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Allin vil ud
ar rampelyset
Ærgerlig over at aflytningssag er duhket op
Afr1.re Kaaber og
MichnClIJarlner

SeJrctnriatschefcn på
Køl)cnhavns Universi·
tet,i Lal'S·Erlk Allin, fol'
l'løgbl' nt komme Ild af
ranipelyset i stlA'cn om

1~1 .~t::I(~~~~~~~~n:;l~
Vf>J L "omhudllmnnd.
Hans Gammeltoft·lInll
senl Det f1ker rll. dOA'e ef·
terJ nt han pli. et presse
møde stod frem i SIlJtCn.

- iJeg vil ikke i oITentlighe.
deniberøre angene aubstnns,
nu lin Merlung (statsadvo
katen, red.) I.'r blevet hedt
om ~t vurdl.'re sagen og det
forE!1iggende mnteriule, ei
ger iLara-Erik AIlin.

Hnn erklærer sig ærgerlig
ovet. at historien om Ilflyt
ningnn ovorhovcdet er kom
me~ frem i ()ffenWghec1en:
JE'gville ønske, at denne slig
aJn~ig V[lr dukket op. Men
jeg følte på den om'!!!n side,
at j~g VBr tvnngeL til [lt 5th
frem erter at have hørt, hvor
tætlpfo. nclliv,;mI)('l1l'rnu J~k·

etra:: Bladet vllr komml1t.

Hililler i
fotklaring

Llln-El'ilt AlIin f[1glhol
deri at han ikke ved, hvor
dl'lnimy~t.iElke 'ThOIDllcn' he
finder Ell!; l dng. DDt vnr
denne 'Thomsen', der i 1986
SAmmen med Lnrs-~rik Al
lin tnndt. en akjn!t mikrofon

,

pli. Hans Gammeltoft-Han
sens oavllWlmde kontor pI\.
I<øbenhnvns Universitet.
De to mænd sendte straks
mikrofonen til Politiets Ef
t.erretningstjeneste (PET) i
en kuvert med beskeden
'Tak for ]fm'. Alligevel siRCr
Lnrs·Erik Allin, at hall ikke
ved, om det var PET, som
stnd bag anytningen af
Hans Gammeltofi·Hansen:

- Det vor Thomaen, som
aagde, vi akulle sende mi
krofnnen t.il PET. Pil det
tidspunkt parerede jeg kun
ordrer, aiger hon DR erken
der, at der er uklarheder i de
hidtidigo nplysninger om
sagen: - Der er huller, men
de~ er jo dem, Merlung sital
f.vlde op bl. a. ved hjælp Af
min fOl'klnring.

'Det var ingen
.degradering'

Flere daghladl1 hnvdo i gtl.r
nocorgAende artikler om per
80l1l>.l1 Lnrs·l':rik Allin. Iler·
linr;llku 'i'id(mc1", citerede
anonyme kilder for, nt. Lara
Erik Allill skulle være ble
vet. tV\mgl1t til at [orhule
l\iemmeværnet., efter nt hnn
havdl1 fOl"aøgt nt. amllJe klllS
aificel'ede {lplysninger fra
hjemmeværllet till'n mond,
der viste sig ot være fra
Fnrsvnrets EfteTl"etninHB
Ijene~te. Sngen 6lmlle ifølge
hladd VOOI'O hleve~ ol'dnet i
mindcli~t-lCd, sd Ijora-Erik

Allin sP.1v fik lov nt. trrekke
lIig t.i1hnge i stedet fOl' n~

hlivo amidl ud. Omcielt Afvi
Bel' hjemmevoornet sagen,
og deL BIlmme gør Lars-Erik
Allin:

- Del er l,'Tulwt ml af luf·
tf'n, sil;"lJr han, Flom unit be
kræfter, aL hun lidJi"cre
hn\ITI,~ rnog af kapt.ajn i
l\irlmmeVlT'rnnt., og at han i
flag er menigt melllnm of
mnrinel\ilJmmcvootnet.:

- Det hAl' in t,et. nt. gilre
med, at jeg ('r hh~vlJt dllgTO
derl't. ,le" 1'1' 53 Ar (lA" ~.yntea,
otjeg efterhr\ntlen W'l"ne vil
le trllpp(\ m~d, Derfor vnll;te
jer; ol. træde ind i ('(l funk
tion som menig.

Om sit, fo1"1I,,](I til PET
~i!;er hon, nl han lldE'luk
lwnde har bnft kont.nkl med
dterl'etningstjcllesten i fnr
hindE'IAe med m'rnngemell
ter pI\. t<llhcllhiLvnll lJnivcr
aitet. Og nt Illln sum suha!.i
tut hEil' hnf\'. adgnog til nt
udlevere re~ bonale oplys·
ninger 001 nnsøgere Ul Rti1
!inger i nITl'ntlig tjenel'lte.

AL el, t.idli'{"l·e mndlem 
Mlehael Djørn J-lonseo - nf
universitetets styr<'llde or·
gnn, konsistoriet, har kriti
5ereL ham fOl' at have over·
spillet. Rin relle forklnrer
hiLn med hrovllgcrrighed:

- Jeg har int,et foretnw.t,
som lir,gcr ud over de tjl'nRt
lige rommel' ellnr pfllmg, jeg
hnr fl\.et.. At 1'11\. nogle af mine
modstnndere IIvioer os Ul,
det Itonjeg i1lke (,oge mig nf.

Det er krm fd daRe Rid(!n, LaNJ-ErikAlli11 var midtpunktet JllJJl1'1'.~Remfldetom IljlyfUingcll (Ir HansIGamm,"o~-Hm.'M ""r,,· Nu ro-'ryd" ha", a' ,ag.. " ''''m'' r~m. - F",,, Ti" Ha"',".

Det afhænger af
troværdighed
Har regeringen overhovedet en sag?

Kommentar

ArLor.~ I{nnller Oll'
Michalli Jorlnel'

MISTANKEN OM anytning
iLf Folketiugeta omuuds
mand i 10R6 hnr givet den
danske offeiltli[othed - 0R" ik
ke mindst pressen - smerte
lige hovedhrud. Foreløhig
hænger eogen pil tre vidner
i Stl!{llll, hvoraf on er død og
en Elm!en forsvundet..

At meget stilr og folder
med rektor Ove NothnnFlju
ridiske rildgiver pil Købon
havns UniverAitet, den 6<1
ilrifll) Lors-Erilt AlUn, lllln
ingen aflledes være i tvivl
om. FOI'eløbig er hon ene om
ol. hnve lll'rettet. om den
skjulte mikroron, som bon i
lO86 sommen med en
'Thomaen' fjernede fra den
dnværende jurnpl'ofeaAor
Bons Gommeltoft·Hansens
kontor pli. Københnvna Uni
veraitet.

Al de overhovedet fik n.vs
om !logen, skyldtes et tip i
fnrilret 11186 til Lnrs·Erik

Allin rro møjorJørglln HEIn·
sen. Han var medlem af en
nu nedls!,-t sk,ytteforening,
som lå klOR op ad FOl'svarets
Efterretningstjenestes
(FET'a) tekniske afdeling
pI det. sydlige Amnger. Jør
gen Hnnsen nfgik sl'nere i
l!ltIG ved døden. Og FET
hor siden _ med mere eller
mindre held _ forsøgt nt nf
ville enl ver tilknytninll' til
nlllndon. IkkEl deslo mindre
er Il't ikke længere muligt
at høre Jørgen Han~never
sio L nf sElgen.

DP'jH HAVDE været et
mindre'problem, hvis den
trl'dje port i SOll'en - 'Thom
sen' - vor trll.dt frem. Men
det er hon ikke. Ikkn engnnll'
Lnl'Il·Erik Allin ved, hvor
han hefindel' aiB' i dag. Der
fOl hor oITtmtligheden heller
ikke i den henseende en
jOldiak chnnce for at vurde
re dl'n side of sElgen. l<:ndsj·
ge for nt kontrollere 'Thom
sIna' eksiatens.

ALT AFHÆNGER derfor

nr Lars-Erik Allins trovær
dighed. Hnns hidtidige for
kloring hnr allerede rejst en
række apørgsmlll: Et ufdem
er, hvorfor hon og 'Thnm·
sen' sendt.e en skjult mikro·
fon til Politiats Efierret·
ningstjeneste (PET), ndr

, LOT"ll·Erik Allin siden hElr
segt, at hnn ikke ved, om det
nu ogsll. var en mikrofon fra
PET.

Lars·Erik AlIin har nu
valgt st t.in i sagen og henri·
~r til atau>advokat Erik
Merlungs undersøgelse. 0R"·
at't hnn mil nu pli jagt efter
'Thomsen', hvis han Flkal
aknITe sig mere end et eokelt
vidne i aagen. Imens TOft of
fentlighr:'don i Flj>rending
vente pli. nl. fil bosvnrel, om
der overhov('det er en sng.
~'oreh'bjR" mil. den hænge sin
hnt pI\. P.t enkelt vidnel'l udta
lelser. Og pr. at regeringen
trods alt valgte st undersøge
80~n. Fllr det ~r den vel
næppe ud<'n grund? 1



Studerende vil
have besked om
PET-kontakt
Lars-Erik Allin skal
tale ud om PET
billeder - ellers kan
Studenterhusetikke
forhandle med ham
om at åbne huset igen

Af JAKOB MARSCHNER

Ledelsen i Studenterhuset
ved Københavns Universitet
vil i dag kræve et møde med
rektor Ove Nathan, direktør
Peter Plenge og den meget
omtalte juridiske rådgiver
Lars-Erik Allin.

Studenterrådet vil have Al
lin til at tale ud om et antal
fotos, som han har nævnt
overfor et medlem af rådets
ledelse. Billederne skulle iføl
ge Lars-Erik Allin ligge hos
PET og forestille medlemmer
af den kurdiske befrielseaoT4
ganis8tion PKK på besøg i
Studenterhuset.

øLars-Erik AlHn må erken4

de, at han har omtalt billeder
ne, og han må også forklare,
hvor han har sin viden fra. El":
lers kan vi ikke forhandle
med AlIin om. at få huset
åbnet igen,« siger Studenter
husets bestyreIseafonnand
Erik Albrechtsen til Informa
tion.

5. november nævnte Lars
Erik Allin billederne overfor
et medlem af husets ledelse.
Fire dage senere spurgte tre
repræsentanter for Studen
terhuset nænnere til billeder
ne under et møde om husets
fremtid.

Ordvekslingen handlede
dengang kun om, hvornår bil
lederne var taget. Allin nævn
te i første omgang en dato,
hvor der ikke havde været
møde i Studenterhuset. Da
husets ledelse, gjorde op
mærksom på det, nåede, AlIin
og ledelsen i Studenterhuset
frem til, at det måtte dreje sig
om et antiracist~sk seminar

en uge før den dato, som Allin
nævnte i første omgang.

ItVi har senere fundet frem
til, at der rent faktisk deltog
to kurdere på det seminar. De
er ikke medlemmer af PKK,
men for ('S er det helt afgøren
de, at AlUn fortæller os, hvor
han har sin viden fra. Enten
har han .k.ontakter, som vi ik
ke er tryl~ge ved, ;eller også er
han utre'værdig,. siger Erik
Albrechtnen.

PET er ikke den eneste ef
terretningstjeneste, som
Lars-Erih Allin er sat i forbin
delse med. Berlin.gske Tiikn
,de skrev søndag, at Allin i
1981·82 var blevet tvunget til
at forJade Hjemmeværnet,
fordi han som kompagnichef i
Lyngby-Sorgenfri forsøgte at
sælge fortrolige 'oplysninger

,til en pE:rson fra Forsvarets
, EfterretIlingstjeneste. ' '

Bladet citerer to kilder for,
at Hjemmeværnet herefter
betragtede Lars-Erik Allin
som en 13ikkerhedsrisiko, og
at det ex' baggiunden for, at
han' i 'dal~ ikke er kompagni
chef men kun menig i Mari:h.
ebjemme'værnet.

Oberst Klaus Bæk, der er
chef for ABlino daværende en
hed i Hjemmeværnet, aMser
historien, Det samme gør
Lars-Erik Allin, som Informa
tion ikke kunne komme i kon
ta!'t med i løbet af søndagen.

Side 5: AIlin: Jeg blev
presset til tavshedsbrud



Forsvarets Efterretningstjeneste på arbejde i egne rækker inden
statsadvokat Erik Merlung undersøger Lars-Erik Allins afsløring

EKSTllA BLADET

TvUNGET AF
MEDIERNE

- NAr adllkillige aviser og
radio og fjernllyn hur bragt
os ind i 8a~n fra forskellige
synsVinkler,så er vijo'nøcit
til at undeI'lløge, om'vi over
hovedet har. nogen forbin-

, delse til 'sagen, < , •

Det springende "punkt. i
, FE's .' undersøgelse - det
'S8mm~ .llPørgamål som Blle

vl!d Ilt undersøge egne ræk
ker for at linde ud af, om der
er en eJler anden peT!lon, der
har tilknytning til den kon
krete BAg, eiger presseoffi
cer i FE, oberstløjtnant Ole
KoJch-Oleen til Ekstra Bla
det og forblmtter:

Bladet, og hlln gentog for
klaringen senere under Iltor
mediebevIlgenhed pli pres
semødet i fredagt! i konsisto-··
riesalen på universitetet.

Få måneder efter mlijo
rGn8 død fjernede Allin som
bekendt aflytningt!udstyret:,
- Jeg kan bekræfte, at vi er

HIlMen, der havde ein g/lJlg
på Koslellet, j forsommeren
Hl86 lækkede oplysningen
om den ulovligt anbragte
mikrofon til juridisk kORsu
lenl pli K~henhavns Univer
sitet Lars-Erik Allin.

Det erklærede Lars-Erik
Allin først anonymt i Ekstra

anden milde' hllr han:. et
kendskab til mikrofon!'n i
Hons Gllmmelton:.-Hansen
telefon tilbege i 1986. Og
derfor er det rArt a~ havs
kookrete svar parlle.

FE er indhlaodet i SlIgen,
fordi den nu ofd\Xle reser
veofficer, mElior Jørgen

Den interne ren~ring

startes, fordi statsadvoka
ten (ar Sjællllnd, Erik Mer·
Inns, i nær 6;:emtid ventes
at indkalde ledende mili
tære efterretnings-officerer
til forhør.

De vil bliv!! hedt om ot
belyse, om }o~E 'på en eller

mandag 29. november 1993side 6

Mlln Irnn aldrig være forbe·
redt godt nok.

Derfor iværksætter For
svarets Efterretnings~iene

ste, FE, m{!d om~ende

virkning en tilbundsgående
undersøgelse omkring deres
egen rolle i anytnings-sken
dalen.

';'"ske er tilknyttet Politietø lIpion,' .', . ·i'·
EUerretning'lll;jeneste PET. De' llid!lte beskyldninger

Ifølge Ekstra Bladets in- hør' InfOrmation dog ikke
fonnationer kommer denne, 'gengivet.
ol',]ysninger fra. et Elmæ-,," 'Endelig. følte' TV-Avillens
dehrev, som den autonome -'rødokt.ion og journalist JEI
og militante psykologigrup-· kob Fenger det i går nød

'pe Regnbuen udsendte fre-, vandigt at bruge et helt ind
,dag. Regnbuens aktiviteter:: slag· pl,1 at angribe Ekstm
'var i oktober·Arsag til,' aL~mladetø.itrovlBrdighed.~t
Studenterhuset, .,j Køben·' ."skyldes, en enkelt fonnule
he.vn blev lUkket, Forøvrigt, ;·ringi;den allerførste artikel,
m~d Allin som udfarende./ hvor:" 'af1ytninglllllændalen

,kri:d't fra Universitetets ai· .. blev afaløret. . '
de, : . .: SlmIme personer var den-

RegnbuenEl 'pTell6emedde-,;:' l gang i stand til øt'negligere
,'leise rummer dellUden et." ';:hele historien, fordi de ikke

heil katBlog af forbrydelser. kunne f1. den bekræftet i en
og suspekte gomingm-, som 'omcie-I udtalelse fl1lJustits
Allin skal høve gjort sig minister Erling Olllen.
skyldig i. .Fm ~t være 'høj- AF JACOB JUHL OG
renkstrem1st tl1 at være ANDERS-PETER
agent, tyv, korrupt og noget,
del' ligner udenlanåsk MATHIASEN

SMÆDEBREV
På flnmme mdde oplyste

InformoUon på fOI'llirien lør
dag, Ilt Lars-Erik AlJin md·

Med høj militær cigarfø
ring overgav han frivilligt
sit kompagni og blev hyldet
af nokken, før han trådte et
skridt ned I rækken og blev
løjtnElnt i støba!l:ompagni
6220.

Senere mootoghan sin 25·
årige fortjenstmedalje og
først sidste Ar opgav han pli
grund af alder sin stilling
som løjtn/lJlt i Marinehjem
meværuet og blev menigt
medlem. ~

kompagni i Lyngby.Sor.
genfri. Ifølge Berlingske.

PASSER IKKE
Blsdet bllserer sin opsigte

vækkende historie pli øno<
nyme kild!;'r, Ifølge Ekstra
BlEldets oplysninger er op.
lysningerne lørdag leVl!ret
til en række /lJldre dagbla
d•.

Og de passer ikke, eiger
Lari-Erik AJlin.

Som vedstående billede
vieer, trådte han tilbage fro
ein kllptl\in-~ti1ling i kamp
patrulje 6206 i Sorgenfri.

Det skete i 1980 - og med
ære.

Allin er chefen på Køben
havnEl Univehlitet, der fre·
dag afslørede olTentJigt, at
han i 1986 fandt en mikro

,fon til" rumafiytning pli nu·
værende ombudsmand
Hans Gammeltoft·H/lJlsens
kontor.

I Berlingske Tidende
hævder journlllist Morten
Pihl, At Lan-Erik Allin j
1981 blev taget pi Terek
gerning' i et forscg pA 'at
sælge klassificerede opiYI
ninger fra Hjemmeværuet'.
Han gik, før han· blev smidt
ud og vør tvunget til at Elfgi_
ve sin stilling som kapt(\jn
og cheffor ol hjemmeværus-

Mr;y-Erih Allin (l.h.) Irddle i 1980 ti/hage fra sin kaptqjn-stilling i Hjemmeværnet - med ært! og fllldt hOllllØr, som del {remgdr af rtrtte foto. (Foto:' Priual). ...O .. .

TRADTE TILBAGE MED:.HONNØR.~
·.· ..'ICh··:" L',

Berlingske Tidende, Information og TV-Avisen
i s!adderjagt på folhene bag aflytningsskandalen
Så ermudderkastningen be.·
gyndt. En række aåkaldte·
seriøse danske nyhedsrne
dier lod i weekenden frem- .
trærlende plads opfylde af
k/lJldestøberier, madder og
bagvaskelse mod. de pereo<
ner, der har rejst anytnings~
skandalen mod nuværende
ombudsmand Hans G/lJlm
meltoft·Hansen.

Berlingt!ke Tidende· Søn·
dag - der øjeblikkeligt blev.

'citeret i TV·Avisen allerede
lørdag aften - fortalte pli
forlliden. at 'Lara-Erik Allin
blev tvunget til at forlade
Hjemmeværnet, fordi han
var en l'Iikkerhedsrisiko'.



GaeN/løjtnant Ole Kach-Oll/(!rI, /i"E, bdræ{l<tr. a~ orgvrtba
'('J/IC" nl/ IUlde,.spge,. (Mell{!)r ,...dker {O,. ae 1I(o"Jægge. om
rf,,~ {indeR enpffBOn, rk,. hcrli/knytfll'ngJ.i1MJ6eJl. (Fot!>: Perl'eder,M).

Jn'ro1verccle El~iller sig i'lclv
(cfi~se doge - F:r forhoidene
omkring dun lllystiskl' te
letekniker 'ThomsFn'.
P.kSPNll!"ll, ~om ~ammen
med i\llin Ijernede mikro_
fOmm rlen senE' often j
198fi. Og en mand, aom
ingen hllr Ret e/ler hfl~t om
5iden. Hellnr ikke Allin.

'Thomspn' VElr kendt m
Olnjor J0"r~n Hllnsen, og
derfor vi[ Erik Mer[ung gi_
v(OL ~nerrorllke hlln.'J ti)
knyt l1ingtil ForsvlIret;. Ef.
Lerrelninglltjenel>te.

VIL IKKE
KOMMENTERE

na EkEJtr-a Bladet !IPUrg.
le "'E om 'Th()!Tlsen'nmid_
delbnrt efter aJs]øringlJn.
henægte(}o ilian ethvert
kendsknb til tekoikerlm og
den konkrlJte sng.

1Jf>n fnrxJarin/r fDJ'llhol.
der militær-folkene pil~_
stellet, indtil derell egell
undl'!tsøgelRe n8'!nnere
)l8r klarlLlgt, om en sådan
pers()n aUigeve.J har hl'lrc
~f1~r ~tlldighøT(!r til blandt
FE's l'JgJJe.

I FE vil 1lI9n 8tlKlig ikke
hVIlTkl'!n be- eller aCl\ræft~,
om Lnrs-Erik Allin har
hJ:lJ1. en perifer tilhnytnin,g
til tjettest.en.

Sl'lster-tjenl'!l;It<:m PET
havde i gAr ingen kom_
m~nte:rer!il, om ()g~de er
ved Ilt wi egne Ilrkiver og
egtle Ilnsatt.e igennem in
dl'!h Mprlungs undersswcl_
se. PET her h~e tiden
n8'!gt(!t et.hvert kendskab
til mikrofonen og br!:!vet,
110171 de ifølge AJJjn fik !iJ_
/;endt i erj bom kuvert in_
deholdende et sommen.
stykht. lIviabogst,lIv_brl!v
/ned ordlyden: 'Tak tor
Lilo'.

AF JACOB JUHL OG
ANDERS'PETER
MATHIASEN



Allin: Jeg blev presset til tavshedsbrud

INFOlUtIATION :M!u'IDAG 29. NOVEMBER 1993

AJOU"-- ,----------,,
IB. MAJ

Poliet overdrev skader
Der kom væsentligt færre politif~lk til skade nnder
urolighederne på Nørrebro efter unionsafs~:mn.ingen
18. maj, end politiets ledelBe selv har hævd'et. Og ska·
derne var for langt de flestes vedkommende i
småtingsafdeliDgen, 3kriver Det Fri Aktuelt lørdag.
Avisen bar fået adgang til hidtil ukendt materiale, iføl
ge hvilket høj3t 50 betjente kom på skadestuen efter
urolighederne - ikke 103 som hævdet afpolitiet. Højst
5-6 af disse tHfælde var mere end rene hagoteller - re
sten burde ifølge skadeatuelæge Henrik Diemer, som
har gennemgået Det Fri Aktuelte msteriale, ~a1drig
have været registreret«. ho,.

Ekstra Bladet pres
sede mig til at være
anonym kilde 
ombudsmanden til at
træde frem, hedder
det i Lars-Erik Allins
sk:riftlige redegørelse
om aflytningen

MPOULALBRET

Det var Ek3tra Bladets jnur
nali.ster, der pressede Lars
ErikAllin til at hryde sin syv
årige tavshed om den på5tåe
de aflytning i 1986 af den nn
værende ombudsmand Hans
Ga.m.m.eltoft-Hansen.

Sådan lyder forklaringen i
hvert fald i A11in.9 egen sk:ri.ft
lige redegørelse til KOlben
havns UJrivernitet, der blev of·
fentlig tilgængelig i lørdags.
RedegøNlsen er på en række
pWlkter mere omfattende end
den mundtlige beretning, Bom
Allin gsv på det pressemøde i

INDLAND

fredags, hvor han trådte frem historie behæftet med såman
for offentligheden. ge fejl og Wløjagtigheder, der

Allin skriver isin redegl'lrel· ville have generet mig væs
se, at den eneste grund til, at entlig, hvis de havde valgt at
sagen overhovedet er komme~ hringe den i derea egen versi
op efter så mange år, er, at tJ on. Jeg lavede derfor en aftale
Ek<JtraBlad!:l-journalister,An- med dem om, at de gav mig .
ders_Peter Mathiasen og Ja· 100 procents kildebeskyttelse,
coh Juhl, efter den såkaldte mod at jeg fortalte dem den
Studenterhus-sag ~kom op på rigtige historie, og det er den,
mit kontor og præeenterede de i 'bearbejdet' journalistisk
mig for historien«. Allin skri- - form har bragt i Ekstra BIa·
ver vide!'O': ...Jeg benægtec.e det:.
naturligvis ethvert kendskah, Ifølge redegørelsen havde
men de var i stand til at give Allin ingen forestilliDg om, at
så mange enkeltheder, at jeg sagen ville nå de store dime.c
var klar over, at de kendte til sioner: ...:Jeg havde vel en naiv
historien. og at de havde så foresl:illing om, at det ville bH
mange detaljer med, at nogen~; ve opfattet Bom en af Ekstra
må have sladret. Anders-Pe-' - Bladets sædvanlige røverhi
ter Matmasen fortalte mig, at. storier, og når den ikke kunne
han havde arbejdet på denne i bekræftes nogen -steder fra,
historie i flere år, men havde} ville den dø af sig selv...
manglet de sidste brikker for._ At Allin valgte at træde of
at:fil den til at fal~ på Plads'j fentligt frem - og dermed ude
Han afslørede også over. for lukke historiens stille død 
mig. athan var faldet over..mi'l forklares i redegørelsen med,
navn i forbindelse med under- at ban blev presset af om
søgeIsen. Imidlerti~ var _deres budsmanden: ~I forbindelBe..

med årsfesten blev jeg kon~

taktet af Hans Gammeltoft..
Hansen, der sagde, at han
godt vidste; at det var mig. En
af journalisterne havde talt
over sig under en samtale med
ham, Han appellerede kraf·
tigt til mig om at stå frem, og
han lovede mig al mulig støtte
og opbakning. Jeg følte et vist
moralsk pres og valgte heref·
ter at gå til rektor Ove
N·,than",

Som det er fremgået, fik A1
liD tippet om aflytningen i for
sommeren 1966 afen nu afdød
major Jørgen Hansen, der 
fremgår det af den skriftlige
redegørelse - også sagde til
barn, at --det ikke var muligt
for hBm at gøre noget selv«.
Altså ud over at give bam et
telefonnummer og et kodeord
til hrog for at komme i kon
takt med en teletekniker.

Når Allin selv tøvede og
fllrst kontaktede den mystiske
teletekniker Thomsen i efter
året skyldes det, skriver ban i

sin redegQrelse. at han var
bange for, at ~der var tale om
en-fælde«. Herom skriver han:
~På det tidspunkt var Geg)
blevet hedt om at være særlig
aagkyndig for advtlkat N.E.
Norsker i en straffesag med
en våbenhandler, Ole Morten
sen, som angi'l"eligt var hlevet
aflyttet, uden at retsplejelo
ven var hlevel overholdt...

Advokat N.E. Norsker siger
til PoliciRell., a~ A1uu var md
kaldt som almindeligt vidne
for forsvaret - og mener ikke
at der har været tale om, at
Ole Mortensen blev aflyttet.

Afredegl'lrelsen fremgår og
så., at den "Thomsen«, hvis ek
sb-tene; udelukkende bygger
på AlliruI udsa.,<>n. inden be
søget på Ga.m.m.elto.fts klJlltor
fortalte AIlin om »de forskelli
ge anordninger og dimser..,
man anvender ved aflytnin
gen. Herunder fortalte han
hwn også om, ~hvor1edes man
i en speciel afdeling på

_Politigården havde fabrikeret

.5

små senderenheder, der kørte
i 120 MHz-båndet og som in
stallere& i en telefon gjorde det
muligt at aflytte alt, hvad der
foregik i det pagældende rum,
idet senderenheden kprte på
telefonens driftsspænding...
. En ny oplysning er også den
nærmere beskrivelse af kon
takten med Thomsen: ...:Jeg
ringede til det opgivne tele
fonnummer (som jeg ikke me
re kan huske; og talte mea en
dame. Hun ville slet ikke tale
med mig, før jeg havde opgivet
min identifikationskode. Da
hun fik den, fikjegbesked på,
at jeg ville blive kontaktet pl'.
telefon senere_ Nogle ti!Der ef
ter ringede en mand, der op
gav sit navn som Thomsen el
ler sådan noget lignende_ Ef.
'ter udvekslingen af inden~lli.

kationskode fortalte baQ. mig,
at Jørgeu Hansen havde ori·
enteret ham, og at han var vil
lig til at hjælpe mig, hvis jeg
besluttede mig for at gøre no
get...
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AF LOUISIl FLEISCHER

Aflytning: Lars-Erik Allin
skriver i en redegørelse til
universitetet, at det var po
litiet og Ekstra Bladet, der
gjorde ham opmærksom på,
at der kom kurdiske PKK
folk i Studenterhuset. Men
ikke et ord om Politiets Ef
terretningstjeneste.

Omstridt
rådgiver
kræves
fjernet

Lellelsen af Studenterrådet ved Kø
bflnhavns Universitet vil have fjer
net hovedpersonen i aflytningssa
gen, Lars-Erik Allin, fra posten som
rektors juridiske r"dgiver. De stu
derende mener ikke, at de fortsat
kan stole pA Allin.

»Hvis historien er rigtig, klio
Lars-Erik Allin ikke blive siddende
på sin po.~t. Han må fjernes fra den
meget magtfulde position, han har.
Eners er det lige [ør, at man må
melde ham lil politiet,~ siger Adam
Arndt, der er medlem af Studenter
rådets præsidium.

Aflytningssagen kommer klin
kort efter, at Lars-Erik Allin var
med til at få lukket Studenterhuset i I

Købmagergade i København. Det
var ham, rier opfordrede rektor Ove
Nathan til st lade politiet storme
huset. o'

Ifølj:\e de studerende har Allin i
forbindelse med lukningen fortll!t, at
han havde kontakt til Politiets Efter
retningstjeneste (PET).
~Han !\tod åbenlyst og sagde til

vores daglige leder, at han vidste, at
PET havde taget billeder af to kurdi
ske PKK-folk i StudenterllUset,« si
ger Sludenterhu~etsbestyrelsesfor
mand, Erik Albrechtsen,

)Il dag nægter han alt. Men vi ved,
at han sagde det. Og det er rigligt
nok, at der har været to kurdere
med til et anti-radstisk møde, selv
om de vist ikke er PI<K-folk.

S:\ kan man kun spørge sig selv,
sMan aktlon på tværs .al ~ne, reg-, hvor Allin ved det fl1l.,ll siger E;rik
ler,~ Blår dei· j ·pålalt:lI. ". '·:"';';~""7\lrni!.:ClJl5ell. ' ~ ..,.

Lars-Erik Allin undgår kun fy· Lars-ErikAUinaneveredeigaren
ring, fordi lun ellers IIhar udført redegørelse til universitetsdirektør
sine arbl:!jdRopgaver upåklagelj~l", Peter Plenge om hændelsen. Her

Men P~ter Plenge forbeholder skriver han ikke et ord om PET,
sig rel til at ))vende tilbage til men siger derimod, at det var politi
spørgsmålet om tjenstlige,' sanktio- et og Ekslra Bladet, der hver (or sig
ner«, når statsadvokat Erik Mer- havde forfait ham, at der kom PKK
lung er færdig med at kulegmve folk i Studenterhuset, og at det var
anytningssagen. ' disse oplysninger han bragte videre

Lars-Erik AlJin hllr taget påtalen til Studenterhuset.'l bestyrelse.
til dterretning. Han ville hverken Studenterrådets ledelse vil pli et
h,we sin HlIidsmand eller en juri- fælJesråd!lmøde den 9. december
disk bisidder tilllte<le, da han mod- anbef~\e, at Allin fjernes fra posten
tog den. srnn juridisk r:\dgiver.

'i,

I

:}.,

;;'For9varets EfterretningStjeneste (FE) Mr indle.'dt:' ,1

'an'int.em undetsøgelse l forbindelse 'med liflytning~:n'a.f, "'
Hans Gammeltoft·Hansens telefon på Københlil/n~ Unl~: '
lJersltet j'1986.'..I1ølga presseofficer, oberstløJtnant" Ole '
Koch DIsari, sker detfor»at samle trådene I sagen«, Han;
ønsker ikke 'atkommeniere undersøgelsen. nærmere.

:., f:/eHer ikke omdenvJl o'r'l'Ifatte skytteforenlngen,A~fand~,'
:",!,hage ~å Amagar,hyor Lars~Erlk Allin fik'tlppet.otrraf.lyt~

·ynlngel'l 1ra-'en:nu~fdød major. ", lW

Hg tilsidesættelse af dine tjenestep
ligter, at du ikke gik til rektor eller
direktør.<l .skriver Plenge til Allin,

»jeg betr.:Jgter din beslutning om
ikke at orientere rektor eller direk
tør som udslag af en svag domme
kr:lft i den konkrete 9ituation.~

Peter Plenge er åbenlyst util
freds med Lars-Erik AlIins offici
elle redegørelse om sagen.

lUeg mener ikke, at redegArel
sen pfl overbevisende m:\de forkla
rer, hvordan en erfaren akademisk
medarbejder med godt kendskab Hl
forvaltningssystemets virkemåde,
kunne finde på at gennemføre en

påvirke den m:\de, han vil udføre
dem p:\,ll siger universitetsdirektør
Peter Plange til Berlingske Ti
dende.

.Tre siders kritik
I en tre sider tang skriftlig påtale
retter Plenge er. voldsom kritik
mod urs-Erik Allin. Han bebrej~

der ham, at han ikke orienterede
universitetets ledelse, da han i

"1986 fik et tip om at den senere
ombudsmand, professor Hans
Gammeltoft-Hansen, blev aflyttet.
I stedet brød Allin selv ind p:\ Garn
meltofts koritol" og lod, efter egen
forklaring, en ukendt mand /jerne
mikrofonen.

»Der kan ikke herske tvivl om, at
din adfærd l denne sag repræsente
rer et brod på den tillid, som uni
versitetets ledelse må have til sine
medarbejdere i almindelighed. og
til medarbejderne i den centrale
ledelse i særdeleshed,ll skriver
Plenge i den påtale, som Berling
ske Tidende har kopi af.

liDet må bl:!tragtes som en alvor-

Lirektør: Allin har brudt tillid
,

AI' tOUISE FLEISCHER

Aftytnlng: Universitetsdi~
re*ør retter alvorlig kritik
mdel Lars-Erik Allin for
ha~s rolle i aflytningssa
gen, Allin har brudt tilliden
og ~andlet på. tværs af alle
regler, skriver direktøren i
en ~kriftlig reprimande.

HoVedpersonen i al1ytningsskanda
len fra KIlbenhavns Universitet, ju
ridi~k konsulent Lars-Erik Allin, fik
i gåt frataget en del af sine beføjel
ser.: Samtidig fik han en alvarlig
pa.tale for sin optræden i aflytnings
sagE!n. Lars-Erik Allin er med øje
blikkelig virkning afsat som unive,..
site~ets kontakt til politiet i forbin
dels~ med "rsfester og
droriningebes0l':. Og han er fjernet
fra forhandlingerne om en genåb-
ning af Studenterhu~et.

))ll:lg har taget opgaverne fra
ham~ fordi sagen ikke kan undga. at
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Erling Olsen: Alt er lagt frem i aflytningssag·

Kender intet til mod lager
tfll/Ile Pnlitih('1I kræver det

al1ytning5u<!styr, 1l00U vflr
gem!. i Gnmmeltort-HnnRen~

tel(lfon, eu modlagerrsdio,
som Ilkal være pincoret inden
for 200·300 meter frs det
rum, der nfiyttes. ~lfølJ:C op
Iysoinger,,, skriver aviseu,
"vnr mndtngerradioen plsee
rel på loftet over vt\benhuset i
Skl. Petri kirke,« hvorfre der

Beslutningen om at
kulegrave aflytningen
af Gammeltoft
Hansen bygger
udelukkende på
Allins udsagn,
understreger
justitsministeren

MOLE DAMKJÆR
og POUI. ALBRET

Regeringen har ingen skjulte
trumfer i ærmet i sugen run
den uJ(l...li~ nnytning af om·

budsmand Hans Gsm-
meltoft~Hansen.

Det understreger jusUtsmi
nister Erling Olsen (S), efter
at on næsten sumlet prl!ASC

oveT wetlltenrlen hne pegot. p,\
deu Innge række af spørg".
mål, Bom Bngens eneste vidne,
Lars-Erik Allins, murdtlige
og akrirtlige rerlegøm]' <lT rej-
ser. .

»Rcgeringen har; Ikke op
lysninger, som ik\t~ er kom
met frem. Men ll.lene en fnr
modning om, ,at der er uoget
galt med eft'.Jcretningstjene
sten, er no",;. til, al, det skal un
dersøges,.. Iliger Erling Olsen
tillttformation.

De oplysllinger, som rege·
ringen alt.'ln hsr i allytnings
sngcn er indt.il videre den
mnndlUge redegllrelse, som
sekretarintsehef Lnrs-Erik
AlIin torsdng ~nv sin chef,
rektor ved Købeuhavns Uni·
venjiu>~ Ove Nnthan.

Dertil kQmnlC'r de oplysnin'
!:'p.r. l<Ilm .hmtit~miniRlereo

sl.'lv inrlRllmleul.'.(øl" AUin nfs·
lørede sig selv som Ek~trn

Blnr[f!t~ kilrle.
Det handler oln {Il! ling,

som JUR\JjilsminiRteriet.s da
værende depllrl.ementchef og
den dnværende ledelse llf Po
Jiticte ~nerre1.ningst,ienesl.e

(P~TI har oplyst Erling Olscn

run sngcn. De sfviste sile, st godl 100 meter til Garn·
efterretningstjenesten har fo· melton·Hansen6 kontor,
rctuget, nnytningen. Den sam· Det Vllr mandng ikke mu·
me melding har justit.l:1mini.• ligt at f ti. en kommcntnr fra
stcren fM·t fra h'delscn af LlIrA·P:rik Allin. Men hnns
Kllebnh.wnll Politi. chef, rektor Ove Nnthnn, "hnr

ikke nogen ('riudriug om, st
Alhn over for ham har han
opl.YlIninger om dette ror·
ho],]._

net !'lomme si~er universi·
tetGdirektllr Peter Plenge.

"Allin har ikke fortalt os
noget om, hvor modtageren
var placeret.•Jeg gætLer pli., Ilt,
fOTILlxlningen er opståeL for
at fylde et af de mange hnller
ud, som er i denne sag. Hvis
ma? ,gll.r ind pil. den tBnke, at

der hnr flmdet en anytning
sted, o~ hvi~ IIlnn formoder, at,
det, de pillede ud af telefonen
vflr et primitivt afiytningRog
regnt, s~ kræver det efi.cr Rng
kyndiges udsnllTI, nt der sl.!lr
(ln mod\.nger inden for 100·
200 met,er fra mikrofonen. Og
sil. ville det passt" fint, hvis
lleu stod i kirken. Men for mig
er det hypotesernes hypote
se,« siger Peter Plenge.

Heller ikke Ekstra BIlIdets
,ionrnslister, der hllr han Al
lin som kilde tilnfsløriogen af
den påstil.ede nfiyt,ning, erin
drer noget om, nt Allin hnr
fortalt dem, hvor den eventu
elle modtager vflr placeret.

.DEMONSTRATION

Protest',mod Iran
En gruppe iranske flygtninge protesterede mandag i i København mod Iran. Den iranske
hær har ifølge modstandsbevægelsen Folkets Mujahedin søndag bombet en af
bevægelsens baser i nabolandet Irak. Folkets Mudjahedin fører guerillakrig mod det
iranske præstestyre og kræver bl.a. den iranske regerings repæsentmiter udvist afFN.

;
Del er ren m:}'In1ogi al tro, at
Allin (billedet) har andre
kontakter i PET Clld Iraas op·
cover hidIil hor krævet,« .9;
gn l/IIirlersitetsdirekl(lr Pc/I"r
Pln'w: Fn/o: 1<;m.~1 Nir/.~('!l

Som en udlllber af repri
mnoden fra Peter Plengo er
det IIU ikke læn~ereAllin, der
skal forhandle med de at.ude"
rende. Det er beggo parter
godt. tilfredso med.

EJik Albrechtsen har tidli
~re sagt., at ban var ut'l1'g"
,c!'5 T_"',-.....'1:;-'I. I{Jill". '''"m:mJ"
r,""':1\11,,., ',,""

....1 ... jo! kM ~lllll",hl",n ,\,.I.t'
~tolc p:\. <ip mrnnr<k"r. Or har
rl\ nit fur livlif.: fun'l1~i.- sn~,If!
Lnr~·Erik Allin efl:l'r nI, hllve
ufi,··.. rrrt ain rurklnrbl!l".

deu for SlIldent.erhusel<l beo
8tyrelse ~rik Albrechtllen ik·
ke. Hlln siger til lll{r>rmatio/l.
At. hfln Dg andre medlemmer
Ilfhusels ledel!IC under vidue·
ensvar rr pnrtlt til nt ~cntfl~c.
At Allin hflr omt.alt fotos tflget
af PET.

••" <t:ciT 7ibll!'P 1'1"'-+ ·i,~p.

n,Mtr- ~l'''··l:''''"',nl ."',." I,., ~
d..,.:.. ,,·l"'<;H. lh"rfor 'Il hM
ikk,. flent:l.~t". twn<i hnn hnr
~(lI.-t til o~? \'1111,r jo V,dllN Ilt\
dt"l._ ."iger P.rik Alhrl"l:hl~t"n.

St",I'~nt. ..rhll~,·t 111{·\' 20. uk·
loher lukket ener Ilt polil.iet
llllvde fundr.t t.e1efonknbler,
der kunne bruges som Illag·
våben. Iudtil mnnd:lg har
Lars·Erik Allin repræsente·
ret universil.etet i'" rnrhnnd.
lioger, der ~'il afg,,_., om hll'
set, II.bner igeo.

",Jcg er helt tilfreds. Det er
ren mytologi at tro, at Allin
har andre kontakl.er i PET
end hnns opgaver hidt.il har
krævet,« siger Pel.er Plenge.

Lnts·Erik Allln skriver i
sin redegørelse, at hnn frn f!n
politimand, der Ikke Vllr 1T:l
:":1:"': ':m' f,,!r. ,r. -,-,!,~ Jr. :";'1>
~ ""r...- ,.,. '''~-'·'''''''''·'r n'
Stud"IIIl','hlJ,...\ j'hr .. d li.
h~Jt.l:1tåeodf! medl.:-mmt"r of
den kurdi!.'kf' befrit"IM'sorgfl
nisnlion, mens de gik ind i hu·
Sl't.

Allin skriver ~·iderc. n!. hlln
sti. det 9001 sin pligt. flt lad(l op·
lysningerne ga videre til Stu
denterhusets hestyrelse. Men
han nfviser at hnve omtalt
rET·fo1.o~ nfkllrdcrne.

Direkt,f1r Pet.er PleogE' er
tilfreds, men det er formnn-

UniveTlliletRdiTl~kl.ur Peter
i'leoge er fuMt. lul ~jlfred!.'

med en fork..laring, hV[lri
Lars-Erik Allin efviser at ha
ve fortalt medlemmer afStu_
denterhusels ledelse, at PET
er i besiddelse afCotoll, di
restilIer medlemmer af ,....,{
pa besllg i hUllet.

Af ,JAKOB MARSCHNER

Plenge tilfreds med Allins
forklaring om PKK .
Lars-Erik Allin
nægter at have omtalt
PET-billeder afPKK
folk på besøg i
Studenterhuset 
Husets formand parat
':::2·!.'::::::l:I::;,7:~ ..t.:'.~
undt"r ndnl"(ull;'l';H



Den såkaldte aflytningssag har vakt en de! mistænksomhed.

- Han siger, han hedder Thomsen.~.

Tegning og tekst, Jens Hage



AI JAKOB MARSCHNER
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A1lin fjernettrit::,,.,r l' ' .~ F. .... .' •.•
c,',""''''. ,i:" . "':JO .;\J0t!

siRkerlieds~-

gim~y~r·.·'··
Lais-EnkAllin ", •. '
aibejdeiikke ll.engere
mec;l spørg~inål om
sikkerhed, 'o ...•• '.'
Stiidenterhu~et skal
forhandle genåbning
med en anden 
Studenterrådet
ønsker Allin fyret

"'dig,at A1li;".i øvri/:t har ud
ført sit arbejde upåklageligt«,

. men hen forbeholder sig ret
til.at vende tilbage til spørgs

,,målet om, tjenstlige sanktio
ner, når resultaterne af stats

. advokat Erik Merlungs un
" dersøgelse foreligger....

. Ifølge Plenge sker fratagel
sen af sikkerhedsopgaver for

.Allins egen skyld.
Det lykkedes mandag ikke

at fa Lars-Erik Allins egen
kommentar.
. Med repriinanden' lægger

Lars-Erik Allin, juridisk Peter Plenge en noget hårde-
. rådgiver på Københavns Uni- re linie end hidtil. Fredag

versitet, blev"mandag frata- blev han spurgt, om det ville
get.-sine sikkerhedsmæssige 'fA konsekvei:Lser for Allin, at
opgaver på uriiversitetet. net han i syv år havde holdt tæt
skete i forhindeise med den ';'omkring sit kendskab til af
reprimande, han modtog fra .: lytningen ~a(: ,Hans" Gam-
universitetets Jedelse i den . meltoft-Ha.riBen~ .' .
om1lUt~ 8Ilytn'fugs-sag:. " ,Peter Pleng. sVarede ved

Og ~n ,time.efter, at Allin den lejlighed, at Lars-Erik Al
havde taget ~eprimanden til. lin stod. til .•en mild næse~
e!'lerretning,.meldte'den poli- . fordi Iuui havde brudt ind og
tiske.. ledelse. J. Studimterrå-. medvirket til at fjerne mikr<>
det; iitden' øpsker Lars-Erik fonen .udenforarbejdStiden«.
Allin helt: fjernet fra Siri·:pOst:.:, :pu sajjrUi(redali'attedelsen
.. M!!<:!.:~'!i8'.lif\! ~!4..rJ!,,~ : havde fuldJil,lid til lAr*'Erik

I
påtl!l#agej:" 1Jl!.iv'erslta~di-,.;,·AJJin,CHvCJfJ,:""dI1r-sk.et"pndc~"-c'. ._.

rektØt' Pefur.Plen ane'.ik-'· Zemiiden;.U:lm kritikken nu
kerli~smæsBrge !;gaV,er 1hi' bliuer,hdrderr/{ ---,:,~' Jf·,." "

Lars;E\ik'A11in:. Han har hid-)Det vat niABke"hok lidt
til stået for1<Qntakteri til ~ET, . overdrevet;" da jeg' fredag
når dr~JIDiri!ien har gæstet • brugte <irdeit~'~fuldW1id•. Si,
universi~telsårsfesteI': . 'L : ",.den hujeg -arbejdet .\!idere

.: Samtldlltmeddeler"Plenge:'· 4\ med" eagen; '~fefte'r 'at",have
at .·en åD.~en end Allin kom- tænkt mig nærmere om/end
mer :.41, :a.t,~i4!1e for.J!or!Ieli- . te,4et ."\ed.~en .~ep~de, .
den, nl\r.Studenterliuset sul. sOJ;nLars-ErikAllin fik idag,.
forJUmat'--me<! uriiversitetet 'sf' r Peter Pie" '.:' .r" ., •
om atiåb~e h~et igen:M

,"- ~".~:"\F., . ·'tpnm8n'de~r'Jriiidfertid
Universitetets ';.,. direktØr ikke .nok for den politiske le'

