ rnec! il d(::~,t v:i J kun )< unne:;

hvad det t1ele handler om.
den



København den 13/12 -91

Til: Per Olsen og Kalle Birk-Madsen.

Mange måneder er gået siden de første beskyldninger kom på bordet, dels mellem jer som
individer, dels mellem SMS og Regnbuen som grupper.

På baggrund af eget forslag på bestyrelsesmødet, tirsdag den 7/12 tillader jeg mig hermed at
henvende mig skriftligt til jer begge, for at gøre jer bekendt med bestyrelsens beslutning:

Det blev besluttet, 11 at pålægge jer i fællesskab skriftligt at formulere hvad I mener ikke kan
accepteres af fasistisk/nazistisk influerede grupper og aktiviteter i Studenterhuset.
Jeres erklæring vil derefter skulle godkendes af henholdsvis bestyrelsen, repræsentantskabet
og stormødet, som den generelle holdning fra husets side!
Ydermere blev det besluttet, .li at vi (hvis I ikke er i stand til at efterkomme bestyrelsens
beslutning) ingen anden udvej ser, end at bede jer~ om at forlade Studenterhuset.

På bestyrelsens vegne,

Ulla Britt Sørensen
Sofiegade 1, lej!. 5
1418 KER K
Tlf. 31 54 50 54.



1.12.1991

TIL EN START - SVAR TIL P.Å.OLSEN.

Jeg skal i det følgende kommentere to ting: 1) historien bag mit
indstik "VIL VI HAVE DETTE I VORES HUS ?!"; og 2) Pers svarbrev.

3., Historien bag "VIL VI HAVE DETTE I VORES HUS?! ".

Rent tilfældigt overværer jeg et punkt på sidste bestyrelsesmøde,
hvor Per kan fortælle, at det havde været en succes med SMS i
Studenterhuset den senere tid, og at han gerne ville have
bestyrelsens tilslutning til at kunne gentage det til foråret,
men her også tilføje en solkults-øvelse: Bragesnak. Hertil ville
Per gerne placere et badekar fyldt med parafin i Studenterhusets
kælder, nedlægge heri et vist antal hestepikke til konservering,
der efterfølgende ifm en rus og røg skulle svinges i luften, og
hvortil svingeren skulle love noget at gøre. Med en reference til
gamle dage - vikingerne der skulle opdyrke landet - kunne det
være at lægge så og så meget jord under plov; og hvis man så ikke
holdt dette, ja så var man et vatpik, en tøsedreng eller andet 
jeg husker ikke de precise ord.

Jeg skal hertil nævne, at SMS lige fra sin start er kommet med
strid til huset, så den omtalte "succes" er ikke entydig. Desuden
at jeg ikke har noget specielt mod sådanne solkults-øvelser, idet
jeg opfatter dem som uskyldige i sig selv - når symbolværdien vel
at mærke er indbegrebet af menneskelighed. Det jeg derimod må stå
af på, det er, at paraplyen, hvorunder solkultsøvelserne af SMS
laves, det er alle de forhold, som jeg nævner i mit indstik: det
er nazitegnet og fjendebillederne - og ud fra det sidste med
Bragesnakken er det "Frikorps Danmark"-figuren, der aktiveres. Ud
fra dette så synes jeg ikke længere det er uskyldigt og til
ladeligt med solkultsøvelser i huset fra SMS's side. og det er
min klare opfattelse, at huset må tage stilling til, hvad det
mener SMS er for en sammenhæng, og om SMS kan rummes som gruppe
i Studenterhuset. Mit svar, som det er nu, det er, at det kan den
ikke.

Mht den status som mit tidligere indstik har ift dette møde, så
vil jeg nævne, at der klart må skelnes mellem personen Per og
sagen "Per": sagen er de ting, som Per har sagt, og som er nævnt
i brevet. Det er ting, der er blevet bestemt ikke bare som
fascistiske metoder, men også som ny-nazistiske tilbøjeligheder.
Det er disse logikker, der træder frem, når de forskellige
ytringer fra Pers side sættes sammen. Det må så diskutres, om
huset kan have dette i sig - og jeg mener selvet klart nej. Også
- og især - når svarbrebet fra Per tages med i betragtning - men
herom senere.
Ud fra dette må det så diskuteres, hvilke konsekvenser det må få
for den eller de personer, der stiller sig på det påtalte
standpunkt.

2. Pers svarbrev.

I starten da jeg havde læst brevet undredes jeg over, at jeg var
rystet over det, for der stod ikke noget nyt.



For det første argumenteres der på netop den måde, som mit
indstik søger at bestemme som forkastelig. Den stadige insinua
tion og mistænkeliggørelse på den ene side, og så bygge sit
standpunkt op ved at trække andre ind til dække heraf - upåagtet
at disse andre beder sig fritaget herfor. Dette er ganske enkelt
fascismens måde at søge magt på - nu også fra Per i den form, at
man skal lytte til Folkeflertallet, husets røst, men hvem kan
tillade sig at tale på dettes vejne med vold! Heroverfor står, at
studenterhuset ikke handler om magt, men om et sted at bygge
noget ordentligt op, både indadtil og udadtil.
Her udover misinformeres der - og jeg nøjes med at nævne enkelte,
ellers er det er kæmpe roman, det her: fx misinformeres der på
det punkt, at Regnbuen skulle sidde eller have siddet på
bestyrelsen. Det er ikke rigtigt. Rigtigt er derimod, at Regnbuen
altid har prioriteret at finde nogen til bestyrelsesarbejdet 
men for det meste er det blevet ved en enkelt person - ud af 7
til 9 - selvom vi som en stor gruppe i huset gerne ville stille
flere. I en periode i 1987-88 var der dog flere fra Regnbuen i
bestyrelsen - ikke specielt af behov, men fordi Regnbuen var den
eneste aktive husgruppe.

så er der løgnene:

l - "at have jordet bogudsalget". Nej - personligt støttede jeg
det, og det endte i, at Karl og Pelle skulle arbejde videre med
det, og komme med et forslag til, hvordan økonomi og hvordan
sikre bøgerne mod tyveri om natten. Der kom aldrig forslag
tilbage.
Problemet dengang var, at huset ikke havde udviklet et koncept
til, hvordan en art privat-økonomi i huset kunne være. så det at
tage et bogudsalg ind måtte selvfølgelig diskuteres.
Der stod - sådan husker jeg det - to modeller overfor hinanden:
a - at huset splittes: huset kan tjene lidt penge på at ud
licitere noget areal til forskellige aktiviteter; resten af huset
skulle så fungere som hidtil; b - at huset tog en aktivitet ind,
hvor noget økonomi tilfaldt huset. så måtte man få nogle
erfaringer fra aktivitet til aktivitet, og efterhånden finde sine
ben.
Der er ikke i sig selv den store forskel. Det springende punkt
var om een aktivitet ind kunne og skulle danne præcedens for den
næste og den næset udlicitering. og dette var der ikke opbakning
bag ved. At bogudsalget ikke blev til noget er ikke husets skyld.
Karl og Pelle meldte aldrig tilbage.

2- så er der Pers anklage (sic!) for at Regnbuen har været imod
fotogruppen og cafeen. Det er ganske enkelt ikke rigtigt. Og
dette ville være underligt, når Regnbuen som gruppe systematisk
har arbejdet for at åbne huset, både på cafeniveau og ift nye
grupper. Det har faktisk været en central del af Regnbuens
arbejde at arbejde for at studenterhuset har kunnet udvikle sig -
tit så meget at det er gået ud over vores egen gruppeaktivitet.

3 - Det med eksklusinsparagraffen er vel ikke så meget en løgn
som en fordrejning: i følge vedtægterne skal grupper i huset
deltage i repræsentantskabet. I papiret hertil blev det endvidere
udtrykkelig nævnt, at grupper der havde svært ved dette kunne
finde andre løsninger, men at de måtte finde andre løsninger: de
kunne ikke bare lade som ingenting overfor vedtægterne.



At kalde dette indførelsen af en eksklusionsparagraf er pjat! Det
omvendte er tilfældet: at der blev åbnet op for, at der kunne
være grupper i huset, der havde særlig osition ift repræsentant
skabet - et organ der for øvrigt er vedtægtsbestemt.

Det, jeg synes samler alt dette, det er, at overhovedet at ha' et
standpunkt ift en sag eller et emne, det er problemet. Og her
står jeg af, for kan man ikke have et standpunkt ift en sag, så
kan man ikke fungere menneskeligt. At jeg bliver fjenden nu er
derfor ganske forståeligt: jeg holder netop fast i et problem.
Det kan så sagtens være, at man ikke kommer igennem med sit, men
man må i det mindste være loyal overfor den fælles beslutning, og
med demokratiets midler søge at ændre denne fremover, hvis man
mener, at beslutningen er forkert.

Her vil jeg godt inddrage en ting fra anden side. Der nævnes ikke
i brevet fra Per problemet med Taichi-gruppen. Hvorfor ikke - må
man spørge - for det var jo en lidt voldsom konflikt. Sagen var
dengang, at Per og Pelle kom med, at de havde en lærer, som godt
ville undervise for penge. Det var der ikke opbakning omkring:
fedt med en Taichigruppe, men det måtte være en gratisgruppe 
eller ville det betyde gratis husleje og privat indtjening for
nogen udefra kommende. Og inden man fik set sig om, så var alle
rum i huset booket op for privat virksomhed. Stormødet, der
behandlede denne sag, endte med, at Pelle sagde nej til penge
indblandet i Taichi: han ville snakke med læreren eller finde en
anden lærer så. så er jeg så senere blevet bekendt med, at der
rent faktisk ~ økonomi i Taichigruppen, at man mao betaler for
at være der - og dette kan jeg kun synes er ekstremt illoyalt
overfor det fællesskab, som huset udgjorde og udgør. Der er en
sag her, som må følges til døren.

Jeg startede med at sige, at jeg var rystet over brevet fra Per.
Men også at der ikke stod noget nyt.
Men der står faktisk en ny ting: at marxister-leninister og
nazister ikke har en chance i dagens danmark. Der står også, at
nazismen "burde strippes blandt andet for hankekorset" . Og også,
at "nazisoldaten skulle fratages sine "stjerner og striber" inden
han blev ført til muren".

Alt dette fra sidste side - særligt sidste afsnit - kan udlægges
på to måder:
l - at det er forkert, hvad nazismen/nazisoldaten endte med at
gøre. Dette kan imidlertid ses som en fej l i den daværende
situation, hvor der kom et folkeflertal og -kamp imod nazismen.
Under alle omstændigheder tager Pers svarbrev ikke nogen som
helst stilling til det, jeg skriver i mit indstik/løbesedlen.
Nazismen bestemmes hverken som ret eller som forkastelig. Men
hvis det virkelig bare er en personlig hetz fra min side, som der
lægges op til, så ville det ikke koste noget at vende sig imod de
beskrevne sammenhænge, hvor det handler om kamp, magt og
livsfjender for indgåen i studenterhuset. Men det gøres ikke. De
dementeres ikke; de trækkes ikke tilbage.

Man kan spørge sig selv, hvorfor løgnene skal bære svarbrevet fra
Per. Ud fra at løgnens funktion er at skjule noget, så må der
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være noget på spil. Og det er der også:

2 - Den anden tolkning af det samme i Pers svarbrev, synes jeg er
mere ubehagelig: det stilles nemlig åbent, hvad der sker med
nazisoldaten, når han, frataget sine stjerner og striber, står
ved muren. Skal han skydes eller har han endnu ikke fået sin
endelige belønning?

Personligt - og det er et personligt anliggende det her - hælder
jeg faktisk mest til den sidste tolkning - den første har dog
også ret på sit niveau - hvor det er hædderen til nazisoldaten,
der endnu ikke er overrakt. Og de nazisoldater, der kan skydes er
de, der var så uforsigtige, at det blev opdaget, hvad de var i
færd med at planlægge og udføre.

