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gN KENDT amerikansk journalist., justitsminist.er, tv-stationer og den 
Tom ..Wickcr, slu'e'o' eDl'(allg-;.:.E~our.--"kMVTl~'lY"''''~ " 
nalist .sIta] skrive, og hans avis skal 
tryli.ke, hvad den ved'. Det. er måske 
den vigtigste journalistiske regel, 
kon.~t.ater('de \Vicker, der i en lirræk
ke var chef for New York Times' 
kontor i Washingl.on. 

Ekstra Bladet forsøger dagligt at. 
følge denne regp.1 - oggA inovembOl' 
sidste år, da vi skrev om aJlytningen 
af Folketingets nmhudsmand, Hans 
Garnmeltoll-Ho.nsen. Kilden var !:le
kretariatschef, cflnd.jur. Lars-Erik 
AlliJl, der dp.suden var sikkerheds
chef på I{øbelJiIaVl1fi Universitet, 
hvor allytniJlgen skulle være fore

'gået, mens Gammeltoft-Hansen end· 
nu var jurjdi~k professor. 

EK.,STRA BLADETS afsløring valde' 
omgilende stor opmærksomhed, 
stat.smini,'lteren indkaldte til hl1ste
mød!', {)f~ det blov 9(mcrc ~gluttct al. 
lade sLalEm.dvokal Mel'iung lave en 
undersøgelse. 

Ti måneder senere foreligger nu 
resultatet.: Omhudsmanden blev ikl{e 
anyttet, flekretÆtrialschefen løj, og på 
bas'js af en lægeerklæring fra en psy
kiater konstaterer statsadvokaten, at 
Allin j en årrække har vmret. psykisk 
eyg alt' ikke er troværdig. 

Forhåbentlig er MerIungs konklu
Hion holdbar, i hvert fald hUl" både 

lien som den skinbarlige sandhed i 
denne sag. Rent bortset fra det mer? 
end hetænltelige ved at offentliggøre 
pBykiaterenB vurdering, s<'t må Ek· 
stm Blarl?t. n~t.l1rligvis ogs:'i tage 
statsadvokatens 'dom' til efterret· 
ning. 

MEN UANSET om kafflkteristikken 
af Allin som løgner nu er den fulde 
sandhed eUer ej, 8~ ændrer det ikke 
på følgende kendsg(~rniJlgp.r: 

For det første var kilden til Dfsl~'rin
gen fJn fremtrædende, centralt. phlce
rcL emheU6malld. 

For det anoet. svarede op'l}'flninger
ne til, hVRfl Ekstra Bladet i ØV,"jgt 
h<lvde erfaret. 

Det var do. ogoå en del af baggrun
den for, ot regeringen llUmllede ~å 

hurtigt. Mlln lIavde naturli~ii-J en 
begrundet. fornemmelse ur, al Allins 
oplysninger var korrekte. 

EKSTRA BLADET burde bave haft 
nere kilder, vil en Jlg anden moraJi.;;l 
ut.vivitwml, mene - all!'lA i dog, hvo)" 
alle med Merlung-rapporten i hånd· 
en er specialister i denne Mg. Men 
hVOI'for? A1lin var .så central LpInce
ret, at der var al mulig' gl'Ulld t.iI llt 
trn, han talte sandt. Kravet Lil Ekstm 
Bladet. var derfDr mdl:,scmlc: Vi måt-
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f(r),rrll/nllm U/liul!l~i/c1.~ ,.ikllr.rh"d.~r/!lf, ('(Ind,jur. l,(lr~·Er;k 1l1Ii", (lr~lørcd" 1[,m"(,17I thtm 
BI(1(fd ('/I {.7,llnMf..h r,{ly/ning.lntr,.,r,.. Nu ,'r han se/a blcl'e! k/nlJsi(iecrd som (rl1/la~1 ag fil .~yg 
mend. (Foto: Till<' Horden). 

te bringe af.--:ll'lrin!?,en 
Denne .'lll!! eJ' netoll pl. hevis prl 

b{\lydnin~t'lI Hf ('11 presse, der tOr og 
vil skrivr, hvad den erfJlrer. I dl'!: 
nkluelh, tilfælde kom oplysniugeme 
rra en så tilsYJlelademle troværdig 
per.';on, a~ (III rmrll'l, ville have været 
i strid /lIeu de forpligt.elser, der rølger 
flt væm en avis, der aer kontrollen af 
mAgthaverne snm nOf{Bt altaf[l'ør,m
de. 

VIL EKSTRA BLAnET gøre!: det 
smnme iggn? Rent bnrtS('t fra, at 

hist.orien næpper gentager sig, så 
giver ,'Wuret; sig selv: Nilturligvis. Vi 
Rkal o~ m!'\. skriv(', hvad vi ved, og 
ikke mindst. i sager, som berører 
sundhedcn i et demokn.ti. I v,rke\i~
hedens verden er 'sandheden' lanit. 
mere hroWlt, end de nesl.e pænp. men· 
nesker bryder sig om at indrømme. 

Og i pressen - den skrevJle og den 
deklroni!'lke - vrimler det med 11lCIl

neskcr, der kun vil se 's<mdheden', 
når den er i overensstemmelse med 
deres va/lLe og nnble verdensbillede. 

IA!1l arUh/crt sidt. 10 



EKS'IllA BLADET 

Lars-Erik Alli" _ med reklor Due Nothan ved Bin ,ide - l/,nder el presse/nørk om a[1.ytningS6ogen. Nu hor M(~rfungs rapport 
knroktcriMrelAllirlllll1n mønia-depressiu. Mange mennesker meddCllrlc sygdom er ikke .~rlu klare aver, atde erøpsy/:illk syge. (Folo: 
Søren Jen'en). 

lARS-fRIK AlUN 
fRKBT:SIN 
Statsadvokat Erik Merlung konkluderer, at aflyt
ningen afHans Gammeltoft-Hansen var opspind 
Jurid16k konsulent Lanl
Erik Allins arsl~ring i Ek. 
fllTH Bladet af ønytningeu 
pi\. professor og senere om· 
budemlInd Hnns GaMmel
ton·Hansens kontor pa Kø
henhllvnll Univorsitet i 1986 
nfvillefl nl1 pure af IltatøBdvo
ketel) ror Sjælland Erik 
Merlung. 

Med baggrund i en aped
allægcrllpport og et bllng [ra 
rapporten era 'PaykintriBk 
Ordbog' diagnootkeres ho
vedkilden til den BenBntio
nelle lifllløring, Lars-Erik 
AIlin, i rApporten som ma
.nio-depressiv. Konkhrsio
nen pI!. den næsten 200 sider 
tykke redegørelse frP. Erik 
Merlung lyder derfor: 

På baggrund (lf dl! u/I(ler
søgeher, der siden midlen a{ 
december 1993 har være' fo
rt/agel, er jeg nll i .~Iand lil 
at bl!stl(lre fJpørgsm8.tej og 
SlJOrel er: 

Nfj, det kan ikke Ol/luges, 
ul der (andi en nflyll!ing 
sled ufprofessor Ilans Gam
melto{l.-Hnnsen, som nævnt.. 

170 PERSONER 
AFHØRT 

Dermed er der lagt ldg pA 
en nf de Iltørsoo danekf'. nle
diebegivenhooer i 1993 
med natlige !<:risemøder i 
,lllstit.sminiatp.riet. en llP.rl

i .$<."-: ....bf'\ ,,:'I·m~ ,t:l ;:..~
. Ji~ fnrmhl, "od.) ~lP~ l'J.: 
I N t\'-rlækket pres8emlJode p:'l 

Kohenhnvm; tlni\"('~itel 

med Allin i hovedrollen. 
Selvp. mikrofonen i Gam

me1tons telefon, brevet til 
PET oll' den mY6tiskt' t.ele

t.ekniker 'Thomsen' blev nl. 
drig fundet - endsige sand
synliggjort - under arhørin
gerne. 

Merhlog hnr erhørt 170 
personer. Udover AlUn Ilelv, 
OgIlll. Allins familie og ven
ner, Afdøde nllJjor Jørgen 
Hansens enkr, nuværende 
og tidligere c1l!~fer og med
nl"bejdere i efterrcl.ningstje
nesterne og ombudllmfmd!!1l 
selv plus talrige andre. 

Erik Merlung, der gør sig 
meget umage for at præcise
re, at især PET og FE IInr 
vreret mpget hjmlpsomme 
og ingen hindringer stillet i 
vejen, konkluderer vidc~: 

Pd et ,~cnt tidspunkt i Im
dersøgclsen - i jl/li 1994 
blev det ved en !.lpf!Ciallæ_ 
geerklæring kan~l(lterel, at 
Allin er, 0iJ g!!nnem en or
rrekke hor været, psykir;k eyg 

... Affill (har) i den /Ildste 
fose uf afhøringen a{ ham 
ef/rr al hans sygl[om var 
blevet erkendt - på dl!l direk· 
le og enkle spørgsmc'll, om 
hvorvidt hun.~ historie mn 
aj1Ylllingen alene har (lindet 
8tl!d i hallS fantasi, slll:srl!I, ot 
dd kon lir/il huedien be- eller 
a[1/ræ{te. Hun har ikke brugt 
ord/ml! 'Min historie I!r op
spi/ld', men e{l.er min opfat·, 
Il'llle er d!!! e{l'!r alt fon~fig· 

/l1!n.d<1 rim.eliø; r1i Jti",." haml 
;,~~::~ d~·;r P''l'''':r",:< 

LETTET 
OmbudRmnnd III1n5 Gam· 

melton·Hnnsru Sigel' til Ek
stra Blnd"'L, At han bar laget 
Merlunj,'S rapport Ul ener
rrtning: 

- O/: så er ieg selvff}lgelig 
lettet. Nu kanieg læ~ det. 
bag mig. 

JURtitsminister Erling Ol· 
Bnn udviste ,'ndsnærvær!!l· 
Bl" og mnd, dll Allin trådte 
frem i Ekst.ra Bladet. i no
vember '93, og bebudede 
straks en tilbundsgående 
undersøgel~e - ikke mindst 
fordi den juridiske konsu
lent af univeraitet.ets davE(" 
rende ~edelse blev betragtet 
BOm en seriøB person. Erling 
Olsen udtrykte i /Ør til· 
fredllhed mf'(] forløbel. 

- At toge d~n Blagf! 6ager 
op, er en af pre~.!Iens opga
Vl!r, og det er jeg glad fnr. 
Det hlev gjort i god tro, men 
jeg er lige så Wfreds med, nt 
aflytningen viser Bil:" ikke at 
have fundet sted. Det, der er 
sket nu, er en personlig trø
g<'.die. Men det Vllr vigtigt, 
Ilt beskyldningerne blev 
fulgt op. Blandt andet men· 
t.e jeg selv pA gt'und af min 
selvllgtelBe, at jeg måske 
kunne være blevet flflyttet. 
Det er vigtigt - en natnrli~ 
fuukl;ion - i et s::Imfund som 
vores, hvor mange råber op 
om politil>tat, flt anklager på 
del nivenu IDlr det til en 
pli~, at vi tager det alvor· 
ligt. 

Siger jl16W.sministeren, 
der mener, et Erik Merlullg 
hrlJ: lIjllrt. '!t f<~~n~.bor'; 91;-,'[.· 

"kf' ,..~"r. (~!l. ",~h:"'Tlc:k, 
h~,,'~"'~ , r!ll'l~'"('1\ 1'111 Il< 
mnj. Cl' eu af Fy~telllel~ C'g
nr, Mr \'ar ~nl prt HPbllVrll. 

USANDHEDEn 
Merlllllgs rapport orrf'nl

liggor hal'('dp(lrlf'l) rJ :\lIin~ 

udtalelser under arhøriu
gerue. F.nkelte nflvne er sill· 
ret og enkeU.~ detaljer ude· 
lukket af pHsonlige Il.rsa
ger. [Jer er i I'apporten ikke 
udskrifter af 'Indre Brhørin· 
ger. Ifølge F,rting Olaen vllr 
dl!L uhehageligt men uød· 
vendigt at offentliggøre Al
lins UdSllgn, fordi Allin ~ril
Il!de en sl afrønmde rolle. 

I sin meget logisk or..~yg. 
. . __ C1{)r
 

centreres om otte konkrete
 
~iJijnkllH" mmr('r ~1..'1tM(h·o·
 

katen at kunne konkludere,
 
at Allin ved fl",re lejlighed!!r
 
direkte har løjet. Blandt on

det om .sit forhold til man

den, der læk!(ooe oplysnin.
 
gen om aflytningea.pll. kon·
 
toret,nllJjorJørgen Hansen.
 

En anden detlIlje, som 
Merlun~ lægrrer stor vregt 
på, fordi den kunne være 
med til at HlT\dsynliggøre 
Allins for:daring, er den 'an
den' aflytning, Bom ifølg(l 
AllinllUQSflgn ogmcd billed
dokumentation fif 'dimsen' 
fandt llted i våbenhandler 
Ole MortenSellB forretning i 
København. 

Under Merhm(il! afhøring 
af Ole Mortensen indrøm
mer våbenhar,dlerell direk
te, at Allin aldrig - SOlll 

påstliet - overværede (jer· 
nelsen af den mikrofDn. VA
henhandIeren beretter, at 
mikrofonen slfl,nmer fra en 
anden ven. Mutonsen ind
rtlffimer ogllA, ilt han og Al
lin ved el mø(,! i en havn i 
NordsJæJiand i for11.ret '94 
altså imellS Merlungs un
dersøgelser var i fuld gang_ 
artalte at holde tæt om den
ne usandhed. 

AlUn slllv har over for 
statsadvokaten under en Ile· 
nere albøring tilkendegivet, 
mens hllos juridiske his id
der SØren Juul vor til6tede, 
at d.. r 'var nog~t værre rod' 
omkring den anden anyt
ning. 

Usandhederne omkriug 
llnytningen af Ole Morten
sen hl\r ifølge MerJungs 
konklusion vrer-et afgørende 
for den totale affærdigelse 
'li flp.1P. ltJJWIJ. ':lmt('~t!. 

"[':lpj ,,.r i J:!\r·hrr·..'l;.Ml J'nU· 

li~'f. 11:1 Ol .'n 1"'n1llWll!ar fUt 
Allin, der ;iden H f}Tel. frn 
1IIli\'r~it{'ll't. ug nu ~.\·R('

meldt, ellC'r fm Erik Mcr. 
lung. d{'r er tar,rt 1'11 ff'rie. 

AF JEPPE JlIHL 



I'v]ORGENAV]SEN .fYLLANDS·POSTEN 

ErikALrin vedgår nu, at meget afdet, han sagde sidste å.r, er wshtdder og vrøvl:' Arldvfotn:Slccn Wrt'm 

Aflytning var opspind 
'( pen. , siv psykose, eAllin hævder, athan fik et dersøf:elsen og leUet over, l. :ELD BROKSØ 

Ekstra ,Bladet påpegede, .Det er nærliggende at tip om aflytningen gennem al jeg kan lægge det bag 
I en 88 sider lang under al to personer havde fjernet antage, al sygdommen har en mElior Jørgen Hansen på mig. Jeg lægger li! grund 
søgelsesrappon. plus bi aflytninp;sudstyr fra, Gam relevans {Ol' såvel indholdet en skyd bane hos Sjælland som Mer1ung, at min tele

meltoft-Hansens konlor i. i, som fremkomsten al hans ske Skydeselskab i 1986. Con ikl~e har været ailyltet«lag stempler statsadvo Sankt Peders Stræde 5 i. (Allins) historie om ailyl Han syntes sagen var lor siger Hans Gammelloft
kat Erik Merlung en KøbenhaJm. Udstyret blev i ningen." skriver Erik Mer skrap og fjernede mikro{o Hansen. " 

,omdiskuteret en kuvert sendt til Politids lung. nen. Men skydeselskabet Ebb~ Strange, SF's med
a{lyLningssag som pure EfterretnIngstjeneste med AI]jn vedg9.r til l:Ilul l rap. blev nedlagt i 1984. ie,n af følgegmppen, er 
opspind og et resultat al beskeden': 'Tak for lånH porten, al megel a{ det, han • AIlin forsynede Ekstra ol'så overbevist om, at AIlin• 

Sekrcta'riatschlJf, hjem har sagt, er 'sludder og Bladet med et loto - påslAet har opfundet sagen. 
meværnsmanden Lars-Erik vrøvl.~ Han kan ikke huske, laget i 1986. Her skød majo ~Men jeg drager ikke den 

'en syg mands tanke
spind. Alllh: der, i øvrigt blev af hvor han har Nsmurt fedt pit" ren S;>lllmc.ll lll<;,d ('Il Jn;Jnd vidlg;,,:ndc IIOllklusioll, al 

Den tidligere sekrelal'i skediget under sagen, for_ i tidligere afhøringer. Og og kvinde, som Anin hæv GammeUoft-Hansen slet 
atsehel på Københavns klart!de, at han med en st.a han vil hverken be- eiler af dede ikke al kende. Men ikke har været aflyttet. Det 

....Universitet, Erik Anin,,,_på_ dig .ukendt telelekniker kræne tidligere udsagn - e~ parret var Allins venner, ',~'1har m~n ikke bevist - ng detl 
slod i nnvember 1993. at "ThomsenH havde ./jernet ler om historien kun har som havde givet Allin Colo var Merlung enig med mig i 
ombudsmanden, Hans udstyret. ' rundet sted i hans bevidBl_ el _ der i øvrigt V3f taget i på vores sidste møde," siger 
Gammell.ol\·Hansens, lele. I betragtning a{ sagens al hed. 1984. hun. 
Ion var blevel ai1yUet i 1986, vor blev: en følgegruppe "Jeg kan ikke linde ud af "AIlin har manipuleret Gammellof1. og en medar· 
og dd vakle slor opslandel med fem ~olilikere udpegel det -jeg har været syg. det med beviserne," konklude bejder har fl'\r følt sill ailyt..
se, da historien kom lrem i til al lølge slatsadvokalens har jeg erkendt i dag. Mere rer grik Merlung. let - uden del kunne bev!_ . 
Ekstra Bladet undersøgelse, som begynd syg end jeg var klar over," • Modflat Allins påstande ses. Del har ikke været mu

Man lugtede eo skandale: te idecem ber 1993. Erik siger han i rapporten. har major Hansen aldrig ligl al rii en kommentar fra 
Samlidig med en hed ud Merlung fik dertil fire hjæl Det har ikke været muligl haft læt kontakl Ined For Erik M :rlung for en kom-I 
lændingedebat j 1986 stødte pere, og 170 mennesker er al lræffe Allin 101' en kom svarets Erterrelningsljene· mental'. 
den daværende prolessor nu afhørt. mentar. Han fratræder fra ste. "Undersøgel:'ien viser, al 
Hans Gammell(jft~Hansp.n5 KAbenhavns Universilel Ifølge unr:terSø,t'oisen pe vi taJ!,"~r b<!skyt.telsen af 

"t~m';!r.;W;1' ':1 ':.'::lt(~'l, 1,:m. P.,~~ki~,? t:'!~.- "I;';:::~~ ~",.. ':'~!ll'. ~e,,: ~'l";''i ,..~, Jr. ?",.:;cw:.< "~ P11~:iI''"''':"1~ frihl';l~'7Lli:' 
"'7,~.1;;~--:·,1l.:l~ pil m\';:.~:il:l.-i .s1/lt!'lld~T''''lIli·n i':lh'f !':_~ ~lll~ '''':"I 11-.1-..<' 1l:'I",:I;;!t·t r.'~ol llrt·l~ I'f\(·nl.'Ulln!:.~t)('. hl·,\t-r all "1111::"1.- !'.l.l:"t'r .lU' 
fra blandt andn' da,va'rpnrle Lars·Erik, AlItos forklarln· <!ef.<;idpnJlllt·n 1!l!l3. nester har v<!'wt invoh'C'ret stitsminister Erling Olsen 
JustitsminIster. Etik Ninn ger fra hillanrlen som logn. I <!Jlylninr::.~s,,~en. (,s) som mC'nC'r. nt sar::en ('r 
Hansen (Kj. Gammeltllll_ Og el1 spe'ciallæ~c har kon Iln'"l!l'r ikk.· "111I11111'11 sJutnu 
Hansen er tidligere for slal!:!rel, al Ailin siden 1980 Flere tin~ i AlliM historie Tilfr('\I" olllhmJ"ll\lUul
 
mand {Ol' Fl~'glningehjæl- har lidl af'en manio-depres- hænger ikke sammen. "Jeg er tilfreds med un
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Bevis og overbevisning
 
OM fjorten dage får eand. jur. Lars
Erik Allin ikke mere løn som for
skyldt fra Københavns Universitet. 
Han var rektors juridiske rådgiver og 
bruger af skæg og blå briller. 

For knap et år siden påstod han 
som en fædrelandets forsvarer, at han 
og den ufindbare teletekniker Thom
sen havde demonteret en af de evigt 
tikkende bomber, et aflytningsudstyr 
i professor Gammeltoft-Hansens tele
fon. Det skete, da samme hæders
mand var udnævnt til Folketingets 
ombudsmand. 

Juristen Gammeltoft-Hansen er 
fagligt uklanderlig, men han var su
spekt blandt dem, der syntes, han var 
et nummer for flygtningevenlig. Bag 
telefonaflytningen kunne man altså 
ane en politisk blikkenslagerbande i 
Set. Peders Stræde. 

Politisk mad for Mons. 
Da aflytningsgassen sivede ud af 

hørerøret, sagde Allin, at han igen
nem år til Politiets Efterretningstjen
ste havde udleveret universitetets 
navne- og adressefortegnelse over 
studerende. Til fædrelandets gavn 
forstås, og - viser det sig nu - under 
personlig indsats, tab af indtægt. 