~~jfJ~~:,nrr~~~;::.;::;'t.,"J::1. F:Y:t'(~~:~å2"':;;
terer .et bl')ld på d!ll' tillid, den 9.. december er det ledeI
som uriiverilitetets ledelse må seris. Iioldning, at Lai-s,Erik
Iiav. til';n'e mellar&eJdere1iAllin: må fjernes helt frO job
&:lindeli~9f'm:.med~ """t ""DI jUridiSkrådgiver. ,"
nejlI"retaeitcetitr8Ie'edels~i '~~;;LlI1~.EiilC 'A11in h8r>~
særdeleshed.,. ..: f,. trådt m.eget tvivlsomt, og i ly
'fl'~"~ Allin burI!!' .!'!fIl- set af,hans b,andlinger linder .

~~~I~i:I:""~~;. f:~~~J~~~;~~j~~ .
i'elrt.Øi;;,"då1Wi'il&'if vide, 'iii':"Iid,SIi"i-ådgivei,'('siger ;med
Hans GtumrieItoa-H9.useiibIåV' .'1en1"'a( '.rådets ',præSidiinn
Der~blive aIIyt!et, ',1' ,', 'Chriati .Arnt J bed>' til
~ ~tet~A~m-nolA~~~jl',;~Rifidri~~tl~~}~t;t',,'!;';::~JJ:: ,~ •.(J.
,~!' ~.m-~)'~"1'-,\""~71''"'-'._\'';,, ~,._ J _c.. ' :(:. "Ir; 'f;~tH:+-4"'r-~' .t!::'~'hn-~,~J",' ~ .... "f

'j '.
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Næse til juridisk chef
Næst efter IYring den skrappeste sanktion for at tie om fjernelse afmikrofon

:

Peter Plengc Ilplyaer, ut retning,lIlger Lera·Erik Al-
hnn hnr overt./tget univerai- " lin,
tet.ets kontBkt til politiet Cre. Universitete direktør tao
Lara-Erik hllin sumtdennes " gDr Corbehold Cor, ut den
rolle i eagen om gon8.bnin_ undersøgelse, som skal fore
gen uf Studenterhusot, " tagea af staumdvokntell for

Peter Plenge konlltateMr, Sjælland, Erik Merlung,
atforseelaerosnurenmegot . kan fremhringe nye, belaa·
'spp,ciel baB'lP'lInd og SEere- tende oplysninger for ,Lare
gent indhold', og at genta· , Erik'Allin.
geloor nok ikke 'vil forekom· 'Jeg forbeholder' mig der-

'ml'. Dorfor nøjes han i den- for r,dgang til at v@ndetiloo-
ne omgang·med. ot tildele: getilspørgamdletomtjenst-
ham en 'kraftig reprimnn· lige sllnktioner,' skriver Pe'
de'. .' ter P.lenge.

- Den tager jeg til ofr9r- .

forc~(ltte, ad annrt hnn l
april/maj Hi86 hørte om of·
lytningen Cra nu afdøde ma
jor ,Jørgen HonllCll,

'Men det må betrngtcø
som en alvorli!\' tila;dellæt·
telse aCdlne tjenestepligter,
et du ikke gik til rektor eller
direktl'lr, da du llnvde bevi
aet fOr ulovligllederne (mi-'
kroConon, red,) i hlmden,'
hedder dl1t, Og videre:

'Din ('gen redegØrolee vi
eer, at du har hnndlot klert
i l'Itrid med dIt ljeneUiRC an-
ElVar. ' '

,
lnekrnft' og'gjort eig skyldig
i tillidehnld ved først nu ot '
fortælle, at. hsn i 1986 Ger.
nodo en mikrofon fro Hona'
GommeU:ol't.-Hallllena kon
tor på univorsitetet.

- .Jeg ender med den
J skrnpPl'ste eankt1on, mon
kan havl'! uden at fyrQ eller

"nytte hnm, ei,qor dimktør
. Peter Plenge om iretwBæt-

teleen, I

I en godt to Bider Iling
skrivelse fremhæver Peter

- Plenge; at Lare·Erik Allin
ekulle have orienteret eine

IIrTb.JenRon,
Henrik Groos·Petereon
ogJeneHoleøe

Kon~ulcnt og JurIdisk
rådgiver ved Køben
hnvnø Universitet, Lars
Erik AlUn, har fået en
'kraftig reprimande' tor
sin handlemAde i sagen
om den formodede "nyt
nlng af prnfcøsor HanliII
Gammeltoft.·Hansen. '
Universitetsdirektør Peter
Plenge mener, at Lllfs·Erik
AlUn har udvist 'svng døm-

o .\ "

Vaben~··'handler: •.··
Jegli'ev
åfl~~et
Udstyr afsløret i københavnsk butik'

.' 'j',
M J[!lle HoleØ8, :1 ' re l'Iigur,' u~ han rl'lnd~ lyt-
Ib Jtnscn og i;,; tcuoetyret på Gammeltoft-

, Henrik Grocs·Petereen .,>n·. Hnlleens kontor på univer-
t· "', lIitetet. kunne han nikke

Søgelyset' rettes'nu mod.' genllendende. De to iyttenp.
Københo\rnl!J Politis ølk- paroter lip;nede hinanden, "
keJ"hedsofdeUng li aflYt- TIlot vor nummer to 80rt og
ningseogen mod ,i\, om- mere IlfnJnde~.
budsmand Honø .!'Gam-
meJtuet-Hansen. ,''Nøgle·; Gummiklump
pCJ'llonen Lars·Erlk AlUn i ' _ Den vi rondt i Mortp,n-
siger, ot han 'halvandet sen~ telefon var en underlig '~
Ar før afsløringen af lyt.: gummIklump, hvor man ha- ,

, teudstyret I Gammeltoft-", re havde dyppet komponen-' \ l
Hansens kontor~pA'-Unl·:,'I terne l noget guihmi·t'or6eg· J
verøftetet'vst"m'ed ,til' at : lingglllk, øl de ikke tog filen- ','

. fjørne et nltllJtet1,ldenUøk:', de. Den lignede en gang tyg· '
lytt~~d8tyr '''8'da~en·1i gegumrni. Den var gennom.'
de '\'Abenhaftdlm-)"~~'Ole" øigtig. Man kunne el' lllle ,
MOrtenscnø"telefo'n'" YA-'" komponenteme igennem."

" bcnhnndleren' elgm'(, at,: D(!n, BOm Thomsen (andt (i
'hnnerovel'bMtt"f,on'l:Kø." Garnml!looft· Honsens tele'"

• bl!nhavn~LPolltls81kker~:, fon, red. anmJ,"var, ulgen.'"
.'. hedsafdt'Ungtitbd b~itat- , nemeigtiKog sll.liclt onderle· 'VlIbCllhandler O/t Morfe'l8e,ipd. al.'Toro I København kl!ndtr Lor8·~rlk Alti" ttd !v.MtrnWærne-t
t lytningen af ham" ,'i ~": ' dee ud. Men etørre1ell1l var, og.$jællan,d8kli.SkJP4i1eI6kab.,~,:(i.r~i!:'MI':,4oi':'~J:lp~P~'ijl';t~~;1'·, .:: .:' 'l;;:" /'1!:q'~'."f)r~'~· ',:" -! '

I begyndelsen." af, .1985, nogenlJ,md9 den lIamme: SA- i. .' -wl...>.,. . , ...~_'_,,,_~o;~i~,r~iir~~i'i!",,\,,;IT ,lj,,,,fq,1;:IS~il';i'{~.Ml~h~ltlll" !
i"flWNmrcdc':AlIlI1~da~~!:~" dtln et inie ''!LyKkb villkc1æ_ '
; 'dc vttbenl1hndlllJ't:'OI,Ø'~Mo~. derI fOrj'æller Larø-Erlk..A1_{ : ,ret.i hane tele(nn"i-dll plece- oVcr'ø~'v~re'hl~thhinllot: "Allin og MorfP.hWtHI:"ke~tlj
, tensen AlUlIe sin" elefon ad j, ,'lin. , ret at Købonhuvne PolitIll ind i nnytnln8l'Ba/ICn" mod er hinanden fra ,Hiemme~
',~ oln butik-pd Gamm'el TorV t: ~ Ole MortenlIen oplyeer, o.t oikkerhfldsnfdoling. Det ot· Gammeltort·Hsn!ll!n. '; "o I~ værnet log. fra,Sjællandsk9
'. det. indre København. Indan 1 hen fik en radiotekniker til terforskede pit den tid den lføl!l'e Mortellesn ellgde Skydeoelokab, der med Mor"

i telefonen randt "de to "en,: at llndofeøga lytteudstyret. førme af flere asgar mod Allin vOO den lejlighed, at tensen fJorn for.mand holdt
lille, gennemsigtig plBlltic:~! Teknikeren meddelt9, at ham for overtrllldelee af vå· hen - pit QTUnd af ligheder- til pil. :AnD.'"dsha'~ jkydl!!ha-

, genstand. :Den VBr pAl'Itøt':'" komponenterne VAr helt nl· benloven. 11(! mellem aflytninysudl'lty- nar på Amager, Det var her,
:·reJee m~,et mindl;"eviskl!:'~i· mindelige. De kunne købes I KJ _ Nlt-monto,atdetogsl\var nt Al1In pAstAr, 'nt hAn i
, læder og ihdeholdt fOl'jl'luill1.', I mnnge ImUkker og vn:t der· apJagt Københavns Politis eikker'-: (orltet 1986 mødUI' den M-
, ge elektroniske kom:ponen~,ji for ikkp, til at epore: Vdet)') ~ Det var dengRng, Kø- hedsofdeling, der'havde væ~' nere' afdøde major" Jørgen' ,

ter, der via to lednin~';fik1 : ret kunne brngee til' o.l1yt. benhnvna Politi drev klap. ret pit "pil over for Gammtll~: Hllnoen og fik, heaked om'
I øtrøm (ta telefonen. i;:~' 'i I nin~ af l'I&vel nlmmet lIom jagt pil. mig, Jeg blev forfulgt t6ft.-Haneen. Overfor Politi· aflytningen af Gammelfoft..
, - Jog kiggede nyogerrlgt, telefonen. D9n 'lillo' radio- og aflyttet og havde mysll,,_ ken afvieer ,Lars·Erik Allin Ham\lm. Ole Mortensen

over skulderen, siger: Aili",' j Bonder lrunne Bende pit 120 ke besøg af Sl)curitae, oiger st udtale sig herom. havde ,Lure-Erik Allin som
om øine obeervation9r'! Ole -, megl\herz. ' 'MortenSlln. Han oplyser, at . Det, lykkedee ikkll i går at juridiak konoulent i en' rete.
Moricneene butik, I Ole Mortensen er overbe- han fredsg aften 0P9ØgtO Al· CA nogen kommentar fra Kø- eag om ulovlig våbenhandel

Da han hnlvllndet &r aeno- I viet om, at eflytningsudoty. lin, fordi han vnr ophragt benhavns Politis ledelse. i 1985.

"
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Studenter blev overvaget
MNiels Stensgaard

Politiet havde gennem
længere tid haft Studen
terhuset i KøbenhaVn
under observa~ioninc;len
den ransagning, som:. ,i
oktober førte til midler·
tidig lukning af Huset.
Det oplyser den omstrid
te juridiske rådgiver på
Københavns Universi·
tet, Lars~ErikAllin, der i
går blev fjernet fra fort·
satte forhandlinger om
genåbning af Huset, i et
notat til universitetsdi~

rektør Peter Plenge.
Studenterhusets bestyrelse
foreholdt i går direktøren,
q,t Lars-Erik AlUn over for
et bestyrelsesmedlem havde
fortalt, at Politiets Efterret·
ningstjeneste lå inde meP
fotos af· 'medlemmer af den
kurwsKe' befrielsesorgani-'
sation PKK fra et besøg:i
Huset.

Notatet nævner intet om
disse fotos. Derimod erklæ
rer Lars-Erik Allin, at han
af politiet inden' aktionen
mod Studenterhuset fik o~·

lyst, at Huset havde været
under overvågning i 'et
stykke tid', og at man i den
ne forbindelse havde obser~

veret besøg af højtstående
PKK-folk. Over for denjuri~

diske· rådgiver erklærede
politiet desuden, at man ...
'længe havde undret sig
over, at autonome grupper,
som blev jaget af politiet,
altid forsvsndt. når de nåe

.de i nærheden af Rund
etårn' (Studenterhuset er
nabo til Rundetårn, red.).

Peter Plenge er tilfreds
med Lars·Erik Allins notat
om PKK-gæsterne. Der
imod er bestyrelsen for Stu
denterhuset stærkt util
freds med Allins redegørel
se. Og i et forsøg på at lette
forhandlingerne om Stu
denterhusets , genåbning
valgte Peter Plenge j går at
sætte 'Lars-Erik Ailin""fra·
sagen.

Erik Albrechtsen, for
mand for Husets bestyrelse:

- Vi mener, at Allin i sin
redegørelse snakker uden
om det konkrete. Derfor
kræver vi på et møde i mor-

gen med Peter Plenge, at
der skabes mere klarhed
over sagen. Vi ville fremstå
som dybt utroværdige, hvis
vi ikke søgte at komme til
bunds i denne affære.

Efter ordre fra rektor Ove
Nathan hlev Studenterhu·
set lukket 20. oktober i for
bindelse med politiets ran~

sagning, som afslørede et
større lager af slagvåben.
Huset ventes tidligst genåb
net først i det nye år. Og
imens trues Huset af fallit:

- Vi er ved at gå rabundus, I
Siden lukningen har vi ikke !
haft indtægter, og vi skal I
fortsat betale løn til de sno
satte samt svare andre ud
gifter. Alene for i år vil luk·
ningen betyde en mistet om· I

sætning på ca. 450,000 kr.••
og naturligvis kan vi ikke i i

længden holde til. at kassen
drænes~ siger\foi'JJlfulden.

Den skrantende økonomi
. vil blive drøftet på mødet i

morgen mellem universi~

tetsledelsen og Husets be
styrelse.

.... -.



TIM MØLLER JØRGENSEN

'betale: , ...•, •• -

- Det lader til, at del er denne liste
som EI<stra Bladet har fået chechet

I)os universitetet.
Det er altstl rigtigt, at E/(slra Bia·

det har Met checket deres 'nformati·
oner?

. Ja, det var hvad vi fik af vide på

et møde med universitetets ledelse.
Lars E. Allin Uuridiske vejleder på uni

versitetet. red.) oplyste, at han havde

navnene fra husavis, og dette blev
ikke modsagt af rektor Ove Natllan

og Universitetsdirektør Peter Plenge.
Da vi spurgle dem, hvem der havde
udleveret oplysningerne om, hvem

der var studerende. sagde Nathan, at
man ikke havde udleveret navne eller

oplysninger til nogen. Det passede
så ikke rigtigt sammen med Peter
P/enges udtalelse senere på mødet
om al det var administrationen der
havde udleveret informationerne.

Ved I hvem fra adminisfrarionen
der er tale om?

- Nej, det ville de ikke svare på.

Har universitetet pA nogel tfds

punkt ftletjeres medlemsliste?
- I forbindelse med regnskabsaf

læggelsen, spurgte vi, om de ville se

den. Vi havde jo en aftale om, al vi
skulle nå op på 500 medlemmer i
92. Vi fik af vide, at eftersom indtæg

terr ,: på regnskabl oversteg belØbet

for 500 medlemmer, og at den sag

dermed skulle være i orden. Oe fik
altså aldrig vores medlemsliste.

Informationsstrøm
Har I nogen viden om, at medlemmer

af Studenlerhuset s/mile have udle·

verot interne informationer til EI<stra
Bladet?

- Nej, vi har ingen grund til at tro,

al nogen har udleveret f.eks. med·

lemslister. Det lader dog til, at Ekstra
Bladet har fået vores husavis, da de
informationer Ekstra Bladet er frem

kommet med, passer med disse
oplysninger, svarer Michael.

Erik fortsætter:
- Det er korreld, Vi offentliggjorde i

marts måned en liste over medlem

mer, som havde betalt fra de enkelte
grupper, for at sikre os at grupperne
huskede al få alle medlemmer til at

Var del de Salllllle uenig/leder, '
som i 1992 fik universitetet til at lu/(

ke kassen?

I
Ja, det kan man godt s;ge, 5'a,,'I

Michael, og fortsætter:
- Striden mellem Yggdrasil og

Regnbuen. Iwor grupperne svinede

hinanden til, fik bestyrelsen til at
henvende sig til univerSitetet for at få
hjælp.

Erik supplerer:
- Vi fik afvide, at universitetet

hverken VIlle eller kunne hjælpe. men
nu havde de fundet ud af, aL ikke alt

fungerede, som rJet skulle. Det fik
dem til at lukke for pengekassen.

- Heldigvis klarede vi problemet

selv på den efterfølgende generalfor
samling. og vi kunne igen betale
vores regninger.

Strid i Studenterhus
Efter lUkningen er der Iwmmet infor
mationer frem om, at huset de sidste
år skulle have været meget j;rægel

af uenigheder mellem forSkellige

grupper, Har det præget huset?
Erik, som har været med længst af

de to bestyrelsesmedlemmer, svarer:
- Det er rigtigt, at der gennem læn

gere tid har været en strid bia. mel
lem grupperne Yggdrasil og Regnbu·
en. Striden er gammel, og præget af
at de kører en ideologisk kamp, hvor

de kalder hinanden for henholsvis

kommunister og fascister.
- Uenighederne kom til udtryk på

sidste generalforsamling, hvor de
brugte megen tid på at råbe af hinan
den. Resultatet blev dengang, at
Yggdrasils medlem af bestyrelsen,

Pelle BUll, blev smidt ud. Det blev
han ret sur over.

- Efter generalforsamlingen sendte
vi et brev om, at man ikke ville se
den form for optræd.en, som han hav·
de vist på generalforsamlingen. Det

batragtede han som at give ham en
mundkurv på, og da han vidste at

han ikke ville kunne holde sin kæft.
mente han, at det var en eksklusion.

Michael fortsætter historien om

Pelle BuH:
- Han har til flere fra Studenterhu

set sagt, at han havde tænkt sig at
gå hele vejen. Siden har han til andre
sagt, at han havde forbindelse til

Ekstra Bladet.

Det er altså ham, der har hen·
vendt sig med informationerne?

- Det kan vi ikke sige med garanti,

men det er der stor sandsynlighed
for.

anklager os for at have støttet. Dette
retter Erik:

- Som før nævnt anklager de os

ikke for at have støttet disse grup
per. Deres anklage går på en mislige
holdt samarbejdsaftale, med det

bevis, at de har fundet våben.

Jntrw(jE.~e~~-dA"c. ':1
Lukket

Vi var mange der onsdag d. 20 okto

ber vågnede op, og fik os et chok.
"Terroristrede på universitetet~,sag·
de Ekstra Bladet forsIde. Købte man
avisen kunne man læse, al Studen
terhuset var blevet lukket. fordi man

havde fundet våben i huset. Samtidig
blev huset anklaget for at have brugt
penge på at støtte autonome grup.
per, som ikke havde noget at gøre i
Studenterhuset.

Disse anklager passede' ikke med

vores kendskab til huset. så vI spurg

te Michael Taja og Erik Albrectsen fra

studenterhusets bestyrelse om
anklagerne.

- Man kan jo ikke benægte, at de
er fundet slagvåben i huset. Hvem
der har bragt dom ind. og hvorfor de
ikke er fjernet, som vi havde beslut

tet på et møde, kan vi ikke sige.
Anklagerne kommer i sidste ende

- /ra universitetet. Holder de fast I, at I
har brugr nogle af Jeres penge ptl

grupper som ikke har noget at gøre i
Studenterhuset?

Erik, som har deltaget i møder

med universitetets ledelse, svarer
benægtende:

~ Nej, Rektor Ove Nathan, Universi

tetsdirektør Peter Plenge og Kontor
chef Lars Erik Allin stod på vores
møde fast på, at den eneste ankla

ge, man havde på huset, var, at der
var fundet Slagvåben. Andre ulovlig·
heder kunne man ikke påvise.

I har ans,} ikke ydet økonomisk
støtte til autonome grupper?

- Vi ved ikke hvilke grupper de
snakker om, svarer Michael.

- Hvis man læser mellem linierne,
hvad pressen skiver, handler det om

Studerende mod Rascisme og Regn
buen. Derudover har Ekstra Bladet
Røde Bande og Anti-fascistisk Aktion

med. De to sidste grupper har aldrig

hørt til huset.

Michael fortsætter:
- Universitetet har ikke overfor

bestyrelsen meddelt, hvem det er de

Studenterhusets lukning er
kulminationen på mange års
uenigheder i Studenterhuset.

og
åbent

5
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DEN SAG
STINKER
Der er mange spørgsmål, som er ubesva
rede i sagen om AIlio/Gammeltoft Han
sen og Københavns Universitet.

Et af dem er: Sammen med den ube
kendte 'Thomsen' går Allin ned på det
nærmeste værtshus for at tale de top
hemmelige ting igennem. Det må da i det
mindste have vakt opsigt, da de to finder
en avis frem og giver sig til at klippe
bogstaver/ord, for siden at lægge dem i
en kuvert med FET's adresse, skrevet
med kuglepen. Der skulle jo både klippes
og klistres m.m., og det på et værtshus,
hvor AlIin sikkert havde været før.

Er der virkelig ingen, der husker den M

ne mærkelige optræden fra en mand fra
universitetet i selskab med den mystiske
'Thomsen',

Sagen lugter langt væk. Lad os få den
opklaret. Mon det kan have noget flt gøre
med afsløringen af den antiracistiske
bevægelse med hovedcenter for vt\ben
m.m. i Studenterhuset. Modtræk?

Eva L. Jørgensen
Nørrebrogade 67 .

Kbh. N

5r~
Der må findes mennesker, der kan i,evidne
Allins påstand om aflytningen a{Gammel
toft Hansen. (Foto: Finn Fran~en og Tine
Harden)
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Politiet·benægter aflytning
- Vi har ikke bedt retten om en aflytningstiZZadelse i årevis, siger kriminalkommissær

I
I

Flere
hemmeUge
afIytnInll"l" .
3. sektion forsiden

rradiotekniker, 80m konsto.
tcrede, Bt det var en kombi
neret mikrofon og 120 MHz
/lender.

Medlem' nI' Sjællan"ake
Skydeseløkab VDl' ogaA nIdø
de' mi\ior Jørgen Hanøen,
eom i apri1Jll'løJ 1986 ekal
hove oplyst Lars-Erik Allin
om, ot profeosor HBn!! Gam
meltoft-Hnnoens telefon på

_Københavne Universitet
'blev eller ville blive' aflyt.
tet'.

Delte billede tog tidligere vrfbenhamller Ole Mor/eMen af den
'IlncUrlige gUnlmiklump', han pille~e, ud of sin telefoll i 1985.

i en - undskyld ndtrykket.
bnnal våbensall, det er lnngt
ude, siger J~rgen Frederik
aen.

Ole Martenaen siger, nt
hon i bcgyndolaen nf 1986
llkilte sin telefon ad i ein
butik pd Gammel Torv i Kø
benhavn under overværelse
af koneulent Lars,Erik AI-,
lin, 80m høn kendte Cra
hjemmeværnet og skytte
foreningen Sjællandske
Skydeselskab pd AilllndRhB
ge pil. Amager, I tclofonen
fandt de en 'underli~ gum
miklump' pd atørrel",e med
et viskelæder med lo lednin
ger i den ene ende. Ole Mor
tenaen lod senero 'gummi- ,
klumpen' undersøge af en

hllve været med til Bt
fjerne frll profeaaor
HBnø Gllmmeltoft-Hlln.
l!iIenø telofon et Ar !lenere.

Kriminølkommiesær Jør
gen Frederikeen siger, ltt
sikkerhedspolitiet ikke i den
tid, hBR har arbejdet i afde·
lin~n (eiden 1975), på no
get tidspunkt har bedt ret.
ten om en allytningetilladel-

".- Os i forhindelae med
88gen flm Ole Mortensen,
oom vel' en overtrædelse af
vll.benlflven, ed er det ølet.
ikke noget, rier giver lInled
ning Ul, at vi kunne fA en
kendelse fr~ domIJwlene. At
forest.ilIe eig, at vi skulle
haft brug for at nJlytte hllJn

AfJenllllolsøe,
JbJensenoj'l
Henrik Gro@s-Peterllen

Allin er
tavs før
afhøring
Våhenhandler kendte major

MlbJo:-nsen,
Henrik Grops-Petereen
ogJl,Intj lIolsøe

Lederen nf ølkkerhedø
'politiet I KøbenhflVO,'
krlminelkommlBllær Jør- I
gen Frederiksen, aMoer,
Bt bnn~ Ilfdeling akøl ho
ve vroret indblundet I de
meget omtnlt.e telefon
Bnytningaallger. I gAr ~

sBlJde tidligere vAben
hBndler Ole Mortensen
til Politiken, Bt hRn er;
overbevløt om, at eikker_
hedøpolltiet I 1985 Bnyt.
tede hun. &elcfon med en
mikrofon næRten Iden
tlak med den, Bom konlJU
lent LatfJ-:Eri1c. AlUn ØkBI

Mortenaan mener derfor, at:.
Jørgen Hanaen heller ikke'
hM indviet andre Ilf øine
kammerater fra Bkydeba-

Den lIfdøde major ,1ør- nen pli. A[landshage j hem
gen Ranøen, der I øprU meligheden.
eller maj 1986 ",kul høve -Hviaendeligdervnrnog-
npfordret LntfJ-Erik AI., le, Bom havde hørt om det, .'
lin til at afbryde Rnyt~ ekulle det væte mig, siger,'
ningen llf Hllns Gammel"· Ole Mortenooll. Han mener,,"
toft-RønBen. vllr Ifølge at ,Jørgen Han",en og Allin
tidligere vAbenbBndler kun hRvde skydetrænin~n . I
Ole Morhln8en i mange til fælles. Hen øiger, at Allin Lore-Erik Allinø boR, 'NVA' (Dif! Nationale Volksarmæ), vidnn- Oll'\. el betydeligt kendskab tj~ detaljer i opbygnl"B ag "truIItlIr i '
Ar beRkrofthl'et for For- 'overhovedet ikke' var den øs/lyslle hær, _ Foto: Erill Gleie. ,',' I, . _ '

8varetøEftcrTetningøije. blandt ,Jørgen Hansens " ,i l.:'. a;~" '" '" " I '

n':!l~:r~~)harværetindei n~~~;~~:~:~~e~nke,El_ Grun'~di-"~": ,.'~"':lI-:"æ"r' læreb
detøy"temJmangeAr/Blger ae Hansen, bokræft.er, nt g IIUl ,IJ" og
Ole Morten~en. Han siger, :hun ikke har kendt AlUn. ,
ltt hran kendte Jørgen Hltn- Hun ønsker ellers ikke al ' , . '

. '"' ,'Id., . 1960'om,. 'g '"" ~d,"I~.~;g ,m ,'"""~. h.lI" .., AUin:ma,hav~ikt,råd og ~ 'æln."-- FE:" .iul1r: tidliuI17'11~' nnl"'ti4Drw~'''~'
mnnge" Ar ,var en nær bo-, ,Ikke om hVOrvidt hun kend- ,'--' ·_·t;;"~I."i1~tr"""" .f~ø'~,:_,~,LV,,:~"/~"UI., ,.': ~ "~·~b', M" ),.,01:"" c;r;' ~"[i.1X'~' .I"'qh'%'~. l

"1" '··keliilf.~' ~- ~ .., -, . .~, n "'-"'~''\,er'Ole 'Mottefrlieri:'''''' .. _.'- "",:".J.)lfe~"~ .' ~1~s;;;øn. g~,"'~!{~i&Zli\j'4;i~'Ø.I:I\\'1oI~1i".. r' ";~i \~~wQ."wr:l.p'" ~'ij: urt!.,..);"': ):",;, """'!- " ", "'.'-
"': . - Jeg aå' Jørgen, Hangen,~._, .. Lars~Erik Allin j ..har b~-;' ..NIb~cna(!h." .,';~~~"-~~.' . ':", ~1~tere!J,8.Øl'e,de""om,.~,: og ~(~tan~1PE!tori8keem~~.~:J.Ir<~I~OTt,plancherogfotogrnfier ,

øJdsttl gang, to eller t~e dage~," sluttet, at· hfll!. 'nu;~Jmn vd ~ennkGroULm.~.J~.:'.oJjf~, el øidtyøkN~o"øy,u'rn~$'!de!l!!'l,an4!.illJ \ned Våbe1tlfOlialllf:tlbllJ\. og Qd~8tning,Kil- i
før han døde i Bommeren udtale sig til statsadvokat ogJensHo)søe' . V' ltIen 'NVA' (ble Natlo- irølgtlllgne udsagn'ogøå VBr' dematerialet er omfattende!
1986. Jeg VBr hjemme hOB ETIk Merlung: -Nu er det aA .. ' -nale Volkslll'Jnee).", , 'dobbeltagent' med tilknyt. OR i bogen takker AIlin det;
horn. Vi var gode private - tæt på, at Merlung indkol- Lan-Erik AlUn, hoved- ' Bogen blev udgivet på for- ning til Forsvoreta Efterret- veattyake Bundeawehr (for- I:
vonnor, øiger Ole Morten- der mig. ~in mu;"d er tot~ti': : personen I Rflytnlnpfla4

.,' laget Zac, der ~edes af anti- niuRt;tJeneøte (FE). Han svar) ror hjælp med at frem·, i
sen. lukket, sIger A1lm. Hgn til- .. gen omkring ombudø--. kV.IJ.tboghandler < Lars hlev 11984 dømt aom pyro- skafTe oplysninger. :

Vlhf!nhendleren. der også føjer, nt han ved nfhl'lringen,:" mmid Rans Gammeltoft- '; Zachariaaaen. Han døde aid~ man for 17 pMatte brande. En t1dUgere anoJytlker I
kender Allin godt, ~ar aldrig' vil }Jede !!tat!tadv?katen om ,: HMsen t 1988 ogJuridJsk soo Ir, men ~ar inden da en AlHns bog vidner om et' FE siget til Politiken. at i

hørt om anytDlngen af en forholdsordre om, hvor· rådgiver ved 'Køben- " kontroversiel person, der betyceligt kendskab til de- denne bog ikke kunne vrøre
Oamml'lton-Honøen, før vidt hen fremovermA udtllle havoB UniversItet, skrev. dela specialiserede J!!ig j bø- ta\ier i opbygning og atruk- skrevet uden hjælp med bA-
sagen kom frem i aviserne, aig til preSBen 11981 en lærebog for for·, ger og ~krif\er om militære tur i den øaUyske hær, med de rlld og dM fra FE.
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Lars Alt;ns .f·
sløring .f.f·

/rtoing .f
C.mmeltøft

H.nsen er
endnu ikke

bevist $1118 an·
det end tinie·

spind, mener
Palle Krist

Christensea.
Føto: Ja"

",.geIJSell

Gribbene er klar til angreb og
svæver allerede over byttet.
Den socialdemokratiske anti
Ninn Hansen fløj lugter blod.
For endnu inden det er bevist,
at den famøse allytnings-mi
krufon er andet end tanke
spind, bliver det stM set fast
3lået som en kendsgerning,
ikke bare at der har været en
mikrofon, men at det naturlig
vis ogsl: er fhv. Justitsminister
Erik N"mn Hansen, som har

... ,-.,

beordret den anbragt i om
budsmandens kantor?

Tanken er både Så fanta
stisk og Så ond, at den akirig
t:mde være kommet til ud
tryk. At Erik Ninn-Hansen er
dybt rystet over at være sat i
forbindelse med aflytningen
turde vel være en betydelig
underdrivelse fra hans side.
Nu kan man kun glæde sig
ovec, at den medarbejder ved
universitetet. som hævder. at

ONSDAG', DECEMBER 1993

ban fandt mikrofonen, er tradt
frem for offentligheden. Det
er så op til statsadvokaten og
de fem folketingsmænd at ud
rede tralleDe i den pinlige sag.

Til ErikN"mn Hansen viljeg
sige dette: Ingen normalt tæn
kende danc1.lær lamne forestil
le sig, at De havde noget med
denne sag at gøre. Hvis der
altså er en sag.

Palk Quist C1sristmsen.
Smynravej 22, }(bh. S. j
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styr, blev InIgl:In overdraget
til politiet. .
: Hemming Raun beskriver
aIlytnings-udstyret som
små sendere, der har været
anbragt inde i telefoneppa
ratet. Der har været tale om
meget småt udstyr på atør
relse med en lillermgernegl,
og 60m 1Iagtens laume skju,
les i en telefon.

- Det var ikke noget, der
interesserede o.!I særligt me
get, forvivar gOOtklaro~r,
~ det i visse situationer
kunne være m~t hanale
ting. Manden der aflytter
koneIl8 samtaler, konen der
aflytter mandens sam.taler,
lidt afhængig af, hvordan
forboldene var, siger Hem-
mins: Raun. .

I fprlolte altsd Ikke kun,.
der, ..t,J,noIJt!f! funtUt rJOgeff

- I vi588 situationer vil jeg
tro, Ilt vi har sagt. at der er
fundet noget udStyr i tele
Conen, eom vi rmder ejen*
dommeligt, og så egentli!i
ikk~ 3A meget mere. Vi hol
der 08 rimeligt neutrsle i
sAdarute situationer, også.
Corikke at B. trldt på nOg&D.
Vi VIll" nok ude for en gang
iuieUem, at det var konen,
aer CEtJ1meldte telefonen _ vi
ved ikke, om det VID' man

" den, der havde f§et den an
bragt, men det kunne man
jo have en mista:nke OOL

I tilfælde·livor det er poli
tiet, der (oretager en lep}
aflytning pA baggiund af en
dOmDlerkendelSe, eker det i
samarbejde "med teIefansel
1Jkabet. -Ide tilfælde sbr
aflytningen direkte via teJe..
foncentralen uden indgreb i
.apparatet. _. - -

~".'~ j';T

Men kunderne blev ikke informeret

MIbJensen,
Henrik Groes
Petersen
ogJe~Holsøe

Flere
··hemmelige
aflytninger

TelefonselskabenJe har i
fle:re tilfælde øl'sløret
mystiske telefon.aflyt
ninger uden at infonne
re de intetanende abon
nenterne om sagen. Af·
eløringenJe er !ilket i for
bindelse med, at telefon
IIppsraterbe er blevet
undersøgt for fejl øl' sel
skaberne:s teknikere. M
Iytnlnp.udstyret, der
bar været anbragt ind.
vending l IIpparaterne.
har telefmuelskaberne
bagefter seu.dt tB politi
et.

Lederen af Teledanmarks
s6!rlige S1ikrings- og bered
S1kabSgruppe Hemming
Raun siger, at afslØriJJgerna
fandt sted, dengang appara
terne tilhørte telefonselska_
berne, dvs. frem til alutnin-
g&D af 198Q'eme. .

- Det har da hændt, at vi .
i midten afmeme har fun
det noget i teJli!foneme. SOIll
ikke burde være der, liger
Hemming RaIUL -

Aflytnings-udstyret bleV
typiek opdaget ved, at en
teJe-tekniker brev setli}t ud
for at kontråUere ·'it fejl
meldt apparatet 1ios en
abonnement. ,.":T~e
havde en lrtAende ordre OID,
at hvis- de opdagede et eller

\

andet mærkeUgt ved appa
ratet, skulle de-tage det med

-., ..D,iem til~de~1?41a
"lb01'lltoriAIt_~vis.liel sfokte
":!~g ~.~~~Ud_

c
i

Katalog nr. 1145: Remote,
Controlled Video 'Snooper",
Ilylltem. I

Et smuk maleri til Slove
værelset, Corsynet med et,
indbygget kamera med en
knappen!llille linse, ~om ik
ke kan se!! IDed det menes
kelige øje, men kamulleret
60m en bis øje, bvis det nu
alligevel er en~ om blom·
EIteT" og bier. Med samt den
tilhørende remoter, kan æg
teIDand.m zappe sig ind di
rekte i dobbeltsengen. :

Det var noget, der kunne
bruge!!. Som sagt si gjort, i

Flulu ringede vi til P3 Pres- ~
sioneUe Penronenschutz
Produkte i Hamborg ( at
bestille sådan_ et n-..eri,
helst IDed noget gTønt i, så '
det passer bedre til tapetet.

Intet Vlll" umuligt for Pil,
garantEJrede den flinke'
mand.

_ Men vi har in~nøfdisse
u;a1eriei' In;;';! :..d!:.:,-ggct \-i.
deokamem på lager.

- Hvornår, spurgte vi og
forllØgte at lyde som en ja
roux ~gtemand, der har'
travlt.

_ Janulll" eller februar.'
Ringen gang midt ijanulll". '

- Hvad koater det '" IDa- .'

lenet '" med video? '
- 5.000 D--mlll"k.
- Skal jeg selv hente det?
- N6!eb det er ikke nød-

vendigt. Vi ka.n levere det
pr. poat, lød svaret.

P3 Limited hlll" genneID
IDange Ar påtaget sig oPga
ven med at fjerne denne
frygt ved gennem konstant
udvikling at skabe det mest
effektive sikkerhedsudstyr.'

Ole Friderichsen riger:
- Det er avanceret 60m

hare pokker_ Men som Bagt
ulovligt. Det et a beolu t ikke
noget, vi roder med i vores
finna. Men i realiteten vil
enh~r dansk radioamatør
kunne lave noget, der lig
ner. Som radiolllIlatør skal
man h~ licens, og for at m
det skal man beati! en prøve,
hvor man .lIkal kunne JIl'ro
en ølags eender.

- Og endnu me:N ulovligt
bli'ror det Balvfølgelig, når
man så ska.I til at trænge ind
på privatomrAde, hvor Ilt B.
placeret 'grejet'.

Biens øje ..
Deres teleConerende med

lll"iJl'lfrl".- fvrsø,,"t:;; i ~ a~
skafTe konkrete forbruger
uplyeninger. Ikke fordi der
er nOg&n som lie~t mietan,
k" eller anledning, men
hvad gØr en neTVøs ægte
mand, hvis han tror, at der
foregh noget i Camiliena so
veværelse, mens ban er på
arbejdet, og huetruen af
spadserer. Man kan jo øf
epadære pi! mange mAder.

PS's tilbud til II!gteman
den, der har alt bortset fru
fred i sjælen, er klart nnk;

brand ulovligt i Danmark,
det kan man bare sidde og
rekvirere, siger Ole Fride.
richsen, mens ban stirrer
beundrende på katalognurn.
IDer 5090 - en lille hekker
sag i elektronikverdenen:
Cepacitor Transmitter, df!r i
kataloget OIDtalf!9 som den
w.indsta sander man til dato
har kunnet frematille i bell'
verden og den sværeate at
opdage, hvis man blll" mis
tIlnke om, at en.!i telefon bli
~r aflyttet. LyttediII1!len 'Ir
forklædt eOID en ganeke al
mindelig <rl:andardkompo
nent, eOID falder i med alle
de andre komponenter i te
lafonapparal:ete elektronis
ke kraWløb. 'Dell-er neID og
hurtig at in8ta1lere og kan
operere i den uendelige, r~·
di den ilr møm fra den
linie, man aO,ytter.'

Klart ulovligt
f'iiUi~t .:r if;:l.;:-~ læt~h·

get verdeneomspll8ndende
med afdelinger i New York,
London, Paris og Hmnborg.
'P3'~ målgruppe er enkel: _

'I vore dages samfund kan
man ikke mere garantere
den peraonlige sikkerhed.
Den alarmerende ilugning
af vold. narkoforbrydelser
og terrorisme samt andre
former for forbryde15er bar
skabt en stigende frygt og
hjælpeløshed i hefolknin
!!"n.

M Arnbro Kragh
Telefonaflytning kan
blive hver-mand8-eje.
For få tusinde kroner
kan man aflytte sin
nabo. kone eller ar
bejdskammerater.- el
ler foretage en effek
tiv rumaflytning af<in
arbejdsgiver. når der
f.eks. tales lønforhø
jelser.

Og apropos te!efonaflyt·
ningsaffmren har Politiken
lokaliseret Europas størete
supermarked i spionageuds
tyr: 'pg - Pen;onal Prntect
ion Products', leveringsdyg
tige i llIbtyr til t.e.!eConaflyt
ning, nunaflytning, mikro
skopisk videosender indbyg
get i eD barnbU3Plante. Alt
IIdll:..n"f1 kaJ••;;k-~irHe;; r;/I.

~~tela:tkr~::~eks_
pert, Ole Friderichsen, di·
~ktør i rumaet Aage Niel
sens Efterfølger pil Nørre
bro, gjorde store øjne, da vi
gennemgik kataloget fra
Personal Proteetion Pro-.
duct9~

- Det er noget af det mest
avancerede udstyr. ieg har
~t eller hØrl om. Det er
egentlig lidt uhyggeligt at
tænke pil, st elt dette, der er

Alle kan i dag købe overvågnings-udstyr
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Overv&gn.ingogOf!ythifl/faffI.ere rl2m pd
efl gang. Videoooervll,gning ind.bygget i et

bæJJe. hvorMonak!7Jl.?ilJke risilm'er ol
blive I'Hoppet aflyMu~ mutl1 elær (

m~f4f.s/~i()lrle. Og få maieri mi!d indhygget .\. ,
ouenx'Jgll,ings-øje tillifemmeielkr

ko"''''rel. Altddte erblotet lille udpluk af,
hVtui alle; dag kan anskaffe siu for ,

rimeligef'e"l?e medk"~::e~~'!2~f;,:. .
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ANALYSE
'MJAKOB MAR.<JCHNER
og RASMUS EMBORG"

MiitikJill breckr s{g-iaflytnings-sag
TeJetektiiJeer' _ .... ,h.') 'BlllUo!t IkKt! t1plyMt'tid~pUlik: '.tyl1:1Mii-fltllltei'i'tljfTiiriifirlsti: "'" 'geniike--kdrilmer '·rtil 'liam: . Alll'1l 'vnr'rni'"WJr'm1mt!'t!l·hW'.ø.,,,
Thomsen kom . li!t fnt sDvel ,fl1rgetl Honsens on afsløre, at den helf'Ol!de Hvol" kommer den så fra? nyme kilde. En af journali·

110 • .« . død AAm hanll tipmn (lflytnin- medorbejth" er TIlkwr8jurldl. Deter .TbOltlSl"no, der l!1'ter . gt.erne havde talt over Bill', for-
aldrig hl AustralIen - gen? ske rådgiver og univcrsiteUlt8 det dkaldtll hU'lbrud siger, at . talte GMlmeltof\·H8m~en
men hvor er han? Justitsminister Erling Ol· tidlig~re ~kretllrinbchef, .det "il ødelægge al~ for me- if01ge AIlin..
S nr ne æver sen undersøger sagen i egne Lore-Erik Allin. get;.., hvis Allin gAr til univer- Hvis det er rigtigt, hvad
ve. sv .' ræJUer. Blandt andet hos Po. DAn vlllplciede mnuetsehe flitetets lede1ile. Det er ogsA har da fflot Ekstra BIlIdet til

endnu l luften l sagen IitielJl Efterr..tninglltjenellte, hos den tidligere lljomme. ~Thnm!len~, d~r på ot vært:l'l- nt bryde kildeh('flkyt.l.J'lflJ'n?
om aflytningen af en Bom de t.o at10nvme peJ'llOncr værns-kaptajn bliver med ~t hua oller Ilktinnen foreelår, at l Eketra-Bllldets nprindeli-
kommende ifølj;l~ Ek!ltra Bladet akulle DAnmArka kendteBoo, de de Bender mikrofonen med en ge mBtone med aflytninga-af.

have sendt den afmon~rede Lars·Erik A1Iin E\nmmc dElg hilRent.ilPET.Allinsul1erik- sløringen baseret på to ano-
ombudsmand aflytningllmikroron t.i1 - anm· træder frem pil et preøllemøde ke el1ørgllmdl til ~TllDmllen«, nyme kilder akriver bl~det, at

men med en »TAK' FOR på ,Køhenhamll Univereitet. dør ifølge Allin nøjes med at mikrofonen blev fundet ~un'

LÅN--hilecn eKrnv..t meri' Her forlæller han den histo- konkludere: ~Dcn er go' nok.« der trykknllp-taetBturet~.På
bogataver klippot ud af en rie, !lom et nu fuldtalligt prea· i PA hvilken baggrund knn fredag<lnR preRsemøde ai~er

aviE!. aekorpe lytter med pA, men ~Thom8en~ \wnkluderø, at. Allin, lit Jwn ikke kan huske,
Erling Olgen finder int.et. aom han solv hellere ville ha· miktntonen bliver aendt tUba- om Gammeltoft..Hamena te· l

Både PE'lw8 nuværende chel, ve tIlget Øjer! i wo"en. ' ' ge ti] rette ~r, hviø den bli- JeJ'on var ml'dtrykknapperel-"
Birgitte Stempe, og hendeg Det er· hietorien om den ver Mndt til PET? ler dreJe'akive

Bl1gBtnveme VBr' aver lem forgænger afviser at kende pAlltAede FE-major, JIlrgon H"01'dnn knn AJlin for ain Døgen el\er mødet stiller
centimeter høj." d3 Eketr9 noget til mikrofon og brev. Et- Hamen, der viRcr sig at være dolsige, at hM og ~Thomaen« Ekatra Bledet. på forsiden
Bladet med foraidembrikken hvert kl!ndRkAb beJlægWa li· vicegkoleinRpektl'!r og ralJer· lJenille mik.-ofon og en hHaen' IIpørgllmålat: _Hvor er du
~OMBUDSMANDE:N SPl- geledes af souschefer i både veofficer. Under en skydeøvel· til PET, nåT både den nu- Thomaen?"l j.

ON-AFLY'ITET. fredlIg dm PET og Foravareta Efterret· ae i At1and~hnge Skyttefof(!. vltlf1)nde og davæT&nde icdel-. Søndag 'forklarer bladets
12. nrrvember lancerede en ninR'st.leneste, FE. Erling Ol, ning - lIom Udll han og Løf&- ae I PET for sin del siger, at,de chefredaktØr, Sven 0'0 Glide,
halvvarm Bag i en halvkold Ben opfordrer derpi\ PET til Erik Allin er medlemmer af - ikke har modtaget den? i TV-Aviaen, at ElmtrIl Bladet
tid. lægøe aag an mod Ekstra BlA- fortæller 'Lore-Erik AlJin, at I ~n akrialig redegrllrelae til. akrev, Bt dets journalister

JIiBwrien er god: To per...,_ dJ't for rereskrænkelllo. På profesaor GElmmeltoft-Han- rekl:<Jl"' Ove Nathøn fortæller havde talt med begge kilder
nor var i f'iteTll.ret '86 brudt den mAde kan jUIJtitBministe~ SilnIJ kont.ar Wiver ell.lr vil Mi· Allin, st lh!t Vo'lr pre~ fra Ek- (01' a! bellkytte AlJill; Gstle ai
ind på den kOJlllIlende om- ren få und&lløgt sagen uden, ve aflyttet. atra Bladet, der fik ham til at ger samtidig, at aviaen hlU
budsmnnd, professor Han/! at den behøver at ligge på Hvoftlan er Jørgen Hansen fortælle hiatorien til bladet. ~begrundet formodning~ om
Gammeitolt·linnsena, kontor hOlle eget boro:' -lritidBofficer med en periflJl' Foratået på den måde, at bIa· at kunne afsløre Thomsens
på Retsvideooknbeligt InsU· PET opgiver imidlertid at tilknytning til FE -lIVorhøve· det/! joumaJlawr el\er, l\t Al. idonHtet ~en IIf de 1lIImneste
tut på Københavns Univer~i- gå i krig med Ek!ltrø Bladeta det komrnQt pA sporet? lin havde benægtet ethvert dllge~.

tot for at Gerne en mikrofnn., ombyggouge forn1'uleringer. , Hvorfor '1l11gte den itørrek· kendekah til sagen, overbevi. I en annence IIkrivC'( Ek·
frn hana telefon. Mikrofonen r . " ,', ",:,; 'te og ,<lrfarnll J~rgen lItl.nl;!'Il ste ham om, at de vsr i beaid. etra Bladet lørdag, at ~bag
blev brugt, til at anytle' øl! Til ro ' ... " I ' . , I "at gå til AlUn i atedll~ rol' Ild delse ef så ml\nge detaljer, at Ekstra 'Bladets (fønte) arti-
eamtale i kontoret.' Sl\mtidig falder den halv- ."officielle kanaler? ,.' han hellere selv ville medvir- kel lå høJVAndet U8 forarhej-

Ekatra Blade18 anonyme vo.ntle sag tU .-n, rorrli den atår Jørgen Hanaen giver Lan- ka end ee en delvia unøjagtig dc. -HiøtoriE'n om aflytningen
kilder er de to -illdbrydere., og f/llder med de to ønonyme Erik Allin navn og identifika- historie på ~ryk. af <lIAn senere ombudemand
snm blodet ifølge eget udaagn kilder, eom tilsyneladende,:, tionekode på en teletekniker, ~Dll havde aå mllnge detal. kunne førat 111trive!l, da Ek
~har ~8!r~t i tæt kontakt kun EkRtrø Bladet kender. ',' aom AlUn kan henvende flig jer med, at no~n nlli hlm~ atra Bl'arrelll repartere An·
med•. Bladet ~kender dllrea" Ekatrø Blad.,t kl'lrer selv vide_ • til; hvis han bealntter Idg for eladret,~ akriverdenjuridieke ders·Peter Mathiaeen og Ja-
navn, fltilling og Bdrellae«. De.~; re i et PØr-dBgB med 1rerotnin- at gøre noget. 'rådgiv(lT til sin rektor cob Jubl havdll endwondt oS-
to peraoner har oplyat, Elt de ..: gerom højtstående politikere, , , Dot gør rekklra' juridieke Journaliateml'l hal"' eft.er gen sammen med kilderne•.
Il/Indlede p.A l>nggnmd af np~' iler {rygter flt være blevet A(" " rådgiver et hEll'V;t Ih arter, " eget udaagn Arbejdet p' matn· Annoncen' broger ' ordet
lysninger fra major i Forsvø-; : lyttet i perioder. For eksempel' ,Tørgert Hanaen er iMellem- rien i hEllvand..t. /Ir. ~ki1rIeme« flamlJle dag, som
nUl Efterretningaljeneøte, ønser SF'ø leder; Holger K ticlen død. og Hans GArn- I llaKCn om 11lkningen nf Ek~tra Bladet ml't holde aig til
J.rgen Hanaen. Han havde Nioleen, det' for -helt !land- rneltoft-HllTlaen ',er'llumdidat Studenterhuaet i ~Iutningen Allins forklaring på prellae
htlrt om aflytnmgen af Garn- , oYllligt~, Ilt hnna telefon blev til poat.en aon1 ny; bmhudB- af oktoher ~pilledll de t.o per. mIldet. He.- har han eagt, at
meltoft-Hanaen. Jørgen HAn-'" e(lyttet op til uniooeaflltem· mand. . tllr også en central rolle. Eks· han ikk., k.odltl 1'hnm8p.n ng
sen er afdød, oplyaer. EkBtrø," , Dingen den 2. juni. ,Det aidat.e bruger Lars- ,tra Bindet lagde a' lJIange ~p- aldrig har /Jet htun aiden de
Bladet. Et {lu IIger fængere inde i. \7. Erik Amn eom forklaring p4, :Jyaningerom tilatøndene l hu· allmmen fjernede mikrofonen.

A.retskoldevinter,oDsdøgden "hvorror han ventede et halvt 'aet pA Ovfl Nathat19 bord, at, Findee der en forklaring
:Kædet t1.rnmen . ,'; 24. november, stiger tempera- ' lir med at tage affllml. han had politiet (tm at gen på, at .'nlOmllen. og Lara-

Bladet fol't.ll!ll~r ikke, at /,:t1Jrt'n imidlertid, på rekter På preBsemødl\t præaente- nemføre en razzia. Politie,; Erik AlUn optræder sammen
Jllrgtln Hnnsen dllde dan 19,,· Ove' Nathans lcontnr pil rer Lars·Erik Allin /Jin med- fandt øtantlll/l'lagvåben øgel. og lIidC8tillet i den lllrll!e hi
juli 1966 ng, at han videregav:::" l{øoonhavn!l Universit.et. En ' hjælper, teletekniker .Thom· terforsker nu "lIagen. Lnre· storie 12. november: ~De hav
lIine oplysninger qm llflytmn-'" af Nathana' betroede mednr· lIen_. I Pnhtiken 811mme dag Erik Allin VAr en urlførelld'l de til deroa forfærdelee fra en
gen i april aemme år. Di/lse' bejdere emender over for rek- er AlIin citeret for at have kran i k\'ltltekten til Stud~n· major i FET hørt, at...•, ~Fun
nplysningtlr ville have gjort tor, at dllt var ham, der fnrlJYV a~gt, nt hOD ikke hRr Ilet terhnaet. I forp;:fl.rs Rk høn frll. det rystede rIem. De kunne
det betydeliRl; evmrel'<! Corbla- år siden fjernede mikrofonen ~Thomeen. siden aktionen og, taget sin opgnve aom univer- genkende dirns,m...~, l ~Mlljo"

det et kæde anytninglln af fre llen k"mmende ombuda- al han i øvrigt er iAuet.ralien. eiteto repæflllntllnt i forhand. ren lækkede oplysningerne til
GUJnOlcUof\..Hanscn llIlmm..n mandll l,pIAfon. ' Pil. presllemørIet henter Alli" lingerne med Student.erh\l· de to mænd, der Biden fandt
med hana kandidatur til po- . Ove Nathan tager vørmt tøj imidlertid ~Thomsen«' l\i!!m . Ilclie l(ldoioo om ml gGnlbnin;~ ng fjernede mikrofnnen~.

~ten aom Folketingtlt8 om- på og iler atraka over til sin fra Auatralien og siger, at det alhuset. r går kOtn den seneate Ild-
budamand - ot kandidRtur, chef, undervieningsminister kun var noget, han aagde for PA hvilken' mÅde hAr e',' vikling' i' aagen, de Ekalre
eom en r8!kke borgerlige Ole Vig Jensen, (or at fortl(!ll(l at lægg.. rtlgsllff. E!\"entll.el kontakt mellem Al- Bladet og Politiken kunne be-
kræfter med daværend~ ju. ham om sngen. Den er nu !lå Hvilken aammenhæng er 'lin og Ekstra Bladst fra hillt..:>- rette om en ny aflytning: Døn
fltitsmiOlroor Erik Ninn-Han- varm, at regeringena koordi•. ' det, Allin gerne vil "Iøre? Tierne om Sturicnterhuaft er llngiveHgt gået ud over
Ben i opidoon var meget imod. nationsudvIlIR sllmt aikker- Samme dag kllIl Politiken I6pillet ind på kontakten mlli_ våbenhnndleTen, Ole ,Morten-

l august 1986 dølle Dron- hedeudvIlIget llolder mØde he· 'olf.'!l citere ~V..l;llfonnerede : Jem pol'tf!me i IIflytningllllIJ- sen,' øom' Lan-Erik Allin
ningene kobinetaekret8!r, Mo-' le natten. Torsdllg formiddag kllder~ for, at modtageren var gen? nævnte i ain' red~gørolee til
gens Wllbl. Han blllV en 1Igl! gflr llamtlige folketingBparti. placeret i Skt. Petri Kirke, fft ' I den "idate sag lovede Ek- rektor.' AlUn forklarede ain
efter efterfulgt pli. ain pæt af er med til Ilt iværbæU", en',' lIundN!de meter' fra'] HIlDa r atra Bladet, at Lare-ErikAI- Ventetid _ frø han fik tippet
davrerlllldeombudmandNiela undersøgelae, JOokken.13.4r> Qammeltofl.-Ha1UlenakontGr, ,lin ville 'blive beakyttet 100 til han og.Thomlll'n_llkred til

. Eilschou Holm. Og fØrBt der·' sr etat.qadvokaten f01' Sjæl- . Politiken kan' nævne l1ete ~ pl"Oænt Mm kilde. Men ifølgo handling .. med, at han hyg
eO....r abrtf':ne kapløbet om,' . land, Enk Merlung, IIdJlegtlt kilder på et tid!lpunkt, hvot 'Allina akriftlige redegøre"le !:ede st dat var en fælde, der
hvem der ekulle vrera ny om- Hom leder afunderaøgeI9~1I. hi9t.onen netop har Bet, lin ,V!Ir han blevet kontaktet Jf var aet op, fordi han j' 1985
budemand. FNldag kan Ekstra Bladeta f~rete, nemlig Lara-Erik Al- . Høne Gammllltoft.Hans6'~. hElVde vidnet for våbenhsllll-

Er. det denor, at Eiultra botæller Jld Politiken samt r lin, Hen hu øøgt, at oplyønln- der ,foriflJte at han vidste, '1t leren.
, , ,;.. ,,~... , -I ;';'".'" ,., :,' .':,'
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alist fra Politiets Ef\..erret
ningstjene~te? I betragtning
afdet all andet end ft:1l1rolige
forhold mellem de to tjene
ster, må svaret være benæ~·

tende.
I samme retning peger op.

lysningerne Dm dimsens for
sendelse til PET. Hvis teletek·
niker ~Thomsen~ ,irkelig
kom frD denne tjeneste, h..or_
for skulle han så udsætte den
for så gro~·kornet E:n spøg
(med tilhorende risiko for
misforståelser)? Ifølge Allin
havdeh= sit udstyr i en lille,
sort kuffert. I den ha"de der
gl"etvis også været plads til
den famose dims.

Nn kan man selvfolgeJig_
som tjenesten sel... har for va·
ne - hemise til, at FE slet ik..
ke har til opgave at overvåge
danske statsborgeres aktivi
teler i Darunark. Det er nem_
lig PETs 8osvar_ Men som den
nyere historie har vist, er det
ikke en begrænsning, der al
tid bliver taget lige alvorligt.
Hans Hetler-gruppens udspi.
onering al danske gruppe på
ven.slreGøjen skete for FE 
og ikke for PET.

Er alt dette ikke spekulati_
oner? Det er det, ganske SOm
så meget andet, der er blevet
sagt og skrevet de senest.e da
ge om denne bes)"nderlige...

Men i det mindste er det
spekulationer, der er baseret
på Lars·Erik Allins egen
fremstilling.

A" ':'1"(:!:::':O .TJoE FOR LÅ..'N"••
klippet ud fpa a....:iso....erskrif
ters bogstayer.

Hensigten er med andre
ord at rette opmærksomhe
den i retning afPET. Og i den
bestræbelse har Allin h3fi be
mærkelsesværdig succe..~_ Ni
ud af ti spekulationer i medi
erne fokllBerer på PET l"om
den muliEe arrangor af ai1yt
ninger-.

Men ud afAllins egen rede
gotelse kan der faktisk læses
noget ganske andet. Ht,is en
af de to officielle efterrct
ningstjenester overbovedet
bar været på spil, så har det
langt snarere ....æret Forsva
rets. Nøk har FE benægtet, at
det nogensinde har haft noget

. som helst med major Jorgen
Hensen at gø~. Men et så-
dant dementi kan bettagtes
som ren rygmar....srutine. Det
ilfgorende er, at Jørgen H=
sen var i besiddelse afen dybt
fortrolig oplysning, der viste
sig al ....ære korrekl (stadig
ifolge Allins redeg0rehe).

ENDNU ?>IERE SIGENDE er
det, ilt Jorgen Hansen også
kendte de retLe adgwlgsveje
til en betrDet teletekniker, der
i givet fald kunne bistA Allin
med at fjerne aflytningsud
styret En sådan viden om te
lefonnummeT og identifikati·
or,skode kommer ikke ud af
ingsnting. Men er det sll1ld
synligt, at moijoren, hvis civi·
le erhverv VM' vi~eskolein

spektør, skulle ha'·e haft et

I DEN SKRIFTLIGE rede
goreJse, Allin udfærdigede i
sidste nge til Ove Nathan og
Peter Plenge, er der et par in~

teress:mte henvisninger til
politiet og c.ets efterretning_
stjeneste.

Dels beretter ban om
.Thomsens_ oplysninger om,
hvordan der på Politigår-den
er blevet udarbejdet et n:r1,
avanceret l;r~Leudstyr.

Dels fortæller han den let
absurde historie om, b....ordan
.Thomsen_ og han anonymt
sender lyttedimsen til Politi.
ets Efterretningstjeneste med
et ledsagebrev, der kun består

~:a.'lj til "t s"",~t", 'ht'.~ i f,:,:"
bindeJse med en teleteknisk
ekspert.

Men det rejser uundgåeligt
det næste spørgsmål: Hvorfor
stillede ban sig tilfreds med,
at det, han kalder dimsen,
blev fjernet fra Gammeltoft
Hicsens kor.tor?

AlJin var dengang a.n.svar·
lig for sikkerheden på Koben·
ha'-n5 Universitet. Det må
derfor have været nærliggen.
de for ham at spørge - om ik·
ke andre sig selv - om også
lindre ansatte kunne "ære
udsat for uvedkommende af
lytning. Men hvis han gjOrde
det, handlede han i bvert fald
81drig, end ikke i fonn af en
foruoliE samtale med rektor
ellsr umversitetsdirektor. På
den anden ~ide - de, havde
•Thomsen.; jo også forbudt
ham.

ds:t e:"~; ..~~:.:!.•"I.!lin sel','
fremhæver; at han er o"erDe
,ist om, at navnet i bvert fald
er forkert. Til gengæld er
han.. oplysninger om, hvor
dOlI1 de kom i kontakt, og hvad
de foretog sig sammen en en,
kelt efterårs<lften i 1986,
særdeles konkrete.

Det, der ud fra Allins egen
fremstilling Hår tilbage, er
imidlertid, at han hverken
k"ndLe ~Thomsl"n. eller den·
nes baggrund. Ligeledes er
del klart, al Alline kendskab
,il ai1ytJ!.ingsmetoder og -ud·
stYr var stærkt begrænset,
D~r kan derfor være grund til
al -!'porge, h\·orfor han aJlige
vd Jod Thomsen komme ind i
Gar:1m~l~ft-Han~l"ns kontor
for al fjerne lytteapparatet.
Havde han eksempehis no
gen som helst mulighed for at
sikl"e sig, at »Thomsen_ ikke
blot udskiftede den ene dims
med en anden? Allin kan fak
tisk "ære ble....et brugt søm
»nyttig idiot_ i forbindelse
med installeringen af aflyt
ningsuclstYJ' i Gammeltoft
Haru;ens kontor.

Ud fra redegørelsen må
man forstii, a.t sekretariats·
chefen anså den risiko for
udelukket. Han stolede på,
hvad hans gamle, afdøde sky
debroder fra A:Ilandshage
Skydebane, major af reserven
Jorgen Hansen, havde lJ:r1.a.lt
ham. Og det kunne han ~'el

bave god grund til. For dels
vidste Jørgen Hansen jo om
aflytningen, dels ....ar han i

AlUGEVEL er der gruDd til
at tage ham på ordet. Ud fre.
dlO!t, han har oplyst, er det
nemlig muligt at belyse en
række spørgsmål, der må
være centrale for den videre
opklaring af sagen. Et godt
ek.!;empel i den forbindelse er
bans forhold til teletekniker
,·111Omsen...

D-y .,tLrelit!iiyl.zn,--h5QJ·
vidt denne pe,son averhove·
---~"'--' -_._--

dagene siden hans pressekon
ference. Hans redegorelse er
kort sagt ikke blevet taget for
gode \'arer.

Det kan der som sagt være
nærlig~nde forklaringer på.
Men ikkE desto mindre kan
der med den noeh-endige kriti·
ske distancs hentes en hel del
ud afhans egen sagsfremstil
ling. Det må selvfølgelig gøres
i erkendelsen af, at Allin ind
til videre er den eneste kilde
til oplysningerne om selve
sagsforlobet. Og på gntnd af
de nben1}'se mangler og ude
ladelser er det en kilde, der
må behnndles med stor var
somhed.

ombudsmand Hans Gam
rneltoft-Hansen, var med an
dre ord alt andet end venlig
over for den mand, der har .
bragt selve sagen til offentlig
hedens kendskab. Og det må
siges at være med god gnmil.

Allins redegorelse var fuld
uf huller, den manglede logik
og s::-.rnrnenhæng, og den var
præget af udeladelser. Det er
en karakteristik, der er dæk
kende ikke blot for hans
mundtlige fremstilling, men
også for den mere detaljerede
skriftliEe rapport, han har
skren~t til rektor Q\'e Nathan
og universitetsdi~kWr Peter
Plenge.

Hvis Allin ved at lræde of
fentligt frem ha"d-~ håbet, zt
ban kUIUle b'æle nogle af de
mere fantasifulde spekulatio
ner om den bil;W7e ailyt
ningssag, må han derfor være
blevet skuffet. Mere eller
mindre velfunderede fonnod
ninger om, hlJem der ai1yrte
de, hlJorfor de gjwde det, og
hvad der egentlig var AllinB
egen rolle i forløbet, har blom·
stret med endnu større haft; i

11/""'"-"
-.">< "
'il ..
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HER I AVISEN blev der talt
om ~r(lgslør". Andre dagblade
brugte betegnelser som ~selv.

modsigende« eller "fuld af
huller... Vurderingen a.f den
redegørelse, sekretariatschef
Lars-Erik Allin i fredags gav
om den mJstiske aflytninE af

Af'T'ORBEN KROGH

: ROGH'EN -

Hvad med attage
Allin på ordet?
Et bidrag til de
uundgåelige
spekulationer om
den aktuelle

. aflytningssag



Af OLE DAMKJÆR

Cbefen for afdeling' E. på
Københavns politigård, sik
kerhedsafdelingen, ~te

tirsdag pure, at våbenhandler
Ole Mortensen på noget tid~s

punkt er blevet telefon
aflyttet i sin butik på Ganui:iel.
Torv i København. ~!,.

Den påståede aflytnirig har
dicekte forbindelse til sagen
om den ulovlige aflytrting 'af
ombudsmand Hans Gam
meltoft-Hansen. idet den iq.d
går i den skriftlige redegørel
se, som hovedpersonen i s~
gen ·om Gammeltoft-H.ans~n,

sekr~tariatchef ved _Købe;n
ba~'!!~ Universitet.. Lars-Eiik
Allin~.har skrevet til sm ch~f.
rektor Ove N~tha:n. .. :.

I redegørelsen forkl.arer Al
lin, hvorfor haD. t((ivede,·da en
nu afdød major, Jørgen Han~
sen, i april 1986 fnrtalte ham,
at GamIl1eltoft-HaiJsen blev
eller ville blive aflyttet. Allin
frygtede, at nogen ie"fterret-

r-
I

Politiet afviser ny,aflytnings-sag
Sikkerhedspolitiet . rtingstjencsten ville hævne lytningsudstyr, som Ole Mor-

nægter at have ;: sig på ham, fordi han··havde tenseu i februar 1985 angi-

fl
. 21 optrådt som forsvareis vidne i ~veligt fandt i telefonen i sin

a yttet en en sag om ulovlig våbenhan- butik på Gammel Torv..
våbenhandler. der "F- d.,l.. . Til Politiken tirsdag siger
• . . . cl 'Lars~ ,. ;,Jeg var ikke helt sikker Allin, at han "nysgerrigt kig-
oa~e~ ~e . . 't" på, om der var tale om en fæl- gede over skulderen( på Ole
Erik Nlin 1 februar" de, Idet jeg på det tidspunkt Mortensen, da denne fandt
1985 hævder at have' var blevet bedt om at være lytteapparatet. Ifølge .Ekstra.
afsløret en mikrofon: særlig kyndi" for advokat Bladet, som har brugt Allin

_ . . ~ ,N.E. Norsker l en straffesag som hovedkilde til deres af-
næsten Identisk meq, mod en våbenhandler, Ole sløring afaflytningen afGam-
den' AlEn fandt hos',:· Mortensen, som angiveligt, meltoft-Hansen, var AlUn

G , ltoft' H ·t var blevet aflyttet, uden at .med til at finde" aflytnmgs-
amme ~ ansen retsplejeloven var .blevet mikronen hos våbenhandIe-

overholdt," skriver All:in. ren.
o Den udlægning afViser che- Selv siger Ole Mortensen,

feii for politiets sikkerbedsaf- OLE MORTENSEN' at ban ikke kan buske, omAl-
deling Jørgen Frederiksen og lin var tilstede.

o tilføjer: »Når der er behov for på nuværende tidspunkt,t( si- ""Men d~t er givet, at han
aflytning, behøver politiet ik- ger Ole Mortensen, der -dog har set den hurtigt efter, at
ke benytte sig afden slags ud- ikke· lægger skjul på, at der jeg fandt den. Allin havde jo

. styr, der har været omtalt i kan være en vis forbindelse sin daglige gang i min forret~

aviserne. t<: •• • mellem hans egen aflytnings- rung, som lå lige i nærheden
.Våbenhandler Ole Morten- sag og sagen om Gammeltoft- af Allins arbejdsplads på

sen fas~holder over for Info,.- Hansen: Københavns universitet,« si~

miit'iori; at han bl~ hemmew Ole Mortensen ringede så- ger Ole Mortensen. .
ligt aflyttet, da politiets sik- ledes'til A1lin, da han i fre-' Hans bekendtskab med
kerbedsafdeling i 1984-85 ef- dags så sit navn i en artikel Lars-Erik Allin har varet i
terforskcde en våbensag. om Gammeltoft~Hansen~sa- mange år. !

..Jeg har forgæves skrevet gen i Ekstra Bladet. "Del;; fra Hjemmeværnet, J

til tre politikredse for at få op- ",Ifølge Allin er den enhed, hvor Allin har været kompag
lyst, om jeg er blevet aflyttet. . som han skulle have fundet nicher i distrikt 2, tpens jeg
Det har jeg krav på at få at vi- hos Gammeltoft-Hansen har forrettet 24 års. tjeneste i
de ifølge· loven,,,, siger Ole sa..rw:nen 'med denne her hr. distrikt J. I den forbindelse
Morteill)en. , Tliomsen stort set identisk har vi blandt andet haft sam

Han er JOguåt irriLt'Iet,( v7cr. med den, der er .blevet brugt arbejde om øvelser,t<: siger Ole
at Lars-Erik.Allin har inddra~ mod mig. Og A1.1ms første W- Mortensen, der- oplY8':1'•. .;,t
get hans navn i sagen om ke var, at det så cgRå i sagen han indtil »begyndelsen af i
Gammeltoft~Hansen. -om - Gammeltoft-Hansen -er år" har haft kontakt med Al~

...Jeg har berettiget og ub.. politiets sikkerbedsafdeling, lin.
rettiget være rigeligt i aviser- der har været på spil.(( siger ----------
ne:Og desuden mener jeg, at Ole Mortensen. Side 6: Mystikken breder
·det er unødvendigt, at Allin - Det hænger sammen med, sig i af1ytnings~g .
blander min sag ind i det her at Lars-Erik Allin så det af-



Qgsaaflytningaf
Norgesstorting
Samarbejde mellem efterretningstjeneste og toppolitikere

Miljøminister Thorbjørn Berntsen er tilsyneladende blandt de
aflytt,de. - Foto: PPF

nens mandat, om den kan
forlange retslige forhør eller
foretage egne forhør, eller (
hvordan den skal sammen-
sættes. ._ -

Der er' størst uenighed
om, hvorvidt det kun er for-

, holdet'mellem politiet og ar
bejderbevægelsen, der skal
undersøges. -Det, 'medførte
en række bitre udtalelser
fra de parlamentariske lede
re fra Høyre og Ap ,efter
mødet i går. '; "";'\'i:'~(:;:,::'-:
AflytningsSkand8Jeni;~"1

ter hele Norge: Intet.,e.t:" lå3ti:',
gere for usanasynligt;';hVis

'·udenforstående virkelig har
aflyttet landets nationalfor
samling. For Ap er det
yderst ubehageligt, uanset
om dets nuværende leder
ikke har haft noget med lov·
.bruddet at gøre og heller
ikke har været medvidende.
I de senere år er der kom
met flere afsløringer om

. partiefs samarbejde med de (
hemmelige tjenester efter ,-
krigen. Og hver .gang :må
partiet modvilligt tilstå sti'
dig flere fortidige synder.

og LO. .
Stortinget vil kort efter

nytår nedsætte en'kommis
sion, der skal undersøge
skandalen. Det blev slået
rast på et møde mellem
Stortingets" præsidentskab

,'og alle de parlamentariske
ledere i går. Men man ene- .
des hverken om kommissio~

"af Ap, Ein~ ~ørde, der nu
.. er chef for Norsk Rikskring
kasting, NRI(' det norske
radio~ og tv. De tilhørte beg~

ge Arbeiderpartiets venstre
fløj. Aflytningerne blev ud·

..ført i: samarbejde .mellem
"eftrretningstjeneste. Politi
'ets' Overvåkingstjeneste,
PO, og ledende kredse i Ap

AfEinar Hagvaag

OSLO (Poli tiken) - net
norske parlament, Stor~

tinget, skal underkastes
en gennemgribende" tek~

nisk undersøgelse for at
rmde ud af, om medlem
merne har været udsat
for ulovlig aflytning. net
foreslår Stortingets .vi
cepræsident Edvard
Grimstad fra Senterpar
tiet. Forslaget er alvor
ligt ment og kommer _ -;
som det foreløbige høj- .
depunkt på en utrolig af
lytningsskandale i Nor
ge. Skandalen førte i går
til en strid og et spændt
forhold mellem Arbei
derpartiet (Ap) og de an
dre partier i Stortinget.

Tidligere partisekretær i
Arbejderpartiet, .Ron8ld
Bye, påstår, at enkelte med
lemmer af Stortinget blev
aflyttet i hvert rald rrem til
1970. Blandt de aflyttede
var formentlig den nuvæ
rende miljøminister, "Thor- .
bjørn Berntsen, og den tidli
gere parlamentarisk leder
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Politi· !O .

h f . v[J!A.
C e· (ftk6N

for~ J.Q)U

flyttes ~~
Sikkerheds-afd.
bliver nedlagt
MNielB St.ehsgnard

Københavns Polit.l ned
lægger sin sikkerheds- '
afdeling, og den manlle
Arigt'! eher, kriminalIn
spektør Jørgen B. Fre· "
derlksen! overgår til en
stabsfunktion flom alk· I

kerhedllkoorcllnntor
under vicepolitidirek.,
tør Annemette Møller.
En række af, afdelin
gens hidtldJre; opgaver
nytter over tU andre af·
delinger samt til PoUti- .
ets Elterret~ingstjene·

ste. \

Oplægget fra politidirek
tørPoul EefeeJi bl~v frem· ,
lagt for en uge siden'-"og'
efter J?lanen skal den ny
placenng af sikkerhedeop-
gaver være på plads først i .
det nye år.

Meddelelsen om nedlæg. L

gelse af afdeling E kom- ,
mel' efl.er den seneste tids
debat om afdelingens rolle I

i anytning8snger i Køben· i

havn. Men kilder på Politi· ;,
gården afkræfter, at pia. ;