Der er to andre sager i Pers svarbrev, der har en lignende
ovenstående dobbelthed i sig: det er hvor Per skriver om anti
naziarbejde og om naziovergreb på bøsser (s.2).

Til slut.

Det er en kendt måde indenfor mystik og okkultisme at komme med
antydninger uden også at benævne det antydede. Det tjener som
kode til dunkle hemmeligheder.
så enten er det, du laver her i huset, Per, ren provokation,
eller også er det endnu mere alvorligt.

Kalle



1) Regnbuens folk j6rdede id.en med bogudsalg.

Dette strande,de Pl:.~.' at Pe.Zlp og f<'ar1 a.ldrif/ (~idf-·r1!rd.igede

den af'talte I;"c.'nhrl'?te plan over hvorledes dette hunne o"-';lani
seres og pas,.seE:: ind :i Husets akti\t'it"~?ter..

21 Det er pa trods af Regnbuens modstand, at caf.en nu fun
gere~' .

3) Start ~et alle nye grupper har bestyrelsen, Per og Pelle
mattet kæmpe ind i huset i strid modvind fra Regnbuen, star
tende med foto-gruppen.

4) Kalle ag, "I" har ,'ejst endeløse debatte,- om str'uktu,' sam et
tric~. bl.a. far at ophidse nye aktivister til vrede. at for
lade miljØet.

Rgb. har ikhe ,'æret særl igt aktive i at rejse debatter om
st'"L/ktL/r. Per log Pelle.! har - i de 'møder jeg har deltaget i 
brugt. væsentl i gt .. merli'talet i d end nogen <,nden. og ha ..- mere end'
nogen' ·;anden tait udenf'or dagsordenen.

51 Per og Pelle kender det direkte radsdemokrati fra mange Irs
arbejd_e pA 'Christiania, "hvor inge~ a-f ~~egnbuens -fo.lk iøvr'R-igt
overhoVedet' kan· siges at have gjort sig fordelagtigt bemær
ket II. (?)

Er dette en antydrdng ar..
delagtigt bemærket?

6) Per kender og har i mange ar støttet den egentlige anti
nationalsocialistiske kamp "(udenfor det politiske engage
ment)"(?) Ingen af Regnbuens aktivister erkendt i denne kamp.

Hvilkt?n antjnazikamp er Lu.ten politisk enaagement? Det er
da rigt'igt nok, at 'ingen af' Æ'gb-al:tivistern~ har ,Jjo,.'t sig
gældende i et stidant f'antasiFoster, men derimod :i den politi
she antinazikamp.·

7)Re~nbuen følger en hadsk ekstremist politik, hvor man
hverken hitse,- elle,' deltager venskabeligt i miljøet m'ed "sine
f jende,-".

Dettli' pti egne ,'egne: næh jeg b"'Vder mig da :i kke om at
hi,lse pti personer" h"is v,irksomhed jeg' ikke brvder mig om. Og
r}~ Per hilser da heller, ikkf:.? p;:,~ mig - men kommer dEY"imod med

-t,I(Ommentarer beregnet p.tl at b.l i VI'? h~lrt" eksempeh..'i s
- p~ rengør i ngsdagen d. 23>'11., h\./or .Per netDp .~.;;nltDmmet højt
siger" til '·"Pelle?: 'I1Nll,," df:?r er dr.:~ en ~r. pSvkologerne.~ der er
dukket op." Uden at have ntiet at' Fi nde Lid af', at de," dagen
igennt:?nf. ba~r':', \1·ær~t,·, 'np5VkD,lDget~" pl~ rengY.'fr:inqsarbe.':>Jde,. og at der
sdmtidiggik'''Z' og gjorde rent ovenp#i.
~,pti_d, SNS,.,;pt"il'sentatiopsddqen.. hvor en af' dli'ltagerne netop har

~'



gi"et mig en 1<'0.0 kaFFe bemærker - ikke til mig .• men dog s~ jeg
kan hØre det - "er der liommet LSD nok ikatFen?". (Een·'.ttng er
i kke at Foregøgl e \.·enskabe1 i ghed - en anden er at arbej de
Qennem at sorede anast.) . .,...•- ,.' ..

',--

8) Antydning",- af at r,:gb. ha,'- smadr-et udstillingsmate..-iale •.

9) at Rgb. ha..- indfø..-t eksklusiohspa..-ag..-affer. .. '1

Dette m,§ være en henvisning til best).-·re1sens Forslag ang.
repræsentantskab, som Kalle 'havde FormLIleret. ~ng. LIdgangs..,
punktet af a.11 e grLlpper st i 11er repræsent ant er det te at 1 æse
udFra vedtægterne.. samt i den hLlsorden. som blev vedtaget
tidligere p~ samme general For5am1 ing (paragraF 1, stk. 1
"flkti'-itetgrLlpperne Forp1igt12r sig til. h,-er at de1t,age p~ det
m!lnedlige rep,...?,;>sentantskabsmødeu .)

IO) - at ~:gb. ha..- talt om "'Fm-tidig politisk fejltagelSE> som
om den stadig va..- levende", samt taler'- uforesonl ighed.

Vi er ant i Fasei ster.~ oq betraqter Fasc.i smens v*kst som·
Farlig. Per f'ortæl1er selv at køre et anti-kommunistisk had aF
(general Fors Ofm1 ingen). Fra rep.mødet d. ·.. 5/11 ..• Per: "Det er
ikke iorden ·med et socialistisk bLlds;);-ab -cJlf' vil hænge s'§dan
nogle som m.19 i den nærmeste lygtepæl II ,

1I nuset skal være
tværpolitisk, med Folk Fra det ).'ders.te hØjf"eti1 ,.,",

"Lyt til foJ.kef'le..-t"llet, hvis I vil væreeen del af folket"

"I politik e" e1er- ingen faste venne,- elle..-f'jende,-"

. "En soldat de,- ha,- optr~dt som Qazismen gjo,-de vi Ile bl iye
frataget 'sine "st';e,-ner '~" st..-ibe..-" inden 'han blev .flllt"t til

. mu..-en, og det' bLwde ,væ..-e sket for- længe siden",;,··. ','
.'0;;

Gene..-elt.om nazisme, fascisme, nationalisme: de,- a..-gumente.-es
oftest med henvisning til "'Folket", somde..- tales p.§ vegne "af,'
De..- undgAes en pe..-sonlig og indholdsmæssig stillingtagen,'
De..-fo,- denne unde,-lige "anti-politiske" holdning - uenighede,
st.§..- ikke·til debat; folket ha..- _talt -'_gennem led.. ..-.. n. Elle..
mAske som" Ma..-t i r1 lidt ..-ykte det p.§ ,-ep. mødet. d5/11: "MagtEm ~,

det lyde,- godt.. Det g.§r jeg ind fo,-."

Jesper-, 3.12,91



s.i

!i
li

\

1,'l
i

i
l

"

ET KORT FORSVAR M6D DIVERSE ANGREB FRA KALLE OG REGNBUE~.
AF PER ASTRUP OLSEN. EXAM. & MAG. ART. STUD. Sekr. S:M.S.

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

StudenterHuset havde dengang ca. tre aktivitetsgrupper: udov
Regnbuen, brugte KØKS og KSF Huset med jævne mellemrum, og så s
der en bestyrelse som overvej ende havde repræsentation frI:! Regnbu
( så vidt j eg husker) , og som brugte Huset, og f . ek
kopieringsmulighederne, dagligt.

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

Det var Regnbuens folk der hidsigt og hårdt jordede det
forslag med henvisning til, at jeg skulle være en højre-lakaj og
Huset havde en vigtig mission i kampen mod kapitalismen. - Iøvri
fungerede Cafeen ikke og skulle heller ikke komme til det
foreløbigt.

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

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

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

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

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

Hver gang Huset stod overfor en udvidelse af aktiviteterne,
når nye grupper (senest Debatforum) er dukket op, har Kalle ment
det var på tide med en "strukturdebat". D.v.s. endelØ
diskussioner hvis primære formål, som jeg har oplevet det, er
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,forhale egentlige beslutninger, at op!}.idse nye aktivister til vrede
at forlade miljøet, samt at kØre fodkellige politiske mærkesager
(for det rØd-grønne parti?). Evindeligt har nazisme og fascisme
samt andre uhyrligheder evindeligt skulle inddrages.

Pelle, der er jøde, og jeg selv, har i mange år stået stærkt i
kampen mod autoritære, yderliggående bevægelser, især politiske, og
det er fuldstændigt absurd at anklage os for at ligge i med
sådanne. Jeg har netop fremhævet mit arbejde for bl.a. Forsvaret &
Rigsrevisionen som typiske eksempler på, at jeg ikke er og aldrig
har været yderliggående hverken til højre eller venstre. - Det er
flertallet i det danske folk ikke, marxister-leninister medsamt
nazister har ikke en chance i Danmark, så såre simpelt er det, også
selvom det er en bitter pille at sluge for de yderfløjs
socialister, der for godt 10 - 15 år siden fandt sammen med de
liberale cg fremskridstfolkene om at "socialdemokrater var nogle
vatnisser". - Jeg forstår godt Kalle og de Øvrige "ny-venstre
venstre"-aktivister i Regnbuen, det er surt at se det hele falde
fra hinanden, som jeg har sagt fØr (og som SF fornuftigvis er ved
at indse) "Lyt til folkeflertallet hvis I vil være en del af

( folket!", og vær lige klar over, at fordi den ene flØj falder
li sammen betyder det ikke at den modsatte vinder frem.
1,\':", Der er ingen af Regnbuens aktivister som er kendt i den

",_ .ntlige kamp (udenfor det politiske engagement) mod
II nationalsocialismen. Jeg har forhørt mig hos disse folk som jeg

I
'i kender og har støttet i mange år. Det er ifølge dem rigtig nok, at
,l dette gespens rør på sig, men det er primært imod bøsse-miljØerne
ii at de er grove, og mod enkeltpersoner som har stået op for f. eks.
'11 jøder, arabere o.a. - Regnbuen har aldrig forsvaret disse folk i
il Husets demokratiske fora, Pelle og jeg har aldrig gjort andet - er
~ det det der er i vejen?
il Man vil f. eks. ikke respektere den gamle maxim om at "i politik
li er der ingen faste venner eller fjender". Regnbuepsykologerne har
n fulgt en hØjst upsykologisk, men ganske velkendt hadsk extremist
li politik, hvor man hverken hilser eller deltager venskabeligt i
ii miljøet med "sine fjender".
i' Der tales fra dette hold til stadighed om "fjendebilleder" og
il "voldstrusler" , hvem har uddelt hetzende løbesedler?? (Her er et
,i: fØrste svar). Hvem har smadret udstillingsmateriale? - IndfØrt
!i ekslussionsparagraffer og krævet udvisning? Hvem har været imod
il alle fremskridt for Huset? Hvem har talt om en fortidig politisk
l: f: } tagelse som om den stadig var levend~? H~em taler klassekamp,
" t. - rsonlighed o. s. v. o. s. v. Hverken Ta:L-Ch:L eller S.M. S.
il I har tabt tricket med endeløse struktur debatter på gulvet! Et
l: flertal af Husets brugere Ønsker ikke timelange pligtmøder , men at
'( arbejde i den pågældende aktivitetsgruppe og at komme i miljøet,
,derfor hetzer I nu, kære Regnbue. - Og hold op! Jeres
beskyldninger er uvederhæftige. - Det er rigtigt, at jeg, fra tid

itil anden, har fremhævet at nazismen burde strippes for alle sine
!insignia, her i blandt også hankekorset. - Carlsberg, Teosofisk
tSamfund & millioner af hinduister & buddhister har brugt dette tegn
li længe inden den tyske nazi-bevægelse prøvede at gøre det til sit
iltegn. En soldat der har optrådt som nazismen gjorde ville blive
ii frataget sine "stjerner & striber" inden han blev ført til muren,
1:09 det burde være sket for længe siden. - Jeg mener ikke at NSB har
jret til dette tegn, lige så lidt som KKK har ret til det kristne

,
'\',ikOrs. - Dette standpunkt, som jeg endnu engang fremfører, er mit og
iindgår ikke i S.M.S .. - .
,I Lad os sammen vinde kampen for StudenterHuset ! - Per Olsen.
l'
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VEDR. SOELBIERGSELSKABET (SHS) OG PERSONEN PER ASTRUP OLSEN I STUDENTER
HUSET.