•
 
Aflytningshistorien trommede rege
ringen sammen en anden dag end 
tirsdag. Justitsministeren fik pålagt 
at opklare aflytningssagen. Det over
lod han til statsadvokat Erik Mer
lung, som på grund af sagens mulige 

parlamentariske konsekvenser fik
 
hægtet et skok mundkurvbundne
 
parlamentarikere på som kontrollan-
 I 

ter. 
Merlung har talt. 
Telefonaflytningen af Gammeltoft 

Hansen kan ikke bevises. 
Juristen Allin har under afhøringer 

ikke brugt ordene "Min historie er 
opspind.« Men han har sagt, at han 
"hverken kan bekræfte eller afkræf
te, at historien om aflytningen alene 
har fundet sted i hans fantasi.« En 
gang jurist altid forsigtig i ordvalg! 
Merlung er overbevist om, at 
aflytningshistorien er opspind. 

• 
Uden ordentligt bevis er enhver fri t 
stillet til at sige, som ombudsmand 
Gammeltoft-Hansen gjorde straks: 
"Allin er en helt« - eller at sige - et 
fjols. 

Dette folkelige kraftudtryk kan 
hente støtte i en psykiatriskerklæ
ring'" dm, at Allin" "var p;iykisk syg,,; 
Og 1. oktober er han altså relegeret 
fra Københavns Universitets løn
ningsliste. 

Justitsminister Erling Olsen er 
lige før valget - tilfreds med udfaldet. 
"Vi tager beskyttelsen af grundlovens 
frihedsrettigheder alvorligt,« siger 
han. 

Det gør vi andre også. 
Allin har stadig ret til at sige hvad 

som helst under ansvar for domstole
ne. Men hvem gider høre mere? 

•
 



Sammenfatning af statsadvokat ~lurig~7U~dersøgelsel
 

· 
O urnen atlonD k t 

Kommissoriet for den af mig foretagne 
undersøgelse stiller i første række 
spørgsmålet, om der i eftertlret 1986 
fandt en aflytning sted af daværende pro
fessor Hans Gammeltoft-llinsen på den
nes kontor Sct. Pederstræde nr. 5. 
P~  baggrund af de undersøgelser. der 

siden midten af december 1993 har været 
foretaget. er)eg nu i stand til at besvare 
spørgsmålet og svaret er: Nej, det kan 
ikke alltages, at der fandt en aflytning 
sted af professor Hans Gammeltoft-Han
sen sam nævnt. 

Den primære kilde til Ekstra Bladets 
historie var sekretariatschef ved Koben
havns Universitet, Lars-Erik AJlin. ihvert

fald ror 3å vidt angår historiens centrale 
dele, hvilke er den ulovlige afiytning og 
ømstændighedeme. hvorunder denne 
blev bragt til ophør. 

AlIins historie er først givet til de 2 
jourlIaIister, som sellere lægger navn til 
artiklerne, da Ekstra Bladet med start den 
12. november 1993 begynder at skrive 
om sagen. Senere er AlHus historie i 
skriftlig form afleveret li! daværende rek~  

tor på Københavns Universitet, Ove Na
thau. . 

Den foretagne undersøgelse yder ikke 
Allins hiStorie hverken generelt eller blot 
punktvis sandsynliggørelse. 

Herudover ml det imidlertid konstale
res, at undersøgelsen på flere punkter 
direkte har godtgjort, at Allins beretning 
er usand. 

P<i et sent tidspun-..! i undersøgelsen - i 
juli 1994 - blev detJred en speciallæge
erldæring konstateret, at Allin er og gen
nem en 3.rr~kke  har;været psykisk syg. 
Den nærmere karakter af bans psykiske 
lidelse gl}r det endvIdere særdeles nærlig
gende at antage, at sygdommen har rele
vans for lIåvel indh[)ldet i, som fremkom
sten af hans historie om aflytningen. 

N~r  erkendelsen af Allin som en syg 
mand lægges sammen med det ovenan
forte, hvorefter undersøgelsen ikke kan 
stOlte troværdigheden af hans historie, 
tværtimod, bliver der intet substantielt 
tilbage, der taler for, at en aflytning skulle 
have Iundet sted. Det bemærkes herved, 
at undersøgelsen heller ikke iøvrigt eller i 
andre sammenhænge har frembragt op
lysninger, der taler for. at en aflytning har 

fundet sted. Som det mere detaljeret lin
des beskrevet i kapitel 5, har Allin i den 
sidste fase af Ilfuoringen af ham - efter at 
hans sygdom var blevet erkendt - på det 
direkte og enkle spørgsmål, om hvorvidt 
hallll historie om aflytningen alene har 
fundet sted i hans fantasi, svaret, at det 
kan han hverken be- eller afkræfte. Han 
har ikke brugt ordene: "Min historie er 
opspindu, men efter min opfattelse er det 
eIler alt foreliggende rimeligt at give hans 
udsagn denne mening. 

I forbindelse med AlUns udtalelse om 
hverken at kunne be- ener afknefte, at 
hans historie kun er fantasi, blev han 
spurgt, om dette svar var ensbetydende 
med, al han ikke onskede at udtale sig 
yderligere om historien. Dette spørgsmtll 
forblev ubesvaret. hvilket jeg naturligviS 

m<'ltte tage til efterretning som udtryk for, 
at han ikke ville besvare yderligere 
sporgsmal om selve historien, og selvom 
det betød, at en række spørgsmål fra min 
side blev afskåret. 

Med det her sagte er kommissoriet 
opfyldt, og besvarelsen af dets 2. led:. 
hvem der i givet fald stod bag aflytningen, 
bortfaldet. 

Den foretagne undersogeIse har imid
lertid gjort det muligt for mig at tilføje, at 
intet i undersøgelsen antyder, at nogen af 
de IO dterretningstjenerster, Politiets Er
terretningstjeneste og Forsvarets Efter
retningstjeneste, eller Københavns Politis 
Sikkerhedsaideling har været impliceret i 
en ulovlig aflytning af daværende profes
sar Han'> Gammeltoft·Hansen. 

, ~-
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li Berlingske Tidende 1. sektion Indland 

Rektor angriber pressen
 
Reaktioner: Køben under.ll/1lge sagen og bringe Allin var en psykisk syg mand. 

den frem. »Jeg bavde spurgt mig ior, h<ivns Universitets 
Det gjoroe vi sa godt. det om man kunne forestille sig, t<':ktor, Kjeld Møllgård, kunne lade sig gøre. Hvis at der la noget bag historien. 

Illener, at pressen har Mollgard mener, at den le men det kunne de, jeg spurg
optrådt kritisabelt i dende embedmand hos rektor te, ikke.', siger han, 

typisk er en type, man ikke Chefredaktør Bent Falbertfllrbindelse med den 
kan stole pa, synes jeg, at siger, at rektor Ove Nathan I,aståede aflytningssag rektor har et problem.~  og Gammeltoft-Hansen na:p

på universitetet. Eks~  pe havde stillet op på. presse
t fa Bladets chefredak Stolede på modet, hvis de ikke troede pa 

Allins historie. htr afviser kritikken. Allins oplysninger lIDe, jeg spurgle, havde al· 
Joumalist Anders-Peter Ma drig mærket noget til, at han 

,.., MORTEN P1HL 
thiasen, der var en af journali ~ar  syg, :;a dengang var jeg 
sterne bag Ekstra Bladet:> hi· tilbøjelig til at tro, at det mest 

J~c!ktor ved Københavns Uni~  storie. fastholder, at det var sandsynlige var, at der nr et 
vcrsitet, Kjeld MelIgard, an· rigtigt at bringe historien og eller andet i det,« siger Gam~  
Ill'lber IIU dele af pressen lor noterer, at save! daværende meltolt·Hansen. det er lettet 
''''ns h3ndtering af den påstå· rektor Ove Nathan som rege over Merlungs konklusion. 
..de allytning af professor, dr. ringen tog oplysningerne me
jllr. Hans Gammeltoft·Han get alvorligt. Ingen kommentarer 
~",  I/Vi lavede UndenYilgelser. 

Hall mener, at det ber give som gjorde, at vi stolede på. Rektor Ove Nathan ensker 
~"ll'd"in:  'i! ~lvr.m..'<3:g~\~"! l C-!Jmme!fcft-Ht!.~~  ~t:e:!~  A!IL~5 o;::!i"::r.ir.il:Cr.;( si;.:.. b.:~.  ikke at kore:r.~·.;p',e  hi';lG.i· 
~lUmalistkredse,  at lltatsad ikke, at AlliII var ~kjsk syg. justilsminister Erling ,"o 

y,jkat Erik MerJung nu fallt~  Foto< ]atI]l11genseTl Olsen (S) siger, at sagen be Det er ikke lykkedes at få 
~lIlr,  at historien kun har eksi~  kymrede mange. og at det var en kommentar fra Lani-Erik 
~lC',et  inde i hovedet på en uden nogen form for verifika· vigtigt. at den blev unders~gt;  Alhn. men ban ville næppe 
V'i)'kisk syg mand, Lars·Erik tion.it siger rektor Kjeld Møll Han vil ikke kritisere de jour. have udtalt sig, Til Merlung 
Allin. der var kilden til Ekstra gard. nalister. der b~gte  historien: bar han sagt. at han i dag 
Illadets »kioskbasker_. Ekst~  Bladets chefredak llUndersegelsen har forhin nærer dyb afsky for og næg

,.jeg er glad for. at aflytnin tør. Bent Falbert. i!fvi5er an dret enhver mytedalUlelse,« ter at tale med joumalister: 
øc:n ikke har fundet llted, men grebet: Folketingets Ombuds- »Det har historien lært mig.ft 
~,urnalister  burde måske spe lIJeg har ikke røde ører. mand, Hans Gammeltoft· Rektor Kjeld Mø.llgard op
~Illere  over deres brug af kil· N:!lr man far at vide af rektors Hansen, der .lItod frem på. lyser, at AJlin indtil i sidste 
.Id, og hvorilan ,de er. Jeg højre hand, at der har fundet pressemødet i november sid uge har udført opgaver ror 
,..rs[år ikke, at journalister allytning sted af den 5enere ste år. hvor Ailin fortalte oi universitet hjemmefra og fra
holpper på en sådan historie. ombudsmand, ma det være fentligheden sin historie, si~  træder pr_ 1. oktober efter 
,lc!r er baseret på en kilde enhver journalists opgave at ger, at ban ikke anede. at gensidig aftale. 

Fredag 16. september 1994 

Der er lettelse over, at aftylllingssagen ~ endt som en syg mands lege" ».skæg og blå briller.
 
Foto: ]an]ergen!.e1l
 



Fredag 16. ~clJtcmber  1994.• Indland Berlingske Tidende 1. sektion 

Aflytningsaffære var opspind
 
Rapport: Sl;ll',advo Statsadvokaten fastslår, at det elter alt foreliggende ri senere frem på et presse~  sens kontor pil universitetet i spektor 10rgen Hansen reelt gang mevnes som kamlidat 1. 

han ikke har kunnet finde be meiigt at give hans udsagn mode. Sct_ Pederstræde, hvor var afdelingschef i FE og kun november.kat Erik Merllllllt har viser, der blot sandSYll1iggør denne mening." konkluderer Han iorkl~rene. ~t han i for Thom5Em aimontcn:de ly t n~ træffes Ila Kastellet hver • Ul\der~ogeI3en  har doku
ikke fundet !x'l;rg for Allill$ historie. Tværimod k'lu st<ltsadvokaten i sin r~pport.  soæmerl'n 1986 under en tegrejet i telefonen, som de formiddag. Passer ikke, han menteret. at den ~ener.. rets
den faotasti::.k,' Ilistorie hau gedIgen!, at historien på liolge rapporten konstate skvdeoveisc af nll afdøde ma bagefter sendte j en kuvert til var reserveofficer ved østre chef hos ombuusmanden,Jens 
om, at den St']Wre om~  flere punkter er direkte rede speciallæge i psykiatri, jo~ af reSerVell, ]l1rgen Han PET mo-d udklippede avisbog bndsdels Kommando i Ring Maller, over for Gamllldtoft

usand. Mikkel Hemlann, i juli, at Al· sten. der var tilknyttet FE, iik staver ~Tak  for låm, "ted og fllJlgerede som kont Hansen fojre sill: anytre[, d~budsm;md, H;o.t1" Gam~ Da del samtidig er blevet lin fJiden 1950 har lidt af en aflyltf't. Allin fik et telefon AlEn, der Llllu",r afiturln" raefterretningsofficer, fast han omkring årsskiftet 1986
meltort-Han~'-'r1, blev kon.statl':re: uuder du:rforsk sakaldt bipolær manio depres' nummer og en identifikation gerne har fonalt, at "hjemme slar Mertung. 87 droftede ansoeuelse hos 
aflyttet i 19Hfj. Det er ningen, hvor 170 personercr siv psykose, der viser sig ved skode, som han knnne bruge, værnet blev en snbstitut for • AJlin har forklaret, at han i ombudsmanden. Men der er 
en syg milnd~  f.1l1tasi~  blevet alhort. at Allin har væ humor3vinguillger og årlige h\'i" han vilk l;llre noget verl drengedrllmrne", og at hans ~rterår~t 1985 havde været ingen tids- eller ~tedlll:CS5ig  

ret psykisk ilyg siden 1980, depressioner ai måneders va' sagl'n_ »hjerte hang ved forsvaret", med til at fjerne aflytnin.'lsud sammenhæng mp.'lem rlf't og historie, mencr han. finder Erik Merlung intet Ix righed. Han frygt~d~, at det v<lr en har nnd",r afhoringerne, der styr fra våbenhandler Ole Allins ptlstand om, at han i 
l<l:'g for, at aflytningen har Derudover' har han balt fælde, fordi han var blevet er gengivet i rapponen, æn \1orten"ens telefon i fonet begyndd-sen af oktober {jer

AI' MORTEN Plm fundet sted. tre-fire maniske faser, hvor bedt om at være særlig sag dret forklaring på adskillige ningen på GI. Torv. En histo nedeaflytningsgrej p:'l univer
han bl.a. har været hyperak kyndig for en advokat i en punkter og givet supplerende rie, som Ole MortellSen tidli siteter. konstaterer Mer!nng. 

Historien om den :<I~Ii\ede  af· Hverken ja tiv, kreativ og indblandende. straffesag mod vabenhandler oplysninger. gere har bekræftet. Var d!':n • Han Ia ... t;;lår endelig, at 

lytnill!: af pruf"'· ..... , dL jnL Da histori~n ifølge Mer· Ole Mortl':ll~"'", !;om var ble- ne historie sand, ville det brevet "Tak for lån« og ,1flyteller nej 
Hans GammdllJll If~Jlsen  på Jllng er opspind, betragter ifolge Merlung støtte Allins ningsudstyret ikke er modtavet ;\flyttet. . Otte spørgsmal
Københavns t)""nsJtet i Under den sidste afhoriTJg af han anden del al sin opgave  Han afventece derfor SltUa.- forklaring om aflytningen af get hos PET, hvor personalet 
1986 blev r"~\I" i en syg Allin 4. angust betonede Mer hvem der i givet fald stod bag tionen. Men ingen af de otte sporgs- Gammeltoft-Hansen. Men vilJe have huskel en ,;;tdan 
mauds simJ. Dell '1' fantasi, lung, at det ~ar  en ærlig sag at aflytningen - :;jom bortfaldet. D;l det i augllst-septem'o.er mM, Mtrlnng har f1;ndet det Ole Mortensen har nndet af ?O~t(<lr~endelse. [).,,, var gået 
opspir.d fra "llU" ,.1 1J1Uen. tilstå, bvis historien var fo Han m..n..r dog ikke, at ooget Lars-Erik IIfUn opfandt sdl! 1986 gik op for Allin, at Gam- væsent[gt at få besvaret, har høringerne erkendt', at histo direkte til chefen. Samtidig 

Detkouklu,k'!'" >ldi"ad\"o stret i en syg maud" sind, Han i undersøgelsen antyder, at his/lJriel1. Foto: Jan Jørgensen meltoft-Hansen var kandidat kunnet Ilnderbyg~e  AIlins )-li rien var \-lsand. men al han . .Yrr.k~.r ~!!i!lS beskrivelse .1f af
katen for Sja'lb"d I'flk M~r 'lj)lIrg-tt" rler:or AlE!l. ':1m ~~yt hverken Po!:t:~:~  ·Efte:-ro.::: tH v):>te~ ~,,::: fclli.ellngets· ·storie. Tværimod.. havde aJlalt med Allin at fast lytningsgrejet gamme\u.1g$ i 
lung, i sin r:.p.,.'··' om den ningen alene har fundet sted i ningstjeIleste (PET), Forsva efterforskning har statsadvo Ombtldsmand, og aviserr.e • Ingen har f.eks. kunnet be holde den. forhold til det, PET brugte på 
pastaede afl)'\nJl\1O )"11] Lars hans iantasi. rets Efterretningstjene"te katen brugt Ekstra Bla.dets beg,ndte at skrive pm den kræfte, at der {orell:ikskydeø • AlIins motiv til at fjerne ~  det tidspunkt. Og I\!lins be
Erik Allin, pas,,\,~'~r~t :,jem Allin svarede. at det kunn.. (FE) eller KobenhaVll~  Politi~  artikel 12. november sidste borlo:erlige regerings mod- velser j forsommeren 1986. lytningsgrejet var avisskrive skrivelse ai pejleudstyret. 
tneværnsmaml ,.'1/. jnridisk han hverkell be- eller afkræf sikkerhedsafdeling har været ar, der startede sagen, samt stanu mod GammeltoH-Han- hvor AUin mødte major Jor rier i september-oktober om som Thomsen bnJgte til at 
radgiver for ua\·,•.~'''lde r~k· te. indblandet i en ulovlig aflyt Allins skriftlige redegørelse sen, ;':ontakt~tle  Allin en tele- gen Hansen. De sluttede modstand mod Gammeltoft fmde aflytningsudstyret. )Ilig
tor Ove Nathan, ~1,~1  frem og l)Han har ikke brugt orde- ning af den senere ombuds til rektor Ove Nathan_ Allin tekniker ved navn Thomsen. ifolge vidner i 1984. Hansen som ombndsmand, ger fjernt Ira den virkelighed, 
offentliggjordl': ) tl'lvem~r  ni!: l,Min h.iswrie er opspind<l, mand. var den an;lnyme kilde til Eks Demootes senere pil aftenen, • Under"aihoringern.. har Al Merlung konstatere~,  at jeg fik forevist og demonstre
sidste <\r. men ..fter min opfattelse er Som·l.ldgang9pllnkt for sin tra Bladets historie og stod ,brud ind i Gammeltoft-Han- lin hævd.et, at -viceskolein- Gammeltoit-Hans.en første ret hosFE, .. skrive~ Mer\ung. 
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INFORMATION FREDAG 16. SEPTEMBER 1994 

Gammeltoft·Hansen blev aldrig aflyttet 
Efter at have afhørt	 noget Københavns Universi Merlung mener, at Allins syg Rektor Kjeld Mølgaard fra påstande om en aflytning af terer, at skydebanen blev luk· 

tets tidligere sekretariatschef dom er en af årsagerne til, at Københavns Universitet be Hans Gammeltoft-Hansen, ket i 1984, og at Jørgen Han170 personer Lars-Erik Allin har fundet han fandt på historien om af kræfter, at Lars-Erik AlIin som blev bragt til torvs. sen ikke havde den forbindel~
. konkluderer på. lytningen. har haft den karakter, der »Jeg er glad for beretningen se til efterretningsvæsenet,
Statsadvokaten, at Det er konklusionen på I den sidste fase af afhørin står beskrevet i rapporten. På og dens konk1usionerc" siger som Allin har beskrevet. 

hans rapport, hvori det gerne, efter at Merlung var spørgsmålet om hvorfor det Erling Olsen. Merlung konkluderer vide~aflytningssag på blandt andet hedder: blevet klar over Allins syg ikke blev opdaget tidligere si Statsadvokat Erik Merlung re, da intet tyder pl, at der
Københavns ..Den foretagne undersøgel dom, spurgte Merlung direkte ger han: har siden december 1993 af~  har fundet en aflytning sted, 
Universitet var se yder ikke Allins historie Allin, om hans historie om af~  »Grænsen mellem en syg hørt 170 mennesker. Rappor at hverken Politiets Efterret· 

hverken generelt eller blot	 lytningen alene havde fundet dom og et personlighedstræk ten genemhuller på en række ningstjeneste, Forsvarets Ef~opspind, som Lars punktvis sandsynliggørelse. sted i hans fantasi. Allin sva er flydende, og i det øjeblik punkter Allins forklaring til terretningstjeneste eller Kø
Erik AlIin fandt på Herudover må det imidlertid rede, at det kunne han hver man har gået op og ned ad daværende rektor Ove Na benhavns Politis Sikkerheds

konstateres, at undersøgelsen ken be- eller afkræfte. Til det ham i mange år, som min f()r~  than fra den 25 november afdeling kan have været in·
 

AfMADS LANGE direkte har godtgjort, at Al skriver Merlung: gænger (Ove Nathan, red.) 1993. Allin forklarede den volveret i aflytningen afHans
 
lins beretning er usand... >,Han har ikke brugt orde har, så er det sværere at få ~~je  gang at han i forsommeren Gammeltoft-Hansen. 