nen har sammenhæng'
med afdelingens påståede
rolJe i disse sager,. ligesom
det også afviaes, at der lig·
ger personspørgsmål bag
rokeringen,

Den 58-irige Jørgen i
Frederiksen har været
chef for afdelingen siden
1979 og har dermed siddet
længere end nogen anden
af kriminalpolitiets afde
lingschefer. I sin ny funk- .
tian som sikkerhedskool'· ,
dinator vil han være frata- '
get en Tække nf de opga· '
ver, som han hidtil har
taget sig af. Posten er en '
stabsfunktion direkte un- '
der 1. vicepolitidirektø-'
rembede, Bom traditionelt

: har haft det øverste eik·

I

kerhedsmæssige ansvar i
Købenbavn. . ,

Med nedlæggelsen fAr
PET en større rolle at spil
le i sikkerhedsmæssige
spør(tSmål. Eflerforsknin·
gen l politiske sager over·
går til drabsafdelingen,'
embargo-sager skal vare
tages af bedragerinfdelin. I
gen. eftersøgningssager '
lægge!! primært ud til 10-

I
kale stntioner og det aædi·
~ eftersøgnings-korps I

Raketterne' underlægges
I røveriafdelingel)..

Våben-
h dl

' -:t"fV(

an er: R. ofte. q$

FE spurgte
mig til råds'·
Våbenhandler Ole
Mortensen, der
optræder j Lars~Erik
Allins redegørelse om
aflytnings~sagen.
hævder at have udført
arbejde for Forsvarets
Efterretningstjeneste

NOLE DAMKJÆR

VAbenhandler Ole Mortensen
r~rt.æller nu, at hon nere gnn- '
ge hl:lr udført orb~de for For· '
svaretlI Efbl'l'etningotjeneøw
(FE).

MHvis FE IlDvde et eller nn· OLE MORTENSEN
det fIlgligt spørgernM, som jeg
kunne svare på, brugte de politietIl t.ekni"ka afdeling
bl.a. mlg,~ eiger Ole Momn- rendende, hvis der var et
sen tilln{ormaUon, vAbentelmiek problem, eom

Obel'lltløjtmmt Ole Koch- de ikke umiddelbart kendte
Olsen vil ikke kommentere til,M siger Ole MorWnsen.
våbenhandleren" udtl\leleer. PA den hl\fgnind vil det ik·

.Vi udtalerne klm til Atatll· læ O1JeJT8ske ham, hvis den
ndvokat F.rik Merlung, der nu . mystieke "'Thomsen_ hører til
"kIlI undersøgt! sogen om i det!l:orpe of folk urb.n(or ef
Gllmmeltoft·Hllnllen,~ siger terTelningsljenesten, eom FE
glll1!"qP.h:Qllilfilll!_' .- _,', I"" benyt~ 'il'at:'~G!ltuø1t01:1'

VlbenMridler 61~ M&rtctl.:"··'tfir ~tertlmilVB'lftit!'t,""'!'I6ftfnle!'·L+', .., ~- ;
een dukkede pludllelig op i MortEnlIen .elv l en lang
den redegørelse om aOytnln.' 'Arrække vllr'medlllm,øt'~Forr
gen ar GammeltoR-Hansl'!n, nylig trllk han' åig' ud' jlA'

. som sagefllJhovMpet'llon, unl· ',grund af Iln dom fpr ulovlig
vM'eitetsjurillten Larø-Etlk' " vAbenbeslddelse.
Allin, aOeverede i eidete up. " 0I1l Morten8en understre·

Allin var midt i BO'eme ' ger, a& man jo .ikke ved, om
'vidne for Ole Morteneen, der dl!nne Thomsen eksisterer.,
var tilta.it for overtrædelse af .Thomsen_ er"ifølge AlUn
vnoonloven. Samtidig havde den .teletekniker~, hvj,. tele·'
Amn og Mortenpen, der var,. fonnulnmer oon senere omØ
nICre bekendte, sammen fon- de major, JørgllU Haneen,
det en aflytningsmikrofon i skulle hove givet Allin, hvis
den telefon, eom Ole Morten· han ville MgØre noget ved !la
lien hsvdo i ein butik i det in- gen.• Sagen vsr et tip om ot
dro KøbenhaVn. Miøtanken 'Gammeltot\-Hansen .hlev 1'1
faldt pil palitietll ei1tkerhedll. l., ler' ville blive nnyttet.. I
afdeling, Derfor frygt.eda A1-' Ll'!ktor ved Kølllmhavna'
lin, at det kunne være Men Unive'rsitet, 'Wilhelm Christ
froIde,. når den nn afdøde ma- mas·Møller, 'der selv har ar·
jor, Jørgen Thomsen, gav ham ' bejdet i Fnrevarel:8 Ell:erret
et Up om, at Gammel\;(lft. ninge~ieneete, bekræfter, et
Hansens telefon blev aOytlet. eftelTE'tningstjeneitame
Allin frygtede, at eftel'l'et.. '· trækk'Jrpå folk uden for egne
ningstjeneeten ville hævne ·rækker, BAde til helt legitime
sig på ham, fordi han havde i og mel'e lyesky opgaver.
optrAdt Bom forsvaret8 vidne." .001' er mange eksempler

Det vel ifølge Ole Morton•.' pA, at efterretningstjenesten
sen hene våbcnkendskab, bntger folk ude fra tit det beo,
Gom FE knnne bruge. Mon" skidte Ilrbejde,. alger Chtlst-,
han villkko øå i detaljer med ' mBs'Møller. Han ntl:lVller 88

de spØrll'llmål, som FE engive- . IflJn OlU "Blikkenelagerban.
ligt ville have svar på. ,den_ frll 197O'erne og Hanll

"Det bn jeg ikke komme \ HetleN;8gen, hvor mellem liO
nærmere ind pG.. Men det var og 150 orgnnieationer blev re
inden for de omrAder, hvor jeg .. gietrer~/;' hos FE: i plIriMen
har h.. (J; ry for at.være en ka- 1969·7io alene på grondlsg Ilf
pllcitet - elta4 våben og hon· - helt lovlig - politisk virk·
del med v4ben,. ,siger Ole Mmhed.

,Morteneen. ' ,,--"--------
På eamme mAde bruger' po· Side 7: VAhenhøndler 'tal',

litiet ifølge vAbenhW1dleren IOd V8:ll> med AlUne Idlde I

.folk udefrA.•
"Tidlill()fC havde jeg olle
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gl!t enhver Isan købe~ i elek
tronikfolTetninger.
~Det vil sige, at det ikke

kan spores tilba~ til nogen.
Ogdet l!r vel ogsli grunden til,
at man bnI~r 88dlUl DOgl!t,«
si~rhlUl.

VENNER- Våbenhandler
Ole Mortensen (billedet) val"
ven m.ed den nu afd:Jde major
Jørgen Hansen, ~om var Al
liM kilde til den pdstdede af
lytning afHans Gammelto~

Hansen. Polfbto

kan leVe af de 50 volt, d"'r al
tid er på l!n telefon. Men den
sender ikke via telefonen.
men til en modtager på 120
MhZ," fortæller Ole Morten
sen.
Modta~ren skal 3t! inden

for en afstand sf 200-300 me
ter fra telefonen, og våben
handleren hævder at blIVe set
en mystisk: bil uden for sin bu
tik i den periode, hvor han an
giveligt blev allyttl!t.

~Det var en såkaldt fuglere
de. Man tager komponenter_
ne og vikler dem sammen BO.
godt man nu kan. Sil lægger
man plll8tik udenon og smel
tal' det sammen med en ligh
ter, så det bliver til en
ldump,« lyder Ol" Mortensl!n
beakrivelse af den mikrofon,
der skulle baVl! værnt .ikjult i
hans telefon.

Ifølge Ole Martensen var
det et primitivt udstyr...NG-

CITY GUNS -Det lJar ifo;"
birw1else med et besøg i Mor
tensens våbenhandel pd
Gammel1bro. at AlUn Sd det
aflytningsudstyr, som bdd~

Ole Mortensen og Lars-Erik
ADin hawder var gemt i bu
tikkefl.9 telefon.
Foto: Ernst Niemn

Gammeltoft-Hansen.. For iføl
ge Ole Mort.ell8en var det Al
li.D.9 første indskydelse - da
han fandt mikrofonen på
Gammelroft-Hansena kontor
- at de to salt aflytnings
udlltyr stort set er identiske,
lig at det derfor ~r politiets
lIi.kkerhedsafdeling, der har
været på spil i begge tilfælde.

Lars-Erik Allin har med
delt, e t han ikke længere vil
udtale sig til Information;
men iføl~ Politiken vil ban
ikke sige .t om, hvorvidt
han-mistænker Bfdeling E far
at stå bag aflytningen af
Gammeltoft..Hansen..

Fuglerede '":<
..sikkerhedBafdeliDgen var

jo de eneate,- der ~ ,det tid&
pun.k.t havde-interesse i at af·
lytte mig. Dlrt. var- jo afdeling
E, der startede en aag mod
mig,_ sigl!r" Ole MDrtensen.

l" midten af 8O'enie havde
l'Olitie't Ole Mortensei:l: mis
~clct for overtrædelse af
våbenloven.. Sagen- kom op i
efter&..,;ret 1984, kørte ved By

På GmIim.~1 Torv, at Allin d. retten og blsv i r~ 1987
det aflytningswhtyr, eom. hå· endelig afgjort 'ved Østre
de Ole Mortensen og !..an- ". Landsret med en bøde til
Erik Allin hævder var gemt i våbenhandlenin. Det sketaer·
butiklæna telefon. Det var r ter, at Allin havde optrådt
februar 1985, og Ole Morten- som vidrie fur Ole Morlenal:lDS .
aen mBller, at aflytningen 1imwarer. N. E_ N~er.~:-~
blev foretaget af KøbeDlufvns: Den. aflytningsmikmfun,
Pf1Iitis sikkerhedsafdeling, af- som våbenhandleren og Allin
deling-E. En påstand, som siger,deharftmdet,beskriver
chefen for !rikkerhedsafdelin, Ole Mortensen IilODl -en fugle
gen, JØrgen Frederiksen,. har rede." - .'. ,~ 
afvist. o;;' »Der var tøre 01D en radio::.
':- HviiiJ! allyUlin~ af Ole 9li:mder anbragt i min telefun.."
Mortensen virkelig har fun- Den aflyttarbåde telefon Ogi'
det steG, har den måske en selve rummet. Man anbringer ."
forbin~lse til 'aflytningen af den i telefonen, fordi den dm'--'"

benhavn frem til aiutningen
afl99L 200-300 ml!ter derfra
pi KøbenhaVIlll Univer.rilet
arbejdede Allin.

",Han kom til ved forkost
tid,« siger Ole Mortensen.

Og det fortsatte han iføl~

vAbenhandJeren med, da for
retniDgen -flyttede til NølTl!
Farimagsgade.

..Vi havdl!jævnligt kontakt
indtil december 1992,_ fllTtæl·
ler Ole Mortensen, der pA dp.t
tidspunkt !lolgte sin hutik cg
siden har været arbejdsløs.

Det var Clg9å i forbindelse
med et l;esøg i vAbenhandlen

BortBet fra akydetnenin.
gen havde Allin og majoren
ifølge Ole Mortensen ikke an
det tilfællee. De var ikke ven_
ner på sannne måde som han
selv og Jørgen Hansen.

Til gengæld er Ole Morten
5eIl og Lan·Erik Allin man
geårige bekendte. De kendte
hinandoo fra Hjemtneværnet,
og da Ole Mortensen havde
sin våbenhandel i Køben
havn, hllVde Allin - iføl~ Ole
Mortensen - ~sin daglige
gang i forretniDgi'n._

Ole Mortensens butik lå på
Gammel Thrv i det indre Kø-

VabeDhåndIerenv!\r 'j,Od
\renatAllinskjlde" [~:!: .
i Forsvareta Skyttelaug i
196O'erne._

..Jeg !JYDee han erbeskrevet
ganske udmærket i l!n afaviJl·
artiklerne, hvor der står, at
han var en mand, der ikke
fl:yttede l!n kuglepen på 6it
bord uden skriftJig =ire. Han
var meget re~lret, og såvidt
jl!g huskervannhjertet social
demokrat,~ siger Oll! Mort
eensen, der afvisel" B1Ie spe
kulationer om, hvorvidt majG
reIUI dild var mystisk.
_ ~H:m var sund og glad og
glædedEl sig til en forestA.ende
ferie,' siger Ole Mortensen.

Ole Mortensen
afslører flere detaljer
om den mikrofon, han
fandt sammen med -.
Lars-Erik Allin .

AI OLE DAMKJÆR

Det var ikke kun univerei
teta-jurilJ1en lars-Erik Allin,
der kendte tnBjor Jørgen
Hansen - manden der vidste,'
at ombudsmand Gammeltoft..
Hansen blev aflyttet.

Også våbenhandler Ole
Morleoslffi - der i sidste Dgtl

blev ind~t i .sagen af
Lars-ErikAllia _varven lDN"
den nu afdøde major:

•Vi var meget gode venner i
DlEUlgl! år. Så sent som et par
dage før hans dild, $piste vi
frokost gammen i bans ~em,«
fortæller Ole Mortewen. Et .
"par dage« titel' at majoren
.fik en blodprop i juli 1986,
blev Ole Mortensen rin~tup
afJ~D Han3ens kone, der
undenattede om sin mlUlds
død.' . ,_,o

Men trods det nære ven_
skab fortalte Jørgen Hansen
aldrig Ole Mortensen om det
hemmelige aflytningsudstyr i
Gammeltoft·Hansens telefon,
und&8treger våbenhandle
nm. Samtidig pointerer han,
at det ja må !!tå for AllinII reg
n.i.ag, at majoren virkelig har
fortalt Allin-om 8flytn.ingen.

Når majlJreII. ikke har for
talt Ote Martensen om aflyt
ningen, så hat banheller ikke
underrettet andre af skytte
foreningens medlemmer, kon
kluderer våbelilillDdJeren.

Hølge juriat ved Køben
havns Univel'lritet, Lars-Erik
AJlin. furtal~ møj"Q.n!n nop
fordret. at prnfesaor GlUIl
meltoft-Han.sen ~blev eller
ville blive aflyttet.~ Tippet_
blev angiveligt-meddelt. da de
to som medlemmer afen skyt
teforening i fursommeren
1986 mødte hinanden på.Af
landshage skydebaner på
Amager. ' ~ - '

Det vør OgH som' sports
skytte, at Ole Mortensen
lI1iklte majoren.

..,Jeg lærte ham Ilt kende,
dijeg begyndte OIOm~tær

(

(
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Mi.tanken omi at der akulll'l
etableres' 'sovende ,'~lIerl i'
de økandimNlske "lllI\de,.: .'
blev uddybet af fotklariR- :"
ger,sommangeptiJ.æstinen~ .;
l\ilJke flygtninge gav, nAr de\,~:~;
blev afhØlrt af'danø~ 1\'ly:ll~1~:,

digheder111igerJdlder .~l Ek,f·,' :,,',
atm Bladet. i~: ,~. r, 'jA,,:'"

l forAret 1986 bekymrede,:}-,;'
dette 'POU.tiet, i 'bAde,'"D,".~X ""
mark, NOJ'ge,Sverigø~og;u.:"-' ';',
rael. _.. "~'o ~,[_',i; I: ,.""'"i'"''''

BAde civile 0« officiellekil·' -, "
der.forlt1nret', ø,t·mistønken:,.:i r
om, aflyttdngmr 'øf'rHans'I,'d
Gammeltofl-HanlMln' derfot4'\h
.kat vendes mod,MoMAd. og;:r'<\ ~
henned .. men:{'IlJ)den rækAjø\
)re '~ .. 'JllraeJBmeø; danske'!>" ..:
lIarnar~dB~er'e:PET"~'I~t1\
BE;gtUIldel~fB~L,_:; "J.'~~;)

ta tmk! DøIll,J-,ar-:iuln den":,, ~~
fr<llmmem"okJ!Pert j<·Flygt•.':: :~

, ningenloven" og. som 'lob" 'diA
byiøt var det tD øanpJrkke-, f.~<
dell ham at,forhindre, Dt,den,);t;;,;:,
dllnllkl! tov blev 8tramm9t''''',~;:·-'1
Og: da .Garmneltoft"vat:;'~'J·
kendt BOm. humlU1lstlllk 'ldl';'i,i\
ot' vU det:' have '\Pmret;'nær-:/'c'T'r:
Ilgpnde- anll'l~enrøge;, ;oui':~~',.':~,
de mennellimt',,~dør bragte'\,~r\

pallllst~e"nøill1il!l Oygt.ninge L~ '1"
øi,iul :tnIdei'\:'jOl'dMt,:l!D*,l.:ii~·i
inatk 'lil1hl kØtltaktehamp! '~;{,

, hmll . ,hvordfj'~~:,~
tJllendte '. ,

rOI'l i Ilovember - VIlT bAde
den lllraelskll ertelTetnlngs
tjeneste og deres danske
kolleger optllget IIf Ilt hold"
øj~ med palæstinensiske
l1j~nlnge i Dllnlnark.

IIEMMELIGE
,PLO·AGENTER'

I.'A dette tidspunkt ekøi.rlIterede der konkrnt;e mill
~.: tmiker om, at PW og~
1 palæetinensieke organiM..
, tioner var i rærd med at
,- indsmugle et stort hold
,;:helnmelige agenter til Døn-

mnrk. Herfra ville de have
)1 nærmest Cn ad,l[ang til re~
" s~ af SJtarldjnavum.

':, ';'~ ,Mt før høvde PLO Abnet
:~~'[~'ll~ infonnationskontor pi
:: ;:" Amager; der blev et Illlm~

,li~glIpllnkt ror palællt.men_,
; sere, og ,hvtJr de fælles·nit·

, tionale efterret1Ungøijen6
. 's\.l~r heller. ikke holdt,:'sig
',:," væk.;_,.~.'!""";,· " "

Ji;":'

\

',""
PET HJALP

Selvom fremmede efter.
retningstjenester ikke ml
arbejde inden fOf, Illlldetll-;
grænser, a.rbejdede MosaECO. •
efter elle oplysninger i fuld
CorslAeJS8 ml.'d Politiets Ef·
terretningstjeneel;e, PET. .,,'/
De dllm~ke myndighede1' sd ,
gennem fingre med ... og,
~81pl - deI'e6 uden18ndBke:~f': ,i'
kolleger med Ilt udl!pionllI1!,:.:r-i:-":~~';"'" ',c,

~::kn~~~oph~l~tsig P:~i'-'!\S;f;l"':::):'::'
, SidIlte gang sl$'1!t Cor' det-';{}{~i~'(j""'~·:""

te samarbejde blev løftet fOI"'~1~' '1" ,

•. offentligheden, VIU' I_ s1ut-:~;:i
ningen af 1980'eme,' h~t.,~"
MosBad blev kendt!ll)m en ar~ti:
dem, 00r høvde holde grun;';~

digt øje med Bleklngegad~!"1
bandl!n i København. Bl.a.'-fif
var aJ1ytn;nFeref&k!irie~)t
skrevet på engelsk. ,l, ';:;~(r.

I forAret 1988 - B8rnrn9 &<-,11':::
hvor den omstridte mjkro-:~"\'

fon blev fjernet fra Hans Ombudsl1umd H. Gammelto{l.-Hrmscn - Mossad lrome, han fwldle /il paiæMillelUle~hem"!elise s~iule8led i Danmark.
Gammeltoft-Hansens tele-" (Fn/o: Jacob Maar/Verg)

Sporene peger en vej:

Alt tyder pa, at det var
den ismelske efterret
ningmjeneste Mossad. ": "').'i
der i 1986 genn@mføriEl '
spionagen 'mod ombud&

,.~._mand Havs,Ganun~tQTh:.__"""""""""~"',\.-""i':'
HanBen,
, DetteudBagn'komrn~~bA.
de fro danske øvrighedBper
BOner lI11mt en række men
nesker, der over ror Ekstra
Bladet har præaenteret sig
110m tidligere sgenter Cor de
hemmelige tjene!lter i Dan.
mark. Nemlig Politieta og
F0T8vareto el\crr~tningøtJø:

nester, PET og:FE. '
Aflytningen skal 'J være

sirat, fordi M08ll8d har troet, '
at Hans Gammeltofi;·Han.
Ben personligt kendte" til:;:'
eller bllJV onent&r&t om 
hemmelige e~uleeteder for ". !J':, ',:
palæstinensere, der var gdet'./,\::;/'::~
under jorden i DOD11lDTk.;' !~,:e:b;.

Spionagen Candteted plet"":,m,:( -'
tidspunkt, hvor flygtende';- ~";;'::'
pS!lEetineneere i .tor stil -r,' '
gemte sig i landet, Og hvor·' , ...

~~e:tW:I:ligtl~~~o~~ ,::,':;";,,~.•,,,;;
deJt Il8marbejde med ,de " ..
danske kolleger.



EKSTRA BLADET

VICtor Ostrormky: Det er OlJfrv~ende l;o.nd6ynligt, al det er
~. MOBBOO og PET, Bom har aflyttet. ombrukrrul1lden.

MOSSAD~AGENT

AFSLØRER PET
Den afhoppede Victor Ostrovsky n.ikker
genkenderUk til aflytnings-skandalen, .

Fro. den' lille by Nipean tret aldrig sdv ville gI\. ind og
pli. OttllwlI i Cnnada kom der nnytte noRen, De fik 'Oil
Slmt j .utes en uhyggelig point.' t..iI Rt gøre arbejdet for,
reaktion pA Eklltrø. Dlødeta sig. Det forklarer Ogll>'l. den
lIfsløringer om den ulovlige : dårlige kvalitet IIf mi.krofo
mikrofon: " ,nen" PET benytretIe hmgt

· - Som du der beskriver d1\rhgero udstyr end Mos
forløbet omkring aflytnin· sad, fortsætter Ostrovsky
gen i Danmark, klln der ikke' og understreger, at 'OU-.
herske megen tvivl. Det er' 'pRint, hvis chef hed 'Ander
ikke bare sandsynligt, men. sen' og hvis underl:lll.t hed
overvejende 8Iln<1f1Yllligt, 'DalegBnrd'. vll.r en ikke- jø- .
hvis ikke et fllkt.um, Ilt det disk, pæredllnsk politioffi
er MossIld og PET, der stA.!' r ,<:er.
bllg aflytningen IIf 'the ,Om-' - MORIlud betaler lIldriB' til
bunsmand'. deres 'lIllynim' -indfødtejø-

Det er ikke en hr.-hvem- diske agenler, men 'Oil
som·helst, Ekstro Bladet fik paint' var pA lønnin!l'3IiBlen
fat i sent i nat. MaJluen bag som lkke·jødiak ageJit, po
den chokerende udLalelse er interer hnn,
den 44- årige Viet,or Agent 'Oilpnint' startede

, Ol:l!;rovsky. Forfatter til den ifølge Ostrovsky aine aktivi
krmtroverllielle bog 'Ved teter for MOllllad omkring

· hjælp af bedrag - MOBllad den 25. juli 1982 og vor
Get indefra', som kom pli. endnu ved ndgungen af

· dansk fra Samlerens Forlog 1986 aktiv. Derener ved
· i 1990. 1 hogen vi~r han et Ostrovsky ikke mere,

helt kapitel til PET. Og det - Men sclvom jeg ikke
S1iPPff deo dnnake tJenesto kendIIr noget til den IIktuel
ikke godt. rra. F,eka. betyder" le hist,Olie, si akal I vine, at, '
øgenavnet for P~T (oversat Mos811d selvfølgelig har in·
fra hebraisk) : 'lilJe prnt'. terasseret sig for den Il.tl1Im

Ostrovsky er selv tidligere IIfplllæstinensere, l'Om kom
Mossad·agent og en mand· til Skandinavien i den peri
med et indg!ende kendskab' ode, aelv om de VaT knllp si
til samnrbejdet mellem Pnli· fulige, som dem vi havde i
tiets Efterretrlingsljeneste Israel.
og Mossad. Han arbeJdede - Mossad haT derfor bedt
(rn 1979 til 1986 for MOllllad 'Oilpaint' om at undenll'lll'e
men hnppede af, fordi han 'ths Ombudsmand', hvilket
rølte, at MOBflnd gik for vidt. f.eks. kunne gørea ved Ilt

bede teknikerne om el gA
OILPAINT ind pl\ et kontor, hvor de

· Som Il(hopper og uønRket j slet ikke kendte nevnet pA
Jarnel sknl hanfl ord vurde- d~n peson, Bom de villo af·
res nø.je. Men det er elllbe- lytte, slut,ter Vietor OlltroVS·
at.ride1igt faktum, at nl!top ky fra Nipean i Canado.

, Mos!lad og PET dyrker et Oplysningerne Cra den Ilf·
samarbejde, a.om eT meget hoppede Mosaad-agent kBn
intimt. StAtaadvokat Erik Merlung

- I PET sad og sidder der ikke ignorere. Om 'Ander·
mfulke stadig en RDnllke nor- sen' og 'Dalegnord' kan ven·
mm dansker højt. placeret te en indknideIae til de fore
eOln ngent for MOBsad. Hans stiende Undp.rlløgelaer vil de
kodenavn er 'Oilpnint'. Han knmmende uger viae.
gør lige pr~i!l, hVlld Mos· AF JACOB JUHL OG
sad ønsker, (ortæller den
tidligere israelske lIgent.. ANDERS·PETE~

- Du mil foratIl, at MOaand MATHIASEN
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Lars·Erik AIlin -det var
tilsJr.eladende magtpdliggende for
ham u.nder-Stu.denterhu.s·sagen at
fd a;tæren blæst stærkest muligt op
som !!.fs/"rin.g af en 'terrorist-rede'.
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"Zouaver~røgim.entet

Af HANS DAVIDSEN·NIELSEN,
TINE EIBY OG ARNE NOTKIN
.TENING:,ROAL~ ALS

Aflytning. Påstanden om en »dims« i en juraprofessors tele!on sætter
nationen på den anden ende.

--,

Overskægi
og blå briller ..

ZOUil.ver-regimentet har ansvaret (or til rektor Ove Nathan rummer gAder
de vade varer og praktiske opgaver i allerede fra første sætning: "
forhindelse med de årlige sludenterre- : øl årene 1980-87 var jeg medlem 'at "
vYer. Snapphane-bevægelsen er en pa- en skytteforening, der holdt li! pA Al~

SIKKEN voldsom trængsel og alann. rodi på en kløe, hvor de efterhanden al- landshage skydebaner. I samme for-
Regeringen holder krisemøder til drende akademikere fD{lder op den ening var major Jørgen Hamen aH>

langt ud p:\ natten. Bladhusene apræn· tredje lørdag i november i kjole og medlem.' ." . '
ger,·oyer~rbej49budgett;e~rne:~~I'l~~:.o\:."'~'"hvi,dt,og ~ge~:bfuoldet' møde1· h:i ',' ,~I f~'tblir'e:h '1986-(april/mllj):VlIUowo
havns UmverSltet overrendes af Journa- den SkandmaVlske Frokostbevægelse. vi på skydeba.nen og pludselig fort:UJe " 1

, lister llO~' aldrig ~Øt. Elterretninglltje,. ;";'i : Allin bes!tpv,es dl llndt~ ~",app'~aner,' :JA mig (uopl{lrdret) en hi~tlIrie bm, at'·' 'I
nesterne lIætlf!S til at gennem5øge '" som en lestllg, underlun9-Ig,I1i'h'ied en Hans G.:lmmeltolt~HanSl!n'(HGIl) blev ·l
gamle arkiver og postlister. Den store oorok humor. Han løser de mest pjat" ., eller ville blive aflyttet«. ,", ,': ': :i: i

gættekonkurrence er i gang: Hansen- tede opgaver med en profeS9ionel seri· 'Skytteforeningen, som Allin he:nty''"';
gate? ThomlJengate~Watergate?' Skæg øsiteL Men de siger samstemmende, der til i sin redegørelse, er ifølge :_
og bUl briller?' " .' at han er regelret. dygtig, og at de ikke Weekendavis-~ns oplysninger SjæUand9

Alt sammen fordi en enkelt mand har grund til at betvivle hans trovær- Skydeselskab, der holdt "til Pa Afland9-
med snoet overskæg og stærke briller dighed. Han beskrives som intereSSeret hage på Amaloj:et. Foreningen blev imid-
ikke kUMe eller ikke ville holde sin os vidende om forsvaret' og forvarshi- lertid ifølge flJreningens daværende lor-
kæft. storie. Men han er ikke militærgaJ. Han mand, våbent\3ndler Ole Mortenaen,

Lars-Erik AlIin, juridisk konsulent beskrives som konservativ, men har' opløst allerede i 19J14. Støjgenerne (ra'
for rektor På Københavns Universitet, ikke udtalt siS på en måde, der placerer 'skydebanen VIr så ~redl:JVende, at alle
har sat nationen pa den anden ende. . ham på oolgelængde med medlemmer ' . civile rorening·~r pfl nær en lokal, blev,
Allin gav Ekstra Bladet mulighed lor at ar Den Danske Forening. ' hældt ud.
ror tælle Iln lantastlsk historie: Folke" AIlin kom til Københavns Universitet Lars-Erik /I lin har kendt Ole Mor"
tingets ombudsmand Hans Gammeltoft" i 1978 som luidmæstig (ra en stilling i tensen siden ~ 19yndelsen af 70eme fra
Hansens kontor og telefon var blevet Undervisningsministeriet. I 1989 blev Hjemmevæm~t. Allin har tillise været
aflyttet, mens han endnu var ;ara-pro- ban midlertidigt konstitueret som sek- flittig gæst i Ole Mortensens to. vallen·

,fessor på Københavns Urnversitet. 'retariatsleder. (orretninger i København. ,
Allin havde ifølge egne oplysninger Men i maj i år FA dage efter pressemødet, den 30.

overværet, at en lI<fims(~ blev fjernet !~a blev han pIa- ' november, afslørede Allin til Ekstra,
Gammeltoft-Hansens teleion og sendt ceret i en stil- Bladet, at han ikke blot havde været
Ul PET, Politiets Efterretningstjeneste, lins 90m juri- med lil at finde »dimsen« i Gammeltoft"
med ordene Jltak for Ian~, klippet sam- disk konsulent Hansen!l telefrm, I 1985 overværede'
mt,n af bogstaver fra en avis. Han er- i lønramme han, hvordan Ole MorlenlJen skilte sin
kendte, at han hverken havde under" .. 36, hvilket '. telefon ad og fandt en mikrofon, der
rettet sin chef på universitetet eller 'svarer tl! en " lignede Gamlleltolt-Hansens til for- ,
Gammeltoft"Hansen lør nu - syv år se- ':I 'I i" lille kontor" . veksling., . ' '''., ,."
nere. : chef. , . ' Afsløringeli l 'Ekstra Bladet var 9pæ-

pa et pnoMemøde i sidste uge frem" , tfølse uni~ , det op med et nyt stykke bevismateri-
lagde Allin sin forklarins på de mysti- I; versitetsdirek- Olle: Et foto ar den afdøde major Jorsen

;::tl~~red~n~~~e~l~r~:e~n;~e~~~i" ,il ~~~e:hrar 'Al-, ~:rn:d~~~::t;tl~a~~:~~h:r 1;;~"
med at elt.erprøve Allins på mange , lin aldrig kun" ,gen H:tnsen løbede 311ytrnngen af Gam-.
punkter dtmkle og hullede forklaring, ' net bet~aste' meltoft-Ham.~nH, "
klappede AIlin i, I dag vil han lkke ud- (lIig som uni- 'Weekendavisen kan i dag brtnge n0j~
ule sig om sagen li! andre end statsOId" , ' , 'versitetets agtigt det ~al,{\me billede reproduceret
vokat Erik Merlung, der af reseringen sikkerheds- Ira det origimle fotografi. På bagsiden

, os Folketinget enst til at efterforske chef. En Sådan lindes ikke. Men han lremga.r det, ilt billedet stammer fra
sagen,' ", ' " har i perioder haft kontakten til politiet' december 1984, Billedet er taget til en

i lorbindelse med slørre arransementer juleskydning ;Jå Høvelte Kaserne•. 'oply-
pA Universitetet. AIlin har taget denne ser vabenhandler Ole Mortensen. Det
opgave overordentlig højtideligt, Mi~ kan i~ stamme fra Aflandshage. (ordi

Men hvem er denue Lars--Erik Allinr" ehael Bjørn Hansen, lærer på universl- motivet ikke pa.sser med de faktiske
Han er 53 år og har en fortid som. telet, kan således berette, at Allin hav- for~~,ld pa.s~deba~er.:I,;.',;!, ',';,:"

oberstlor det 37, Zouaver-regiment. de bortvi!lt ham og en gruppe solbø,- '
Han besidder en atillins'som embeds-, ',dende studerende fra. hovedbygningens "Tre~ tantet I FE ',I "l1 (,I
mand i Snapphane·bevægelsen, Logen trappe dllder,benvisnin'g til, at de ud~ ,. i' "~;: .

jChristian IV og Den Skandinaviske ' gjorde lien sikkerhedsrisikoo. Desuden'" Lars~ErikAllin forklaret, ·;t'Jørgen,'"
': 'Frokostbevægeise, hvor han'er dekore- har han haft kontakten li! politiet i for·, Hansen ikke sasde noget om, hvor han
. ret med adskillige emblemer os orde- bindeIse med lukningen al Sludenterhu~ havde sine oplysninser fra: If"lge 1ør"

1.....,-. ' ',:. l. ner. Med stolthed bærer han det skån- set efter mistanke om ulovligheder.' :, sen Hansen var det ikke muligt fOr
ske flag. Alt sammen muntre'aktivite- Allin er i dag menig i marinehjehl~:'i " " ham selv at gøre noget ved sag~n. Her

;" ter lor, veldædige middagsherrer ' , meværnet. Han bar tidligere været "" ' ' tilf"jer Allin lor egen regning, at J"r"
, vokset ud af Stude'1-terforeningen i KØ" chf?( for et kompagni j Lyngby"Sorgen",'; , .gen Hansen.r,kendte nogen i Hans:',
, benhavn. ::,' ",!".,.I\,.',.;:~ fri, men lr;Adte tilbage j 1980 efler ni - "" Gammeltoft-Hansens familie".' ' \

.' ':. ~"',' år på posten, Det'er I'!O frivillig tjans, I, ;,':1 Jørgen flansen' - som' dødelå'måne-
,'( , 'c' :og det er helt almindeligt'at træde til~ " , ,,'der &enere'- var vlceskoleinspektør,og
:',: ";;::, i:" •l' bage allerede e!tefen: 'syV-otte Ar ~om detnlden reserveofficer lrli' østre

";: III_II" 41913.:'\\,,~>:.':.I;_'~:~~:::=~~~;;~ældl:~'lk;:E~:~~~~fi~åi~~:i~?!~-
,: ' Det var denne mand, der'tilstor'un"~' i land hvor) rn~n opå er en lorm for in-

,':'! _dren for hans omsangskreds, stod frem ,. tern sikkerhw!ltjeneste, I den lunktion
og berettede om sine gerninger j tor~' . ~:havde han IO'".rindelse med Forsvarets
bindeIse med fjernelsen al en mikrofon , Efterretnings{jeneate.
Ira Gammeltoft"Hansens kontor.' ' I lorbindel!e med den seneste uses

Hans forklaring er yderst milngelluld pressedækning har det været fremfl'lrt.
5 708593 315895 og dunkel. Hans skriftlige redegørellJe at Jørgen Hansen ligefrem skulle have
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" været ansat 'l'Fotsvarets Efterrelnin89~_'): teletekniker', der' kunne hj~lpe ham,' ",;'
.' tjeneste, men del afvises i FE. PA '" ',"'hvis han ville ~g"re noget, ~ed sagen«.,,' "l',

spørgsmIllet om han 'skulle have været 1';!~'"J0rgen Hansen gav AlIin en'identifikaul ",'
løst tilknyttet o'g, have, udført Iree "- ,'- .~\-.I;I'onskode - ~t kodeord - som han 'skullt'J\W
lance-opgavedor F~, svarer presseof.'l~~:':'bruge til at identificere sig med, ~vis : :~:~:
fieer oberstløjtnant Ole Koch..(}lsen: »Vi"'"han ringede teletekriikeren op. " , , "

" har ikke Imere at sige om det«: '.', : ::" Lars-Erik Allin gjorde ifølge sin for· "~',i
, Medd&nsyn til forbindelsen til Garn·:' ,I) klaring ikke umiddelbart noget ved sa.. ,;.'!
"meltofHtansens familie, oplyser Garn". l' ,) gen. Han'tøvede med at J1gøre nogetIl, ':."
meltoftl selv, at hansbustru har tte ", 'I :,'" fordi han var bange for, atolKler var tale ~j'
tanter, som I.dag er højt oppe I BOerne, ,,'om en fæ1de«,'På del tidspunkt var han\
og som alle tre har været ansat i FE l":. selv blevet bedt om at vidne i en vA. ,",'.il

for mange ar lliden. 'H20n tillægger det '; <;__ bensag mod Ole Mortensen, der ifølge J:;.;.
, ikke ~elV,'pogen be~ning. '" ,. '.~.~ eget,~dsa.gn'blev aflyttet: Me~ anyt~I:,i;' ~1':'

• A1110 forklner VIdere, at Jørgen lIaPi:Y'inl!1S'md81k overhovedet Ikke I r~t~!IlI~i",id: ' "
sen gav Qam et telefoMUmmer på en "' ,l "Igen"oplyser Ole Mortensen., '!' : . ";'! Fortsættes pi alde 2

'(' ,.,', ""r:·,,, ." '".j,,,,, ."",' '."' 't " "i ,



FORTSAT
FRA FORSIDEN

DET blev soml1J~', ag den
19. juli døde m~j<Jt Jørgen
Hansen. Først u'll'å efter
året lIerindr~l;'~ Allin tippet
(lm aflytning. Del var, da .
aviserne begymll'" i:lt skrive
om den aggres~lvr: moo
stand der var i k"nservative
kred~ moo Han~ Gammel
tort-Hansens iGllI.ll<latllf til
posten som (lmhu,hmand.
Der skulle find,'. r:lI ny efter
Niels Eilschou·II'lhll, der j
mellemtiden 'lU Iol~vet ud
nævnt lil Dfl)nllillll~Il5 kabi
netssekretær dt~f Mogens
Wahl, der dooe ~hlOlseljgt

den 9. august HIH'i.
Er det tænkl.'Jilll, at en

mand som Allin lII<,d hang til
det barokke liJ(.dl"m glem
mer en så g:lddulot henven
delse?

Allin fotklan:f ~iolere, at
han rinll:erle op lti det num
mer, Jm-gen Hall~n havde
givet ham, fik t:n ,[,arne i rø
ret og identlficer",tc sig.
Hun meddelte, ~I lidn ville
blive kontaktet. Eri frem
gangsmåde, som r'r helt al
mindelig, s1!lu lnJoI..r .med
ken1sk~:' ti! e-f,,,,,dll,Jlg:l
metoder.

Et par timer ~,;tl..re blev
Allin kontaktet ~f "Il mand,
der kaldte ~i!l •TIII/msen el
ler sådan nO!let 111(1\endeu.
Han fortalte Allin, .:It Jørgen
Hansen havde Ol i~tlleret

ham, og al han nr villig LU
at hjælpe, og de .1/ldtte at
mødes samme Ut,!.I. 11983 rasede den kolde krig stadigvæk. Her skænker Lan-Erik Aili,. (i matros.tøje, red.) pIl/uh til to repræsentanter fur henholdsvis U.S Arm)' og det vesttyske Bttndeswehr

ved et mdrlærlræ/' RendsfJorg.

fundet, helt tilbage i midten
af 70erne. Dengang genere
de han efter eget udsagn
mest studenterne. Han var
på daværende tidspunkt
medlem af konsistoriet og
fremstod - som alle, der j
starten af 70erne ikke lå til
venstre for Socialdemokra
tiet - sortere end sort.

Han havde en lektorstil
Jing og skrev på en doktor
disputats om v;lfetægts
fængsling, og i 1976 blev
hans så doktor, professor
det følgende år. Det ~.1r

ogSlJ i 1977, han blev dl:"kan
for Det Samfundsvidenska
belige Fakultet, og i 19i7
han blev formand for Dansk
Flygtningehjælp og tradte
ind i Fremrnedudvalget. Det
udvalg, som blev nedsat (or
at lave en ny udlændingelov,
der kunne sIkre udlændinge
større relsbeskyttelse.

I de følgende år var Gam
meltoft ofte i mediernes sø
gelys som en mand, der tal
te politikere og notabiliteter
j retsvæsenet midt imod. I
Fremmedudvalget udgjorde
han sammen med to andre
det permanente mindretal,
aer ønSKe<le en udlændinge-O
lov, hvor retsgarantier ikke
er noget, man overlader til
administrationen, men skri
ver ned i selve loven. Til
stor ærgrelse for blandt .1n
dre den daværende justits
minister Erik Ninn-Hansen
(kons.) lykkedes det mindre
taUet med Gammeltolt som
primus motor at overtale et
flertal i FOlketinget til stort
set at følge mindretallets
synspunkter.



~;'; _,vN al- have S3let-eJ
te1't~'iIlC'ligtfinget3ft:tyk på
der' kW. som Justitsministe
rip! .kul1e administrere, lyk·
J(e-,I"rder ngS<t-6:muneftoft
HlIl,ocn at sælte sit præg på
sel"" oIdministrarionen af lo
vpr' H:m var nemlig også
mpt1l~ af F1ygtningenæv
nel. h"or han blandt andet
var ro.:d til at sikre, at stats
lø~ pIllæstinensere automa
tis" l.t.llle ilJlerkendes som
f1yIt I I'llnRC'. ~

nlld inden' for sit eget
fag Vilr han en tom i øjet på
flefto r1983 leveredellan
en Qlu:rp kritik over fem
punkrCT" af bagmandspolitiets
Oi! f!:!A.'1ystemels behandling
af Uur'i1e Nielsen-sagen 
bl~IIt11 ;mdet af fængslings
ke",ld~n. Og det var ikke
en h~llkensomhelstkritik,
mp" .-n kritik ha selve sag
ku"'hk<lben pa området. Og
nell", l 19'86 Di åre!::;' !:Jr..:c
fOl ~"K1e han i tvangsindgreb
so'" '.v eksempel telefonaf
lytn1f'R. Selv vil Hans Gam
mpll/.ft·Hansen ikke sætte
finl!.-rrn på et oplagt Il' j
til øfltlningen, men ans...
del flor m~re sandsynligt, at
dpI h", fundet sled. end at
dE'l Ihr har fundet sted.

'.4lt.-n~ eneste vidne,
bl ~ trik AJlin, har en del at
fOlkl.. rr statsadvokaten.
M~(j kJn undre sig over, at
en h/fL'! kan aflægge en vid
ne",rl.lJring, der fremstår så
ut",.,. ..·rdi~. Men som et
gl,,11 l,l.lmu~~s~ p:~_JlCi~g~:
nvk .-n mand fortæller en
d~,liJllfllln, -såK"anman reg·
ne Ir,.-I'f. a(d~nergooff6k:
'_FUl J. ....li-han_YJ:~i&:ill~
lp", o.;l ha,:,l:Ie ban_kpus_tI;U
erFI rn ~dr~~-.-:...

~CC=CC~IPRIVATFOTO)

var liberal pa f1ygtnlngeorn-'·
rådet og i {len forbindelse
udnævnt tillandsforædder af
højre-ekstremistiske grup-
per? Var det den sagnom
spundne israelske Mossad,
der stod bag? En teori om,
at aflytningen skulle have en
sammenhæng med den kon
servative modstand mod
Gammeltofts kandidatur som
ombudsmand passer ikke
med de tidsangivelser, som
il!Hn 1::.1:, f;[kiltIiigjort.

Gammeltoft-Hansen er
kendt som en energisk, en
gageret og til tider meget
stædig personlighed, der kan
have haft mange fiender.
Store som små. Hvorvidt det
skulle lede nogen til at pla
cere en mikrofon i hans tele
fon, vil vi ikke fremsætte
nogen teorier om. Som på
vist er Lars-Erik Allins for
klaring om aflytningssagen
så dunkel, al bå.de steder og
tidspunkter kan tænkes at
være unøjagtige - hvis der
overhovedet har været no
get om sagen. Her vil vi blot
give en gennerullang af, hvad
Hans Gammeltoft-Hansen la
vede i disse år, og hvem han
kan have generet.

Gammeltoft overtog kon
toret, hvor mikrofonen blev

Motiver

sitet og ad bvilken, de forlod
det igen.

Og når Allin konsekvent
kalder mikrofonen for en ,-
»dims«, er det heller ikke
helt troværdigt,.når han som
sagt et par dage senere for·
tæller pressen, at han allere
de i 1985, var med til at lin
de et tilsvarende lytteudstyr
i en Lelelon hos Ole Morten
sen. l så fald kan den slags
lytteudstyr ikke være en
uceJinerb:.:r rllms~ fc:" Lars
Erik Allin. Til WeekCl'ldalli
sen siger MortensCil C(:&, at
han ikke rigtigt husker, om
Allin var med, da han skilte
telefonen ad. Men han be
kræfter, at han i perioder
bar haft daglig kontakt med
Allin og meget ofte har
snakket med Altin om aflyt
ningen af hans telefon.

Til sidst det allermest gåde
lulde: Hvem i alverden ville
være interesseret i at aflytte
en jura-professor ved Køben
havns Universitet. Spekula
tionerne har været mangfol
dige: Var det fordi Gammel
toft-Hansen beskæftigede sig
med juraen omkring aflyt
ninger? Var det fordi, han

Detle biJlede skulle ifølge Ekstra Bladels oplysninger være taget på IIr'Km (april/maj 1986,
red.), hVOT majflT ]lJrgen Hansen (i fflTgnmden, reiL) lækkede i7lfol,,,,,,io7len om aftytningen
afHans Gammeltoft-Hansen til wn-Erik AlJiIl. Bi/ledd stamme! Iml'dlertid fra en jule
skydning på HuveJte Kaserne i december 1984.

skilte ad, Om det var en
gammeldags med drejeskive
eller en moderne med tryk
knapper.

Dertil må man sige, at
hvis han kW1J1e huske tele
fonnummer og kodeord i de
5-6 måneder, der gik, førend
han reagerede, så var det
nok, fordi han havde skrevet
det ned. Og er Allin som op
lyst en ægte militær-histori
ker af arkivar-typen med
sans for detaljen, er det ikke
sandsynligt, at han smider
den slags væk. I hvert fald
må han gjort sig nogle tan
ker om, hvor det var, han
ringede hen. I øvrigt har
Thomsen og Allin vel ikke
siddet og klippe-klistret på
et værtshus. De har måske
mødtes endnu en gang.

Desuden må man antage,
at for en mand som Allin har
operationen og mødet med
den mystiske Thomsen 
hvis han eJlers eksisterer 
været en spændende og pir
rende oplevelse. Er det vir
kelig plausibelt, at han ikke
kan huske, hvordan telefo
nen så ud? Han kunne jo hu
ske ganske præcist, ad hvil
ken vej de gik ind på univer·

nen ad, og her sad en
»dims«, som Allin konse
kvent udtrykker sig. Altså
den omtalte mikrofon.
Thomsen tog den ud, putte
de den i en plastikpose og
samlede telefonen. Derpå
fOrlod de huset ad en anden
vej, end den de kom. Ad
'bag'trappen, som Allin skri
ver med sans for de drama
tiske effekter.

På et nærliggende værts
hus gjorde Thomsen et num
mer ud af, at de ikke kunne
afsløre sagen på det davæ
rende tidspunkt, »det ville
ødelægge alt for meget«:,
som AJlin refererer. Og han
foreslog, at de sendte »dim
seml til PET anonymt, llså
ville de nok Wlderrette rette
vedkommendl'(l. Mere ville
han ifølge Allin ikke ud med.
Han sagde bare, at llCien var
god nok«. Derefter forfat
tede de hrevet til PET med
de udklippede avisbogstaver.

Allin siger i dag, at han
ikke kilD huske noget om de
nærmere detaljer. Hverken
telefonnummeret eller kode
ordet til Thomsen. Han kan
heller ikke huske, hvad det
var lor en slags telefon, de

Selektiv hukommelse

turnere en mikrofon. Aflyt
ningen kwme genoptages.

Allin fortsætter med at for
klare, at han mødtes med
Thomsen samme aften et
sted i den indre by, og at
Thomsen fortalte ham lidt
om de forskellige »anordnin
ger og dimser«, der anven
des ved aflytninger. Senere
på aftenen ved Zl.30-tiden
gik de så ind på universitetet
og op på Hans Gammeltoft
Hansens kontor.

Allin forklarer, at han
havde nøgle, så det var ikke
noget problem at komme
ind. Han siger også, at be
tjente og personale ikke un
drede sig over ham, fordi
han jo var kendt på stedet.
En oplysning, som flere folk,
der har deres gang pa uni·
versitetet, har undret sig
over. Der er fuldstændig
mennesketomt på universite
tet efter kl. 20.

Inde på Gammeltoft-Han
Sens kontor gik Thomsen i
gang med at swape kontoret
for lytteudstyr. Uden held.
Bagefter skilte han telefo-

Overskæg og blå briller
I

Allerede j midte71 af lOerne OIXtrlog Hans Gammeltolt-Ha7lSen det k07ltor på Kobenhav7Is Universitet, hvor mikrofo7len ifolge
Al/in blev fundet. Gammeltoft-Hansen er kendt som en e7lgageret, til tider meget stædig pers07llighed, der ka71 have haft
mangejJender, store som små. Han har Mde lagt sig ud med de fremmedfje7ldske, med]ustitsministeriets udlændinge
administration og studenterne på hans eget fakultet. Ha71 har rettet elI skarp kritik mod bagmandspolitiet og retsvæsenet i
Bonde-Nielsen-sagen, ag han har forsket og skrevet kontroversielt om tva7lgsindgreb som for eksempel telefonaftytni7lg.

Gammeltoft selv. Der kunne
være mikrofoner mange an
dre steder, og man sætter
vel heller ikke en stopper for
en aflytning blot ved at re-

Hvis man virkelig havde
en »betændt!i. sag, der skulle
»gøres noget ved«(, hvorfor
ordnede man så ikke sagen
selv i stedet for at bringe
nye folk ind i billedet med
fare for, at de ville tale over
sig? Og havde man i så fald
virkelig tid til at vente på, at
en mand som Allin gik rundt
i flere måneder og tyggede
på sagen, førend han beslut
tede sig? Endelig kunne Al
lin jo sagtens have besluttet
sig for at gøre det, der må
forventes af en loyal em·
bedsmand. nemlig at Wlder
rette sine foresatte, myndig
hederne. politiet. Hvorfor
skulle man have den tillid til
Allin?
- Omvendt - ~'ris s:::gen

sagtens kunne vente, og hvis
tippet skulle være en sl,;;;:s
service over for Allin, der
måske betragtede sig som
sikkerhedsansvarlig på Kø
benhavns Universitet 
hvorfor skulle denne teletek
niker. Thomsen, så straks
være inde i sagen og straks
stille sig til tjeneste? Endog
selvsamme aften? I så fald
taler meget for, at det er en
privat amatørtekniker.

Desuden kan man Wldre
sig over, hvordan Allin kun
ne vide sig sikker på, at der
virkelig var tale om en ulov
lig aflytning. Det fremgar af
Allins forklaring, at han ikke
orienterer nogen om, hvad
han gør. Hvad nu hvis der
havde været tale om en fuldt
lovlig politiaktion? 1så fald
havde han forbrudt sig mod
myndighederne. Allin beskri
ves som en meget regelret
mand. Hvorfor skulle han så
standse en lovlig aktion?

På den anden side kunne
han måske have ønsket at
beskytte Gammeltoft-Han
sen, som han kendte fra sin
egen studietid. Men hvis det
virkelig var ønsket, hvorfor
orienterede han så ikke

~/
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: Af OLEDAMKJÆR

,Var det den israelske
': efterretningstjeneste,
, . der sammen med PET
l aflyttede Hans '

, l Gammetoft-Hansen
. frem til1986.

Daværende PET·chef
ge=er sin viden til
statsadvokatens

: undersøgelse

r :' ~ .

-,-----

,PET-cheftavsomMosSå({sro#~i~.~~~
mand, Hans Gammeltoft- Mod Justitsministeriets meltoft-Hansen i desperation II' ler agentvirkaomhediOg Den "øje med gruppen, de~: haVde!'
Hansen. vilje stod Hans Gammeltoft- for at få hja:1p; Derfo[PET.., C~ntrale.Politiafdelirigunder k?"takte.r til en p~~:"

»Jeg går ud fra, at jeg bliver, Hansen hag beslutuiugen om, og Mossads mteresse;1' at"llf. f RigspolitieUavede :en fortro-; Slsk bemelsesgruppe.'" , .' ,.<
indkaldt, når statsadvokat' at slatsløse palæstinensere lytte Gammeltoft.gans.ns, lig rapport om de, påståede" :''1 sin bog .Ved b,ite!P:afbe-'L

, Erik Merlung, går i gang med ,pr. definition skulle anerken· telefon. ,'f."" ",~ "I 'spioner , ',blandt palæsti· drag. 'fra 19!1Obesl/river den, i~
sin undersøgelse. Og harn fo- des 1l0mf1ygtuiuge. Teorien bygger også'på, at nenseme." ,. tidligere Mossad-lIgent(1979':
retrækker jeg atforklare mig Detakete i kølvandet på re- Mossad og PET j foråt!>t'19!l~,> , ,",' " , , 85), Vietor' Ostrovsky,et:in.;',

. . ovet for.lI siger Henning Fode. visionen af udlændingeloven ,- samme år,. ~v?, < - qEflD-r ~ Ikke lov at opere~e, ,, timt S8D;uu::bejde.m~~e~ PE1\,'
Ifølge Ekstra Blad2t tors- fra 1983, hvor Gammeltoft·,meltoft-Hansens ''kollega! MenmensdetheItklarter og MOBBad., , ": "",

dag .tyder alt på\ll, at Mossad Hansen som formand tor' Lars,~Erik Allin, hævder> a~: en afPETs opgaver'at under-. Eksempelvis 8kulleiMo8Bad::~
står bag aflytningen l 1986. Dansk F1ygtuiugehjælp fra ,have afbrudt aflytninger! ,'" søge mistænkelige' asyl- have sin egen agent i PET. En :
Avisen bygger teorien på ud· 1977-84 og medlem ,af Flygt- var ,ekstra motiveret for: af' ansøgere, har Mos.ad som dansk' politiOfficer meIH<bde-,';
sagn fra .danske øvrigheds.' "ningenævnet, fra' ,1983-1986 , holde øje med de palæstinell' " udenlandsk' efterretDingslje.: navnet '.OUpsint,. der,sladlgi'
personersarntenræ1tkemen. 'satte sine!'ydeligefingeraf·, siskeflygtuiuge'iDll1llI!arit: ; noste ikke lovtil af operere vlll:""'al<tiv,' deY'~
nesker', det over' fol' 'bladet tryk .:. igen til stot fortrydelBe ' På det tidspunkt hævdede (, ,inden for Danmarkil græiIBer. ' 'sprahgved udgimgllJi 811985.<,
.har præsenteret sig som 'tid", ,for daværendejustitsttIinisler nogle af de palæstinensi,ker' Hvis PET og Mossad står ,,' Ifølge bogen blev; der j"pe-i::
ligere agenter. for PET og Erik Ninn-Hansen, asylansøgere såledep oV',.ø'r', ro,t'l bag aflytningen ':af, Garn- riode"n,;hvot, OUPsin,t'v,irk"ed"e,'.' 'Forsvarets Efterretuiugslje- Den danske åbning over for F1ygtuiugenævnet,' atJ;ldea meltoft-Hansen, eridet imid· i Danmark, opstillet adakilli->

, neste(FE). palæstinensiskeallylansøgere blandt asylansøgeme"y lertid ikke'første gang, at de gelytteposteriKøbenhavn.,:,"
Den tidligere cheHor Politiets betød. at et stigende antal af agenter fra fjendtligtatillild to ljenester _arbejder på " ',' , " ">;
Efterretningsljeneste (PET), Klar interesse Israels arvefjender søgte om grupper fra Libanon,:!liper dansk grund. ' : ' ,.'c', ,i, •l,' '~"

~~1~:~;'l!~~E~~ =~fr::~;E:~~ er~:' :;:1~~~~1~gaf°:J.:.'ti. .. i~æf~ve::.::;;e!;f~i piT;!~~:~~:!Ii~;::i :'",::,j,':~",:,:",~",',.',~,',""'",:,,:,',-,._:,',':,-"""i,~",:I,'~,l~,:,',:'",~."":,;~,,,:',·,~",,'
om. at det var den israelske, meltoft-ltansens sll!rdeles ak· ,'nenserne alligevel under jor-: :,'" efonlret ' 1986',' erWhdtef, havde ,forelagt' 'oplYsninger _ ,," ,,,-
efterretningstjeneste. " MOBM·.;'-ctive" rolle i midt-firsenies '-den -efter deres ankomst' til .PET' i .-'tTifonnation, . at-' efterli om' asylansøgere" for-', uden. .; 1,,:i,
sad, der med PETs hjælp af- ,flygtningedebat, 'ville det I?an.mark.' . retningøljeriesten konstanF 1, landske efterretJlin:gsljene- .',:,/~',-__~,,;,:,',! . 'l;-c,J
lyttede den daværende uni~_ være Mossads klare interesse De - eller deres danske' havde. en mand afsat· til. a~: ster. Og i Blekingegade-sagen -~ ':-}~~'...';,~
versitetsansatte jura-profes- -"} at følge "den aktive flygtainge·'· hjælpere - kunne være' til- checke, om flygtningene havr' blev Mossad mistænkt for '-{-',i'
sor, nuværende ombuds- lobbyist på ~rthold. , s\<Yndet',til .t ringe til Garn- de forbindelse til terror- og/el~: sammen med PET'. at holde, ,. )"

(..';; .'

~.
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EKSTRA BLADET

Skjult

C;
om mikrofoOOl\, PET vnr
giet for vidt.

gamarb\'jde mellem:' de to
ijenesf;er.

Denne acceleration hlir i
føl~ OstroYsky met Fonrva·
reta Efterretningtltjeneste
mut ølA hAndcn i bordet og
med vilje lække deres viden

AF JACOB JUHL OG
IINDERS·PETER
t,ftATHIASEN

fredag 3. december 1993side 20

Pnlitiets el1ecretningsvæ-' PET tiibødallerede i' 1982 i terretnJngBVlrkeomhed pA Qstrovskya r(!nktion var
8M hal' i s~rid med danek',:,:'derealverfQratlVæ-IrmMw. dnnek.bul DettP. er uk",· øjeblikkelig, Han fandt det
lov tilbudt en fremmed '. sad at fordoble antallet Bf ligt. • 'overvejende sandsynligt 
m.>lgt. frit f1plJlerurn pi israelsk konlrollereda lytte· Samarbejdet mellem PET. l eelvorn dokumentationen d
dansk grund. poeter pi damClk grund. Fra og Moeaad tog ..rter alt ot,~ indlysende gnmde var svag

Detel'gåetahidt,atPET 80 til 60. Lyttest.otionerne' dømme ovel'hAnd i pen." .. at der var tale om en
]ip:f!frem i 1982 hat' tilbudt kunne fordobles, fordi PET oden, hvor Hans Gammel· acelleratlon l 'det- ulovlige
dertne magt en fordobling af val' ved at gå over iii et nyt toR-H4n~ens telllfon blev
deree lytteatationer i Dan- eomputerayatem, aiB'Ør Vie- inlieerel med en rumover-
mprk. Frø 30 til 60! ror Oatrovsky. vllgninga·mikrofon.

Det er verdens bedste og - PET VIII' stolte, og Mea-- Ekstra Bl"d..t fremlagde i,
f'I'Ieet effektive efterret· and accepterede Belvføl~lig en trans-atlantisk telefon"·~
ningllV1P.acn, det isrnelske dl! ehtra ressourcer. Ikke sllJntale natten til torsdag :':,
M088ad, del' ifølge den af· '" mindst fordi flygtninge- o"er{orOllltrovAkyg,dP.rflølv"
h(lppede MOSllllcl.agent Vie· - strømJnen af palæ~tinelU!e· havde været øtatlonereti i, ~~
tnr O~tl'Ovsky. dyrker dette r<l aJ'l!rede dlttlifllng vllr ved Danmark, i dataJJeret form ';'
intime og ulovlige eamarboj· al ,ogB til,: fortsætter oplyeningerne i af1ytninill" •
de med Politil!tB Efterret- Ostrovsky. skandalen., ' "
ninglltjeneste i Danmark. Samt.nlen indeholdt de.,

S/l. intimt at det med den· ULOVLIGT indtil vider.. kendt-e dM.aljer '
ne agp.nla egne ord 'nænner Denned pIlstAl' den iB' om Lara-Erik A11In, den'
sig d"t uanllt.ændi{Jl:l', Victor' raeleke ekø-e{Jl:lnt, at det: \. myatiøke 'Thomsen' og hele
O~troveky uddyber; "': ";' danilkepo11t! hjalp en '1'r'emf<'""den\"Jrolitiøk~'''l«ittUltimt'I',iWio

- Det er gøIlske korrekt. med mngt med et dyrke er· '986. \, . ':,i.11

Afhoppet Mossad-agent forklarer,
hvordan PET udvidede sit samarbejde med israelerne ,allerede i 1982

, ~, ':\, ,J!, "

ASYL-VENLIG
Holclsr t8en. øket~ insbd·

leringen af aflytningsudsty
ret pi kontoret j Bkt. Peder

'slræde 5 sandsynligvis i ha
gyJldelsen af 1986. Et inter
esssnt tidspunkt, fotdi.
Hane Gammeltoft·Haneen
som topmand j Flygt.ninge
nævnet og med øin '8IIyl
venlige' profil netail i de
første rtre mAneder af 19811
var tæt inde i mektJømoner
Re omkrlng IØo'M' de Ubo!!UW
siskA ~stlnensere ..

HeJe 'aI1ytnlngu1Tæren
saffiØlenholdt med oplysnin_
gtll', F.lurtra Bladet har Ilet

, fra 'pilidelige 'kilder samt
Larø-Erik AlUns foridarin·
ger wd presøemødet' sidste
fredag, undørbygger denne
hypotese. -

~'. MOlIMd Mbede nemlig pA,
t 'ot nogle arde donskere, der

Nalpf1ygtnlngene med at gå
- 'unde:l' jnMlln ville henvende
, sig til Ge.mmeItoll. I Mb om

:~,,~~ fA gode, ridT ,. ,~'
',"·... Vifl(!l'Mnede"ilByI-tmsø- '

":' gerne-for PET,'Ogivio vores
'";'danJ!ke'øgeht i PET, 'Oil·

pnlnt', klInne \>i efier for·
. godtbefindende selv beo

de ind~~j~~TfiA~~~
, - Det kunne nemlig godt
betale~eig,tt~,tadfp~e..:
kendtø "'tm1'Mlltt~','kotnintl
ind,fordi det i visl!e situatio·
ner vor let at omvende dem

'i eom dobbelt.age~ter, f~1da•.
,."l'6rOstroVBity. ' ".'
~:~;i:'''''i Men' nogle er,;,sjkkert
'i"-· "mutut'genntllltl rm'gren~pA
,..-Moll8ad,sAhellerllvæt'eagt- ,
,pAgivende 'og .gatdet'e sig'
',mod uheld. Derfor Al' aflyt

,'" ningen af denne mand helt
'':''lof,!sko''lllutter Oøtrovsky.

Dlmllen"'~bl89''''f1nm he·
, . k~ndt fjernet af juridisk

konøulent' ved Køhenhllvnl'l
UniVOl'llitet Lar~.Erlk Allin,

,;sammen med en mystisk t~
'~!'Ie--tekniker 'ThomIlen' i no·
. ,', vember snmme .r. Ml.!1l det·

te blev først afllJøret syv Ar
eller, den 12-; 'november, da'

, Ekstra BIndet lA i kioølmrne.
" HeJe tOl'løbefomkring ef·

". '" ~yt1;1in~ft~dtal\ b·,'l:;'kW!8I'a.
'I.;v'eij; al )/;~t8advok4Wtl,'rar

A '14"""'001 "ti" Sjæl1lUld;\i, Erik ',\;1I.t:erlung.'
. , .'-." """".'.:, ' 1>erventerMerltkiigen tung'
;1, Ifølge den tidligere ø.giml Victor Ostrovsky dyrker det /smels1<e :,.;. opgave, idet der of'ter"iIjv Al'

Moo8l1d ulooU/fi frJfTtGrbejde med Poletieu EfterrettUn~ene8te. "kan væ", 1ltOre- hullet l de
IjaTl~r19B6af6,'PætTedepolil~tornr&JetomkriTl{l Københovna UTlilJe18ltet efler,e'f, oo",mlJetr1l88el.· , j Danmark "/ " involveredq hukommelse. I

, ""~~~")~'fP'

BOMBE~TRUSSEL FØR,AFLYlNI~Gi~
, ,d. ' ~I ~~:, . l

Mikrofonen kan være blevet pW,ceret i januar 1986 "" r ,4nl.n m,lI"'; Stt, ",d,n' Stud'''''''.n, He<
, ", Pederstræde l) og Studie- . liggeC'l)J!:lUotcket 0\)' ad, de

etræde 6, Bygningt!rfte blev ø!kaIdt4fi/dUeslag':"~
Den niende januar 1986 ltilder hal' bedt os om atilk,ke.· - ",'''''i':''' : eller ll'n Rnedill' e.f1edninØl- p;enn1Jomeøgt med hjælp tril ~sorem88;kontorer _ og hM"
kJokilen 8.23 - på en ekeot· hlln/edo opmærkllOmneden Ekstra Dlødet ml' i disse, manøvre, tør-mEm kan JWJko born~ehunde; men oomlle' I)"kkede~D'lIlm nasle ~imør'

. monedag- ringlldø p.n fileRet pi denne specifikke hlllndel·' dAge' utrolig Menge 'vilde" derudsd, trulll[,n viste øililMJD sA ol\e senere'tnd, fortli man (sndt
nervøs mand til KøbeR- ~, < ", ' aplY~liingel', men nog/o ør. 8t være et fupnummer. '; et'~~ tikkende brev,
bllYn9 Politig3.rd og B8.gde, De mener, ot den syv Ar mere kvalificerede end'nn" ~ UD AF VAGTEN PoIiUet og SlkkerheUllpo- Det 'V1i1i6~Glg at VI!Dm "t·
ot der vat' IIn~ragt to bum-, Ramle og uopklarede bom- dre, Et pdøkud tilst II tolk ud Jit.iet havde frit l'IJlil i flere" [lJarmløøt brev indeho!dendf'
ber I univeraitetetll bygnin. ;. b~truesel lige pludselig er BumblMuelen mm 9. ja· afvseten _ i en gevaldil'{ rørt, timer - men de nærmede sig et ur;Bibliotelmt lA flmete
gel' på Fnle Plads Manden blevet, aktuel. '1 nuer 'B6 er tin mulighed, :,' -er netop en trusa@lel den· ikk~ Danmarks meat omtaJ· (ra Ganuoeltoft..Hen4enl.
bogrundode si1'\ tl'UB"ml mffi, Denne bombetrussel kan jde~ der næppe findes -en ne EU1. te kontor. kontor; ,
at 'plIrasitteme' på "nivel'- mIlske hAve været et skalke- agent med respekt ror 'ais PnJif.iet .. rll{l>f!frede da og- Til ø.t starte med. Det var l aftes ikka muligt
sitetet !'fl~ ud!i'dd~8~~: "~J I: sk,jlll 'for' tlllfttaatetl'at t1.n- 'I ,j flel".', ,der t.l!~nt 'bllnket4'\JA·ji. rø/l. 'hele omt-~detl inkllJsiVB"" 'Ifølge ,. dplyentn~" 8Om\)· lI.tB døtte'llektdlnot Df'Poji-

Dd'f!I'!,itltd .l;!l6!U-gt m ....nallbtfn'lteRllif. ftfl9tflli'l'gdudatyr døren'tl'g'.!lpl'l'l'giWtltft ha)Yl1'IA~HI~ o'rlnd:lItShldli!stræile 34' Eketro BfadllrlnklMlrit"i:O'gllr, ,\ tletl'!.IL·.. 1\\11T,~\' llvdl Il'
de~a opgave at vejlede Erik "pil Hans GllDlmeltort-Han- aflytte din l.elefon, Det kræ· - hllndrE'dll mel,er rra Hans . bevægede politiet sig o!:!\.~
MerlunB', men standhafiiB'Ø Ilens kontor. Det videa dog ver enten et natligt indbrud GbmmeItOn-~Hansene kon. de Il meter længere oppe a~
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Det er ulovligt atldaefremmede
:, rrzagter operere i Danmark .

Lad det øl4 helt rast: ,M08Sad' l en, !Vad, der er
Det l!J' hvinende ulovligt, betænkelig.

hvis MosBad _ på danøkjord Fode bekræfter at PET
- fAr 8Bøiswnt6 af et dllnsk 0ftP. tager til 6Elmin8l'8r i
eftetTetningllvæsen. IIlI"8l'II:

_ Det kan jeg bekræUe< '.- Men jag vil Ikke kom
Det kan der ikke herske no- 'mentere den nktllelle SAg,

.;:! ~n tvivl om,' øiger nuvm- før øtatBadl10kat MerlunglJ
I~' r'P.hda cher i JustitRminiøte· undenmgeise gir ignng. Jeg

i"i riet Henning Fode til Ek- _ har givet min forklaring Ul
stra Bladet og henviser til mini5tercn.

,•.•.".. ':."" t.alrige, fOre8Pi!lrguelsdebllt., ::~,,:.,,~-, .Jeg ,har l, øvrigt",:inge8'~'
. teri Folkeeinget. -",' ,-' ro'roblemer med nt give Mel'-

':!; , Henning Fode var i 1986',)" ung· aUe de svar han øn- '
~' !". cher for PE'l" og blivl!J' i/': eker, uanset underllØgelses-

',\'I!" Ontl:'OVSkys bog, 'Ved hjælp~: formen, 'siger Henning
.,;' afBedrag- Mossad eetinde-" Foda, "er fastholder Bit 'in

• fra' knyttet aammeR' med gen kommentarer' omkring
. PET's forhold til Mossod.

, .Undersøgelsesformen bJi
.i"'.ver:uden vidneansvar - dvs.
'i Bt de aflyttede kBn lyve,
l' medmindre Merlung midt i
, deLhele Inver undersj'llfl'l
!.'; aen' om til et 'indenrBtligt
;: forhør'. Hvia det aker, sil
\ tan8'lr bordet. '

Men Henning Fode bar
intet ot okjule omkring sit
forhold t.i1 de~ isr/leleke ef
tflrTetnin/Jllvæsen.

Nuværende chef for PET,
politimester Birgi~te Stam
pe vo:r ikke al træffe l pr.

Det er vanskeligt ot. J1
noget konkret ot vids af
PET og for den ll8lJll sksld
oggA FE.

Torsdag rlen 11. novem
ber orienterede Ekstra BIa- ,
det sAledes jUlJtit9mlnillter'
Erling Ol~en (S) om aflyt-, .
ningllskandoleu på Hons
Qomffielloft..Hane8JIS kon·

"".Ved den lejligbed ud~nlte

Erling Olsen:
- Der er ikke "noget nA

svært oom et fA Ibenhed
~: .omkring hemmeligheder.
:1' Erling Olsen forsøgte ef
~1" ~,afslørin~n forgæves at
~"'ft':IAbenhed omkring sin
, ogen efterretnlngøt;jene8te.

" Hon'opfordrede PET ti) st
:~,' anJø!gge &eg mod Elrøtrn
:'j,' Blodet. 'Men da avisen pA
... ,intl!lt ticblpunkt - hverken
~ da eller aiden - Ilalv' har
. pAøtAet.. at, PET otAr hog

allytnlnpn, men kun rid13et
nogle historiske kendsger
ninger op' og nu rereret en
n'losMd-l\fJ8nt,. 'smuldrede
justitsministerens' j'lnnke,

\, >'{ Hennmg Fode var I 1986 chef Det blev genoplivet, da Al·
, (or PET: - fÅl ~r hVinende lin stod frem. Nu kunne

J( ulDvligt, /lIIi~ MORROd - plt man komme ind i sagen med
'liL d01'l8k jord - fltr Q,u/Mallee at", statsadvokat Erik MerlunlJfl
, et dl1ruk efIerrcfllingsUllt8rm. ,1himlJmølft'iEll'l';"Vi l' IH,I:l

"if,;:" '." ·,,11,1'1 ",1"""),,,1
__--,- '_'_'_'_'_" lI' I I I I' Ir ~~__



1)rskll.azistisk"
t~".()rljste fra' ,

~ dansk postboks i

Tyske nynazister benytter 'en
postboks i Randers til distri
bution afmateriale, der åbent
opfordrer til terror og vold.
Postboksen tilhører de dan
ske' nynazisters pressetjene
ste, DNSP, der ledes af Hen~
rik Kristensen, en afde tre le
dere af Danmarks National
Socialistiske Bevægelse
(DNSB).

Forbundsstatsadvokaturen
i Karlsrube, Tyskland, ind·
ledte torsdag efterforskning
mod forfatterne af en 44-si~

ders brochure, som indehol·
der navne, adresser og tele
fonnumre på flere end 400 ty
ske statsborgere, som ny
nazisterne vil til livs.

Brochuren - »Der Einblick..
- betegner de opførte perso·
ner som politiske fjender, der
,.endegyldigt skal knuses«, og
som kan vente »søvnløse næt-
ter«. '

Brochuren, som RitzauB
Bureau er i besiddelse af,
bærer undertitlen ..Det natio
nalistiske modstandstidskrift
mod den voksende rødiront·
og anarkistterror«. Skriftet,
der bl.a. er udsmykket med

kiuikaturlelininger af jøder,
opremser navne på forfattere,
profesBOrer. dommere, advo~

kater, lærere, journalister og
politikere, som skal »atraf-
fesl'!, .

)Io »Der Einbllcb: distribue
res af Postboks 1 i Randen.
Den ejes af de danske ny- ,
nazisters pressetjeneste. 'fje
nesten ledes af Henrik Kri
stenSEml'l, oplyser Erik Jensen
fra Foreningen Pemas, der si
den 1979 har' fulgt dailBke'
højree1tstreIIlisters gøren og:
laden.

»Grunden til, at de, danske
nynazister distnouerer -det'
tyske skrift. skal nok findes i,
at Danmarks Nationalsociali
stiske Bevægelse for godt et
år siden blev optaget i den in
ternationale nynazistiske be
vægelse, NSDAP-AO«, siger
Erik Jensen til Ritzau.

Den dBl)..Ske nYnazist Hen-:
rik Kristensen bar tætte kon
takter til NSDAP-AO, der er
forbudt i Tyskland, og derfor
ledes fra Nebrasks, USA. De
danske nynazisters blad,
",Fædrelandet«(, trykkes i Ne
brasks. <RE)

\

Grundloven mod vold fflE ':). OE.C f
Efter danske voldsromantikeres seneste fremfærd j Lund er
der grund til at minde myndighederne om, at .foreninger.
der virker ved eller ...ger at nå deres lnåI ved vold; anstif
telse af vold eller lignende strafbar påvirkoing af anderledes
tænkende, bliver at opløse ved dom. (Grundloven, § 78, sti<.
2). Hvorfor tøver myndighederne? Skyldes det man; at le
dende politiake kredse ser en interesse i at have """tiracisti-
ske. terrorkorps løbende i gaderne? . "Il"A,L.':"•• .1. '" .'
Ha", Vi..'.... Dyssevei 8, 4()()() Roskilde 17-,-,.T"\.{,.

..



AF KIELD MØLLGARD
OG JENS BRINCKER
Kandidater til rektur- og
prurektorvalget på
Københavns UnJ'versitet

Rektor-kandidat
insinuerer grgft

· 12 Berlingske'Tidende 1. sektion

I

om vi har tn#.fet ,dlaler med
dem? Insinuq~9ner oJ!l'1st€im~
mekøb'svæver ~ luften.

Til første spørgsmål er sva
ret, at vi gerne ville have en
bred opbakning om vor poli-
tik, der omfatter principper

P rofessor John Philip, for fordeling af bevillinger,
Rigshospitalet, prøver i fornyelse afforskningen og en

et indlæg i gar at mistænke- forenkling af administratio
liggøre sine modkandidater til nen. Derfor har vi meldt ud,
rektorvaJget på Københavns før John Philip kom på banen,
Universitet - nemlig under· for I i mangel af en valgkamp,
tegnede. Han bryder sig ikke at diskutere vore synspunkter
om, at vi har offentliggjort med administrative og tekni
navnene på vore 400 stillere, ske medarbejdere, lærere og
og skriver, at han ikke vil of- studerende.
fentliggøre navnene på sine Det andet spørgsmål om
50 stillere. "aftaler« viser, hvor lidt John

John Philip har åbenbart Philip fra sin udkigsplads på
ikke læst Københavns Uni- Rigshospitalet kender til Kø