Ud fra den seneste måneds historie, med specifiktudgangspunkt i mødet i SHS
med Per Astrup Olsen (PO) som foredragsholder/mødeleder torsdag d.7.1l.199l,
er der grund til at stoppe op og overveje, hvad det er, at studenterhuset
lægger såvel navn som lokalitet til. ----

På ovenstående møde blev det fremført, at l) nazi tegnet hagekorset ~
skulle rehabiliteres; samt 2) at det var de kristne og de ·fremmedes
skyld/anliggende, at den danske folkesjæl er Ødelagt. Mødet blev optaget på
bånd - et bånd der må frem i lyset til nærmere analyse.
På et senere repræsentantskabsmøde i studenterhuset blev der fra PO og anden
side nævnt det uhyrlige, at de var blevet beskyldt for ny-nazisme, hvad de
godt ville renses for, specielt af undertegnede. Dette var ikke muligt: ny-
nazisme-bestemmelsen stod for egen regning. Men stod de to punkter fra mødet
ej til falsifikation af vedkommende personer, så vil det være en be
stemmelse, der nærmer sig. På samme møde blev der fremsat en ny voldstrussel
(den første stammer fra generalforsamling i huset, okt 91, hvor PO siger,
at han "ikke selv vil slås, det har jeg folk til"): at han "er højt
klassifiseret militærperson, der er udstyret med retten til at anvende den
fornødne vold, hvad han vil gøre, når nogen stiller sig i vejen for hans ret
og rigets sikkerhed". Desforuden kan PO sige, at han er "kommet i huset for
at vinde kampen" - det er "derfor han er Jcommet'· - og "taberne er marxister~

ne, kommunisterne og socialisterne". Til dette sidste er at bemærke, at
denne argumentationsfigur er nazisternes i 30-ernes Tyskland.
Mht til de to punkter fra mødet d.7.1l.l991, så blev de både imødegået - men
lad os høre båndet - 2SL accepteret ud fra, at "hankekorset" - som hagekorset
også blev omtalt - er et gammelt solsymbol, som nazisterne ikke skal have
monopol på. Sammenholdes dette med fjenden som "marxister, kommunister og
socialister", så er figuren ny-nazisme ikke bare en fantasme fra PO's side,
men realitet at handle ud fra, fra vedkomme~selv!

Nu er alIa disse "fjender" ikke nye: diverse grupper i huset er til~tadighed
fjender på den ene side, det skifter bare fra møde til møde, hvem der må
lægge ryg til; på den anden side tages samme "fjender", på skift, af PO til
indtægt fer den ytring, som han måtte have. på den saq eller det emne, der
i:r til c18bu~ i samrii8n.hængen. DfJt skal nævnes, at de omtalte sammenhænge ikke
er sludremøder over en ufornel kop }:affe, men møder i studenterhusets
styrende organer. .
Ovenstående "figur" - ikke i sig selv at have et sta"dpunkt, men at bygge
det op ved på dan ene side at trække andre grupper ind til dækninq, selvom
disse grupper beder sig frabedt, og på den anden side systematisk at have
en fjendepol - er også en historisk kendt figur: det er fascisternes måde
til ;r.anipulativt at søge magt O·,ler en social platfal-~11 på, upåagtet hvad
andre måtte mene Offi, hvad det hele handler om på demokratisk vis: en person
- en stemme, en gruppe - en repræsentant, eller hvordan nu de~okratiet i det
p~gældende organ er bestemt gennem den samlede demokratiske proces. Sættes
dette s~mmen med de gentagne voldstrusler, så er billedet sluttet: PO og
dermed SMS, der har ham i sin midte, er ikke bare en trussel, men tilhører
den historiske fortid, der ikke ville livet, men kun fascinationen af volden·
og af menneskelig destruktion ud fra udvalgt race/folkesjæl eller privat
betydnitg. Danne fortid døde med Hitler i 1945 - og kan dette ikke erkendes,
må man gå: ud at trække luft, finde ud af at det er fortid, hvorfor også
samtlige facsistiska og ny-nazistiske forholdemåder:nå høre op per "NU". - Og
hvis ikke man vil dette - eller selv vil gå - må studenterhuset ekskludere
dette fra sin platform uden tøven. Karantæne af års varighed som studenter
husaktivist må være minimum under alle omstændighede~

Mht hagekorset så e:: 30-erne og 40-erne foregået; det er historisk 0!l
menneskeli9t illegitD~t; og fØrst tusinder års gang fra da af, der samtidig
bærer dets :orvoJdte smerte på den menneskelige eksistens som et indre\
forhold af kollektiv smerte alle menneskeYog verden imellem kan nogen sinde
gribe så dybt, at mennesker i offentlighed kan dvæle i dets eksistecs igen.
Denne frentid er fje~n og udan nogen som helst aktuel betydning. Kun ,t
nazismen som magt er sket og det nå aldriq glsmmes/har betvdnina for den
fremtidens historie, der kan og skal skriv~s fra idag a~. - -
At bruge hagekorset i sammenhæng med fjendebilleder vil endvidere aldriq
m~re være muligt i lyset af menneskelig respel:t for livet - fo~ er der noget
lJ.vet handle!" oml så er det livet selv. Den nuværende formand for SMS 
Martin ? - må derfor også gå fra studenterhuset på grundlag af fØlqende
repræsentantskabsudtalelse: "Vi ved jo alle, alle her. hvad det dre4e~ sia
om: volden ag manipulationen neden unde~". Ja - det 7ides - Da deifor ei
Martin også gået fo~kert! både i stud0nt:erhuse~ og historisk. .

Qr) I) JflIJ./
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ANMODNING OM JURIDISK BISTAND TIL UDREDNING OG AFKLARING AF EN VERSERENDE
PROBLEMATISK SAG I STUDENTERHUSET.

Igennem det sidste halve år har der verseret en sag om fordækt pengeaktivi
tet i Studenterhuset. Det er et lille beløb, det drejer sig om, men sagen
vurderes som havende principiel betydning for Studenterhusets måde fremover
at kunne håndtere lignende sager på, samt for husets måde bevidst at kunne
blive et sted for kvalitative studenteraktiviteter.

Det er en sag med en navngiven person, der angiveligt har medvirket i
fordækt pengeaktivitet, ved bevidst at have omgået en husbeslutning om, at

" "er ikke kunne/måtte tages penge som privat afregning for deltagelse i en
l~Ktivitetsgruppe. Denne sag - og overhovedet det omsigliggende med
misinformation og manipulation med studenterhusanliggender ifm samme person
og senere forsøg på tildækning af sagen ved inddragelse af irrelevant
materiale - er blevet taget op som bestyrelsesanliggende i to omgange,
begge omhandlende et mistillidsvotum til den navngivne persons bestyrelses
mandat.
.Overhovedet mente bestyrelsen ikke at have kompetence til, selv med flertal
for et mistillidsvotum, at bede personen forlade bestyrelsen. Allerhøjest
kunne man "anmode"; men det kom det så heller ikke til. Overhovedet går
bestyrelsen ikke ind i en ef terforskels e af det omhandlende stridspunkt mht
en fælles afklaring af det faktiske hændelsesforløb. Sagen afvises med
følgende blotte begrundelse: "Bestyrelsen ønsker, efter grundig gennemgang
af Kalles brev og "sagen", ikke at opfordre Pelle til at forlade be
styrelsen. Med stemmerne: 5 for; 1 mod; 1 blank".

Der er for os at se to problemer heri. For det første er der en sag, som
vi mener bestyrelsen både har ret og pligt til at efterforske mht

,1redningen af en indholdsmæssig begrundelse for, at personen kan
\_pretholde sit mandat respektiv må afgive det. Dette finder ikke sted.

For det andet er der et vedtægtsproblem, idet det i Studenterhusets
vedtægter overhovedet ikke er specificeret, hvad der kan/skal ske i
tilfælde af uregelmæssigheder, både for aktivister og for aktivister, der
oppebærer mandat i husets styrende organer.

Studenterhusets vedtægter åbner op for, at der kan indkaldes til eks
traordinær generalforsamling, og dette er også hvad vi nu mener må gøres.
Men hertil synes vi at behøve et nærmere juridisk responsum for den
bmhandlende sag ift gældende vedtægter, samt for hvordan en ændring eller
tilføjelse til de gældende vedtægter mest bæredygtig lader sig udforme.
Vi anmoder derfor om støtte til denne afklaring.

Det skal til slut nævnes, at antallet af underskrifter på dette papir, har
et tilstrækkeligt mandat til, i følge vedtægterne, at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling.

Husaktivister

Som bilag er vedlagt de~papir, som bestyrelsen har haft som udgangspunkt
for sin behandling af ovenstående sag.





Oldtidens mysterie-samfund

For gnostikerne var det nemlig ethvert menneskes højeste mål at

blrve andet og mere end et menneske, nemlig at blive en gud. Men

SATANISME

--===

Efter deres mening var det, som frelste mennesker ikke så meget

gode gerninger eller guddommelig n!de, som det var b~siddelsen af

den sande erkendelse, indsigten i tilværelsens skjulte sammenhæn

ge. Hvis man havde den, vidste man også, hvordan man kunne blive

frelst, hvilket vil sige at blive guddommelig.

Gennem hele den kristne epoke i den vestlige kultur har der eksi

steret religiØse strØmninger, som tog deres udgangspunkt i en

stræben efter opnAelse af overnaturlige kræfter og i overleve

ringen af hemmelige lærdomme. Tilhængerne af denne religionsform

dannede deres egne sammenslutninger, hemmelige selskaber og lo

ger, der indbyrdes kunne være vidt forskellige, hver med sine

specielle symboler og doktriner, men som alligevel havde ~n afqØ

rende ting fælles, nemlig deres søgen efter sider af tilværelsen,

som normalt er ukendte og skjulte for mennesker - det, som med et

fremmedord kaldes det okkulte (det er latin og betyder "det skjul

te") .

pA den tid, hvor den kristne kirke dannedes og hvor det Nye Te

stamente blev nedskrevet, var denne type af menneskelig reliøsi

tet stærkt udbredt, så meget, at den var en dominerende, kulturel

faktor. Videnskaben kalder den tids mysteriereligioner for gnosti

ske, og deres tilhængere gnostikere, efter det ord, som de oftest

brugte til at betegne deres egen lære: gnosis. Det er græsk og

betyder "erkendelse" eller "indsigt".

af Flemming Falkenberg

OKKULTISME OG



fOJ: a-t blive det, måtte man vide hvordan, og denne vJ 1 ansås i

sig ~elv for at være af overnaturlig herkomst og guddommelig af

natur. Den var ikke noget, mennesker havde fundet på.

Vor tids gnostikere
Alt dette gælder også mange af de religiøse grupper, der i dag

samles om det okkulte - også de er gennemgående overbevist om.

at dette ikke er nogQt, enhver kan begrlbe~ Kun de særligt ånde

liqt begavede kan overhovedet begynde på okkultismens vej, for

det er kun dem, som nogensinde vll fatte interesse for emnet. Al

le andre er tilfredse med den daglige trummerum, at spise, sove

og tilfredsstille sexualdriften.