Statsadvokat Erik Merlung I juli 1994 blev det ved en ne: 'Min historie er opspind', på... 1986 på en skydebane fik for Merlung tilføjer, at under
meneT ikke, at aflytningen af speciaIIægeerklæring konsta men efter min opfattelse er Justitsminister Erling Ol talt historien om aflytningen søgelsen heller ikke iøvrigt 
ombudsmand Hans Gam teret, at Lars-Erik Allin siden det efter alt foreliggende ri sen siger ifølge Ritzau, at der af Hans Gammeltoft Hansens har frembagt oplysninger, der 
meltoft-Hansen har fundet 1980 har været psykisk syg, meligt at give hans udsagn er tale om en meget udførlig telefon af den nu afdøde Jør~  taler for at en aflytning har 
sted. Historien er opspind og fremgår det af rapporten. denne mening«. og grundig undersøgelse af de gen Hansen. Merlung konsts· fundet sted. 



!.-...,u, I~~"Aflytning 
ruIIN~,,,,, 

STATSADVOKAT ERTI< MERLUNG er taget på fe
rie, vel sagtens for ni fejre, at han efter en længere 

ørkenvandring nu kan vende tilb:lge t.il et normalt liv. 
Fridagene skal være barn vc\ undt. 

Merlung har i næsten Li moneder arbejdet på den 
merll utaknemmelige opgave nfn\le, nemlig merl At fin
de rid nf, om Folketingets senere ombudsmand Hans 
Gmnmeltoft·Hansen lik sin ideEon allyttR-t, da han for 
otte!tr siden :lrhcjdede på Købc'nhnvlls Universitet. 
Svaret er nu kendt af nile: Det lnleT intet for Ol!: JnC'get 
imod. Aflytningen at_dr tilbage rmm et postulnl. fostret 
af et menneske, rier havde været manio.depressiv gen
nem trett.en år, da han fortalte om den. 

I slntningen af november ::lif1ste Ar stod Erik Merlung 
med en eneste indgang til den nt_rolige historie: Uni
versitetetsjuridiskc kon~lllentLars-Erik Allin, der 
var trildt frem som kilde til Ekstro Bladets historie 
godt fjorten dage forindrm. Som biper!loner indgik en 
ukendt teletekniker. en våbenhandler og en nfdød ma
jor. Dette spinkle materiale har statsadvokaten bygget 
ud, sh ham; ber('tning til justit!lministeren nu er fun
deret i samtaler 11Ird i nit 170 perooncr, 

Længe før det. kom så vidt, vur andre godt i gang med 
at bygge hi!'\l.orien ud. Det var kun n[llllrli~t., for pres
sen stod her med ct. muligt daJlflk Wal.ergate. Intet cl" 
ler kun meget lidt hkv forsøml. 

Allerede dagen efter nt LarR-Eriks Allin pli et prCflfle
møde på universitetet havde gjort sin moustache til 
Danmarks kendt.este, kunne P(}lif.i!tell for ekflempel op· 
lyse, nt det var så A"odt som sikkert, al Han.~ 0;10)
mc1toft-l-l .... n'!.:n.9 tclefol1f1nmlaler var hlevet o]llln<lppel 
af en radiomodtager i klokketårnet pA Sankt Petri Kir
ke, fA hundrede meter fra professorens kontor. Snmme 
avis sutte en transoceansk research i gang" for at finde 
den gådefulde teletrkniker Thomsen, der ifølge Allin 
havde "lået for den afg-ørende del af operationen ved 
at afBøge Gammeltofts kontor med eu radioscanner, 
der til sidst hllvde afsløret en lille nad dims i telefon
,n. 

SItIFrENnE TEORlF:R om ba~mænd fyldt~ aviser
ne, EliB/ra Bladet kunne 2, december ievm'll den 

mesl konlrovel'\-;ielh: ved al tnr-:l~ "dnllHkc øVJ'il{helis
persoaer samt en r::ekke mennesku, der har præsente
ret. sig flom tidligere agent.er for PE'l' og Forsvarets Ef
t.errctningllt,ieneste', til indtægt for, at det nok kunne 
hetale sig at :<;ØA"C videre hos israelske Mossnd. Motivet 
var der også mange gode bud pn, for Lars-Erik Allins 
eget forslag var faldet i og med, at HanA Gummeltoft
Hansen ikke var på t.ale som ombudsmand på det tids
punkt, hvor den daværende regerings modstand mod 
at ladt! ham få jobbet angivelig-t fik Allin til nt tage af
fære. Ud over MO'lfmd-vinklt!o, der hyggede på, at 
Gammeltoft gik ind for automntislt aflyltil staL~løHr 

palæstinensere, havde mallden desud\1n været med t.il 
at ind'lkrænke politieta udgang- til at aflytte rum, og 
den senere omhudflmnnd havde og!lå været en driven
de kraft, du slrnfTcretspleje-mlvalgct havde afvllll ul 
lette politiets arb<!jde med at varetægtsfængsle BZere. 

Nå, vi var nu heJler ikke selv for gode, ni den stund, 
at alk de nævnte ll'oricr vil væTC kendt af de, der ful/{
t.e 'sogen' j bl{(}rnwfirm, Men da det nu lykkeligvis Blår 
klart, nf. ombullsmanden ikke har været nflyt.tet, er 
det. også blevetsjdsle udkald fnr at beskæftige sig med 
d(!n forgang"TIO vinters presse-mnni, 8fl lad os da bare 
forlælle, at e~. anonymt hrev med ct kryptisk tip fik 
herværende dagblad til at kont.;:lkte alle !line abonnen
ter på Bornholm (det var sendt fra Rønne). Dette for
gæves forsøg på al få et forspring kom vi!'lt nok et pur 
dnge efter, at fem medarbejdere ph et møde i den 
..oorlige aflyl.ningB-redoktion havde været g"anHke fil 
centimeter fra at. vove del. ene øje og rydde forsiden 
med overskriften HER ER THOMSEN. Vi var ikke rig
tig stolte ved, at hiAtorien i givet raId skulle bY~Re på, 
ol manden mltryklH'ligt bCllæglr'flc, at det forholdt sig 
sådan (og netop derfor blev den da heller ikke hverken 
skrevet eller trykt i sidste ende), men hviA man nu 
Aammenligm'r nlm/, hvarl han Riger d(ij.lltr.d lul hiln
det, så er han sgu da ikke troværdig, vel? - 0R II('r vi
8er han IIhenlyst, at. han ved mere, ('ml han vil ud 
med. Og sil videre... 

SÅDAN MA DET VÆRE, når cn sil godt :lom samlet 
pTCBse slås om forspringet i en sag, der kan være 

den største i nere år. Det vigtige består i at holde ho
vedet koldt samtidig, og det var om~nt.lig-heden nok 
bedre til ead pre~8en. Endcli~ gæld~r det. ::lt lett~l~en 
."'T·!~ I.-:t y,:~;:.:.~~ ·t:r..",_ '.;;::':r;' ."f..t; :ni, itT:""~ ~ .. ~.; 

",nYl f(,~ \'l"1r. "rl'·-)lO~.b··. "'. :i"'" 1.,''-'" !n'm\~iO·,ll·!,{lt· 
pllSttlOlll'f f~r dl'r('.~ t,'klulll'r :dl~·(tf't. HI'.' tI('! sker, erJ 
ing"f'n hlf'\'f'l klng('f{' nflrn~kolllikkrn. m!lr.~ 

--_.- . 



AKTUALITET 16. september 1994 

Aktivister fra Studenterhuset: 

Dømt på 
TV-indslag -

-
Trads mangel på bevi
ser er Ja medlemmer af 
Regnbuen blevet idømt 
bødeslraf far ulovlig 
våbenbesiddelse: Olle 
kabelslykker ag el iern
rør i el skab. 

Mtlnl1<lg tkllll. scplcmhcr mar
Keredes dermed den foreløbige 
nr~llllllillg på den ~~ka\dtc ICf
roris(·sa~ fra Sludcnkrhust!! i 
K\'lbcnh~Lvn med en dom i K~~
benhavns Bwct. 

En sen <I'ften i oktober 199.1 
slormede bevæbnede hetjente 
med hunde Sluucnlcrhuscl ug 
gl:nncmfl1rlC en rans3,&l\l1lg <Ir 
hyg.lI'lI1gcn. Af helastende mate
riale f,111dle de otlc kLIbclstykkcr 
og cl Jl'rnr~\r i et skab. 

Dagen efter udkom Ekstra 
Bladet med overskriften Terra
fislrede på forsiden. Lislen over 
l~gn3gliglletlcr i artiklerne har 
vi tidligere gcnnemgåer i Den 
,,,de tråd. 

Den øvrige presse fulgte trop 
i lidI aFdæmpt:! fonn. Ove Na
lhan. der lltlvue anmodet om 
ro1nsnsningcn. optrådte i medi· 
erne "dybt ryste(",oghan lukke

de I'ljeblikkelig Stut!cnlerhll<;el. 
O~Si' SlUdenlerrtu.h::1 blev blæst 
olllkuld <lf lIledie·<;lormcn. 

Nægter sig skyldige 
Ellllk <ir eneT. mandag den 5. 

sCJlIl.:l1lbcr. behandlede Køben
havlIs Byrclllcn eneste anklage. 
polittct kunne fabrikere på 
grtlll,llag. af lerrorist-llkliOllen, 
'1'0 nKdklllllleT af Regnbuen. en 
psykologisk rutlgivning. var tin

kl<l~el for 1I10vlig våbenhesid
,klse, ()!; polili-Olnkla.ccrell kræ
vede hl'lucstT;lf lil hver ur dem 
"P~l ikh' mindre elld 600 kr," 

Bcg..lle aklivisler megledc Ilt 
have værel i bt::siduclse af de så· 
kaldte slagvhben. Begge havue 
cl års tid r,lr set dem bag en ulsk 
i StudellterhuselS t:a[c i slueela
~en, 

• I relten oplyste den clle der
udover.ilt han 14 dage inden nlll
sngnillgt::n havde ryddet op i l~n 

png fPT nt komme lil ,Il male 
dCll. I dl'n rorhinddse havde han 
smidl en t'lske med kabelstyk
ketIle inu i Regnbuenssbb,som 
i Øvrigl mllnge aflure også havde 
ndgill1f; lit.', 

Den anderi." nnklagede - var 
først kommet ~tanke om kabel
stykkerne. dR hun dagen efter 
Smmllell meu <Inure RegnbIle
medlemmer forbløffet havde 
flImIcret over. hVfld det kunne 
være (or terrorist-våben. politiet 

Flygtninge Under Jorden: 

Usmagelig hetz
 
mod flygtninge
 
Har uffe Ellemann glemt, al også jøderne under 
2. Verdenskrig måne betale slare summer for al 
redde livet, spørger Flygtninge Under Jorden. 

- Ocr er åbenhart ingen grænser 
for, hvad politikere vilgøre for at 
~kabesigormærksomhcJi valg
kampen. siger Helle Bliddal fra 
Komiteen Flygtninge Under 
Jorden i en kommentar til Uffe 
EllelT1<1ons udtalelser om ..~glc 

flygtninge". 
- UHe Ellemann-Jensen me· 

ner. at <III for mange menneslcer 
fra fjern~ sIede r 5ø~er til Dan
mark efter rådgivning rrasmarte 
forretningsfolk i Indien, Afrika 
og MelJem~lslen, Det skader en 
human r1Yl!olningepolilik. siger 
han. Men han leverer ingen do- . 
kumenlalion for sine påstande.; 
så derlor er det ikke muligt at 
tage hans bekymring over orga
niseret svindel med asylans~g· 

ninger alvorligt• 
• '.1,·""(' nyg!nioJ:.c .N'; l'llll, 

hvad de klin for al rcdde livet, 
For nogle belyuer del måske, al 
de sælger alle deres ejendele og 
låner penge for at kOmme væk. 
AI (leJ så rindes bagmænd, som 
tager sig betalt (or at hjælpe 
flyglllinge uu ar krigs- og kOll

nikt\1mråder, skal vel ikke mm
me flygtningene. 

- Vi ved fro mange afde SIlger. 
hvor vi har hjulpet asylsøgere. al 
penge linder bordel kan V~re 
nødvendigt for at sliprc ud. Nøj
agtigt som under krigen. hvor 
jilldcrog politiske aktive søgte at 
undslippe na7ismen. siger Helle 
I31iclual. som (ioder det usmage
ligt, ar Ellemann-Jensen profile
rer sig selv på bekostning af 
nygtllinge og asylsøgere, 

J'S 

"ci- ;,' 

Et slrJrt Opblld af betjente s/On/lede Studnllt·r!lIlSe/. Resultat" };:/l 
bødestrafpå 6VO kr. ,'Folo: Gert Petersen). 

ifølge pressen ,l<lvde fundet. inlerview-situalionen. Dc [or-
Anklagerer, ;remlagde ingen k/Mdl' ".!1s.t ilt de opfaOede sig 

yderligere bev'ser 1m, at tic to som r~'pra:sclllanler for aklivi
anklagede havue været i bcsiu- ,sterne i f-{use~ oa..~er.t9fjta;,!,_d~,~.~~.· 
delsc aC"slagvåbnene", men let4 .•; .fremlagt-en·,forklanng 'pa, hVOT- ;l- : 

tere triumCerenueafspillt::de hun 
et indsl11g med de Io anklRgede 
fra lY.Lorri'jagen dier '[an
sagningen, 

Det umiddf:lbllre indlryk af 
indslaget er, III de to 3nkl3geue 
indrømmer, al de er ansvarlige 
for. at ue har bl agt kabelstykker
ne ind i Studelllerhusct. Men en 
nærlylning elJ~r nærlæsning af 
udskrift uf inlerviewet viser, at 
del gør ue ikk,~. 

Derimod I;~gge~ interviewe
ren det h-=le 'iden ind som en 
prænm {Ol" sin.: spørgmiåi. og de 
lo anklagede f.~rrnhr ikke at bry
de igennem med uen nødvendi
ge præciserin,r:. 

I reltengjol'de ue to meget ud 
af forklare. at ue var lokket i 
studiet på andre foruusætninger. 
og al de ikke havde kunnet slyre 

(Ol" "Colk fra Huset" kunne have 
bragl kabelstykkerne ind i Hu- .__" 
set. .••_. 

Anker til .... }, 

Landsrellen 
Anklageren 'citerede ikke 

konkrete passager fra indslaget. 
som kunne dokumentere. nt ue 
llnklagede havde indrømmet be
siddelsen. 

Ikke uesto mindre dømle by
retsdommeren dem, som ank/n
gerc,lI navue 11.1 i1:vei. i:lcr [m dig
ger endnu ikke en dvmsudskrift. 
som kan klarlægge. præcist hvor· 
uan dommeren er nået frem til 
uenne kendelse•. 

De Io medlemmer af Regn
buen hM allereue besluttet al 
anke dommen til Landsrellen. 



Den røde tr6d • 9 

En bred vifte af Ø-tilslutning 
En afhopper fra SF, Io olmindeligt politisk inler
esserede HF-studerende og en aktivisllra det 
oulonome miljø. Der synes at være bredde i 
sløllen lil Enhedslisten - og ikke kun fra de kend-
le i dagblodsannoncerne. r 

En autonom 

Den firkantede ver
densopfallelse i del 
outonome miljø er ved 
at blive blødl op, me
ner Jesper Lund, 29 år. 

Jc~(Jcr LUlld cr29 '\r. psykologis. 
luderende og har de "l\lslc par år 
q:rc\ nktiv i StuJcl1{crhusd. 
Studerende Mod Rat.:j"lJlc o~ 
del! psykologiske rtll.i.givning 
Regnbuen. ()g han viJg..:rnc ved
slå sig ctikclto.:n "autonom". 

• Delllllf'ltl(l.jc~<1rbcjdcr ngcr 
orgalliscn:l politisk. er i ordels 
forstand autonom. Men lien 
,Hl101l0n1l' bcv,r~clsc er silm
l1\ensat og er jkk~ enige om alt. 
sif',cr Jesper Lund. 

,\(('n .!tI ritl llar kCflllrrcgnl't 

ikke-parlamentarisk ~Uu lige
frem Qnli-PQrl(J"'~'HQrisk hD/d
lIillg~ 

• Det er rigtigt. <lI del uden· 
omsp.,rlamclllariskccr det, man 
er S<lJlllllcn om. Men det er (OT
kert al sige. al der ligefrem er en 
f111ti-pilrlamelltarisk holdning. 

.I'cr~onligt har jeg ikke noget 
illl0d at ~lemme. Jep,synesdclcr 
rcl vigtigt. <It der kommcr nogie 
gode folk j Folketinget. 

- kg 11,\1 håre gjort op med 
mig sclv. at jeg ikke vil arbejde i 
~l\ partiorg!1nis;cring. Det er ik
ke sådan. jeg bruger min energi 
bedst, ~igcr Jcspcr Lund. 

Brug for en talerstol 
Jc~pcr Lllnd er Ikke i Ivivl om,at 
krydset skal sætics ud for liste ø 
dcn21. septcmbcr. 

- Må~ke havde jeg været lidi i 
tvivl, hvis der havdc værcl vaig
mulighedcr Iii venstre for SF. 
Men det er dcr ikke. 

Del Cl" Jesper Lunds vurde
dug, al delc af ..miljØct" bakker 
op om Enhcdslisten. En del oven 
i køhcllllcd praktiske hAndsræk
ni!tger så :'iom plakalopsætning 
m.v. Også [olk, som aldrig har 
blamlcl sig i den slags arbcjde 
før. 

- Der har førhenværcl en Ic n
llcns til al sige ..Ild med aH del 
etahieredc". DCI firkanlcde hil
ledcer nok ved al blive blødt lidt 
øp. 

Nenfe llafl.fCfl IIfldcrslrcgedc 
Iler i ovisen i sidstc liRe, al dcr t'r 
meRet \li1{ligr al .fkabe ~/l (/iolog 
'I/ellem den Ramle vel1strej7_i og 
de l1J'e hewl'nc!.fer. Er d/l enig? 

- Helt besteml. Jeg synes. at 
Enhedslislen gør mangc finc og 
gode lmg. JlII'1l ll".clc ~<lnr.c er 

i ..--...-.....;. 

! ~-

>~~"~~it--l :.:;~i .~":~' 
: ,,;',r:--!"---. 

-Enhedslisten g ~r mangefUle og gode ling, men noglegange er dd også 
lidt tamt og /omdsigeligt, siger Jesper Lund.. ...r 
del også lid' tamt og forudsige
ligt. Der mangler lidi liv. 

- Der opSlår iel en lendcns til 
vanetænkning. når man danner 
et parti - og det er ikke lel al 
lokke nye og ulige til. hvis det 
hele er afgjort på forhånd. siger 
Jesper Lund. so,n faktisk deltog 
på EnhedsiistensstiCtende møde 
i 1988. Men det var ikke noget 
for ham. " 

- Jeg blev rubriceret som 
..uorganiseret", Hk ikke papirer
ne til tiden ogkllnne høte. al det 
hele var aftalt i '\lrvejen mellem 
VS. DKP og S...:'P. Jeg Cølle mig 
som stal!s!. 

Siden er Enhedslisten som 
bekendl blevet en medlemsor
ganisalion, og Jesper Lund er 
lilfrcds med. at tlel har udviklet 
sig tilet forum.l.vordcrer plads 
li! [orskcllige poliliske tcnden
ser. 

Et pragmatisk 
univers 
/lvitke /orrl~nrninger knJ'rrer du 
tit F.nheds/i5/en i Fofk(·tinger? 

• Folkctinget fyiller mc!!-el i 
den r<1liti~kc di(k\l~~lr'll i 11:",_ 

mark, så det er vigtigt, at En
hedsIislen er der til at rej~ de. 
baller. stille forespørgsler. kom· 
Ine med indsigelser o.s.v. 

- Primært skal Enhedslisten 
bruge Folketinget sqm talerstol 
og sørge for. 81 informationer 
kommer frem. I større politiske 
sager. hvor SF har været rel Val
ne. kan Enhedslisten ruske op i 
den herskende konsensuspoJi
tik. F.eks. omkring Maasfricht
traklaten. Øresundsbroen 0.l!.... t 

. begivenhederne omkring 18. 
maj sidste år. 

- Omvendt er jeg også lidt 
bange ror, at Enhedslislen bliVer 
lidt sløve l af at være i Folketin
get.Detersværtalvzrevisionær 
i den 'forsamling - specielt når 
der hele liden skal tages stilling 
iii kortsiglede økonomiske og 
poliliskc spørgsmål. 

_Del er en lidI farlig kurs ni 
komme ind i det der'kortsil:/.ledc 
og prl'lgmatiske univcrs. ~hv(\r. 
man skallzkkes vzlgcme. Vac·· 
einen nlOd delle er kontaklen lil 
et aklivt bagland. så jeg synes 
alligevel. "det er rigtigl al g~rc 

del. 511111er Jeo;pcr Lund. 



En bølge af uro på vej /9~
 
Sociologiprofessor Francisco Campbel! foreslår selvstyre som løsningsmodel Ir 
Af Louise DetIefsen	 le af Israel. 