versitets valgstatut. Ifølge benhavns Universitet.
den skal alle navne på stillere Det er ukvalificeret at fro,
fremlægges offentligt, og så·. at man)<an træffe under
dan har det været i mere end håndsaftalil-r om andet, end at
20 ar. Nar vi har udsendt vore juleaften -l.al ligge 24;. de-·
stillerlister til vælg~me. ~r cemberr{m~ 'dckanerii~ {rtf.
det fordi John Philip indledte fem fakUl~e~~r, S~u.denterrå'

~tn valgkamp med at insinu- "dets præsldiilin, tiIlldsrepræ
ere, at vi er med i en indspist 'sentanteme" fra lærernes og
elite af administratorer, der det teknisk·administrative
lever isoleret i magtens korri~ personales organisationer og
dorer fjernt fra. universitets- et bredt udsnit af institutIe
folket og videnskaben. Det dere, studieledere, lærere,
nar vi ønsket at afkræfte ved studenter og TAP'er - på en
at vise, at vi er gået bredt ud gang. Og det er en grov uno
med vor politik, siden vi of- dervurdering af universitets
fentllggjorde den i Universi-. .befo1lmingenat insinuere; at
tetsavisen i juni måned. de mere end 30:000 stermiter !

Men nu er det også galt: .til .rektorvalget skulle' være
John Philip spørger retorisk, deponeret hos organisations
hvorfor vi har bedt så mange folk og dekaner - til fals for
om at støtte vor politik? Og den højest bydende. '
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~~---~ii""'li"JjB!il Billedet er taget et par !r lør i Høvelte i
Nordsjælland. Det er et godt eksempel
på, hvorledes fiktionen gradvist overta
ger de smuler af virkelighed, der trods
alt endnu klæber til historien.

Bims dims
FA ting er så spændende som skæg og

hlå briller. Det første har sekretari
atschef ved Københavns Universitet,
Lars-Erik Amn, til overmål. Hvad ::lngAr
de hlå briller hersker der større uaikker-.
hed. .-

Allin er blevet landskendt, efter al T ARS·Erik Allin har selv sin triste an-
han l1ac forlaIt, at han i efteråret 19'86 L del i denne forkludrede historie. Han
fjernede en anYlningsmikrofon, af /:,llin har til rektor for Københavns Universi·
selv kaldet >ldimsen(, fra daværende let, Ove Nath3n, fremsendt en skriftlig
jura-professor Hans Gammeltoft-Han- redegørelse, der 1:I.der meget lilbage at
!Ieml telefon på hans kontor i Skt, Peder- ønske i klarhed, ikke mindIlt de steder,

stræde i Keben-. ,;:;;;:;;~~~:::::;;;:~ hvor der frem for nogethavn, Sagen har, si- var behov for klarhed.
den sin fremkomst i Andre steder i fremstil-
Ekstra Bladet den lingen er detaljerings-
12, november, hvor graden nærmest træt-
AJlin endnu var en tende stor, D~r er den
anonym kilde, anta- til gengæld mindre in-
get kolossale di- teressant,
mensioner, Juristen Allin har gi-

Arsagen er, at vetvis været uhyre om-
den ved lanceringen hyggelig med sit ordvalg
blev snævert knyt- i den pågældende rede-
tet sammen med gøreise, Men han har
Gammelto(t-Han- ikke evnet at lomd!;e,
sens udnævnelse til hvad der ville ske, når
ombudsmand, Her- den samlede mcdiever-
ved var der frit slag dens bedste hoveder flå·
for allehånde hypo- <' - ede teksten Ira hinanden
teser, der savner _ ".0. med en endnu stlure
ethvert grundlag i c1I'fN'\:) -. skarpsindighed end den,
de faktiske oplys- hans egen lormulering,s..
ninger. Således blev - Han #gr.r, han er .~amm"n evne støtter sig til. Skal
daværende justits- med $in r/skerinde, men jeg tror, man gå til offent1ighe-
minister Erik Ninn- hml pr i færd med at fjerne den, gør man klogt i at
Hansen, hvis uvilje skjult" mikrofoner, sige sandheden og intet
mod Gammeltofl· T"llnl"~ Ir e."X, Fln.no'al nm... mindre end det bedste,
Hansens holdninger man ved. Alt andet hæv-
er velkendt, en taknemmelig skydeskive ner sig,
for mistanker og nærgående sporg~jmAI.' Nu har Allin fonnået at kaste mistan- '

Medierne begik i :lUærens første hek- ke på en stribe institutioner og enkelt-
tiske dage den klassiske fejl at soge efter personer: Hjemmeværnet, Forsvarets
motiver i stedet for at holde sig til Efterretningstjeneste og Politiets Efter-
kendsgerningerne, Sagcn var så godl retningstjeneste, Mossad (l), en afdød of-
som på den fulde hånd, kunne man for- ficer, en mystisk hr. llThomsen«, Gam-
stA, kun den eller de skyldige manflede meltoft·Hansen og hans lamilie, det poli·
for at gere billedet komplet. Man løb tiske miljø omkring den daværende
langt foran repOrtagen med,antydninger· '.(e~ering;Københ",vns:UJ!iversitet,,en"i"",,:~

og undeHorsLåc1Mr,' der pegede Snarll ' rlavnglven ,\,;\bchIJanrller og lkkc"miilds't
den ene, snart i den anden retning. Der·' ': sig s~llf;' Lidt' større p11fclsion og'en:}Ot'"""i
for blev man også, efterhånden som sa- ., bedret hukommelse på de afgørende' ,J ' ,
gen blev lidt mere oplyst, og kilden Allin, punkler kunne mbke have mindsket '
blev gået nærmere på klingen, tvunaet skadernes omfang.
ind i mere ydmyge positioner. For Gud Når det skallremhæves, at Allin også
ved hvilken gang lik man lejlighed li! al indirekte implicerer sig selv, skyldes det
fortryde, at man ikke havde udvist !"tørre ikke bare hans stærkt forsinkede lydig-
forsigtighed i omgangen med et så hed'over lor sine (oresalte pa universite-
sprængfarligt emne. . tet. Han et blevet trukkeltil truget.

Sagen er pa sit nuværende stade (orl~ Det skyldes også tonen i hans beken-
sat mere en mediebegivenhed end en af- delser, der er mindst lige så fromme .
(ære (ra det virkelige liv. Derfor er der som i sin lid den hellige Augu!Jtins. I Al-
undtagelsesvis grund til at beskærtige lins lremstilling tildeler han beskedent
sig med mediernes rolle. sig selv en birolle, mens hovedrollen går

til den gadefulde hr. Thomsen. Denne in-

EN stor del af skylden lor den skæve teressante skikkelse isolerer fortælleren
start må Ekstra Bladet påtage sig - Allin fra de ubehagelige sider af sagen,

ikke milid!>t, fordi det var denne avis, herunder især kendskab til mikrofonens
der flot nok bragte historien for da ~en. placering og dens efter Thomsens angi-
NAr man er alene med kilden. er man velser rette ejermænd, PET. AlIin er det
naturligvis i særlig grad forpligtet l il passive vidne til Thomsens aktiviteter.
præcision. Men med sine første vane Henned være ingenlunde sagt, at Al-
tidsangivelser fik Ekstra Bladet fejlagtigt lins fremstilling ikke i sin kerne kan
den påståede aflytning af Gammelt/Jft- være den skinbarlige sandhed. Andet
Hansen kædet sammen med hans kandi- kan man slet ikke tillade sig at tro. Men
daLur til ombudsmand. den er foreløbig noget nær det eneste,

Reportagen j bladet den 12, november t vi ved og måske nogensinde lår at vide.
indeholdt desuden direkte leRnagliHe op- "Major Hansen er død, og Thomsen hed-
lysninger, Bladet vildledte helt bevidst. der måske slet ikke Thomsen og har i
oHentiigheden på et afgørende punkt øvrigt ikke meldt sig i vidneskranken.
omkring antallet af kilder til historien. Derlor skal redegørelsen gås efter i
Det er jo ikke ligegYldigt, om man har sømmene.
tn kilde eller to til så vigtip;e oplysnin- Og det skal den isæT, fordi en even-
ger. Bladet kaldte senere denne (rem- tuel politisk motiveret aflytning af Gam-
gangsmåde for lIsion og undskyldte den meltoft-Hansens telefon er en forbrydel-
som llUheldig((, Oet er vist den mildeste se og en skandale. Bare der er nogle få
hcdømmelse, man kan komme l tarlke procenta chance for, at et sådant over~
om. . greb har fundet sted, må medierne 'som

Redaktion!lChd
LII,j OCIJSNIiH

Chefredaktør
PETER WNEI,
ansvarhavende

Pilestræde 34, 3. sal
1147 København K

Telefon 33 75 75 75
Teje" 27!'143

Telefa:. 33 75 2 50

Sals oll" tryk: De Berlingske Dal[blade A/S
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To of den sdhaldle aflytnin!!~~ngt'l IlOvedperS(lller: I.ÅJr~-Erik AlIin (I!!) ag (Imblld.~l/wnd H(ln.9 Gum",~/lofi·l/Cln .•cn
baggrunden. I dag ind/eder Mul.,udvoflatell .9m IlIIder~ø!!ef.qe af drn pd~t&ede a(1y/nr'IIEI. ~ FolD: Tine Hurdell

Allins viden skal
stå sin prøve i da,g
Statsadvokat skal undersøge om der overhovedet er en sag

ANALYSE

Tøger
Seiden·
(æk.

Hvad ved vi egentlig med
nogenlunde sikkerhed i
den sAkoldte aflytnings·,.'"

For en uge siden kunne
den sumiode presse fortæl
le, lit regHingens sikker·
hedsudvolg i huj cg host
havde besluttet Ilt iværk
sætte en undersøgelse.
Undersøgelsen fik senere
støtte fra hele Folketinget.
I dag indleder atatslldvo
kat Erik Merlung - snm
men med en purlamontrl_
risk følgogruppe pli. fem
mand - sil. sin undersøgel
se af den mulige aflytning
af ombudsmand Hana
Gammeltoll-Hansen.

ReRering'l!nll alvorlige
r~rtltt.i",,, ,ky1r1p.a, nt. kildp.n
~i~ Il.~.;-;,~~ f'.~!<l~~

"ar tT,w",rch~. o,; !laP'" I

givet rold er bell1stende for
PET, som EkBtrn Bladet i
et par uger - uden nllvn·
givne kilder - hllvde hæv·
det Btod bag.

ekretariatschef på Kø·

bonhllvns Universitet,
cllnd.jur., sikkerhed~nn_q·

varlig, anlmt på Universi
tetet gennem 15 dl' - Lars·
Erik Allin _ er ikke hvem
stim helst. Selvom det fra
starten atod klart., nt hnn
havde holdt. sin viden
slljult i syv dl', vnr del.
svært at gøre ande~ nnl! nt
tage hans oplysninger for
p&lydende.

I begyndelscn forekom
udgangspunktet ~ikkerl.

Det int.eressante var så,
'hvem 'der stod bag - og
hvorfor.

Men det er gået nnderle
des.

I ugens løb hllr de neste
medier kastet sig over sllg
en. Men det har ikke brngt
IlS Ilfgørende ny viden.
Tværtimod samler op
mærksomheden ~i!J" mere
og mera om udl(lIngspunk
tet og hovedvidnet. Hmn·
ger Allins forklaring slim
men, ag kan vi overhove
det være sikre på, at HrlDS
Gummelton.-HlInsen hElr
været lInytt.et?

Problemet er, at det er
meget svært at finde no
gen nnden form for støtte
t.il Allim forkJnnnq. 'lnrl 
_!>"!::":1~ 'i:>:""JJ'l:-;:'J: .~:::-:-l~

k,id". 11l/VI'r Jrl"/:"I"!' li!\n
1\("', ~r d.xl tig har ikke
betroet sig til no~n. Al
line hjælper" teknikeren
'Thomsen' er ikke fundet,
og kan i Allina anden vel"
sion - hvor det er dæk·

navn ror en mnnll i en støtt.er Allin. Det Ol' nno
hemmelig tJen('sle - næp-. nyme kildnr i FER oplys
pe heller hlive dot. Mikro- ninger Oln, ot mnn llllic
fonen eJ" an,qiveligt 'retur. om en nnytning af rleo Ilrt
neret' lil PET, men uden på det tidspunkt i miljøet.
Ilt efterlade sig spor. Det Men nplysningerne er
telefonnummer, der aknb- uprædlle. o~ kil!] vro\~e ej,

to kon1.okten t.il 'Thom- ekko nf, uL Allin hai" he
oon', har Allin lJ!\c1e troct sig lil andre, længe
hrændt og glem~. Og sil. før han talle med Ekslrn
videre. Blndetsjo\1rnllli~1.er.

Alt, summen h"visl'r nn" All i 1I11.I'r dl'l 'nm Allin.
turligvis ikko, at Allin er Idel' kan sand~ynllggøre III
fuld IIflør,n, og ~n<1nu mbi- hans oprindcli/<r f",rklo·
dre, lit der ingl'n anyt- ring - ellf)r no/<Dl der Hg
ningl:ll:lag er. Men /llIgen "~I nel' - holder vnnd. Men
stll.r stille. han vil en.er llo/:lc dllge"

Ek5l.ro Dllldet, der har intens - og utvi\,llIoCl ube
æren lir Ilt hove bragt sng- hngelig - medieopmrerk
cu fmm, ved øjemlYnligt Bomhed nu kun tnle med
heller ikke mere end os stIllsadvokat Brik Mer
lindre. I hvert fald lJeslut- lung. Det er forst.åeligt,
tede avisen sig torsdnf! for men ikke tiJfrndstillende.
lit placere Mossad, den i!l- For i en Rag, cer berører
fIlelske efterre~njnij:sljc- mynrligl'edernes egen tro·
neate, i den skurkl'roile, værdighed, er pre!l!lena
deroprindeligvartiltænkt rolle væsenllig:Vores ullr·
Erik Ninn-I-hillsen. Som hængige undcratlfl:elfles·
spekulation klin det være form klln ikke imrlVllJrtlfl.
fornuftigt llok, da AllinB Stats1J(lvokl\t Merlung
forklaring umiddelbart har muligheder, Bom me
udelukker, at onytningen dierne ikke hUl". Specielt i
hllr fnrbindelae t.il om· de mere eller mindre hem·
hudsmandavnlget. Og fI~ me!ifl{' tjerlester, har hon
hllr Ninn.HnnBen ikke no- mulif:lhed for at fd lukkede
~t. mot.iv lællq~r~. Men mund!! t.i1 nt :\l'nc fli~. Dnr
::w.... "~,~" ;'t>f:~:::I!.~':'" H~ l" 1';': r::'l~ ~:: ,t. '~1Ir. ~"
M{>OI</lOtt-;'T"WO .I,' ,Id.r ~ 1'T11!wnlff'l'l'f l\llrlr"~"I7"\

pli. lln)" 1ll1~1 Ilnr dc !\lllln' ~l:n :\11'1\ h!\llfl fNjll,' ('I'"~".

spekullllioner, dE'r cirkule- ve er mrre ,,\'('r~ku('lil!',

l'er. end den tE'~('de !I!g !lid~l e
Politiken oITenlligroorde fredll-/t: HlIn fl'<nl flIrnt og

dog lIllerede aulaLe frr~dal,\' fremml!fll fjmlil ud 1If, om
et cllkelt Spor, der maske der overhovedet er en flng"



AF JENS THOFT
MF (SF)
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CQen' sag stinket<~
storien sand, bør kilderne stå
frem. Filr vi ikke ordentlig
dokwnentation, mil jeg des-
værre betragte historien som

Berlingske, Tidende bragte ,en ægte stinker, bragt til
søndag en forsidehistorie "; torvs af en uduelig journalist,

om, at »f1ere kilden har op- _der har-" ageret stik-i-rend
lyst, at hlWedvidnet i aflyt-: dreng.
ningsaffæren skulle være ble- Men her slutter historien
vet smidt ud af Hjemmevær-:' ikke. For det interessante er,
net. Han blev betragtet som' hvem han i givet fald har age
en sikkerhedsrisiko, fordi han ret stik-i-rend-<lreng for.
forsegte at sælge hemmelige' Journalisten, Morten Pibl, har
oplysninger. Man aner den: ,,' anstændigvis selv troet pil
store agent for KGB... ' sine kilder og gjort det i kraft

Historien kan ikke" være _ af deres position i efterret
sand. Et forsøg pil at"sælge/ ningskredse.
fortrolige oplysninger ville al-. Det er derfor særdeles
drig blive »ordnet' i mindelig- : sandsynligt, at disse oplysnin
hed«, som det fremgår af ar- ger~ er bevidst »plantet«.
tiklen, men indbringe sælge-·' Hvorfor forsøger man at mis
ren en kriminel' dom'" med kreditere' :\flytningssagens
efterfølgende fængselsstraf" ,hovedvidne med løse rygter?

Historien' afvises' da også' Hvad er disse kredse i og om
fuldstændig af den pilgælden-' kring, efterretningstjenesten
des chef i Hjemmeværnet. ' ' , bange for. Sagen stinker. Det
, Alligevel bringer Berling- gjorde Berlingske Tidendes

ske Tidende artiklen, i ,stor artikel desværre også.
opsætning pil forsiden. '

Som læser kræver ieg or- ' Læs også svaret tiljens Tlwft i
dentlig dokwnentation. Er hi- lederen '

._--'---- ~- ~--=- - ---

~
. ;; C-Brev ha Jens Thoff~ . w~

;;. ens Thoft har sendt et brev til Berlingske dende oplysninger. I overensstemmelse med godl~
"I., Tidende. Det kan læses her på siden. I et skik blev, oplysningerne præsenteret for de re1eio.iij

ølgebrev udtrykker han tvivl om, hvorvidt vi tør vante personer, og den klare afvisning blev natur·\~

trykke brevet, og han beder om et svar. Brevet ligvis også refereret. Herefter kanlæserne'gøre,,;
fra Jens Thoft, der er folketiilgsmed1em for-SF og op med sig selv; hvad der forekommer mest smid· "l
partiets repræsentant i F~lke~gets særlige kon-, synligt. ~fter~den s0!TI aflPvne'udsagn xan~~,~~:
troludvalg med efterretmngs~Jen~sterne,. er ~n- og komgeres, :i:er det' f:un1sk 'svært \a~,'.ilfgøre.~,,:'
derskrevet »med fredsommelig hilsen«, men rn- hvem der taler sandt, mmdre sandt, delVls'sandt3:~
gen kan være i tvivl om, at Jens Thoft er på eller direkte usandt. Den sandhedssøgende JelJS";;';
krigsstien i fuld krigsmaling. Det er klart, at han Thoft er selv med til at øge forvirringen, når han: ,I
kæmper mod Berlingske Tidende: Men det ,er fordrejer indholdet af artiklen i Ber~gske,ti:,~
uklart, hvem Jens Thoft er draget I felten .for. ,dende. Han har således læst, at hovedVlflnet bIet, ',~

At Jens Thoft optræder som sandhedssøgende 'smidt ud af hjemmeværnet; Men sådan'stod 'der'il~
læser, der bare vil have dokumentation, er Bim- ikke. Der stod. at han fik lov til at melde sig ud, før,';(
pelthen for latterligt. Jens Thoft ved bedre end de, han blev smidt ud. Og det er da noget andet. '
fleste, at Visse oplysninger kræver vidtgående UndersøgelsesIeder Erik Merlung vil givetvis in~J
kildebeskyttelse. Berlingske Tidende haJ; ing~n teressere sig for hovedvidnets tid i hjemme~t;~;!

, grund til at sætte spørgsmålstegn ved de pers6- net. Når rapporten kommer, vil JensTIlOft siltl::\~
ner, som uafhængigt af hinanden har givet ensly- kert opgive sin videre færd ad krigsstien.: :G;Y;t:I;~

_~ : ;"~"':w'il
.,
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AF VICTOR
OSTROVSKY

Hl;or peger sporerne hen i af
lytningssagell mod ombtJds
mand hans Gr:uRmeltofl-Han
scn, der har KøoonMvns lJni
versilcta T.ars-Erik AlIh~ Rom
hovedperson. Her er han filt

del' pressemødet rrlcd u.n;vtr
sitf.'let~ rektor Olle No/han. lU
højl"e. FolD Søh!n Jensert.

HIII1 var udnævnt i novem·
bel 19M JB' skulle ifølge pla
nen beaøge Israel i efteråret
1985. Michael Lyngbovar

· næ~tkommanderende, og
selvom han mangledeerfa
rinf,med enerretningavirk.
somhed, tog hl:m sigaffor
hold vedrørende Sovjetunio- ,
nen for organisationen.
Poul Moza Han~envar juri
disk rll.dgiver for Froda,
MOMadll. kontaktmand,der ,
ifølge planen snart skulle
ophøre med Bitembede,
Halburt Winter Hinge var
led\!r afden afdeling, der tog
sig afanti-terroriame og un
dergravende virksomhed.
Ha" havde også deltaget i
detaeneat.eseminar om ter
rorisme, der var blevet holdt
i Isrll.f'1.

<Faktisk holder MoselId
en række sildll.nne semina
rer, hvorde inviterer en ef
tenetningstjeneate ad
gangen, og skaffer sig der
ved værdifulde k\,lntakter
eanit.idigmed, at de fasthol
der imUrykket af, at ingen
orglmisation tnger sig bedre
aftp.rroriame.enddegør).

CHl!::<'EN FOR tjenesten
havde rang afkriminalin
epektør - hvilket svarer til
offentlig anklager l !oraet.
Mos9B.da rapport fortsatte
med at kritisere, atdanllker·

·ne akygningsenhed varrin·
ge afbetlka.fJenhed: 'Deres
folk p-r lette at opdage. De
falder ikke nll.turligt ind i
gadebilledet, formentiigpå
grur.d affor megen peraona"
ieroi:eringi afdelingen .. ef
ter godt to Ar~ de videre

.. tll aT.drej,obs.'
, Politiet havde til opge.ve
atreltruttere folk tilljene
ilten, men det lod aigvan.,-.

'" skelIg gøre. eftersom der
kun '!Rr rAavancementmu'
ligheder. Den 25.juli 1982
bad Hombre om oplyaninger
om M. nordkoreansk hem
melil{operation l Danmark,
men Iikat vide, atden blev

· UdfØlt for amerikanerne, sA
'spørg ikke igen'.

Forholdet mellem Moesad og det danske efi.erretningsvæsen er si intimt,
flt det. nærmer sig det u81lBtændi~.akriver den tidligere Mossad·agent og
kontroversieUe forfatter Victor Ostrovsky i et uddrag af et kapitel i sin bog
Ved Hjælp Af Bedrag - MOB88d Set Indefra, der er udsendt afSamlerens Forlag.

HVAD DEN DANSKE of· fcrl!laIach en hebraisk beo le ogenddø af nogle opera-
fel1.tlighed ikke ved - og tegneise for et lille lufiuds- . tianer.
hvad kun få danske rege- !ip, en prut. De forlæller .
ringsembedsmænd ved- 11.1', MOS88d om alt, hvad de fore- EN GANG HVERT tre<lje Ar

'nt MO!!llad rutinemæalllgt ".<'. tager Rig. Malt MORllfId lntl_.·... tager.rien oM,kll efterrl.'t-' • '. ET ANDET DOKUMENT i
checker alle sådaml8 ansøg- vier ikke nogen i eine hem- 'ninge~eneste til Israel for at Arnis computef indeholdt
ninger pd DAnmarks vegne meHgheder. deltage i et seminar. ledet af det fulde navn pA Danmarks
(lg aættt'Tct mærke en kDpi Der tageR normalt om· M(lnad, forat diBkutereden civile efterretnmgsvæsen:
afviIlUl'l1-11nsøgningen. hvis kringen time ut checke 40 seneste udvikling inden for Politiets Erta.rretnlngø:·
der ikke er problemer med navne pli. MOllsads ~ompu- tllrroraktiviteter ogll.nU- ijeneste (PET), Desuden
ansøgeren, NArderer et. ter. MilO der forholdt det aig terror-teknikker. oprL~gnedesen række afde-
problem, oplyser de det en· slll(ldea, atdet var første I kran afdette forhold fdr Iinl1er.
ten til danskerne eller, hvis gnng Arni (en Mossad-agent. Israel et komplet billede af T~lefonanytningerhører
det ertil rordel for Israel. red) havde noget med dan- den 500 store, pnlæstinen- unoer MdelingS. I et doku-
tilbageholder ansØgningel\ skerne Ilt ~re. Derfor star- siske indbyggerskare i Dan- ment afden 25. auguBt 1982
for videre undllr~øgelse. tede han med at kalde den mark og har samtidig 'fuld havde danskerne fortalt

Forholdet mellem MOllSll.d dll.nske 9ikkerhed~tjenestes opbll.kningmed hensyn til Hombra, at de havde planer
ogdet dtmske efterretnings- oplysninger frem pli. sin , dans\skygning Il.fpersoner), om at installere et oompu-
væsen er l.'1I intimt, utdet computerterminal. Og frem når det er nødvendigt, koor- tersystem og havde ressour·
nænner sig det uanstændi· kom et dokument med num- dinal'et med Lilla', cer til at giva M08sad 60
geo Men det er ikke Mossads . meret 4647, hemmeligstem- 'lyttelltationer' (60 steder
dyd, der bliver kompromit· plet, der indeholdt en datal- BREVET ANGAV Henni~g hvo,.de satte aflytninpuds.
teret Il.fll.rrangementet, Det jaret bellkri\7{!lge tlfden Frode, derpddet tidspunkt tyrnp til M08sad). De havde
er Danmarks. Og det skyld- danske sikkerhi"rllltjenelltes var38 Ar, Bom leder afden ogstletablsret aflytnings- .
es, at danskerne liggerun- servicefunktioner, peraona-, ! dllttskeeikkerhMstjeneste.. udstyr i en række telefon-
der for den fejlagtige anta- ' bokue 'efter anbafalingfra"
gelse, at fordi de reddede en Oll (14ossa4) tområder der"
messe jøder under anden , er k(!:'1dt for at vtere rølsom-
verdenskrig, er israelerne· , mil. i forbindelse med tinder-
taknemmelige,ogderfor gl'a..·ende virk90lI!-hed.'
kan de stole på MOllsad.

MOSSAD ARBEJDER
FRIT I DANMARK

FOR EKSEMPEL sidder
deren msnd fra Mosllad. en

. marats, midt i den dll.nll.ke
efterretningsljenestell ho
vedkvarter og overvAger alle

. arabisk ogpalæstlnensiBk
relaterede meddelelIler, der
kommer ind vinderes anyt

~ ningsafdeling. Et ganske ek
atraoroinært nrrangement
foren fremmed efterret,.

- ningatJeneste.
Som den eneste arabiskta

Jendeperson der forstår han
meddelelserne, men sender
bll.ndene tillsrael til over- ,
sætteIse (alt gAr via en for.' ,
bindel!lesofficer med kode-'"
navnet 'Hom.bre' iMoBsads
åbne afdeling i København).
DisM! oplysninger deles ikke
nitid med Danmark, nAr
overskrifterne, der ofte er
·i1trerkt redigerede, returne_
res. Mossad returnerel'ikke
de originale bAnd.

MOSSAD HAR KLART nok
ikke hflje tanker om <1l1.n-
skerne. De kalderdl;!m for Victor OSITOlJ,qky, tid/.. MM~od-olJenl.
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4 DETFRI AKTUELT

Af Erik Valeur
Foto: Marianne Leth

Skam B den journalist, der
ikke følte et kraftigt sug i
mellemgulvet - der hvor aOe
tiderlI største pressesager
først fornemmes - den mor
gen Ekstra Bladet lod forside·
bomben sprænge: ~Ombuds

manden spjon·aQyttel~ What
a srory! Naglet til en virkelig
hed, ingen troede mulig, med
et blodrødt stempel: AFSLØ
RING.

Havde den blot været
skrevet af bladets nonnalbe·
rygtede spionjægere (der
med tiden har maskeret sig så
godt, at ingen længere ved,
om de er journalister), havde
vi kunnet feje alsløringen af
bordel sammen med brød.
krummerne.

Men her var der tale om m
afde yngre, mest velanskrev
ne løjtnMter i bladets ganske
vist decimerede, men stadigt
aktive prætorianergarde. De
ville næppe lyve med vilje. So
wluJ/?!' SO WHAT NOW!I
Sådan har de tænkt med sto
re typer rundt om på landets
nyhedsredaktioner fra Morsø
Folkeblad til TV-Avisen. Og
en ildevarslende, mellem
gulvsrislende uro har bredt

/ sig frB. m;md til mand. Ikke p.\
/ grund afoverdreven redaktio

nel omsorg for folke8tyret,
men fordi man på et halvt
hundrede alvorstyngede re
dalrtionsmøder 'har måttet
indse, at Ekstra Bladet mme
være på vej med den Ultima·
tive A/sf#ri'W.

Den. man I journalistkred·
se i årevis har kendt under

t lanfDnKIverslaiften: ..En
dansk Walergat.e-sag~.

Ganske vist har vi under
store an9trengelser Ilet væl
tet et par ministre med uor
den i bilagene (i fuld fordnge.
lighed og med afholdelse af en
høflig afskedsreception), men
inderst inde ved vi godt, sl

Netop eom årtierne!!
preøøehietorie vor ved at dø
en etme dl'od, tn\dte
J..orll-Erik Allin frem med en
mouøtoge liJ!:e 96 malerisk
som den beretning. der igen
fik journalisterne til at
drømme sødt cnn et danak
Watergate

Tre uger ogen dags

rejse på iagt efter

hemmelige

mikrofoner,

forsvundne agenter

og en mand ved

navn Thomsen.

What a story!

fastslår journalist

Erik Valeur,

forfatter til d~n ny :

presseliritiske bog

.Stop Pressen«
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Anden i telTOrt den
Vinter1993

Som reomltalafel inlimtsam
arbejde mellem el par lORe.
"rødre frA SlndenlumlljJ'ets
I'Rbiøte højrenø,! 0R Ekstra
BIAdet~jonrnalt~U.~keheroin
rbtere smadres studenterhn.
..L
, Efler velforberei.ll og vel

plllnlngt nklion føler Klilben-

, ,', ."ullelig iJlkvisiJaJiollSdomstol og høddelforrelllu.g afslørel!!!

havns Universitets rektor Ove vclse af Blekingegadr.hll.n(j~s
Nathlln sig pre~set lil al TAbe pi reservelager af sprængstoffer
hj:t:lp (rll politiet. Nikkcdnkker- og granater. Og som EB'sloocr
ne pl Universitetel og poliligAr. ikkeglcrnmeral nleddele.eruer
den nikkede. miudsllOOmetertil Køhmagcr-

Timingcnvarperfckl, nereaf gades Posthus. Del er der ogsA
de forberedte artikler om akllo- til Moskva. Libyen og PenttI
nen varalleredc; trykken. amlrc gon, hvnd kan del ikke føre lil.
manglede kun de sj(l.~le .~lIftige Det er <ler i øvrigt ngsA r......
afsløringerafUniversitetshem- Ekslrabladels rcdakl;nn lil p!t.
melige vAbenproduklion. afslø- g;ddende posthus, den gamlt
ringen afRAr-terrori~!erne,der .. flihrerbunkeriBerlil1 og' Moon i
hemmeligt vnr ved at forberede Nortlkoren.
vcrclensrevohltionen over en S;\ må~ke ~klllle m~n og~å se
kande Ul1ete,'IOmdearme skat- delle hus lidt efter i ~ømmene,
teydere havde betal\. I-lvem ognArdetgælderslllgvAben,har
kommer mon til nt betale for nogen s1l. mødt en Ek.~tra Blads
misbruget af politiet og rektor- journalist, der ikke h:!r pmle[ af
kontoret? For vi lever jo i el del kæmpe sl:!gvåhen h:!n ren
hnlgerbetalt snmfund - nogle der nmdt med i hukserlle,
gange! pumpgnns for bahyer, der lviv-

Klokken Ol JO forlod de sid- les dog 1';\ nt selv aktive sluden
ste kendte terrorister h[l~etlln- ter fra højrenøjen nogen .~illde

der EB.s klar.~ynede overvåg- \.:.iInfindenoget,~elvomdenok

nmg. Hvad gemte der sig i de er de eneste, der har lyst lil :ll
store ta~ker som de revolutio- forsøge sig. Den Røde b"nde
urere hrag!e med sig udafhuset'! Inder avisen kold! Mt.n hvorfor
Vllrde\vtlskeløj,skolehøgerd- bliver de så IlIaiJeligl lrukkel
ler alOmvilhen, var det her den frem i følgende anikier. En an
for.wlJlIdne HIV ·viru.~ VH hav- den sng er, det er evigbeder si
net inden den sknl1e spredes på den handen sid.~t hllr været ~tl i
Københavnske ~pædhørns- huset, hvilket var til el lovligt
hjem. Afsløringen følger, når arrnngement. Anti Faeislisk
der næste gnng mangle.~ stoffer Aktion hører heller ikke til den
til etjournalisti~k trip. fn.~\e hrugerskare, så hvorfor

Klo 02.00 kom de sløve pan- ikke også Den Lysende Sti og
sere og salle lidt liv i kludene De Røde Brignder.
hos de forfrosne pressefolk. der Avisens kilder er tydeligt ik
blev budt pA blødt brød og kaffe ke klar over den sellSle tid ud
fra politiets propagandaeenlml vikling i huset, man ved heller
og den for:samleiJe pre~se blev ikke, al Anarkistisk Forum, en
med en uset og sjælden imøde- libenærogmJlonomdeb.1tgmp
kommenhed inviterel til at lave pe er blevel oplagt.1 i hu.~et, eu
fotogT3fisk dokumentntion af gruppe dercllcr:s ville være op
hele aklionen. Etlil1e afiJmg pA Ingt skydeskive for løguagtige
politiel taknemmelighedsgæld angreb. I sledet hænges en Inng
lil Ekstm Bladet. Nn.~k\llle man række per:soner ud med navns
sikken ar.~lørebagmændene fm nævnelse. selvfølgelig siger
IR. m"j og hæve opklaringpro- man ikke, at de er lermri.~ter,

cenlen i politikredsen fT3 20 % kun at de er medleInIller af ter
lil 512 %, fed stemning. ar- rorgrupperne og el1er:s uden til
bejdsglæde! knytning til Universiletet. Med

Lidt i lire afsluttes aktionen· den gode forbereddelsestiiJ
huset er lukket - og del sene journlllisterne hnr hllfl til at
tidspunkl tagel i betragtning planlægge aktionen og kontro
knn man ikke forhløffes over liere sine kilder med hMe 01
journalisterne Jaeob Juhl og mindelige og ualmindelige
Ander:s-Peter Malhiasen ikke er journalistiske metoder, ~nm

specielt akkurate i deres hcskri- man pAstår nt have brugt, skulle

den slags pcr~llnheI1. ikke være grupper. iJer hnr h)vligl æreniJe
nø<!veniJig. Må.~ke bes~r de i Studenterhuset, at vurocringer
ualmindelige metoder i, al mnn bygger på fejlaglige påMande
ikke gider ulejlige sig med at om de førnævnte inaktive stu~

hfllge alminiJelige meloder, iJerende er symtol11alisk. På
del~ er de kwelige, deh kan det stnndene om de ledende og un
ødelægge en god historie. denrykkeniJc grupper nimrer
'Beklageligvi~ fnr hele hi.~t(l- ud for~jene;1cafguldhajerjollr

rien. rektorkonlntcl nlL var vll- ualisterne. De nndenrykle er
hensallllingen sil kendt, at den mAske slet ikke så undenrykle.
havde været lil bchaniJling på et Korrekt nok linder der en poli
slomi~i.lc'i fornrat crl!i~e 'IVO( ·"IJ.~k 1(1Iil1P sl>:iJ i Studen·terhll.~ct,
nile, de \!ndenrykte, uniJenryk- en kamp, d,~r drejer sig om at
kerne. de ~\lknldte højre- og studentennil.iøet må~ke også
venstreorietlteret1e grupperiJel· skal hnve phh til venstreorien
tng. I referatet der titeres om terede ~[lldl'n'er, eller nm iJel
fred:lgen gøres der Iykl nllr. kun er højre<lrienlerede slllden
Ek.~lra Bladetser nogle ironiske ter, dersknl have lov lil nt præge
udsagn 0111 ni man vil træne i den politiske dehat. Kultur
v,\benbl1lg, nærknmpsteknik- gl1I(l(lerne, de religiøse hliver
ker nlY. og slmk~ hliveriJet for gi~ler i del:ne kamp, for klin
demlillllvorogfældendebevis- nktivister fra de moderlIle Slll-
er. denIer og Ypgdra~il ikke fI"t de-

Lidt pinligt foren avi~. <ler vil res vilje, vil de hellere smadre
være de svage~ forsvarer. nlen stude~lerhu.,et end ut bøje ~;g
nftr nu snlgtnl1ene ikke er r[lf for liiJt demokrati. Og iJe gør
gode! del, med lø~~n og hetz, gAr mnn

liniversitetet har heller ikke 111 Ebtmbtadet. Plere :lfEkstrn~

værtt sYl\llerlig finlfølende, nilr hlniJe!s jO\lfnali~ter hnr pmble
del gælder om nI overbringe mer med d,~t l\ulonome miljø,
personoplysninger til Ebtra- grundel lidi for meget .~magløs

hladet. En ~itunlinnOveNalhllll iournali~tik, s[( kan man ramme
hurde lade undef!;øgt tUer må" 'nogle grupper, iJer ligger i nær
~ke In(le registertilsynel se p~. heden af de autonome, ~~ bety·
Politiel med hunde - sikken nllr- der det knllp så meget om hiMO
kohundc finkrremmer Studen- ritn trsandellerej. ForsomEB
terhu~el - og rinder nugle få selv anlytlcr, revolutionen er
slllgv~bcn som er bragt ind i ikkenogeltt:sehkah-deterbare
huset i forhindeise med en anti- synd for dc kri.~lne studenter,
fnei51isk høring,derkunllC have rockog mu~itgruppeme •.~nnd
filet faei~ter mf. til at g~ til vol- heden bliver mm sæiJvanligl de
dclige provokationer. ria~ko· første offer. Man mil sandelig
ingen pistoler og stikvåben, in- intlrømme at journalister, der
gcn narko. ingen terrorrede, føler~iglnletpålivel,ermodige

men en jem~tang og 8 stykker når de tør .~krive som de gør.
kabel.derdeJvisvarberegnetpå Hele aktiulen mod Sluden·
~elvforsvar. Jernstangen pAsth lerhuset endl~r i de lidlige mor·
al væreet gleml.stykkelegtøj fr;a gentimer i el1 Iynd' klip IC uden
Yggdrl\sils p~eudoreligiø.~e ee- revolutionæl1 brød, Ehtrahla
romouier, del snmme gælder det Slapper ikke af den gnmd
nngle træstænger som kun ligt .~ineanikler,man løber linen ud,
nævnes i de nolle nfsJøringer. selvom mnn ved, nI mlln lyver
Er det sandt k:m del give et og at sagen u en and. Resten af
fingerpeg o[n hVllrfra oplysnin~ pressen bop,ocr pll.limpiniJen og
gerne lil Ekstra Bladet er kom. nllr i mange tilfælde ikke at
mel. springe fraefierbånden ~om 5a-

Ek.~tmbladet giver den heller gens rette sammenhnng anes.
ikke for lidt, nilr det gælder om Næste dal; undskylder EB li
al hringe oplysuingerom hvilke ge lidI, at de" vist var fejl i med·

leln.~listerne og ellers hoverer
man over. lit Sludenterhuset er
lukkel og ~kælder ellers ud lil
højre of venstre for al .slør/!, al
man ernde i lovene, det bedste;
for.~var er som bekendt et be
skidl angreh og d prover mlln
endnu engang; et anfald af po
litisk pamnaia nt gøre Reg
nbllen til en militant gruppe.
ved at komule med nogle tynd.. ""

, benede dtater. Mnn har I deili('" ,
ne rorhindeise lånt nogle inler-
ne dokumenter fru gnlppen, do
kumtnler der emen er .~tjlllet,

udlflnlllf politiet, eller Universi
telet.

Det kunne være en intere.~

sanl at vide hvorfra infonnatio
neme kommer. Nå men avisen
skal bc~kytle sine kilder, det er
knapt så vigtigt at Inge hensyn
tilofrerne.

Citaterne dtr så slammer fra
en per:son, iJer ~øger om opta
gelse i Regnhuen og om hvilk~l

Ilel end ikke oply.'lCS om vw
kommende er optaget eller ej.
Dtl tr .~I\ grundlaget for at for
dømme Regnhuen.

, Morale: I-Ivisdenne skal have
en, er det, at EB ikke sløvl ven·
ter på en saftig .~knndale, man
ofrer gerne alt pA selv al skabe
sine nyheder. Målet helliger
midle' og hcr stAr man på linie
med de værste fundnmentalister
fm de ydcr~le religiøse og poli~

ti~ke nøje.
Imedens griner et par indivi

der fra Moderate Studenler og
Yggdrasil en vis legmtnMieI i
Im;cr. Studenterrndel vasker bå
de hændcrog fødder i et rorgæ~
ves forsøg'" al redde stumper
ne, Pi Ekstrablll.dct sover man
hranden ud og drømmer sig lil
den næste skandaleog Ove Nal
h:m bestiller en lastvogn der
skal fragte alle h;ans ar..~ked~ga

verhjcnl.
Vagn TOnll'
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irKIft:dt - M (nr Thomseni
E-merne s1lr ikke til. Og

histvrien er ved l'lt dø.
Sf, spiller Ekstra Bladet

sidste tnønf ud: Del er den
israelske efterretningstjene
ste Mossad, der stAr bag det
hele. Deter en tt\JITd, dci'ktin'
risik~e at blive liggende pA_
bordet i mange, mange år.
Sand'. Forkert. "trlffiodsagt.
Og cer ml derfor kippes med
Oagtt, nAr Tøger Seidenfa.den
ukueligt fastholder pressens
roRe i ;udæknin~n ;d den
danske Watergate-aag, som
meddelt i Politiken den 3.
de<:f!.mber 1993: ~Vores uaf·
hæn,lige ·undeIBØgeJseslDrm
kan ikke undværes. •

det hverken vil imponere
Woodward eller Bernstein,
journalisterne der gravede sig
ind bag Watergate·aflytnin·
gen og Iik sat USA's præsi
dent Nixon fra bestillingen før
tiden.

Motivet, viDe de sige..'
Motivet sled være virkelig

cmoked - virkelig forbryde·
ris~.' ,

umulige: De ar sensationeDll igm med en snerren: •Det er
bagmand til at træde oHent· god gammel skik, at hvis man
ligt frem. Med en skæg-pry- ikke kan 6de budllhbet, så
ddse, der .f.3r journalisterne kan man da altid hugge hove
til at tænke på salig Phileas detafbudbringereIL«
Fogg, der rejste Jorden rundt Det er så sandt, som det
på kun 80 dage i en anden er sagt - velkendt i netop
eventyrlig fortælling. ., ,dis8e avishaller. ' . .

Hanll forlt1aring efterlader Og - som de ville sige på
ingen tvivl: Noget er riddent. TV·Avisen: Nu klarer vi fri·
et eDer andet sted • bul sag - il the shil hj~ tilt fim!
w1uJi?! I en presse, hvor et Ars

DRONNINGENS HUND Er det dokumentationen systematieke forfølgelse af
Mellemgulvet er som sagt det leveret af manden med den beboerne p5 Christiania 
sted, hvor en stor historie røver-agtige fortid i hjemme- ellet nedskydningen:u ti unge
først mærkes: Som en rum- værnet eller er det ... ? ABe på Nørrebro - ikke opnlr
len, der fylder organismen og synes som med ~n avismund nær samme Watergate-SlA.
stiger til en torden - lyden l'l[ at kamme IlA det samme tus som en tlyV Ar gammel
Irykpressen, der uophørligt svar; Ninn-Hansenll aflytrling ;d en spidsborgerlig
bringer dØgnets vigtigste ny- Ml'lnden, hvis'fortid ikke er juraprofessor, har virkelig·
heder videre. den bedste reklame i et pres_ hed~fomenunelsen, avære

Men - der er kludder i sekorps med vold8OltUlle ta- kår. Del har den - med BARE DET VAR MIG
mekanismeTL milkomplekser, er ciJl'lnceløs. mindre man to,restiller sig det PI tre uger er ingen blevet

Blandt de nænneste kon- Og fredløs. Alle insinuationer V'æmt tænkelige: At der er klogf:re. MendetgenopJivede
kurrenter tager kun Inrorma- gælder. Og den slags kan tale om et topst:yret. politisk dren~edrømmene hos os, der
bon og Det Fri Aktuelt hi- formuleres elegant, tllforlade- planlagt komplot mod den;u i 51 mange Ar har længtes
stonen alvorligt, 6gt, næsten-uskyldi&t og i og til kontrnvenlieUe prores- efter syner ;d ledninger og

Berlingske foretrækker bisætninger med. antydnin~ sar, der senere b6ver om- skjuhemikrofonerivoretele-
nyhedshistonen: .Jeremy ger, der gh rent ind i mellem. budsmaoo. Det er netop den· fonal'varater. Vi har alle
Irons til te hos Friis-Mikkel· gulvet hos en læserskare. der ne udnævnelse, der er selve send"! ombudsmanden en mis·
sen". JyDands-Posten priori· ogsA hungrer efter bytte. Nirm-~ansens motiv til en undelg tar.ke: Hvorfor var
terer bllmdt andet: .Intet NiM er NWm. 77wf.' ir _ aflytnmg, fasUlr de kulegra7 det lire netop s!dan en halv·
spor af Dronningens hund... han er ganske vist et mindre vende reporu:re. 'reak1i:mær spidsborger, der
Og B.T., hvor mellemgulvet bylte, da. han. allerede er gået 55 opdager de, at tesenhar fund1. den liDe -dims. bag
mA have dunket af hård. bit- af!n gang, men _ som en tiDe. men generende brist: tastE.i rrret1 Mon ikke skrue
ter misundelse. nøjes med P06tiken trods alt udlrykker Da mikrofonen blev anbragt:, trækkeren har været i btug
den noget mindre afslØring: det IlA en mindeværdig foni~ vidste ingen - end ikke IlA mange sm! kontorer der·
~BiRe. er sjov, nAr han er de den 26. november. ~Wl'l- Gammeltoft selv _ at han ude på universitetet de sene-
fuld..' " tergate-sagudløserpanik~. ville søge det fornemme em. ste uger?

Foren læser l'lfalle aviger . Konkurrenterne p1 B.T. bede... IEtparærligesvarfraven-
er billedet eiendonuneligt - udkonuner med en lige s! nek:redsen vil afaIøre det for
mens den ene halvdel af be- . de M'. und -o..: _.. MEN sA MOSSAO, DA enh~r. Vi bAber sta..tl~'_

folkningen oplyses om et mu- ~kt ~:i';nske =~~å'=~ Me.n. det m! have noget med indæt:lt - på det u1tima'1ive
ligt anslag mod demokratiet, .Top-chef: Jeg brød ind hos flygtningene l'lt gøre. Det lig- drama. D~e;ntationen ;d
må den anden tro, at intet er Gammeltoft.. ' ger lige for, og ingen af de ' en· l,lOdsæbting større end
hændt. De Imdersøgende ~-En1l: Allin viser sig at .hastigt fremadfarende repor-' Nyn:ps og Uffes smSkævlen.

. journalister grubler. What w være eneste lalde (selvom, ten! opdager _ til dato' _ Det er det. der driver os
do? I dagevis. Uden at k01!l~ han i første omgang har jjp-' helt andre gøremål, der kun- henirnodaviskioskeme.
,~ på rid. Si dØfhis.~~ \ . Ir;\ut i anon)'JIlt flertal i Eks- De kvalificere professoren til Sl;dan ml· det være i et
:NINN ER NlXON ,! ""':'! c· tra Bladet), so maybø - jll5t : opmærksomhed. ' land, ltYOl'det farligste, vi kan

maybt _·har han anbragt.- \Men d Thomsendal Tæn- korIUne ud for, ,er"at sil
Men Ekstra Bladets anonyme ': mikrofonen selv;' foreslk TV·" ker joumaIisternE! _ den mr- pand;~n i parketgutvet - nAr
IantomfortæUing har pirket til Avisen. EDer digtet historien stiske telete1miker _ han ml vi falder i søvn fornn ljerroly.
de dybeste drifter i enhver fra ende bl anden? ' 'ktmelindea,Mencletkande net Vi længes. Det er en
pressemand· og kvinde. .Og Den tese ml ramme diiek•. ,naturligvis heIler ikke. Politi- 1æng3el, ikke engang preS&en
~de tn IØjtnanter,j den..IiIIe,· le ned i Ekstr.l Bladets dybe- "ken sporer en navnebror helt kan rJVet"VUl'dere. SI giv os
JDnniddaga-Ø3;fde;;1 gør, ,det ste frygt, og avisen svarer ovre i Australien, men han er vort Watergate.

L
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Hvad med debatten?
l Studenterrå.det roser vi os selv for al være
tværpolitisk Dette er for undenegnede
ens \::JeI;ydende med en sober og åben
deroL Denor er del dyt:< rystende og lavt,
at der fra SoFa-s side, på trods af deres
kraftige beskyldninger om redaktionelt
misbrug af Q og deres mistillid til Præsi
diet ikke er kommet så meget som er
skrevet ord, der bringer deres voldsomme
beskyldninger ud idet åbne så alle kan
deltage i debatten.

Støpprøver
Del er med den steme fornøjelse, at vi på
remklionen har se~ at der nu endelig! er
ved at blive gjOrt noger: ved de forkastelige
stopprø~o.er fra folketingets side. De er ikke
væk, men del er lydeligt, al med de
seneste tiltag fra tingers side er det

\ beg)-1Idr. at sive ind, at disse prøver ikke er
i brugbare og, al de må væk så hurtigt som

muligl Fra redaktionen:; side skal dette
nummers store skulderklap tlldeles alle de,
der har arbejdet fra Studenrerr:idsside mod
stopprøver.•

dog en klar tilkendegivelse af, at SoFa på
Ingen made har opookning fra fagene og
ej heller kan siges at repræsentere andet
end sig selv ..

Studenterhuset
Bølgerne har gået højt bade i pressen og
lokalt på Studenterrådet. Beskyldninger
har fløiet igennem lufr.en om både
ntlgtmisbrug, fascisme og meget andeL
Beskyldninger der var så graverende. at
flere peooner på det kraftigste orervejede
at trække sig helt ud ar studemerpolil:ik.
Hvori ligger så grundene til denne
opskruede siLuation2 Di:iSC sbl findes ien

.1 enkell fraktions manglende accept af
;,Præsidiers handlinger efr.er Sludemer
ilhusets lukning, Ærgerligt er de~ at istedet
i for at tage en konstruktiv debat omkring
il hændelsesforløbet. blev det fra fnktionen
rSocialistisk FagfronlS (SoFl) sIde en

væmmelig personjagt hvor alle. der ikke
bifaldt denne usmagelige jagt skulle
!mægtes. Fællesrådsmødel den till 'elev

personlige frihed, og dermed på grund
stenene i vores demokrati. Redaktionen
håber at den fore~ende undersøgelse
ikke vil efr.erlade sig lige så mange
spørgsmål som Kejsergadesagen i slutnin
gen af 6o'eme. Læs desuden om denne
sag ideae nr. af Q.

___~~ ... Q··f\Jf/tq~3
2

Velkommen
Endnu engang kan VI byde velkommen til
er: n~1 og fantastisk nummerafQ. Siden
sidst er der sket så mege~ at vi kunne have
udkommet som et dagblad, hvis vi havde
midh::rne. Heldigvis har den naLurlige
kunstpause givet os muligheden for ar
LIæde et skridt tiltoge og fa et mere sobert
m'erblik,

Hvem lytter?
Sagen omkring anytnlngen af en profes<

( sor, der senere ble'r' ombudsmand, på
vores universileL har nu rullet i et stykke
tid Det er blevet helt tydelig!, at KU's
juridiske rådgiver lars Erik AlJin har spillet
en cenLIal rolle i denne sag_ Set i Iysel af
tidligere hændelser, hvor Al1in harværel
cenlI:J!t placeret, bl.a. Swdemerhus-SJgen
(som han nu er taget af), mener redak
tionen ar forholdene omkring AUin skal
undersøges nærmere. Ixs mere i artiklen:
Lars Oliver Nonh.

Der foregår øfefl5}lIligt ulovlige
an)tninger idet danske samfund Der: er
især problematisk nar disse al1)1ninger
bliver foretaget afSUlen eJler med sutens
billigelse. Det er e[ direkre angreb på den

- . '.' .. --. --- .. ~- .
. .. ~~~--k~::;;,~§~~~;:o~~~~~~--7t~:;::~~~i,:::-:~::~-:-~.:
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Holdningsforskellene gik især på, om
de udelukkede grupper var blevet høn i
tilstrækkeligt grad og om man kunne have
tillid lil, al de vil i fremtiden få en ordentlig
tcllandling af Sludememi:deti d:tglige
ledelse. At de ikke er blevet hoo mener
ledelsen ikke er rigtigt, men resultatet af
fællesrådSlllødet kan først og fremmest ses
som en opbakning bag Studenterhusets
bestyrelse. Ikke ud fra en konkret rurde
ring af hvad testyrel~en har foreuget sig,
men ud fra en holdning om, at det er den
og ikke Studenlenidet, der har 3rt::iyaret
for Studenterhuset Hvis bestyrelsen beder
om Studentemidets støne ien Forhandling,
vil Sludenremi~g g<i alcti,tk~
tudentemidet ønsker al bestyrelsen s a

være :>tær no til at klare sIg
På baggrundat den krit1Jc1rmar ble,·et

rejst af Præsidiet og Studenlerr.i.dets
repræsentant iSwdentemusets best}Telse,
kom det ~ Lillidsaf:>temning, der ble-f
YUr!det~ 'J'Ier hllf1drede ~1~f'l11Il{'1"5

overvægt. •

Fællesrådet er Studenterrådets øverste myndighed. Det
træder sammen mellem hver 2. og 3. uge. Fællesrådet er
sammensat af repræsentanter fra fagrådene. Der er ikke
faste repræsentanter, så fagrådet kan fra møde til møde
vælge hvem de vil sende. Fagrådene har stemmer svarende
til antallet af indskrevne studerende på deres fag.
Præsidiet er Studenterrådets daglige ledelse. Præsidiet
vælges at Fællesrådet. og det står til ansvar overfor
Fællesrådet.

udelukke! de pågældende fra Sludenter~

hUsarbeJC!e En treo~[ u!1dIOd at stemme
og der var kun IO stemmers overvægt for,
at der ikke skulle udSendes en pressemea:
delelse med en undSl§ldiHng, men med
en konektion og en opbakningba~
arbeide der er blevet lavet afRel?;l'bue
.Kroppen Dg Studerende med Racisme.

Der var jkke tvivl om, at de ruspen
derede grupper skulle have mulighed for
at låne mødelokaler hos Studemerrådel på.
lige fed med andre, dYs. reservere lokaler
fra gang l~ gang, men mindretallet,
kraftigst repræsenterer af Psykrådet,
Geografi.l!r. Fagråd og dele afjurrådet,
mente atStudemerrådet skulle stille
erstatningsfaciJiteter til rådighed for
grupperne. For at hjælpe gruppernes
brugere - især de studerende der havde
fået psykdogisk rådgivningshjælp af
Regnbuegruppen - og for at vise
solidaritet i forhold lil hvordan gruppeme
var bleve~ behar.dlet i p~e,,"~en. Et 5t'J!t

flertal afviste ønskerne om at give Regn
buegruppen og Studerende med Racisme

,mere end almindeJiE bmgsret tillobJerl1e .
i Krystalgade.

------Q--,------------'-----4

Studenterrådets holdning til
lukningen af Studenterhuset
Studenterrådet har været meget involveret i Studeo.terhuset t dagene efter lukn!:ogeo. Studenterrådets hldtlge og
fremtidige handll:og l denne sag blev diskuteret på fællesrådsmødet den 4. novem~r 1993. Dette er et
kommenteret referat fra delte møde.

r dagene efter Ekstra Bladets artikler om
Studenterhuset og Rektors lukning af
S[udenterhuset handlede Studenterrådets
daglige ledelse, præsidiet., på egen Mnd
med bl.a. pressemeddelelser Oll en
begrænsning af de to brugergrupper
Regnbuegruppen og Studerende mod
Racismes brug af Iololerne i Krystalgade.
På fæ!Jesrådsmødet den 4.11.93 blev det
afgion hvad Studenterrådets holdning er Hl
Studenterhuset og om Studemenidet
stØtter op bag de beslutninger præsidie(
meme, der skulle uges ide hektiske dage
efter lukningen.

Der var enighed om, at lukningen af
Studenterhuset var forken, at det stadig
skal være brugerstyre[ og placeret på den
gamle adresse iKøbmagergade, men ellers
var fronterne uukket skalp{ op.

Præsidiet kunne vedkende sig, at der
var enkelte ting der kunne være gjon:
anderledes, men som helhed mente det, at
l\.r.;ne stå ir,de for sine besl'.;t.'1inger. :9!.J.
ha"de en pressemeddelelse kunnet give
det indtryk, at der var studerende fra
Regnbue.'truppen.0:' Studerende med
racisme, der var blevel ekskluderet fra
Sludemerrådetog forment adgang til
lokalerne. Ingen studerende var blevet
ekskluderet, og muligheden eksislerer slet
ikke i Studenterrådets statut Det var det
punkt hvor de to fronter tilsyneladende
var tættcst på hinanden, men der var
uerughed om der skulle være tale om en
undskyldning eller en beklagelse. FcruJer
ne for en undskyldning mente, al præsi
diet haVde været med Lil al kriminalisere
de berØl1e personer og bruge!'8rupper.
-Præsj(he[ meme aet var pressens ansvar,
dg af det desuden var en opbakning af
Stu~.aernavaeJ

3

\.

virksomhed, der forsøger at udnyUe
siluationen på. en .plat" måde og drive
hetz.

SLuden!errådet ønsker imidlenid A[Jins
roller nærmere undersøgt. Der skal ikke
lægges låg på, blot fordi han nu er 0emel
fm sikkerhedspo.sten og Studemer·
hussagen.

Det skal foregå på en orden~ig og
saglig måde - og internt på. KV.

Det er vigtigt for universitets stu
derende at have tillid til den person, der
bl.a rådgiver i juridiske s~rgsmil (r.eks
mht. st:!lutter) og del er vigtigt for hele
Københavns Unive~iteL

Andet Ion vi simpelthen ikke leve med'

•
-mf

AllJns ædegørels2 kan rekv1æm po. Vor
Frue Plads, linder henl!1snfng IIJ lov om
olJerll/fghed i [on:alJnlngen .

1o"V\ød2 YV..A'...... UC- ....,

-n,'Io.-,z,e- ~ s.!'"

~r----., ili
~-f-'" , /1

Her oplCæder AJlm· anonymt sot#?',/~-..... ~l' I' f
J ,r ~ .... .

kJlde og eneste .hlstoflebærende" person I, J,--- ~-. - >----@ !
sagen UdenAJhn lOgenhIstone L~:':'" _' ~:. /

Som æle Danmarks ,helt" tager han ~-'-- ~

alTære J 1986. Han rager også .hensyn" til . I.~.~ .' --/)/
KV ved ikke at ,rode andre ind i det". Han ."""-. ... .... .. '!fi
er efter eget udsagn sågar ude i noget, der ....-i~ .-:?~-.o(. ... I,;:J. .
kan være direkte usundt ~ .._.~ . ~....

Men ka?~ !eve med at have en ansat,/~- .'
der ikke gal' til sme overordnede med den .. ! ..:.

slags, men heJlere til EkSl:ra Bladet 6år : 1:1 ;
efter? ~.~?~. ...; '-,

,'il ~,
:\otiske skal man se på. hvad AJITn cpnar
ved denne sidste lIlJnøvre?

Efter pressenlooct, hvor han stod frem
som vidnet efter endelig at have infor·
l'l',eret rektor, har vi hver dag kunnet læse
nj'1 i føljetonen iaviserne. Så har .oIJlin en
drøm om al blive berOOlt, har han da
opr.aetdeL

H;Jn er ikke længere kun kendt på KV
og i universiletsmiljøet som sådan. Kredse
han ellers har v-æret kendt i (nu er skytte
foreningen visl ikke længere ekSi
sterende..,) er heller ikke længere alene
om at kende Lil hans eksiSl:en.s. Det gør
hm selvfølgelig mindre egnet, hvis man,
som en jørgen Hansen, i fremtiden ønsker
aL henvende sig til eHer have forbindelse
med en person på KV i sager, der ligner
an}1nings.sagen i foråret 1986. Han har
offentligt lagt distance ta sadanne miljeer
og fTemstår som den relSkafne m:md, der
gor ,what <: man'~ S....t2ri'J'.

, Endelig opnår han helt al fjerne opmærk·
somheden fra Studemerhnssagen. Eher

, manges mening var hans rolle her
, remme\\g betænkelig og det burde h.:lve

faer konsekvenser.
Si langt nåede det sier ikke.
Han har konsolideret sin stilling: har

fkt en kraftig pål.a!e, men beholdt sit job.1
Sagen virker nu som afsluttet iden I

henseende.
I skulle nogen ønske al undersøge
! nærmere, va det blive opfattet som en

Lars Oliver North??
SUkkejs Ove Nathan. Stakkels Koten
havns Universitel Skandalerne kappes om
at pryde.verdenspressenS' forsider i disse
uger. Og hvad vi ikke har fået i opmærk
somhed omkring udd::mneJsespohtik, får vi
nu på helt andre olIlfåder.

.Det skete j de dage.." kunne meget
apropos have været indledningen på Lars
Erik Allin.> redegørelse om hans rolle i
aflytningen af en professors lelefon j 1986.

Hvad der er mindst lige så interessant
er, hvad der skel. siden da og for g:mske
nylig, som far Allin til at fortæUe juleeven
tyret en novemberdag j 1993.

sem studerende på ru vakte det ikke
kun min interesse at læse og gætte med
om årsager til afI)1.ning, efterretnings
tjenester og regeringsmooer om nanen.
Det er mindst lige så interessant at se det
fra en universitets-siTlsvinkel: hvad ER det,
vores juridiske rJ.dgiver render rundt og
laver? Og hvad h:lr del- eJler skal det have
- for konsekvenser for ru

Det er svælt ikke at have Studenterhus
sagen ibaghovedet, når talen falder på
Allin. Sludenterr.i.det har ikke væreL alene
Dm al ha' bidt mælke ihans fremtrædende
rolle og opførsel i denne focbindelse.
Mange gætterier og spekulationer!nr
været affodr. heraf:

Hvilke oplysninger førte til rektors
dramatiske handling? Hvorfra kom
oplysningerne? Var der ,skjulte interesser"
for ~t f;i lukket h!'!"et - cg fi: ;:;:!e!\Jkl~~:

bestemre grupper fra huset?
Hvem ~tjekkedeu huselS medlemslister .

for Ekstra Bladet?
Hvorfor beslaglagde man materiale i

huset, der ikke har noget al. gøre med
medlemlister og økonomi? Osv. osv.

Allin el nu ,taget af sagen"', og deL er d:t
for sj vidt ganske betryggende.

Ekstra Blade!. (tør, hvor aoclre tier)(der
bragte [errorhistorien, red,) var såmænd
også førsl ude med historien om aflyl.
ningen.
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Det endelige opgør

Studenterhusets generalforsamling
den 13. november var en
marathonCorestilling på 6 timer.
Megen galde blev spred~ men
huset er nu på vej mod en
bæredygtig fremtld.

Så holdt Studemerhuset sm længe ventede
generniforsamlIng, hvor de meget omtalte
eksklusions og suspentationssager skulle
behandles. Q's udsendte v<!r mødt op j

kraft af sin status som meni~t medlem af
Studenterhuset.

Fronterne wr klare
Fiol. 7. Studenterrådets store mødelokale,
var fyldllil randen, 108 sremmeberenigooe
var mødt op for at give deres besy..- med
omkring de forskellige sager. DeL var heil
lydeligt,;ll. salen \'<Ir delt j lo. Der var

Regnbuen og deres stOller, der seJ~føl

geligl. mente, at eksklusior,eme Val' helt
LIbereulget g& den anden gruppe. der sa
[msels viLIen:føreJse som del. afgørende
,pørgsmål uanset om det målte betyde en
forsat udelukkelse af de belasl.ede grupper
(red:. Regnbuen, S(uderende mod racisme
og YggdrasU).

De tange argumenter?
Efterde indledende annbøjnioger med
valg af referent øg dirigent blev det tunge
sk)ti kørt på banen. Regnbuefløjen
ønskede Fm starten, ats:iliOteregeneralFor
samlingen ved at påberåbe procedureUe
fep. De mente, at eksklusioneræ var
ugytclge og IØlger.de, at bestyrelsen måtte
trædIT~d aUiIXlte SlOr jlmel
6I300l regnbue folk og lignende. Bestyr
elsen redegjorde det €fter for deres
handlinger og det juridiske grundlag for
eksklusionerne. Dene var tytleligvis ikke
nok for Regnbuen, der vedholdende blev
ved med at råbe pa procedure indtil det
blev slået fast '..ed en tUJidsafstemning til
best)1e1sen, at generalforsamlingen
støttede bestyrelsens tolkning afvedtægt
eme og del såkaldte procedure 3gument
ikke var holdbart. Efter en ~mvisning af
en video aflVl-lo'lJ' hvor lo regnbuefolk
tager a~Y.lret for de fundne våben og
indlæg fra begge sider, blev der $temt om
eksklusiooeme. Resultatet blev, at
eksklusionerne opretholdes.

, En svlnestteg
I r forbindelse med den efterfølgende
I diskussion af de enkelle grupper, del var
I blevet suspenderet grundet deres uklare
, forhold, pI'<tsterede Regnbuen en SYLne-

l!1:re afran . Før mødet, hvor d"'er blev delt
!Verse l 8smateriale ud, delle Regn

buen også nogle løsark ud. Disse viste sig
at il)deholde blandt andet en artikel b
Demos (et lille antifu3Cistisk blad), der
stemplede et medlem fra Yggdrasil sem
medlem af DNSB (nazisteme). 'Beskyld
ningeme iartiklen må betegnes som
v<trende helt ubegrundede~ uden hold \
virkeligheden. Denne handling står fer
mig som værende ligeså lav som EkSlIa.
Bladets kampagne mod Studemerhuset.

Koak1uslonCfl
SIULningen på denne eftermiddag ble~'

lige'iå festlig som starten. Regnbuen
udvandrede efter afstemningerne mec
langermendene 5å hcjt i luften, at mm
skulle tro atde v::Jr mrdende meteo
rologer. Res:en sad så tilbage med et Mb
og en tro på, at det nu ~-me være muligt at
komme videre med en reel rekonstruktion
og genåbning af huser med der mål. Jl del
skal være et sted h~or ajle de 30.000
studerende ved universilelet kan komme

•
·Ic

Steen og Stoffer

son GAl HANOWJø;N5
MAND reR JEG If<KC LeBE
RJ51I<Of;N.

MAN U,DS~R, fif IN(H ~R JA
f,HK6/..T DG fiNTYIlIG7, SOli
Dif 5ER UD I/SD feRsff
eJfKAS1'. \j~Of.N SR
HANDL.JNG5 LAMMENe&..

00 H6R~ f1MI 'ISO ,Df;go
SVÆRE:R& eR Drr 11T1f1G&
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Studenterhuset er lukket. Men det hat det ikke altid været. En af Q's læsere har på trods af de11 seneste tlds
tumult, set sig anledlget til at komme med ro anmeldelse af Studenterhuset.

Studenterhuset?

»-"'" ,-".""-,..,-.-.-." ---....,......,.'"

har kunnet foreuges uden arkitektens Og
KU's gockendel.se. Dene har \høj grad
medvirket til et hærget udseende af huser,
noget der lnåske har skræmt mange. Man
kunne måske oven i købet ttlbe at den
megen dårlige og ikke særlig retfærdige
omtale j forbindelse med lukningen, på
længere sigt kan vendes om, udfra devisen
cm al dårlig omtale er bedre end ingen
omtale.

ni sidst skal jeg angående den omtalte
banender (som sandsynligvis harværet C
medlem, dvs. rn.::d1em af en JkUvkl.':i
gruppe i huset) sige, at rums udta:elser m:i
sLl. for egen regning, men l~føje a: han har
ret i at cafeen er Studente:husets ansigt
udadtil, hvilket dog mere er et re$Ult3t end
et må! i sig selv. Der foregå' meget andet i
Studenterhuset end cafeen og der man
læser i Eksuabladet..

,,-"~~".o.=~;~..
'.o,-so";~~. : ..
10-' <,~...-_~~,~ {

en gavnlig effekt, og her skal man nok
ikke oveist: de\1I~le psykologiske dela!je,
at ved at skulle fremvise årskort ved
indgar.gen for lt komme grntls ind, giver
den studerende en føle/se af at hore til
stedet Forsøget med entre er dog ikke
gennemprøvet, og her skal der nok peges
på en vis lukning, som den 19. okrober
satte et f(l{eløbigt punktum for Studenter
husets aktiviteter.

Hvis og når Studenterhuset efter alle
solemærker at domme genåbne: j forårel,
vil forsøget blive fortsat og Kobenhavru
Universitet vil e~er forskellige udsagn fra
adminig,ralionerl tage siT. ansvar for
bygningen alvodigl, og medvirke lil, at
stedet ikke rOl1Sat ligner af en kondem·
nere, ejendom. Det skat her siges, at
bygniugen er freder og ar ingen bygni~s.

mæssige forandringer (eller forbedringer)

STUDENTERHUSET

dere:xle. Specielt gymnasieelevernes
indtog~ lit været en pl.ge. De ornnlte
svenskere kender vi ikke noget til (hvad
med cafebestyren carin?, red) Swderter
huset besluttede islumingen af sidste 
semester al gøre noget ved dette problem,
Illt'n da der er nere årsager t~ problemet,
v-ar det ikke neml at blive enige om hvad
man skulle gøre. NogIc årsager kunne
være:

-FIi entre.
-L<tve ølpriser
-,I;lusikken.
-Bygningens udseende og vedlige-
holdc!se.

De Io forsle er direkte okonomi~ke

v-ariab.'er, mern de tO sidste drejer sig om
indhold og image. For ikke at gøre
indlægget for bngt, vil jeg koncentrere
mig om, hV"Jd vi fra Studenterhusets side
~r valgt at gOle, frem for at lave en
analyse af de enkelte punkter. (Den
analyse har jeg forsPgtat lave imaj
udgaven 1993 af Sludenterhusets Husavisl

Den 7. september besluttede studemer_
huset sig for al forsøge en entrtordning på
fredags aftener, som går ud på at der er fri
entre for alle studerende ved højere
læreranstalter, ved fremvisning af IDldigt
årskort, mens ikke-5lud~rende m<l betale
enlle. Desuden skulle musikudbuddet
være mere varieret og skulle ind imellem
kombineres med diskotek for ikke al