Også vore dages mysterle-selskaber formidler hemmelige lærdomme,

som kun gives direkte fra lærer til elev. Til tider formidles læ

ren pr. post, som korrespondance-kursus, roen princippet er det

samme: det er ikke offentligt, og ikke enhver rår lov til at hØre

det. Følelsen af, at den hemmelige lære er noget betydningsfuldt.

understreges af, at eleven skal aflægge ed på at hemmeligholde

sin viden, enten ved at gennemgå særlige ritualer, eller i det

mindste ved at underskrive en erklæclng om tavshedspligt.

Og mAlet er stadig det samme som på det Nye Testamentes tid: at

gøre den troende til en gud. Hovedformålet med okkultisme og sa

tanisme kan stort set sammenfattes som "menneskets guddommeliggø

relse". Det betyder ikke uden videre, at der er tale om samme mål.

for det at være guddommelig opfattes som at være uden hæmninger,

at kunne leve sig selv helt ud, uden nogen begrænsninger. Således

bliver mAlet udformet meget individuelt, alt efter hvem man er.

Men sldan en id~ om. at menneskets højeste mål er at blive guddom

melig. forudsætter unægteligt et ganske bestemt syn på, hvad et

menneske i det hele taget er, og hvad livet i denne normale. dag

ligdags verden egentlig g!r ud på. Derfor tager den hemmelige læ

re. som den okkulte elev skal tilegne Sig, udgangspunkt i. hvad

man anser for den rette indsigt i verdens natur.

Også denne forstIelse af tilværelsen er gnostisk af karakter. Li

gesom gnostikerne i oldtiden anser de moderne okkultister menne

sket for at være en "gudereat", som engang i tidernes morgen var

et guddommeligt væsen. Så skete der et "syndefald", idet dette
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guddommelige væt. .' ·af forskellige årsager blev indskrænket til

menneske, sådan som vi ser det i dag: iklædt kød og blod, med

begrænset viden og magt. Derfor bør vi søge at vende tilbage til

den oprindelige lyl<.ketilstand som guder - "at finde hjem", vil

okkultisten kalde det.

Livet som et spil
NAr eleven har tilegnet sig dette gnostiske livssyn, går undervis

ningen over i en anden og mere praktisk fase. Eleven skal nu bi

bringes en ny måde at tale pA, et andet sprog end det normalp..

dagligdags. som de fleste folk taler.

Det nye sprog har andre definitioner af ting og begreber. og en

anden måde at lave sætninger på. Dette har en gennemgribende virk

ning på elevens måje at opfatte sin omverden p!. for vi oplever

tingene vidt forskelligt, alt efter hvordan vi taler om dem.

8nhver kan blot prØve at lægge mærke til den forskel, det gør i

sindet, om man siger "gæstearbejder" eller "fremmedarbejder", om

man siger "den arg.entinske regering" eller "det argentinske regi-

rne".

Elevens nye sprog er ikke forskellIgt fra det gamle, sådan som f.

eks. engelsk er forskelligt fra dansk. Andre mennesker kan ikke u

middelbart hØre, at vedkommende udtrykker noget andet, end de hØ

rer - med mindre de selv er indviet i det samme, okkulte sprog.

Således kan den okkulte indviede tale på to forskellige planer:

et, hvor han tilsyneladende taler det sædvanlige sprog, som alle

forst~r, og (samtidig) et andet, som kun har mening mellem dem

selv.

Det gnostiske livssyn - hvor mennesket anses for en "falden gud",

der bør vende tilbage til fortidens herligheds-tilstand - er en

afqØrende drivkraft bag okkultismens virke. En anden og lige så

betydningsfuld faktor er ønsket om magt over ens egen skæbne og

over medmenneskene,

I ok~ultistens tankegang betyder magt u evne til at kunne foregri

be begivenhedernes gang". Hvis man skulle udtrykke det i positive

vendinger. kunne det siges således: "magt er evnen til at sætte

sig et mål og nå det". Men for okkultisten inkluderer dette. at



hvis nogen eller nog~t udgør en hindrinq for miq vejen Lil

målet, så har jeg ret tB at rydde hindringen af vejen.

I lØbet af sin okkulte skoling begynder eleven lidt efter lidt at

opleve samspillet mellem mennesker på en ny og anderledes måde.

Han begynder at opleve, at folkS adfærd ikke bare sker spuntant.

men at alle er ~rikker i et spil, hvor der bestandigt foretages

udspil og modtræk. FØr var eleven blind for denne sammenhæng, men

nu åbner samtaler og øvelser langsomt hans øjne.

En ny personlighed
At dette har en dybtgående virkning på hans personlighed og ad

færd, siger sig selv. Han er ikke som mennesker er flest, fordi

han oplever sig selv og sin omverden ander~des end andre.

Langsomt er han i færd med at ~orl~de hverdagens normale virkeiig

hed. Den "normale" verden er for okkultisten fremmed og anderle

des, så fremmed og anderledes, at han ikke ser sig i stand til at

leve i den. Styrken a[ den nye indsigt afgør hans succes på den

okkulte indvielses vej. Jo mere han formår at vende ~in opmærksom

hed bort fra den naturlige verden og hen mod den overnaturiige,

jo bedre en okkultist er han.

Eleven forlader altså den livsfurm. som mennesker almindeligvis

tager for givet. Et eksempel; enhver har været i en situation,

hvor "naturen gik over optugtel'3en". Pludselig blev man grebet llf

cn bydende trang lil at gøre noget, som nok stred mod takt og to

ne, men som man alligevel ikke kunne lade være med at gøre.

Hvis man tænker efter, vil man se, at der var en bestemt årsag

til denne virkning. For den okkulte elev gælder det Om at opØve

sin zanz for, hvordan man kan få andre til at reagere på en sådlln

pludselig indskydelse. Eleven skal lære at pl~nte en impuls, der

udløser en ønsket virkning hos et andet menneske.

på den måde bliver medmennesket en medspiller i et spil, hvis

regler den dygtige okkultist bestemmer. Når fØrst man har bragt

sin medspiller til at rette sig efter reglerne, er det kun et

spørgsmål om at foretage den rette serie af træk, så den anden

tvinges til at fØlge hans vilje. Det hele kan sammenlignes men

den måde. hvorpå en overlegen :!Skakspiller kan "køre rundt" med

sin modstar. r, idet han tvinger ham til at gøre træk, han ikke!

ønsker - der levne~ ham blot ikke andre muligheder.

Magi
På dette punkt bliver okkultismens nære slægtsskab med magien ~

benhar. Det l:gger forøvrigt i sagens natur, for magi er ligesom

okkultisme et udtryk for trangen til magt.

I den magiske tænkem~de opfattes tilværelsen som en lang serie at

uundg~elige begivenheder - og dybt i mennesket findes en konstant

drift mod magisk tænkning; en stor del af vores barndom er domi

neret af denn~ måde at opleve verden på. De fleste mennesker har

også som voksne oplevet episoder. hvor f.eks. fcygten for r at no

get bestemt skulle indtræffe. med en sær logik har tvunget de in

volverede til at gøre netop de ting, som fØrte til den frygtede

begi venhed.

Man kan sammenligne det magiske livssyn med en Cilm. Almindelige

mennesker lever deres liv ligesom skuespillerne, der retter ~ig

efter filmens manUSkript. I magikerens (og okkultistens) øjne er

der kUn to reelle. handlende personligheder til stede i filmen.

nemlig instruktøren og den tekniske assistent. som klipper fil

men.

Disse to har Inuliqhed for at tilrettelægge filmens handling, som

de har lyst. Pe kan gå længere frem på filmen og fjerne de perso

ner eller begivenheder, som de ikke finder passende. Og resulta

tet er ganske ubetvivleligt, at der med l!t er sket en- forandrinq

i filmen\:> virkelighed.

»Sort« eller »hvid« magi?
Magi farves af det form~l, udfra hvilket den anvendes. Uvis mlln

bruger magi til ~t opnå noget positivt, kaldes det traditionelt

for "hvid" magi. Uvis rodn bruger magi for at hæmme andre - evt.

for at klippe jem væk fra livets filmstrimmel - kaldes Ilet "sort"

magi.

Anførselstegnene omkring betegnelserne "sort" og "hvid" skyldes,

at denne vurdering jo sker fuldstænnigt på maqikerens egne præ

misser. Hvis en magiker i tiden før 2. verdenskrig havde "klippet"
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Adolf Hitler ud af historiens filmstrimmel, havde har" ,A udØvet

sort eller hvis magi? Det kommer udelukkende an på hans egen po

litiske holdning.

Magi bliver effektiv, når den rammer et andet menneskes lyst el

ler frygt. Hvis det lykkes for okkultisten at fascinere nogen,

har han skabt mulighed for at kunne pAvirke vedkommende magisk,

at involvere ham i sit eget spil.

Dette gælder også i forholdet mellem en mere erfaren okkultist og

hans elev: jo mere eleven er grebet af emnet, jo bedre kan meste

ren lede ham til at bearbejde sin bevidsthed og fØre den bort fra

den dagligdags bevidsthed og ind i den overnaturlige.

Tilsvarende gælder det ogsA, at hvis det lykkes for magikeren at

skræmme en anden person fra vid og sans, vil frygten give ham

lejlighed til at sætte en serie af reaktioner i gang, som får den

anden til at handle, som magikeren vil, uden at vedkommende ved,

hvorfor han gør det.

Samspillet mellem de to, okkultisten og hans "offer", kan sammen

lignes med hypnose ø men det er mere dybtgående end hypnose.

Den astrale verden
Den, der Ønsker at begynde en karriere indenfor okkultismen, bli

ver nødt til at sætte sig Ind i en række færdigheder.

Den fØrste og mest grundlæggende er, at man nøgternt overvejer,

hvilke evner, man reelt er i besiddelse af. Hvor har man sIn styr

ke, og hvor har man sin svaghed? Hvilke særlige talenter har man

eventuelt? Dette betyder ikke, at man nødvendigvis skal være usæd

vanlig fra begyndelsen. for langt de fleste mennesker kan blive

magikere med større eller mindre succes, det er bare de færreste,

der nogensinde ønsker at blive det.

Enhver magiker skal på en eller anden måde i kontakt med den over

naturlige, åndelige verden, hvad enten man nu kalder den for "de

højere eksistens-planer" eller "astral-verdenen" eller noget helt

andet~ Mest træffende ville det være a.t tale om "ændrede, una~ur

lige bevidstheds-tilstande".

Der er flere forskellige måder at komme i forbindelse med denne

anden verden på, og den omtalte selvransagelse har til formål at

sætte den beg}, ende okkultist i stand til at vurdere, hvilken må

de, der er særlig effektiv for netop ham.

At man har opnået kontakt med den ånde]jqe verden. kan man vide

derved, at man bliver opmærksom på en slags ~uvirkelighedsfbrncm~

melsen: den normale virkelighed bliver ligesom en smule tAget og

uklar, og man be9ynder at fornemme et andet slags syn med klarere,

mere intense farver, en anden slag8 hØrelse med nye harmonier og

klange - og sommetider ogsA andre lugte, der er mere mættede end

de sædvanlige. Lidt efter lidt er det, som om man træder ind i et

andet landskab, '~n anden verden, op på en anden planet.

Hegen litteratur indenfor science-fiction genren bevæger 9ig om

kring temaet "Jo:rden. en fremmed planet" for at kunne give læse

ren et indtryk af, hvordan en sådan "astralrejse" opleves. Her be

skrives overgangen til åndeverdenen som en rejse i rummet. even

tuelt tiden.