Men frygter du ikke, at det 
kan ende med en lavine af 

Verden kan se frem til en etniske konflikter, hvis auto
ølge af social uro og blodige nomi bliver 'løsningen '? 

nonflikter, efterhånden som ~ Folk begynder jo ikke at 
"	 etniske, kulturelle og reli skyde, fordi de elsker pistol

giøse mindretal får nok af er, De kræver ·heller ikk", 
flertallets diktatur og giver autonomi, bare fordi de ser, 
samfundet fingeren, Løs at en gruppe i nabolandet 
ningen hedder ( mange til får det. Etniske konflikter 
fl'l"lde selvstyre, opstår kun, fordi den domi

let er den erfaring, den r.:lerendo befolkningsh'Tuppe 
Iucaraguanske sociologi· i et lano diskrimineror lan~ 

professor Francisco Camp. dets flvrige befolkning. I vo
beU har draget efter knap 20 ros tilfælde faldt volden 
års blodig borgerkrig i sit mærkbart, sLraks efter at 
hjemland, En. borgerkrig, auLonomi-lovene blev ind~ 

der blandt andet førte til ['Jrt. Midt i al fattigdommen 
oprettelsen af to autonome bliver udsigten til selvbe
republikker på den caraibis stemmelse et lys for enden 
ke kyst i Nicaragua i 1987. I af tunnelen, siger Francisco 
en situation med omkring Francisco Campbell tror på a.utonomi. - Foto: ,Jens TJl'esling Carnpbell. 
90 procent arbejdsløshed, Han er forsigtig med at 
forsøger områdernes seks res erfaringer, Ecuador, der i det seneste år drage paralleller til den in
forskellige folkeslag i øje Han .ser med hekymring har f~'rt til blodige sammen diske delstat Kashmir. Her 
blikket at opbygge en ny på de tilbagevendende sod stød med regeringsstyrker. har indiske sikkerhedsstyr
selvstyrende samfunds ale uroligheder i Mellem- og -Autonomi er ingen mira ker og muslimske militser, 
struktur. Et grundelement Sydamerika, kelkur, men det er en frede der ønsker at løsrive sig fra 
'r et universitet, der skal - Hvis en gruppe i befolk lig måde at stoppe de volde det hinduistisk dominerede 

, ,orhhldm de regionens unge r:.ingen ikke føJ Ar, Ilt de hnr . lige kampc·mellcm regering !!1nderhJ.nd;D'::!!t:.r!go?t hinan
kloge hoveder i at rejse væk. nogen indflydelse på det og mindretal på. I ethvert den i mere end fire år, 

Francisco Campbell, der samfund, de lever i, s~: hol samfund, der undertrykker - Men når regeringstyr
også er cand.scient pol. og der de op med at bekymre en del af befolkningen kom ker i så lang tid har forsøgt 
tidligere ambassadør i det sig om samfundet. De bliver mer der en dag, hvor begge at undertrykke oprøret, er 
sydlige Afrika, er selv ligeglade, Og det er en me parter indser, at der ikke er det nødvendigt at se på fre
stærkt involveret i udviklin get farlig udvikling, der uaf· anden vej ud af volden, end delige alternativer, såsom 
gen af selvstyre. Han besø· vendeligt vil føre til politisk at give mindretallet en vis selvstyre under en eHer an
ger i disse dage Danmark ustabilitet, siger Francisco form for selvstyre, siger han den form. Ingen af parterne 
for blandt andet at lære af Campbell og henviser til de med adresse til det nye p~ kan jo vinde over den anden, 
det grønlanske hjemmesty- indianske oprør i Mexico og læs,tinensiske selvstyre i de- .5iger Francisco CampheiL 



DEBAT
 

Politisk
 
psykiatri
 
Tilbagevirkende diagnoser til de besværlige 
ArT!1oml1s IkedRdorff 

JEG HAVDE et mnrericlt 
fredag morgen, ,Jeg troecle 
jeg hefandt mig i afdll(!c 
So:>vjetunil)r.en, hvor mnn 
.io havde for ekik nt. l~se 
pinlige problemer for den 
herllkende klm'lle ved ot 
give ubekvemml' personer 
en psykiatrisk diagnose. 

Senere pil dagen, da jeg' 
h,wdo ("et lm~t nile avise,' 
ne, forstod jeg atjcg hm'de 
l.aWlt fejl. Det vllr værre 
endnu, I Sovj!!tunionen 
n"!iecl(·'~ man dot;!." mp.d nt 
~rlr~.E-r! :d)t RI:t~'fW'T'! :,!_
.l,- r,lJ'\' l1;~''''-''t'-~", 11~..' l 
{J""'nllrk 11'.\1" \', \'l I"~lll 
rkr kun )n~l' pmh!('mer ror 
de h('rskli'!1dc ved nt erldw
rc folk sind~sygl] merl til
h"gtlvirkeouc krun, 

Lnrs-Erik Allin fm Kø
;lcnhflvfl~ Ufliversitet h,;ll 
ikke hlll'l' frm\,lIilcmt iliA til 
sin an.Yl.ningshistorie, 

hvnd der nr (talt nok. Og" f'n 
pinlij: hi>;t'Jri" fOl" d(lm der 
nur ll.gemt på den. Nej, 
munden cr sindssyg. Og 
det - konstaterer en psy
kioter i 19\H, ifølge IIvlser
nes gengivel~n nr ~!.AtAarl_ 

vokat.en - har han været i 
(joMen snmfuldc lir, nlhll 
god I. og vel før hfln hegynd
te at gøre (lc hekendtllkn" 
ber Bom 1!\w1e hundp.n un
der h1l11l' rnntnBti~kc hi~to_ 

rie. 

'THOMSEN', dco for
svundne tf'lP.t.(~kniJ.lr.r. lUll; 
~ .,',; '"~ _,;-; " ... ;~ ~~ ~_. e!::-~; 

~l --H':'''H"'' •• ,.. ,! lnu,,' ,.10,,1 
II- ,\Ihll h',w,' 1j1'Tlw\ den 
hemmehh'T' mikr()ron frn 
Hfln8 G(1mme1toft·Hfln_ 
-!'iCOH lr.h,r"n ng- v"'re "fm!. 
h,." J"l et V:J1rl~JlU~, hvor 
de ~nmmon ~kulle ha~'e 
siddot og kllpprt ho~lnve,. 
UlJ lIf en nvilll.i\ H llfl~v lil 
Fl~T dIer PI~T. 

-- Hvno er d('t fnr ct·vr'l'l"j,, 
hu.«. hvor mnll knn sidde 
og klippe hogst,nvcr ud af 
en nvis uden atohl;vc lagt 
rct voldsomt mærke til? 
spurgtn jeg Allin efler at 
han vnT atb.et frem. 

Nå, nej, det vflr ikke ct 
værtshus, det VflT hans 
eget kontor. svarede hun. 
Hvilket bekræftede min 
formodninf:: om nt hnn var 
den .Atmrkt ,ligtemlp. t,)'pe. 
Hvis stntsndvokflten har 
prøvet, hnr han aikkert 
hllft liw. ~o'i ~vmrt v~d nt 
fin,.j~ rlp.t t'·.~r.~,",T"~ ""m'",." n, ;-,,.,~,. J'h";-;,~",, 

,J}-'.\~ I-:H m,,1l1 ph Knhen
hn\"n~ Uni\l'rsile( og IJflr 
klmclt J,ar~-f,rik A1!in grm
n"'n rnnn!':c lir, hllll1l1t nn
det frfl virke i de ~tyrende 

or~oer fr,' deng-nng vi 
havde en sf(l!rkt. demnkra
l.i.~K ~!,yn~h", ph uniVI,rHil.l:'
tot. lig derfor var tvunget 

Tr.ghing:
 
Jør,~ Willum.5en
 

til at lytt.e til hinanden, 
Hall og jeg hovde tern· 

m~ligforllke1liJ;'E' meningrr 
om hi'lde universitetet og 
verden. Men vi var en drJ 
of hoO\~ dele <:>g lærte nt 
omgå~ oft resprJ.lt.ere hin
a(\([oo, Dot var mit indtryk 
ol. han syntes tidBnldcr~m 
""lli,IL k"dellg. Den hovdr 
nok vroret. Il,iovere for horn 
undo~ hraæt:teh~en, hvor 
hnns lIlJnS for hemmeli~e 
front(;r vor kommet bedre 
til sin r .. t 

At 1'lIn nu er orllkedillet 
rra vores tidJir;-ere fællell 
(1\'hejdllplnds, IlynC!! jeg er 
beret.tillet. Grunden er 
nemlig hlondt nndel nt 
hnn beordrede llndemrd· 
nede )'ood dere,~ pmtest til 
ulovli,: udleverina nf op
Iyanin""r om pefSoner, Så
dun noget kan et universi· 
tet ikk<;l huve, 
Uhchngcl meldcr sig IIl1r 
Lars-Erik Allil\~ hnndlin
ger or,; undres tdlmndi~,"e 
leven med dem ekulllkvdl!1I 
ind 1111deJ' en Il.~,ykiatl'isk 
diagnose, 

ALLIN NÆREDE nogle 
bi.:orro politi~ke opfal.tel
Ber, Jeg hur ikke lIvært ved 
et Se I,.,ordan d~ kun hnvo 
Icd1, horn nd i IIkøro hund
Iing~r "på fædrelundets og 
uni....on.itetets v~gne. 

Men vi, der hnr arhejdot 
~nmmen med hnm, har oe
cepteret hnna arbejdskraft 
0(.1 hans juridiBke jUf!:e
ment. - hnn 'Inr univer~i
tets juridisko rAdØver og
 
har sktfvet udkns~. til en
 
hol lI..,l tf lnvene omkring
 
det _ knn ikke være be

kendt M. IlJippe nf med
 
skumme,) ....ed hjælp af
 
psykiotri. Dert,j] er lrndi


. tionen for bruW-l-pl:l.ykiotl'i
 
i t,otnlitære stnter for so

lid. 

Jeg aner ikke hvad psy
kiateren i 1991 IlUr bygget 
sin tjcrndiagno~erir Allin i' 
1980 pli. MIlsk" har /lIUn 
været indlagt tidligere. Og 
hvad all, det er vi sd mnnge 
der haf, 
De~ vkkeJigt. uhyggelige 

i «agctl t.r'sf.. vil1ir,t sAmt.H. 
~ medier acerpter<>r den 
psykiotnslle løsning pd AI_ 
lin-problemet. Den f!'ikell' 
der Allin. Men den friken
der først Of!: fremmest dom 
der er lmppet pA hanll lim
pind, he.iblnndt de her
I'Jkende ~c.nne pa Chriliti
anshurg, 

Vi ]cv('r altsIl i et lflnd 
hvor plllitif't civ<>r hesvmr
lige f3ntaster en till,nge
virkende psykiatrisk dia
gnose. Det bn godt give 
en mareridt. Fnr virkelig
':e'~m: ~r :'~ 'ne!..~f. r.m:-! 
hJ'n·!t"·j'l: '-"'I"'l1r!l!';l"l1 
.'r al f,,1H1l~1\'rl (>~ k\"I~pJ' 
rulinn~~Kr1T'k som Alrtn,~ 
f1n(les i huVl'dl'l pli. helt 
normftlp. ml'nrWl:Ikl'r. 

J)('f. j'r "" ri«ik" u,,'" ",II. 
leve med. Det er for billigt 
og pinligt, al bmgc pay
kiflhien Ul Ilt dllmml' elen 
ri~ik.) ud ar dun n"rmnlc 
tllvmreIA(' mod, 
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HVADhand. 
ler Allin-sa

gen egentlig 
om? Noget med 
aflytning? Næh, 
jor en sådan har 
jo tydeligt nok 
ikke fundet sted. 
Noget med om
budsmandens si· 
tuation? Heller 

ikke, for Gammelt'lll /lansen var endnu 
en llganske aimilld.·hl!ri professor da 
den ikke-eksistt.'r,'ml" aflytning skulle 
være g:l.et for silo:. 1',11 'iIS indsigt i hele 
sagens indhold [<'Ir 11I,,'1 af statsadvokat 
Merlungs beretniJlII" "lem også kun en 
vis. 

Før det første I,:n "ldn ved offentlig
gørelsen udeladt ,-I .,/ de vigtigste bi
lag, en \ægecrkJa'rIJJlJ om hovedperso
nens mentale sUlldll"oIcitilstand. Dette 
er fuldkommen fonl ~digt  ud fra men
neskelige hensyn; 11I"'1 derved svækkes 
dokumentets værdi ~"m  videnskabeligt 
arbejdsredskab. 0" IIldn kunne i øvrigt 
da godt ~2ve  nævnl jla hvilket grundlag 
lægen udtiller sil(: 'mt han har haft Allin 
som patient geaucm ;1<::.<; t.=, dk;: or::: 
han tværtimod er illllkaldt som helt 
neutralt vidne i ~itl~1I1  øjeblik. 

For det andet I!r "fhøringsrappor
terne redigeret, vl~~  dele er udeladt. 
Muligvis af prakti~kl!  "'rsager, fordi no
get er skønnet uvllftlll"t. Men som jeg 
nedenfør skal nævn'! c:r i hvert lald en 
væsentlig oplysnilllf ,"" den måde lor
svundel ud i det blå. 

At nogle al de lillI/ædende personer 
er anonyrniseretll!, lI"r ikke så lorfær
delig meget, oml:url .Id virker en 

anelse komisk at Ix Gammeltoft-Han
sens kone ikke må optræde med navns 
nævnelse. Det koster kun et opslag i 
Kraks Blå Bog at finde lrem til hendes 
identitet, 

Det er nu en lastslået kendsgerning 
at hele historien er opspind; men det 
bliver den på en måde kun så meget 
desto mere interessant af. Lad os. et 
øjeblik antage at den havde været 
sand. Hvad var den så gået ud på? 

Abenbart at en efterretningstjenes.te 
havde overtrådt diverse lovbestemmel
ser (Ix om privatlivets lred). Havde det 
været nogen nyhed? Lige siden Kejser
gade har man vidst at den slags sker. 
Et par enkeltpersoner kunne måske 
have lået ørerne i maskinen, men efter 
et par måneders rorlob ville det hele 
være løbet ud i sandet. 

Nu derimoo er det nogle helt andre 
spørgsmål den brede offentlighed kan 
være fristet til at stille, Det mest på
trængende er nok dette: hvordan i al
verden kan det ga til at en hojtstående 
embedsmand ved landets største uni
versitet geJUlem mere et du:>in år kan 
gå rundt og lide af en sindssygdom 
ucen at nogel! Clf han~ koikge. elle, 
chefer griber ind for at iJjælpe ham? 
Subsidiært for at afbøde konsekven
serne af hans sygdom. _ 

For beslutningen om at gå til pres
sen (Ekstra Bladet) med en gennemført 
løgnagtig historie er jo muligvis ikke 
den eneste afsindige disposition man
den har truffet i sit statslige ·virke. I 
dette tilfælde har den kun skadet ham 
selv (med mindre man regner en lang 
række personers tidsspilde for en ska
de); men det kan jo meget vel tænkes 

3 X Hansen
 
at hans besynderligheder i andre tilfæl
de er gået ud over ganske uskyldige 
personer. Delte problem er ikke lost 
med at man bare fyrer fyren, og så el
lers glemmer alt om ham. 

Sagens indhold er digt. Lad os derfor 
digte lidt videre på den. Inden for ram
merne af en liæntia poelica vil jeg vove 
den påstand at en væsentlig ingrediens 
i hele affæren er at navnet Hansen op
træder hele tre gange. 

MEN del der først og fremmest slår 
en udenforstående er naturligvis at 
hele affæren udspiller sig mellem en 
flok meJUlesker tilhørende samme fag
lige kategori, nemlig jurister. Den ene 
jnrist (Erling Olsen, som i skrivende 
stund er justitsminister) anmoder en 
anden jurist (Merlung) om at undersø
ge en påstand fremført al en tredje ju
rist (Allin) om at en fjerde jurist (Gam
meltoft) c.r blevet generet på foranled
ning af en femte jurist (Ninn-Hansen). 

Meget kunc.",ntreret lyder deil 
AlIin'ske påstand sådan (side 28): på et 
vist tidspunkt blev han kontaktet af ma
jor Jørgen Hausen. )IAllin har ... Iorkla
ret, at Jørgen Hansen jo kendte ham 
gennem skytteforeningen og derfor 
vidste, at han i kraft af sin militære ud· 
daJUlelse havde et fysisk og psykisk be
redskab skabt til at løse en opgave som 
fjernelse al en aflytningsenhed.« Nu da 
man ved at deJUle llforklaring« er gre
bet ud af luflen, giver den et mere in
teressant billede af hvad der er foregå

et af UgedaJUlelser i hovedet på Allin, 
end hvis den havde været korrekt, især 
sammenholdt med den omstændighed 
at hans psykiske beredskab jo aldeles 
ikke har været særlig solidt funderet. 
Han har abenbart søgt at bøde på sin 
mentnle skavank ved at optræde i en 
slags Rambo-rolle, manden der resolut 
løser tilspidsede problemer geJUlem 
utraditionel indgriben. Især bemærk
ningen om det fysiske beredskab er nut
tet. For at foretage en sådan fjernelse 
kræves der vistnok ikke andet end en 
skruetrækker og almindelige finger
kræfter. Men i den generelle mytologi
sering der her er tale om hliver det til 
noget i retning af en kraftpræstation af 
herknlisk art. 

I den redegørelse som Allin har afgi
vet til den daværende rektor (aftrykt 
som fotokopi, bilag 3) er der en uanse
lig stl"efejl, som stiltiende er rettet i 
statsadvokatens beretning (side 7), 
"'':L. ~Grn  =lig-.-13 alIi-"l",.el er .et alslø- 
rende. Det drejer sig om en manglende 
bindestreg. 

),l... pludselig lortalte JH mig (uopfor
dret) en historie om at Hans Gammel
loft Hansen (HGH) blev eller ville blive 
aflyttet. Han udtalte at det var noget 
svineri, som burde stoppes, men at det 
ikke var muligt for ham at gøre det. 
Jeg var ikke på det tidspunkt klar over 
de familiemæssige relationer mellem 
ham og HGH~(.  

Det sidste er nu ikke så mærkeligt, 

for der eksisterer ingen sådanne relati
oner; men desværre mangler den til
svarende passus i afhøringsrapporten, 
hvor den abenbart er udeladt som væ
rende for fjollet. Når Allin bilder sig 
ind at de to personer er beslægtede 
med hinanden, skyldes det ene og 
alene at de begge to hedder noget med 
Hansen. Derfra digter han sig frem til 
at han kan "redde« sin vabenbroders 
slægtning fra at blive offer for... Tja, 
for hvad egentlig? 

Hvis det kun havde været lor en af
lytning, ville sagen jo have kUMet kla
res ganske nemt, nemlig ved et post
kort med teksten: llLad være med at 
bruge teldonen i Set. Pedersstræde.u 
Men Allin er ude på et større opgor 
med ))fjenden~(.  

Det er her den tredje Hansen kom
mer ind i billedet. At Ninn-Hansen 
blandt meget andet også er i besiddelse 
af en bindestreg er en velkendt sag. 
Når hans efternavn forkortes, sker det 
altid under udeladelse af sen-navnet, 
hvad der jo er almindelig dansk skik: 
NiJUl hedder han blandt veJUler, hvis 
han efterhånden har nogen. Eneste 
undtagelse I;"~  j det eftc.-ila."den indar
bejdede udtryk )IHansen-gate«, som ret 
beset er temmelig mif!visende. Der fin
des adskillige hundrede~tusinde  

Hansen'er her til lands, men stort set 
kun en NiM. Den metriske imitation al 
glosen Watergate kræver imidlertid at 
man starter med et tostavelsesord. 
Derved går )Ibegrehet«. Hansen hen og 
bliver dominerende som betegnelse for 
den kontroversielle side af Ninn-Han
sen - i hvert fald i en forvirret bevidst
hed som universitetets juridiske rådgi

vers. Clash.'et mellem de tre gange 
llHansem~  optræder koncentreret under 
afhøringen i lølgende passage (bilag s. 
28-29):),lJH spurgte afhørte [dus. Al/iII], 
om han syntes, at Gammeltoft-Hansen 
var en kontroversiel person. Afhørte 
svarede nej hertiL Afhørte oplyser, at 
G<lmmeltoft-Hnnsen på dette tidspunkt 
var i klar modstrid med Ninn-Hansen, 
hvilket kraftigt optog medierne. Det 
var som om JH vilJe vide på hvis side 
afhørte var. - Afhørte oplyser, <It han 
helt var på Gammeltoft-Hansens side.« 
... )IAdspurgt .. oplyser afhørte, at det 
var hans opfattelse, at det var NiJUl
Hansen, der stod bag. Afhørte spurgte 
JH, om det var Ninn-Hansen, der stod 
bag. Det viJle JH ikke svare på(. 

Det man møder her er for det første 
et tilfælde af navneassociation. Tre 
personer (majoren, professoren, mini
steren) har officielt tre forskellige ef
ternavne, der alfabetiseres under hhv. 
H, G og N. Men i den syge bevidsthed 
sættes de i forbindelse med hinanden, 
fordi de har et fælles fonetisk element. 
For det andet har man et tilfælde af 
trangen til at analysere situationer 
her en imllginwr situation - j- gest<llter-.: 
De tre disparate (usammenhængende) 
elementer indføjes i en triade bvor 
størrelserne klassificeres i forhold til 
begreberne plus, minus og nul: den 
gode, den onde og den neutrale, hvoraf 
den sidstnævnte kommer til at fungere 
som katalysator for et - ligeledes ima
ginært - opgør mellem de to første. 
Allins Don Quijote-agtige felttog er ikke 
først og frenunest pro den gode Hansen, 
men derimod contra den onde: hele histo
rien er en spin-o!!på tamil-sagen. 
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J. 
, At blive hørt
 

Da jeg i mandags ankom til 
Københavns Universitet 

lidt før klokken ni, var barri
kaderne på plads. Administra
tionsgangen på faget p~yko

Ingi var igen be.~al af slulle
rende. 

Jeg flpOgte rnr.~øg~vis nIelI, 
hvor tillligt besættei!'.eo var 
effektueret, og fik snm svnr, 
nt revolutionen flkam fltAr tid
ligt op. Nåja. Al de revolutio
nære vitterlig llar,humor, fik 
jq; Yf]erligel'e et hevi~ p<'l, fIn 
efterlysninger af brnsten svir
pede i luften. Hvad jeg j et 
øjebliks frygt troede var de 
autonomes forberedelser til 
voldelig gllen grassat. viste 
lIig at være en vits. Brostene
ne har ikke været i anven
delse. Besættelsen har hidtil 
været yderst fredsommelig. 