h2vne i forudsigeligheæn<;. dØli,f;plcte_
Enlleordningt:n har køn siden rusfesten
den 17. september og s;.lles al have haft
en overordefUlig god effekt på speci~lt

gymnasie publikummet, som ,ide" er
reduceret gevaldigt i .mul. En skønsmæs
sig \utdering at" publikums 5;I'T.taen
sætning, udfra mængden af fremviste
årskort cg enueincUgtens størrelse, siger
at 6G-700h af publikum fredag aften er
studerende, heraf langt stØTstedeien fra
KU. En kraftigt øget PR-indsats ror
naturligv:s ogsa tn dd af skylden, men
tendensen er ikke til a[ tage fejl aL En
selektiv entre, som signalerer, at de
Sluderende er det primære publikum, har

(

Svar!

at Erik Albrechtsen, formand for
Studen~erhU5et

tll M. A. Jad', Indlæg nm
Studenrerhuset

Først :ikal jeg ikke undlade at sige tak for
de[ meget humoristi~ke (Mber jeg) inrUæg
om Studemerhusets cafe. Jeg mol: dog
tUrøje, at jeg tror, al den omialle aften, som
må have fundet Sled før en vis lukning, har
været særlig grel. Men ikke desto mindre
gor du i il1dlæ~et opllyætksom på en
problematik som Studenterhuset på. i~n
måde har været blind overfor. Til tider,
specielt i forår~t '93, har der været en
tendens til, at publikummel i cafeen på
fredagsaftner nar besLl.et af Me-st\)-

der og var medlem.f Studeflteshl.lset (jvr.

før omtalte præmisser). Derefter, le!l:ere
ramt og lamslået, spurgte jeg, hvorfor der
ud af kunderne var så få der læste på
Universitetet, og prompte svarede han, at
Sludenterhusel ikke havde som funktion,
al underholde læsende mennesker, meu at
det slr:ulle være et ansigt ud af tU. Som om
UniVC'lsitetel er upopulært (se blol. ant311et
af afviste perår) og skal overbevise den
lalleglade gymnasieelev om ane universi
teteLs roruæfTelighech

Senere fandt jeg min desperate ledsager
og hev barn ud ar Studemerhuse1. efterfulgl
af to holland5ke unge kvinder, el seocre
viste sig al være jyder, hvilket jeg ikke
ænsede, men man oplever jo meget en
fredagaften i Studenterhuset.

lttr det fjerneste rred hinanden at gøre. Da
min ledsager på grund af sit køn og sin
stilliDg i forsvaret iOm banal menig havde
været pa øvelse i del fØl nævn\e landskab
- der udmærker sig ved en~ produktion
aftjlrøget makrel og dansk Iiner4tur
hi:;tone (Nexø). men mangler pro:lrJktion
afyngre menne~ker - og isrr efter hans
synsvinkel yngre kvinder -lod jeg de IO

hollandske unge kvinder i stikken og
under hans kommando. Jeg begav mig ud
blmdl stucern.erhU5e1S kundekreili
balanlen:r.de merl en fadøl.

Da musikken den nal glimrede ved at
udmærke sig - idet del var afrikansk etnisk
musik af en frenuned herkomst, yders[
kedsommelig og ensformig, hvor den
eneSle posilive kvalitet var, at man dårligt
kunne høre den - var det muligt at etablere
kontakt med kundekredsen Da deres
udsendte v:ll' bleve!. udsendt af hans
krævcnde og cl1Uige redaktor for et ofu::
fulværende blad, måtte jeg forespørge
enkelte individer, der stadig var ved deres
fulde fem, om de gik på Kobenhavns
Universitet. Deres udsendte fandr erær
diverse ansLrengelser to 00 som gik på
Unlversiletft og læste statslCl.mdskab, hvor
af den ene opl~e mig om, al han skam
V:J:r'avancerel:f~ ~ 11 ril bl<;."!'"n og ~å ~så

sådan ud. E.ter disse ringe re.<;.ultaterdrog
jeg op!i~istisk ad baren hen med et tomt,
rungende f:rlrnsglas og min umættelige og
tørstige nysgerrighed.

Da jeg endelig fik mig presset op tIT
baren, der mangler benstøtte, påberåbte
jeg en af de utallige barlolks opmærksom
hed Jeg spurgte naivt om h:m om ban da
ikke gik på Københllvns Universitet og i så
fald. hvad han læste, men nej. Han læste
ikke (og her havde jeg håbet på en sikker
gevinst), og hvad han så lavede oppe i
ban;n, og !jeget svarede han, at han.'lod

For langt tilbage følte deres udsendte sig
foranledigel til al tegne et medlemskab at
Studenlerhusets forening for formedelsl ;O
Icr. Pr.rmisseme for medJemskabet er at
man er uoder uddannelse - vel al mærke
en højere og ofte videregående uddan
nelse.

Da Deres udsendte befandt sig i en
fredagsatmosfære havde jeg beslutte~ at
jrg ville drage 0lUe af ml medlemslob og
udn~tte &udenterhusets facililcter, som
blandt andeL inkluderer et mix af billig
fadøl. afi (}vrigt ganske glimre~ og ikke
foragtelig kvalitet, og levende musik, der i
-.li spal50mmelighed kan nydes fuldstæn
dig kvil og (rit, alISa det s;dste. Denor
foretog min ledsager og I.:ndertegnede
[UfeO frd mJn ringe rolig ind til studenlff

husets vdsignelser iet regnfyldt og koldt
vejr.

Som del et sædorane i København, er
dens indre ~ og især dens etablissementer
og de værste bev:t1tllinger - fyldt lil et
bristende punkl af mennesker af,'idt
forskellig herko!DSf., adfærd og ud5eende.
VI har alle stiftet I:ekendt5kab med fulde
gymnasieelever og uædruelige svenskere.
Sludenterhuset udmærker sig ved ikke:lt
være en undtagelse. Da der er gratis enere
sammenkogt medbiJlige drikkevarer og
billige køn m, red), er der daværende sted
altid fyldr op af mennesker hen ad midnat.
Man er sikker på al: der er gang iden, hvad
den så end er.

Hvilket minder mig om, at Deres
uGsendte og hans led~ger, der lrXt efter
en uges slrabadser og øvelser idet
bornholmske og gJnske pæne landskab
med den moske hærs udmærkede
fellkøkken og sløringsnet, mødte to
hdlandske og yngre piger - hvilket ikke

alM. A.Jar~ D.t31ogl°,tuderende
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Lyt en gang!!
By 5001dhart

ImetJnende lukkede Snoldhart sig ind på
sit kontor. Kontor var måske så meget
sagt, men Snotdhart var nu glad for det
alligevel. De [O ølkasser med en 'kiffer·
pl:lde på var da et glimrende skrivebord,
og hvem kunne klantre ham for at synes at
en udstoppet kat fungerede som den
bedste direk1:ørstol på markedel

Det eneste han nu lIkInglede var nogle
kJiemer. Snoldlun fur.derede lidt o,'-er, om
det nu var en go::! ide at g~ ind i detektiv
branchen, men hvad fanden ænlcr.e han·
han havde jo prøvet så meget j sit liv: lun
havde sprunget bungyjump, gcx:lt nok fra
et spiseoord, men p:incippet var jo det
samme, han havde været sponsreportor
(og den enesle tU'itede\"J:;rende afslagsen
tilmed) ,il irhumiredets stØrste sp:Jrt5·

begivenhed, VM i oste. ReSl:lUr.:Uør, havde
han også været, hvor i DanlIklrk fås en
bedre forloren karklud, end hos .The
Sr.oldhart Snackb::1r"? )0, tænlcr.e han det

. slalslum nok blive sioYl, men gad vide,
hvad lIkIn egendig laver SOffi detektiv.
umiddelbart havde han forestillet sig
nogel i retning af gule ærter med fyld, eller
en syngende hæftemaskine, men efter al

have lavet lidt research, og læst .De to for
lidt" (der mi siges al ~'ære et must for en
hver nystartet detektiv: Fed 00g, blev på
det kra/i.igeste snyrll. ved Tbe Hugo and
Nebula Award uddelingen, hvor det
udelukkende skyldtes at dommerkomiteen
bestod af ordblinde, cg derfor udnævnte
Gane With The Wind til ;lrets prisvinder,
da de troede den handlede om fordelene
ved at bruge OtJI'svin Jstedet for kul Lil el·
prcdulction, de de er meget mindre c02·
holdige. Ml1jøbevidste vat de j det
mindste, de kære dommere.)

Pludselig ringede telefonen,.soffi
telefoner nu har det med at gøre (det ville
p væte smaJt, hvis man opFandt en
telefon, der i god tid før den ringede,
advarede herom, så man ikke behøvede at
f1 et chock hver gang). Snoldhart løftede
roret og sagde· noget ovemsk:eooe-

.....Hallo.•Thomsen?" kxl del fm den
anden ende af røret. Aha, tænkte den kzre
Snoldhart, tænk at jeg aHedere er så stort
et navn, et jeg har fået et a[ias.Udemærker
tænkte han og svarere'Ja, der er mig".
Stemmen S3gde:'Det er majoren, jeg har
snakke! med overskæggel, SOffi har gemt i
skægget noget,.soffi du ved slal bruges til
den Gamles kOnlor"."SprIite" udbrød
Snoldhan, og synes det var lige lovlig
groft, at majoren talte i koder. ,Glimrende'
svarede Majoren, ,så mooes vi hos Fruen
foran kirken kJ. 3i nat." Nu var Snoldhan
så heldig at han var indehaver af Politikens
Synon}lIlOrdbog, så han fandt hurtigt ud af
hvor det var han skulle male majoren og
overskægget

Klokken var ikke mere end 16.06.34
ifølge hans ur, men han led sig ikke narre,
for han vidste godt at uret gik fire limer og
tolv minutter for langsomt. Det var et trick
han havde læst i ,De LO for lidt", Enhver
detektiv, med respekt for sig selv, lod Sil
ur gå 4" timer og lolv minuller bagud, for
hvis de skulle være så uheldige at blive
anholdt af en ubegavet politibetjent
(eventuelt en iYOe), og jyden SJgde
.klokken er så og så lIkInge og du er
anhalm", så kunne man som regel sige deL
passer ikke, vise poHtibetjemen sit ur,
hvoiefter han ville klø sig forvirret j

overskægget. og sige.så ka'er. sgu os' wæa
li majt", hvorefter beljeoeten vme sige
,klokken er så og så meget og du er
looladl",

Tiden gik, og klokken blev 20A8 på
hans Uf. H3n havde C3lllCA1flerer sig som
søjle, da han stod ved Fruens kirke, og
kunne ikke forstå al folk kikkede mærke
ligt på ham nar de gik forbi. EJ: minuts tid
efter kom to fyre gående. Den ene havde
et overskæg på størrelse med Langeland,
og den anden var egentlig meget normal,
bortset fra når han hos:ede hvilket hM
ikke gprde ret ofte.•Du må være Thorr;.

sen ~ udbrød overskægget .c'eg, mai"
sagde Snoldhalt, og følte sig ret over.på.
Overskægget havde [~syneb.dende nøgle

til bygningen, som de kaldte for Hoved
bygningen, så han låste op, og de gik ind.
Lidt efter stod de foran den gamles kontor
Også her vfrkeæ overskæggets nClgJe.
.Det er her du kommer ind i billedet,
Thomsen. Du er jo ekspert, så åbn lige
lelefonen.~ Snoldhart tænkte at det nok
vUle være dumt, at efterlade fingeraftryk,
så han log sine sko af, log sokkerne på
hænderne, og skruede telefonrøret fra
hinJndell Overskægget pillede nu en rille
dimsedut ud af telefonen, og fJskede et
gennemtygget 'il.ykke Shake-tyggegummi
ud af overskægget, og pakkede den lille
dimsedul ind idet .Haha, nu tror de del
er russerne der har en fJnger med i spUlet l
Jeg har hørt, at det er ~dan de gør der
ovre, sagde overskægget ,nu skal vi bare
ned og have en lille en på baren. Hvem
tiger saks og konvolut rned?~. Da ingen af
dem havde de fornødne remedier på sig
tcg de ned på balen uden. Da de var
kommet derned fiskede overskægget en
konl"Olut frem, adresseret Iii PLIT, l'et var
godt nok ret småt, men som den s:Jnde
detektiv han var havde han observeret deL
,Så," .s::Jgde overskægget .nu har vi været
på baren og laver et brev l~ Plet Jeg
glæder mig til at se drengenes ansigt OVre
på skydebanen, når de får brevet Det er
hævn, for dengang de b:uberede mit
~myge overskæg af", Snoldhart spurte,
hvorfor i alverden, de havde barberet hans (
oVCfskæ~af. C-,-ciskzgge:: svarede, at dl;';
var fordi FLET var blevet fornærmede over
a[ han havde grinet sin røv i laser Ol'er en

. ~~;,""'!:"~~t, åer .·afstemplet ,fORrgo
UGT", og da han havde åbnet den, lå der
et Anders 'And blad i den, hvorefter han
havde drUJet dem og bIdt dem for
Scodwd Yard hel'e lørdagen nede: på
skydebanen. ,.l....å, Thomsen" sagde
Overskægget til Snoldhart, .du m:} nok
heDere fordampe. Her har du en bUlet t~
Australien, hvor jeg foreslår du slår dig
ned Der. vil ikke være smart af dig al
befmde dig i Darumrlc fremover, ilyoo
knowwhat I mean". Snoldh3ft, der jo ikke
er dum, forstod hint'et, og trnskede hjem
Han opg:rv derefter at være detektiv, men
var lykkelig for at alle havde troeT. at han
hed Thomsen.•
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Fra vores læsere

Videnskabsbutikkerne på Sjælland er nu gået sammen for
at forbedre deres tilbud om viden til interesserede uden for
de højere læreranstalter.
Hvis du gerne vil arbejde konstruktivt med din faglige viden,
kan du henvende dig til videnskabsbutikkerne:
Københavns Universitet, Naturvidenskab, tit. 35 32 00 90.
Københavns Universitet, Samfundsvidenskab, 35 32 30 99.
Danmarks Tekniske Højskole, tlf. 42 88 22 22 lok. 5940.
Roskilde Universitetscenter, tit. 467577 11 lok. 2129.
Videnskabsbutikkerne er beskrevet i en folder der kan fås
på bibliotekerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bomholm~
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under stærk
[XJlfllbeskyn,1se
jorsvinder underlige

. _lenIlIImed

",det hemmeI1ge
malerIfJie"fra
Kejsergade_~ I
storjart krm!r btfen
mod ensretningen t
SkindeT8ade og
rammer en
poIlttbetJenl. der
lndJæggespJ
ha;pIfaIeI. (joIoJ"'"
Glargaard)

lokalerne over en snes fjfrnskrive
modt!gere, et anlæg der mindede om en
halvstor radiosender, samt et flere
kvadratmeter stOrt panel spækket med
elektronik af den type man finder i
le!efonhuseL".

Al der foregik noget iden gamle
uni~·ersitet'ikælder var en kendsgerning.
men hvad del egentlig var, fik offentlig
heden aldrig kendskab til.

EfierretningSljenenstens og regeringem
eneste besked var, at det var .el kommuni
kacionsknudepunkr under for.svJfeL~ . og

at det var hemmeligl

D. 21. oktober gik Studenterbladel i
U)'kken med forsideO"·erskriften ,..Arbejder
efterretningstjeneSlen på Københavns
UniverSitet". Men det VJf dagbladet
lnfonnation der kom først med nyheden.
Inden Studenterbladet kom på gaden
offentliggjorde Infomution historien om
ljttecenlr.l.len iKejsergade. Det skabte
røre: i offentligheden. Studenterne sute
døgnvagt på bygningen for al forhindre, al
efierretningstjenesten fJernede kompromIt
terende materiale. Under Sl::erk politibe
skytrelse ankom samme afien en vogn
med fire personer, der læssede papirer fra
kælderlokalerne og ind i vognen. I stor fan
kørte bilen mod ensretningen i Skinder
gade og ramte bl..a. en politibetjent Flere
studenter blev arresteret, da de forsegle:lt
forhindre bilen iat forsvinde med det
kontroversielle maleriale.

Dagen efter besøgte dagbladet Politiken
sammen med formrsminister Erik Ninn
Hansen lokalerne i Kejsergade og rappor
terede: ,Da besøget fandt sted rummede'

Q----~

Kejsergadesagen

Iefterare!: 1969 Vår der igen hektisk
aktivitet blandt studenteraktivisteme,l
universitetets ejendom iKejsergade, hvor
bl.a. Ø:itasiatisk Institut holdt til, havde
studenterne i en længere periode døgnet
rundt hørt mystiske lyde og set skinnende
lys i bygnngens kælderlokale. GenLagoe
gange var cottoncoatklædte personer gaet
ind ien butik på. Gråbrødre torv og videre
ind i forretningens baglokale uden at
kooune ud igen. 'Butikken stedte op til
unh·ersitelets bygning. Samtidig havde
man undret sig O'o·er, at der iårevis
jævnligt var udført kabelJfbejde fra det
nærliggende postkontor i Købrrugergade.
l oktober begyndte studenterne syste
matisk at overvåge bygningen og del gav
s'tof til en formodning om al efterretnings
tjeneSten havde etableret en lyttePJsl
Ordensmagtens yderste forpost havde
tilsyneladende lejet sig ind på student
ernes universitet. Del var noget som
kunne få aktivistsindens i kog 4 ikke
mindst fordi efierretningsljenesten ved
flere lejligheder Vår grebet i en registrering
af venstreorienterede aktiviteter.

Det er ikke Iørste gang unlvenitetet er blandet sammen med voldsomme sager om efterretnlngstjenesters
gøren og laden. 1eftecltet 1969 startede det der senere blev kaldt Ior Kejsergadesagen. Følgende er fra]akob
Gottshaus bog "Rebener og medløbere".
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eL var så snæven:, at jeg såg:tr sad og
smuglyttede tU de jurastuderendes snak,
og kan en humanist synke meget dybere?
Delte fortsatte på S[atskundskab, hos
Polinerne og hos de mexlerate. Alle
stedeme prøvede jeg at dreje samta1eræ
hen på det egen[Jige, nemlig bar-evalu
eringen, men »de flfe scienter" bavde
:i~nban. besluttet:lt ignorere min blol.Le
tilstedeværelse. Da vi forlexl de mexlerate~

lokaler gik vi forbi studenterrådet da en af
firebandens medlemmer sagde al. han
havde glemt ooget der. Mens vi ventede
på Henrik er der en der råber: .Se, Kasper,
inde i del der skab ligger del nyeSte
nummer af Humanist", Do jeg børte dette
sprang jeg selvsagt ind i skabet for at
ehrvelVe: bladel Da var det at døren bb
smækket i og list. bag mig, Jeg var fanget!

Jeg Vår rned på barturen, og som ene
humanist VJf det mig der stoo som garent
for kvaliteten af vore bar-bedømmelser.
men efier besøget hos de moderate gik jeg
i firebandens nedrige fælde,

Og dermed var de fire ulykkesfugle nu
uden nogen fonn for kontrol, frie til3l
nedgøre humaniora, ooget der - indser jeg
nu - hele Liden var deres hæslige plan.

Redaktionens kommenær
n~~~gæoæm~~ræft~

sctenler. Derr!s eneste iIommenlar rar dDet
er vell1lJæ Wfl3 skyld humanisten tkke
!:!J"Y$følglJ .'1'ed. 5mf!.PI~r;pr!" =

Af Kasper B. Pedersen. historie

I slds'e nr. af Qbragte vi en
reportage Ira en bartour, hvor 4
studerende var turen rundt Ior at
vurdere de forskellige fredagsbarer
der er på universitetet Men
vurderingen er ikke alle eruge L
Denne artlkel er et udsagn tD.seodt
redaktionen, Indholdet og
sandhedsværdlen af Indlægget
står fuldslændlg for forfatterens
egen regnJng.

Til redaktionen

Jeg, en almindelig humanist, havde i
måneden før .Bartouren" sammen med
Q's chefredaktør seriøst og grundigt
fOrberedt. mig på at lave en grundig og fair·
gennemgang af Universiteles fredagsbarer.
Da fredagen indfandl sig viste det sig at jeg
var den eneste ibeOOmmelsesudvaJgef der
ikke læste biokemi eller den slags (og lad
mig i den forbindelse sige nogaom
biokemikere ~r:J! det må du ikke, red))!
Hvis man nogensinde har prøvet at være i

byen, alene med fire mandlige (fmdes der
andet pa Naturvidenskab) naturviden
sbb:»!uderende, kan man forestille sig
mine kvaler. Allerede i Hvalkælderen sad
jeg og længtes hjem Lil KUA,,så anstreng
e,nde var det at høre om plussyre og
.p~ilOOer og pi og t;";;.d .-.;d jtg, ja selskab-

Orntalle plader:
De:1d Kennedys:Fresh Ftu/l For Rotten
VegeltlbJes, IRS 1980
Butthole Surfers:JndepmdenI Wonn
Saloon, Capilol1993
Minisuy: KE~AAHEE>, Sire 1992
Rage Against 1he Machine: Rage Agatnst
Jhe Machine, Sony 1992 •

.selvmorder til den sidste sang Freedom.
Men så går den heller ikke længere, for på
pladelabelen stål der i præge!: fIfefarve
tryk: Sony Music Entertainment Inc. Det
læser man efter at have hørt ekstremt
veldrejede tonStunge og nakkesvtngende
numre som Killing In 1be Name, hvor der
synges: Jock YOU I won't do what you
lell roe" igen og igen eller numre med
titler som Take Tbe Power Back og Kfl(J'iI{
YourEnemy.

Men de puristi5ke polil.i<ike korrekte
maskinswrmere kender måske ne\0p
deres fjende, Det er ikke swrkapitalen,
som det var for Dead Kennedys. Og det er
sjovt al bemærke, at hverken Butthole
Surfers, der startede på Alternative
Tentacles og nu er på capilol Records
(hvor man finder punk-veteranerne
Television idag) eller Ministry på Sire, der
distribueres af Wamer-concernen iEuropa
heller ikke synes så forhippede på de
gamle antikapitalistiske principper fra
Dead Kennedys. Fjenden er stilstand. Ikke
nOOvendigvis på salgslisterne, men på
dansegulvel Hvis ikke aJle hopper rundt
og headbanger ikrampagtige smaepilep
tiske engJehop foran scenen er bandet
simpelthen dødt.
.Cause ru rip the mike, rip the stage, rip
the system
IW3S oorn to rage against 'em"
4 som Rage Against: 1he M~chine synger i
KnowYour Enemy!

Hvad der er ibehold klag t5årelier og
lever bedre end før, er den æstetiske
aggresion og vUjen tU at eksperimentere
med de musik:3lske genre. Og del er
måSKe: siet i~ice så galt .::r..::lda . fer
rockmusik har sgu altid i sit hjerte været
banke-kommercielt og samtidigt et Sled - i
der ekstatiske øjeblik - hvor friheden for
samfundets OVe7}lribende rationalitet altid
harværet.
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BLANDT BOGHOLDERE

Læs artiklen side 11

chefredaktør, Tøger Seidenfaden, si
tuationen, Denne efter sigende så
klarhjernede herre mener Ekstra
Bladets afsløring af Mossads rolle i
sagen er udtryk for 'spekulation'.

Hvad ved han egentlig om det?
Ingenting. Men selvfølgelig, en analy
se ud fra" punktet O vil aldrig kunne
give proolemer, for her er mulighe
den åben for allehånde spekulatio
ner. Det er så, hvad Tøger Seidenfa
den gør med betydeligt talent.

SUMMA SUMMARUM: Har man ik
ke en nyhed selv, så nærlæser man
Ekstra Bladets afsløringer. Det er,

'hvad talentet rækker til i, hvad de
selv ynder at omtale som kvalitet
spressen.

EN KLOG, indsigtsfuld journalist
sagde engang: - Er det ikke mærke
ligt? Hver gang jeg har haft en op
sigtsvækkende nyhed i Ekstra Bla
det, så går konkurrenterne straks i
gang med at forsøge at punktere den
i stedet for at udvikle den.

Denne bemærkning er desværre
evig aktuel. Senest omkring Ekstra
Bladets afsløring af telefonaflytnin
gen af ombudsmand Hans Gammel
toft-Hansen.

FØRST VAR holdningen den meget
ansvarsbevidste: Dette her kan na
turligvis ikke være rigtigt. Igen dette
Ekstra Blad. Og som konsekvens
gjorde man ingenting.

Siden - da Lars-ErikAllin offentligt
havde lagt navn til afsløringen - var
holdningen: Det var satans! Da sand
heden var fordøjet, var bogholderne i
den danske medieverden rede til at se
nærmere på posteringerne i boghol
deriet.

DEN STATSAUTORISEREDE tv-

avis, der mere og mere minder om en
forsinket udgave af DDR-avisen før
"murens fald, kunne som sædvanligt
ikke selv finde nogen nyhed. Og hvad
gør en kommissær så? Man nærlæser
Ekstra Bladet, for der må da være et
eller andet, der er galt. En postering

"i debet i stedet for kredit? Og se, om
det ikke lykkedes at finde en enkelt
formulering, der kunne kritiseres.

Ganske mageløst. Det er, hvad
kommissærerne kalder kritisk, opsø
gende journalistik.

.DET BERLINGSKE HUS har aldrig
"vidst, hvad en nyhed' er, når det
stødte på en. Såre naturligt beslutte
de Berlingske Tidende derfor at stille
sig til rådighed for en smudskampag
ne imod Lars-Erik Allin om hans
forhold til hjemmeværnet.

Kernen viste sig omgående at være
løgn. Men et dementi i Berlingeren?
Aldrig. De etiske regler i redaktør
Hans Dams spejderlommebog er kun
til festbrug og til oplæsning ved mØ
der i Rotary, eller hvor en sådan

redaktør måtte få lov"at underholde.

OG I GÅR gik Berlingske Weekend
avis i gang med hovedboghoider Pe
ter Wivel SOm pennef~,rer. Ud over at"
meddele at en billedtekst i Ekstrå
Bladet ikke var helt korrekt, gentog
denne vitamiuløse rest af ungdoms
oprøret TV-Avisens 'opsigtsvækken.
de' nærlæsning af Ekstra Bladet.

Sådan udfolder en rigtig hovedbog
holder sig, der af gode grunde aldrig
har været ude i den virkelige verden,
for hvad skulle han her kunne bruges
til? Sandsynligvis for at vise, at han
ikke bare er boghold(,r, men en ho
vedbogholder af den rigtige slags, VI VED IKKE, hvad statsadvokat
svinger han sig ligefrem op til at tale Merlings undersøgelse ender med. Så
om 'medieverdenens b"dste hoveder' meget ved vi, at den øvrige medievet- "
(underforstået, at hm:, selv er et af dens bidrag indtil videre har været
dem), der flåede Allins tekst fra hin- lige så frygtindgydende som trafikmi
anden, nister Helge Mortensens første spa-

Ak, herregud. Mere suppe kan der "'.destik til Øresundsforbindelsen. Et
vel næppe koges på en hjerne af den hul, der omgående blev asfalteret til
tyngde. igen.

I POLITIKEN 'analysoerede' den nye
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Slo(sodvakal Erik Merlung er blcvcl fJflioe med
fJfl/ililume om, at han sIlailloIIe orbejdÆ1ro til
(l/. 1/.ndeNlØge aflytnifllJs-GfTæn!f1. (F%: Povl
OI~en) ;- '

Lers-Erik Al/in - er parat til at forRyne T!:rik
Merlung ",cd ny ikke offenlligg;OI1 lJidl"L
(Foto: Sf'rTfI JenJlen)

Illb,} :NINGS-GRUPPf
flBllllRI PI
:Ikke, en lyd fraiJolitjBk side, "'J"" , ,,:. =P8~~:øn;trr;~~n~a:~:

omkring 'aflytnirz,gs-skandalen ,~i~;~~~Ar: ;J:~r~n~~:
, .-~ ,. i ' " ;" ... , BiElke 8syl8Øgere, der vor

Nu nIller mikrofonen, , nere lejlighooer' gi,,~t ud· gAm under Jorden j Dan-
Statll8dvokaten for Sjlel.· tryk far, ot ikke hele hang mark.

'Iend, Erik Merlung, mødtea " viden om'!lagen er kommet Politiet ha:r lagt lAg pA-
i gir fol' første gEUlg med de frem.' I ' " sagen:
fem pnlitikere, Bom løbende ' Men om deUe ogøA gæl· " ~ Nu nAf undenløgelaen

, ekRl følge hane undeføøgel- der det epringende punkt i hOB Meflung ef giet igang,
ser i aflytningø-skandalen. hele affærnn - BpØfgamAlet ,.lAf I Ikke en lyd ud eJ mig

Det' skete pA 'et møde l omkring den myet1eke tele· ,,"om 'hvefken den konkret.e
; Justitsminleteriet,hvof ju- tekniker 'ThomllBn',...vil Al-" Beg eilef andfe fIleIltter, def
etltsminister Efling Oleen lin ikke kommentere ovef·"'kan have mM sagen at gø
(S), efter at hava introduee- for Eketra Bladet. ' re. Det ml VlBnl fair, sagde

'ret parlerne for, hinanden, 'Thomeen' er den 'mand, politimester Birgitte Statn
forlod mødet for at lade de ,som Allin ringede til i no- 'pe, da Ekstra Bladet I går
førIIt.e: drøcu,lser, foregA'd. vember '86. Dg den mand forøøgte dt få en kommen
privat nlgi. 80m reelt fjernede mikrofo- tal' til Mosead's rolle i aflyt-

- Vi drøftede aflytninge- nen og fik dim sendt 'tIlba. ninp-aff'æren,
effæren og blev i fællesskab ge' til PET, fordi 'de ville Merlunge opgave er at 11.
enige om, Ilt det er bedRt, BØrge for Ilt den korn tilbage underaøgt, hvad der egent-

, hvie Meflung fl.. arbe;jdllro. til rette vedkommende', ' ligt Ilkete pli Hane Gammel-
Vi var klar over, dt pressen t.()f't-HansenR kantori 19B6.

, ville være pA nakken af os PET ~ FE De næste uger vil vie!:!, om
og bellluttede at give hinon- OG MOSSAD statsadvokaten vil dykke

,den mundkurv pA, Sigef længere ned i de TnYEJUeke
Dorte Bennedaan (8) tl! Ek- AJlin her en fonnodninlJ' forhold og ogllA udbMe lIig
etrll Blødet. om, at 'Thomeen' haf hart nænnere generelle forkla-

Den tavae politieke føl- en tilknytning til FOrJlVll- ringer om eJ\erretningll
gegrnppe beetllr udovef rete Ertefretninge~jeneate.· viTksomhed I Danmark
Dorte Bennedsen af Pot!l 'Thomeenll' hemmelige. AF JACOB JUHL OG
Nødgllllfd {Frp.l, Hennillg nummer og korleofdet, eom
Grove' (K), Ebba Strange AJlin aktille afgive f01' at ANDERS·PETER
(SF) og Christian M!:!jdahl komme i kontdkt med ham, MATHIASEN
(V). l\t.ammE'de do oJillA fra en nu

afdød ml\iof Jøfgen Han-'
INDKALDES' een. Mojoren havde sin
SNART gang pA KøEJtellet j Køben

havn,
Juridiek konsulent pA Kø- IfØlge pn Bf leorierM',

henhavno Umveraltet, eom Ekstra BIndet ef blevet
Lafe-Eflk AIlin, mA nlgne prroeenternt for - af den
med at bliva indkaldt f01' afboppede MOllBIld·ngent',
Merlung meget anart.' Det :,' '.victor OBtI'Ovsky ":' var FE iH~
vafham, d!:!r en IlBn novem-, blevet artige ovef/at PET 1":;
herørten j 1986 vaf med til' nn "af kommet f01' meget i",;
at fjerne mikrofonen fra da:' lommerne pA det ioraalllke <:

,væfende profesEJor Hane, MOlI'lld~ Dette kæreet.efi Ok '
Gammeltoft- Hen,eenll kon-! FE til et 'lække' oplyenin- ,. Læ dA_.. af V'

'tor på universitefut. ",J. j "gl'n om den ulovligemikfo-; B U ..... DE; lctor
Og eom BBgen, ligger lige' 'fon til AIlin. ,Ostrovskya bog' ',Ved

nu, ef det hans forklaring, FE ekulle i 1986 have' hjælp af '-'_" _
som Mel"lung skal forholde ment., at PET havdd hjulpat M d -~"'d L ._,
Mg til. \;1, i";l I.n, 'Moeend med nnytnirlgM,'·' f&8 "", ... In ~l1ca, ..... ,
'JAte'Erik l'Allit" hø:c' "1l?d fordi Gammeltort.Hanlllln l, \Vinduet på eide 19 ' \ .



Af OLE DAMKJÆR

Det vil ikke undre den tidlige
re medarbejder i Forsvarets
Efterretningstjeneste (FE),
Wilhelm Christmas-Møller,
hvis den israels~e efterret
ningstjeneste, Mossad, står
bag den ulovlige aflytning af
Hans Gammeltoft-Hansen.

Men teorien halter et par
steder, understreger han.

),Det er meget lidt sandsyn
ligt, at Forsvarets Efterret
ningstjeneste ville iværksæt
te en standsning af aflytnin
gen på den måde, som det er
beskrevet,« siger Christmas
Møller, der i dag er lektor ved
Institut for Statskundskab i
København. •...

Han bygger sh: vurdering
på den forklaring, som uni~

versitetsjuristen, . 'Lars-Erik
Allin, har givet·om den efter
årsaften i 1986, hvor han an
giveligt sammen med en tele
tekniker har. fjernet aflyt.
ningsudstyret fra sin kollega
Gammeltoft~Hansens telefon.
Allin har forklaret, at det var

Tvivl olll:;PET-Mossad-
, ., - ',-I, .. ~) . •

s})Qr i·at1YtniIlgssag·
Major Jørgen en nu afdød major Jørgen ressourcer til at give Mossad
Hansens rolle passer Hansen, der gav ham tippet 60 .lyttestationer, (60 steder,

o~ aflytningen. Men majoren hvor de satte aflytningsud
dårligt, -hVis PET i havde ifølge det indtil videre styr op til Mossad). De havde
samarbejde med oplyste ingen tilknytning til også etableret aflytningsud-

M . ···a t d b hverken PET eller Mossad, styr i en række telefonbokse
,aBSa S O, ag men derimod en" forbindelse »efter anbefaling fra os (Mos-

aflytningenaf til FE. . sad) i områder, der er kendt
Gammeltoft-Hansen, .FE kan udmærket have for at være følsomme i forbin-
, t"dli FE opfanget aflytningen af Gam- delse med undergravende

SIger l. gere - meltoft-Hansen på deres eget virksomhed", skriver Victor
medarbejder·· .ugstyr og ment, at PET nu gik Ostrovsky.

over stregen. Men så kunne Hvis PET og Mossad står
FE bare have henvendt sig di- bag aflytningen, hænger det
rekte til PET i et forsøg på at formentlig sammen med, at et
få aflytningen bragt til ophør. antal palæstinensiske asyl
FE havde ikke behøvet at gå ansøgere midt i firserne gik
den omvej,(! siger Christmas~ under jorden i Danmark, Ikke
Møller. helt ubegrundet kunne Mos·

Når han hælder til teorien sad og PET have mistanke
om en PET-Mossad-aflytning, om, at disse palæstinensere
skyldes det især »de meget ville henvende sig til den
detaljerede oplysninger, om flygtninge-kyndige Gam
PET's samarbejde med israe- meltoft-Hansen for at få et
lerne i bogen .Ved hjælp afbe- godt råd.
drag., Samtidig gik der slærke

Den er skrevet af israele- . rygter om agenter blandt pa
ren Victor Ostrovsky, som fra læstinenserne. Rygter som
1979-85 var Mossad-agent. både Mossad og PET måtte
Bogen indeholder et helt af- være interesserede i.

.snit, hvor Ostrovsky beskri- Bogen indeholder også et
ver samarbejdet mellem de to såkaldt "MOSSAD computer
efterretningstjenester, som print,« der beskriver den dan-

. han betegner som f,intimt.«. ske efterretn\nff:'ltjp'neJ;tA,
l>Telefonaflytninger hører "Oplysningerne vi modta-

under Afdeling S (i PET, red.). ger fra aflytningsstationerne
I et dokument af den 25 au- giver os et fuldt og omfatten
gust 1982 havde danskerne de billede af den palæstinens
fortalt Hombre (kodenavnet iske befolkningsgruppe i Dan·
for· en forbindelsesofficer i mark og noget materiale om

.Mossads åbne afdeling i Kø- PLO's politiske aktiviteter,"
benhavn; red.), at de havde hedder det blandt andet i ud
planer om at installere et nyt skriften, der er dateret den
computersystem og havde 13, juni 1985.
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Hvor er Thomsen?

Bryggerhesten, Club 42 eller Tej Mnhal kan
blande sig i kokkehueræset, hvis og nAr
eurokraterne og deres frillet holder deres
indtog i Roskildes Silicon Valley.

Men man kan muligvis i Roskilde komme
ud for det samme, som jeg engang oplevede
i Bonn, da jeg spurlrt-e, hvor byens natteliv
var, og fik svaret. 'Run har fri i aften og er
i Ktlln[' ,

,.',

J. B. HoJmgåril
skriver

Vidunderlige :,
kællinger

IKKE SIDEN man i min blll11dom hver dag
i avisen kunne se en reklame med sloganet
'Hvor er Jeneen1

j
' er en efterlysning blevet

gentaget sil ofte. ensen -:i Engholms streg
- Vflr gliet hen for 'at købe en pakke BaU::'f' Men nU-',lød ,brøle,ne:' Hvor er T.~om.

, 'Er det ikke den ukendte Thomsen";' der
. sidder deravre?',epurgte cafegæsten i'Høre·
",ens morøomme'· bagsidehiørne. T4ene:nln:

'Nej, det er den ukendte JJergstein.
Alle, der hed Th'omsen,' niAtte holde for, At

Tænke Sig var ikke i tvivl om, at den
mystiske Thomsen var identisk med Poul
Des-med-duerne Thomsen, der ganske vist

Livet er for kort til kvindehllnåbold." ikke er teletekniker, men har fået foretaget
FORÆLDET MUNJ?;HELD en plastisk,operation. Det kunne ogsll have

~LJEFONSTORM blev det kaldt i'fjern'::l:- været professor Carl Thomse~J der, i sin
ri d '- f ungdom VDr ansat fem Ar i .r..TAS eller

etB barn om, nnr en hillv anes rustre e mAske snarere Knud Leif Thomsen, 6lmin.
Seere ringede til Jens Frederik Lawaetz og .
Hrokkede sig over et eller andet, I dag skal ' strnktøren bag Selvmordsslrolen.
der mere til en storm, men reaktionen r1ær~ Ekstra Bladet overvejede at hænge B. T.s
mede sig orkanstyrke, 'da Danmarks Radio I () svar pil James Bond, Bertel Træhoved ,
øller de danske håndboldpigers forrvgende Thomsen! ud, men valgte i stedet at' give,'

"J Mossad SKylden. Det rev nemlig anlednir.F(f'lt8te halvleg mod de russiske verdensme- L!
Stre stillede om til TV~Avisen og lod seerne 'til nok engang fnisen e at loftælle, at,FE
.Jente i tre lange og ulidelige kvarter pil på hebraisk betyder .'lille prut'. '
rest.en af kw:npen og triumfen. Men hvorfor ikke: Alex Brask Thomaen,
i 'Vi vil ha' r.igerne her og nu _ direkte og i,' .CollaBe: Lise n'ltru!bæk ' i matadoren der pAstAr, at hvor himmelstræ-

t9.rver, takl' armede Ekstra Bladet, 0jI TVA- beren uden jordrorbindelse, KIaus Riskær,
dhefen, Lia Merete Frederiksen, der I h- for ': har gllet, vokser der inTteht græs? Eller den I-

~
rste gang i syv år ikke var med i Eremitll- . c'l spøg-og-ramme-alvor~ omsen, der engang
løbet, reagerooe omlW.!,,!nde. Den hellige ko var partisekretær i DKP og chefredaktør pA

lev slagtet og TVA ffyttet. S 'G' Land og Folk, den eneste kommunist i nyere
, k d d II KET I U EN tid med humoristisk sans.j Lis M., som man an mØ ejoggen ee er, " " , , Idenmindstrin~o.viskonstRteredechef.

j:!A splinterny cykel rundt (lm Damhussøen,
minder nemlig på mange områder om hånd- redaktør Per Knil sen, at vi har Lars-Erik
1l01dfænomenet Anja Andersen. De har beg~ AlHns ord for, at han 'lægger røgslørud\ PA
gø 'Hd i røven.' kan begge eksplodere og blive det ene punkt virkede snapphanen helt tro-
'k '- d k' for at stille alle tilfreds - snoede !'lig, så man den sorte mappe gemmer sig, 01.''.lm ~as værdigl ' :'

arpl1,nW" eervree,mentænerSlll: k lbeh· f d ' il t I'-k te d b D ·kk bl Igt ,.selvfølgelig om, inden de 'lukker luft UdI: unne ø urtigere ra en ene statIon t ræ!ll" os r os ver ensmesters I et." I er var I e evet a et Sil Ulgen-
'Det er jeg nødt til som chef,' sagde Lis M. til den næste, end futtoget kørte, ' Dansk politik drejer sig som bekendt ikke' 'nemtrængeligt røgslør ud, siden. de allierede
t1.geblndet Søndag. Anja Andersen er nødt m Det 'Yar dengang, man kaldte en spegepøl- ,om de store problemer, men mest om fOOno- ., under den anden verdenskrig sendte Mont
at kontrollere temperamentet, hvifl hun vil ,semad for Roskilde Landev~ og sprang nf' i ' ter, krumme agurker 0Ir skraldenlænd. Og,: 'gomerys dobbeltgæ~ger, captain Clifton Ja
undgA gule og røde kort. ,I, Roskilde. Nu var Roskilde igen i søgelyset hele balladen om placermgen af miljøagen- ,mes fra RoyalArmyPnyCorps, til Gibl'altar,
I Det, Lis M. Frederiksen sagde til ugebla-'" ,og projektøren blev brutalt rettet mod Svend turet i Risø eller dawn rown I c~'enhagen ' et trick der holdt de syv tyske divisioner,

det om TV~avisens etjerner, kunne ogJlå Auken, miljøfyrtArnet, der, h'Yer gang han ha'Yde naturligvis ikke en vinte asmin at " bundetiSydfrankrigJ 80m,Rommelskregpll,
gælde Anjusjka: 'Det kan ikke nytte, man skejer ud med en Stolt.enberg moo halv gøre med hverken arbejdspladser e er forsk- han manglede i nord. , .
Sætter sit lys under en skæppe ... Det ville 'skrue, mA trøflte sig med Herodots ord om, at ' ning, men drejede sig udelukkenIle om de Ville du/De, kære læ8er; købe en bruP;!;
,k uinspirerende og kedelbtt hvis der : lynet rammer de højeste træar, og at alle ansattes frokostmiijø, dims af denne snapphe.ne Allin? NEi, 'vØ\,
Il ar nogle, der indImellem ]jide skeJede mennesker, der rager lidt op hlI.de f)'sisk og Børsen fastelog en ubestridelig l:endsger. Han kan hverken huske Thomsens telefon-
Ul.>. oJg roorde hdt vanVIttige ting, og hvis' 'polit.iak, får flere knubs, ning: 'Der er mere liv og et større kulturelt nummer, eller om telefonen havde drejeski-
egoer blev lidt for store' " Der havde ellers været forbløffende stille' udbud i København, end der er pi en mark ve eller trykknapper, Ikke Biden den konser-'
I Og skejet ud og scoret bag om ryggen og ,of!lkring Svend Auken! siden han blev mlljø- ved Roskilde Fjord.' Og !nfor~ations miljø- vative Viggo FIscher holdt ?p med ,Bt erin. '

efter vonvittige pirouetter blev der i den I minIster, men nI!' faldt alle ov~r ham som ekspert,'Jørgen Steen l'!"lels~n, afslørede des dm, havde man oplevet et lignende hukom·
llrod af de vidunderlige kællinger i Not'gu, at frA1ende bullt.emere, ogs/l, pattlfadler og de Pud~ls K,~rn" sagens V1rk,elige kern~: H~le meisestab,
aen levendes sprælske og sproollendospotbl:-\ll :radikalel der aldrig har glemt, at ~et tIlrrip.~~'11 :mu,-m~skineriet 06., ~I;t~le Mn elU;opælske m- I" ',ll,<] ,- J'. "I'JI ~ h,L .I,ri l j",,',' ,.',{ ".
redaktør blev nødt til at holde lidt igen plsit.1 . Je helvede har s,ommenlignet r~dikal pohtlir""" ',tegratlDnsprOl;es .~, 1 stå J:!lene~ kl. 13 og <, ,,', "urlhl~ ~fi··, l,.;v !\q' '()~I~lJ~tJr;~;; ,I "::,:.:Jl!,;l
JJi~~~t~~i~r:~~ fu~~~li~~~wde Og'~I.',mÅ~~::1:;b~~i~:r~d1dbh~~g~sb::'k~r. -o', ~ ~~.:;II~~:~~~I~1Jd;;:~:a~frr~~~:k~es ,~~\. "~';'i..y~~-.,:j~~~:;i;;o··trre:';~:";::k';":'tw-:'~'~I~in'~'~:,';t"~;1f~'~1~!<l'~:T~J
æ~~f::t:~und stM det hen; ?m det bliver', ~:~r:~~s1~\i:m;:~~~~\~~a~:~~:i~~:~~ ~:'" ~&~l:~1~~'3~~~::~~e,:~~:~ri:td~,.,,;.: :::,;. :; fil . . ,I' "'~c :",-
I ", " '-" . " set hvodjeg siger, bliver det udlagt'modBAt,' emsige lopbyister. .r '. fIlIH, " '\ I ,i,';;; 1 '_., _\', ' '/,""',':' ;~I" 1 ,:;',\ .:-';;';:;r

! .... " <: ;'~:~;~~r:~i:~~e~~~b~'
En Stoltenberg," E' b 'k' k' rd 'Ba~on'de',Boeuf Disk OS/2 med WnrdPerfect 5,1 og'.........

d hal k
' n ra rna~ no , ' NAr ertiklen " slrrevet;,'lyderd" a.loma-,

me U S næ ' fior R'osk;lde , eller: T ~'Bøf -tisk f,. højttalerne k1epselver. M",! ,Idete
I to LAJ" ,'søndagvarderentderikkeklsppede;nemlig

j,
, ". Carl Lynge,' 'dlrektør for ';Bog&idå-1tæden. '

. , ,"; . ", , ' ': ". :Mine ironiske bemærkningerdom kædane"
ER VAR STOR glæde i lille Danmark, da!,:' '. "" " ,l , , .1< I" r" julekatalog' med krammebam8Br' og papir-

det eller mere end lire åra strid blev afgjort ,,'~ MAN KUNNE UNDRE sig over, at en så IKKE BLOT Informationll' mIJjI~ekspert," kurve"var"baseret 'på' de~ katalog;"'der 'er;
a.t EUs ny miijøsgentur skulle placeres her { I" forholdøvis underordnet sag som pIBcann-' , men enhver~ der har frekventeret Baron de .. ·'husstandsomdelt. hvor din/Deres klu.mjtll~- .
dronninge,riget, men næppe var det beslut..·." gen af EDs miljøagentur i den grad kunne. Boeuf (l. klasses måltider' till. klllMes skriv~t bor. Det'viser sig, at Bog&idA Benere
tet, før der begyndte etafde lokalpatriotiske ,,'ophidse politikere og medier.' Men .enten ,: priser på l. sal), Copenhagen Tavllrn, Cafe :-menisltrivendestundstadiglkkeher-har
skænderier, som man oplevede i Jernbanens . ,man kan lide det eller ej, I'1r det, der optager ,: d'Egmont, Les Arcndes, og hvad in-l:itedetne' udsendt' et katalog nt'. 2,' som indeholder
barndom, . nAr ' privatb8l\ernesl liI\ieføring" ,: ikke blot de strikkende koner,"men også de i Bruxelles ellers hedder, m/l, indr~.mme, at ' 'ikke blot John Callalmns Over Streven, men'
ekulie afgøres. " ,,. " danske infotainment-journalister most, ting hverken RUCs eller Risøs kantine lan kon-, også blandt mange andre fortræfTehge bøger
l' Når vi her i familien fAr nostalgiske anfnld, . og sager som, hvornAr guillotineøksen hals- kurrere med Brwtelles' kulinariske præsts·' et værk, der kaldes 'en skatkiste af tanker og
mindes vi dengang, min morfar var en af/hugger' Venstres fltv: vidunderbarn Klaus, tioner. Men man kan da fA et velsltænket livskloge formuleringer', pudsigt nok ind
mændene bag det mest dristige projekt siden ".Riskær, Jørn Hiortinge 16 galdesten, hvilko; glas fadøl i Cafe Mulle·Rudi - tnMjat'Zmusik"'~'samIet af den, der hængte kæden iJdl' ,
rejsningen af EiffeltArnet i Paris, Kolding.:' politikere der har mest gMbeton mellem' - i Djnlma Lunds GArd i Roskilde, og mon Exit. Shut down, (Klap&n1ver). Shut down
Sydbaner, hvis strækning til Hejlsminde -:- " ørerne,' hvor den mystiske Thomsen med ikke domltirkebyens La BØf, Sp~seloftet, has completed.



A"""," ,n" ,j,Da den jUrlrliske konsu·
lent på KøII"lLhavns Uni
versitet, Lilf,,·Erik A1Iin,
torsdag i sid..!" uge fortalte
sin fanlastisk ... bistorie om
telefonafi)1uiu.l!<:n på sin
arbejdsplad". ~orde han,
hvad andre 11;.', et langt liv
og drØmnll'f ..1Il. Tog et
tigersprinu 111,1 i offentlig.
hedens raIllfidvs, og satte
landet på dCJI ~Ilden ende.

Rektor OVP Nathan blev
forskrækket. regeringen
holdt krisellJødl'l, embeds
mænd i tjellf:~•.:r, styrelser
og minislcri"r kom på
arbejde, og ct ~Iar hundrede
journalister LJlrv sat i sving.

Samtidig lykkedes det
Lars·Erik Allin at sætte
såvel Politiet'" Efterret·
ningstjenesle, Forsvarets
Efterretninu,tJeneste. og
landets ca. H.!)lJO reserveof
ficerer under mistanke for
at v:ere invrJivr:ret i sagen,
og derm~ :iendte ban
statsadvokal I'.fik Merlung
på en omfaltcrI.le rejse ud i
efte rre tni".Il q tlenester nes
mystiske Wllvr.t"S.

Forsvareh '~fterretning·

stjeneste (fE, er involve·
ret, fordi del! Jørgen Han
sen, der j I ~IH6 fortalte
Lars·Erik Allin um aflytnin
gen af prIJfr.ssor Hans
Gamme!toft·I/;jflSenS tele·
fon. var lilkllyuet FE. Om
end i periferi~%

Reserv~)f1i' .:rerne, fordi
samme JørJ(~" , lansen også
var reserve..m, er.
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Blæs og ha'
mel i munden

Ai væIe i Hendes Majes
tæts hemmelige qeneste er
i sagens natift en hemmelig
affære. Men det hele kan
oRd blive for hemmeligt.
Derfor sidder det i øjeblik·
ket en række mennes};er i

.PET og arbejder meel en
publikation til offentlighe~

den. Ikke nogen let opgave.
Chefen for PET,. politi~

mester Birgitte Stampe.
udtrykker det således:
..samtidig med. at vi gerne
vil senåe noget ud, som har
en~ far læseren. d vil
vi ikke røbe noget, som
ikke skal røbes.-

Hos PET gælder det
således om at blæse og
have meJ i mwden. Hvor
dan man gør? Beklager.

Det er en henunelighed.

FE contra PET

Noget af det mystiske i
sagen er, at Lars-Erik Allin
fik tippet om telefonaflyt
Ilingen b'a Jørgen Hansen,
deL-Vaf.tilknyttet FE.

I princippet be9lcæftiger
FE _sig {l':z.-h:m::det ikke
med avt1e indenlandske
"{orhold. Indland hører til
under PET. Telefonaflyt
ning hører Wlder PET.

Det er- derfor ulogWc, at
Lars-Erik Allin fik tippet
fra Jørgen Hansen, der 'fæ'

tilknyttet FE, men logisk
nok, at Lars Erik-Allin sen·
der sin brune kuvert til
PET, med beskeden .Tak
for lån.. Men logik og
streng for-mafu, tæller ikke
altid i tjenesternes univers.
I 1969 og 1970 sad der en

Spionen fra Polen

fokus, da de to reserveoffi· Han er ked af. at han blev mand ved navn Hans Het
cerer, Jens EUekær og fremstiUe.~..!i9.~-~:~~_~g;'-~J~ og registrerede ~rso-
Niels Hemmingsen i 1987.' tm. .ev§ltyret p_!:di:in _eJc.~: _--ner..Q4 f1en dansk~ -yenstref.
fik ni og~ Ars fængsc:lfor.. ·tremeh~øi.:;kei"*=>:"':<~#;'~7Det b;avde~ bedt pam
spionage i Folen. Begge -Jeg a'Veile.... ·et stykke ~re. . ,
blev købt fri med en kauti· serilUt arbejde, men FE PET bar b'a første dag
on p13,5 milt. la:. _ ~gde sig eth-vert 1tenrl~ blankt anist at have noget

Dengang sam rin beriæg· skab til sagen. Mlske hav. - med sagell" at gøre. De har
ter FE ethvert kendskab til de man stået sig bedre ved ikke aflyttet, og de ved
rle to .uheldige turister", at erkende forbindelsen.- ikke, om de har modtaget
merl det resultat at de for Som en direkte udløber den hrUl1e konvolut. Men
offentligheden . fremstod af spion·sagen fra Polen eUers gør PET det ikke i
som to reservenfliceIet. eler fotanledigede SF'c:ren Jem. dementier til pressen.
på tJbelig vis bavde over- !haft, at Folketinget ned- For· begge efterretning.
fortolket deres roile. Sand- satte et særligt kootrolud· stienester gælder det, at

..~edeb var, at de var direkte valg med etterretningstje- dementerer man en iMlQ;,

- hyret af FE med gnmdige nesterne, Der er skærpet risikerer man at offentlig
in!ltrukser om, hvad de tavshedspligt for udvalgets beden shItter omvenrlt,
sJculle foretage sig. lem medlemmer. Men uden bvis man Ikke dementerer

p~ et fortroligt møde i reel grund. næste~. Derfor demen-
Udenrigspolitisk Nævn den jens Thoft: .Det udvalg terer man aldrig.
30. september 1987 fortalte kontrollerer ingenting. Vi Den tidligere chef for
daværende statsullnister holder syv·otte møder om PET, Ole Stig Andersen, vil
Poul Schiiter; at de to var h'et, men har kun indseen-- dog godt dementere rygtet
engageret af FE som løst de med helt generelle ret· om, at der til PET er tiI
tilknyttet, ulønnet arbejds- ningslinje~ 51 de spørgs- knyttet et net <li infunnan
kraft. Udsendelsen af de \:t) mM,viikkeBrbesvatet,er ter, der erPEl's øjne og
var j FE iaIlktioneret på flere end dem, vi fir svar ører i det danske samfund.
kontordlef~niveal1. pi. I hele Blekingegade. .S4dan et net hM jeg

Jens ElJekær siger i da,a: sagen fik vi for eksempel aldrig hørt om..
til Berlingske lidende, at fem minutters oriente
han var det, man p4 l<;tstel- ring...
let kaldte en .kilde...

.Men jeg tilhører ikke
nogen ..kreds af personer~.
Jei bar aldrig før hørt om,
at der skulle være sådan en
kreds. og jeg kender ikke
til andre end Niels Hem·

- F--OTO:-JANJøllGEHSEH--mmgsen med kontakt til

FE... _siger Jens EUekær.
der i perioden 1982·1987

gø'!" 'bt 2~rt fur fjendtlige; :::e:tJi 10·12 forlængede
efterretningsfolk at infiltre- week--end ophold i Polen og
're danske militærenheder, DDR Ii.,<iu det furmål at
med den bagdel at de funta- hjembringe fotografier af
sifulde overfurtolker deres militære installationer til
rolle. Stort set bver gang. FE.
det gk galt far efterret· .Da jeg blev kontaktet af
ningstjene:>ten. så er det'en FE, var jeg ikke i tvivlom,
af de fantasifulde, der er at jeg ville sige ja. Jeg var

-involveret motiveret til det fra mit tid
ligere arbejde i for5lVaret,
og nogen skuIle jo løse de
opgaver; men jeg bar aldrig

Kombinationen. FE og dan- opfattet mig selv som
ske reserveofficerer kom i agent,.. siger Jens Ellekær.

stort budgettet er og hvo!'
mange, rler er ansat. Kun
en enkelt særligt betroet
medarbejder i. Ri.gSTevisio
nen ar (av at se Iegn!lka~

'berne, som pi finansloven
er skjult et sted under For·
svarsministeriets budget.

Det er dette univers af
mystik, myter og mistænk
somhed. der kan !ascinere
fantasifulde militrer·inter
esserede mænd, og som
FE populært sagt lever af.
Det bar den fordel, at det

Statsadvokat Erik Merlungerpå vej ind i
efterretningstjenesternes hemmelige univers,

Men også reserveofficeierne
spiller en rolle i den mystiske sag

om aflytning på Københavns Universitet

Majes,t{ets
hemmelige
Tjenes~er

"f

on, rler er Placeret klos op
"d dCtl ~kydebane- pli:
Aflandshage på Amager,
som blev frekventeret af
blide Lars~Erik Allin, nu
afdøde Jørgen Hansen og
begges fænes ven, ~ben

bandler Ole .Mortenseq,
der også _hM fundet en
mikrofun i sin telefon.

Så hemmelig er ocgani~

sationen, at end ikke Folke·
tingets kontroludvalg med
efterretningstjenesterne
kan 11 at vide i.eks_ hvor

E-mænd

Nh Erik Medung--lræder
ind i reserveofficerernes
verden. kommer han. -intj i
et miljø, der består af gan
ske almindelige - dan:;;ke
mænd. og kvinder. De bar
aftjent deres værnepligt, er
tddt ud af militæret. men
gØr tjeneste tre uger om
!ret, s!Ae kan være~
den dag krigen hryder ud.

Noget særlig hemmeligt
er der ikke over det. De
mødes til foredrag, oriente·
ringsløb og i skydeforenin
ger, men Karsten Thuen,
der er redaktør al reserve
otficerfureningens blad.
afviser blankt, at FE syste-- .
matisk bruger fur'eningens
medlemmer til at holde øje
med, hv.l.d der forcg!r aL _-

- mi!ltænkelige..... ting nmlJt Mys~ og ~Yter
om. i landet,

.Ai. vil::Ul 'reserveofficer Dt:~ -~ ~ hemmellgMd,.
har intet med skæg og bM hvor stort hudgettet er; det
briller at gøre. Men det er er en beøunelighed, at der
brådne. kar oven1t, Og det er syv afdelinger i FE , det
er da klart, at de-r i et miljø" er en bemmelighed,. at der
::;()ln vores er enkelte,. der er mellem 800 og 900
overfortolker deres rolle og ansatte. det er 'en b~e
gårvæIdi!:top idet... lighed, at der .findeaen

Når der oVerhovedet er' udland. Og en indlandsaf· _
en roile, -som kan overtor· deling. og det er en hero·
tolkes, er det fordi FE ar melighcd, at Iyttejobbet bJi-.
en del af sine opI.ysniDger ver" varetaget _fra den
fra de s!k.alrlte E-roamd,. superhcnmelige lyttestati·

Politiets Efterretning·
sijeneste (PEn, fOrdi Lars·

=::\~~:i~;~ :r-:~~~o~e:~~:~ gI::1ZL.<;/1l-13H . :,::,:;o~::,~--'i~'-;~·S}js:f'"·-~.. ~-':"
.~d.emt,~~!_if~lge.AIUn~-~~r,og~.~I.'Æ_4~~_ . ,- en'" -~e~ ·... -:l......
l-k6nvq\utt~.,.., med. afIyt-. også reserveofficerer.: - ''''.'W' ,
. pingsudstyret tilgelldt, da Hver kaserne og hver " . ". -
ban og den" sporløst for- hjemmeværnsregion har '
svundne teknikerThornsen sin .E·mand~, der .rapper
ha..,de fjernet det. terer om bl.a. mistænkelige

Måske er der DØ IlOget i:U1\lShaner til den nærme
at hente i Hj'emmevæmet. ste overordnede, sOm igen
Lars-Erik - Allin yar_' en .rapporterer til den regiona.
entusia.stisk Jtaptajl1 i\.. le ..E-mand«, !lom igen rap
Hjemmeværnet Som i -porterer til FE·staben på
øvrigt tæller 60.000 mand. ~e1let i København. ..

Der er ingen tvivl. Stats-- - '. ~ns ven. afdøde major
advokat fur SjæUand. Erik af I"serven Jørgen Hansen,
Merlung skal på arbejde, var i!dan en E-mand. Nog.

le uger Om U"et var ban
kontra-efterretningsotficer
ved østre landsdelskom
niando ~ Ringsted Kaser
ne. Dermed var ban til·
knyttet FE, uden' at. være
fastansaL .

Form1Iet med den mili
tære efterretningstjeneste
er at indsamle oplysninger
om natiOJler; der militÆrt
kan udgøre en trUssel mod
Danmark. Derfor 'et cen
væsentligste del .af FEs
arbejde rettet IDOd udlan
de<

- t de gamle koldJaigsdage
. var det 1ande som Polen og
Østtyskland • meu hvem
der i dag udiør d~ fjendtli
ge danske oærområde er
som det meste andet i den
branche en stor hemmelig. N Llilii FRØSlEV OG OlAV HERGEL
hed. -. --,,------C-

1.,



Claes Kastholm
skriver

ikke var blevet det, og nu brugte al sin fritid
på at lege røvere og soldater. Han ville så
gerne være en betydningsfuld mand, og
dengang var man l mænds øjne en hetyd.
ningsfuld mand, hvis man vidste noget, som
ingen andre vidste. Han hviskede til 'Lyn og
Torden', at han engang havde været med til
at fjerne en hemmelig mikrofon fra en kendt
mands kontor. Hvem hjalp dig, spurgte 'Lyn
og Torden'lynsnart. Embedsmanden speku
lerede, så det knagede. Hvad skulle han hitte
på? Så sagde han: Øh, det gjorde Thomsen!
Et genialt påfund. Et genialt navn: Thom
sen. Som tom. Pressen jublede. Nu vidste
den, hvad den skulle tage sig til: lede efter
Thomsen. Og landet jublede. Os var en
frels!'!r født, Fra da afku.n.qe :vi.forklare ~

alting. Vi havde fundet meningen med livet,
altings årsag og virkning: Thomsen!

MEN det var ikke hare det, der -gjorde folk.
utilpassedengangformange,mangeårSiden.
Det var også det, at de følte, at ~tidigmed
at der hele tiden skete så meget nyt, der rev
tæppet væk under dem, så skete der ikke
rigtig noget alligevel. Det var konstant de
samme problemer - årti efter årti - der blev
diskuteret ogikke gjort noget ved. Det3tørste
problem denganghedarbejdsl,",sheden. Ogfor
atlacle som om mankæmpedeivrigtforat løse
det problem, opfandt man hele tiden nye
ordninger og flyttede folk fra en stald til en
andenstald, ogman togpenge op fra en kasse
og lagde ned ien anden kasse efter et princip,
som man i oldtiden havde kaldt 'Ebberød
bank', mennuvar man blevet mere avanceret
og kaldte det simpelt hen Lykketoft-syndro
met.

hviskede de andre.

PÅDETulykkelige tidspunkt i landets histo
rie var det så, at mirB.k..let skete: Themsen
kom! Hvornår det var, kære børn? Ja, det
var ikke på den tid, da vor store eventyrdig
ter ,lIuev 'Kejserens nye klæder', det var
nogle generationer senere;-nwn det .var et
rigtigt eventyr. .
Pressen var på det tidspunkt endnu ikke
blevet rigtig voksen. Den var endnu kun en
slags børnehave for de mindre tænksomme
høm, der blev kaldtjournalister. De løb hele
tiden rundt og legede drengelege_ De elskede
sådan noget mea. krig og konflikter, slags_
mål, mystik, skæg og blå briller. De var
endnu ikke met dertil, hvor de er i dag og
kun skriver nm de ting, der er virkelig
væsentlige for menneskene og s8mfundet.
Så skete der det. at eg avis. der hed 'LYJ) og
:'Jrdan', snakkede med en embedsmand, der
så. gerne ville have været rigtig o~cer, men

fik man flere af samme slags. Selvom
videnskaben havde kunnet gøre det i mange
år, så kom det som et chok for menneskene,
da det blev offentliggjort. Mange vred sig på
det natlige leje i mareridtsagtige drømme.
De drømte, at der ikke mere var en rmans
minister Mogens Lykketoft med håret fuldt
aflogaritmer og brøker og med en regnestok
i hånden til at slå dem med. Nej, pludselig
var Mogens Lykketoft blevet til en hel hærs
kare af Mogens Lykketoft'er, der gik truen
de frem imod en i en uendelig række. Ægget
af mærket 'Mogens Lykketoft' var blevet
kløvet og kløvet og kløvet til et uoverskueligt
antal. Det er klart, at den slags mareridt tog
hårdt på folk. De turde ikke sige det til
hinanaen, de lIå blot på hinanden med rød
sprængte søvnlØse øjne, hulkindede mumie
de de: Drømte du også i nat? Ti stille,

Thomsen was kere!
DER ER- mange tænksomme børn, der
undrer sig over, hvor den -gamle skik. med af
bruge navnet Thomsen kommer fra. Hvor
dan kan det eg1:!lltlig være, at vi nogen gange
skriver på mllren nede i kælderen 'Thomgen
was here', når vi leger gemmeleg. Eller
hvorfor er det altid det, vi tegner med
tandpasta påfoJ.ks biler eller vinduer nytårs.
aften: Thnmsen was here? Og hvorfor siaer
de voksne altid: Det er bare Thomsen, der
har været på 3pil - når der er eket et eller
andet, som ingen kan forklare, og 30m der
heller ikke findes nogen forklaring På? _

Alt det Qg meget mern findes der ikke
noget svar på. Det eneste, vi kan sige med

) r;;ikkerbed, er, at det på en eller anden måde
er Tlwmsens skyld Men hvem er så Thom·
sen? Har Thomsen nogen sinde eksisteret?
Thom.ren er en myte. Og myter har vi
mennesker brug for. Myter brugar vi til at
forklare alt det, som ikke kan forklares. Og
uden forklaringer kan menneskene ikke le
ve. Derfor skal vi være glade for. at Thomsen
var her. Ligesom Kilroy engang var.
Men, kære børn~ det gælder for de fleste
myter, at vi ikke ved, hvordan og hvornår de
er opstået. Det er noget andet med Thom
sen. Herved vi det, og det viljeg nu fortæIre

. jer, inden det går helt i glemmebogen. Det er
en mageløs historie. .
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Terrorfrygt
bag aflytning?
Måske var der en direkte linje mellem
Gammeltoft-Hansens telefon og borgerkrigen i Libanon

l HOlllm~""1! 1.985 blev KØb€l1holJlI r::t~te' af/a bmnbcattcmatcr: Mod dell.i(idid/~ synawwe og mod
d~! 1Il11cril10118ke luflfnr'tselskob Narlh West Orient Air/:nes. Bland! de sArt!de vecl sidstnævnte
al/clllal vm' demw 11I0Ild., der seMre døde afsine forbrændillger. De danske efl~rretnings(ielle8Ier

var ulryg{!e IJer! de mange polteslinensere fra Ubaa(J/l, der dellgang søglepolitisk Q,qyl i Da/lniork:
Var de a/ie 'rlgtjge' fln/minge eller tlar der ogsd aeMter og terrorister blandl drm? - Foto:
Riber/wll

Af Ib Jensen,
Jens Holaøeog
Henrik Groes-Petersen
Lige . siden konsulent
Lam-Erik AUin trådte of~

fentligt frem, har det fø
get med gisninger om fir
8agen til den formodede
aflytning af profesaor
Hans Gammelton·Rnn
sen i 1986. Gætterierne
er gået fra at der' har
været tale om en Politisk
konspiration mod den' se
nere ombudsmand, over
indblanding fra uden
landske efterretningstje
nester, til at det hele er
pure opspind.

/\Jlc teorierne hor huller
og svughedor, men ~l!r er en
t.eori, som knn forklnro me·
get lIf det hændelsesforløb,
som AlUn hur be~krevet 
hvis der overhovedet vllr en
nflytning.

Teorien tager ndgungs.
punkt i den voldsomme
strøm lIf flyw.ninge til Dan
101Irk fru det borgerkrigs
hærgede Libanon i midten
nf firserne. I tU!lindvis af
pnlæstinenaere /løgte mod
Danmark, efter nt Flygtnin,
genævnet med udgangs-,
punkt i 'verdens mest lib,~.(",
role Oygtningelov' havrla he- '
sluttet at give Myl til palæ·
stinensere fm Lihnnon.

Myndighederne både her
l\iemme og i udlandet var
stærkt bekymrede. Vest.eu
ropa vllr rllmt af blodige ter
roraktioner, og Danmark
var blevet rnmt med bomhe·
rne mod nyselllkllbet. Nort.h
West Orient og dl!n jødiske
synagoge i E\Ommeren 198.'5.

.. Oll!" \lnr' ('rygt·"tor;"at der:
blondt flygtningene gemte
sig terroriat.er.

Mossad
Politie~ lrik slIlrdelea

gnmdigt til værks i kontrol
len nf palæstinenserne. Alt
blev sat ind for ut aikre, at
Danmark ikke blov gjort Ul
skjulcsted for t.erroriater og
personer med tilknytningtil
terrorgrupper. Politiet og
Justitsministeriet IUlr aene
re indirekt.e bekræftet, nt
politiet j den forbindelse ud
vekall!dl! oplyaninger med
hLIl. den israelska efterret·
ningstjenest.e Mossad.

Ved årsskiftet 1985/86 in·
t.ensiveredes kontrollen Of.!
overvågningen af flygtnin
gene i Danmark. Der var
rygter om, st agenter fra de
forskellif.!e gnlpperinij'l!r i
lil1l1o,m ,,~ "mut;!'.Bt meri
lr>'; f.,~ n1 lr,ITh!"t':Y' "" !<p'r>
nere mod n)·gtmn~ne og
måske selv udføre aktioner i
Dnnmark.

- Vi enerforsker konkrete
Aager, der har med agent·
virksomhed i nygtningelejre
at 'Røre, sAgde daværendt'
chef for Politiets Enerret·
ninglltjeneate, PET, Hen.
ning Fode i febrnar 1986.

Samtidig måtte politiet
bruge reaSOUiellr på at for·
aøge nt eneraporo og overvå
ge flere aaylsl'gere, der hnv.

de skjult sig hos sympatiaø~,

rer og venner nf frygt for ot·
blive udvist. I.

Terror&aktion ,~l,
Kuhninotionen indtrådte

i slutningen of mnj 1986 -,-,'o
omtrllnt samtidig med Dåt-sl
~~~B':"~Ji~m~~l~h.H~~'~r~·"
'blev €lUer villo blive' (lOyt.·'.
t,et. Den 25. maj skrev Søn-.
dngs-Aktul>Jt, at PET og aik·',
kerhedapnlitiet i Købl!n~,'