Et andet eksempel på litteratur, der sAre let lader sig tolke som

en allegori om overgangen til åndeverdenen, er bØrnebogen "Alice i

Eventyrlandn. Deil begynder med, at Alice sidder ved en sø og keder

sig og drømmer sig lidt væk. I denne sindstilstand kaster hun smA

sten i vandet, oq ringene. der dannes på vandoverfladen, bliver

"udløseren" af den følelse af uvirkelighed, hUn oplever, umiddel

bart før hun beg;l.ver sig ind i Eventyrland.

Andre sanser
Vore sanser er vore forbindelses-linier til den verden, der omgi

ver os. Således er man nødt til at ændre sin normale mAde at san

~, hvis man Ønsker at forlade den normale virkelighed. Samti

dig laver man om på sin normale beVidsthed.

Okkult litteratu~ taler i den forbindelse om ESP, hvilket er en

forkortelse for "ekstra-sensorisk perception", dvs. "oversanseliq

erkendelse". Denne betegnelse benyttes også af den forskning, der

beskæftiger sig med den menneskelige psykes grænseegne, de sAkald

te psi-fænomener.

Men her. blandt okkultister, betegner udtrykket derimod en hØjere

og bedre bevidsthedsform, som okkultisten kan fremelske hos sig

selv - og som tU syvende og sidst er rent subjektiv.

Di~se ændrede bevidstheds-tilstande opleves ofte af almindelige
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Inennesker 1 form af tilfældige og glimtvise epifit r. hvor mC:lJI be

finder sIg i en stemning, der minder om tilstanden mellem vågen og

drØm. Netop tidspunktet, hvo~ man slumrer ind, omfattes med stor

interesse af okkultismen, fordi det giver mulighed for målrettet

pllvlrkning af sl.ndct. Selve dr9"mmcne l nattens løh er n'.Jr.;\ vl1ltl

ge: ue giver et første indtryk af, hvem man er på vej til at bli

ve.

Udtrykt 1 gængs psykologisk sprogbrug betyder alt dette, at magi

keren søger at ændre balancen mellem sin bevidsthed og sin under

bevidsthed. I overgangen mellem bevidsthed og un~erbevldsthed lig

ger d~t, man kalder for "randbevidstheden".

For den begyndende magiker gælder det om at arbejde sig gennem

randbevidstheden, for at han kan begynde at orientere sig om de

tendenser og muligheder, der. ligger og venter rler, i hans eget

sinds kælderetage. Efter normale begreber er dette en stræben ef

ter at blive mentalt syg, nærmer betegnet at fremelske en psykose

i sig selv.

I okkllJ t sprogbrug siger man, at magikeren begynder med at skærpe

sln evne til at opfatte den astrale, ~ndellge verden. Lidt efter

lidt bliver de alternative farver, lyde og lugte mere sammensat

te. Det andet landskab begynder at tage stedse mere form. Rumhei

ten fra science fiction bogen nærmer sig den fremmede planet og

gør klar til landganq; Alice hvirvler ned i sØen gennem en brønd

lignende tunnel, indtil hun stopper op og kan begynde! at orJenterc

sig i Eventyrland.

De astrale væsener
Når magikeren først har taget skridtet ind i astral verdenen 'og

har gjort sig fortrolig med måden at gøre det på), vil han snart

begynde at opfatte tilstedeværelsen af forskellige "entiteter",

åndelige væsener, som hører til 1 den anden eksistensform.

l den okkulte iitteratur opfattes de som intelligens-væsener. der

hvp-r især har deres kendetegn og særpræg. De er ikke uden videre

uafhængige af okkultistens person, for de tiltrækkes af de særlige

evner, som besiddes a f hans "astralbevldsthed" (ej ler hans gen jus,

som den alternative bevidsthed også kaldesi. Det er således ikke

tilfældigt, hvilke entiteter, han mØder på sin vej, eller hvornår

han møder (li: således træffer Alice på en række ejendommelige

figurer, der d~iller hende, men som hver især ender med at være

hende til hjælp.

For magikeren f!r det afgørende, om han kan finde Ild af entitet(,!lls----_._-
!..!'!YJ!, nllr han møder den. Når han qør det, .lfslører han nemlig !>am-

tidig dens hele funktion og identitet - han "afkoder" den så at

sige. Derefter må entiteten blive hans lydige tjener.

Normalt vil en entitet søge at skjule sin sande identitet. hvilket

betyder. at maqlkeren står overfor en ny opqave f hver gang han Øn

sker kontakt ml!d en entitet. Gennem samtale med entiteten m" han

søge at afslØre dens forklædninger, som ofte kan bestA af mere end

et lag. Han må qennemskue dens bedrag og kunstgreb.

Når den okkult~! elever blevet indøvl"!t astralrejser og har lært

at begå sig blHndt entiteterne, er den næste færdighed, som han

skal erhverve sig, at invitere entiteter ind i den normale, d~

liqdags virkelighei.

Ved hjælp af sæ_':llge ritualer lokker man så ·at sige entiteter ind

1 den normale v,~rden, og fremkalder derved en "materialisation",

fiom det hedder j Ok~lllt sprogbrug, når magikeren fremmaner en ånd.

Endvidere skal eleven sætte sig yderl i",ere ind i den ekkul te s)'m

~. Isom udgør en vigtig del af de fornødne ritualer). som sam

m,en med endnu et sæt af færdigheder (som ikke behøver at blive op

regnet her) udg;zlr det "pensum" af. viden, som skal sætte eleven l

~tand til at fungere som aktiv magiker i den dagligdags verden.

Han er nu i stand til at indtage rollen som den mere erfarne spil

ier i forholdet til sine medmennesker og kan involvere dem i ræk

ker af uundgåelige begivenheder, når han Ønsker det.

Den viderekomne okkultist
Begyndeisesgrundene i uddannelsen j okkultisme kan beskrives som

elevens generelle introduktion til magiens arbejdsområde. Denne

indføringsfase har sin wlille tabel", som består i indlæringen af

astralplanets i.ndvirkning på den normale, dagligdags virkelighed.

Den "store tabel" består derimod i, at eleven skai lære at påvirke

den astrale ver~jen fra resterne af sin normale virkelighed, dl!t

som er tilbage af den gamle dagiig-verden. efter at han har stif-
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tet bekendtskab med den overnaturllge verden.

Pointen best.1r ikke i, at okkultisten "rejser frem og tilbage" mel

lem to verdener, men deri, at skellet mellem dem brydes ned. ~esul

tatet skulle gerne blive, at den astrale virkelighed fAr overtaget,

mens den normale verden lidt efter lidt svinder hen og bliver til

lnte t.

Når det er opnået, har okkultisten ført sit lØb til ende, hanS in

dre fantasiverden har erstattet virkeligheden for ham. En psykia

ter ville formodentlig sige, at han nu er blevet opslugt af sin

psykose; under alle om stændigheder er det et faktum, at de store

okkultister - som f.eks. Aleister Crowley, Madame Blavatsky 09 G.I.

Gurdjleff - endte deres liv som menneskelige vrag.

Efterhånden som den erstatning af virkelighed med fant~si, som ok

kultisten tilstræber, bliver en realitet, vil han ofte udvikle en

stedse voksende modvilje mod almindelige mennesker.

Okkultismen hævder, at denne modvilje er et udtryk for, at eleven

er i færd med at udvikle sig til en stærkere personlighed; men

dcttc er et noget tvivlsomt standpunkt. Den okkulte oplæring har

i grunden til hensigt at fremprovokere elevens indre "~delt.

dcn egoistiske og uhæmmet brutale del af hans personlighed, som

hldtll har været trængt tilbage at "Dr. JekylI", hans civiliserede

og sociale personlighed.

Impulser fra underbevidstheden
Udtrykt på dagligsprog kan det siges således: et menneskes facade

og den Identitet, som knytter s1g til denne faca~e, har en slags

overordnet kontrol med de sanseindtryk, dets bevidsthed absorbe

rer, og med de følelsesindtryk, den modtager fra kroppen.

Desuden har "facaden" også hånd i hanke med, hvorledes alle disse

indtryk bliver bearbejdet i bevidstheden, hvorledes de bliver for

stået og eventuelt omsat i handling.

Men nu og da oplever vi alle, at tendenser fra et mere primitivt

lag i ens personlighed sætter sig igennem i form af en indskydel

se, der kræver handling - "der f6r en djævel i mig", kan vi finde

på at kalde det bagefter. Det er sådanne impulser, der kommer fra

undcrbevidstheden.
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Små bØrn er eksempler p~ mennesker, der helt lever på underbe

videthedens pri~mlssert de er uhæmmet optaget a[ deres egne, umid

delbare behov <'9 reagerer vredt og hØjlydt. hvls disse ikke ind

fries. Det er meget uskyldigt, sA længe der er tale om småbØrn.

men det bliver særdeles betænkeligt, hvis et voksent menneske be

gynder at lade sig lede af underbevidsthedens bud.

Faktisk har vi all~ m~re end 6n "Mr. Hylle" i vor~s sinds dybd~r.

Den okkultist, som ikke kan begå sig i den normaie verden. bl~ndt

almindelige mennesker, vil ofte føle sig tiltrukket af muligheden

for at knytte ain selvforståelse til en af (lisse "Hr. Hyde"-skik

kelser, frem for at fortsætte med sin gamle "Dr. Jekyll"-person

lighed.

1 det øjeblik, hvor en "Hr. !lyde" har overtaget kontrol-funktio

nen med hensyn til okkultistens bevidsthed, som normalt udføres

af hans "facad." - da kan fuan sige, at han har gjort det, som i

okkultismen kaldes at forskriv~ sin sjæl.

Rituel magi
Efter at dette afgørende skridt er taget, får den okkulte interes

se og den magi~ke virksomhed ofte en decideret satanistlsk drej

ning.

på de mere avancerede stadier af den okkulte uddannelse kommer e

leven til den ;';itu~l~~gl. De okkuite ritualcr cr ~11 slaqs "I){!

vidsthedgkort", som skal give eleven adgang til særlige dele af

den overnaturlige, astrale verden. Hver for sig gør de det så at

sige lettere at mØde ~n type entiteter frem for ~n anden.

1 selve den okkulte uddannelse iigger en vis uundgåelig prægning

af eleven. Dette gælder i og for sig enhver uddann~lse: en datalog

ender selvsagt med at have en anden viden end en t~olog. Og lige

som datalogen ~ærer at bruge et indviklet, matematisk symbolsprog,

og teologen læ~er at forstå og benytte kirkelige symboler og tan

kegange, således lærer den okkulte elev lsom ~fterhånden ~r ved

at være temmel1..g veluddannet) at forrette et særligt sæt af ritu

aler.

Dp.t har tidligere været nævnt i dette hæfte, at vore sanser er

forbindelseslinierne til verden omkriny os, oq at okkultismen

ti}stræber en skærpelse af sanse-apparatet til ESP og ændrede bc-
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vidstheds-tilstande. på de senere, mere frcmskn·rl'l. trin inden-

for okkultismen bliver der nu tale om, at denne skærpelse af san

serne overfor den overnaturlige virkelighed bliver forbundet med

evnen til - som en viljesakt - at foretage den kontrol, som faca

de-personligheden normalt foretnger.

Men eftersom "jeg" har forskrevet mig til "Mr.llyde" • er det i

grunden ham, som lærer slg at beherske s~vel mine sansninger Som

min bevidstheds-oplevelse af dem. Okkultisten bliver 1 stand til

at l~de ekstreme sanselornemmel~er g~nnemstrømmc sin krop og sjæl,

han kan svæ1ge 1 lølelscr alt efter behaq.

Nu er han rede til for alvor at blive sluppet lØs 1 den del af ok

kultismen, som har med rituel magi at gøre.