Alligevel er besættelsen 
blevet hØft. Trods uld-hold og 
guld-hold, færgekatastrofe og 
andet mediestof med høj ny
hedsværdi, har pressen vist 
stor interesse. Og det er på 
sin vis beklageligt. 

Beklageligt, [orlli pressens 
-opmærksomhed burde. være 
fangeL for længe siden, dn dc 
højere læreanstalters forrin
gede vilkår blev proklameret. 
Af både lærere og stude
rende. 

Beklageligt, fordi alminde
lig debat således ikke er nok, 
mens ulovlig besættelfle kom
bineret meden pressemedde
lel!'.e eller lI"> er sikker igang
sætter af den journalbtiske 
flok, hvis vigtigste pIIklæd
ning er en fotograf, der skal 
sikre det llgode billede{!. 

Det »gode billedel'f viser 
denne gang nl">get pnsilivt, 
hvis da den slore flok af ulov
ligt aktionerende overhove
det kan fortolkes positivt. Bil
ledet viser nemlig de såkaldt 
almindelige studerende. Dvs. 
de studerende, der hverken 
bekender sig lit kritisk (læs: 
marxistisk) psykologi, til den 
autonome ungdomskullur el
ler til revolutionens velsignel
~, 

r-''''~''nrl!1M'l T'h fM:,!'~ T'~" 

kOk>l':l h.\f "'1M",,"' \';t:"~lf'l rlf' 
slumrende pt"l!iliske kræfter 
blandt almindelige stude
rendf'. der tr"ditionc1t ikkf' 
bar engageret sig i {"glige 
slormoder og gIet ikke i del 
studienævnsarbejde, der bur
de foregå blandt fire lærere 
og fire studererlde valgt af 
studi"t.s samlede flok. 

[,~ ,er derfor håb om, at 

KAREN 
SCHULTZ 

KCMMENTAn 
'---------' 

bf;"~ættel~cnslyklrf'ligf' nf.~\\l( 

ninR k"ll findes j ea genopta
gelse af delte studienævnsar
bejde. Vel at mærke på en 
måde, aå almindelige stude~ 
renf!l'. ~tiller op til v<ll~ og 
undlader at boykotte arbejdet 
ved notorisk at melde afbud til 
møderne. 

Det har længe været en 
uholdbar situation, at særligt 
de revolutionære studerende 
har udvist engagement i det 
studenlerpolitiske arbejde. 
De har baft for let ved at 
sætte den skjulte d:lgsorden: 
al fflre studerllerpolitik på et 
marxistisk grundlag. Det slfal 
naturligvis være dem tilladt at 
være marxislisk funderet, 
men deres synlige engage
ment har fejlagtigt forrykket 
billedet af, hvordan psykologi
studerende generelt er. 

p~ I va'r.~ ,\f p"rtil.lihur:;[OI
hold er psykologistuderende 
utilfredse med, at der er så få 
økonomiske ressol,lrcer. Vi er 
utilfredse med, at en bache
lorgrad stort set er et selvstu
dium, hvor kUrl de stærkeste 
og frækkeste opn:lr rigtil': 
menneskelig kout<lkt med en 
lærer, der I{iver individuelle 
råd og vejledning. Vi er util
fredse med, at sparekniven 
autl">matisk svinges over stu
derende uden hensyntagen til 
lærernes produktivitet eller 
m<lngel p~ S:lmme, 

PsykologistudieL trænger 
til et grundigt efterr;yn. Af 
lærere og ældre r;luderende. 
der er villige lil "t give afkald 
på velerhvervede rellighe
der. Og studiet trænger vold
somt til en tværpolitisk he
slutning, der rorener dC' vell· 
tagne studiernæssige sIram
niuger ng ellslraoptag med en 
'r-r:d-~r~ ~kcr.r.l"':i ';\1 ':J'rlk'! 

Ik-....."U.. II:'· l'::'<"l ''''~J. 

S..~rligl n~r r~klor k"mmror p;\ 
bcSll~. Vi] press!'n P~~.\ 1~'lle, 

n;'lr hpsæt!prne fjprnf'r barri
k"derne og genuptager stu
dienævnsarbejdet? 

Journalister er nemlig et 
nødvendigt led mellem uni
versitelet Oll; folketingsp"rti
f'rnps uddannelsespolitiske 
ordforere. 



Michael Bjørn Hansen,. 
kontorchef og dellldslærec, læserbrev 
skrtYer:. 

'Statsadvokat Erik Merlung rik Jeppesen, var heller ikke 
kom til det resultat l afiyt- særlig ivrig for at der skulle ri
ningssa.gen~ at der ikke er fore- bbes op i husadvokatens me-
g~et enafiytning afHans Cam- ritter. Efterfølgende er det ble
meltoft-Hansen på Køben- v.etoplyst overfor mig. at Hen-. 
havns' Universitet.. Ai rik Jeppesen og husadvobten 
statsadvokatens redegørelse begge' har været medlem Bf 
fremgåredet. at historiens op-' JoSnaphaneme., der er en ri
hevsmand her været psykisk tuel gruppe med udspring i 
syg side..1980, den gamle Studenterforening.. 

Danna ophavsmand .har Det siger noget om Køben':
 
været forhenværende rektor havns Universitets ledelse._ at:
 
Ove Nathans husadvaokati en ,en. person." der har været psy-'
 
AUækkir. Jeg _ dellidslærer- kisk sygl 14 år. her siddet som 
repræsentent .l konsistorium rektol3 husedvokat L de år. 
fra 1985 til 1993. hvor jeg. fik hvor jeg var me4lem afkonsi- . 
et nært kendskab til denne per- storium. var der mange sam
son. menstsd. hvor husadvokaten 

_~" t_da.~,.livor jeg sad i konsi- havde en finger med i spillet. 
stDriuril brugte Ove Nathan of- .Vi framkom med· indsigelsør• 
.tø ~~dy.nkat..tllatfrem- . men. ledelsen. salte blot kil 
komou".me9c .juridisk"argu- '.' karten for det blinde øje. Vi er 
mentation.i ~"'" hv9F~.Far mange. dererblevetdArli!it b&
.etvistpresimod rektor. Detvar handIet afraktor Ove Nathans 
ofte en honibe.! argum.~ntati- husadvokat'Det er en utroligt 
on..de.f" kom fra· vadk.ammen- ringe.. universitetsadministra
de, D....,"1ere..kri~, de,l.;.r Jo~. der iI\Iæ fPrlængst har ind
konsistorillliiS .med1~er :~,l~i!:l~~"i.kkilWI~.~· 
hi"i;-;'fiå~;;;;iritg;;;iibebQ;,d- ..~e med .denn,e hu.advo~~ .. 
.let af Ove Nathan 0llt hanS Hvis Ove Nathan hevdalidt 
husadvokaL • format. ville han nu udsenda 

Sagen tilspidsedes m~re og en beklagelse over. '~dian ikke
 
mere og på et tidspun.kt.klage-- formange-år siden flyttede ~4t:
 

. de jeg"direkta til Ova.Nathen husedvokat til andre opgavar. 
ove".huSadvak8.tOn.. Oatta af- Vi der ar. blevet dårligt bo
stedhiiD.a,t brev, fra Ove ~~inet afhusedvakaten.bur: 
Nathentilmig.Vi_ikke læn" de heve en undskyldning... :.\ . 

.gere J)duS. ogNathanskmv-ik-"- Ove-Natban vælger nok aiSi
-kelængl;lre:oKæreMlchael.og ge, at der er tale om en per
»Med.' venlig hilsen....Sldst i '. spnsag;·som banlike vil kom
brevet skrev Ove Nat.h8.n: Jo Jeg - mantere. Men det er at løbe fra 
~ på dat skarpeste tage.af· . sit ansvar. Det ar l 'allerhøjeste
stand fra Deres. bemær~r .~~sfad en vedkommende sag, at . 
om en navngiven medarbejder Ove Nathan igennem en læn
(rektors husadvakat). h.vis ar-' _ 'gere årrække her brugt en psy
bejde i institutionens t[enesie: ~Idsk syg person som husadvo
jeg værdsætter højr.. kat Segen bliver ikke mindre 

OeJc.anen for Det. teologiske problamatisk... ved.. at Ove
 
Fakultet. Jens Glabo-Maller, Nathan her siddet alle kritiske
 
støttede på et tidspunkt Ove røster vedrørende husadvoka· 
Nathan ved at være så elsk- ten overbørig. 
værdig at hategne undartegne
de i Berlingske 'lYdende: Josom Ove Nathan har f~et forelagt 
en kværulant-og en.megeten Michael Bjørn Hansens læser
lig SVBDØ'.C" . ' '" - .'0' • brev. Ove Nathan har ingen 

DeJc.anenfnrOetnatuivid'..... ,~mmentar:
 

skabaUgeFakultat.laktorHen
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I 

Israelsk 

c 

agent: Vi 
aflyttede 
professor 
Mossad og PET overvågede 
Gammeltoft, hævder ny bog 
Af Anders·Peter Mathiasen 

Den israelske efterretnings
tjeneste, Mossad, fIk. i 1984 
placeret aflytningsudstyr i 
kontoret hOB daværende 
professor Hans Gammel
toft-Hansen - som senere 
blev Folketingeta ombuda
mand - på Københavns Uni
versitet. To år efter blev 
aJ1,ytningen udvidet til også 
at omfatte Gammeltoft· 
Hansens private hjem. 

Dette hævder den is
raelak-canadiske forfatter 
og tidligere Moasad-agent 

I Victor Ostrovsky i en bog, 
der i går udkom i Norge. 

I bogen 'Kampen om M080 
sad' beskriver Ostrovsky, 
hvordan den hemmelige is
raelske efterretningstjenea 

ste efter h.ans opfattelse har 
været involveret i en række 
fantastiske episoder verden 
over. Heriblandt aflytnin· 
gen af den nuværende 
danske ombudsmand. 

Ifølge 'Ostrovsky ønskede 
Mossad at aflytte Gammel· 
toft-Hansen, fordi han blev 
betragtet som 'talsmand for. 
palæstinensere'. Det skete 
fra slutningen af 1984, da 
den israelske efterretnings
!,jeneste havde, fået dans)< 
politi til at installere aflyt-, 

opfllBge rummets øvrige ly
de, blev anbragt af en agent 
ved navn Schmidt, der både 
arbejdede for Danmark og 
Israel..Hver anden uge blev 
båndoptagelaer af Gammel· 
toft-Hansens samtaler over· 
bragt til Mossads mand i 
Danmark, der havde et tæt 
samarbejde med danske 
myndigheder. 

Ifølge Victor Oatrovsky 
fIk denne kontaktperson 16. 
februar 1986beaked på at 
udvide aflYtningen af Hans 
Gammeltoft-Hansen til og· 
så at omfatte den private 
bopæl. 

Ønsket blev opfyldt i løbet 
af bare tre dage, 'skriver 
Ostrovsky. Mikrofonen blev 
anbragt afansatte i PET, til 
trods for at en dansk officer 
ved navn 'Delsgard' skulle 
have protesteret. 'Delsgard' 
gjorde dog iJitet ved sagen. 

Det er kun fire uger siden, 
at statsadvokat Erik Mer· 
lung betegn,ede en tilsvaren
de historie fra tidligere ,se
kretariatschef på Køben
havns Universitet'·' Lars· 
Erik Allin som fri fantaai. 
,. Allin fortalte sidste vinter 
offentligheden, at han i ef· 
teråret ·1986fii.vde været 
med til at fjerne en sender i 
Gammeltoft-Hansens tele
fon pi Københavns Uni"er

I 
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ningsudstyt, på Gammel-" sitet. Og Bt h8n var rykket
 
tofts konto.... .ud efter at luwe !tet et tip
 

En mikrofon, der var aå fra enper80lilForSyar<>tl\
I stærk, at den også kunne EfteretniriSot;j'8IiØste. r~~A;'i';(
 
, "1 '+J'~.;" ",,~.';' .·~t*t~_,i~1~~j\\t&j;'di
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Skifter 
og lytter; 
HO/IS 
Gamm('/
lflf,-f{an.~,." 
sp;dser ,"''C11 
fmder de
batte'f om 
de skjulte 
mikra/ollcr. 
l forgrun
dell sikker- . 
hedsrådgi
ver Lars
Erik Al/in, 
dm' er blevet 
fyret på 
grund af 

"sygdom. 
Foto; jall 
jørgetlsel' 

• Ny afsløringstøtterAllin: 

Israel aflyjtede 
Gammeltoft-Hansen
_UR" u *) . ,...atd.b,.1U5J!CdJ Wli .$AM, 

I en ny bog, skrevet Afsløringerne glæder især Af. sin chef blev han den 16. de følte sig betydningsfulde.ll hans kodenavn var »Oliema· forlod lakajerne, var mikrofo
af en tidligere Mos lien tilIligerI" ;uridi:;ke sikker februar 1986 bedt om at fore Den første mikrofon på Iing«. nen inst<llle.rel på Gamme.J

hedsr~dgiver ved Købehavns tage en ny aflytning af profes Gammeltoft-Hansens kontor Schmidt skulle øjensynligt toft-Hansens knntor,sad-agent, hævder Universitet Lars-Erik Allin. sor Gammeltoft-Hansen, som blev eJter Ostrovskys udsagn have sendt et team af politifolk Mossads kontaktmand i
forfatteren, at Gam

H~n vakte betydelig apsiRt, Israel anså som palæstinen placeret i slutningen af 1984 til at klare opgaven. Teamet Skandinavien fik hver Gor
meltoft~Han.en blev da han sidste II.r hævdede, at sisk talsmand. af en agent. som Mossad hav forklarede, at de var i Rang tende dag udleveret båndel 
aflyttet gennem flere han i 1986 havde været med Ifølge Ostrovsky havde det de inden fnr det danske efter "ted at stoppe tejefonchikane med Gammeltoft-Hansens 
år af den Israelske til at fjerne en mikrafon fra israelske efterretningsvæsen retningsvæsen. ~'II. et bestemt kontor og fik samtaler. 

Gammeltoft-Hansens kontor. allerede aflyttet Gammeltoft Hans Mvn var Schmidt og adgang til universitetet. Da deefterretningstjene
»1eg har hele tiden fast Hansens kontor i flere år. At
 

hlJldt, at der var en mikrofon, dømme efter hans samtaler,
 
og det bliver jeg ved med. Så fik israelerne mistanke om, at
 

ste. 

Hvem var agenterne?kan de fQr min skyld blive ved Gammeltoft-Hansen havde 
AfAsbj9r11 SlIontad med at lyvei Justitsministeriet fll.et nys om de skjulte mikrofo
ag Jytte Kjærgaard og hos statsadvokaten,(! siger ner. De ønskede derfor at in • Victor Ostrovsky, forfatter Skandinavien via en sikker \i. RT. har talt med Schmidt 

Allin, hvis standpunkt nu fll.r stallere en mikrofon i Gam til to afslorende bøger om det nie på Israels ambassade i alias llOliemalinR«, som afviser 
støtte fra en tidligere Mossad meltoft-Hansens privathjem. israelske efterretningsvæsen Ilanmark be.sked til hovedkon Ostrovskys historie med en 

• Det var en dansk agent i i1gent. Mossad, har over for RT. t~ret om, at »Purple-All havde stor latter.
 
Israels tjenesle, der i 1984 navngivet to danske erterret illstalleret en mikrofon i pro »S11.dan noget ævl vil jeg
Betydningsfulde 
placerede en mikrofon pli. Psykisk syg Den israelske agent beskri ningsagenter Mm i perioden fessorens hus. ikke kommentere,« er hans
 
Gammelto{t-Hansem; kontor FQr nyligt fandt statsadvo ver Politiets Efterretningstje 1984-86 skulle have arbejdet eneste replik.
 
pi J(n!1!'nhavns Universitet. k.1t Erik M~r1unl!". at der intet neste. PET. som en lille efter for Mos~"d. Et opslag i den BIa. Bng Vl'
Noget vrøvl 

:: ~~ ljf"":'~': :Wl ":r':!w,;,,'"P.- 'lU :T':! .ljir.~' '~Jl't":n~~ :\,I: 'JlL~. :·o·::Jl:II~~-t;I~I~~"!. ':(l~ ' ..Hil ;1;11 :';::r.:Jd :lll~ '1::'~f:~~'~I~~ : ';).-w.~ ~ '!p.!" lt. lJ6:r.p.!l >el:. lI; x!mrir!.t 'r.'[lry" '?'":Jir.r.~ 
T!':1.Y. ~l~",,;:.-~,,~;. \-lc:nr ~i<T i(>;;; fn ~iile (T,l1('31TI på ]r i tnjidin'>:irr.'pt"rL ~:T'pt"n cif "'hr;n~hm:',. hiTI'dt l ~ltI!nm· hl!''1" !:MTIlnnfi1l1 rllrT prc1ll" Efll'"lTnnm.l:~l~ /lnM"~ l 

OstrQ\..,;k}', I sin ny boR "M05 univerSItetet me.d betegnel manglcnd~ kumJsk.1ber Ol! !lI:n af 1984 anSl'aret for, at l.ter fra en officer !'>Om hed 1983, for at bli"e vicepolitime·
sads Hemmelige Papirer. Den sen psykisk syg. økonomiske muligheder for at mikrofonen hlev installeret p;!l Dalsgaard, lier dOR ikke fu!Rte ster p;\ Grønland. 
israelske efterretningstjene Victor Ostrovsky var i 1986 gore det,« skriver han og fort· Gammeltoft-Hansens korrtor. !;agen op. Ifnlgc B.T.s oplysninger til
stes beskidte alfærCPl. placeret i den danske afdeling sætter: pll.sl1lr Oslrovsky. »Purple-Al( er det israr.lske trådte D"lsgaard i 1992 en 

Bogen er netop udkommet i pa Mossads hovedkontor i is llTiJ gengæld for at (II. ting Den 19. februar 1986 send I~odenavn for Politiets Efter· stilling ved Glostrup Politi. 
Narge. rael. gjort for os, sorgede vi for, at te Mossads kontaktmand i retningstjeneste (pET). ASlJolKjær 

'1 ,J, 

~,I I '1 c!t I~ ,l ":' I' 1,( I , Il ' [I J i) 11l<;;l,11l ~~ ~t1;i 1~1 ;y:: l' 
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Agent• Manden bagafsløringen: og for· 
fatter: 
»Aflyt
ningell af 
Gammel· 
toft·Ha,,·Dansk politi. sen $kcte, 
for at fii 
bedre 
kunnl' 
kontrolll'anbragte mikrofonen 
ri' palæ
stim'n· 
Sl'rl', der 

Det er ud fra et ønske om at skade den iara· le blive stjålet. Den .!!ang hlev af ulovligheder over alt i hele Tl'jste fra 
elske efterretningstjeneste Mossad mest hver enkelt side k<ltalo~iseret verden. Også i Danmark. Hos !!;rad.tr 

Ol'( si~n{'rel :lr politiet. Ol'(~~ jer har politikernl" lngt ('11 puli. sigt'r Vil'· muligt, at en tidligere agent nu fortæller om dem, der hnndler Oll} deune tisk overhygning for hvad ef tor Ost· 
aflytningasagen på Københavns Univeraltet. s<l.R.« siger Victor Ostrovsky. [errc1ningsljeneslen m;\ 0,(( rovs.ky.

lir d~1 for al .~Imd(' Danikke må. Men det er som at
 
AfA.~bjø17l Svarstad vi i I!lrael havde noget imod, at mark, al du iHddmgrr landr! i købe byens dyreste lås til
 
ogJytte Kjærgaard palæstinensere tog til Dan dit f~ll/og mod MossodJ yderdøren - og ~f1 lade alle
 

mark for at bo der. Del var lINej, det er for <l.t skade vinduer stil. Abne. Nil.r e{ter
• »Det var mig som sendte en mere. for at vi skulle kunne Mossad så megel som muligt, retningstjene.sten har Jov til at
 
advarsel til Danmark om, at blive i stand til at kontrollere at jeg skriver mine bøger om samarbejde med forbryderor·
 
professor Gammeltoft-Han dem, der rej~te. deres virksomhed. Folk har ganisationen Mossad,<1 arslut


- sens telefon blev anyttet. Hvis der på Gammeltofts ret til at vide, hvad denne ar ter Victor Ostrovsky, Foto: 
Mossad havde fil.et deres kon kontor blev nævnt, at en mand ganisatioo og dens medlem Mark 
takter i det danske politi til at på Vestbredden havde brug mer går rundt og foretager sig O 'NeiJl 

/ -istallere udstyret. Vi i den for hjælp til at komme til Dan· ~ _ 
r ~ Jraelske efterretning ville mark, kunne vi sende en af 

:	 gerne høre, hvad der blev sagt vores egne ud til denne palæ-
'I
 

pil. hans kontor og i hans hjent. stinenser for at tale med ham, I
 
Manden var kendt for at have Vi bad ham typisk om at gå
 I 

gode forbindelser til palæsti. med på et samarbejde. Hvis: 
nensiske kredse i Danmark.l< han så ikke gik med på det, I 