havn'vår i højeste a1an1i'be" I

redskal,l.r,ra Interpol Mvde
'man; ~,~t,:detaijere:de'oplya'-, '; ,
ninger'om en,platilagt· te!,:""
roraktion' i København og
nere end 100 politifolk var
io~draget· j. efterforsknin-
gt.!n. '

- Det er klllrt, Ilt en sAdon
eflorforskning vil involvere'
mange afdelinger inden fnr,
politiE:.t, men' jeg kan ikke
opl.YIl(' noglOt om selve aagen,
udlalte chefen fnr sikker·
hedapolitiet, kriminolin
sllektør Jørgen Fredl!rikllen.
Ul presseo.

Alarmberedskab
Man kan fnstsl~, at PET og
5ikkerhedspolitiet. i første
hnlv/tr af 1986 var voldsomt
optoget af nt overvi\ge og
kontrollere de mern end
8000 palæstinensiske nygt_
ninge i landet. En altdon

.ovorvA~,'ning har utvivlsomt
omfattet nIt lige frn infor·
mationf}udvckllllng med an
dre lil~de Lil telefonollyt
ning af Ilsylsøgere og dan
skere, der kunne tænkes at
lijælpe eller skjule flygtnin-

"".ForllvllI"etll EfterrE:.tnings-
tjencste, FE, hnr tJgsh haft
grund til at vrere indhlan
det. Del;Var, en. ~n,d~, sng, Ilt,
mllnR'f! Fmlæfltinensisko ter.'
roril'ter havde fået træning i
0stqu!QP!1",og, \:ø{ .J:\9g1e'~fI,(
dem-Oitel V'ttI'-h t!vl'!t:'uddtllV"""
net i agentvirksomhed.
Fremmede ngent~r er FEs
omrll~e,hvorfor FE nnr hnn
anledning til at, Bamnrbejdo

'mnd PE1'. Dertil kommer,
ot topcheferne i l!fterret·
nings~iene8ternn jævnligt
holder møde, hvor tle ud
Vekllll!r oplysninger om de·
res aktivitet.er.

Teorierne
Ont kan være i foraøs pli

at udvide en rl!aultntløs ef
terforllkning, ot PF.:T ellm'
sikkel'lledspolitint kon hove
ladet Hnns Gammeltoft
Hansen an.ytte. Ikke fordi
mun mistmnlde hAm for at
samarbejde mnd terrorj,o;ter
dier skjule illegale nygtnin
geo Men fordi mAn hor for
modet. at flygtninge, der
holdt. !lill' skju'lt eller flygt
nin,!:,! .. dp.r ~f :md~ :1rmanr
n••-;'tr ,,;lll1_lN~ ,nl('N"'I"I'.
nile tR$il.' kontnkt \Il linn...
Gammclton- Hansen, lOven·
tuelt lia en dansk mellem
mand.

Hans GlUJImelton-Hon·
ann havde SOIn tidligere for·
mand for Dnnsk flygtninge
hjælp og medlem af Flygt
ninguoævnet væ~t en of
Jlovedkræfterne i beslut,nin
gen om at give asyl til POIlE
stlncnaome. Han havde!
mnn~ og .i:. liga kont.ak
ter til de 'ny!,~nin"evenliRe'

kmd~e.

En nmlfm mulighed er; at
nn,vlllin~no pli. lOget initiativ
nr ~(lt i værk ofrnhiote flygt.
nin~/'medstnnderept'l hl'jrl!
n~jell eller særligt ivrige
perSOlll!r inden for politi ",l
Ier efterretningstjenester
ne, der hor fpJt sig kaldet til
nt handlE:., Dc har ønsket at
'tjene defe.~ hnrmr' og' har
bdp.t 'l1J1?'minlI'!r ~iVt! Ml
'rir; 1"r~1f' !'ll'..'·

{·tI fra Alhn~ f{\rkl"rin~

synes det klart., at den første
f{lrmodning- at nn)1.nlngen
skyldtc-s Haml G/l.mmc-Itoft
Hnnsens kandhll'llur til cm
buusmand ~ ikke holder. Ai·
lin fik tipput længe for valg.
et Ilf ny"embudsmand blev
aktuelt i llUgtlst 1986.

Den llCU.,de ma.iol' ,Jørgen
Hnnsen havdn f,.,rbindelser
lil FE, Of:l kan nd den vi\i
hnvC' lwrL mil C'1l nnytnin~.

P/)liti~k befnndt llo111 fli~ pl\

midten mud "ympati for So
cinldemokrAtil!t, og det kan
værn hans motiv til ut forsø
gt;l at forhindre aflytningen.
FE ville under ane or.16lmn·
digheder ikke suiv kunno
akride ind pli f:lnlnd ,lf Ham
urbej~el med PET,

Nyttig idiot
'l dut Bpi! blev Lars·F.:rik

!\Jlin blor. ~n 'nytt.h~ irfi,.,t.'
".,,,,1 If'pll nl'iJ::!lnj; ul !'Inm'1"
J;e k('n1off'r på Ktll'o('nh'l.\"ll~

Universitet 0R loynl nok til
ikke nt stille 'c'umme'
spørg!:lm41.

Ollt kritiske p'Jnkl er sta
dig oply~ningerne om den

'famøse teletekniker 'Thom
sen', som AlHn skulle ringe
til. Dnt ksn undre, at

. 'Thomsen', som AHin har
beskrevet som nmc~rstype

og ~~et proft'5.~ionel,

s~rok...,," jml'llt, ~n ,\',Jin om
81d,'r kontnlll.m· h(\m f{'m-

seks mll.neder senere.
Lnrs-Erik AJlin hur for·

klaret, at hlln tøvede, fordi
han var bunge for, utdet vur
en ræl~o. Hlln var vidne for
fonlVllmt. i en sag mod vil:
benhandler Ole Mortensen.
Tippet om Hans Gilmmel
ton-HanBen kunne være
tak for sidgt" fardi Allln hav
de været med til at spolere
~n rill~rl;nin~ af Mort.enf!P.n
~......! il1r,

!lj·t \1'If Ol.k r"I'!IH~ j;Rng,
at Lnrs-Erik Allin hlev di·
rekte inddrag'('t i d('n 'rigti.
gt.!' enerretningaverdnn,
Mnd hona fescinotion Af den
milit,ære verden har han
hAn rigeligt apillerurn t.il at
fontoal'rll cm sammen8vær
gel~llr i lIogt.!n om Mortl'n·
Ben. Dl!l' er sAmænd oWli\
den mulighed, ot anytnin_
~cn af Hans Gamm~ltn('t
ibmmn Cl' ul rC'nt, fantu.~i

fflster h,,~ Alli'l
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Så længe Lan5-,ErikAllin
ikke vil medvirke '
til enfulclstændig

belysning af alle punkter
i sagen, er han selv skyld L,

at folk' er skeptiske ,,' ,"
'og stiller sig spørgsmål

SOM deIUdBlærerrepTlE!llen.
tent i koneistorium på Kø
benhavns Universitet hnr
jllg han kontnkt med Lars·
Erik Allin eiden 1985. I dis-

·AfMichnel Djøm Hansen'

KO'ltorchc{, deWrf.slærer og
tidl, mrolem 0.( ko~i.9tO·

,rir;m p& KølH!nharHt.'J Uni~
lJoI!flIi1et ,

Ile Ar har Allin afllløret to 1'I\sket ovet hane beredvil·
centrale karAA.tertræk: hlln lighed til ut fllle om PET
elnker nt føre sig frem 110m ,Bpurgte jeg vi4ere. Han Cor
en betydning!lfuld pE'taon og talte, at han havde vi!fl;igo
han er fasdneret af og svær- el'lerrtltningeopgaver, og ut
mer for hJemine- det var vigtIgt, nt der blov
væm/efterretningetjeneste. . holdt 'øje med en BAden en

,DEN 25. novomher 1993 nf- F.eks. vBrAllin nærmesteu· Bom nlig. Ud iwer at være
gav L8rs'ErikAIHn sin rede- forisk, nAr han Bkullo føre delt.idel'ærer \Tilt jeg på dette'
gl'lrcJec OIn hmndelserne i dronningen p,\ plade ved tidspunkt kontorchef for frem ved divel"8e 8mrunen~ I DE forbindelser, hvor jeg SA.J.ænge Lars-Erik Allln .

\1986, hvor han lUigiveligt hendee forskellige baBøg pA' Jlersonalekontoret i StatA·, ,', komster med øin tah! om., hw: hflrt om Allinø fmMen, ikkø { offentlighed vi! med_
ekltlle have fjernet cn akjult universitetet' og 1I1l.mtidig lIk!lttedlrektoretet og med· "enerretningøopgaver" ,e~t . har hllll gjort lIig til en be- virke til en fuldstændig be-
mikrofon fra Hnns Gnmmol· gik han voldsomt 'op i den' ejer arqafe KraBnnpol8lty. 1'(iemmeværnemærke og SI.' "tydaingafuld pereon, Og !.ylJningaføllepunkterhag- ':1
ton,-Hansens kontor. Efter- sikkerhede.og p(\;eretnlngo.." ne hjemmevmrnømedaijer. lihar, har bygget dette bUlede en, er høn Belv skyld l, at '
følgende hllr Nlin valgt at mæslllge side af a8g~n. I de VED rektormiddl'lgcn<! I de Vi skulle sandelig t.m, et op qua en hlanding li!' Hik- folk er akeptiske og stiller !.
lukke i lIom en ll'llters. ' otle Ar jeg var med111m af følgendll Ar taUe jeg ofte Anin V8J' en betydninpfuld "'kerhoosopgaver pAunlver- øig spørgsinAl,' f.eks.: er

Der er bred enighed om, krmsistorium førte AlUn sig med Allin om PET og ener- person. ",sitelei. sine opgaver aom Ham! Gamrl'leltoa-Hansen
nt Lars·Erik Nlim, l'et!egll" op! virkelig frem 80m cere·, retningaopgaver. MllIl skul- .'ka~~n i Hjemmeværnet 'btvet aflyttet eller er der
rell10 mangler logik og lIøm· monimef'lt,er v~d den kll~e . le bure virke interelleret og l OKTOBER I Ar blev 8agen ! (ban kalder eig kaptejn i b t tale ome~ god historie?
ml!nhæng. PA clenne bag-", rektormiddag i mnrtø og ved, synes, at han V8J' en halve· om 6tudenterhuset t Køb· tell:fonbogen) og en række _ ,
gnlno skylder Allin 08 yder" ånfellten i november. Og' des kørl, sa var han meget magerglIde blæet voldsomt n'IllJ'll tAgede efterretnings- r---'--,,-,,-".'~--'
Hgl!re forklaring. nAr han ,l ain egenllkab Df "', villig til Ilt fortmIlo, Bl.a, op. Huset var en terroristl'&- op@:Qver. Alt efter behov og l i

Det har været intllreMant ,'I:aekretæt"!.for' rektor 'under ,.fool:al~han mig engang om" Ide. OgsA het,var_AIUnmed l IflmllD., ved. ikke, hvormeget l

at illgttOge, hvordan Hons mllderne""j-' konllistorium _ en·4aftpA IJni,.ereltctot.lOml11688tl,ogdetvarhllnAllt:yld, ,~dør.err,fti.itllnt8Sieller,legen.
, Gammeltoft-Haneen og Ove >8klltle fremføre'noget, eketeA\Vhan havde. afgjort; ,og som' "at Øllgen blev,~bIPVIk~..,.+-"",!,_, A~ 'og soldater.' ,'1"1" "i'

. Nathan fredag d, 25, nOVem- det medrerHP!l.to,s~'Ogen,op- ,_ ."havde, et' ,PET.a!lcpektd,En ,Ekatra Bladet. Det'et l e ~',I.l forbindelse med Studen·
, bllrl havde en positiv ,hold- pustethed. HA det hl&nrtede ',."Alndøforvii'rotl ) M\"okat r beo I tale om terrorisme. !Efter ,:,terhustløgen har Lars·Erik

niM!; til Allin, hvoreftlJ,r Rig det, trAgik()thieke.~""i " .'~ ", 'sk.v1dte •et 'af institutterne mordet pA den Bntt.tø.llistis- ;:A1lin, vætet i tl&t kontakt
GammelUift og Nathan bli- '" 'under jura (or at·samarbl\l. ,ko unge mand I Søllerødga- . med Ekstra Bladet. Detto
varmere (orbeholdnede føl- I APIUL eller ma,i 19&7 akul·, de med PET, Det J)Agælden- de SS, aflloJdt man et,anti- '8'ulUarlmjde førte videre til
gende dage, le dronningen endnn' en . de institut ønekede dis~e uno raci!Jtisk møde i Studenter- Hons "Gammeltoft.Rlmeen-

Vi har krav pA, at Bandhe- geng be~øge Københavns I kleger.Atoppet, hvorfor mllIl huset. MM var dengang sl 'sagen, men derudover et
don kommer frem I denne Universitllt, Jeg havde pau- gemo sA en irijurlosog Iln- bange for twergtAh 'fra hm· dette øanl8l'lnUde dWlkelt,
fIDg, men nAr Allin ikke vil Ile j undervisningen. og da 'agt imod advokaten, men reekøtnlmister, at men tog ,'NAr AIlin ikke selv vil med
medvirke tilDt fa de dunkle Ilolen flklnnede øtillede jeg' ,. Allill, havde Bat sig imod en en række forsvBrsforllIlS- virke til at belyse de dunkle
punkter l sngen belyst, mA mig ud pA trappen ved ho-,' eAdan retBsag, HDn enførte, taitnlnger, Der blev Indkøbt < punkter 'I 8in redegØreIllej
endr" for~øge nt nnnlVll9re· vedindl18nRlln uden at V:ide, ai den uheldige :Kejsergade. brapdlsgner, stillet baljer mA vi andN! prøve at fA sA
sig frem til mulige fork1arin· at dronningen var pi vl\l. sag stedig var en belaBtnlng med vllnd til slukning aamt _':mange brlkkcl:' på plada eom
ger, Med nedestAend6 rede-' Jeg blev kort enel:' kllnt:.ak- ,for unlver,itetet, hvorfor anskaffet de otte lItykker , ,mtJigt.
gøreise forsøger jeg at yde et tet af AIlin, der l;Itlgdll, stJllll, det ikke ville være gudt med kabel, der ved overfald skul· Med mit kendeksb til
bidrag til opklaringen af skulle Ijtltne mig fra oMrA- ! en' ny sag om efterretnings- le bruges Bom knipler. Siden Lars-Erik Allln kan Jeg Ikke
denne BØg. Hvis der er tale det, Dajeg epurgtc om ånd· _,' v1rkflOmh(ld. Vor Al1itl han· har disle kabe)stykker lig- ud!lukke, at det l høj Øf'lId
om et dansk. Watergate, er gen,fortalteAJlinmlg,atJllIg" ~ for selv at blive indkaldt pt j et aflukket kontor og 8k.:.'ldel AlUne ønske om at
dIt en mElgl!t alvorlig IlOg, 'udgjorde ~n sikkerhedsriBt., . som vidne? .lngenhartagetvare·pAkab- "føre aig frem som betyd.
der bringer den poHtil'lke ko for dronningen. ,..... ,' Ved' rektormiddage og Jsrne. PA et tidspunkt ·bar nitlpfuld, indhyllet I en tA
kultlIl:' i Dllnmark mange' Vell, - rektors mlddeg' l Arsfester i de øidate Ar har en person ryddet Dp iIff lAst geaflegnle lIikkarhedsopga-
trin nedad, ' m~s1988 ~purgtejell' Allin' Lars-Erik AIlin gået Ivrigt kablerne inde i et skab, og 'VeJ', eng,!l.gotnobt i lfjemme.

nærmere om denne bortvis"' '. rundt'ug fotograferet delta- strake bliver det tit et vA· været og hemmelige efteret
nln'g,.4f'"'mig/ Han' fortalte gerne. Flere gjorde vrøvl bonlagar. NAr kabelstykker· nin!lOP8'BVer, at sagen om
mitboreo!lvllllgt, at han ver over' denne fotografering na har befundet sig pA et aOJ'tnina: af Hans GamlIlel·
anevnrlig\ for sikkerhlldllIi' :bI,a. mig !I11lv, men Amn slog lukket kontor, er vAbenlo- toft -Hansen fik det forløb I
og at hnn handlede-:' efter det hen som en spøg. Oghan ven næppe ovettr~tlogter~ Elwtra Bladet som tilfældet
Instruks frø PET. Lidt over- . fortlmtte, med at føre eig ramme er det i al fBId ikke, var,

,~-

',-
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Mikrofoner, afhoppere og vor mand i felten

Læs også Magasinjrmiden

tidligere FE-analYtiker siger til Politi·
ken. at den bog ikke kunne være skre
vet u.-lenrådog dM fra. FE. Allin afviser.

Og V1\benhandler Ole Mortensen bar
bragt ny forvirring om en central detalje
i Allins forklaring.

Ifelge AIlin f:k han oplysnillgerne om
aflytningen i en samtale med en nu
afdød reserveofficer Jørgen Hansen i
fortret 1986 på skydebanen Mands
hage.

Weekendavisen skriver. at Allin j sin
redegørelse henviser til skydeklubben
Sjællands Skydeselskab. Men forenin
gens tidligere formand, Ole Mortensen.
siger til bladet. at klubben blev opløst
allerede i 1984. Altså et pænt stykke tid
før Allin.s samtale med Jørgen Hansen.

En ting blev dog afklaret i ugen.
der gik. Danmarks mest mysti
sk.e mand blev fundet. AlIins

partJ:lel' under det famøse indbrud. hr,
Thomsen.

Thomsen VoU' - ganske aom Allin op
rindeligt havde af91~t - i Australien.
Pa. pressemødet i sidste uge ændrede
AIlin ganske vist forklaring. men allige
vellyltkedea det Politiken at finde ham
dOlD7t lUIdør.

Han 'm ~~..e rigtigt te~tebiker-.
og hans chef i AU!ltralian Telecom med
delte. at ban VoU' på feltarbejde.

DeiJværre næppe: med en ny mistæn
keng blikkenslageropgave.

Mr. David Thomsen er indfødt au
straJiet" og har fonn.entlig aldrig været i
Danmark.

U gen bloUagde også detaljer af
den besynderlige verden. hvor
Lar:rErik Allin har haft sin

gang"
Og det" blev gisnet om hans tilknyt

ning til efterretningstjenesterne.
Efter at Berlingske Tidende sidste

søndag kunoe afsløre. at I..an-Erik AIlin
i 1980-81 var blevet tvunget til at forla
de sin post 30m kompagnicbef i Hjem~
meværnet. fordi han af FE blev betrag·
let 30m en sikkerhedsrisiko. fulgte Jyl·
lanlå-Posten op og beskrev bændelses
forløbet.

AlUn var grebet i at udveksle klassifi
ceret. men forældet materiale med en
boghandler. der viste sig at bave tilknyt
ning til FE.

Lar:rErik Allin erkender. at episoden
har fundet sted - men siger. at den fandt
sted på et langt senere tidspunkt. og at
saiDmenkoblingen mellem de to ting
kun sker, fordi nogen vii rokke ved hans
troværdighed. ,

J3Qgharu:!leree3- caYn Var !.ars.~,;b
riassen. og han døde sidste år. Han VoU'
ifølge eget udsagn også dobbeltagent og
blev desuden i 1984 dømt for anstiftelse
a117 pyromanbrande.

M en han VoU' også forlægget" og
udgav i 1981 bogen »NVA«
om DDRs folkehær . .

Forfatteren VoU' I..an-Erilt Allin. En

spørgsmål i sagen - 1I.k:al ifelge Mossad
teorien v:ere. at israelerne troede, at
Gammeltoft·Hansen kendte til hemme

- lige sll;julestedet" for palæstinensere.
der er gået under jorden i Danmark.

Aflytning: Det blev en lige, Jiv~r;;:ye aktører
. og nye te!>perkomfrem
i aflytningssagen fra universitetet.

Men hvor fakta fortsat er en mangelvare.

Baggrund

En københavnsk wbe.nhandler•en afdød
bogforlægget". en tidligere israelsk
agent og en austral!lk. te1etek:n.ik:er blev
ugen5lll)'e akterer I den spegede sag om
pastået aJlytning af professor Hans
GanuneltoIt-Hansens telefon pc1 Køben-'
havns UIIiver9i.tet tilbage i 198~.

M ens statsadvokaten for Sjæl
land, Erik Merlung. brugti!
ugen til at forberede sin kule

gravning af sagen, og For8'nleG Efter
retningstjeneste indledte en intern un
dersøgelse, borede pressen videre og
fandt nje detaljer om en speget vertl.en
og lagde~ teorier~ bordet,

Sagen er dog om muligt blevet endnu
mere præget af forvirring end af fakta. Dermed Y.U' en tredje organisation
Det eneste, der står helt &st, er, at - efter FE og PET - bragt i
lIeuetarlatscbef Lan-Erik: Allin, Kø. sagelyset som de mulige bag-
benhavns Universitet. siger, at en dims mænd bag mikrofonen. Københavns Po
har været anhngt i den DllYæI'ende liti benægtede.dog, _ ~ ~."

ombudsmands teJdoo. at Allin fjernede - Og torsdag tog Ekstra Bladet en dyb 
den sammen med en IlJYlrti!lk. hr. Thom- indAnding'.og indledte siD .historie; ..Ah "
sera og sendte den til Politieb Efterret- - . tyder på.,at d"et vTtt den israelske efter
llingstjeneste med ..tak far J.aa.«, så da rebrlngstjeneste Mossad, der i 1986
kunne sende den videre til rette ejer. ;- gennemførte spionagen mod ombud&-

Allin er - indtil videre i hvert fald - - .Illll:ld Rami GaInmeltolt-Hansen.c - '. -;:-
den eneste kilde til sagen. .. _:. ' _. _ .-~Ekstra_B1adet havde ringet t;iI V'1ctot"""'

I mandags fik Affin af uniVersitetsdi-" Ostrimky, afhoppet Mouad-agent, der
relrtøreD si. kraftig en næse, at den 9tlr efter sin a&!ørende bog om Mossad bor
godt til, hans velprnportioaerede over- - i Nipemi Canada. Ostrov9ky finder det
!!kæg.fartillidsbrudvedathavetie.tisl.,...._~nde: aand5ynIigt., at Mossad -
mange ar med sin viden. • ,'":.,,-,,,>,;;-~',:-iOg PET stir bag., ::~'IJm.EriJI.A#m er·~·i1Uitil viIkre - det eif!:su vidne"; tI/fyt7Il·ng:s:sagm. Og 110M

Og hans troværdighed og'furkJarin- ..:'~ Motivet til aflytningen - et åbent forldarin&er og t70fJærdighet/ droges j tvivL 1- Foro:JanJ'"H~
-'-',":":':'-.~-- .. --,-'--;

, , ger blivet" draget i tvivl.
I tirsdags afslørede Allin kendskab til

en anden aflytnjngssag.
I 1985, balvandet år før fundet af

:AP:...:IVER:::~H=.~I ---,_', Ganuneltolt-Hansens mikrofon. havde
ban oveIYæret. at våbenhandler Ole
Mortensen havde fjernet næsten iden·
liak lytteudstyr fra. telefonen i sin butik
pc1 Ganuneltorv.

Mortensens dimJYaren lille viskelæ
der-lignende sag.

Våbenhandleren fik en radiotekniker
til at underaøge lytteudstyret.

Teknikeren konstaterede. at det var
helt almindelige komponenter, der kun·
ne aflytte rum og telefon.

Radiosenderen kunne sende pa 120
megah......

Ole Mortensen Ja dengang i strid med
Københavns Politi. og ban er OVet"beVi9t
om. at det er 9ikkerbedsafdelingen i
Københavns Politi, der stod bag.
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OMBUD~MANDEN
TRORPA
MOSSAD·TEORI
Hans Gammeltoft-Hansen vidste, at visse
udenlandske kredse interesserede sig for ham

- Et væsentligt punkt i
teorien om M08Bsd et, al,
'noglln' mente, at folk, der
skjulte palæstinensiske
asylsøgere, kunne tænkes 9.t
ringe til mig for at B. gode
råd. Den mulighed kan jeg

Ombudsml1nd Hans Ol1m
melto(t-Hanaen ml1rkerede
Rig i går for først-e gnnli' med
en kontrovel'1liel udtalelse
omkring aIlytning.aITæren.

Detskflteiet indAlagi TV
A Søndag, hvor hlln gav ud·
tryk for, al, det på ingen
mAde er utænkeligt. aL det
vat det israelske efterret
ningsorgan, MOll9lld, der.
kunne tænkes at etA !Jag
aflytningen Bfhan! kontor i
1986.

Ganske oom Ekstru BIll_
det har beskrevet det de
BCnellte dage.

Omhndsmanden gl1rnere
de aine udtalelser med de
nødvendige Corbeholll. Men
det III. klart. at Ekstrl1 Bla
dets oplysninger om de spe
d(jkke forhold omkring de
palælJtinsnsiske 8lI)'1oogera
situation i 1986, har gjort

indtryk på ham. '••IIIII~===;~:

Omburhmond Hon...~ Gammel/of/·Honslm b~kræ{tede i trl Æh/ro
Bladels oply,~ninger om, ul l,qrael kunIle tænkes al sfd, bag
tele[']fl,·a!lylningen, (FolD: Finn Frandsen)

;
godt følge, Bagde Gammel:
toft.-Hansen,l}g fortsat);e:

- Det var jo kendt, at jeg
hRvde forstand på udlæn·
dingeloven, og at jeg st.lldig
væk var medlem af Flygt.
ningenævnet.

SANDSYNLIGT
Ombudsmanden under

stregede dog, at han ikke tør
garant~re.at det lige prrecis
vllr sAdan, tingene hang!
sammen; " ~

- Men denne t-eorl eT: d~
mindre usandaynlig end d~
undre, jeg hidtil har hørt l·
denne sag. Bagde han,

De 'andr!;!' tel:lrier er i den!
ne forbindelIle rygterne om
at det Vat konservativE!
kræfter med. tidligere ju
stitsminister Erik N,nn
Hansen i fIpidsen, der angi
~lIg akullo have ønskf.t at
aflytte Gammelton.-Hl1lI~

ssn. "
, En 'teori, der' i dag ',kke

J.: hænger Immologiak lam
mel'1'med;llLbft~Erik klins
forklatingerodllækagen fra,

, mqjor Jørgtin Hønsen. Be
skeden om mikrofonen kom,

~<:før Hanø:Gamme1toft.-Hl!ln
sen var -kandidat til om_
budsmandsposten.

BAdo .. Ninn~llIen og
lopfolk .I. Justi ", 'nistE'riet
har reageiif( rrt' ~("økllrpt.

mod dilll1e pdstande: "
Også PET har indtil dato

nægtet at kende noget, til
hele affæren. SAve1 nuvæ
rende cheri PET, politirnes
ter Birgitte StAmpe, ,;om
Henning FQde, der var,

,. .' egent-bosø i 1988, har lNet'
for justitsminister Erling
OJssn, (S), pure aJ'vist, at'
man i november '86 på Bel
lahøj har modtaget et brev
med. en mikrofon og et 'rak

,for LAn', Det brev/som Allin'
og~ mystiske Thom~en~

"smlllt.a Il8II1me aften, de /tSY:
, ,de fjern..t mikrofonen. -,

:.PET OG MOSSAl). "
KlSSE·MISSER .>'
" ' Men lige netop PET kan
komme til at spille en mnget
stor rolle i statsadvoKat

'\,Erik Merlunga tllJdeTIIØgel.
,øer. Selvom Han" Gammel~

"; tOn·ltanaen meget oml1;i'g~
'geligt ikke nævnte enerret";,
, ningøtjenesten med,lit, t!,.wJ~
, Ilte ord ... han s1qll selvtr.l fr:

lig vægte alle sine udtalaJlIer,
meget nøje i denne Mg - sA.

, er det Ifølge den afhoppede'
: MOBSlld-agent, ,', Viclor:

Ostrovsky, ikke nogen hero";'
, ,:melighed, at M~aad og de:~".
" æa dans\(e Irolleger,frll, P~'I' ,.
'~ JØrogki8ae-m~erpA;d~nl!.tt;

Jord. ',',_ ' ~'." ,
De ligger all. tæt i med

hinl1nden, et Mossad har el7
ler havde de~8 egen I1gtmt
'Oilpaint' siddende i PET,
Ham bør Merlung let kunne
finde, han var nemlig den
enelJte dnnaker i PET, der
tslte arabisk.
AF JACOB JUHL O(~,
ANDERS·PETER
MATHIASEN



Milj;~~~lbgsenUosneren I
1,. ", '::' ',Y ,;·:,:,~';.~:lL,,~:)};'?_/:';~:Ii.·: O;;)· ,i, i , .. ,

Et svar til Leif ligt selvopgørpå det~e pUnkt. , ligt optaget af dyrs og plan- skenesfornøJelser her smer-,
Herinann . 'At .. spi~ningen af. en, hj~~- ' -ters' rent fysiBk-k,emiB~S8..Dl- tefrit med i analyserne. Men

" medyrke~rød»ede ril;un,0!' .eri "Spil, At man kari'luilte;høre, hvad der nok er lige så vig-
,', " , erkendelsesproi:es_.på højde føle og rØre ',ved levende • tigt: Miljøhevægelsen 'ville

.." ' med videnskabensog filOsofi· '"væsner er'noget, der fortoner' . ved et sådant skift i natursy~
.,{: . . ensloppræståtiotier er'da'gi~ 'sig. . 'net få en meget dybere emoti-

KOHHENTAR' verna et sYnspunkt, man kan ' 1 -anel slagkraft, tror jeg.
" IVUV\ I, ' forsvare. Men hvis denne ind- MEN HVORDAN kan økolo- Prøv blot at vende en

; . '"o '" o.' ,sigt bruges Bom piedestal for. gien blive en vejleder for vo- rødbede i munden på, det.
M JESPER HOFFMEYERet m.a~eligthåb o!"' li: højt;elf- reB natui-forva!tning, når den , ,,' '
,lektor " I , riDlogIe~B og mternabonaliseø :på detm~måde vedbliver'med' sADANNE\aDker lå s~lvføl-

,. .. :-' ringens nødvendighed. nok er ,at dele verden o'p i to' adskilte gelig og"n.imsterede et eller
EN AF, DE MEST Sejlivede løgn, så er det jo mindre godt. afdelinger, naturenB og kultu- andet sted i init sind, da Jør
virkningeJ af 6B-oprøret var Heldigvis synes disse barfod$ø rens, og derved opretholder gen Steen Nielsen dukkede op
en lang' og tung prOvinsia1iB~ drømme krin i ringe grad ~t hele den emotionelle struktur 'for at interviewe mig om Per
me. Vadnielens.hjemmefarve~ appel~,r,e,til urige.: ~~, og fantasi, som gør os frem- Stig Møl1~rs nye bog. At
de horisont lagde sig tungt ;,'I'il!';:h,'," ",": ";f" ,,' , f mede for naturen? adressaten for min irritation
over fantasien i min generati- :!tDET ENE TIÅRS overdrivel- Hvis man fastholder det vi- over disse tilstande så blev
on. Under slagord som 'gør- ser bliver det næste tiårs'ag~ denskabssYD., der indebærer SF, kan måske føles uretfær- :

": ,d~~~l~t ,Q.g.'~pierE~e-ris~g-', '~, iP"~~.9n~r,~-~~.~'. i~Jq,~;,.,.,y,;.~~~~~e~ ~~J~, ...~e~m.ed- digt. For SF's poli~ere'harjo' )
. lav:-revolution' ','. besværgede, ,~.]ednmgsartiklen til åetaen- hen' l naturen, ,siimtlaig" med .rent, faktisk haft' inod'-'til~lat;
man troen på ekspertise og gang håbefulde' tidsskrift at man dog elsker naturen.- så overskride en del gamle -for~
lærdom. Qa alt blev anset for OMverden. Og jeg profetere- bliver resultatet næsten 10- domme, både hvad angår høj~

politisk, var der en tendens de. at i 90erne ville vi komme gisk, at man vender Wlder- teknologi og europæisk Sanl-

, til, at den store verdens kon- til at opleve spejlbilledagtige ordningsforholdet om: At arbejde.
flikter skrumpede ind og reaktioner på BOernes debat man und~rordner mennesket Lad mig derfor nu skynde
identificeredes med konflik- oin 'miljø', 'sundhed' og 'etik'. under naturens lov, snarere mig at undskylde. Jeg har da
terne i det lokale Smørum~ Der var jeg nu nok lidt vel end naturen under menne- i hovedsagen sympati for Leif
nedre, Og mange blev med ti· hurtigt ude. Reaktionen kom- skets lov. Og præcis her ligger Hermanns politiske arbejde.
den så tilvænnede til denne mer langsommere, end jeg arnestedet for den autoritære Og udfaldene moo SF var 
selvforvaltede og trygge hori- profeterede. Men på miljøets grønne tænkning. For modsat må jeg indrømme -, lovlig ge
sont, at ord som international område har' den franske filo- mennesket er naturen ikke neraliserende og upræcise på
handel, teknil< eller Europa sofLuc Ferry allerede indledt modtagelig for argumenter. en måde, jeg faktisk ikke selv
den dag idag sætter gang i de felttoget fra sit parnas i Paris, Her stopper enhver demokra- bryder mig om. Hvad man si·
kirtler, som producerer afsky. og herl\iemme har en tidlige- tisk samtale. Naturens lov ger i et interviewer nu en"

Jeg skriver ikke dette for re miljøminister nu fortsat må lydes. gang ikke - og bør vel heller
endnu engang at miskredite- angrebet. 'pointen i min bog er imid- ikke være - så gennemtænkt
re min generations indsats i Dertil kommer, at en langt lertid, at dette skel mellem og præcist. som det, man selv
1968. Hvad der skete den- mere beskeden figur - nemlig menneske o natur Ikke gæl- nørkler ned på papir.
gang var et 'uomgængeligt op- nænrærende forfatter - for et åer. . ever menne- Jeg håbede, at mit læser
gør med en stivnet og autori~ halvt år siden udgaven bog, s er sammen med yr og brev den følgende dag havde
tær borgerlig kulturtradition, som egentlig godt ~unne have' ptanter l en tæues Bemio~ præcis.eret sagen... Men ak,
der ,''. nødvendigvis måtte rystet miljøbevægelsen. For i' ,,-' Sfære, en sfære af kommUIli- > • måske gjorde det., kun ondt
spræilges~'"Hvis nutiClens ft.t-- , ~enue bog, ",En s~egl på~-l:':' 1o-atioi'.l. ug 'betydnir..g> .l)de. '," værre, idet j~g h~r 11.lm~\tt.fi~
ness-dyrkend,e Anders Fogh Jen« står der faktisk, at md-' duft bevre Iser, farver, 01:- antydet,' at det måske var
RasmussEm drenge skulle le- jøbevægelsensnaturopfattel~ mer elek . :r: er SF's vælgere, Bom var prohle
ve i 60ern~s virke~ghed; ville I se er begra,,:et til halsen i det mange slags, kemis e Si~~ ~et. Me~ ,det er_ v171 egentlig
de såmænd hurtigt -passere onde; den VII bekæmpe. End· naler, berønnger osv. Alle or- lidt unf8.1r at bebrejde et par
skrige-gTænsen; og den smukke Gaia~teori 're- 'gamsmer på Jorden kastes ti dets vælgere, eller hvad? ,

Problemet 'var ikke 1968. producerer i '-virkeligheden ved deres fødsel ind i denne SF's vælgere er Belvfølgelig
Problemet var, at så mange den selvsamme reduktioriis- verden af betydninger, se- vidt forskellige mennesker, og
blev 'hængende ,i oprørets me og fremmedgørelse over iniosfæren, som de må orien~ måske burde jeg have afstået
værdisæt uden at EJe. at dets . for naturen, som ligger i hele tere sig korrekt i for at kwme fra at sætte sådan en adresse
tid var udløbet. Vigreb den-, det naturvidenekabeligt-tek-klare ,sig. Og BemioBfæren på min kritik. På den anden
gang nogen v'ierdier ,ud af luf- Diske projekt: Fraværet åfbe- stopper' ikke ved bygrænsen, side, 'så' ,er det.vel· især: i det
te~nærmest som spejlb,ille- ty~."':':, ,}:, r. blots~~~enkarakter;,J:,_-- nabol;ag, ':w,an nu bliver vred
der afde gamle værdier... VI øn- -økolOgIen er trofast mod HVIS miljøbevægelBentog på DUg? 'f~, . ,,''"
skede 'at kaste omuld. Det Descartes dualisme, adskil- afsæt i, sådan et natursyn",,;
lykkedes i overraskende grad leIsen mellem sjæl og legeme, kunne den måske undgå TIL SIDST vil jeg gerne - da
inå man sige. Men kutme vad- menneske og natur. Al betyd- ' mange paradoxer. {'OT nAr det min indmeldelse i det radika
melBVærdierne .ogsA holde til Ding tilhører her stadig men- kommer til stykket. må tek- le venstre nu bliver næVl}t 
at sejre? At dømme efter mine neskets verden, naturen,be~- nologien vurderes 1 semio~ gøre opmærksom på, at denne
'opleye~ser~ som foredragsh?l- der ingenting i si~ se1:,. "'~ stærens perspektiv. hVIS.ri handling ikke havde noget
der I hun~der afforsamlm- . ~aturen er da 1 .sandhed':et sEU Udforme en· ordentlig specielt at. gøre med dette
gei op gennem' 80erne, og fremmed sted for menneBk+~ mlIJøeolitik. ,Og da menne- partiB miljøpolitik. Mine over
90eme, så, ligger det noget " I overensstemmelse her- sIret mdgåi modstandsløst i veje1ser var af langt mere
tungt med at tage et ordent- med er økologien hovedsage- semiosfæren kommer menne- kompleks art.

. -,,-, ,,; i~ , -, f , l \.,



! Tu:sdag 7. december 1993

POLITIKEN .,
,

DEBAT

Andensørulag i advent

kom Thomsen endelig hjem rra Australien for atter at gA. på værtshus
fjer på, blev den straks til rem høns.
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Rektor skylder os forklaring i AJlip-sagen
AF MICHAEL BJØRN RANSElf
SkoFJShovedvej 10 A •
2920 Charlutte"lu"d

værd alvorligt, havde Il8gen
med lukningen al Studenter·
huset i Købmagergade og sf- ,
sløringen af Allins aflytnings
sag antagelig filet et andet,

Som medlem af Køhen- , ' lorløb. Rektor Bkylder bl en
havns Universitels øver~ forklsring på, 'hvorfor han

ste styrende organ, Konsi· ' ikke tog henvendelseme
storium. fra 1985 til 1993 vedrørende Allin alvorligt.
føler jeg mig krænket ved, at I forbinde~ med Studen- "
Lars·Erik Allin ikke oriente- terhus-Bsgen foretog Lars-
rede universitetets ledelse i Erik Allin på,egen hAnd en
1986 om aflytningssagen, og • beslaglæggelse sf en studen- '
ved at han trængte ind på tergruppes korrespondsnce
Hans Gsmmeltoft·Hanse:ls ,og arkiv. Først elter at Btu-
kontor. [den forbindelse er X ~- .:" dentemehavde fAet en advo-
det ikke uden betYdning, at ,_,' ~\' ,\. 1~ kat på sagen, udleverede AI·
Lara-Erik Allin ikke var en , ~. ~ ~1\ lin di8FJe papirer. Det' er
tilfældig iJnsst, men rektor >I ''/'h,.l alene politiet under' an!lV3r
Ove Nathans højre Mnd. 1de ~ over for dom11tolene, der er :
Ar, hvor jeg var medlem af '1,'; ,berettiget til at foretage 00- '
Konsistorium, bestod der el __Fj, ~_.....................) .,~, alsgfæggeløer.Allin'forEltog

l

nært forhold mellem Ove :'. \ v,' en klart ulovlig, handling. ,
Nathan og Allin. et forhold Rektor skylder 08 en forkla-
der især V3r blevet opbygget ('~ ring på, hvad han bar foreta- '
under den tidligere universl- ~<\ {~( get sig I snledninR Af AlUns'
tetsdirektør~ Bygdom. ': '~~ l selvbestaltede beslaglægge1-

Med de sidste ugers omta- '11)"·, , ' se" :
lea{Allin-sagenerdetblevet i .,! " " Aflytningen al Hans Gam- '
klart for alle, st AlUn er en 'm~lto(t-Hanøen er muligvis
type, der godt kan lide at et dansk Wstergate. Det ~r

puste sig' op til en betyd- landets politi/lke og demo-
ninRsfuld person, 0R st hsn kratiske standard, der er på
omgiver ~ig med tågeslør a( apil.leg finder, at det er et
hjemmeværn og efterret- meget alvorligt tlllidsbrud, '
ningsv;rksombed, hvor vir- Bt en højt betroet embtds-
kelighed og leg er svær al mand 80ITI Lars-Erlk 'Allin '
adskille. Ikke straks.., undetrettede '

Lars-Erik Allins dømme· lrine foresatte, da han blev
kraft sv;gtede totalt i anyt- -/~ N"'~_ bekendt med denne aOyt-
ningssagen. Med hsns rolle . , . ',,' ningsaag. Vedatforooldeslg ~
!10m husadvokat for rektor !' ' ' ,",' ',: taVB i syv ar har denne højt :
Ove Nathsn, k2n jeg, som' hvad enten det er politiet i som lægen ikke var skyld i _' For nyliR kunne 'pre8FJen' ~ nt:(ysiker og ikkejuri,\It. Også '1 betroede embed!Jmand I høj I
tidligere konsistorialer, godt eller uden for København, shbte problemer i en rets- , meddele, at .Konservative' 'j hf,r bør Ove Nathan (oplyse, 'i grad vanakelifgjortenopkla· i

være bekymret for, st hans der indhenter erklæringen. l ~sg. Ssgens anvendelse af in- Studenter IlA Københavns' tom Lars-Erik Allin hør været;,,,' ring af denne lag, der'mulig- i
dømmekraft også har svigtet forbindelse med sagen udtal- stituttets adresse endte Univereltet var blevet meldt! ; blandt hans rAdgivere I den- vis er udtryk for et IUvorligt ,
i andre sager. En person, der te Statssdvokaten for SJæl- med,at<:heIenforRetsmedi. til politiet for valgsvindel. ~n(J ssg. 'anslag imod' vores pOlitiske:
higer eCter at fremtræde land, at der aldrig havde væ- cinsk Institut - kemien meJ- Sagen drejede sig om, st de ,ri . kultur. Endeligfinderjegdet '
som stor og betydningsfuld, ret problemer med ordnin- lem chefen og lægen VAr l unge konservative på deres:~I sin iver for at fremtræde forkasteligt, at relrtol"8 hus- I

er ofte motiveret til at træffe gen. forvejen ikke den bedste ..l. "kontor havde fremlagt op- ~;:i aom en: betydningsfuld advokat på egen Mnd træn- i
meget ho'rde afgørelser, der De erklæringer, der afgi- krævede, st rektor afskedi- atillings- og stillerIlater 'til\"p(lrson har' Lars-Erik AlUn i ' gerlndpåenprofeaøomlam-
v;rkelig gæller sig spor og ve9 af relsmedicinerne »pri- gede den pAgældende læge, VAlget het i efteråret til de'~\) årenes løb overspillet ain rol- tor;' "'~~,,1
indgyder respekt. Rent lak- valli til politiet nden for Kø- hvilket skete. ' styrende organer på univer- ')le' llOnt 'slkkerhedøansvarlig '" ti,')"

tisk har Københavns Univer- benhavn, er i mange Ar ble- Til Weekendavisen udtal- 'sitetet. Personer, der er,,' oJo: aom kontaktperson til K,ære Ove :N'atban. Du op..:
sitet haft nogle myuiske sa- vet udfærdiget i lægens eget te rektor Ove Nathan: »Tim· ' kommet og gåeti lokalet, har';: PET., ,Gentagne gange har ~' tildte med en ufattellg ,
ger i de forløbne Ar, hvoraf navn,' men med Retsmedi- den til RetsmediciMk Insti· været aA ubetænksomme at:!'Allirt underholdt om aine:::1hl1rdhedoverlorlægeniden
jeg her vil fremdrage to. cinsk Instituts adresse. Po' et tut skal være granitfast. skrive nogle fiktive "atiJler~1,:, PET-:Qpgaver. ""SeIvfølgellg Ild ovenfor,' beakrevne ug (ra

5. marts 1993 berettede tidspunkt fik retumedici- Retsmyndighedeme skal navne på listerne.' ,'I ~ '/ skal univetøitete~ be9kyUe:.t.,Reumediclnsk Institut. Hun
Weekendavisen om øfskedi- neme forbud imod at bruge være helt sikre pli de erklæ~' Selvfølgelig er det forkert ~'si!~ imod·" terroristangreb, ", blev straks fyret for' en
gelsen alen læge pA Retsme- instituttets adresse til de ringer, der kommer ud der- Ilt skrive fiktive navne, på en! Mig forekoJ;Jlmer det imid· yderst formel fejl. Lars--Er:lk
dicinsk lnøtitut, Københavns »private<! erklæringer. fra. Detaljerne i sagen vil jeg stillerliste. Hvis det havdet,::-lertid, ikke 'gærligt betryg- ~ Allin gør sig skyldig Iet tneoo
Universitet: Jden konkrete sag var der ikke ind pli. Jeg er ,kemc:o:fysj-.! været l rektor Mogens F()g8~: g(,ode, '~At en sikkerhedean~'( l'get alvorligt ~llidabrud ved

Politiet uden for Køben-. tørst blevet afgivet en ..pri- ker, ikke jurist«, , ( ; ;, ~", ,L tid, havde de ansvarlige fort~ ,varlig udbreder si,g om sine'::, l Ikke at' orientere' sh'le fOre-
.havn kan ikke fA officielle, vat« retsmedicinsk ,erklæ- Denne sSR er lidet ærefuld, ( listen filet en ator s1ddeballe.;t ,slltkerhedsopgaver, PA .den.':i,'aatte otniatdåt muligviiJ,var ,'.1'

retsmedicinske erklæringer, ring med lægens' navn og " for Ove ,Na~han" 'men 'ha,n ,i' ',og den pågældende Hate ~:'I,1 ml ~ bag~rund ,bat:' jeø:l1b~~~,~t~~.wa~a~U~~&:"',:
_,fra Retsmedicinsk-Institut. I, -' denne!!' '-ii-o Rfbtjtllllldre!J-Sc. ,undskyloot, sig med, 8t1hllri"'~"blevet kendt ugyldig Gir ud~t "velldt nl!g-tiH'ektdf''Nfthllilr,,,,fglriff~W1tiiR~M1vrJ~1tt
atedet er polillet 'uden for lmidlertld'9kuile der'afgives er kel1lefysiker OM ikke ju-, I Jukket frA detpagældende~ jdetjegø~9kede. at han ,kul-li.: ske ~tur"og hlln bryder ln~
Københsvn henvist tl! at ind-, 'en" iluppletende 'eI'ldæring, rist: Derimod har Lars-Erik''- -'valg. SAfremt det er 'muligt le se pli 'Allin.!l v;rke, BOm, ! påenprofe8ll0fll kontor, men
hente tpriVAte« 'erklæringer, og da ovennævnte forbud i Allin' ført sig frem med, at ' 'på legal vis selv at 'sanktlo- s;k1;erhed9lltlSvarllg og kon- Allin fortsætter ,om dirt bøj
fn retsmedicinerne i Køben-: mellemtiden var' fremkom~ han' er rektors husadvokat. nere et rorhold, er der Ingen' laUpereon lU PET, lmJdler· re hånd. Du 'skylder, 08 en
havn. Der er kun tale om en met, benyttede lægen nu sin On! N:tthan skylder at for- gJUnd tilst uleilige politiet. I Ud aCviste ban 'totalt 'mine forklaring pil, bvorfor du fo
fonnel forskel, idet del 88g~ priVAte adresSe ved afsen- klare os, om Lars-Erik AlJin øvrigt fAr politiet aldrig'fst i bekymrede henvendelser. retager en 811dan forakelsbe--
lige indhold i erklæringerne delsen sf den -supplerende har været blsndt hans rAdgt-. de folk, der skrev de 6ktive Såfremt man havde taget hsndling i sagen en Retame-
er nøjagtigt det samme <lg' retamedidnske 'erklæring. vere i denne afskedigelses> navne. mine henvendelser vedm- diclnak Institut og I Allin-aa·
afgives sf de ,s~une læger, Denne adresseforvirring - !lag. Ove Nsthsn er lItadig ker-- rende Allins mærkelige ad~ gen.