Det turde være velkendt, at den største belastning af det menne

skelige sanse-apparat og den kraftigste aktivering af vores fØlel

se9regi9t~r ·sker i forbindelse med aexuallteten. Sexualdriften er

sA at sige den eneste universal-nøgle til den astrale verden, det

eneste middel der til enhver tid kan bringe enhver okkultist over

i eJen overnaturlige virkeliqhed - ltilIlSCt". hi\ns specielle evner og

uanset hvilken retning hans oplæring har fotløbet efter.

Fjernelse af sexuelle hæmninger
Det sataniske element i den rituelle magi forudsætter bl.a. at ma

gikeren skal fjerne de grænser for hans sexuelle udfoldelser, der

førhen har været s:tt .:tf hanE mor:!.l eller personlige etik.

En af de første lænker, der skal brydes, er ideen om et stedsev.,

rende livsfællesski\b mellem mund og kvinde. Desuden skal magikeren

fjerne de hæmninger .. der eventuelt indskrænker hans sexuelle for

hold til kun at omfatte mennesker af det andet kØn.

Det sidstnævnte kraver en konsekvens af den gnostiske lære, der

hævder. at Gud er tvekønnet; ifølge gængs satanistisk livssyn er

det menneskets opgave at blive som Gud.

Den maT"dlige satanist begynder nu at "sexualisere hverdagen", dvs.

han sø~er efter kvindetyper, der nyder at blive set på med begær.

lian læqq€'r m<rrkr! tU, hvilke dele af kvtm.lp.r.roppPI\, <1C'r pIrrer

hans sexualitet med størst styrke.

r satanismens verden er kvinden et objekt for mandens begær. Hen-
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des kvintlel ...~lled består. netop i, at hun er sexuelt eftertra~tel

sesværdig. Ma.ldell er entydigt en jæger, og kvinden er ligeså en

tydigt hans vildt.

Den mandlige satanist udsøger sig en kvindelig partner. der er

villig til at lade sig indvie som magiker og satanist. Jlendeft fl-'P.r

lige vej ind i satanismen består i, at hun skal erkende den til

knytning til materien, som er kvlndelighedens særkende, ifølge sa

tanismens menr·eskesyn.

Denne tilknytrting fremstilles symbolsk i ritualerne, f .eks. ved

at kvinden lænkes. Hun skal lære at forstå sig selv som en "am_

bolt", hvis funktion er at blive slået. Hun skal finde l';in indre

"Mrs. Hyde", tdet hun samler alle sine masokistiske træk til en

omfattende livsholdning.

På den måde udgør hun den mandlige satanists mulighed for frelse.

Hans frelsesvej går nemlig gennem materien, og det vil altså sige

kvinden.

Dette er et eksempel på gataniamens ut~llige modsigelser af den

kristne tro, ifØlge hvilken det er ~nden alene, der frclRcr. ~l

denne modsigelse bygger på en misforståelse (den Hellige And lig

ger netop ikke i fjendskab med den materieile verden ifølge Bibe

len - i skabelsesberetningen er Guds Ånd med til at skabe verdenl,

afslører et vigtigt træk i satanisrnens karakter: det er ikke u~en

grund, at Sat<m kil Ides lØgnens fader.

At blive Gud eller dyr
Manden skal lære at forstå sig selv som ånd, og gennem det rituel

le samleje skel ~~d og materie forenes, hvorved frelsen vindes i

satanil';tisk focstand.

Samlejet fore~\r under åbenlyst sado-masokistiske former: manden

knytter kvinden til materien ved at lænke hende for at forlØse

hende til hendes egentlige bestemm.else, at blive hans "amboit".

Dette er forudsætningen for. at hun kan bringes forbi sine kultu

relt Og opdragelsesmæssigt betingede hæmninger.

Kvind('na mllli~,h(!d for i\t hlive frel~t øqea, jo mere hun fornedr .. r,

og jo mere hUD oplever fornedrelsen som erotisk kropsbevidtshe~.

Tl1svanmde ø~·es mandens mulighed for frelse, jo mere han begærer



/ kvinden gennem denne proces, hvor han har frit sf overfor hen

de med hensyn til sine egne sadistiske tilbØjeligheder.

således forudsætter manden og kvinden hinanden i dette satanisti

ske symbolspil, på samme måde som hammer og ambolt forudsætter
hinanden.

MAlet med den okkulte elevs oplæring og uddannelse nås, når han

til sidst forskriver sin sjæl til entiteten Satan.

Det, som stilles ham i udsigt som vederlag for hans sjæl, er, at

Satan vil gøre ham enten til gud eller dyr. Men det bliver altså

med magikerens menneskelighed, hans sjæl. som betaling.

Den okkulte og satanistiske uddannelse forudsætter som regel, at
mesteren i perioder får råderet over elevens person. Ofte er me

steren en mand og eleven en kvinde.

Et afgØrende vendepunkt indtræffer på et tidspunkt i uddannelses

forløbet, hvor eleven Overlader den totale råderet over sin per

son til mesteren, så at eleven giver sig ubetinget over til ham.

Herved bliver det muligt for mesteren at samle de tendenser, der
ligger bag elevens efterhAnden underminerede dagligdags personlig

hed for så at fastfryse dem i et nyt mønster, i en ny satanisk i

dentitet.

I Danmark findes der mellem to og tre hundrede mennesker, der be

kender sig som satanister. Af indlysende grunde er der ikke tale
om nogen massebevægelse. - Derimod er antallet af danskere, der
fØler sig tiltrukket af okkultisme i ~n eller anden form. meget

stort, og det vokser i disse år. I det hele taget Øver okkult

livssyn og okkulte forestillinger en stadigt voksende indflydel

se på vor kultur.
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uddrag fra:
Aleister Crowley~

>OM B:XJ( OF M IAW
lil:er AL vel leais sub fiqura CCXX"

udgivet af Onl.o Templi Clrientis. 1990.

"!his b:ok. was ded.icated to me (on April 8. 9. lO, 1904 EV) by Ai-wass. a
J:eiLy whcse nature I do not fully l..lJl1erstan:L bJt who described Himself as
'tha minister af Hcor-paar-kraat' (the Lord af Silenee)."

Fra C, 's indl ednim:

s 21:
"lhis .Ecok explains the Universe. The elements are Nuit - Space - that is,
the total af possibilities af every kird - an:i Hadit. any p:>int which has
experience af these pcssibilities."

"Every .IIIllJ1 ard every voman is a star"

s 24f;
"All events ara equally lawful - ard every one necessary, in the lorg run 
for all of us. in theory; bJt in practice. only one dct is "ldwiul for ea.ch
of us at any given moment. Therefore futy consists in detenoinirg to
experience the right event form ane moment of consciousness to another.
Each action or motion is an act or love. the unitiLg with one ar another
pæ-t of 'Huit' ; each such aet must hEl 'wxler will', chosen so as to fultil
ard not to twart the true nature df the hEleiLg concerTIed.
The technical methcds ofachievirg this is to be sturlied in Mdgick. or
acquired. by personal instruction from the Master Therion ard his appointed
assigtants. "

s 31:
"Evolution makes its charges by anti-SOCialstic Wd)'S. The 'abnormal' man
who foresees the trerrl of the times ard addpts circumstance intelligently.
is often laughed at. perseeuted, often destroyed by tha herd; bJt he ard
his heirs, when the crisis cames. are survivors.

s 32:
"Every nev measure of the most democra.tic ard autocratic governments is
Comøn.lnistic in essence. It is always restriction.... Fascism is like
Communism. ard dishonest into the bm-gain. ... !he establ ishment of the Law
of ThelelIld is tha only way to preserve irxlividual liberty ard to assure the
future of the race."

Fra selve- "åbenbariooen":
10.
Let my servants hEl few & secret: they shall rule the many ard the known.

(
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34.
Elit she æid: the ordea.ls ((glLisdOlD.. jernbyrd)) I wite not: the rituals
shall be halt known ard half concealed.: the Law is fOT all.

( ... the folk that not k:now IDe as yet .. )
18.
These are dead. these fellows; they feel not. lie are not for the poor ard
sad: the lords af the earth are our kinsfolk.

2l.
lie have nothirtJ with the outcast ard the unfit: let them die in their
misery. For they feel not. Compassion is the vice af kirgs: stamp down. the
wretched & the weak: this is the law af the strorg: this is our law ard the
joy af the world.

3l.
It Power asks why. then is Power weakness.

32.
Also reason is a lie: for there is a factor infinite & unknmm; &. all their
ward9: are skew-wise. ((skæve, vredne))

18.
Mercy let be off: damn them who pity! Kill arrl torture; spare not; be upon
them~

42.
Refuse none. bIt thou shal t ..know &. destroy the traitors. I am Ra-Hoor

Khui t; ard I am powrful to protect !DY servant . SUcces is thy pr'IXlf: argue
not; convert not; talk not overmt1ch! Them that seek to entrap thee. to
overthrow thee, them. attack without pity or quarter; &. destroy them utter
ly. Swifft as Cl trcdden serpent turn ard strike! :ae thou yet dead.lier than
he!Drag down their souls to awful tonnent: laugh at their fear: spit upon
them!

Fra udaivernes eftersJaoitt:

"!he O.T.O. is dedicated to the high purpcse of securirq the Liberty ar the
Irrlividual ard his or her advancement in Light, Wisd.OlD. lJnjerstardirg,
J(n;:)wledge, ard Power. !his is accomplished through Bea.uty, Courage, ard
Wit, en the Fourdation of Universal Brotherl100d.."

"!he structure of the O.T.O., like that of Freemansonry ard the ancient
mystery schools. is based. on a graded series of initiatiol15, ar Degrees."

"In addition to the officialOrder instructions. many regional Lcdges.
Oases ard camps offer supplementary classes. seminars ard sturly pl"C9TCllDS to
their mem1:ers.
The O.T.O. has active branches in 25 courrtries ard issues sevenl pericdi

caIs. journals ard bJlletins includirg The Equinox, The OrifldJ1J!11e ard The
Mdgi cal Link."



Til Huo;avio;en:

TERMITTER

Tak til Redaktionen for Huo;avisen. Det er et længe tiltrængt forum for
udveksling af oplysninger og meninger, som forhåbentlig vil blive benyttet
flittigt af husbrugene.

Første nummer havde mange interessante indlæg og en del knap så
lw~eværdige. Det slog mig, at Redaktionen udviste en kedelig tendens til at
vi 11e "fylde ud" ",ed genoptryk af gamle hus-skrivelser. Det er mi n
overbevisning, at dette hurtigt vil kunne forvandle avisen fra et
letoverskueligt informations og debat-blad til en politisk karnpagneskrift
som ingen gider læse, og lad os da prøve at undgå dette.

Ikke dermed sagt, at Avisen ikke skal indeholde klare politiske
tilkendegivelse. Dette kan slet ikke undgås, men lad i det mindste
indlæggene have en eller anden forbindelse med, hvad der sker i Huset i
stedet for blot endeløse omformuleringer af socialistiske dogmer og
floskler.

Disse "genoptryk" har en vis forbindelse med et andet indlæg i 1. nummer
af Husavisen, der vakte min interesse; nemlig en gennemgang af 4-5 ideal
typer af Husbrugere, hvoraf kun" IdealisteIl" fik nogle af disse velkendte
positiv-floskler med på vejen. Heraf kan man formentlig slutte, at

-Redaktio~n-Bpfordrerde, der føler sig omfattet af de resterende ideal
typer til enten af ændre stil eller ændre opholdssted.

Der blev bIa. anvendt dyre-metaforer til at beskrive disse idealtyper, og
da jeg føler, at ihvertfald en idealtype ikke blev præsenteret, vil jeg
supplerer:

TERMITTEN: Disse små hvide myrere er karakteriseret ved deres evne til
samarbejde og deres imponerende udholdenhed. De er i stand til selv i
vanskelige tider, at grave sig ned i jorden og overleve på ganske lidt føde
Arbejderne, der er blinde, lever som regel hele deres liv under jorden og
bruger tiden til at skaffe føde til dronningen og made larverne, og hele
termitsamfundet forsvares af de aggressive og veldisciplinerede Soldater.
Termitt~r er i stand. til at pAføro en tygning betydelig skade, cg nå.r GC
først har fundet ex. et hus vil de blive ved med at grave i fundamentet og
udbygge deres termitbo.