Det siger den tidligere sørgede vi for, at hans senere
 
Mossad-agent, Victor Ostrov· ansøgning blev_ afsJil.et. Deref
sky, i telefonen til B.T. dter at ter kUlme vi gil. tilbage til ham
 
hans ny bog om det imlelske og si~e ))Oå, det gik vist ikke så
 
efterretningsvæsens virksom· godt. Vil du have hjælp til at fA
 
hed ig:Jr korn på gaden i Tysk· et positivt svar?((
 
land og Norge. Ostrovsky AAd De neste rea~erede ved at
 
på den s:Jkalte Skandinavien svare ja. De tænkte nok, at
 
desk. hvurh:mtrnvde med alie MoSSallv:lrlilJet-alr, og at de
 
nordiske lande at gøre - men alligevel ikke havde ret meget
 
mest med Danmark, at stille op mod os.«
 

'ljeg h(lvde dagli!lc kontak

ter med vores egcn forbindel· Gængs forklaring
 
sesofficer hos Politiets Efter· Er du klar Olier, at dallsk~
 
retningstjeneste i Kllbenhavn. mYlldil!1Jeder har Imdersøgt


nSelv om al forbindelse til piislfllldene om aflytning på
 
danske samaLbejdspartnere GaJllmeltojtBmlSells kontor?
 
skulle {ore.!!.'! gennem vores )}ja, det blev jeg fortalt af en
 
egen mand i Kobenl1avn, skete dilnsk journalist, der ringede
 
det nDwe gange, at han selv til mig sidste k jeg ved ikke
 
bad mig tage direkte kDnt3kt hvad resultatet af undersøgel·

til danskere, Pil. dcn m:'de hav sen blev, men jeg k<lll da j.:(ætl('
 
de jeg kendskab til en dan!\k at de konkluderede, aL der
 
major i ilen militære efterrel ikke Mvde været uoget, ng al
 
ningstjene~te, SDm vi iD Dgså hvis der hlwde, Så var det no

<::lmarbejdede med. get stads fra en fremmed pla


ro Efter jeg Volr hDppet af fra net, og umuligL at vide hvor 
1''__ 'ossad, ringede jeg lil denne mikrofonerne stammede fra.l<
 

mand for at fil. ham lil at ad I delle tilfælde, al ki/del/llar
 
vare Gammeltoft·Hansen om mimtalt syg.!
 
mikrofonerne, der var place· »Det samme si~er israelske
 
ret i såvel hans kontor som i myndigheder om mig. Og det
 
hans hjem. Majoren var ikke til trods (or, at jeg har været
 
pil. sit arbejde, så jeg efterlod gennem to og et halvt års træ

derfor besked hos hans sekre· ning og et og et halvt års test·
 
tær. Bagefter har jeg ikke haft ning, inden jeg begyndte at
 
ooget med sagen at gøre, men arbejde ror Mossad. Ingen is·
 

I	 jeg hørte noget om, at en mi· raeler kan have være bedre
 
krofon var fundel,« siger psykologisk undersøgt end jeg

Ostrovsky. VaLl(
 

Kan du også lænke dig alKontakter til PLO bislå danske myndigheder
Om baggrunden for, at med at finde svoret på Galll·
 

israelerne skal have været in· meltoft-HollseH .wgeH?

teresserede i at vide, hvad der nja, selvfølgelig. Nu er det
 
blev sagt pil. kontoret hos en på den måde, at israelsk og

juraprofessor i København, si dansk efterretning er i seng
 
ger den tidligere agent: »For med hinanden - og det er isra

det første var vi opmærksom· elerne der har kondom på - så.
 
me på, at han muligvis stod til jeg kommer ikke til Danmark.
 
at f:J et højere og mere an· Men jeg tager gerne mod en
 
svarsfuldtjob i den danske Ior· parlamentarisk undersøgel

VOlltninj:/. Ol!" vi mcnt('. at CJ,1n ~f!skommision.«
 
Im"rjl: 'lmll! Il(lnt.,h:/:r ·:1 Cnll! '
 
:':.1.1..=..::",,:,: C:ana<fisk pofl'ti 

Derior \111e \i gerne hore. J\n'l dw b.'riSl'. at dj.,,~ p.i:.

hvad der ble" sagt på hans stUllde om Gammeltoft·Hnll.
 
kontor og i hans telefon. Da ~i sen ikke er opstå~1 efter deu
 
fik en mistanke om, at han ikke megeH bal/nde 01/1 sagell i
 
længere følte, at han kunne DUlrmark?
 
tale ll.bent om ting i arbejdsti· IlDet kan jeg faktisk. Alle
 
den, fik vi vore danske samar mine dokumenter fra Mossad
 
bejdspartnere til at plante et blev sommeren 1990 afleve·
 
aOytningsudstyr i hans hjem. ret til det canadiske politi. for


Det var ikke så meget, fordi di jeg var bange for at de skul
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.. Koreanere bosat iDanmark blev registreret: 

PET gav Mossad 
,~m~sninger til 
,Moon-sekten 
:Politiets Efterretningstjeneste har, Ifølge 
:den Israelske Bfhopper~agentVictor Ostrov
sky, hjulpet den reUgløse Moon-bevægelse 

:med Bt samle oplysninger Ind om herboende 

organisation. Det fungerer 
som en mafia. De er overalt, 
hører alt, ser alt, interesserer 
sig for alt. De har selv mistet 
grebet om, hvorfor de gør det, 
men de gør det. Derfor har de 
også forbindelser med den 
slags typer,(( siger Victor O
strovsky til B,T. 

Mossads forbindelse til 
Moon kan udspringe af en fæl
les interesse for våben. Den 
73-årige koreanske forret
ningsmand og grundlægger af 
den verdensomspændende 
Unification Church, Sun My
ung Moon med 250.000 med
lemmer, e! kendt som storsti~ 
let våbcnproducent. 

Moons mål er en verdensre
gering centreret omkring et 
forenet Korea og med Moons 
religion som lov. 

B.T, erfarer, at koreanere i 
Darunark har været klar over 
Moon-bevægelsens interesse. 
Især har adoptivforældre til 
koreanske børn følt sektens 
ånde i nakken. Hos Moon an
ses koreanere for at rangere 
højere end andre folkeslag. 
Koreanske adoptivbørn med 
kendskab til vestlig kultur og 
sprog har været IXltentielleju
veler at få rmgre i for Moon. 

Gammeltoft-Hansen 
har ikke haft mistanke. 
me7Jf{llgerudvikli"gen. 

I koreanere. 

AfAsbjørn SrIDnlad
 
i oglyt/e Kjærgaard
 

,. Hvis man skal tro den israel
ske afhopper-agent Victor 

Jf' '~ovsky, indsamlede Politi
\ 'iterretningstjeneste i pe
.'rr:hJen 1982-86 følsomme op

lysninger om koreanere bosat 
i Danmark. Informationerne 

,blev regelmæssigt givet til 
'den amerikanske efterret
ningstjeneste CIA, men på fo

:respørgsel fik også Mossad del 
,i oplysningerne. 
, Den 17. februar 1986 bad 
Ostrovsky Mossads hemmeU
i.Ile agent i Skandinavien skaffe 
:oplysninger om kOreanske dis
isidenter i Danmark. 

Mossad havde, ifølge O
'strovsky, en samarbejdsaftale 
~med Moons hovedkontor. i 
'Seoul i Sydkorea, 

»En lignende forespørgsel 
·;rettede vi i 1982, men da ville 
:"Ianskeme ikke samarbejde. 
.Llenne gang var de mere 
'hjælpsomme. Dan~kerne ville 
isamarbejde og understregede, 
;hvor følsomme oplysningerne 

'PET tavs om 
Mossad-kontakt 

var. De samlede dem ind ude
lukkende til CIA og ville ikke 
komme i klemme mellem bar
ken og veddet,ll skriver Victor 
Ostrovsky i sin ny bop;, )~Mos
sads Hemmelige PapiretIl. 

Risikoen ved at give oplys
ningerne videre til Moon blev 
diskuteret i Mossads hoved
kvarter i Tel Aviv, hvor man 
blev enige om at levere varen. 

Informationerne om korea
nere i Darunark kom 19. fe
bruar 1986, Ostrovsky gav' 
dem videre til Mossads infor
mationsafdeling, som slørede 
dem, sa det ikke var muligt at 
SlXlre dem tilbage til Dan
mark. Ifølge Ostrovsky gik in
formationerne til Mossads 
mandiJapanogvidere til kon
taktmanden hos Moon. 

Et gOdt forhold 
Hvorfor var Mossad interlJS.. 

seret j at hjælplJ en malld SOlll 
»paslor« Mooll? 

»Kort og godt fordi de hav
de et godt forhold til ham. 
Altså, her må man gøre sig 
klart, hvad Mossad er for en 

Falle. Int......er: 
Den koreanske TeJigi
ø~e leder Sun Myung 
Moon kan have fælles 
interesser med den is
raelske efterretnings
tjelleste Mossad, da 
M0011 er kendt som en 
stor våbenproducent. 
Foto: AP 

Ostro'vsky trues på livet 
• Den tidligere Mossad-agent Specielt efter st en fremtræ
Victor OstroV5ky er bange, ef dende israeler offentligt kom 
ter at han har afsløret. mange op med tanken om, at jeg bur
af ~in tidligere arbejJsgivers de myrdes. Den slags udtalel
aktiviteter. Til Il.T. siller han: ser har selvsagt givet llgode

lila, jeg har ~; mulig grund ideer« til en masse galninge,« 
til at frygte for mit liv nu. siger Victor Ostrovsky. 

( .'en af Politiets Efterret
:rW'gstjeneste, Birgitte Stam
,pe, føler ingen anledning til at 
;foretage sig noget efter afsllt
,ringer fra en tidligere Mossad
agent. 
i Eks-agenten Victor Ostrov
sky hævder, at PET hjalp 
Mossad med at aflytte profes
sor Gammeltoft-Hansen på 
,Københavns Universitet i 
1984-1986. 

j.	 , Jeg kan ikke forestille mig,
at de påstande har noget på 

,sig,« siger Birgitte Stampe til 
lI.T. 

Politiets Efterretningstje
beste har ikke tænkt sig at 
iværksætte en undersøgelse, 
medmindre de bliver bedt om 
æt. 
I lIHele Gammeltoft·Hansen
&agen er gevaldigt godt under
søgt, og jeg finder ikke anled
bing til at foretage mig noget,(( 
siger politimester Birgitte 
St.amlle. 

Hovedperson 
Ho\'edperson i sagen. nu

værende ombudsmand Hans 
~ammeltoft-Hansen. blev sid
'ste år udråbt som genstand for 
iillytning på grund sf hans på
Ståede sympati for palæstinen
sernes sag. 

Enjuridiskrådgiver ved Kø
benhavns Universitet, Lars
Erik Allin, sagde, at han havde 
været med til at Gerne en mi
krofon fra Gammeltoft9 kon
tor. Efter en gennemgribende 
undersøgelse blev det af stats
advokat Erik Merlung afvist 
som det pure opspind. 

Hvad foregik der 
Med afsløringerne i Ostrov

skys bog er der igen sat gang i 
spekulationerne om, hvad der 
er foregået iden ellers så fred
sommelige professors kontor 
og privathjem. 

Gammeltoft-Hansen oply
ser, at han på intet tidspunkt 
har haft mistanke om, at han 
blev aflyttet. 

llFor mit vedkommende bar 
sagen haft et tilfredsstillende 
forløb, Med Merlungs under
søgelse havde jeg indtil nu lagt 
sagen bag mig,« siger Garn
mdtoft.-Hansen. rier følqer 
~ ~ :J~;: m~ rr:e:-
esse. aSN/klan 
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• Påstande om PETogMossad skal undersøges:
 

Afsløringer Og
 
i·· sgionudvalg
 

; 

V1cto.r Ostrovskys afsløringer I B.T. om Mos
sads samarbejde med PET om bl.a. aflytning 
af Gammeltoft·Hansen havner i Folketingets 
»splon-udvalg.. 

AfLars Lemche og 
Jytte Kjærgaard 

• De seneste dages artikler i 
B.T. om den israelske efter
retningstjeneste Mossads til
syneladende tætte samarbejde 
med danske PET får politiske 
konsekvenser. 

Flere medlemmer af Folke
tingets udvalg for kontrol med 
efterretningstjenesten -spion
udvalget - vil på næste mode 
kræve en forklaring og vurde
ring af den afhoppede agent 
Victor Ostrovskys påstande: 
• At Massad med hjælp fra 
PET fik aflyttet professor 
Hans Gammeltoft-Hansens 
kuntor ild Ki,LerJ-.a\'lls Uni
versitet i 1984-86. En under· 
søgelse har ellers med konklu
sionen »pure opspind« afvist 
påstanden fra universitetets 
nu afskedigede juridiske rådgi
ver, Lars-Erik Allin om, at han 
sammen med »agent Thom
sen« fjernede en mikrofon fra 
Gammeltofts kontor. 
• At Mossad har haft adgang
til at undersøge arabiske 
statsborgere, der har søgt vi
sum til Danmark. 
• At PET har videregivet op
lysninger til CIA og dermed 
Mossad om koreanske stats
borgere i Danmark - oplysnin
ger der skulle være havnet 
hos lederen af den berygtede 
koreanske Moon-sekt. 

Ønsker forklaring 
SFs medlem af kontrol-ud

valget, partiformand Holger 
K. Nielsen, er overrasket over 

Victor Ostrovskys påstande. 
»Jeg vil finde det naturligt, 

at vi på næste møde får eri 
forklaring og en diskussion af, 
om der er behov for at under
søge påstandene,« siger Hol
ger K. Nielsen. 

Sannme holdning har andre 
medlemmer af Folketingets 
»hemmeligste« udvalg, der år
ligt holder fire til fem moder 
bag lukkede og aflytningssikre 
døre. 

Chefen for Politiets Efter
retningstjeneste, Birgitte 
Stampe, mener ikke, det er 
nodvendigt at undersøge på
standene. 

»Jeg kan ikke forestille mig, 
at :lc påstande har noget på . 
sig,« sagde hun i gårsdagens 
B.T. 

Tvivl om påstande 
Medlemmer af Folketingets 

»spion-udvalg« er dog ogSå 
saerdeles usikre på, om der er 
hold i Ostrovskys belastende 
påstande. . 

»Men vi bør have dem che
cket,. som et medlem siger. 

Spionudvalgets formand, 
Svend Erik HovnnandM, er 
helt enig. 

.>Så gør vi det - naturligvis.« 
Udvalget har fem medlem

mer: Holger K. Nielsen (SF), 
Helge Adam Møller 00, Tor
ben Lund (S), Ole Donner (Z) 
sannt Svend Erik Hovnnand 
M. 

Men et mangeårigt medlem 
af Folketingets kontroludvalg 
med Politiets Efterretnings
tjeneste, tidligere folketings-

Afhopper: De seneste dages artikler i B. T. 
øverst forsiden fra mandag, nederst tirsdagens 
omtale - får nu politikerne til at reagere. 

PET gav Mossad 
ODlysninger'til 
Moon-sekten 

medlemJens Thoft, SF, kalder 
udvalget for narreværk. 

Nul og niks 
••Det, der foregår i udval

get, er nul og niks. De spørgs
mål, der bliver rejst, bliver 
overordentligt nodtørftigt be
svaret, om overhovedet. Den 
orientering vi fik omkring Ble
kingegadebanden, fik vi først, 

da Marc Rudin havde fået sin 
dom, og den varede sammen
lagt under fem minutter,« si
ger Jens Thoft. Han mener, at 
udvalgets eneste funktion er, 
at det eventuelt kan lægge 
bånd på lidt for kreative ele
menter hos PET. 
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Mikrofoner i Gamrneltofi
Hansens kontor og bolig led i 
samarbtjde mellem PET og 
Mossad, hævder den tidligere 
agent Victor Ostrovskj' 
OTTAWA (Ekstra Bindet): 05trovBky co forluetret og for
Ombudsmand Hllnll Gammel· hndt sk.ikkl.!llla i eft&rretningH
toft-Hansen blev i en periode verdrmen. 
pA knop to år fra 1984 til 1986 1I",1 opnAooe øjeblikkelig 
øYlltematisk Og ulovlig\: ..nyttet verden9beIl~mmclee, dB hnn i 
af Politiets Eflerretningstjene- ]990 udgav bogen 'By Wuy Of 
ate(PET).PAdettidBpunktvlll" Oeception', en beretning om 
Gammeltoft-Hansen profelSor -huns tid i MOIIsad. Det er før 
ved Københavns Universitet og set, øt Ud-'igerc IlgenteJ' har 
samtidig en kontroversiel tikik- tjent lllare penge pA llt skrive 
kelse i nygtningedebatten. om deres spion-tilværelss, men 

Aflytningerne foregik først det varførate gang, at offentlig
fra G"mmnltof't-Hurllmns kon· heden kom ind hag de ellers 
tor på universitetet ogsidOn'" hermetisk !ukkcd6 døre Iver
hen, da Gaffimaltoft-Hansen dens be<1BI;{" ffiPllt effektive og 
futtede mi&tanke, fra prof~\}o mest heumlred", Bpion-organi
rens private bolig, og de var et sation: Mossad. 
led i et hemmeligt tlaInarbodde Eogen ha(' gjorl Ostroveky til 
lIlellem kredse i PET og den millionær i dollars. Den er solgt 
berømte israelske efterret- i næsten ell million ekeempla
ningstjllneste MOSBsd. rer og vakte vild opstandelse i 

D..t hævd"r den 44-6r1gu Vie- den vest\;!,.., verdl:n I almind&
tor Ostrovsky, tidligere officer i lighed og i brael i særdeleshed. 
M0B8ad,over for Ekstra Blødet. Ostrovsky blev betegnet som 
Vi er taget til Canada tor llJlJligt en gemen' for:ræder og nere 
til ansigt at fA O..tN>VRiryS Var_ kendte ial:'/lClicre forfl3log of
sion af omstændighederne om- fentlig, at h'lUl burde likvideres 
kring de pAstAede sOytninger. for sin illoy·a1itet. 
Og det første møde foregår på mn reaktion har man fra 
en relltllurant i Ottawa. Cana· offid!!1 isrnelllk sida bittert fol:'
daø hovedsLad og byen, hvor trudt i dag. En illeget højt pla· 
den canadisk fødte tidligere cerat israelsk embedsmand har 
ajp-nt bor,i dag. diNkte ove. for EkBtra Bladet 

!IlIgt, at 'y; t!esvmrre gny ubeta
lelig rekimjle lilOstrovskys

EN BOMBE perverae løpie ved at tage man
Oetrovak,ys udtalelser -lægger den alvorligt'. 
hvis de er korrekte - en bombe 
under stat.aadvokat Erik Mer
lungH rapport om nflytningen GAMLE PAPffiER 
af Hans Gammeltoft·Hansen. Nu hUl' den kontroversielle tid
En rBpport, der katagorisk lige.e agen' IlA udRivet 8in an_ 
konkluderede, at ophavsman den bog. o.g dot er her, histo
den til den utrolige hislarie om rien om lIf1ytningen af den 
skjulte mikrofoner pA Køben danske ombndømllnd dukker 
hSYnB Uuiversitat-, Lars-Erik "p.
Allin, Vfl!' aindflByg Ol!: utrvv...r Allerede .sidste efter.llr, da 
dig. At hele rJTæren VW' et pro Ekøtr8 Bladetafslørededen pfi
dukt af en syg mands hjeme. stAede aflytning, talte vi med 

Den konkiusiou giver VicbJr OstroVBky. Dengang
Ost.rcvø.ky _ far at aige det kendte han ikke noget til alT...
mildt - ikke meget for: nm, men betegnede de~ som 

- Det er fuldstændig naivt at ovenud aan$ltlYnligt, at MOB8ad 
fore&tille sig, at den danske var involvcret. 
statsadvokat kunne nA frem til I lIin nye)wg, 'Tbo Otllcr Side 
et andet reaultat. Det VUl' jo Of Dccapt.lon', beøkriver 
givet pA forhAnd. Vi befinder OB Ol>troyaky ,sA pludselJg for
i en skyggeverden, hvor sand holdl>vis detaljeret ·begivenhe. 
nooen per definition aldrig vil dor omkrine anytningen. og 
knmma fNm. Og hvi& don så han har til dnnBkll og norske 
endoli!!, E,'Ør det, hlivilr kilden ilviaer gIVllt.'lldtryk fnr, Il\. hun 
altid stemplet som enten sindø har dokumenter, der lJevieer 
ayg eller forræderisk. Det som plIstøndene.' Det betegner hRn 
me erJO overgAet mig. Nlli, den dog ilver for Ekstra Bladet som 
reppon or ubrngelig. en misfoJ'Elt!l.elee: 

- Jeg refererede til pD-piTltr, 
som jeg allerede tidligere her

STORE PENGE offentliggjort. Papirer, der be
Hvor Allin 'blot' varen juridisk skriwr det I'trukturerodl) aam
korurulent på f(øbenhaYnIl Um arbejde mellem Mossud og 
W!I'Sitat med aneVllr for bl.a. PET. Der ter som sAdpn inLet. 

4Dtern, IIlik.lu,rh,ed, I!'~ ,F .Vic,l.~,\ nyt i det. 
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floru Gammelloft-Ha1l.5en c.r 
lors·EnllAJlin llnderCl 
i·""':i>to/:lI.~ 1_::7_,r."l;'::";:~>rf"', 
J..l." j",;; ~I!I'L'''' IIlllII.pll!. lIVII, 

~mdss:y!: Dg /11roværdig i 
statsadvokatens rapport om 
delp4stdedefllnd afm 
mikrofon i telefonen. (Foto: 
Tine Horden) 

at sikre sig mod, al der Mm
mer terrorister md i Dan
mark? 

- SelvfølgellIl'. Det skal ba
re ikke ske ved ulovlige af
lytninger. Iøvri~ er der 
mIlSser ar andre mMer at 
sikre sig pli., og for det andet 
skal de palæstinensiske 
nygtninge, der kommer til 
Danmark,jo ogsA behllf\dles 
efter dllnske regler. Ellers 
mA I lode væra med at tage 
imod dem. . 