L-. ~__~ ~ .



.; Læs·faiYel-int.rviewet
;m.d·~ktør Ove tMhan pi side 8-9

Sagens h(JW!dp~"'(J11 med rynleer Iplmrhm. Foto: kimen Flch Pecl_n

Anle'dning: ALLin
Rektors juridiske rådgiver havde en spændende historie'at forta·lle

;\.~ l
. I

mislanke om al hliull anylIe!. Gam
meltoft-Hooson havde sOlv bedl Al
lin st~ Treo" do de Io mIldlo! iii uni
versitetets Arsfos!. .

Reklor, pli. vej til rrn'Ide om iskerne
borl ugor I Ebperlrnentarhll, forJdaro
de kort, al Bagen n-emover heror un
der unlverlllllltsdirektflr Palm P1e'4le.
Denne I"lr - se endeisInds i hladet 
givet Lllrs-Erik AllJn en "kraftl!! re
primandE!" for sin hendlin!!, Lars
Erik Allln ken ikke streffes. da Bagan
er PlOrD ond fem Ar gammel.

Segon køror vidnro hD~ slllulRdvo
katen for Sjælland. Erik Merlnng,
Uenset mlfaldel her Lnr8-Erik Alli"
ved et rortmlle om eill uSllldvenllgo
lelefnonkUon opnAot merl! omtale,
ond Aolv en Noholpriy-vlndar v!llo
kllnne hAbo pA.

At omtalen ~II. er blundet, mil. Allin
logo pli. ~18. Det knnlllo være sjovt ol
blive koldt "Oll militmr lypn" (TV2)
olier "uuderofficor ef værsta skurre"
(Informetion). Andre KU-smAseger
som raktorvolg, valgsvindel og ekstra
61udiepledsllr Ol midlertidigt R81 I
Ilky~an.

MltlI!lkkr
Pra~~Dns spørgsmål gik især hL 8

p~. hvorfor Lars-Erik AlIln havde
vmrellllVS ~A.llJ)uge, Allln fnrklarede
dot med honsynnl til ombudsmondon
og unlvers!tej(lt - samlet han "ille
mMte" forlælln det videre fnr den te
IOlllknlknr, han havda fjernel any t
ningsdtmson i lela1000n med.

Omhndsmand Hans Gllmmalloft
Henson, rlarsom den foromUede pert
ikke sed mo,l ved høvdtngllbordot.
rorklarado slllendo, at llllr. "fnrstod"
Lars-Erik AlUns iJllndlamAc!a, og ol
han i øvngl ikke havde haft lIogen

fon i .~~plnmhllr 1!J66. l .~yv fir hnvdl! lin så el 11l~vAmnd(J f1tllssol'phurl. nAr
Allin holdt på hommeligllmlon - men dol drelede sig om rOt.~kn;ng og url
m<'lllo presselof arlikllll i EkBlrn Ria- rlnone150,
del stA liem og fortælle, hvod Pollll-" El slille, ulMmorlJgl ~mil i salen,
ken kaldto"on særegen historie", hvor elles øjne foren gllng~ skyld Ik-

Onsrlegden24. novemberkl. U.4.5 ke var teltot mod Nal1Jan, m!!'n mnd
hllnkade Allin pArektorOvn NlIlimlls hens emhllrlsmand.
dør. TorsdAg den 25. vidste den dllll- Dernæst fik Lan-Erik Allin ordet.
ske vllrdenspres~nonsj,;ed, og frlldllg HSIl VlI.r fllltet (EkBlnl Bladel: "En
mAlle KI'l11enhavn~ Universital im- sceneven( mikrolontyv") og læste llU
provisere et pressemørlo. fnrkortet version op af dllll forklaring,

h~u skriftligt hur givet rokfnr og nol
v"r~itetsdlrektøreu om :odflbel I
1986.

Tilløbsstykke
Pros.~llmødet I de'1l gamle konsislnrie
sel hl liV el lillllh~slykke uden Ji~.

Bagge lY-8letlonor havde kamaraor
snurrnndll. Ca. hundrode prassnfolk
nr til steda -l EkBlre Rlarlel haskre
vet som at knbbol. Op- na~tB rlagblada
og lmroouer hevdo ikke en, mon nore
garvIlde madarhnjdera pA.ntodnt. Vnl
vnulMel .~tll1odo - forunan hoved
pf1rson Allin snlv -l sll'Jrknsle opstil
ling; r"ktor Ove Nathan, pro-rektor
John Slrnnge og Illllversiletsdiroktør
Paler Plnngfl.

IRen ifl'llgn Ekstra Rlllnut ~ad dlsso
v\1d el hllvdingellOrrl.

Rektor hød volknmmou ng kunna
ikke dy sig for at hmnærko, al hanger-

KøhnnhavllS Vlllvcmilel f~r ~in Arll
go ~(lllBli!!e bevillilIg for nt IllVllf8 un
dervisuing og forskning. Allillavel
VlU' en embed6rnand hOVfldpllfSonen,
rlu llnivorsl\etet hlldeg don 2li. no
vomber lloldt liDI mest volbesllgle
pressemøde i mand~ minde.

Roktors juridiske konllulenl, Cllnd.
jur. Lurs-Erik Allin, lJlcv 1~f1dskandl

med olslag, dFl han Illod frem snm den
kllde. dllr kendte tillolefonenylnin
gon af dnu Ollvmrendo ombndsmend
Hens Gllmmeltofl-Hllnscu. Lers-Erik
Allln havde SIlOlrnlln med en "((lln
tekniknr Thomsen" fjomet en dims
fra Hnus Gammel/orl-Hansens tele-

Ar Hennk Egede
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Næsen, der voksede Lars-Erik Allin fik en kraftig reprimande
og har ikke længere ansvar

for KUs samarbejde med politiet

Peter Plenge fotograferet af KifJtine Theilgaord

Af Henrik Egede

Universitetsdirektør Peter
Plenge lovede på pressemødet
i sagen om aflytningen af om
budsmanden, at rektors jrnidi
ske konsulent, Lars-Erik Allin,
ville få en mild næse for sine
uortodokse handlinger.

Da Lars-Erik Allin mandag
den 29. november mødte til
samtale på direktørens kontor.
var næsen vokset til en kraftig
reprimande. Peter Plenge me
ner, at Lars-Erik Allin har "ud
vist en vidtgående mangel på
almindelig dømmekraft og for
ståelse for sit tjenestelige an
svar",

- Der kan ikke herske tvivl
om, at din adfærd i denne sag
repræsenterer et brud på den
tillid. som universitetets le
delse må have til sine medar
bejdere i almindelighed. og til
medarbejderne i den centrale
ledelse i særdeleshed, skriver
Peter Plenge.

Imidlertid har Lars-Erik Al
lins tjenesteforseelse en så
speciel baggrund. at direk
tøren anser gentagelser for
udelukket.

- Da du i øvrigt både før og
efter de omhandlede begiven
heder har udført dine arbejds
opgaver upåklageligt, har jeg
efter drøftelse med rektor fun-

.'..aet det forsvarligt at begrænse
'sanktionen til en kraftig repri
maiide over tilsidesættelsen af

,'dit tjenstlige ansvar i det kon
krete tilfælde, konkluderer Pe

. ter Plenge.

Skideballe
Peter Plenges to sider lange
påtale af Lars-Erik Allins
handlinger er skarp i tonen. TIl
:Ekstra Bladet oplyser han, at
:påtalen er den alvorligste, der
.kan finde sted, uden at en em~

bedsmand bliver fyret. TIl an
dre aviser har Plenge på godt
dansk omtalt påtalen som "en
skideballe".

Peter Plenge kalder det "ud
slag af svag dømmekraft", når
Allin beslutter sig for at fjerne
mikrofonen uden at orientere
hverken rektor eller daværen
de universitetsdirektør Niels
Jørgen Hertzum.

~ Den omstændighed, at du
følte d1g usikker på motivet
bag oplysningen (et tip om af~

lytning fra major af reserven,
Jørgen Hansen red.), fritog dig
ikke for pligten til at underret~
te universitetets ledelse. Ved
at fortie oplysningen, gav du
ikke ledelsen mulighed for at
anmelde sagen med henblikpå
en behøring professionel efter~
forsKning.

- Det må betragtes som en al-

vorlig tilsidesættelse af dine
tjenestepligter, at du ikke gik
til rekt~r eller direktør, da du
havde beviset for ulovlighe
derne (mikrofonen, red.) i
hånden, skriver Peter Plenge.

Han forbeholder sig ret til
"at vende tlbage til spørgmå
let, når resultaterne af statsad
vokat Erik Merlungs under
søgelse foreligger".

Sat uden for
Lars-Erik Allin har taget uni~

versitetsdirektørens skidebal
le til efterretning. Han modtog
den uden at have hverken til~

lidsmand eller juridisk bisid
der ved sin side.

Lars-Erik Allin er fremover
sat fra bestillingen som den,
der på universitetets vegne for
handler Studenterhusets
fremti d på plads. Han er beller
ikke længere ansvarlig for
samarbejdet med politiet, når
universitetet f.eks. har besøg af
Dronningen. Det ansvar har
universitetsdirektøren selv
overtaget.

Lars-Erik Allin fortsætter
derimod "i nonnalt omfang
med sine tjenestelige pliger",
som det hedder i pressemed
delelse fra rektor og universi
tetsdirektør.



Chok over hetz·
Søren kruse, Ægirsgade, skriver på
vegne af Regnbuens brugere:

Vi, nuværende og tidligere
brugere af den psykologiske
rådgivning Regnbuen, er cho
kerede over den hetz, som
Regnbuen bar været udsat for
både i pressen, fra Studenter
husets bestyrelse og fra ledel
sen af Københavns Universi.·
tet.

Glemt i anklagerne for terro
risme er det faktum, at Regn·
buen først og frerrunest er en
psykologisk rådgivning. De
psykologistuderende og psy
kologerne i Regnbuen er men-

nesker, der yder et stort stykke
frivilligt arbejde for at kunne
fungere som en gratis rådgiv
ning. Som brugere af Regnbu
en har vi. fået en uvurderlig
støtte til at bearbejde vores
problemer ~ en støtte som er
blevet givet til os i åbenhed og
uden manipulation.

Regnbuen har for os været et
godt alternativ til piller, til en
psykiatri, der baserer sig på
magtanvendelse og til etable
rede (og dyre) psykologer. For
de fleste af os har Regnbuen

, været det eneste alternativ for
psykologisk bistand. Vi mener
derfor at ansvarlige myndig-

UVvt vW (V'~S(J-L!U6-W

. V1A' '20! 0. {)f;.C '73-
heder må bakke mere op om de større socialt og psykisk pres.
eksisterende alternative og Vi finder det er helt forrykt,
gratis rådgivninger, samt støt- at der er blevet sat lighedstegn
te etableringen af nye. mellem Regnbuens arbejde og

At folkene i Regnbuen ud terrorisme. Ifølge denne sags
over rådgivningsarbejdet også logik kan hvem som helst ud
har beskæftiget sig med poli- - råbes som terrorister, og vi kan
tisk arbejde i Studenterhuset kun frygte for, hvem der mOD

har aldrig været en hemmelig- nu står for rur.
hed for os, men dette arbejde Vi håber, at Regnbuen snart
er på ingen måde gået ud over kan fortsætte sit arbejde in
rådgivningsarbejdet. denIor rammer, der kan sikre

Lige nu efterlader eksklusi- at det kan foregå på brugernes
anen af Regnbuen fra Studen- og regnbuefolkenes betingel
terhuset os brugere med en ser.
række foreløbigt afbrudte tei'a-
piforløb. Flere afos er sat vold-
somt - og urimeligt - under et

\

.,
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Spekulation om BZ-teon i aflytningssagen
DANMARK ANNO -83 
Blndige alogllmd1 mellem po·
lili og nz'ero i Købf!nhovns
gader. PfJlitidircktør Poul Eef
lien kunne ikkl!! kwrc mod
lItonderon inden frJr lovl!!rn!
rammer. JUllti',minil'ller Erik
Ninn·Hanscn bad el!ynhlJr·
~igl.ar1ol'Jdendewiuolg kom
ml!! med et louudkoBl. Gam
rrulto{l.Honllen sflgiU fra.
Endnu I!!t ~por j aflytningssa
sen?

Folo: HenrikSa:qJff!nI2.mqj

handll!!rl!!n - ifl1lgl! sin og Al·
liM (orklaring - fnndl dl!n i
Cl!!bruar 1985.

Denar var Allin bangIt for,
At. tippet om anyt.nin~n var
en fælde opllat af polit,iet.

Ifl1l~ Ole MortenSl!!n, aom
ringl!dl!! til Allin fA dAge ener,
nt AlIin stod oJTentligt frl!!m
med sin redl!!gørelse, var det
Allina Cørllle tankl!!, dA han
fandt mikrofonen hos Gam·
meltoft-Hanl:lI!!n: At den lltort
aet VAr identisk med den, dl!!r
var fundet hos vAbenhAndle·
ren, og at det derfor ogd. mA
hflve været politiets aikker
hedsafdeling, der hflr været
pA spil hos Gflmmeltoft-Han
lien.

Desudl!!n fortælll!!r AlUn i
lIin renegArelse Cølgende om
dl!!n ~teJetekniker", der angi
veligt hjalp ham med at (jerue

kA~t. Punktum D('r stod illlr/ p,J.~g ven, At. Gnmmeltoft- nflymingen hos Gflmmeltoft-
i 10vforalage!.B bemærkninger, Hflfi,ren bAde i st.roITeretepll!- Hnnllen:
som jo er det, politikerne lres· jeud·'nlllet og i udlænningl)_ ~Vi mødtes, og hnn fortalto
er, om at et flertal i unvalllet udvolget blev bl!!tmgtet som mig lidt om de forskellige an
kraftigt frarådede en gen- I!!n slAgs femt,e-kolonne- ordninger og dimser, man an·
nemførelsc afforslnget,~ lligl)r mfln,1. Af .Jullt.itRministeriet vendte, og han fortalte mig
lIllns GnmmellQn-HflnAen i og ar anklagemyndigheden. ogsu om, hvorledes man i en
dllg. 0R 'lYon i købet en nC de speciel afdeling pA PolitigArd-

Han!! kritieke rllat bug nd- værste af slagsen, fordi han en havde fabrikeret smA sen·
valgslokaleta vægge blev dOIl bar jakke og filips og kom fra derenbeder, dl!!r kørte i 120
alligevel opfllnget på Christi- de S1mme kredse, som han MHz-blindet., og som instane·
anshorg. Den 25. maj 1983 af- talte midt imod. Om det knn ret i en teleCnn gjorde det mu
viste et FQlketingsnertal Erik have ført tiiaflytning, Bkflljeg ligt at anytte nit, hvad der (0
Ninn-Hansens wLe;l:-BZ.. ladl!! være usagt. Men hvis regik i det pAgældende rum,

mnn lægger dl!!t heleSiimme-ri- idet senderenheden kørte pA
Konfrontationer qar der mange gode "gfiitld~.tQ telefonens driftBspænding.•

I
Gammeltofl..HRn~en un-l At hnlrll!! Iljl!! med ham. Alt eJ:: Dette afsnit i Allinaskriftli_

derstreger, at han ikkl!! sl!!lv miiligt, og BZ-_~arien.,er. ikke_ ge redegllrelse er usædvanligt
aner, om der er I!!n samml!!n- -dårligerI!! ehd andre, måske detaljoret, og er noget hnn _ i

\ hæng mellem hana rolle i for· ""'tværtlmnd,~ liiger Stner Lau·- modsætning til munge andre

Ihindeli'le ml!!d I.Æ1;-DZ og .llflyt- \rid~tu. . - ting frfl den ertsrdrsanen i
ningen afhflnB telefon. -. - 1986 - hnaker,

Men hlln hunker udmærkl!!t Godt hUlIkct CImCen aiden 1979 for Afde-
deri . "borgerkrig9liliriena~ Hvis det er nZ-bevrogel- ling E på I{øbenhavns Politi
-lIlemilirig~ først i fir.serne. De sens knlmination, der har gård, sikkerhedsafdelingen,
bI6di~[i ko-nrroniaHoiler~mel: fAd. nogen Ul ot anbringe en ,Jørgen B. Frederiksen, ofvi·
lem BUrne"og Jlolitiet. Polit:F aflythinglJmikro(on i Gam- scr, at afdelingen i hans tid
1i;>rlpl~rnq følel.qe af nfma~, oli' meltnfl..Hoollonll tr.ll!!fnn, PI!!- ~hnr betjent siR af aflytning.~
d('o.~ nppel til politikernll om. ger nnt. hidtil oply~t.f:' i ~nl!en Sidst i november fri:!mlngde
"'Il"re nORet.·- I!:' K~I!!.o.hB.Y..n.3 P.øliti,. Om ik- politidirektør Poul Eefsen et

- m1-jlll~kcrog.d, h\·,jrnnn· Kep~'\ 5eh"e lcdeisen, så på eo- oplwg, rier foreeifIr en 'n<,d- '
denne hansh stemning lik keltr.ledlemmer lIf korpset _ læggeise nC lJikkerhedslIfde
horn til nt vl!!jl!! sinl!! ord p' I!!n dem, Bom Ingde krop til gadr- !ingen. Jørgen B. Freilerikeen
guldvægt, nAr hsn oJTentligt- kampene med huabesætter- skal overgA til en stabBfunkli·
f.eks. over for journalister - ne. on øom sikkerliedskocrdina.
mArkerede llill i debatten. Det hidtil oplyste Ilt.ammer tor nnder vicepolitidirektt'Jr

Hnns daværende kollega fro LlrB-Er~kAlIin - manden, Annl!!mette Møller.
fra Kobenhavns Universitet, der he~vdel at have ljl!!rnet af- lGlder pd PolitigArden aM
Prl!!ben Stuer Lauridsen, lylnin,en fra Gammelton- ser iCølge Polilike'l, nt om ro·
oriodrer ogsA ~de mangl!, Hans~n kontor pd Køben- keringen har noget med flflyt.
kran,igll, verbale konfrontoti- hovn~ Univorsitet, hvor Allin ningBsllgen at gllre.
onl!!r_ hlandt Ilndet mellem en selv v If Ilnsflt I Regenngen, som har badt
række ret.svidl!!oskabs-profes- Alhn har I sm sknnlige re- statsadvokaten for Sjælland,
sorer på deu I!!ue side og politi degøreli'le forklarel om grun- Enk Ml!!rlung, om at under·
Oll konsefVntive politikere på nen til, at han t.øvedo med nt allge sagen, fordi der er mla_
nen anden. rl!!ugoro pd det tip, han havde t..ankl!! om, at politIet er Ind·

~Eksl!!mpl!!lvis skrev Gam-

I
met om aflylnmgl!!n. Det skyl· [ blandet, regner med en for-

\

meltoft-Honson,jeg selv og et dell, ut bon pA drt tIdspunkt holdsvis kortvnrig kulegrav
POl' aodre lærere Crn universi- almUe vidne Cor en ofrune hn_ mog. I
t.llt. rn nviskomment,nr om kendtI!!. en vJi.beohondler ved .Enk Merlung skal JO kllD

'''lrJhlemllr. m'H! BZp.f"lf!. Vi' nn""l Qll' )for'".<'!nlll'o. 'JOm "'IT Ilnne 'Ir:!. 1f. 1m ol.p.r '11' rtfl~.et.

"'l\~ poI"lmN "m !II !lU "toM;, tilt,'l.11' 1'11 .,..~l>lnn~!l!, },lnnMl· l'!: tr<"t'm nrr hlll !:f!'lI"I' k.
\""nn l hh.d.·t, ('Il b1r,· nlN-1 M'n \''ar IInro:i""iol:'l bI ....·"1 ul,,\·· ""m ju'liuominilllM" Erhhf:
me.,l an.~el f<Jr at "ære landS-l' ligt f.,flyttl!!t. og del vidste Al- Olsrn (SI udtrykte det ertsr
forrtMl!!N',' siE(Cr proCei'lsol', lin. fcrrli hfln enten så anyt- den nnt, h\'Or N'geringl'n be
fir, jur. Preben Stul!!r Lourid- ningllUnatyret elJer var med gyndte Ilt tage anytningssa-
Ill!!n. til n! pilll!! dl!!t nl!!d, dn våben_ gen alvorligt.

imod Rædvillw tog et n<'rf.ol pA
feJn afndval~tR IlYV ml!!dlmn
ml!!r med atore bogst,aver nf·
sland fra del. forslng, de selv
hflvde været med til at strik
ke a[\nlmcn. ne ville ikk(> give
politiet ll!!tlllre odgo0ll" Ul nt
voretægtsfængsle de uoge
BZ'ere.
~Enhver udvidelse af omrA

det for retshAodhævelsesar
rest ville være i modstrid med
principielle ret.ssikkerheda
m/l!sllige Ilynspunktcr, som i
øvrigt trRditionelt knyttes t,il
begrebet en relsstol; navnlig
princippet: 1_~gen_!!~lI,f uden
dom." hedf!l'r det i belæ-rik~
ilirigen.

De fem medlemmer vnr uf!·
valgets fnrmaod, jandllllom
ml!!r Ib Dalgns RaSmll11sen,
odvoknt Ovl' Hnnlleu. stnls·
advokat. Knrsten Hjorth.
dommer Niela Kirk·Sørcnllen
og professor, lir. jill'. Hllua
Gnmmeltoft-Hnnsen.

ne sidste to m"dlf1mmHr.
politimester Tnge llækgMrd
og kst. kontorehef i Justitsmi·
nisteriet, Michnel Elmer.
kunne derimod anbl'fnle lov
udkIIntet.

Gnmmcltoft-Hansens uno
derstregning af retssikkerhe·
den havde tydeligviII smiUel
krnftigt af på udvalgaarbej
dl!!t. Ikke mind"t fordi hon
lagde ud ml!!n nt meddele dl!!
ondre medlemmer, at hoo ik
kn ville dp.llflge i deo del aClIr
bejdrt, der skulle giVI!! politiet
udvidede heføjelller.

"Jeg ville ikkl!! være ml!!d.
B1aodt nodl!!t fordi enhvor ud
videlse af retshAndhævelses
arresten en,er min mening
villI!! sl,ridl!! med divers(' meu
neskerel1.igh<,(lperklmringer.
Dl'sud'1n Vrlr j"JC nv<'rbevillt
'1m. 11; 'lIl-r'IIIMb lllmrtJ!~ "';1
lr "'l,,·~ ml~mlJ:"l_ ,,( rll'n!l'!'T'I'

lik JI',!:: fI'\ li,. J\,..t,\~mllll~I.··

rt'o fremsIllte ln\"fol'~lngpt \"nr
der Ildphlkkenop en hends
ning til, nl rors\ag"t b)"I':E:l!!r pA
atraITerntsplejeudvnlgets ud-

m~l'\"d('f fo!'inden, den IO.ja
nuar, havde politiet således
lidt et afgørende nederlag, dn
CII. 400 be~iente i kampunifor
mer gik t.il angreb på den be
satte Nørrebro-rest.'\urant,
Allotrin. na politiet. endoJig
trængle; ind i bygningen vflr
nZ~rul!! flygt.et geonem en
tnnnel, dl!! i al bl!!mmelighed
hllvde gTlIVl!!t tvære under en
af de tillllBdende gsd<'r.

HBjestercle·ofgørelsen vnr
nl!!rfor prikken over i'et.
Københavns polilidirektBr,
Poul Eefsen ranede, og for
maoden for Dansk Polit.ifor
bund, Flemming BIl.y..Jensen,
krævede en lovændring. Det
samme gjorde næsl.fonnan
den i Folketingets retsudvalg,
nen konservative Hagen Ha·
gemsen.

"Det er hl!!lt klflrt, at nel' mA
ske eu lavrondring,. sagde
Hagensen dl!!o 18. marts til
pressen.

Det var i det klimn, nt Hn
geo Hugeoseoa partifmJl(1 Ol!
gode ven, Erik Ninn-Hnnsen,
lire dngl!!' Bonl!!rl!! lmd st.l'aJTe
retsplejeudvalget lnve fornr
bl!!jdl!!t I,il det, der i folkemun
de gik nnner nnvnet ~Lex

BZ.«

MOLE DMIKJÆR

Siden den universitetsanl!at
te Lors-Erik AlIin for tn llger
siden stod oITeutligt fmm med
en hullet forklaring om, hvor
dan han en elteråfllaften i
1986 fjernede et aflytnings
udstyr fra HnnA Gammeltoll
Hansens telefon, hul' dl'r
været frit spil for epekulatia-
ner og teorier.

Hvem aflyttede og hvorfor?
Var det konservll.tive kredae,
der for ll.lt i verden ville lind
Ilå, at Gammmclton-Hnn8l!n
hlev Ildpeget som ombnda
mand?

Var det den isrnelske efter
retningstjeneste, MosMd,
som ville tjekke den pflygtnin
g<1venligc" Gammeltoft-Han
sens kontakt med lyssky pa
lallllinenail'lke naylansj'lgue?

F:ller var det T'olitiet,~ F:f
terretninglitjeneste, der midt
j fJrserne fik den~s mulighl!!
der for I!!fll!!rforakning inds
krænket, fordi jnraprnfessn
mn Gnmmellolt-Hnnnen som
moolem rar ,Justilsminialeri
et.s i'lt.rnJTeretsplejeudvalg vnr
ankermaud bllg en strnmning
arJovgivningrn?

En af de mulighednr, som
hidt.il ikke hnr vroret omtalt,
handler om Gflmmeltofl..Han·
lleM rolle i forbinneise med
den sAkalnle Lex-BZ. Jllfor·
mnlion ruller hennl!!dllistori
I!!n op.

I enerdret 1984 afleverede
udvalgl!t sAll!!des en betænk
ning om "Politiets in()greb i
meddelelsesIiemmeIfgll1~aeri'

'og anvendelselifilgenfer.;:Ik
li'emriiC1stpAgrundarGam.
mellofl..Hansens indsats fore
slog udvnlgl!!t eksl!!mpelvis en
væsentlig innskrænkning af
politiets muliglll!ner for hem
ml!!lig an.ytJling. Betronkuin
gllU blev kort, Lid efter omsat
til lov og vedl.Ilgel i Folketin
get. Til stor ir!'iLnt.irlo for nen
dnværende konsefVulive jus
titsmioister Erik Ninn-Han
sen, politi og anklagemyndig
hed.

Er det derfor i de kredso,
man skal ll!!de efter arkitek· En begmand
terne bag aflytoiogl!!n fif Udvalgsarbejdet sknlle gA
Gammelton,-Haosen? Lød stærkt, lød bl!!skeden fra ju
spørgsmålet, der mAske er slitsministeren. ~Snarestmu
endnu mern relevant i en aC lillt og sonest i sidste halvdel
dl'. andre sagl!!!; som straITI!!- (af april måoed 1983~ skulle
ret.spll!!jeunvolget arbejdede det ligge klnrt, sagde juat.its
med midt i firserne. ministeren, mens krigen mel-

ll!!m nZero og politi rasede vi·
Lex-BZ dl!!re, og ~vor 8amfllndsornen~

Midt i marta 1983 vakte dl!!t var ~ved nt gI\ i opløsning,~

voldsom rØre i politiot, da 110m Hagen Hflgensen udtryk
Højest.llret afvisl.o en vure- te det.
tAocjft.llr.'I!ogslingafseks BZerll, Undllr protPJ~t. overholdt.
,j.ll' "'Ir ji,rt,,~r. ellI' "",id "mul·]r· "rl-''IJIl;''t, ';idI11h11'.p.rJ, ':'r;n 1~.

rir~F:'ili'\r.·r:'11fr>:-:-::'h~f,l!>':"ITIr-:i !l;''''li i!l t'~ "71 "':1l'T ln,,~ No
UT'flhro:~H..-il'r på ~0rn,bro i Kil- t>f'nkOl0E: klnr
ben havn. Meo deos konklusioo \"nr

Politiets frustralion o~'er I!!n begmnnd for justitsmini
BZcrne var p!l. det tidspunkt i steren. Ud~'algl!!t fik udnrbej
forv~en ved nt koge over. To det et lovIldkast. Men stik

BAGGRUND

Gammeltoft-Hansens
synspunkter i
strafferetplejeudvalget
var en torn i øjet på
systemet, Ikke
mindst, da hun
nægtede at være med
til at give politiet
større magt i kampen
mod BZ'eme
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Silhuetklip: TOlJe Sandholdt Go.ub
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studietrinstilvækster og bestyrelsespos- .
ter og forespørgBler til personalekontoret
om ridderkors. Men der var stadig riøiko
folkeom Ole Espersen, Ole Krarup og
Hans Gammeltoft-Hansen. Dem mAtte vi
jo følge, og der i 86, da Aulin ogjeg havde
pillet mikrofonen ud afGammeltofts tele-'
fon, lA.sedejeg mig selvfølgelig ind igen og

monterede en mere moderne model. SA i
88 fikjegjob i Australien.'

T
hmsen var blevet melan
kolsk. Han var tydeligvis en
mand med ambitioner om at
løne paraplyen højest på det
smalle fortov, og han havde

haft en vigtig Gerning, !lom han sagde: 'at
lytte til lærde (nik for landets sikkerhed'.

'Selvfølgelig var der pinlige episoder.
Der var dengang i Det nye Samfund da
Ole Griinhnum ,qmed hukserne, og der vor
demonstrat.ionen pd Frue Plads hvor Pe
ter Duelund sagda: 'Alle der vedkender
sig at have røget hash sætter sig ned', og
der stod vi så,15 afvores folk i cotton
coats, og strittede. Mon det var en stor tid
-jeg længes tit efter engagementet den·
gang. Men nu er jegudbrændt og vil bare
ha' Jidtanerkendelse. Tror Dejeg kan fd
krisehjælp?'

'Mand Dem op, Thomsen', sagdajeg.
'Hnsk hvad Jørgen Ryg sagde: Folk uden
humoristisk sans burde ha' invalidepen.
sion.'

'Del er måske løsningen, Mr. Hender.
.eon. Jeg har ingen humor - ellers kan
man slet ikke være i Tjenesten. Det var
det førstejeg skrev under på, og det blev
bekræftet ved lægeundersøgelsen. Jeg er
helt enig med de revolutionære: Ironi er
borgerlig fims.'

'I PET kaldte vi ham altid Aulin,fordi
han vnr sd vild med nt rull~ rød~løbereud
for de konlielige. De huske~ tæppehuset
Aulin på Frederiksborggade? Dem havde
vi et fint snmDrbejde med. Jeg elskede
statsministerens udtryk i Tami,lsagen: at
der ikke var fejet noget ind under gulv.
tæppet, for varder noget der var. Hvad
skullevi RØre uden væg· .

til·vægtæpper?' POLIKEN'Hvor længe var De . .
m,d" I ,

'22 dr. Tooglyve dr Mr.
Henderson. Som gammel
russerløjtnant tilbødjeg
mig under hetzen mod de ,~,

hemmelige kartoteker i 64, da PET blev
gjort til gl'in som 'grosserer A. Nielsen'.
Jeg blev ansat i 66 og fik travlt med
Grnppe61, Vietnam-bevægelsen, Politisk
Hevy, slumstormerneogde maoistiske
kollektiver i Hellerup. Da atudenteroprø
ret kont i 68 blev vi koblet på universite
tet. Ti mand.'

'Ti ma/l(lll!???'
'Jamen, det var en kli!mpeopgave med

alle de telefoner. Vores bAndmaiJkiner var
programmeret tHat reagere pd nrdene
Vietnam revolution og arbrjderklaJJse og
dc bippede unfl)rndt. Jug hovde ogsd over
vdgning. Jeg fulgte drsfesten i nl')vember
68 gennem to huller i historiemt'ierieme
i festsalen, dengang Finn Ejnar :\Indsen
tog ordet. Jeg havde kongen lige i focus.
Han livede gevaldiR op. Jeg tror 1et var
Jl0R'et Madsen og rektor havde arrange.
ret, fordi Frederik altid kedede sig. Jeg
kunne i det hele t.aget godt lide Mogens
Fog. Han havde sans forovervågninll. s~

man fik modspil. Jegvar pA han!lledning
den oktobel'Onen i 139, da studenterne
st.ødle snmmen med politiet ved lytte
centralen i K~isergllde,ogda Fogsagde:
'Jeg kommer når mine kyllinger har brug
for mig', da målte jeg sgu knuse en tåre.'

Agent
Thomsen

Mr. Henderson

ved nt lancere Trotyl-banden i Arhus. Der:
var ikke fugls føde pA det med dens
planlagte bombeattentater mod militære,
anlæg. Men vi fik pressen til ot skrive'
som vi ville. Det har vi altid fAet.'

'S4 aflyttede De opA Århus?'
'Det var det hårdeste, Det var svært

nok med humaniora i København. Det
krævede en fed fremmedordbog at følge
det de kaldte 'forskning for folket'. De
kunne pludre i timevis om socialisation·
sagenturer Oll deobjekUueantagonismer
her i senkapUalismens sidste fase og ideo·
logikritisk symromallæsning og forholdet
mellem filmisk og cinematisk udsigelse i
feministisk psykosemiotik, Jeg husker en
bAndudskrin som selv min ehefmåtte
opgi' nt knække; Vi mdgøre kortproCl!s
med den kulturradikale ecritllre, som den
manifesterer sig specifikt i reproduk·
tionssfæren. I ell revolutionær sitlLation T horneen havde filet nogle
uil den eUtistiske smdborgerlige huma- olJee'er til. karren Oll hlev mere
nisme ret sd sikkert afslØre Rig Rom klasse- og mere aggressiv pI<. konkur.
forræder i ahademikerneslønkamp. Ironi renterne
er borgerlig fims, 'Det var tydeligvis farli· 'FET klokkede enormt i det
ge folk. Men det var det rene vand mod med I{ejsergade, især da de skulle eva.
kh,us, pe dyrkede noget de kaldte ka· kuere centralen. De kørte s& vildt at
kaPI,.. hehoerne anmeldte de mystiske biler til

'KapHallogik,' sagdejeg, 'itblitiet! Det var os der mAtte redde dem
'Netop. Hvor pokker ved De det fra, Mr,

Henderson? Har De adllang til klasll'lfioo-
rat materiale? At'lytte med på Århus var
værre end at væra pA Erhard Jacobsen,'

'ErhardJacobsi!h???' '. ~'~"'~.' '1
'Erhard udfordrede os ved at sige i

radioens Spørg Bare at han var helt
indforstået med evt. at bliveaOyttet, Det
måtte vi selvfølgelig ta' op. Han var jo
soeialdemokrat dengang. Men ingen af08

kunne klare mere end en time med Glad·
saxe-senderen, Derener fikjeg lov at
nøjes med det juridiske fakultet, og s4
kom de år hvor [ærerne blev optaget af

et vflr en mørk og stormfuld
nat. Det haglede ned. Sd ki·
mede det på miri gadedør.
Del' staden lille mand under
en kæmpe paraply, og det

mærkeligsto var at han havde akægog biA
briller. ,

'Mit navn er.",' stammede han:
, ... Tholnsenlllbrødjeg.
'Jeg vidste De kendte kodeordet, Mr.

Hemlerson. Jeg vidstejeg ikke ville gd
forgæves,'

'De er den Thomsen?'
'Agent Thomsen,Ja. Det er mig alle

t.nler om, men jeg er ved at blive vanvittig,
Vil De hjælpe en mand i krise?'

Selvfølgelig tmnktejeg føret på
acoop'et: et soiointerview med den efter
aøgte Thomsen. Et hladmenneske er jo
kun et menneske. Menjeg blev snart til et
medmenneske, dnjeg s4 hvor skidt man
den havdeclet. Han lignede 'en bjørn i
etor nød og trnnghed', som de siger i
Peter Plys.

K
np havde hM fået eh kop
karre før det kom væltende,

'Det er en karre der vil
noget, MI', Hendcrson. Det
vil1ejegogsåengang, Det

var derfor jeg gik ind i Tjenesten. JC!g har
givet den alt, ALT, men de sataner for
Rægter mig. Alle fornægter mig. Straks
det brød løs med 'aflytningssagen' på "
Københnvns Universitet-ja, undskyld
jeg smiler, men det lyder jo som om der
kun var en aflytning- meldtojeg mig
selvfølgelig pd PET. Men ingen ville
kendes ved mig, ikke engang vores kon
tordamer, Ekstra DIadet troede mig ikke.
Ogjeg blev smidt ud pA universitetet, da
jeg ville tale med Aulin.'

'Han hf!dder do .. '

i ___
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~>Rigets bedste mænd«
skabte »Gladio«·hæren

Højrefløj i krigens
nlodstands
bbvægelse skilte sig
ul:! og medvirkede
illannelsen

æbnede
•.l.mpgrupper

Oprettelsen af pcivile« mili
læ:rt udstyrede og ledede
ka'mpgrupper j de flesle lan
de! i Europa starlede under
de~ kolde krig og var et led i
detJ dengang opblussede ide
ologlskelmilitærc styrke
pr~vemellem Vest og øst.

trupperne havde el helt
kJ~rt antilwmmmunistisk
fomnå\ og var ofre for egne
(Irfflttel~eraf, at ~kommml.1
nillmcn- stod pli spring til at
ov~rfaldeVesteuropa. Frem
st.illIingen af~russerne"som
aggressive blev bl.a. brugt
1I01T1 påskud til at sælle 01"
ruitningsspirahm i gang og
oggå flt inddrage del slagne
Tyskland i NATO-blokken.

Bflgmændene for opret
teBen af kampgrupperne
var. hvilket måske vil over
raske mange, ..pæne« men
nedker, netop ~pæne« men·
neSker, der repræsenterede
ded politiskke magtelite og
ind~og rørende og betyd.
nj~r~fulde post.er i samflJn
d , o;;- som uden skrupler
lJ;,',1 :>alvelsesfulde moral
skel og opbyggelige ord om
det bedårende dejlige dan
skelLdemokrati med de vakre
og hidtil eksempelløse fri·
hedsidealer.

A1~orlige Cejl

So~etunioJ'len, der havde
bårllt hoveclbyrden i ned
kæltlpcl~sen af nazismen,
lod sig skridt for skrid~ t.ræk
ke hled i oprustningen og
overdrev den i den grad, at
netnp denne og de umådeligt
dyr~ atom- og raketpro'
grammer blev belast.ninger,
s(lmlvar med til at deformere
del illocifllistiske samfunds
system og grave regimets
cge~ grav. Der blev begået
alvorlige fejl bAde økono
misk. politiak og militært, og
rra al VÆre et eksempel på
en t1y, socie!;etisk fremt.id,
forandrede Sovjelomionen
~ig til at virke afskrækkende
på mange menneflker.

I ! dette klima voksede
sVBnilpe frem, også i den dan
ske lindergrund.

De væbnede kampgrup
per, der de neste et.eder fik
J\Av~et ..Gladio~, blev skabt
på ~SAslNAT08 initiativ,

byggede i Danmark på hem
melig tilslutning frø folk,
som havde været med i mod
standsbevægelsen i mindre
eller højere grad.

Frode Jakobsen, der i lidt
over 19 måneder var ledende
medlem af Danmarks Fri
hed!lrAd. spillede en hoved
rolle, skønt det vel ikke kan
hævdes, at oprettelsen af ci
...-ile, men væbnede kam
pgnlpper er en demokratisk
foranstaltning til gavn for
befolkningen. Men på da
væronde tidspunkt var alL
~lovligt~ og helt i orden, blot
det var t.ilstrækkelig anti
kommunistisk.

Frode Jakobsen. som un-

der krigen markerede sig
som arg modstander af sA
botagen og bl.a. beordrede
den st.andset, skønt netop
eabo~.agenvar det meat virk·
somme middel overhovedet i
modstandskampen, hlev i
1946 (l) opsøgt af en ameri
kaner, fonnodent.lig en CJA
agent, som ville have Frode
Jakobsens støtte og medvir
ken til opretleIse af øGla
dio«-grupper.

Amerikaneren spurgte
Frode Jakobsen, om mod·
standsbevægelsen ville gå i
kamp igen. Mi tilfælde af et
fremstød fra Stalin imod
Vesteuropa....

Frode Jakobsen nærede

ingen betænkeligheder og
svarede ~j8~ til den ameri·
kanske føringsofficer.

Af uopklarede grunde
hørte Frode Jakobsen ikke
mere fra denne amerikan
ske udsending. Derfor tog
han aelv kontakt til ameri·
kanerne og spurgte dem,
hvad det blev til. Han fikden
besked, at da Danmark ~

mellemtiden varblevet med·
lem afNATO, skulle Forsva·
rets Efterretningstjeneste
(FET) stå for opbygningen af
.Gladio•.grupperna i Dan
mark.

Et blad som Jyllands-Po
eten, der må betragtes som
troværdig kilde netop på om-

rAder som det nævnte, har
oplJIst, at Frode Jakobsen fo
rekg en rejse til USA for
med de 'øverele ledere at
dnlll:e planerne om opretlel
sen af den hemmelige mini
hær i Danmark.

Det er tidligere i pressen
blevet oplyst, at Frode Ja
kob~en log kOI1t.akt til tidli·
gere medlemmer afFriheds
rådet. Det var prOfeSllIJf,
dr,med. Erik Husfeldt og ge·
neralmajor Aage Højland
Chr~stenBen. Ifølge det oply
ste havde heller ikke disse
~frihedskæmpere.. betænke
1igh~def,men lovede at med
virke i oprettelsen af den
hemmelige minihær.

Svensk centrum

En amerikaner ved navn
William Colby var i Arene
1951-53 stationeret på USAs
ambassade j Stockholm.
DSAs regering havde sendt
denne CIA-agent til Sverige
med udtrykkelige ordrer til
at oprette et ..GhHfio«-net
værk i hele Norden. Colby
var senere ehef for CIA i en
årrække. Måske en slagø be
lønning for sin ~indsats«Bom
føringsofficer for kampgrup.
peme.

I sin erindringsbog "Hon
oreble Men« fortæller han
bl.a., at to af landene i Nor
den selv ville oprette ,,(Jla-
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Afl.ytningsaffærell p'i/Københavns
Universitet for nylig han "",get vel
være et signal om 'virksomme,
hemmelige orgonisationers
operationer i den politiske og
befændte undergrund

Her følger anden .lel afen miniserie
på tre artikler i forbindelse med
aflytningsaffæren

William .'i:. Colby, CIA-dr:reklør, 197:1-1976

tuation~ og under krigstil
stand.

Inden for militæret fmdes
der en række institutionere
de styrker aftilsvarende art.
En af dem under østre
Land~delskommandobærer
betegnelsen SEP, hvilkethe
tyder Speciøl EflclTetnings
Putrulje. Når det hedder
"special~ og ikke nspeciel~

hænger det sammen med, at
kommandosproget i mili
tæret i vid udatrrekning er
amerikansk. -ie.

Første orl.ikel mn Gladio i
rorh;lldd~e med n(lyf/l;1lf(3
Bngen ptt Købrn,havlts U'li·
uer,qitel blev bmgt ol1.qdag
den 8. dteember.

her doku'.nenterede sagsfor
hold r.!emen(.crer. Og hvorle
des kunn,~Leks. den fran!il}(e
præsident Mitterrand ud
stede forbud mod organisati
onen i Frankrig, hvis den
ikke eksilIterede?

Bilde i Italien, hvor afs
løringernt~ medførte rege
ring.~kris'~, i Holland, DeIgi
en, Norgf!, Schweiz og netE.
andre lande hsr magtens
mænd mått-Cl kryhe til kor
gct o( indrømme de ulw.hR
gelige, men bevislige kends
gerninger.

I 1983 blev e,l hoveddepot
fjernet v(,d Aars i flimmer
land. gn l.truppe officerer fra
[ngeniørtropperne i Rau
ders fjernede i største natli
ge hemmelighed bl.a. orn
kring 800 kg sprængstof.
Dette »Gladio«-Iager var
pakket i 40 kasser.

Hjemmeværnet spiller en
særlig rolle i ...GJodio.... Der er
opstillet særlige politikom
pagnier, tom ifølge hjemme
værnernes egne'!apirer skal
b('kæmpe, hvo de kalder
,,5.kolonne-enh~~der~.

Disae "polit'ist.yrker... er
tænkt indsat i en -kritisk si-

tiske efrerretningst,;eneøte
MI5. SVODskcrne havde bl.a.
lnvp.~, "tlE'vpre vIlben.

Enkelte afsløringer
I kælderen til ejendommen
Asgaardsvej 4 på Frederiks
berg hlev der i 1958 afsløret
et stort \'llben- og spræng
~tofdepot. Der VAt endda
tunge våben som maskinge
værer, ikke at forveksle med
maskinpistoler. I<mlderen
~ilhørte en dengang kendt
I'adiomand, Karl Bjarnhof,
<lg dtln vor leJet. ud til en via
Svend 'rrueh~en, som i en pe
riode under krigen var leder
af det militære efterret
ningsvæsen.

Hvor un<lerligt det__e~d_
ksn lyde: Svend Truelsen er
modlr:m Ilf Frihedsfondens
bestyrelse. Denne fond skul-
le varetage interesserne for
de erstatningsberettigede
rnodstandafolk, dvs. folk. der
næsten alle havde sat deres
liv ind på athekæmpe nazis
men og Hitler-Tyskland og
modsat kæmpede ior gon
indførelse af fred, demokra
ti, menneskeret og sociale
fremskridt

TrueIsen er dog ikke den
en~le mya~i(jBt.iskeperson i
fondens ledelse. Fælles for
dem er, atde befinder sig ly
sår borte fra frihoo.skam
pens idealer.

I en anden kælder, denne
gang i Odense, blev der i
1979 ved el uheld for ejeren
fundet et Iigncnde dcpot.
Ejeren af våbnene m.v. VAr
en gTeve ved navn Ulrieh
Holstein. Han hævdode, at
hsn samlede eFfekt!'r til et
museum. Men det troede in
gen på. og han blev idømt. 30
dages hælW. og andet skete
der ikke... Det kom dog
[-rem, at. våbnene var til
tænkt. en særlig ellerTet
ningsstyrke under hjemme
værnet..

Både i Gribskov ogi Dron
ninglund Sl.orskov er der
hlevet afsløret depoter, Bnm
myndighederne meget nø·
lende målle indrømme til
hørte ~Gladi(l__grupper.

. Medlemmer af den sorte
luer (farven 80rt refererer til
minihærens politiskc f"rve,
der svarer til det tyske SS)
har røbet. at der j Danmark
fandtes mindst 10 sf,ørre
våben- ng Rprængslddepo
ter.

Ordet ..fandles~ bør
måske rettes til ..findes_. Li
gesom i andre lande har
myndigheder og ministre
forsøgt. at benægte eksisten
sen af ...Gladio". Alene del

chef for dronning Margret
beo

Ehhe Munck havdn bl.a.
kontnkt. til en mand som
..rolrlskærmschcf~ .Jens
'ThJdstrup. Han gjorde under
krigen et udmærket arb~ide,
mf'n afslørede! flig Renere
som en rorkereflkt.ionmr Bil_

pernationalist med særdeles
dadelværdige holdninger til
mAnge problemer. Thldstrup
har oplYflt, at han oprettede
1M "LHadio~-distrikter med
kampgrupper.

flan havdo bl.a. direkte
kontakt. med høJtstående
svenBke omcerer fra elter
ret.ningst,ienosten og for
svarsstaben og med den bri-

H(hlt,yr slculle placercs i
fremtidige baser, og våben
Og andet specialud1JtyT skul
le leveros sf CIA og opbeva
ros i hemmelige depoMr.

William CoJbys »mand~ i
Danmark var Ebbe Munck,
der var i Sverigo under kri
gen som journalist for Ber
lingsiw Tidende. Han havde
kontakter med danske,
svenske, britiske og mulig
vis også andre landes eller
rclningstjenclller og spioner.
Han havde og;lå kont.akt til
den Danske Brigade i Sveri
ge, til danske organisationer
i Sverige og megeL merc.
Han blev eJler krigen mesL
kendt i stillingen som hor-

:I1~-eTlheder. I de neutrale
lantle Sverige og Finland
m.åtte det amerikanske CJA
Ji:llv gå irtl og !'Iørge for op
I"l:!ttelsen af de fordækt.e
ltyfker. Medlemmerne blev
lIlturligt nok rekrutteret i
;tæ~kt højreorienterede og
asm.sl.iske krl!dse.
~cn i fol.kereLlig henseen

le helt utilladelige militære
lktivitet i andrn lende fik
·uoi'Jiciel~ I'ltøt.te fra ledende
u'elise i bade SverignogFil'l
and. .

]Je to fdrstnævnte lande
'!ir 'L NATO-landene Dan
nBt~ og Norge. »GladioH
lllttene skulle samordnea
ned! NATO,;: planer, radio-
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Sludenterhuset:

PET med til
antiracis,tisk
seminar?

Dybt. irriterende
Forela~t mlSlanken om

overvAgningen siger en ar op.
lægsholderne plIdet anti-raeis·
tiske seminar, Jelle OOlllieb
fra Enhedslisten:

• Det er dybl irriterende at
hlive ovcrvAget, nAr man delta·
ger i almindelig politisk aktivi
tet. Del er foruroligende. for
dcr er jo ikke nogen mulighed
for al kontrollere i hvilken
~a,mnenhæng. man erregi~(re·

rel.
• Der er Ingen garanti for, at

alle deUø.getoe i Fæltesin\liali
'o'ets seminar nu ikke er regi
strerede som "PKK·.ympati
sører".

Jelle Gottlieb er ikke over·
raskel, hvis mØdet h8c været
overvAget af efterretningstje.
nesten:

• Del vme overhovedet ikke
Iorbavse mig. Pen;onlig er jeg
ret sikker pA, at jeg allerede er
registreret 117 gang~ og al
overvAgll1ng af venStrefløjen
er langt mere udbredt, end vi
gAr og tror.

• Men vi mA ikke bliye para- '
noide. Deler utroligt vigtigt,at
vores aktiviteler fortsat fore·
går Abenlog ærligt, siger hun.

Jelle Gottlieb mener røv·
rigt, at aflytningen afGammel
toIt·Hansens telefon viser
nØdvendigheden af, at der bli·
'o'er sat spørgsmAlstegn ved ef·
terretningsvæsenets (ortsalle
eksistens.

• Op igennem 1970'erne
lovede de gang pi gaflg, lit nu
var det slut med overvågning
og registrering aI politisk akli
ve. Alligevel bliver del med.
jævne mellemrum alsløret, al
del sladig (oregår. Og der er
ingen kontrol med elterret
ningstjenesterne. De kan slort
~t gøre, hvad der passer dem,

pA semin.aret og gør endvidere
opmærksom p.A, at deL er fuldt
legalt al være medlem afPKK i
Danmark.

Lars Erik Atlin har ikke øn·
sket at kommentere sagen.

Allin Iort<tlleros. hvor han har
sin viden fra. Enten har han
kontakter, ~om vi ikke er tryg·
ge ved, eller ogsll er han ulro·
værdig.

Ogsll nere al deltagerne i
det alJli-røeisliske seminar af
vi!ier, at der deltog PKK·{oIk

relsesformand, Erik Albrecht
sen, 29111 til Information, og
IoJlsalle:

• Vi har senere lundet Irem
lil, at deT reOl fakti!'>k dellog lo
kurdere pA det seminar. De er
ikke medlemmer a(PKK,men
Ior os er del heil afgørende, al

.f4J7_--

L:m; Eri!: AlJin,8L PoliLiets Ef·
lerretningsLjeneste (PET) hav
de fotograferel fotk fra<telkur
diske arbejderplLrli, PKK, ved
el arrangement i Studenterhu
set kort fØr lukningen.

Fi(e dage senere <iellog for
manden for Studenterhusel,
Erik Albreehlsen, og to andre
medlemmer aI SlUdemerhu
sets ledelse iet møde med Lars
Erik Allirl og universitetets di·
rektør Peter Ptenge.

De spurgte Allin om ved
. hvilken lejlighed de nævnte

billeder blev taget. AIIin nævn
'tc en lørdag, hvor der ikke var
noget arrangement i hllsel.

Da repræsentanterne for
SlUdenierhuset gjorde ham
opmærksom på det. kom AJlin
Irem til, al billederne målte
være taget den foregaende
lørdag. hvor F~llcsil\itiative(

mocl Racisme var arrangør af
el seminar iStudenterhuset.

Episoden medførle senere
en del kold luft meDem Slu
denterhmets ledelse og Lars
Erik Allin, idel Allin senere
overfor pressen benæRtede et·
hven kendskab lit, at PET
skulle have fotograferet i Stu·
denterhuset.

• LaB Erik Allin mA erken
de, at han har omtalt billeder·
.ne, og han mil ogsA (orklare,
hvor han har sin viden Ira. El·
lers kan vi ikke forhandle med
Allin om al ffl husetllhnet igen,
sagde Studenterhusets bCSIY-

AfThomBS Sæhl Sorcft.~en

Sagen om anytningcn af Hans
Gammeltoft-Hansens lelefon
og sagen om Sludentt;rhuset
har utallige fællestræk. Det er
de Io journalister fra Ekstra
Bl8det. der har "afsløret" beg·
ge sagerne, og universitetets
juridiske rådgiver urs Erik
Allin spiller cn hove6rolle bA
de i aflytnings-skandalen og
sagen om Studenterhuset.

Dc lo sager har ogSå del til
fælles, at de rejser flere spørgs
mAl end svar.

Lars Erik Allin benæg
ter kendskab tH PET
overvågning af anti·
racistisk seminar. Men·
tre vidner hævder, et
han hor indrømmet
deHe.

PKK-folk
Den 5. november i Ar var

Studenterhusctssekretær, An~
nelle Slehr, inde på Køben
havQ~ Universitets kontor for
atfA en check undcr:skrevel,da
StudenteJhusets konto var
spærret i kølvandet pli luknin·
gcn.

Ved den lejlighed nævnte



weekendavisen
Ul.f~f{f>"

Halløj på uni (1)
HER ved årets slutning har den ku-

riositet~-shop, der hedder univer
sitetsverdenen. (ormået at tiltrække ...
sig en hel del af den megen opmærk
somhed som i disse dage ellers for·
(rinsvis kommer nisser, frokoster op;
Iloskesedler lil gode. Ikke mindst ho
vedstadens universitet hu ydet et so
lidt bidrag til underholdningen med sin
seneste spionshnd~Le.. Hvad den kom
mende politillndersoge1se vil afdække

~e godt <>.t vide. Et af de mest spændende spørgsmål er
"elig om den påståede lovstridige anytning er sket

Ikendelse og billigelse fra universitetets centrale le
.dan som det efter sigende i sin tid va.r tillældet !ned

•gade-kriminaliteten.
ni det er jo ikke første gan/l: universitetet tager lidt che

41cresk pA lovbestemmelser om privatlivets ukrænkelighed
og den slags. I Kejsergade gik det (kun) ud over udlændinge.
Følgelig var mange tilbøjelige til at trække på skuldrene ad

, sagen. Den nu fremdragne aflytning ramte en dansker (eller
rettere sagt: mindst en, for der kan jo sagtens have været
flere sager af samme slags), endda en af universitetets egne,
fremtrædende folk. Derfor tages tilfældet lidt mere højtide
ligt. l hvert fald af dem der overhovedet tager det højtide
ligt. For indtil nu har man kun el vidm>;uds3gn, og det er jo
ikke alverden at bygge hverken en undersøgelse eller en
eventuel senere relssag pa. Især ikke da vidnet synes at
have Mret sig ualmindeliRt idiotisk ad, ved at fortie proble
met b~de over for universitetet, poliliet og offentligheden,
samt ikke mindst over for offeret for aflytningen. hvorved
samme er blevet hindret i at træffe sine modforholdsregler.
I ooggrunden lnner billedet frem af en rektor som de nær
meste medarbejdere - utvivlsomt i den bedste mening af
verden - har hrt rundt med efter forgodtbefindende. Lidt
pA samme måde som man i sin tid kørte rundt med hans
både mentalt og fysigk henslumrede majestæt kong Frode
Fredegod.

ll"EJSERGADE-versionen af the KeysiofIf Go/Js har jeg kun
I\. været i berøring med en eneste gang. Den har til gen
gæld prentet sig grundigt i min hukommelse. Jeg gik til un·
dervisning i tyrkisk sproghistorie på det daværende Central
asiatiske Institut (universitE:tet havde i 60'erne endnu ikke
opdaget"lIt Tyrkiet ilfke ligge"; CentrlllMlen, ml!'l\ er en eu--· .
ropæisk ~tat - det har man d:l,rligt nok endnu), som var be
liggende just i Kejsergade. Min eneste medstuderende var
en fyr der en sen eftermiddag meddelte at han samme dag
var hlevet fader ti! en søn. For ott fejre ungens ankomst lil
verden log vi en lur rundt om beverdingerne på Graabrød·
retorv, som i hine dage ikke var det fisefornemme sted det
senere er blevet til. Blandt andet vir der en tyskerbunkers i
enden ned mod KnhJmlgergade.

På et fremrykket tidspunkt følte vi trang til at lade vort
vant! og lukkede os derfor ind j den altid meget menneske
lomme universitetsafdelings stueetage. Vi hlev ikke så lidt
forundrede over at se at toilettet var oplaljet: døren var Mst,
og lyset tændt derinde.

Momieur le pisse"r, som den frankofone terminus techni·
eus lyder, Rav sig god lid, særdeles god tid. For at fordrive
samme - /;et fra vort synspunkt ikke overvættes - gode tid,
tOR vi en hramlslukker ned fra væggen og gav os lil at ekaa
minere samt i et visl mon efterprlNe instrukserne, Omsider
måtte imidlertid hin nære ol! dog sA fjerne fremmede bide
bade i græsset ol! det sure æble. O" gled døren, rid korn en
cirka 40-arig mllnd iført lys habit og blød hat, afgik skum
slukkeren og overdyngede ham med sit indhold. Fuldkom
men uanfægtet løftede han på hatten, sagde: Jj~od aften, de
herrer ,« - og boriskred. '.

Vi blev sA forbløffede ved synet af noget der mest af alt
lignede en omvandrende flødeskumskage, at vi j løbet af et
par sekunder - jeg ved godt at del trodser naturens, ikke
mindst kemiens love, dog der er jo noget og hedder licentia
poetica - blev pinligt ædru; men s\dan var det altså bare.
Senere, efter afsløringen af lyttecentralen, kom det frem at
de anne spioner i undergrunden ikke havde nnRen lokum
mer, og derfor i meget trængte og -ende situationer måtte
movere gig Oll i dagens eller det elektriske lys.

Af denne lille tildragelse kan man lære at det for en rigtig
OOTer gælder om at kunne holde dels sig, dels en stiv over
læhe. Men det anede jo nok en i forvejen (- man har læst
alle Fleming-bøgerne).

MN anden kontakt lIled menneskehedens næstældste er
hverv skete lidt mere i overensstemmelse med de art

tydnioger som manden med initialerne LEA (~le a'?«) har
hostet op med nu s~ længe efter (syv år s~mænd). Ad
omveje blev jeg hedt om at ringe til et telefonnummer ude
på Kastellet. Man ville gerne have mig til at oversætte nogle
mystifystiske bandoptagelser fra private radiosendere i et
fjernt \;md, Jeg fattede dengang ikke hvilken interesse en
dansk efterretningstjeneste kunne have i disse optagelser;
men jeg hat senere ladet (her nødsages jeg desværre til at
bryde, idel der også skal være plads til en annonce; fortsæt
telse følger i næste uge).
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SF-folketingsmedlem:

U~uligtat kontrollere' PET
~,--"et er ikke muligt at
få indsigt i, om man er
registreret som politisk
aktiv, siger Jens Thoft
(SF). Han foreslår _efter
retn ingstjenesterne
nedlagt.

Af Thomas Sæhl Sørensen

Politisk aktive,der harbeirun
det mistanke om,at deres poli
tiske virksomhed overvåges af
efterretningsvæsenet, har fak
tisk~ingen mulighed for at få
( 'pet overvågningen. Det si
ger Jens Thoft (SF). der er
medlem af det særlige kon
troludvalg for efterretningstje
nesternes virke i Danmark;-

- Det er heller ikke muligt at
få indsigt i,om man er registre
ret for sin politiske aktivitet.
Der er ikke noget, der hedder
offentlig indsigt, når det drejer
sig om efterretningstjenester
ne, siger Jens Thon.

Han mener at såvel Forsva
rets Efterretningstjeneste som
Politiets Efterretningstjeneste
bØr nedlægges:

- Det er institutioner, der
ikke hører til i et demokrati,
siger han. ~

Til privat brug
Forelagt mistanken om, at

deltagerne i et anli-racistisk
seminar iKøbenhavn i oktober
muligvis er blevet fotograferet
af Politiets Efterretningstjene
ste,som det fremgår af artiklen
på side 3, siger Jens Thoft:

~ Den eneste mulighed, der

er i den situation, er al rejse
spørgsmål og presse på br atfå
svar.

At der skal mere til En "be
grundet mistanke" om, at et
pOlitisk arrangement er blevet
ulovligt overvåget for at:å rejst
en sag og - måske - vinde den,
beviser Jens Thoft med en sag,
SF rejste i FOlketinget i begyn
delsen af 1980'erne:

- Det var en fredsdemon
stration, der var blevet foto
graferet af folk fra en af efter
retningstjenesterne. Så vidt jeg

.husker, var der billeder af
agenterne, der fotograferede
demonstrationen. Alligevel
var det eneste svar vi fik fra
daværende justitsministerNat
halie Lind, at agenterne foto
graferede til priva t brug:Og så
er det ikke ulovligt.