David Kendal ,P , 5 i sP!Je:n.



27.1.1992

Efter at have erfaret, at der var udøvet hærværk på en af vores hjem

melavede masker, i form af fjernelse af 24 hagekors - der senere

skulle brændes j en anti-fascistisk demonstration - henvender jeg

mig bestemt og i mindre godt humør i baren, for at høre om de kender

noget til sagen.

på dette tidspunkt befinder der sig mindst 3 personer i baren bl.a.

Pelle,Anja og/eller Birdy og der er indtil flere gæster i caf~en.

Jeg spørger hvad det er for et sted, siden man ikke kan have sine

ting i fred, da jeg ikke opnår nogens reaktion, spørger jeg anden

gang om der har været fascister? Jeg bliver pludselig i tvivl om

folkene bag baren overhovedet er klar over hvad der er sket og for

klarer det herefter hurtigt - altså det om hærværket.

Da jeg stadig ikke føler at der bliver lyttet til mig, henvender jeg

mig så direkte til Pelle og spørger igen om han kender noget til sagen

og nævner i den forbindelse hans tilhørsforhold t~l ~MS.Jeg oplyser

over for ham min viden om SMS' særlige forhold til hagekorset og en

meningsudveksling starter om hvorvidt SMS har noget med hagekorset

at gøre eller ej.Da jeg jo ikke kender til SMS· arbejde, andet end

det jeg har fået fortalt fra andre og heller intet kurlIle bevise, fandt

jeg en fortsat meningsudveksling formålsløs og forlpd derefter cafeen

for at gå tilbage til første sal.

Diskussionen, eller hvad man nu vil kalde det, gik ikke på om Pelle

var fascist eller ej, men drejede sig om to konkrete ting, nemlig

om han l:endte nlilget til hærværket - spørgsmålet var affødt af hans

tilhørsforhold til SMS - og derefter om SMS havde noget med hagekorset

at gøre.Jeg fortalte at jeg havde hørt, at SMS mente at hagekorset

skal rehabiliteres eller at der i hvert fald var visse personer i

SMS, der var af denne opfattelse, da det vist nok oprindeligt var et

gammelt nordisk soltegn, dette blev af Pelle afvist som noget sludder.

Ca. 10-15 min. efter jeg havde forladt caf~en. kommer Pelle op på

første sal og siger højlydt: "hvad er det for noget fis/pis at sige

at jeg er nazist". f)a jeg på intet tidspunkt havde anklaget ham for

dette og derfor tror der er tale om en misfprst~else, siger jeg

naturligvis straks: "Jeg har aldrig påstået at du skulle være

nazist, men blot sagt at I i SlotS ønsker hagekorset rehabiliteret".

Jeg får så forklaret at SMS pa intet tidspunkt har haft noget med

hagekorset at gøre og at han forøvrigt ikke kan være nazist da han

er jøde og endnu engang benægter jeg at have kaldt ham for nazist.

Denne såkaldte samtale bliver ov~rværet af mindst 8-10 per~oner

bl.a. af to der til daglig er tilknyttet huset, der sidder få meter

derfra og spiller skak.

~-

Pelle for-tsæ-', ~~ f "g" 7 "li imidlertid, på en fjendtlig indstillet

mRde, med at hævde at jeg havde kaldt ham nazist og jeg får besked

på tie stille med sådan noget. Jeg benægter endnu engang hans påstand

og siger på et tidspunkt at jeg forøvrigt siger hvad det passer mig,

men holder altså fast i ikke at have kaldt ham nazist.

Nogle dage efter episoden, får jeg til min store -forundring fortalt

"at enten jeg eller en af de øvrige tilstedeværende, skulle have haft

"en direkte voldelig optræden. ved at true Pelle med tæv. Personen

skulle efter udsagn fra Pelle have et ar i panden, om det drejer

sig om min person-eller ej, er jeg ikke klar over, men uanset hvem

han tiltænker den truende adfærd, er denne episode mig totalt

wcendt.Her ville det måske være en gaB ide at høre nogle af de

andre tilstedeværendes udsagn.

København d.JO.l 1992



4/1-92 e.v.

K2Cle K. Birch-Madsen.

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

Hvad ang§ udlevering af bånd, mener min formand i SoffiiergSeISkaBet at det
er udemokratisk at andre - tydeligt fjendtligt indstillede - grupper og personer skulle
have ret til at øve selvtægt, censur og lankekontrol; vi kæmpede og kæmper jo netop
imod disse Hog, i hvert fald de af Os der er modstandere af totalitære styrefonner.

leg udgør selvet mindretal, Som gerne udleverer materialet, hvis jeg kan få en
forhåndsfOJsikring om at du (og 1) ikke bevidst misforstår min anvendelse af repressiv
tolerance i den kamp. - Hele talen om "afnazificering af LykkeHjulet" er et udtryk for
den repressive tolerances taktik, ligeledes min anvendelse af benævnelsen "perker" , der
j mit vokabular er et udtryk fOr indvandrere slet og rel, inden de bliver "danske", hvad
det så end betyder. - Pli blindet bliver der talt om en lang række "perker-folk"; og jeg
bemærkede at det gjorde ondt på jeres privat udsendte medarbejder (Jesper) da jeg
understregede at "danskerne selv er et perkerfolk". - Delte er i øvrigt sandt, "danerne"
kom lil dette område som indvandrere, der trængte store folkemasser vestover; ue var
altså betydeligt mere krigeriske end vore nuværende "perkere".

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

[ øvrigt vil mit foredrag blive genudsendt i løbet af sommeren og foråret, f.s.v.
at SolBiergSe1SkaBet har fået en ugentlig sendetid og vil være i æteren på 87,6
megahertz fra foråret. Her vil du (og 1) hver uge kunne høre om den kultur I kalder jeres
egen. og om de foik åer har levet lItl i ~hill~iJllkr, I vil v19'~ få en ganske sj?':lr.en
chance for at stifte bekendtskab med det danske folks sagn, sange og myter, og det
burde betyde noget, bvis l da overhovedet er seriøse når vi taler om historisk
materialisme. - Bl.a. har jeg jo bemærket, at du bor i Bragesgade og euu ikke vidste
hvad en "bragesnak" er. Det er for dårligt kammerat, er der da slet ikke nogen dannelse
tilbage på venstre-fløjen???

Med Venlige Hilsner:

Per Åstrup Olsen.

TRE ALlEN
PRESENCE

MAJE$TY
REPORT·

-, olt,""i,,,~lly Ihj,,!r ~ø'" q~j,lJy ø'" ~jff"tTI'<I ..."ld·widt IØCl<ld
wnish if "" "'.rl fll,in, "" "Ii." Il",,,, frø", ølllJi4t tltiJ """,14. Ad

!.'~:'~;~~~~~"":d~::~:jj;~~~I::'l=~~~t:I~;1NdiQIUp N.."
r .. lo. $.plo..) ... 1bl JU'. •

no, ....... ." ","",c 'PO"'" ......"7 "'I'. _.0...., "'" Ar... "'...~

AI ow~ ",,,Ii,,g jn Gf""';" Ihl U.s. P~ftiJ."t J->W 'Mt i/lhl l~~lh
f~'IJ u ;"w~,;ø" ~,. t~h~I.,,<'Slriol,. Ih. U"ilrd 5101<1 ~"d II••
S.o-ir( U",~" """u14 JO'I! f.rf" Io rq.1 JlIelr ~" i"",~,..". (
~f~:'.~';~F~Z::;;~ ~~'t·al øj 11.",u;'.1 fa ...... G,.·4 ~.....ri" ".10et. .

WAIINIS,;; TJilS OOCUMINT COI'lTAIN$
,.tlF-VIOIl~LY Tor SeCI\IT/MJIoJIC INfOOlMJIoT.O".

""P ,Hd bl An.nd •. O tUl.'

\:..---~ A- '(~ ;.~;