- Du har skrevet andet i 
din nye Dog. Bl.a. at Mossad 
slog den (yske statsminister 
i Schleswig· Holsten, Uwe 
Barschel, ihjel, at Mossad 
stod bøg kuppet pd Gorba
tjov, at Mossad har forsøgt 
at likvidere George Blfflh, at 
Mossad har lavet nazi-Ug
nende menneske-eksperi
menter i Sydafrika og sd 
/lideN!. Er det ltnderhgt, at 
der sceltes spørgsmålstegn 
ved din seriøsitet? 

- Det tager jeg ikke Htil
ling til. Jeg har ekrevet, det 
jeg ved. Der kan være enkel
tB unøjagtigheder, men 
journalister over hele ver
den har gentagne gange for
søgt Ilt lægge fælder for mig. 
Indtil videre ar det ikke lyk
kedes.JEG OPNÅR INTET EN PRIS PÅ 

bruge - ja, udnytte - jerea HANS HOVED 
enerretningH~ieneste. PET _ Men jeg bliver da tBgllr 
fik jo ikke engang de fuld alvorligt. Netop i disæ dage 
atændig.. udakrilWr tilbage hllr yderliggf.ende jødiske 
fra os. . fundamentlIlister -I{ahllne_ 'VEDATLYVE 

- Hvordan kalljeg vide, at folkena - Sllt on pria pli. mit 
det, dv siger, er aandtf hoved. Det gør do ikke, fordi 

- Jeg har skrevet det, jeg ved. Og jeg den mAde, han førte sine Hvorfor skalj~ tror pd del? Jeg er ligegyldig. 
snml.aler pli. Under alle om Vorea atatsoovokat har alle - Hvad sIger din kone ogsynes, aflytningen af Gammeltoft stll'mdiChcder bliver vi enigo rede ko"kiuderet, al Lars dine lo døtre til ol det her. 

Hansen var latterlig og nyttesløs, siger om ogall at aflytte professo Erik Al/i,ls historie var De md da væN! bange? 
rena privat·adresse. Tre da usandf - Det et" solvfølgelig enVictor Ostrovsky ge ellor kontokten • med - Jeg er fuldstændig lige baloatning, men vi har lært 
'Hombre', f'i\r vi i Israel til glad,om du tror på migener at leve med det. Jeg har 

OTTAWA (Ekstra Øiadet): Hansen, da ui tallI' med dig hagemelding om, at mikro ej, men hvorfor skulle jeg tnget mine forholdsregler og 
Mødet med den tidligtJre 5idste dr? ronen er ptnl:llret. lyve? Jeg ha.r intet at opnå, er efterhdnden begyndt Ilt 
MOBsad-agent Victor - Dot /:Id jeg in~,..en grund - Af hvem? og denne sag er ubetydelig rå en fornuftig tilværelse. 
OstroVflky er kommet i til. Jog ved meget, Bom jeg - Af 'Purpie A'. Det er ved siden af det andet, som - Du blev milliollærpå di" 
stand ved gentagne, meget ikke aiger, og min sitnation MOBllOd" dæknavn for PE1'. jeg boakriver. løvrigt er jeg førs~ bøg. Var det derfor du 
korte opringninger frem og har udviklet lIig siden sidste -Hvad var så interessant galvanisl!l"et over for mistil· skrev den? 
tilhage, og selve gledet bH ... VM Gammeltoft-Harwen, at lid. Jeg er vant til, at mun -Ja,jeg ~iente mange pen
VHr først. bestemt 20 minut - Hvad mener du? - Dot Mossad følte det nødvendigt kalder mi~ løgner og be ge pli. min f~rsto bog, Og 
ter induf\ det afilllte tida var ikke meningen, at jeg al aflyt/e ham? dragor. Ikke desw mindre hvad sA! Dot hLlr iutet eom 
punkt. skulle skrive mere om MOB -Godtspørgemll.t. Person· or hvert et ord sundt. helst med ;ndholdH at gøre. 

Ostrovsky dnkker, op i lob sad. Jeg ville videre med mit ligt sxnesjeg,det vsr vanvit - Findes der overhovedet Jeg knn slIgtens lavo uden 
byen på Ottawas største ho liv, men nogle helt specielle tigt. Årssgen var, at proCes nogen mMe af dokumenteN! penge fra mine bøger,jeg er 
tel, Chateau Lallrer. Han er begivenheder internt i Mos soren havde meget med pa dine pdsto.nde pd,? kunstmaler i dllg, og mjne 
en. 176 wntimeter hØj, har sad har gjort det nødvendigt læstinensiske flygtninge at - Journalister har det af billeder sælger fint. 
!lOrt hår og brune øjna. Han for mig at skrive den nye gøre. Ogmeninmgen var,at nllturligf! årsager svært med - Holder du of Blaten Is
er pænt klædt på - hvid bog. M08sad kunne kryd.s,tjekke efterretningssager. Til gen mel? 
8~orte, dyr læderjakker og - I..ad 08 vende tilbage til navue, der kunne tænkes at gæld har I jo ogeå frit spil. - Jeg er i virkeligheden 
Borte gehllrdine·bu!tser. aflytningelI af Gammeltoft dukke op i hans telefon, med Men du kan jo aptlrge den sande patriot. Der fore

HIlll ligner ikke en pgenl. Romen. Hvem aflyttede vores enonne datnblll>e over Schmidt eller DalsgArd, selv ~r mtlnge smnkke og dajli
Hverk(m forhenvætende el ham og h.vorfor? registrereds potent,iolla nre omjeger&ikkerpA, Ilt det vil ge ting i Israel. Langt,lengt 
ler nnværende, mer; det gør - Jeg 'var kun indirekte binlm terrorister. være koncentreret spild af størstedelen llf menneake
den 818gB vel heller ikke. involveret i den anden aflyt - Men sllndhedell or den, lid. rue i adminiBtrationen er 

Oatmvaky ser ud til at ning. Det vil sige aflytnin at anytuingan var latterlig - Aflylter MOBgad stadig dygtige, hæderlil."ll og fin .. 
være i god form og belu'æf gen afGammeltol't·Hansens og nyttesløs, {lg jeg ved dn domke embedsmænd eller folk. Det er derfor, jag be
ter da også, øt han +.T i ,!Iwnd privat-adresl<e. Men allere_ ogsA, at en dansk efterret andre i Danmark ~ kæmper Mossnd, Jeg har 
tit at toge vare på aig selv. de i 1984 havde Mosead ninb'Sagent ved nevn Dals - Aner det ikko. Jeg ved været inden for i seks Ar. 
Efter en kort og hønig præ IIgent i PET, en mllnd ved gA.rd proteaterede over den. intet om, hvad de laver i Jeg ved, hvorden orl.'Illlisa" 
sentation foreslAr han, at vi navn Schmidt og med kode dng, men jeg vil blive utrolig tionen arbejder Bom en stat 
gAr et andet sted hen. Kun navnet 'Oil-Psint', på vores overrlll>ket, hvis de ikke gør over stnten med en magt

GODE VENNER200 meter væk ligger Wes forunlcdniug inatalleret en det. fuldkoOlmenhed uden side
tend Hotel. Vi sætter Oll ved mikrcfon i Gammeltoft· - Er ckr ikke god fornufl i Btykke og fuldstændig wtol 
et pinno, oll' Ostrovsky be Hanseu!O kontor pli. Køben· MED MOSSAD og eIdeles uden for kontrol, 
stiller en kande kalTe. havns Universitet. - Var SfJ>flarbtjdet meJlem - Føler du dig 'aikker 

- Trordll, vi b/iv"r ouero& - Det finder jeg ud llf i MO~/;(Jd og PET helt ofTi • Canada dag? Forn_lIlig foro~log en 
i 

get? febl"\lar 86, da jeg af min ciel!? fremtrædende tidligere i$. 
- Formentlig, men tag det sektionsleder bliver bedt oæ - Hvad er offidelt i den raelsk che{redakll'Jr for åbenl 

roligt. De gør mig ikke no· at tllge kontakt med brllnehe? 'Oil-Paint' arbej fjernflYCl, at du blev 'fjernet 
",t. 'Hombre' - Mossads hoved dede - og arbejder stadig, a.A fra jordens ouerjlade'. 

agent i Skandinavien. Der vidt jeg ved - for Mossad. - Jeg føler mig sikker pli., 
er nemlig sket del. at vi har Men husk pli., at PET og at Mossad ikke kommer efMIKROFONEN 
begrundet mistanke om, at M09aad er meget gode ven tar mig. Det er ikke og har

I KONTORE'I'. Gammeltol\-Hansen er klar ner. PET er jo en lille orga aldrig vreret deres sUl at siA. 
- Okay. Hvorfor fonolie dv over, han bliver aflyttet. nislItion, der gerne vil Jegs Jeppe jøder ihjel. Men de fanatillke 
ikke, hvad du vidste 0111 af - Hverdon ved l det? med de atore. og Mossod har Jukl I{ahane-folk er en anden 
lytllingen. af Gummeltoft" - Det kunne vi høre pli. eltid hall. ut.rolig let ved at Bunk. 
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Ny mystik i Allin-sagen 

. Fritz Hartz, Oehlenschlæ
gersgade 38, København: 

I POLITIKEN tirsdag 11. 
oktober kan man på første 
sektion, side 5 se følgende 
overskrift: Israelsk agent: 
Vi aflyttede professor. 

For nogle uger siden gav 
statsadvokat Erik Merlung 
den tidligere sekretariats
chef på Københavns Uni
versitet, Lars Erik Allin, føl
gende skudsmål. 'Han er en 
fantast, og en meget syg 
mand'. 

Dette skudsmål blev ud
dybet og bragt i nyhederne 
BaJtlme aften og i aviserne 
samme dag og den påfølgen
de. På grund af dette havde 
iDIpl eftertrykkeligt fortalt 
den danske nation, at AlUn 
er upålidelig, og nationen 
kunne trygt sove videre. 

I forbindelse med oplys
ningerne om Allins sygdom, 
bekendtgjorde Erik Mer
Iung, at man ikke ville gøre . 
mere ved sagen, på grund af 
sygdommens karakter. 

Sc, det var jo meget 'stor
sindet' - og, en meget smart 
måde at lægge låg på sagen. 
-"Tilbage sad Allin, stemplet 
som et sygt menneske. Han 
bavde ikke ·engang mulig
hed. for at forsvare sig 
hvem ville lægge Øre til en 
manio-depress;vs tågede 
snak om mikrofoner. 

SAGEN er mystisk. Ligegyl
digt om Allin er en syg 
mand, så kan man ikke an
det end undre sig over• .at 
han op til sine bekendtgø
relser om skjulte miktofo
ner på Gammeltoft Hansens 
kontor på Københavns Uni
versitet, var samme univer
sitets sikkerhedschef, og at 
man først efter hans oplys
ninger kommer frem til den 
konltJusiori, at han" er totalt: 
u,kikket til sit job som sik
kerhedschef på universite
tet på grund af, han er ma-· 
nio-depressiv (sindssyg). 

Statsadvokat Erik Mer· 
lung var sat på sage~ som 
undersøger - og hans kon
klusion kender vi til bevidst
løshed, men samtidig glem
mer vi. mi":~ i røgsløret, at 
han er hamrende inhabil 
som undersøger af sagen. 
Han er jo politiets mand, og 
dermed også efterretnings
væsenets (PET). Men her i 
Danmark er vi jo vant til at 
politiet . undersøger sager 
om sig selv. Det er der ikke 
noget nyt i. < 

Merlungs udtalelser blev 
slugt råt af hele den danske ' 
nation .- men ·nu hævder 
den tidligere Mossad-agent 
Victor·Ostrovsky, at histo
rien er sand, og at man for- I 

uden aflytningen på Køben- , 
havn. Universitet også af- . 
lyttede Gammeltoft Han

sens privatbolig. 
Ostrovsky hævder, at den 

israelske efterretningstje
neste havde fået dansk poli
ti (en tidligere sag har bevist 
at de to efterretningsafde
linger arbejder tæt sam
men) til at stå for instalIe· 
ringen afaflytningsudstyret 
- og at begrundelsen for af
lytningen skulle være, at 
Gammeltoft Hansen skulle 
nære sympatier for den pa
læstinensiske sag, og at han 
var en slags talsmand for 
palæstinenserne herhjem
me. 

Hvem skal man nu tro 
på?! - Jeg selv er mest tilbø
jelig til at mene, at Merlung 
enten ikke kunne komme 
videre med undersøgelsen 
af den påståede aflytning 
eller - han er fuld af løgn! 

Det er tankevækkende, at 
Allin kommer med sine af
sløringer næsten samtidig 
med, at Ostrovsky udgiver 
en bog, hvor han faktisk 
beskriver et hændelsesfor
løb om aflytningen, der pas4 

ser med Allins. 
Det er også tankevækken

de, at h~er gang politiet un
dersøger sager om sig selv, 
ender konklusionen med: 
Ikke apor hold i klagerne. 

Her drejer det sig om sta
tens sikkerhed. og man sid
der tilbage med den umulige 
tanke, at nationen bevist er 
blevet vildledt. Mon vi no
gensinde får den hele sand
bed? . 

..
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-,Villy' Møller"Nielsen; Fugl: I 
:"sangparken 48. Fredericia, 
skr;j,v~r 'bl.a:;< '<: : _.~, _.' ,I 
.,.":Med VanlIg arrogance 'af·, 
viserlederen af Politiets Ef-! 
terretnirigstjeneste (PET), 
Birgitte Stampe at "foretage li 

sig noget trods oplysninger 
fra en a1hoppet israelsk ef~ , 
terretningsagent . om, at', 
(PET) hjalp den israelske' 
efterretningstjeneste I, 

(MOSSAD) med at aflytte' 
professor Gammeltoft-Han- 'I 

Bens kontor. . 
, Sagen var, ellers bekvemt 
blevet -lukket niOd,at' erklæ- I 
ref'.Lars-Erikf...rAl1in, 'sOm I: 

hævdede at have fjernet en" 
mikrofon fra Gammeltoft- t 

Hansens kontor, for psykisk' 
ustabil. 

Hjemmeværnsfolk Bom 
privat og i'medierne har 
advaret om, at hjemmevær
net er i gang med at blive 
infIltreret af højreekstre
mister og andre fremmed· 
hadske og racistiske grup
per,_ h,ar i dag fået mund~ 
kurv på. 
_ At lukke munden pli ube
kvemme kritikere og be~eg
ne dem Bom værende psy
kiske syge var metoder, der 
blev brugt i det gamle So
vjetuilionen - den slags vil 
vi gerne bede OS fri for i et 
demokratisk samfund som 
det danske. 
'.' . 



I 
l:
, 

',; 

'I 

'" INDLAND • NYHEDER 

Universitetet kræver mere kontrol og styring med Studenterhuset i Købmagergade i København. Foto; DKL 

lIektor nægter at
 
,undersøge lukning
 
, Der er masser af liv 
i Studenterhuset. 

, men aktiviteterne 
har ændret karakter 

Rektor på Københavns Uni· 
versitet, Kjeld Møllgård, 
nægter at gennemføre en 
tjenstlig undersøgelse af 
forløbet omkring lukningen 

•af studenterhuset for præ· 
cis et år siden. Samtidig er
kender universitetets ledel

.se overfor rådgivningsgrup
pen Regnbuen, at der rent 
faktisk skete en overtrædel

se af registerloven, da der 
blev udleveret navnelister 
til Ekstrabladet. 

- Men der sker nok ikke 
andet, end at universitetet 
får en næse afRegistertilsy
net, siger Jesper Lund fra 
Regnbuen til Dagbladet Ar
bejderen. 

Regnbuen undersøger i 
øjeblikket mulighederne for 
at komme videre med sa
gen. Groppen er interesse· 
ret i at blive renset for de 
voldsomme beskyldninger, 
der blev rejst i forbindelse 
med den opsigtsvækkende 
lukning af huset. 

Regnbuen og Studerende 
mod Racisme er i dag ikke 
længere aktive i det genåb
nede Studenterhus i Køb
magergade. Det er til gen

.gæld en række andre grup
per og organisationer. 

- Huset bliver brugt me
re i dag end før lukningen, 
vurderer fonnanden for 
Studenterhusets bestyrel
se, Christian Åbro, overfor 
Dagbladet Arbejderen. 

- Vi har fået en lang 
række nye grupper, og her 
sker en masse, både debat
ter, støttefester og meget 
andet. Men aktiviteterne 

manifesterer sig nok ikke 
som tidligere i modsætning 
til samfundet, vi er ikke ' 
bundet op på en konfronta
tionspolitik; der er tale om 
en bred kreds, der laver po
litiske og faglige arrange
menter. 

Der et netop nu ved at 
blive udarbejdefen nysam
arbejdsaftale mellem Stu
denterhuset og universite
tet, sidstnævnte har ønsket 
mere kontrol og styring med 
huset. Et krav bestyrelsen 
bar modsat sig. ur 

Midtersiderne 
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Det er en kold og meget tidlig morgen i det indre København.
 
Et stenkast fra posthuset i Købermagergade, Blekingegade-bandens sidste gerningssted, st~r to journalister og en fotograf fra Ekstra Bladet. Diskret, men yderst op- .
 
mærksomt overv~ger de Runde~rns nabobygning. De ved der kun er f~ minutter til, at stilheden i tusmørket vil blive forstyrret. En større kampklædt politistyrke er p~
 

vej for at komme p~ et uanmeldt besøg i Studenterhuset.
 
Der ;t~r razzia og lukning p~ ordensmagtens dagsorden.
 
Formiddagspressens heltemodige udsendinge v~gner brat af morgendøsen, da Studenterhusets døre ~bner indefra. En af skribenterne genkender etaf de to væsener,
 
som omhyggeligt I~ser døren til huset efter sig og sætter sig op p~ deres cykler. Det er selveste den åndelige leder af den gruppe, som har nødsaget politiet til indgri

ben: Kalle Birck-Madsen fra Regnbuen. De to suspekte medbringer hver sin store taske ...
 
Fotografen sikrer sig diskret og hurtigt et godt billede. Lidt sløret m~ske, men hvad skidt - det øger jo bare stemningen af mystisk dramatik.
 
F~ minutter efter kommer dem, reporterne venter p~. Den uniformerede skare med boltsakse og en begejstret og anspændt juridisk fuldmægtig fra Københavns Uni

versitet, Lars Erik Allin, i spidsen. Og Ekstra Bladettør jo hvor andre tier...
 
S~ de følger forsigtigt efter. 
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Første oplAg nfdagens avis er alle
rede gået i tryllken med en forside, 
som slår en sag stort op: »Eklltra 
Bladet afslører: Terronst-rede på 
Universitet". 

Næste OplAg får politi-razziaen 
oven i. 

1"H er onsdag den 20. oktober 
lf' 

\;;'-_.1 Ekstra llladet i spidsen får 
slote deleafdl!n elabierode danske 
medieverden givet et billede afStu· 
denterhuset, som de neste af hu
set~ brugere har svært ved at gen
kende. Det skildres som hjemsted 
foriet inferno af snyd med med· 
lemstal. våbenlager for suspekte 
militante grupper og internt me
ningsdiktatur og totalitær domi
narls fra den psykologiske rådgiv
ning-:,gruppe Regnbuens side. 

r+1en de vær~'e tøgnhistorier 
overlader de "pænereØ aviser lil 
Ek6tra Bladet, som jo Wr Iwar an
dreitier... 

--: Der var stort set inlet rigtigt i 
Ekstra Bladets artikel, fortæller 
Jesper Lund fra Regnbuen lil Dag
bladet Arbejderen. 

J::kstra Bladets løgne blev også 
tilbAgevist en efter en i løbet af 
gan~ke kort tid. Beskyldningen om 
fusk med medlemslisterne blev 
modbevist, da Sluclenterhusets be
styrelse holdt pressemøde senere 
den'o,..sdag:ne "fal~ke~ navne var stavefejl 
som; Harald og Tanja, der var sta
vet Harild og Tanda. 

Politiets våbenfufld i huset bl!· 
slo~ af 'lyv stykker gummikabel. 
Gummikablerne var anskaffet på 
et tidspunkt, hvor Studenterhuset 
var Ildsat for gentagne indbrud. Da 
K0benhavns Univerøitet ikke hur

'tigt Inok øikrede huset, valgte man 
·at vogte det selv i en periode. 

Beskyldningerne om forbindetse 
til terrorister b.vggede på, at en fra 

deL kurdiske PKK hn\'de talt i hu· 
set og. at Regnbuen havde diskute· 
ret Baader-Meinhofs, Blekingegll· 
de-handens og Den Røde Bandes 
aktiviteter. 

Hagekors-gruppe 
bag lukningen 
Hele historien t'ar vist sig i virke· 
ligheden al udspringe af Regnbu
ens modstand mnd bestemte andre 
folk i huset. 

- Det hele starrode med to ok
kulte gruppers forsøg på at eksklu
dere os, forklare]' Kalle Birck-Mad· 
sen fra Hegnbue.1. 

Den første af l11'Upperne hed Sol
bjergselskabet og var en hedensk, 
okkult vikinge-gruPFe med besyn
derlig begcjfltrir.g for hagekors og 
dansk kultur. hær en fra denne 
gruppe, Per Aas:rup Olsen, akahte 
problemer i hUB~t på grund af sin 
voldelige og ydmygende adfærd. 
Da det blev for meget, reagerede 
Kalle. 

- Han sagde blandt andet, at 
han godt vidste hvad Hegnbuen var 
- og .lt han hmrde fundet en der 
kunne »uakke" l(a11e. På det næste 
møde dukkede Pelle Ruhl'op, fol'
r.ællerJesper. 

Pelle Buhl kunne midlertid ikke 
forhindre, Ilt hilset besluttede at 
bortvise Aastnlp Olsen. Solbjergs
elskabet blev omdannet til en rune
begejstret gruppe med navnet Yg
gdrasil, og Buhl forsøgte derpå at 
fil Regnbuen ekskluderet. Da 'det 
mislykkedes erklærede han åbent 
at ville gå til Kl'bcnhavna Univer
sitet, politiet og pressen. 

- Pelle. fonldllagde husets luk
ning 14 dage incen det s\wte, oply
ser Kalle. 

- Yggdrasilllftalte på et møde, 
at de vit1(l g"re alt for at lImadre hu
set og de har så fået Ekstra Bladot 
med pA den, uddyber Jesper. Han 
er ikke et øjehlik i tvivl om, at Ek· 
stra Bladets eneste kilde har været 
Pelle Buh!' 

Artiklernes beskrivelBe~af til-

I dag er det et år siden, at Ekstra Bladet nafslørede 
en terrorist·redeu på Københavns Universitet. 
Da avisens stort opsatte sensation blev pillet fra 
hinanden, var det ønskede resultat allerede 
opnået. De antifascistiske kræfter i Studenterhuset 
var sparket ud, og resten var blevet skræmt fra at 
tillade politisk aktivitet i huset. Bag kulissen står 
folk med forbindelser til lyssky højreekstreme 
kredse og efterretningstjenester og smiler tilfredse 

Dagbladet Arbejderen har besøgt nogle af ofrene 
fra Studenterhusets ekskluderede brugergruppe, 
Regnbuen 

standene i huset ligner bemærkel
sesværdigt Yggdrasils og Buhls til 
forvekeling. 

Blåstemplet af Pressenævnet 
- Der hvor Ekstra Bladet går galt, 
er når de ikke vælger at kaste lys 
over sngen, men i stedet vælger at 
gøre de oklmlte gruppers løgne til 
deres egne, vurderer Kalle: 

- Det er en usmagelig fonn for 
journalistik de har præstereL Kal
le og Jesper fortæller, at Ekstra 
Bladet aldrig gjorde noget forsøg 
på at kl)ntskte Regnbuen. 

Gruppen indklagede a..isen til 
Pressenævnetfor brud på god pres
seskik. Pressenæmels egne regter 
siger blandl andet, at kritik bør ud
vises overfor kilder, når derea ud
sagn kan vlllre farvet af personlig 
interesse eller skadevoldende hen
sigt. Men Pressenævnet fandt 
~ikk.e grundlag for at kritisere Ek
stra Bladet i denne sag.« 

Nævnet besluttede sig for oCvis· 
ningen efter opfordring fra Ekstra 
Bladets ansvarshavende' redakwr 
Bent Falbert. ~Klageskrivelsen,på
viser ikke et' eneste tilfælde af fejl
agtige faktu'eUe oplysninger i Ek· 
stra Bladet« skrev Følbart til næv· 
net. 

Foto: AFL 
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- Pressenævnet burde have ud
talt,: at det var under lavmålet. 
Men: de var ikke interesseret i at 
opfylde de regler de selv skriver, 
konll'taterer en skuffet Jesper 
Lun~. 

50'1e skygger Ikulissen 
Ekstra Bladets artikler havde in
gen Indflydelse på virkeliA'heden. 
Det mener Anders Peter Mathia
øen, ,den ene af Ekstra Bladeb to 
joutnalistcr på sagen: 

~Det er jo ikke mig, der har lul{
ket Huset. Det er ikke mig, der har 
ekskluderet nogen~ har han udtalt 
i et ii;Jtcrview Ul Regnbuen. 

- Men Lars-Erik Allins argu
ment for at få rektor Ove Nathan 
og uruversitetets ledelse til at luk
ke huset, var artiklerne: ..I kan jo 
selv læse EJtstra Bladetl~ fortæller 
Jesp~r fra Regnbuen. 

- Og sikkerhedspolitiet brugte 
det oVerfor os i forhørene: ..Når det 
stAr j Ekstra Bladet må detlO være 
sandh tilføjer Kalle. 

Uiliversitetets juridiake fuld
mægtig Lars-Erik Allin har aktivt 
hjul~et Ekstra Bladet og politiet. 
Han har ligefrem sagt, at han skul
le have arbejdet for PET. 
D~ han stod åbent frem med sit 

kendskab til den ulovlige aflytning gen af denne sag PET gennemførte 
afFolketingets ombudsmand Hans en omfattende afuøring af AlIin. 
GammeltefFHan5en, gav det pro Når man læser den offentliggjorte 
blemer. I forbindelse med opklarin- rapport om Gammetoft·Hansen

aflytningen, kan man se store be
synderlige hvide huller i teksten: 

Hullerne kommer bemærkel
sesværdigt nok, når Allins ano.k-

kesaA'cliA'hed kommer ind på sa
gen om Studenterhusel. Her er 
der tilsyneladende udtalelser, 
PET ikke ønsker offenLliggjorL 
Belejligt nok gik Allin hen og fik 
lægeerklæring p". at han var PilY
kisk syg, hvil\{et hindrede yderli
gere a1l1øringer. 

Allin udleverede i forbindelse 
med Ekstra madets og poJihetsun
dersøgeIser omkring Studenler\m
set lister over medlemmerne fIfhu
sets brugergrupper. KøhenJla\'ns 
Universitet har netop nødtvungent 
måtle indrømme overfor Regflbll
en, at Allin udleverede mere end 
registerlovgivningen tillader. AI
lins deltagelse i s\<ydeforcninger og 
loger med tråde til højreekslreme 
miljøer er også noget han åhent er
kender. 

Kalle og Jesper har ogs" indtryk 
af, aL Pelle Buhl fra Yggdrasil har 
tråde til de lyssky højreekstreme 
kredse. Og de kan ikke udelukke, 
at PET i forbindelse med Gam
meltoft-Hansen sagen har lukket 
sl~odderoe til et spil bag kulisser
ne, som Studenterhus-sagen må
ske åbnede på klem. Men spræl(
I~erne er så elTektivt lukket til, at 
der Imn kan gi:mes. De beviselige 
kendsgerninger taler midlertid 
ogs!l for sig selv: 

De hagekors-begejstrede okkul
te omkring Pelle Buhlog Vggdrasil 
tik med Ekslra Bladets, politiets og 
Allil\~ I.jrclpp;cnnem(ørtcll politisk
udren.'lning af SludenlerhUl:lct. 
Grupper, som aktivt bekæmper ra
cisme og faseisme, blev fjernet fra 
et lIomlinlt-'>sted for tusinder affllu
dCl'ende. Huset ekskluderede dt'm 
og tør iklee .,bne op igen. 

- StudenterhuseL er nu blevet 
tomll apolitisk, konstaterer Jesper 
Lund i Hegnbuens nye trange ram
mer på Nørrebro: 

- Det er fonnuleret som. strategi 
på huset.a sidste generalforsam
ling, at huset må lade være med 'at 
være politisk. Universitetet har nu 
f"et det nikkedukkernes hus, som 
de gerne ville. have. 

~, 
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Jeg 
fortæller 
hvad 
jeg 
1- )litiets Efterretningstjeneste 
samarbejdede med Mossad om 
aflytning afprof~ssor Hans 
Gammeltoft-Hansen hævder 
tidligere Mossad-agent 
Ar And~r9"Peter Mathlaøen, øgenavnet 'Lille Prut'. hnvdl! vmret med Ul ø.t bo
Ol\oWIl - I IItarton ar 1986 fik vi hondlo I de~ halve Ik, hvor 

mistanke om, at profl!ssoren jeg sad i Moslloos danske 
selv hllvde m!l'ltnnko om, at kontor. 

lfon ~r en rig mnnd med del' var nogeL galt og den 16. - Det vor aggA en øf de 
ttmniahlln<! og Ivømmepøl I februnr det Ar bad vi vores (lager, som jer lIammen med 
~\n hnve. Han er oF!l"å en venner i PET om at udvIde en OVl?rordnet leder I MOll
vilRtøom horre med valdgra aflytningen til og,,! øt om snd vor med til at Ilfllløre lra. 
ve, mure OS elektronil!k fatle Gamlntltoll.-Hllnllcnø mnrb 19B6 og frem. 
nvervdnninR' om !lit hjem I i\iem. Efter tre dage kom Victor Qlltroveky fortæl
Canadas hovedstad. der bl,ltlked om, nt mikroro· ler, at hnn delto9: I etudøpe. 

'HllnpA.tAl', at hnn kender nerne vllr blevet lnøtalleret kulerc~ rænkespil sammen 
IIvarct pd. hvem der (Ol' otte af folk fra' PET, siger med dcn højt-plncørede
i\r ]liden al1yttedo den Oøtrovs~. Moøønd-chef hon kalder 
i1tmøke ombudsmand l Kø 'Ephralm'.UvurderligbClnhø.yn. Olt hlln er fordømt 'Ephrntm' os han fik I fæl· 
til døden af ledende person reklame leøøkab kompromitteret en 
likheder l lør/lll'll, dor med Den 44.Arlgo tidligere række af MOlIsnds ledere, 
renn ord opfordror Jødiske ogcnt8 førlltll værk 'By way hvl1ke~ medførte en regulær 
patrioter Ul at udrydde ham af decoptiol'1' ('Ved hjælp af udrenøning af højreoriente
f. ' dens overflade. BOOrag'.,)"blev lin internatio_ rede Mgeagtlglt chef'l'r,-der 
\] 44·Arige VIctor nal bes.~I.lel", der for, føl'l!lte øllskøde I kon{]Jkt~:':~ opl'Ullt-' 

Oal:rovaky er Qnten en, ny gang Gll~olf'~Ullheden et ninK ,-og .'ultabUe '1lU'Ilblsko 
hltron MUnchnusen med vist indbUfc: I' den profEl8llio nllboor:M' Mllssad-folk der 
rllhtaatløko fortællinger, en nolle 'israelske 'efterret pli egne 'lCJt1Ie førle en deR
DyriR' manROmilllonmr - el. nlngllOrgnnlllatlon og den. potiak udonrlgRpoliUk pA 
ler en 8llndhed~llØgondefhv. arbejdsmetoder. tvmrø af den lømelske roge. 
a~mt frl\ dan IlIfllel,ke er· Bogen 8OIgteover en mII\l. ring. Denne politik ud. 
!ctrctningstjonellte, Mos on ekllemplllror 1)8' fik uvur· apnndt ølg I en nokke ven· 
I1ntl. derllg reklame, da I'rael Ilgtølndode lande aom Dan_ 

Eller mlhke nnget mid~ I prøvede at fA den forbudt l mll1'k. Norge, England, 
m~"llm. Canadø og USA. USA, ÆRYPten, Holland og 

l on ny boS fortæller han, Den fDjl begår 11!Irael Ikke DeiRlen. .'-, 
I\t lIvafIlM pA, hvem der slog over for efterfølgeren, 'Mos Det 'far som Ind I dotte 
bh!dkon~en Robert Mu:wolJ sod: Tha other way ofd~pe mad.arbojde, at Vl.c:tor beatA af en gemt mikrofOn - En. omci~1 uruh1"lJJstl.s· aal'ldt, algol' Vletor O.trovø· 
ihj~I, myrdede Sle8vi~·Hols tIon'. Bom o,. en endnu mere O..tronky blev en ar dit kJI der Bendte lyden til en blnd. hor netop IIdtt faBt, at den ky, 
tlll1!1 mlnleterprwsident fnntmltlsk benttnlng, hvor der, der i 1991 hjølp norake opteger at stykke væk. aflytning ikke fandt Il/rd, 01/ : MtJn "'unne ra mutClllu 
Uwe nnrchQI samt placere blandt andet oplysningerne Journalister med at arø.løre, -I det halve Ar jeg lIOd på øl nuanden der (Drtal~ om, om lU du siflS'" øddø.rlla~ in.
de: mikrofoner i telefonen om al1ytningen på Køben_ hvordan norsk poUtl bl"l1gte Danmarks-kontorot, bild vi den, er Illndøl1J8. '. ., I rereuante tlnll fo,. lU sælge 
h..". OtlnJrUlrke 8Qneroom havnø Univenitet indgAr. Moøøød-ll~nter til at aJhøre 20-25 pnga PET Dm a~ ar_ - Jeg giver Ikke en pind fJerw bøget'. 
budsmønd, alle .kal findell i Den lsmeløke reaktion bo palæstlnenllllke flygtninge, lytte bestemte perøoner. for den øllIgI officlellø un - Det handler Ikke om pen· 
l!lraels BOOrøte by Tel Aviv.1 grænør ølg nu 'U,' at SkBndlllen koatode ho~er Her ,mellem profeeø.or deraøp1&ot'. O. vil altid p. De inte~r ml! {kw 
hovcdkVllrteret for on ar Olltrnvllky er en touø, IlOrn og medrørta udviønlnpr ar Gammelton-Hanøen. hvil_ munde ud l, at· folk, der ke. Jeg vil pi atedet øl-ve 
"'crdens mellt effektive ef man ikke køn be&kæCUg'l!llllg sn række Israelere fre Nor ket vi.t Jdart var lmod øtlll/llrer den .ap hllØUTle-:' dagbladet Politiken ret tU at 
Wrlet.nlnptjenøtel', Moø mod, ge dansk lov. Ugheder, Øl' .Jndaayge. Jell'· trykke alt, hved I vil f~ min 
sndl I følge Otltro'Vlllky blev den har IMllv prøvet det flere nye bog, uden at I 1!Ika1 betaltænkeøpll pA-, H1atorien om aflytnin historio ån af de fønte, som pnge. Blandt andet bløv.leg le. Ja. bledet mA udøl-ve denAflytningergen! af jeres profeSBOr Gam på højt plan MosllØd.chefen 'EphreJm' afhørt ar en regtlri!1gl1kom~' I Danmark, udan at det skal 
meltoft-Ranaen er en af de SIdste efterdI' blev Victor t Danmark afslørede OA' bad htUn melde rnllåon ha Sd Le.nka, fotdl bete en tlre, bortøet fra at 
mindste og mCRt ukontro , Ostl'OYB!ly rlnB'it op ar den VIctor Olltrovsky lad I Mos_ videre m det pågældende Jeg I min fønto bog havde· OVOrBikuddat lIkaI gå til nygt. 
vor'lelle, jeg kender. Den d.nllk" Journalist Jacob øadø øAkaldte kontor for lands myndigheder. bØskrevet., hvordan llnel nIn.., 
~der I HUW, hvnr vi , JuM, ElWra Bladet., der Danmark l et halvt Ar. - Det l!Ikete lige efter, at eoJgte viben Ul da tamlløke . Victor DlItrovøky f'rygt.er 
Moøsad bad om at fil Mnø spurgte om han kendte til _ Jeg kan børeUso med nt Jeg var rejst ha Jørael I tip. " , , ikke for eit uv~ , 
kontor pA Kl'Ibenhavnø Uni den pålItAedo aflytning el lIlge, at Mouad.{nt.enluer I mo.rta 1886 og sad med ham - Det konkludttrede man - Jeg frygter 1 hvert fald 
versitet anyttet. Grunden Manø GlImmelWf\-Hanllen. Skandinavien Ikke var nær på et hotel I London. Eph. var Jflgn. Men blU'e en l,lg'l!l Ikke noget fra M088Ild, h1Jor 
var.: at vi holdt øje med de - Hvorfo,. .agtk du "-'J til sd omfattende, som i mange mim IllIKde. at j",Ø' skulle IIl\.c)r ØIlholdt poUttet I Au Jq uadlg har venner. Men 
mange pnlæltlftllnBisko "'........m& endre lande. Dot drejede ølg kontakte en officer I dat atra!hm nks tanUler, der' jeg kan godt blive bAnge ror 
Oyginlnl(ll l Danmark, for - Jeg hUllkede navnet for mest om at holde øje med dllJløke f1yvevAben, som han .muglede l.neløke våben W hvadJødløke fundamentall.. 
troUot' Vldot' O1ltroVl~ tU k&rt. I tølgo nUnø egnø nota O\'8ntuolleo terTOrlster l det r:raonli,rt kendte og fortæl.· Sri Lllnka. ter kan node pi. 
Politiken, ter fra 1986, hevdejeg "kre vokaendo pftlØll!ltlnensløke liam om aflYtningen. Jeg - Jeg fortæller, hvad jeg 

- AOytninøen blov beslut vat navnet 110m profea90r mlljfl. .kutle hverken oplyae hM. ",lv ved, enØ' hvad jCil hat . Politiken bar In aft~ 
tet l ISI'OOI, men udført af Gamrnelarf, der betyder - VI øamarbllldode med ellor mit navn, men præeen. fAet fortalt. Ogjeg er klar tU den .Ide 'Aet bekræftet, 
(olk fra den danl,ke efterret 'profeøllor Flyvende Kdmel' PET, ogdø meddelte I U182. tere mill_m en ven. Dan_ at gal IØgnedlltektor or be at Victor O.h'O_1r7 'ak
ninØltjDnl!ltD, PET. De har på hrlhraløk. Men balfOl\er at de kunne hdndtere op til lIkeren var der Ikke, men jog vidne, et det jeg "Iger om U.k el' blevet bruKt; I en 
nlUd IVon, hvad MOllllad be. blevl'ef{ klor over, at.det var 60 forllkelllgo lytt(1lltetioner ROV beskeden til han8l1økre anytnin~n Il profos8or Intern maKt,kamp I MOII' 
der ~om 1I.1Tl ar har derfllr en a de ~r, øomj'l'g RlIlv for M. En station kunne tror. Gnmmelton.·HtlnRAl'\ ".. ....1 
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Victor OBlrovlkya~droe i 1980'ernepd MOØBrulB kontorlKøbenhavn:-PET, BO/I1 vi kaldte 'Lille Prut', Bagde de kunneMndtere BOo/lJtningerad gangen for OB. Foto: Pot/oto 

I 'Ævl i enhver, 

henseende'
Den tidligere MOBøad·agent Victor OstrovBkynavngiver to medarbejdere hoa Politiets Efterret·nJngstJenate (PET), der akulle have hjulpet Mos·and med at Installere nnytnlngøudstyr hOIl om·budsmand Hanll Gammeltof\·Hanaen 11986.Navnene erSchmidt og Delagard.Politimesteren I Vordingborg, Niels Schmidt,arbejdede i 8tartenaf1980'erne for PET:- OstrovsJr.ys hiatorie er ævl I enhver henaeendeOll' noget ukvallflceret nonsens, 80m det Ikke erværd at bellkæf\ign sig med.
Jeg her I hvet fald Ikke anbragt nogen mlkrofo·ner ogjegtror heller ikke at Ejnar Dalsgaard, hnrhan med sagen at gøre. I hvert fald havde vi beggeforladtPETi 19830gknnderforIkkehave hanmed logen at gøre. 

'God og
inspirerende'
Victor Osttovsky er en god, men updlidellg kilde.Denne modamtnlngøfyldte karnkterilltiak kom.mer fra Harald StnnghelJe, nyhederedaktør på detnorske dagblad 'Aftenposten', ener at hon horlæst don fhv. M08sad·agenU bog. der udkom INorge sidste mandag.

Den norske redaktør hor den ørorllgo oplevelse,at hon øelvoptræder I 08lrovskys værk og bliverpræaenteret sem en Ilfi8rllelerenll mogot godeIIamarbejdspertnere I Norgo.
Dllt er den nerøkejournnlløt enig I. A1l1govel kMhan ikke genkende den mAde, hvor Oøtrovskybeskriver derea fæll08 oplevelser med at afsløredet ulovlIgs !lØ.marbqjde mollem M0888.d og norøkpoliti, der var rettet mod pelælltlnenaiake gylM_søgere: '
- Han vnr on god og ineplrørende kllde. Selvomhan gav udtryk for, at han ikke kendte til norøke{orhold, kendte han dogeå megot til Mosaad8mdde at arbejde pA, at det gav mig en meget nyttigInspiration til m\t arbejde, siger Harald Stanghel.

:
le.

-HM har hjulpet mig, Men detglvermlget ''''', .1 ••. problem, atjeglkke kan genkende det, nAr han'skriver om do ting, hvorjegøelv har væretindblandet.
- NArde fA tlnf' øomjeg er I stand til atkontrollere, er ø unøjagtige - tbr Ikke at elge heltvllde- hvordan er dot d. med alt det, lom vi ikkeher mulighed for a~ tJakke? - . 

'Det bør· ...
koste ham
livet' 
Den tidligere cheffor Israels orne/elle (JerneYT1,JoeofLapid. har Abenlyllt opfordret tU, at VictorOstrovsky IIkaleliløll:\jel.

-Jegmener Ikke, at han skal have lov atoverleve og tJene penge pA sit forræderi modstaten brael, siger LapId til Politiken.- Det vil være for omkolltnlngøfyJdt, at aendeMosaod til Ottowa oB dræbe ham l hanl skjul, fordet vII siA skAr I forholdet mellem Israel ogCanada. Men til gengæld vlljegopfordrø enhverrettænkende IlIruler til at tage 8DJPln Iegen hAnd.- Eller vfbør kidnappe OltroVlliQ' Og bringe hamtilbage, lom vi laln tid gjorde medAdol{Elehmannog atomfYølkerøn Vanunu.
Joeet Lapid moner llUt\tldlg, at OItrovaky er enløgner: ' ,
- Halvfemll procent afdet han akrlver ør lØgn,men ti pf'OCillnt erdllllværre rif[tIKt. Og det er do tiprocent. der ml.kredlterer IIIrllel over foromverdenen og VOI'8I ~lIarod .. Dette "-r koeteham livet.forforræderi. ' 