~~;.office Memorandum U:-:IHO S"_~.:.S ~ovnN~~

?P',,:, :~ '.=.~' nr ... . . D'"' ..-» ~l19~
~"'~J'l:ft.r=, ...~. ~~. ~ .. '..' .. :.~..;;.:.~~~.~.._J..~.~.;..
~~.:,..~~~~. ':' ..... ':";..": .:.....

~~~~~;~ii
i5-~"" :': "'''''1J')O r.., 1:1 ............. .b.!>. .... n.' ••"",I..i lIT t.!c.":i.~";' -:. ! .

..•. .,-:"~~/.:.~: ..
····.·l

t~~~~-·: ..:~": ;' ~~EI\" I f/;z:.i.3;i/}t,.,1i

I~~;:~I



Lilier LXXVII
[Book'77]

"the law of
l he slrollg:

.Ihis is our Inw
and \hc joy
of lhc wodd."

J

-AL 11:2

"Do whal tllOu wilt shaU be lher;hole of llle La\v." -AL 1:40

"thou haslIlo right but lo do thy wiiI. Do llHll, and 110

other sl"ll1 say nay."-AL 1:11.2-3

"Every man alltl evcry WOIIHlII in a star."-AL 1:3

17zere is 110 god bill man.

1. Man has lhe right lo livc hy his OWII laIV
Io live in the way llHlll", wilts lo do:
Io work (IS he will:
Io play as he will:
lu rest as he will:
to die wlwlI a"d h,.w !,,~ \'ii!!.

2. Mali has Ille rigiii to cal IVhal hl' will:
tu drillk lVIrat Ire lViII: '
to dIVell where he will:
lo Illuve as he will Oll lil(' face o( \I,,~ ",arih.

3. M11n has lhe right lo lhillk whal he will:
lo speak wiWI ho will:
\0 wrile whal he will:
lo dru\\<'; pnint, ·carvc, ctch. iiHJuld, build a:., lie wiil:
lo dress 11S ile will.

4. Mali has tile righl lo love as h" IVill:-
"Iake yoor 1111 and will uf luve as ye lViii,

wilen, whcre, and wilil whutJI ye will:'-AL 1:51

5. Mafl hns the right lo kilJ Ihuse who would lhwarllhese righIs.
'.~

"Ihe slaves shall serve." -Al. 1I:5B

"Love is lheIalV, love linder wiU."-AL 1:57

ae
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KBH 2.1.1992,..

Hej Per.

Der l igger et stykke arbejde Og venter p~ os - jv"f brevet af
13.12.1991 fra Studenterhusets bestyrels~

J~:-g vil dl'J'rfor foreslå at 'vi
d.7.Jan efter bestyrelsesmødet,
er færdige til den tid.

snart mødes, Forslag: tirsdag
kl.22 eller gerne kl.21, hvis I

Jeg kan forst~ p! et brev fra SMS·s formand til StlJdenterhuset,
at b~ndet fra orntalte møcJe i SMc3 med dig som ansvarlig fore-o
dragsholder ikke ønskes udleveret. Dette m~ betyde, at SMS tager
det fulde ansvar for din S8g - almindelig juridisk logik~ som jeg
endvidere vil søge at undersøge nærmere i henhold til denne sag
- hvorfor problemet nu er et anliggende mellem StlJdenterMuset Og
S~\s.

Alligevel kan jeg ikke se andet end værdi i, at vi alligevel
mødes om den pålagte opgave.

Hilsen

PS: tag dog bånd,::,:t med; det v i l kun k unne t j 8'ne den næt~'rn,::re

e"fklaring af, hvad det hele handler om.
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København den 13/12 -91

Til: Per Olsen og Kalle Birk-Madsen.
,

Mange m3.neder er g3.et siden de første beskyldninger kom på bordet, dels mellem jer som
individer, dels mellem SMS og Regnbuen som grupper.

På baggrund af eget forslag p3. bestyrelsesmødet, tirsdag den 7/12 tillader jeg mig hermed at
henvende mig skriftligt til jer begge, for at gøre jer bekendt med bestyrelsens beslutning:

Det blev besluttet, n at pMægge jer i fællesskab skriftligt at formulere hvad I mener ikke kan
accepteres af fasistisk/nazistisk influerede grupper og aktiviteter i Studenterhuset.
Jeres erklæring vil derefter skulle godkendes af henholdsvis bestyrelsen, repræsentantskabet
og stormødet, som den generelle holdning fra husets side!
Ydermere blev det besluttet, II at vi (hvis I ikke er i stand til at efterkomme bestyrelsens
beslutning) ingen anden udvej ser, end at bede jer~ om at forlade Studenterhuset.

På bestyrelsens vegne,

Ulla Britt Sørensen
Sofiegade 1, lej!. 5
1418 KBH K

" Tlf. 31 54 50 54.



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

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

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

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

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

Dette var det andet punkt på dagsordenen ved pågældende møde,
ung idealistisk ini'tiv tager blev jordet med en blanding
pOlitisk tæft, hetz og mistænkeliggørelse, underbygget m
psykologiske l1lanipulationsmetoder af Regnbuens folk. Det var på d
tidspunkt jeg besluttede at forsøge at gøre noget ved hvad j
opfattede som en hØjst oheldig situation i StudenterHuset.

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

Dog, dengang troede jeg stadig, at der var reelle betydninge
den flom af ord, grovheder og personlig hetz der er flydt i en li
strøm fra Kalle (under dække af Regnbuen) 'i de to år jeg har V<2r
aktiv. - lad mig i den forbindelse kort påpege at Cafeen (eft
mange hårde kampe med Kalle & Regr~~etolk) nu har åbent på al
hverdage og står foran at få permanent bevilling, der er endvide
nu lB grupper i Huset. Storf: set alle nye grupper har Bestyrels
og jeg (samt især Pelle) mAttet kæmpe ind i Huset i strid modvi
fra Regnbuen. Det startede med foto-gruppen, første gang Pelle ko
hvor Kalle kastede sig ud i et foredrag om "STRUKTUR"
"HIERAKISK" demokrati og om at "FASCISMEN var lige om hjørnet"

Efter en del bøvl var Fotogruppen endelig en real i tet alligev
og også Pelle var med i arbejdet. -

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

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

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

Pelle, der er jøde, og jeg selv, har i mange lir stået st<2rkt i
kampen mod autori t~re, yderliggående bevægelser, især pol!tiske, og
det er fUldstændJ..gt absurd at anklage os for at ligge i med
sådanne. Jeg har netop fremhævet mit arbejde for bl.a. Forsvaret &
RigsreVisionen som typiske eksempler på, at jeg ikke er og aldrig
har været yderliggående hverken til hØjre eller venstre. - Det er
flertallet i det danske folk ikke, marxister-leninister medsamt
naz.ister har ikke en chance i Danmark, så såre simpel t er det, også
selvom det er en bitter pille at sluge for de yderfløjs
socialister, der for godt 10 - 15 år siden fandt sammen med de
liberale og fremskridstfolkene om at ~socialdemokratervar nogle
vatnisser". - Jeg forstår godt Kalle og de Øvrige "ny-venstre
venstre"-aktivister i Regnbuen, det er surt at se det hele falde
fra hinanden, som j eg har sagt før (og som SF fornuftigvis er ved
at indse) "Lyt til fOlkeflertallet hvis I vil V<2re en del af
folket!", og vær lige klar over, at fordi den ene flØj falder
sammen betyder det ikke at den modsatte vinder frem.

Der er ingen af Regnbuens aktivister som er kendt i den
egentlige kamp (udenfor det politiske engagement) mod
nationalsocialismen. JQg har forhørt mig hos disse folk som jeg
kender og har støttet i mange år. Det er ifølge dem rigtig nok, at
dette gespens rØr på sig, men det er prim<2rt imod bøsse-miljøerne
at de er grove, og mod enkeltpersoner som har stået op for f.eks.
jøder, arabere 0.20, - Regnbuen har aldrig forsvaret disse folk i
Husets demokratiske fora, Pelle og jeg har aldrig gjort andet - er
det det der er i vejen?

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

Der tales fra dette hold til stadighed om "fjendebilleder" og
"voldstrusler" , hvem har uddelt hetzende løbesedler?'? (Her er ~t

første svar). Hvem har smadret udstillingsmateriale? - Indført
ekslussionsparagraffer og krævet udvisning? Hvem har V<2ret imod
alle fremskridt for Huset'? Hvem har talt om en fortidig politisk
fejltagelse som om den stadig var levende? Hvem taler klassekamp,
ufc~sor.ligh~d o.s.v. Q.S-V. Hverken Tai-Chi eller S.M.S.

I har tabt tricket med endeløse struktur debatter på gulvet! Et
flertal af Husets brugere ønske:L ikke timelange pligtmøder, men at
arbejde i den pågældende aktivitetsgrupp~ogat komme i miljØet,
derfor hetzer I nu, kære Regnbue. - Og hold op! - Jeres
beskyldninger er uvederhæftige. - Det er rigtigt, at jeg, fra tid
til anden, har fremhævet at nazismen burde strippes for alle sine
insignia, her i blandt også hankekorset. - Carlsberg, Teosofisk
Samfund & millioner af hinduister & buddhister har brugt dette tegn
længe inden den tyske nazi-bev<2gelse prøvede at gøre det til sit
tegn. En soldat der har optrådt som nazismen gjorde ville blive
frataget sine "stjerner & striber" inden hai{'blev ført til muren,
og det burde være sket for længe siden. - Jeg mener ikke at NSB har
ret til dette tegn, lige så lidt som KKK har ret til det kristne
kors. - Dette standpunkt, som jeg endnu engang fremfører, er mit og
indgår ikke i S.M.S .• -

Lad os sa~nen vinde kampen for StudenterHuset~ - Per Olsen.
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VEDR. SOELBIERGSELSKABET (SMS) OG PERSONEN PER ASTRUP OLSEN I STUDENTER'
HUSET.

Ud fra den seneste måneds historie, med specifiJ~udgangspunkt i mødet i SMS
med Per Astrup Olsen (PO) som foredragsholder/mødeleder torsdag d.7.1l.199l,
er der grund til at stoppe op og overveje, hvad det er, at studenterhuset
lægger såvel navn som lokalitet til. ~--

På ovenstående møde blev det fremfØrt, at l) nazi tegnet - hagekorset 
skulle rehabiliteres; samt 2) at det var de kristne og de fremmedes
skyld/anliggende, at den danske folkesjæl er ødelagt. Mødet blev optaget på
bånd - et bånd der må frem i lyset til nærmere analyse.
På et senere repræsentantskabsmøde i studenterhuset blev der fra PO og anden
side nævnt det uhyrlige, at de var blevet beskyldt for ny-nazisme, hvad de
godt ville renses for, specielt af undertegnede. Dette var ikke muligt: ny-
nazisme-bestemmelsen stod for egen regning. Men stod de to punkter fra mØdet
ej til falsifikation af vedkommende personer, så vil det være en be
stemmelse, der nærmer sig. På samme møde blev der fremsat en ny voldstrussel
(den fØrste stammer fra generalforsamling i huset, akt 91, hvor PO siger,
at han "ikke selv vil slås, det har jeg folk til"): at han "er højt
klassifiseret militærperson, der er udstyret med retten til at anvende den
fornødne vold, hvad han vil gøre, når nogen stiller sig i vejen for hans ret
og rigets sikkerhed". Desforuden kan PO sige, at han er "kommet i huset for
at vinde ka:npen tl

- det er "derfor han er kommet" - og "taberne er marxister-(
ne, kommunisterne og socialisterne". Til dette sidste er at bemærke, at
denne argumentationsfigur er nazisternes i 30-ernes Tyskland.
Mht til de to punkter fra mødet d.7.ll.l991, så blev de både imØdegået - men
lad os høre båndet - 2Q accepteret ud fra, at "hankekorset " - som hagekorset
også blev omtalt - er et gammelt solsymbol, som nazisterne ikke skal have
monopol på. Sammenholdes dette med fjenden som "marxister, kommunister og
socialister", så er figuren ny-nazisme ikke bare en fantasme fra PO's side,
men realitet at handle ud fra, fra vedkommerJ,selv!

c

Nu er alle disse "fjender" ikke nye: diverse grupper i huset er til~tadighed
fjender på den ene side, det skifter bare fra møde til møde, hvem der må
lægge ryg til; på den anden side tages samme "fjender", på skift, af PO til
indtægt for den ytring, som han måtte have, på den sag eller det emne, der
er til debat i sammenhængen. Det skal nævnes, at de omtalte sammenhænge ikke
er sludre;nøder over en uformel kop kaffe, men møder i studenterhusets
styrende organer.
Ovenstående "figur" - ikke i sig selv at have et standpunkt, men at bygge
det op ved på den ene side at trække andre grupper ind til dækning, selvom
disse grupper beder sig frabedt, og på den anden side systematisk at have
en fjendepol - er også en historisk kendt figur: det er fascisternes måde
til manipulativt at søge magt over en social platform på, upåagtet hvad
andre måtte mene om. hvad det hele handler Om på demokrat~sk vis: en person
- en stemme, en gruppe - en repræsentant, eller hvordan nu demokratiet i det
pågældende organ er bestemt gennem den samlede demokratiske proces. Sættes
dette sammen med de gentagne voldstruslor, så er billedet sluttet: PO og
dermed SMS, der har ham i sin midte, er iJ:ke bare en trussel, men tilhØrer
den historiske fortid, der ikke ville livet, men kun fascinationen af volden
og a~ menneskelig destruktion ud fra udvalgt race/folkesjæl eller privat
betydning. Denne fortid døde med Hitler i 1945 - og kan dette ikke erkendes,
må man gå: ud at trække luft, finde ud 'af at det er fortid, hvorfor også
samtlige facsistiske og ny-nazistiske forholdemåder må høre op per "NU". Og
hvis iJ,ke man vil dette - eller selv vil gå - må studenterhuset ekskludere
dette fra sin platform uden tøven. Karantæne af års varighed som studenter
husaktivist må være minimum under alle omstændigheder.

Hht hagekorset så er 30-erne og 40-er:18 foregået; det er historisk o~
menneskeligt illegiIT-rnt; og først tusinder års gang fra da af, der samtidig,
bærer dets forvo1dte smerte på den menneskelige eksistens som et indre\
forhold af kollektiv smerte alle mennesk~og verden imellem kan nogen sinde
gribe så dybt, at mennesker i offentlighed kan dvæle i dets eksistens igen.
Denne fremtid er fjern og uden nogen som helst aktuel betydning. Kun at
nazismen som m2gt er sket Od det må aldrig alemmes,har betvdnina for den
fremtidens historie, der k2.n~ og skal skrives -fra idag af. - -
At bruge hagekorset i sammenhæng med fjendebilleder vil endvidere aldrig
mere være muligt i lyset af menneskelig respekt for livet - for er der noget
livet handler om, så er det livet selv. Den nuværende formand for SMS 
Martin ? - må derfor også gå fra studenterhuset på grundlag af følgende
repræsentantskabsudtalelse: "Vi ved 40 alle: alle her. hvad d~t drc4er sia
orr.: volderi Dg manipulationen neden under". ,-:21 - det vides - og derfor er
Martin også gået forkert, både i stud2~~2rh~sst og historisk.
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