Jens Thon forklarer, at pooi
tiet betragter det som værende

lovligt at fotografere deltager
ne i en demonstration, hvis der
er mistanke om, at-demonstra
tionen vil udvikle sig til gade
uroligheder eller lignende. -

- Men det forudsætter, at
billedmaterialet bliver Ødelagt
bagefter. Og det har jeg meget
svært ved at forestille mig.

Det særlige kontroludvalg
for efterretningsvæsenet har
ikke mulighed for at gå ind i
enkeltsager. Det får kun un
derretninger om nogle gene- I

relle retningslinier for efterret
ningstjenesternes arbejde i
Danmark. Medlemmerne af
udvalget har total tavsheds
pligt.

Foruden Jens Thoft består
udvalget af Ole Espersen (S),
Viggo Fischer (K), Sven Erik
Hovmand (V) og Ole Donner
(FRP).

Læs også artiklen side 3



Nårræven vogtergæs·~.1Lr
det brugte betegnelsen term·
rietrede og a\uoev om åndeligt
alæg1:økab med B1ekingegede
bllnden.

På den anden side kunne
Allin gøre eig til en betyd
ningsfuld person ved også et
berette om sin indsigt i efl:er
retningeforhold. Ved at spille
pA begge strenge kunne Allin
måske få Ekstra Bladet med
pA. aine synapunkter.

DER ER NÆR sammenhæng
-mellem _. StuÆii'iterhueugen
og aflytnlngseagen. Det er
klart, at Ekatra Bladet ikke
vil udtele Big 'af pressepoliti
Ike grunde. Derimod kuno!!
Lare-Erik A1tin godt udtele
eig. men han her valgt strud
sens våben.

Lara-Erik Allin her arbej-

:k~i~~:t lå ;;~~~n~~~::~
stoppet, men vi ved ikke hvor
langt han er g6.et for et nå
dette måi.

I en såden situation opstår
der naturligviø gisninger.
Hvordan el' aemarbejdet mel
lem Ekstra Bladet oll' Allin
egentligt forløbet?

Ekatra Bladet er en afde få
avieer, der ikke har atillet øig
kritiak overfor hjemmeværna
kapt~n Lers-Erik AllinB ikke

. helt almindelige adfærd - fo
religger der en aftale mellem
AlUn og bladet? Hvorfor kun·
ne denne teletekniker Thom·
aen alligevel ikke fremstå
som kllde, aåledes Bom det vllr
stillet i udaigt1 Er Allin blev~t

fanget ø,fsit eget apil, såledee
at han ,r gAet længere end
han oprindeligt havde tænkt
sig, hvorved Begen er løbet af
sporet for Allin? Kan forløbet
have været såledea, at Lars·
Erik AlUn i høj grad brugte
ain eftel'retningø-lndfaldsvin·
kel til at få Ekatra Bladet til
at (6. videre med den af ham
ael.. opblæste Studentl'lrhus
Bag, hvorved han 'kom aå
langt ud, at beretningen om
atlytninlJlln øf' Henl Gllm·

'meltefl.HanallD ogat\. kom
'frem•.

Herefl.er melder der aili' e~
;yderligere apørgsmA}: I hvil·
ket omfang holder Alllna beo
retning om hllns egen lndaatll
i aflytninglIsagen vand.

Det er muligt, at Allln alet
ikke hBr opført elg som manre
formoder. og at hans beret
ning om et1ytninlfllaBgBn godt
kan holde \'an~'men sA længe
LlU's-Erik AlUn ikke oft'entUgt
vil uddybe den uaammen
hængende og ulogiBke rede·
gørelee, som hen fremkom
med fredag d. 26. november
1993, el' han aMv akyld i di
veme gfeninger.

For hans egen skyld btlr
Lau·Erik AlHn brydll sIn
t:evahed overfor offentllghe·
den om 8tudent:erhuaalllen
og om aflytninpsagBn, og
lUlle aig til rådighed ved et
nyt pressemøde, hvor han beo

, lJvarer alIe apørgemål. Det
forhold, at atatlladvokat Erik
Merlung W1deraøger Bagen, 111'
ikke juridiak til hinder for, at
AlUn udtaler lig olrentligt om
legen,

Aflytningen af HIlNJ Gam_
meltoft·Hanlen er muligvis et
danllk Watergate. Derfor er
det fuldt benttigetl at man
analyaører aaglfor øbet Oll'
stiller øpørgømål.

fængslet. Det etYderBt tvivl
. somt om nogen hlU' begået no·

gat atfllfbert. Efterflllge,nde
har atudenteme fået medhClU
i, et Allin burde fjernes fra al:
le opgaver vedrørende Stu
dent:erhuset.

HVORDAN kunne en aådan
relativt harmløe hiewrie om
nogle stridende studenter·
grupper og ni kebelel:ykker i
et arkivskeb blive til en hiBto

Jie om terroriatrede og med
8tudanterbusetli-; lukning til
f\llge .,

Jeg 'forlenger ikke, øt Ek.
etra Bledet akall'øbe øine kil·
der elIer blotlægge, hvottlan
man har undersøgt en aag.
Men det nlå være rimeligt et.
rOn!tagt! nogle overvejø1aer
om, hvad der egentligt er sket
I denne Bar.

Allin hpr ikke føjt den atore
eympati ved RegnbuelJfUP
pene tilstedeværelse i Btu-.
denterhueat, men en nøgtern
haretning om, hvad gTUppsn
havde f01'etaget med de ni ka
belstykker kunne næppe af-.
stedkomme nogen reaktion
overfor gruppen. En dramati·
sering ef BØgen kunne dari
mod nok afstedkomma an re
aktion.

I alle de år jeg har kendt
Lafs-Erik Allin,' har han
været den type, der intet hav·
de til overa for Ekst.ro. Bla.det.
Hviø man kender Allln er det
umiddelbart ulogisk, et han
skulle llige ja til et tilbud om
samarbejde med Ekstra Bill'
det. Men på den anden Bide 
hvis muligheden dukkBd~ op

,- hvorfor ikke øamerblVde
med Ekatra Bladet, nål" dat
nu gjaldt en d vigtig Bag som
et opgør med Regnbuegrup. '
pen og spmfundlkrltisk akti
vitet t Studenterhueet? Og
andre blade ville næppe heve
kllrt Bagen efter Alline model.

Som anført kan Allin lide at
puate sig op til Øl:l betydninge
fuld pereon. PI den ene !lide
kunne han give Ek!ltra Bladet
et drematislt og negativt bil·
lede af hvad der var sket i
Studenterbueet, Ekatra Bia.

SOM MANUDUKTØR i etraf
feret j 16 Ar på Københavns
Universitet mli jeg vurdere
~epn diedee: Hvie fllktum i
eagen er præcis som jeg her
erfaret og 'beskrevet ovenTor,
er våbenloven ikke overtrådt
ef de pellJlmer, der låate kil'
beletykkemIl inde i arkiveke
bet.

Driften af Studenterhuset
her i ~n vis udstrækning
været præget sf uenighed
mellem de forakellige bruger
grupper, hvilket næppe kan
være nogen ovelTflskelse. log
med folk fre Regnbuegruppen
havde låst de ni kebelBtykker
inde i stAlllkøbet, kunne der
muligvia kørea noget op imod
denne gruppe.

Pludselig havde møn noget,
der mbke kunne blive Ul en
sag. En seg der kunne V'llnde~

mod den AoU-racistiske Regn
buegruppe, ugved at overdra
matisere Bagen kunne man få
skovlen under en gruppe man
ikke kunne lide.

Sagen vedrørende de ni kB·
belstykker endte med at blive
ølået soort Clp i Ekstra Bladet,
hvor Studenterhueet blev beo

. tegnet eom en tenoristrede,
'og fUlgen resulterede i, at Stu·
denterhuset blev lukket. Bl.a.
Regnbuegruppen blev gjort til
sY1'Jdebuk fra univerllitetete
side. Det er mærkværdigt, at
aktionen imod Studenterhu
aet blev iværkeat,' mene rek· "
tor var pli efterårsferie, og at
AlUn ikkl3 fømt havde ind·
kaldt de anllVarllge for Stu·
denterhueet. Det gjorde selv·
følgelig aagan ekat.ra drama
tisk at Btarte med en poUti
rrmaagning af Studentemu·
aet.

I rellliteten var der tele om
en atorm i et glae vllnd. Ingen
blev anholdt eller varetægta·

miBter. De ni Btk. kabel lå
længe og flød på et aflukket
kontor, hvor ingen tog vare pl

. dem. Som lerl i en oprydning,
blev dislIe kebelstykker en
gang i løbet af efteråret låat
inde i et arkivskab tilhørl3ndl3
den såkaldte Regnbuegruppe.

Om Allins rolle
ved lukningen af
Studenterhuset

LA.R9-ERIK Al.LIN - juri
diek konsulent for' Ove
NllthllD - indklg en centre1
roUe bAde ved lllkningen Bf
Købenb8vn~ Universitets
Sludent.erhull og ved orrent
liggørelaen af beretningen
om, at Hana Gammelton
Honoen ekulle være blevet af
lyttet,

Som medlem af kODeiswri·
'um fro. 1985 til 1993 har jeg
haft kontakt med Lara-Erik
Allin i otte Ar. ,Jeg ved, at Al
lin personligt Of meget stærk
moolltandof af venetredrejet
aktivitet, atudenteroprør tI.l.

Han hllr ført aili' frem Bom
en, der perllontigt nok skulle
gøre !lit til, et den bestående
orden ikke ekulle blive anta
ot.l.lt fra venetreorl!Ulteret ai·
de. Altin er ogaå en evænne
riRk type, der køn lide at føre
aili' frem med hjemmeværns
OlI' eflllrtotningsopgavor - og
hAn har etore og iuftJge teori·
er om Alle de fæle konapirpto.
riBke kræner, der er ipng
med At undergrave vert SlUn-
fund. .

Ud frø en lloldninll' om at
den røde fare skal bekæmpee,
synee Allin at drømme sig til
at lege røvera og soldater;
hvor han aelvføJgelig eelv er
helten og de rlWe er skurkene.
I den forbindelee udgør sodal·
demokrater også den røde fa
re. Helt generelt kan Allin li
de at puste sig op og pt føre
sig frem eom an batydninge.
fuld pl!rllon.

Berlingeke Tidende bragte
d. 28. november J993 en be
retning om, lltmPn I hjemme.
værnllkredee ikke var helt beo
gejøt.ret for Lal'B·Erik AlUn.
Han hevde været for vidtløf·
Ug Ggeå for diue kredse.

DER ER NÆPPE nogen tvivl
om, at LlU'e·Erik AJlin rent
personligt ikke har været
gled for, et der foregik ven·
etredrejet ektivitet i Studen
terhueet. Samtidig vaJ detAI·
lin, der Bom Ove Nathans bøj.
fe hlmd etOO 110m univereite
tetB repfæaentent overfor
husgruppen i Studentefhu·
eet. I en tilapidset situation
ken det synes Bom om, at
ræven var sat til at vogte gæe.

Efter mordet på den unge
anti·rlldet i Søllen1dgade 33

,på NølTebro skulle der afhol·
des et møde i Studenterhuset,
og i dette møde IIkulle der det
tage personer, 110m hyppigt fik
anonyme troaler. Miidearran
gørema var nervøse, hvorl'or
man drøl\ede, hvilke' for
lIVaraforanltaltning\1r man,
kunna tage. Der blav b1.e, op
etillet vandbaljer og Indkøbt·
brendlagner.

På eget Initiativ købte no
gen -ni etk. kabel, der kunne
brugee aom )1I~lIer, hvia man
blev overfaldat øf'~jreekllt:re.

KOMMENTAR
ArMICHAEL BJØRN
HANSEN
kO/1 ton::h~f, manuduktør i
strn~ret
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Allins vidne
forsvundet
Undersøgelse afaflytning er begyndt

- Undersøgelsen er først
for alvor ved at komme i
gang. Vi skal tale med
mange mennesker, men
teletekniker Thomsen er
ikke iblandt dem. Jeg
kan vel godt røbe, at jeg
ikke har kunnet finde
ham.

Sådan siger statsadvokat
Erk Merlung om. den under
søgelse, som han skal lave af
den påståede aflytninK i
midten af 1980'erne af da
værende professor, nu OM
budsmand, Hans Gammel
toft-Hansen.

Aflytningen skete på
Gammeltoft-Hansens kon
tor pt Københavns 'Univer·
sitet, og ifølge juridisk kon
sulent samme st'ed, Lars
Erik AlUn, standsede den

først, da han og en teletek·
. niker Thomsen 'brød ind' på
kontoret og fjernede mikro
fonen.

AlUn havde - stadig ifølge
egen forklaring - flet et tip
om aflytningen fra en nu
afdød major, der arbejdede
på freelance-basis for For
svarets Efterretningstjene
ste (FE). Samme major for
midlede også kontakten tij.
den telekyndige Thomsep.', .
som AlUn hævder ikke a~
have Bet hverken før elIer~
siden. ti
, Da undersøgelsen endriu'~

er i den indledende fase,
kunne Merlung i går ikke
give noget bud på, hyomår
han kan hegynde at uddrage
konklusionerne. (RB)



25. JAN. - Underoversmf·
ten ..Forkert Hansen?<l
(24.1., side 4) omtaler In·
formation min artikel i
kunstavisen, hvor jeg kriti
serer leder afFaaborgMus
eum, Susanne Thestrnp
Troelsen og Kunstforenin
gen i København for at
undlade at gøre opmærk
som på, at det udstillede
maleri, .Legende bøm p~

Enghave PladslIl, ikke er
det billede, som er kendt sf
alle og som har været om·
talt og gengivet i kunstlit
teraturen i 85 år. Derimod
et motiv magen til, som
først dukkede op i 1992.
Trods to udstillinger, i Faa~
borg og nu i København, er
dette forhold ikke nævnt
med et eneste ord. Hverken
i kataloget, i pressemedde~
leise eller ved opslag p~ ud
stilingeme. . .
. I modsætning til andre
steder i pressen, så giver
Infonnation i sin omtale af
min artikel i Kunstavisen
en helt præcis beskrivelse
af de faktiske kendsgernin·
ger, hvilket avisen skal ha
ve ros for.

Derimod må jeg' skarpt
tage afstand fra oplysnin
gen om. at jeg er "Ekstra
Bladets konsulent i fidus;'
kunst«, Dette er ikke tilfæl~'

det. Ganske vist er jeg op
havsmand til nogle afAlex
Steens bedste historier om
fiduskunst og kunstfor·
falskning, men samarbej
det med Steen i Ekstra
Blads-regi er ophørt for
mere end to år siden. På
det tidspunkt var jeg på
Ekstra Bladets lønningsli
ste med et beskedent
månedligt beløb, men· da
det en dag blev min tur til
at blive tilsvinet på forsi
den og hele side 4, så bad
jeg den ene halvpart afbla
dets mærkelige chefredak·
tører, SO Gade (som han
underskriver sig), øjeblik·
keligt at slappe udbetalin
ger til mig. Da svineriet
fortsatte, måtte jeg meget
mod min vilje stævne bla
deta anden halv~part, Bent
Falbert - eller Flabert, som
han hedder blandt ·.ven
ner.c, og journalist. Chris
Wammen, for injurier.
Hvilket de senere blev
dømt for og måtte belale er- .
s-t...ir..bg. ' ,

Det er meget vigtigt for
mig, at jeg ikke sættes i for·
bindeise med Ekstra Bla
det, denne dObbeltm~al
ske aV1vr.:!~riske tfilijg;
som elter mm memng ar
iidVikIet sig til at være eP
S ambe<! hvis v 
entIi te evet
a usredeli
on s a. " ','-
~. . .

".,

Preben Juul Moo.en
Betty Nansens All<l43,
2000 Frederiksberg
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Slagvåbnene i Studenterhuset:

For 600'~kr.
•terrorisme

løssalgspris 5 kr.
Cai.

Spørg
h~rrorjst

forfatteren
Vi sbl 1m Ilde om. al kl'!
bctlhavnen mandag dl.:1l

J LJa:HlaT l-l, IlJ..1() r.\ Mal
lhæ_lI~radc Skole på Vc
ster!Jfi) kan mild c EksLra
Blad(;'5 Anders-Pcler Ma
lhiascn. Her VII bl.a, være
mulighed for at spørge
ham; ,

- Hvorfor Ekstra lJIadet
kaldte Studenterhuset en
terrorist-rede?

- Hvorfor han hævdede,
at St'JdenteThu~ets med
lemmer brugle falske nav
ne?

- Hvorfor han skrev, 8t
disse medlemmer ikke var
indskrevet på universitetet
og linde fWikel sig til
slemmeret i Studenterhu
set?

- Hvorfor han skrev, al
der blev fundet stikvåben i .

•,. :ltudenterhuset1",' "~'\>. ~'>:>l.. ' ~

- Hvorfor han skrev, at
psykcJoggruppen Regn
buen dyrkede en SÆrlig in
teres~e fra Baader-Mein
hof o,~ Blekingegadegrup
pen?

- Hvorfor han skrev, al
Den Røde Bande havde
haft Sludenlerhusel som
offiei·~1l mødested?

- Hvorfor han omla1le
et oflenlligt seminar med
kend le indledere som et
mØde for Københavns ille
gale undergrundsmiljø?

- Hvorror han skrev, at
der var væbnede vagter Lil
stede ved dette seminar?

Ar Michael Voss

Midt om nalten, Mellem SO og
100 beLjc.nte omringer Studen
terhusel. En universitets-ansat
låser dem ind, hvorefler de
slarter en ransagning,

"Terrorisl-rede" skriger det
fra forsiden af Ekstra Bladet
dagen efler,

Tre måneder senere (akse
rer politiet selv den afslørede
forbrydelse til en bøde på 600
kr. Del dobbelte af taksten for
at køre uden cykellygte. Og de
kan stadig tabe sagen.

Under ransagningen fandt
politiet otte afskårne kabel·
slykker og en ltæ-kølle,

Den 17. januar tilsendte po
IitiadvokalUren pfj KØben.
havns poliLigård de to perso
ner, som gøres ansvarlige for
"slagvåbnene", et anklage-

skrin,hvllr dc kræ.ves idømt cn
bøde rA 6(X) kr.

For store ressourcer
- Havde vi vidSl, at der var

lale om ni sådanne slagvåben i
et anAsl skab, havde vi nok ik·
ke fundet deJ nødigl at bringe
så slore ressoureer i anvendel
se, svarer Jørgen Frederiksen
fra afd, E, Sikkerhedspolitiel,
til Den røde triM på spørgsmå
let, om ikke det kniber med
propoTlionernei sådan en poli
li-aktion, der kun fører til en
600 kroners bøde.

Hverken han cllcrvagtlede
ren hos kriminalpoliliet i SI.
Kongensgade, som Slod for
selv ransagningen, vil dog for
[:elle, hvor mange betjente, der
deltog.

Et vidne, der fulgte ransag
ningen på tæt hold, oplyser

'nver Cm Dell røde tråd. al der
'varmellcm50og 100.

Ifølge Jørgen fredcriksen
anmodede Københavns Uni
versitel samme ancn politicl
om ran~agning. fordi de havtle
mistanke om, at der var våben
i SlUdenlerhusel.

- De sagde ikke noget om,
hv'.lkenslags våben. Del kunne
derfor v;ere alt fra køller og
knive lil maskinpistoler, siger
Jørgen Frederiksen.

Panik·på
universitetet

Sekretariatschef John Mar
tinsen på Københavns Univer
sitel bekræfter over for Den
rødemM,aldet var rektor selv,
der traf heslulningen,

Ove Nalhan opholdt sig he
le den uge i sit sommerhus og
har derfor givet grønt I~ for

anmcldelscn ,wc r [elefonen
Hve:''1 del har fodret ha111

med infl nnationcr, er dcr in
gcn lvh'( (Un, Lars Erik Allin
var på l! '1lidspunkl ansvarlig
ikke alcnc for sikkerhcd på
univershet, men også for Stu
denterhuset, og han var da og
så pa pleuen ved ransagningen
i Købmagergade.

Vi ville gerne have spurgt
Allin, hvad han forventede at
finde i ~ludenterhuset, og om
Ekstra qladet har rel, når de
skriver, ti det var deres spørgs
mål, sou fik universitetet lil al
gå til pclitiet.

Men dels har Allin i en tone,
der må stamme frahansmilitæ
re forUd, gjort det klart, at hau
ikke vil udtale sig til Den røde
trdd, De!s har unive~itetets le·
del~e fjdnet ham fra alle ar
bejdsop~l\vcrvedrørende Stu
denterh 1set.
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KRONIKKEN

KontorcJlej og ma1ll/duktllT Michael Bjørn
HartStn er bekymret /01', at tUn luHede
stalsodookallllldnsøgtise 0/Danmarks

seneste r41ytnjngs.wg ii1æ{dr afdækket ret
mege!

I den
ogra zone larR-Erik AUin-øagcn clWrladcr en lang no;:kke ubeswrede spørgsmål. futo: Marianne [.etb

i Af Michael Bjørn Hansen

:Er den senesle danske aflyt.
·1' ningssag opspind, eller er
, det højreorienterede, som
: dyrker uautoriseret cfterreblings
i virksomhed?
" Del kom som en overraskelse
ifor offentligheden, du rektor Ove
',Nathans hojte hånd, juridisk kon-
isulent I..ars..Erik .AlIin, den 24. 00
~Ivember 1993lilsto(l, ~t \lan j 1986
,var t:nengt ind på fuJkel:ingets
iombudsmand Hans Gammeltoft
IHansens daværende kontor og
(havde fjernet en mikrofon, der an
19iveli8t skuUe h;noe aflyttet Gam
meltoft Hansen.
I Den 26. november blev der på
Københavns Universitet holdt et
rcl specielt pressemøde om sa
gen. AlUn læste en l forvejen ud·
arbejdet redegørelse op, hvorefter
~ - • ikke havde yderligere kom-

larer. ~egllrdscn var på
;o.....e pmkter usammenhængende
~g ulogisk, men deltagerne i
pressemAdet kunne ikle komme
Videre, fordi Ailin ikke ville udtale
sig yderligere.
: I de føll{ende dage kom det
frem i pressen, al Allin var en ret
~eciel type med en veludviklet
fiintasi. Han havde bl.a. svænnet
for efterretningsopgaver og ove",
Spillet sin rolle som sikkcrhedsan
~lig på KøbenhlMls Universi-

'": Sagens alvor - muligvis et
dansk Watergate - Allins usam
menhængende og ulogiske rede
g\welse, hans efterfølgende taVs
h~d og hans tidligere specielle
aMærd affødte trnlnge spørgsm~,

d~r ikke blev besvarel De ube
s-9are<le spørgsmål affødte hypote
ser. Aflytningen blev iv:arksat ror
at forhindre Hans Gammeltoft
Hansen i at blive ombudsmand.
~Ik fra et af regeringspartierne
stbd bag aflytningerne. Det var
Mossad, der stod bag. Allin vu
elt svænnerisk person, således ~t

der primært var tUe om en god
hi'storie. Allin var blevel langet af
sit eget spil. Allin havde indledt
et samarbejrle merl pressen, hvor
han var gået fur langt, så sagen
var løbet af spGmt for ham.,

iDel første centrale spørgsmål:
HVorfor blotlagde AlUn, lt han for
s~ år siden vu brudt ind på

Gammeltoft Har sens konlor og
hllVde fJernet del1ne mikrofon?
Det er også overraskende, at den
ydersl kongetro og hjemme
værnsorienlerede AIlin gik ind i
et samarbejde med et blad som
Ekstra Bladet førsl om Studenter
hussagen og demæst om aflyt.
ningssagen. Del er svært at se AJ.
lins interesse i afsløringen af af·
~ingssagen.

Med den position, som Allin
havde opnåcl}l{\s rektor Ove Nat
han. kunne han som rektors høj
re hånd fore sig frem som en lille
konge. En af Allins opglJlter var at
føre tilsYr\ merl ';rudenterhuset,
og der er næpp(~ tvivl om, at visse
venstreorienterede aktiviteter i
husel ikke bekom Allin vel

Efll:r mordet i SolIerodgade 33.
KøbenhCMl N, I:å en ung an/ira
eist, blev der afholdt el møde j
Studenterhuset om racisme. Ar
rangørerne var hange for et atten
tat fra højreorier:teret side. Derfor
havde nogen op'"tillet vandba]jcr.
indkøbt brnndlap,ner og ni stk.
kabel, der 1runn'l bruges som
knipler. Efter m'Mlet lå kabelstyk
kerne på et aflukket kontor, og
ingen tog ~re tlå disse. P;\ et tid
spunkt foretog {len venstreorien
terede Regnbuegnrppe i !mIden
terhuset en oprydning, hvor disse
kabelstykker blev lAst inde i et ar
kNskab. Nu klinne man pludselig
sætte adresse på kabelstykkerne,
og da de Ii\ i et 'trJtivskab, kunne
kabelstykkeme ')etegne~ som et
våbenlager.

S 3gVl kulr~ineredc med en
pohdrnzzia mod Studenter
huscl. Sagen blev sl~et

stort op i Ekstra Bladet, der be
tegnede Sl1Jdent'~rl\t.lset som en
terroristrede, hVlfefter huset blev
lukket

Biblioteket i turskovgade. Kø
benhavn V. hllt holdt et møde om
AlIin-sagen, llVor journalist An
ders-Pcler MIlthiasen, Ekstra Bla
de~ fortalte om :'in indsats i for
bindelse med afJytningssagen. AI
linS konlakt. til Ekstrn Blaået og
sammenhængen mellem dæknin
gen af Sl1.tdcnl.erhu:;sagen og
fremkomsten af aflyrningssagen
udgør centrale r.unkter i sagen.
På mødet blev der flere gange bn
ret i, hvørn!r fiR: hVlln!an kontak
ten til Allin blev etableret. An·
den.Peler Mathiasen blev også
direkte spurgt om sammenhæn·

gen mellem de Ul sager og om
Allins rolle {den forbindd~, og
om hvad han havde indgået af af
taler med Allin. Der blev også
spurgt om. hvordan Gammelloft
Hansen fik at vide, at det var AI
lin, der havde brudt ind på hans
kontor. og h\'Orfor Ek!'ltra R1adet
efterfølgende som den eneste avis
havde fredet Allin.

A nders-Peter Mathiasen
svarede ikke særligt be
hændigt på disse spargs

mål. FDm kom der nogle s8for·
klaringer, og senere ville han slet
ikke s~re pi\ disse spørgl>mi\l.
Dog kom det fR:m, at han havde
talt i sammenlagt 12 tirner med
Allin. Imidlertid er der ikke tvivl
om, at ~l.ampen bncndt<>". Kon
taklen med AUtn og sammenhæn
gen mellem lIe to sager er inte
reS"lant.

Sagen om terrorisme i Sluden
terhuset var en stonn i et glas
vand. Ingen blev anholdt og vare
tægtsfængsleL Det er yderst tvivl
somt, om nogen har begået noget
stralbart. Efterfølgende har stu
denterne fået medhold i, at Allin
burde fjernes fra opg'iNer med
StuclcnterhuseL Vi ved at AlUn
havde kontakt med Ekstra Bladet
AlUn sympatiserede ikke med
Regnbuegruppen i Studcnterhu
sct. Terroristanklagen byggede på
et meget tyndt grundlag.

En af de første hYJloteser om
aflytningssagen var: Al1in har ind
ledt et samarbejde med Ekstra
Bladet om Studenterllt.lssagen,
hvor han er blevet langet af sjt
egel spil, så han er gået længere,
end han oprindeligt havde tænkt

~ Det er sand
synligt, at der og

så efter afsløringer
ne af Hans Hetler
findes et mil"\ø, der
ikke viger ti bage

fra at foretage
uautoriserede akti
viteter, deriblandt
selvbestaltet efter
retningsvirksam-

hed~

sig, hvorved s.'lgen er løbet af
sporet for ham.

Hverken mikrofonen fra Garn
mello(t Hansens kontGr, der iful
ge A1lin skulle være sendt til
PET, eller teletekniker .TIIOffi
sen", der ifølge Allin skulle lulVe
fundet mikrofonen, er det lykke
des at finde frem til.

Imidlertid er der også det ma
ment i &agen, at Alun gir meget
op i hjemmeværns- og efterret
ningsvirksomhed, og ban er kom
met i h"jrcorienterede kredse ;lf
hjemmevæms- og efterretnings
folk. Allin har selv fortalt, at det
var i dette miljø, at han fik tippet
om aflylningen af Hans Gammel
loft Hansen.

'TIlbage i 1960- og 70'eme fore
stou den stærkt højreorienterede
Hans Heller en efterretningsvirk·
somhed mod venstrefløjen. Hans
Heller foreslod efterretningsopga
ver, som de offieielle efterret
ningsvæsner ikke selv kunne
iværksætte på grund af begræns
ninger fastsat af fulketinget. Sa
gen viste, at der i Danmark fin
des et hajrenrif'ntf're-t miljø i vis
se hJemmeværnskredse og med
kontakt. Ul efterretninRskredse.
der er parate til at foreta~e efter
retningsQpgaver i den grå zone. F.
eks. havde vi for nogle år siden
en spionaffære i Polen. hvor to re
serveof[icerer blev pågrcbeL Og
går vi længere tilbage i tiden. ha....
de vi affæren med Arne Sejrs af
IylllmgslJande, der spionerede
mod venstreorienterede.

M ange politikere både !il
venstre og højre i fol
ketingssalen 113r tilken

degivet, at de i en eller flere pe
rioder har haft mistanke om, at
de blev a!1yttet Mistanken er net
ap !remkBldt ;>,( støj på og andre
uregelmæssigheder med telefo
nen. Altså ikke så professionetIe
metoder som PET bruger, hvilket
kunne indikere. at der var tale om
en uautoriseret aflytningsvirk-
somhed. .

Der er intet der tyder på. at
det højreorienterede miljø indelI
for visse grupper af Hjemmevær
nel og visse grup;>er at reserveof
ficerer blev stoppet med Hans
Hetler-sagen. Som den yderste
venstrefløj havde sin Blekingega·
de-bande, findes der også på hø}
refløjen overspændte {)g S'færmc
riske personer. der er parnte til at

foretage kriminelle handlinger.
Sådanne personers tilknytning til
Hjemmeværnet og reserveoffi
eerskorpset beYirker antageligt, at
det er begrænset, i hvilket om
fang PET interesserer sig fur de
res virke. Det er sandsynligt, at
der også dter afsløringerne af
Hans Heller, findes et miljlJ. der
ikke viger tilbage fra at foretage
uautoriserede aktiviteter, deri·
blandt setvbestiltet efterretnings
virksomhed.

O vis det er rigtigt, at Hans
Gammeltoft Hansen er
blevet aflyttet. kan det jk

ke udelukkes, at det er et højren
rlenteret miljø med forbindelser
til visse hjemmeværns- og reser
veofficerskredse - der ønsker at
opbygge en slags stat i staten
som har forestået aflylniul:en af
Hans Gammeltoft Hansen. Mulig
vis har man i delte højreoriente
rede miljø følt en vis bekymring
over Ham; GammeltoCt Hansens
UlMkling. I 1970'eme havde Gam
meltoft Hansen slået til lyd for, at
berufvcrbot kunne accepteres,
hvilket nuvnlig havde sigte imod
venstreorienterede, men efterføl
gende v:lr Gammeltoft Hansen
slået Gm. nt han b1.a. satsede på
flygtningesagen.

Statsadvokat Erik Merlun~ er
sikkert dygtig til at alliere folk,
men hans afhøringer foregår for
lukkede døre. Hans Hetler-sagen
blev underkastet en kommissions
domstol, sålede!!: at afhøringerne
principielt var åbne.

Da Allin-sagen poppede OP. var
dommerundersøgelser og kom
missionsdomstole generelt i mi
skredit., (anli vore politikere har
misbrugt disse retsinstitutter.
Derktr blev' det en lukket statsad
vokatunder3øgc\sc.

Med de elementer der indgår i
A1tin-sagen. havde en offenl.lig
dommerundersøgelse langt været
at foretrække. Det er bl.a. et stør
re pres mod vidner. at deres for
klaringer afgive~ i offentlighed,

I Hans Hetler-sageo kom den
undersøgende dommer et godt
stykke vej 'med hensyn til sagens
opklaring.

Man kan være bekymret for, at
den lukkede statsadvokawndersø-
gelse ikke fAr afdækket ret me
get Måske løber sagen helt ud i
sandet. Og det vil Vært meget
svært al kritisere undersøgelsen.
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- Det skulle io gå stærkt

Ensynlig Illilpas Anden-Pcler Mmhiasen mnne i mandags[orsVfue sine heskyldninger modSlwicmerlwscf. Hilror en h/C'I hallS pd.rlanrJe
ltl!Jage'li~l, og gang po gang krøp htln udell om kend.werningell, milans joumalislik i sagen er linder til kritik. (FOlD KarSlell Clausen)

Det kneb med trovær
digheden, do Anders
Peter Mathiasen skulle
forsvore Ekstra Blodets
hetz mod Studenterhu
set

Al Thomas S:ehl S"r.cn~cn

Han h~vdc nok venleL det, f\llr
han kom.

Ellcr~ blev del i hvert (ald
hUftlg\ klart, da han mandag
aften holdt foredrag p'\ Mat·
thæusgadcs Skole pA. VeslCf
bro i København om arlylnin
Qcn af ombudsmand Gammel

lft-Hanr.cns kontor.
Der var mange, der havde

cn høne at plukke med Ekstra
Blads-journalisten ,AndCT!;~

Peler Mathiasen om hanli "af
sløringer" af Studenlerhuset
som en tcrroriSlredc. Og
spørgsmA.lcne og debaUen ef
ter mødet kom i vid udstræk
ning til al handle om Studen
terhuset.

-Jeg har aldrig brugt ordet
terrorist i mine artikler. Det
har kun stået i overskrifterne,
og dem har jeg ikke lavet. Jeg
synes selv, del er lidt for vold~

somt i den forbindelse, lød
Anden·Pcter MaLhiasens for~

svar.
Den beklagelse er dog al·

drig nået ud til Ekstra Bladets'
læsere, Og del var kendcteg.
nende for alle journalistens
forsvar og undskyldninger.

Anders·PeLer MaLhiasen
forklarede dog, at han efter
"afsløringerne" havde givet
Udtryk forsinutilfredshed med
brugen af ordet terrorist over~

)r den medarbejder, dcr lave~

.e lerror-overskriften.

Urigtige oplysninger
En lilhører,der havdedelLa

get som oplægsholder på el
anti-raeis li~k ~eminar iSLuden
lerhuset kort før lukningen,
ville gerne have en forklaring
på, hvorfor delle offenLlij',e ar·
rangernent med anli-raeistcr
fra hele Iandel i Anders-PeLer
M.athiasens artikel blev lil et
møde for "-40 cenLrale skikkel
ser fra Københavns illegale un
dergrundsmiljø".

, -Ditnavnerjoikkenævnli
arliklcn, så du har ingen grund
til at føle dig trådt over læerne,
lød svaret.

-Giv mig en liste med delta
, gerne, så jeg kan undersøge,

omjeg skulle have taget fejl.
Anders-Peter Mathiasen

havde også svært ved at fork la
: re, hvorfor han havde skrevet,

at der blev fundet "stikvåben"
i Studenterhuset:

- Del irriterer mig virkelig,
! at jeg har skrevel det. Jeg ved

ikke hvorfor, men del skulle jo
gå stærkt.

Anders·Peter MaLhiasen
har ydermere i en afsine Canta
sifulde artikler påst~et, al per·
soner, der ville være med i
Regnbue-gruppen, skrilLiigt
skulle kunne redegøre for de·
res forhold til autonomi og mil
!itans.

Del brev han i sine artikler
henviser Iil, der eiter hans egen
pAstand er underskrevet med
en kode, viste sig, da afLenens
pinlige afslØringer skred frem,
at være el privat brev fra en
gammel Regnbueaktivist, og
koden visle sig al være en un
derskrift.

Hvordan el privaL brev var
korn mel Anders PCler Mathia·
sen j hænde, ønskede han ikke
aL redegøre ((lr. Men d<\ en til·
hØrer gjorde ham opmærksom
på, allyveri og hæleri <Ir prival
ejendom er ulo\'ligl. prokla
merede Anders-Pel~rMflth.a·
sen, al han ikke sJl nogCI [mka·
steligL i, atjournalisler af og lil
tilraner sig pap.rer, der "ligger
og !tyder".

Efterlyste dementi
Ekstra Blads-journalisten

fortalte aldrig, hvor de mange
urigtige oplysninger slamme·
de fra, og flere af mødedelta
gerne spurgte Corgæves eller el
dementi i Ekslra Bladet.

Anders-Peter MaLhiasen
krøb også udenom, når Lilhøre~

re spurgte, hVOJdan han laver
researeh, inden han skriver en
hisLorie. Og hvorfor han i Stu
denterhus-sagen var 100% en·
sidig i sit valg af kilder og kon
sekvent nægtede at ladede ud·

hængte grupper og enkellper
soner komme til orde.

Som debanen skred frem
svingede Anders·PeLer Mathi
asen fra nervøsitet og uden
omssnak over modangreb til
en kompromissØgende - men
aldrig direkte undskyldende 
linje,

Nogle gange under debaL
ten kunne tilhørerne rå del ind·

tryk, al journalisten oprigtigt
fortrød de såkald te afsløringer,
eller i det mindste ønsk~dc, at
han havde lavet bedl'e re·
seareh, inden artiklerne blev
offentliggjort, men han vidste

'også at enhver indrømmelse
ville rejse nye lipørgsrlål og
krav om demenlier.

En tiIbageuækning, rler sik·
kert ikke ville gavne han. anse-

else på skandalebladels redak·
tion. .,.

IndLrykkel af en klemt
mand var i hvert fald svært at
slippe udenom.

Seriøse svar på, hvordan og
hvorfor Ekstra Bladet hlæser
en historie om olle kabels tyk.
ker i eL skab op til en kioskba·
sker af format, fik tilhørerne
aldrig.
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Universitetet har lækket siden l 960erne
PET: Allerede i 1960erne tog PET kontakt til
den senere direktør for Københavns Universitet,
Vagn Sylvest Larsen, med henblik på at oprette
en kontakt, der kunne hjælpe PET med oplys
ninger om de studerende.

Ar MnETHE DAHLIN
OG JENS L.~~GERG,o,ARD

Engang- midt i 1960eme tog
en mso.t i Politiets Efterret
ningstjeneste (PET) kontakt
til Polyteknisk Læreanstalts
daværende personalechef,
Vagn Sylvest Larsen.

FoIlTJålet var at knytte en
kontakt på læreanstalten, der
kunne give opl%ninge~o~ de

dimmittender, sam g€lgte stil
ling i eksempelvis Forsvaret.

Vagn Sylvest Lanlen, der
ikke vat helt ubekendt med
PETs arbejde, da ban før stil
liD..!!(en på Polyteknisk Lære
anstalt havde beklædt en atil
ling som politifuldmæg;:ig i
Viborg, blev in det tidapunkt
en afPETs kontaktpersoner.

I 1971 bliver Sylvest lar
sen direktør på Københavns
Universitet, men Kejsetgade-

af1ytningsskandalen i 19690g
den politiske strmnning på
universitet, der bevoegede sig
langt ude på venstrefløJen
gjorde, at kontakterne fra

. Sylvesl3 faste manrl i PET var
~eget få op gennem 70erne.

Kun efter aftale
Mogens Fog. der var rektor
da Sylvest tiltnldte. havde af·
talt med politet, at de kun
måtte komme ;lå universite
tet efter aftale. Og selvom
PET nok ikke havde annonce
ret Wt ankomst. bvis de ville
have oplysninger pli uniwni
tetet, vidste PET, ifølge Syl
vest, godt at det ikke ville

Viere smart på det tidspunkt.
Men i 1977 eller 1978 - det
\Ian Sylvest Larsen iI$k" hu
ske - bliver ban kontaktet af
sin faste PET-mand, der !Je.
der om hele studentermatrik
len med oplysninger om de
25.000 studerende. Og den
far PET.

J)Det var en mandjeg kend
te i PET, der spurgte om jeg
kunne skaffe matrilden.~ si·
ger Sylvest tarsen, og oply
ser at det i bam; tidsom direk-'
tor kun var ham, der havde
kendskab til PET-kontakten.

Syh'est I...D..nIen und=t:re
ger, at 'alle konta.\ct:er med

. PET, pli nær en. var med bans
faste PET-./~<md,_og at.udle-

veringen af hele matriklen i
1977 eller 1978 var IDrste
gang dd forekom - og eneste
gang i Sylvegt Larsens tid.
~ Baggrunden for at PET
Sidst i 1970erne seger oplys-
,ninger på Københavns Uni
versitet er, ifølge den davæ
rende kontorchef o~ senere
direkt:2lr NitJa Jørgen Hert
%Um, affæren med den spiona~

gedrnnte esttysker, Jors
Meyer.

J6rg Meyer fik ieks års
fængsel!or spionage mod den

_danske stat j 1978 og blev
;elter tre udleveret til øst
:~lUand, som led i '~n stOrte
-udveksling af spioner mellem
;øsft og vest.

PET forklarede med bag
grund i Jorg Meyer-sagen.
ifølge Hertzum, at de gerne
ville have et Overblik aver de
studerende for at kunne
checke bvilke persaner der
eksempelvi~ var !ltudenter
medhjælpere i Udenrigsmini
steriet.

Anmodninger fra PET
At J6rg Meyer skulle være
rtrsag til kontakten afvises
dog af Sylvest Larsen, der
fortæller, at da han I del;em
ber 1979 gik af, orienterede
h.an den kommende direktør,
Siels Jørgen Hertzum om, at
der kunne komme anmodnin-

ger in PET om udlevering af
oplysninger og matrikleT.

»Jeggav ham navnet ptIden
PET-person. jeg kendte. Men
at jeg gavbam en instroks om
at udlevere matrikler, er for
kerl,( siger Syh'cat Laraen_

Sylvest Larsen flnder i øv
rigt ikke. at udleveringen af
stlldentennatrikien er pro
blematisk, da den kurt inde
boldte CPR-numre, navne og
studierelning.
~Og det har vel været prak

tisk for dem (PET, red.) at
have den som en sl;)gs op
slagsbog. Det er jo bare en
telefonbag,(( siger Sylvest
Larsen, der understreger, at
hovedpersonen i aflytningOl-

skaIldalen på universitetet,
Lars Erik Allin, ikke hllr haft
noget med PET-kontakten at
gare i Sylvest Larsens tid.

Fra 1980, hvor Niels Jør
gen Hertzum blev direktor•
bar ,et væretpnksis. atPEr
bad om at få udleveret stu
dentermatriklen hvert år. Og
sa kom Lars Erik Nlin ind i
billedet. I midten af 1980erne
blev Allin tilknyttet det prak
tiske arbejde omkring bl.a.
eva101eringsp!anen af univer
sitetet ag n..i{ derfor kontakt
med PET_ I 1990 V3r Hert
zum syg og Allin blev bedt om
at tage sig af eventuelle kon
takter til PET. Men det kom
ikke på tale, oplYller Hertzum.

Den nye rektor beklager' dybt
Mistillid: De stude
rendes tilli,d er svigtet
på helt uacceptabel
vis. mener rektor og
direktør på Køben
havns Universitet.

AF MERETHE DAlILIN
OG JENS LA.NGRRGAAII.D

Ledei.:leo ~ KøbenhavnlI Uni
versitet er dybt ty.ltet over.
at tidligere universitetsdirek
tører hat udleveret oplysnin
ger om de studerende til
PET.

»Vi ml!. på universitetets
vegne beklage sagen dybt,~

udtaler rektor Kjeld Mtilll
prd, det tillr.l.dte den l.janu~

ar: »Det er et heJt uaccepta
belt brud på den tillid. som
enhver studerende ma Jo:unne

have til, at universitetet vare
tager hans 'ellet h.endes for
h.old ansvarligt og loyalt.~

PET bar i ti år modtaget
C/t'llysninger om ca. 40.000
studerende på Københavns
UniverSitet. Det drejer Sig
f\1'\! url~kpite! merl _"",millge
studerendes navne, CPR
ntL'llre, adresser og studiefag.

. Oplysningerne blev udleveret
til en kontaktmand i PET af
daværende direktør for uni
versitetet. Vagn Sylvest Lar
sen og NielsJørgen Hertzum.

Hølge Kjeld Møllgård er '
der tale om et brug på regi
sterloven og på universitetets
registerforskrifter.

Næstfurmanden i Register
radet, professor dr.jur.
MogetJ,9, Koktvedgaard, siger
at sagen er »mystis!o:«, og ga
rauterer, at Registertilsynet
straks vil undersøge. om uni-

Rektorfor KfIbe1rhavm Univer
sitet. Kjeld Møllgård. b€klagw
dybt, at oplysninger om tk stu
derende eT blevet 1Idleveret.

vetsitetets regwterlorskrif
ter cr overtrådt. ,

lI}eg må gå ud fra, at det,
der er sket, ikke er lo~ligt.

Normalt må oplysninger i in
terne registre ikke udleve
res,« siger Koktvedgaard.

Ekspert i lorviltrtiugsret,
Peter Breum, siger til Rittaus
Bureau, at hvis PET skaJ have
Sådanne oplySninger, K:ræver
~~ ~,. ;!::mrr,\'!rke:id;;1;>e.

sagen er kommet Irem j

forbindelse med statsadvokat
Erik Merlungs unden:;egelser
af Allin-sagen - om aflytning
af Hans Gammeltoft-Hansens
kwtor ;lå universitetet.

Konsulent Lars-Erik Allin
oplyste under eu samtale med
\ffiivenitetsdirekt:2lr Peter
Plenge deu 23. december
1993. at universitetet arligt
item til 1991 havde udleveret
oplysni./lger til PET om de
studerende. Peter Plenge:

lIlfelge A1lln stoppeoe udle
veringerne af oplysninger om
d~ studerende, da universite-

; tet fik en direktør, der kørte
efter reglerne. Og jeg blev
ansat den l. marts 1991.11.

Ifølge Peter PIl!I1ge bar
Lars-Erik AIlin kendt til sa

-gen i længere tid.
»Det er anden gling, at Allin

korr..-r,<:r far :;.cntr:::~d ',':::scnt
lige oplysninger. Føtste gang
var angående aflytnigen af
Gammeltoft-Hansen. Nu har
jeg givet ham en frist til den
14. mart'l for at uilta/e- sig.~

Lars-Erik AIlin ørukede i
aftes ikke at kommentere sa
g~.

Tidligere rektor for Køben
bnvml Universitet, Ove Na
than, siger, at han f9I"3t .fik
kendskab til sagen den 23.
december 1993:

»Det hele forbavser mig
enormt. Og jeg er dybt forun
dret over, at rektot ikke fik

_. noget at vide.d
Rektt:lrate/ paKofJrnhavns Universitd har ikke
længere tillid til ko1lSfllent Lar.;-Erik Al/ilL



PET på vej med .
u11dersøgelse<t~y

Studerende i chok

Efterretninger: Ju
stitsnunister Erling .
oisen (S) tager univer-
'S\tetssage~r~~i~t.· •.....

Chefen for Politiets Efterret·
ningstjeneste (PET), Birgitte
Stampe, vil nu undersøge,
hvad PET skulle bruge oplys
njng~r om de studerende på
Københavns Universitet til.

»Der var nok en grund til,
at vi viile have dem. Men jeg
kender den endnu ikke,~(siger
Birgitte Stampe.

Birgitte Stampe siger, at
hun først for })meget nyligt<t
hørte om listerne fra Køben
havns Universitet med oplys
ninger om de studerende.

liVi må undersøge, i hvilken
periode PET har modtaget li
sterne og til hvilket formål.
Jeg ved, hvem der har modta
get listerne hos PET, men

Reakiion: Danske
Studerendes Fællesråd
er dybt rystede over,
at Københavns Univer
sitet har udleveret op
lysninger om stude
rende til PET.

»Det er lø~!« _.
Sådan. r~agerede Mikkel

Nielsen, medlem af præsidiet
i Danske Studerendes Fælles
råd, da Berlingske Tidendei
går kunne fortælle ham, at
Københavns Uni"ersitet har
udleveret oplysninger om 8tu-

han er netop g~et på pension
og er på ferie.«

PETs øverste chef, justits
minister Erling Olsen (S), ta
-ger sagen"roligt: '~~";"'.>~"~--

. »Hvis .rET endelig ,skulle
bruge registre, så kunne det
være fOr eksempel c ved, at
PET havde fornemmelsen af,
at en person, der udgav sig
for at være studerende, i vir·
keligheden var spion for et
fremmed land. Og så kunne
de selvfølgelig lige kigge ef
ter. om han nu også studere-

. de,« sagde Erling Olsen til
Nyhederne på TV 2 i aftes.

Erling Olsen mener, at en
god efterretningstjeneste
samler efterretninger - her~

·under telefonbøger. medar
bejderlisterogså videre. Men
har universitetet så fejlet?

»Ik~e umiddelbart, men det
vil jo vise sig. når Registertil
synet ser på det.« MeD/lang

derende til PET.
»Det er chokerende. Og

dybt grotesk,« siger Mikkel
Nielsen. der læser Statskund~

skab på Københavns Univer
sitet:

»5å må der jo også være
udleveret oplysninger om mig
- det er meget ubehageligt,
selvom' jeg har rent mel i
posen. Jeg er dybt forundret.«

Studenterrådet på Køben
håvns'Universitet holdt i aftes
møde, og Mikkel Nielsen ville
bringe' sagen op:

»Vi m~ diskutere det her
igennem. Det er et totalt
chok.. MeD/lang

\
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Studerende sat i PET-register

•

,~ MERETHE DAHLlN
'G JENS LANGAGERGAARD

'olitiets Efterretningstjeneste
PET) har i ti år modtaget oplys
inger om ca. 40.000 stude
ende på Københavns Universi
et. Det drejer sig om udskrifter

:fterretningsvæsen: I ti år har Københavns Uni- Merlungs undersøgelser af AI
'ersitet udleveret oplysninger om samtlige stude- lin-sagen - om aflytning af Hans

Gammeltoft-Hansens kontor på
ende til Politiets Efterretningstjeneste (PET). universitetet.

med samtlige studerendes nav- »Universitetet har et pro-
ne, cpr-numre, adresser og stu- blem; det har PET måske også.({
diefag. . siger Erik Merlung.

»Jeg er mildest talt chokeret. Oplysningerne om de stude-
Den slags må ikke ske,« siger rende blev udleveret til en kon
universitetets direktør. Peter taktmand i PET af de davæ
Plenge. rende direktører for universite-

Sagen er kommet frem i for- let, Vagn Sylvest Larsen og
bindeIse med statsadvokat Erik Niels Jørgen Hertzurn.

Første gang det skete var
ifolge Vagn Sylvest Larsen i
1977 eller 1978: »Det kunue
være praktisk for PET at have
udskrifterne som en opslag;-.
bog,« siger han.

Niels Jørgen Hertzum blev
fungerende direktør i 1979.
Frem til 1990 har han en gang
om året givet oplysningerne til
PET - på nær et enkelt år i
80'erne: »Jegved ikke, hvad op
lysningerne skulle bruges til,

men det har ikke bekymret mig
at udlevere dem,« siger han.

Konsulent på universitetet
Lars-Erik AIlin, der er involve
ret i sagen 'om aflytning af pro
fessor Hans Gammeltoft-Han-·
sens kontor, fortalte først j de
cember 1993 universitetets
Jedelse om udskrifterne.

»AlIin har kendt sagen læn
ge,« siger prorektor-jens Brin
cker. »Så vi kan ikke længere
have tillid til den mand, og rek-

toratet har bedt universitetsdi
rektøren om at overveje hans
ansættelsesforhold.«

Chef for PET, Birgitte Stam
pe, siger, at hun forst for nylig
blev gjort bekendt med sagen.
Hun kunne i aftes ikke fortælle,
hvad oplysningerne skulle bru
ges til:

)Men der var nok en grund til,
at vi ville have dem.(

Indland,
1. sektion side 8
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Universitetet brød
loven gennem ti år
»Man ønskede det«,
siger den tidligere
universitetsdirektør,
som gav PET alle
oplysninger om de
studerende

M KAREN SYBERG
og EBBE S0NDERRllS

Studenterrådet ved Køben·
havns Universitet kræver den
tidligere sikkcrhedsansvarli
ge ved Københavns Universi
tet, Lars·Erik A1lin, fYret. AI
lin, der har status som juri
disk konsulent, fortiede sin
viden om. at Universitetet i
mindst ti år ulovligt har udle
veret fortegnelsen over de
studerende til Politiets Efter
retningsvæsen, PET.

»Universitetet må skille sig
af med de personer, der har

ansvaret, og vi kan ikke mere
have tiltro til Allin,.. siger
Maria Frej på Studenterrå
dets vegne. -

Universitetets nye rektor,
Kjeld Møllgård, og universi
tetsdirektør Peter Plenge kal
der udleveringen til PET »et
helt uacceptabelt brod på den
tillid, som enhver studerende
må kunne have til, at Univer
sitetet varetager hans eller
hendes forhold ansvarligt og
loyalt.«

Studenterfortegnelsen, den
såkaldte Matrikel, kunne kø
bes i en boghandel indtil
1972. Men siden Registerlo
ven 1982 har udleveringen til
PET været klart ulovlig.

»Der er ingen, der kommer
efter PET i denne sag. PET er
slet ikke Wlderlagt Register
tilsynet,« siger professor dr.
jur. Mogens Koktvedgaard,
som er næstformand i Regi~

stertilsynet. »Men efter loven
skal der ligge et registerfor
skrift hos enhver offentlig
myndighed, der har et regi
ster. Og jeg har aldrig set en
registerfor.:lkrift, hvor der
stod, at man gerne måtte ud
levere oplysningerne til PET.
Vi man alligevel gøre det, må
man gå til Registertilsynet.«

Peter Plenges forgænger
som universitetsdirektør,
Niels Jørgen Hertzum, sagde
i går til TV-Avisen, at han gav
sin efterfølger et notat om
samarbejdet med PET før han
tiltrådte i marts 1991.

..Jef! har ikke modtaget et
sådåiit notat," svarer Peter
~ ;;Hvls der l et sadå1tt

o a havde stået, at umver
sitetets direktør havde udle
veret registeret til PET, så
havde jeg være skyldig i at
være vidende om en ulovlig
hed,« siger han.

Foto: Michael Daugaard/2.
maj

»Lars-Erik Allin har fortalt
mig, at han var vidende om
det,« fors tætter Plenge.

På Informations spørgsmål
om, hvorfor han udleverede
oplysningerne til PET, svarer
Niels Jørgen Hertzum:

..Det ønskede man«.
-Hvem?
»Jeg fik at vide af den fore

gående direktør, Vagn Sylvest
Larsen, at det var en del af
mitjob.«

Han påpeger, at fortegnel
sen over de studerende bliver
fremlagt på Universitetet
hvert år, når der er valg til de
styrende organer.

Det kan ikke sidestilles
med en offentliggørelse og fri
tager ikke universitetets le
delse fra at overholde regi
sterforskriften, siger Mogens
Koktvedgaard.

PET må godt
Lederen af Politiets Efter

retningstjeneste, Birgitte
Stampe, siger at PET's ek
semplarer af studenterforteg
neisen fra Københavns Uni
versitet forlængst er makule
ret.

..Man fik vist nok listerne
fra midten af 70'erne til 1990.
Hver gang man fik et nyt sæt,
makulerede man de gamle.
Jeg kan dårligt sige, hvornår
man makulerede de sidste, da
jeg selv kun har været her i Il
måneder, men det er fonnent
lig sket ved årsskiftet 1990191,
da ordningen ophørte.«

- Hvad skulle I bruge stu
denterfortegnelsen til?

"Listerne har ligget her så
man har' kunnet bruge ~.:.m"1
som et opslagsværk og søge de
oplysninger, der stod i dem,
navn, adresse og cpr-nummer.
Hvis man skulle have bekrref·
tet en identitet. Faktisk som
man slår op i telefonbogen el
ler Hof- og Statskalenderen
eller Kraks vejviser.

- Bortset fra cpr-numrene?
»Det er rigtigt, men du ved

formentlig, at vi har adgang
herfra til cpr-registeret. Så
jeg har svært ved at se den
store dramatik i det her....

Registerloven gælder ikke
for PET. Den er sådan indret
tet, at PET gerne må få stu
denterfortegnelsen. Universi
tetet må bare ikke give dem
den. I hvert fald ikke uden
først at spørge om lov hos Re
gistertilsynet.
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Universitet
søger~svar

placeret
Registerforskriften
for Københavns
Universitet er
klokkeklar

Af KAREN SYBERG
og EBBE S0NDERRlIS

Udleveringen afstudenterfor
tegneIsen fra Københavns
Universitet er en klokkeklar
overtrædelse afregisterloven.

Universitetets registerfor
skrift siger, at man »kun må
udlevere oplysninger om en
keltpersoner og kun i konkre
te tilfælde, hvor der foreligger
en retlig interesse,« oplyser
den nuværende universitets
direktør, Peter PIenge._

.Det betyder eksempelvis,
at Statens Uddannelsesstøtte
kan henven:u~ aig med en fo
respørgsel om en F.lt,uderende
for at få oplysninger om atu
dietrin, studietid osv. Hvis
PET i konkrete situationer
kan dokumentere berettiget
interesse i en enkeltperson,
så er der også i princippet
muligbed for at udlevere op
lysninger til dem, og det ville
vi da overveje positivt. PET er
jo en lovlig myndighed,+! siger
Plenge.
.. De belastende oplysninger
kom frem under en samtale
mellem Lars-Erik Allin og Pe
ter Plenge den 23. december
sidete år. Men statsadvokat

"_ Erik. Merlung, som var i gang
med undersøgelsen af den
sag, hvor Allin angiveligt fjer
nede lytteudstyr fra aen sene-

re ombudsmand, Hans Gam
meltoft-Hansens telefon, bad
Universitetet om at overlade
efterprøvningen af oplysnin
gerne til ham. Først den 24.
februar opbævede Merlung
denne opfordring.

Før der tages stilling tHsa
gens konsekvenser, vil Plenge
tale med de medarbejdere,
der har været ansat i de år,
hvor udleveringerne har fun-
det sted. .

,.Hypotetisk er der mange
muligheder, og derfor er en
undersøgelse nødvendig, så
der ikke bagefter er uklarhed
om, hvem der har været ind
blandet og hvordan. For ek
sempel ønsker jeg at opklare
hvordan rekvisitionerne fra
tidligere universitetsdirektør
Niels Jørgen Hert2:um lød,,,
siger Plene:e.

Studenterfortego~lsen blev
udleveret til en kontaktmand
for PET fra 1977,først afuni- I

versitetsdtrektør V. Sylvest .
Larsen og siden af hans efter
følger Niels Jørgen Hertzum.

Hert2:um siger: ~eg har al
drig misbrugt cpr-numre, jeg
har hIot udleveret dem, sådan
som jeg var forpligtet til ifølge
mit embede.. I øvrigt synes I

jeg, det er fuldstændig fjollet '
at gøre et nummer ud af det
te.Der er tale om, at en stats- i
virksomhed udleverer oplys- :
ninger til en anden statsvirk
somhed, det er der- ikke noget
unormalt i.~ Han mener ikke,
et han burde heve tøget stil
ling til udlevering af hver en- :
kelt personoplysning, sådan
som loven kræver.
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Politi-\lidner unc(sagde
hinandep,sfo~kl~ger
17 ar de tiltalte f~r netop Erik Aabech og Jørgen ljnholdte, kan have været
urolighederne på'Sperlings delinger i øjeblikke- tilfældige forbipasserende,
Nørrebro VI'I' måske , ne før de blev anholdt i Peter der er kommet imellem politi-

Fabers Gade, en af de mindre kæderne. .
kunne drage' fordelllf sidegader omkring Fælledvej .' Ikke mindst advokat Nina
politikommissærer og Sankt Hans Torv, hvor po- Anderskouv har under de

d h
' " litiet skød, Det gjorde de første to retsmøder fokuseret

me versin'" ihvertfald ifølge Jørgen Sper- på muligheden sf, at en ræk-
erindring om forløbet lings forklaring, ke afde anholdte fra Peter Fa-

", ( l' ',-' . Den gik på, at demonstran- :bers Gade kan have været be~
P.fJ~QB 1'1AR,S9,~R". "" t~9'e.kun kunne flygte, ad l'e:.~oere, tilfældigt fgr~ipas~e: 'I'
:~~\:~'-~V,:,::~;·~-,~"p~'·,:~·>r_>:·,';'~.·';t'(· t1>,~ ~'-~r~:Fabe:s Gade, 'fOrdl Sper- . rende o~ cafegæBtert ..~.~.r r~ -

'.'""-";"-!' "'~'. ',-', "~·A';'·'''''''' ~~ ....:~ tings dellllg kom fra den ene søgt ud 1 gademe efter at de "1
Vicepolitikommissær Erik side af Guldbergsgade og Aa- værste uroligheder var overs-
Aabech og hans kollega Jør- bechs fra den anden, Jørgen tået,
gen Sperling kan vise sig at Sperling forklarede retten, at Vicepolitikommissær Erik !
blive til stor hjælp for 17 af de han så Erik Aabechs deling 'Monty' Kristiansen havde
30 personer, der er tiltalt for længere nede afGuldbergsga- forinden forklaret, at han be-
at have deltaget i urolighe- de, og at alle flugtveje på nær ordrede betjente til at kastede
derne på Nørrebro efter sidste Peter Fabers Gade herefter ,sten tilbage mod demonstran-
års unionsafstemning. var lukket af. terne, da politiet var under

De to politifolk kom med Men ifølge Erik Aabech hårdest pres på Fælledvej,
indbyrdes modstridende for- selv nåede hans folk aldrig Han forklarede desuden, at
klaringer, da de torsdag blev frem på Guldbergsgade. De politiets radioer var i en end
afhørt som vidner i Køben- blev derimod stående på Møl- nu dårligere forfatning, end
havns Byret, legade, der støder op til Guld- det hidtil har været fremme,

Når forskellene er vigtige bergsgade. Hvis Aabechs for- Flere af dem fungerede på
for de 17 tiltalte, skyldes det, klaring er den rigtige, åbner nedsat styrkel forklarede vi
at de kom i klemme mellem det op for den mulighed, at de cepolitikommissæren.

Nørrebro-forsvarere
kritiserer politichef

>Jeg blev bedt om at komme,
til mødet, og siiien oiev vi eni
ge om at flytte det, Det er et

,helt tilfældigt sammenfald,
,Juridisk Forening planlægger
"selv sine møder, og da jeg fik
opfordringen,. anede jeg ikke,
hvornår retssagerne ville

'starte. De kUnne i Virkelighe-
den have været afsluttet, da vi
hOldt mød,et« siger vi,epoliti-

- direktøren" '
- - Kunne du ikke have fdet
"mødei yderligere udsat og pd
, den måde fuldstændig undgd
-'- at blive misforstået eller sende
, et uMldigt signal?

.Det Kan "du jo sige. Men
når mødet var berammet på

,det tidspunkt, kunne jeg ikke
SfE!tte arrangørernej forlegen
hed ved at lave det om. Desua

den var 'Slaget på Nørrebro'
. nok en noget dramatisk titel i
: forhold til mødets indhold, og
,dervaringen til stede, somjeg
kunne påvirke i de konkrete
straffesager,. ,siger vicepoliti
direktør Annemette Møller til
In{ormatfori. '

bryder sig specielt ikke om, at
mødet fandt sted, dagen før
sagerne mod deres klienter
startede tirsdag,

~Fra forsvarets side anses
det for betænkeligt, at vicepo
litidirektøren finder det pas
sende at indlede en drøftelse
om 'Slaget på Nørrebro' dagen
før sagerne begynder,ll siger
advokat Jørgen JaCobsen til
Information,

Han var selv til stede på mø
, ;, det, 'udsendt af det siimlede
, , forsVar, der omfatter i attseks

8.dvokater.'Jørgen Jacobsen si
'ger, at deltagerne forinden
havde aftalt ikke at referere

Københavns vicepn.litidirektør fra mødet "men han vil g'erne
Annemette Møller er kommet røbe, at mødet ikke kastede
i modvind hos forsvarerne for nyt lys over Urolighederne. '
de 30 personer, der står tiltalt .Det principielt forkerte lig
for at have deltaget i urolighe;, '" ger i, tidspunktet for mødet,.
dem~ på Nørrebro efter sidste siger Jø.rgen Jacobsen.
års nnionsafstemning, ' Annematte ,Møller siger

De finder det betænkeligt;- hertil,'~tJUridis~Foreningal
,Bt vicepolitidirektøren delt;og.i ,'; ,lered.. ilidste, efterår hac! hen
et møde med titleri':!'lJsgetp4'!":""~ 't komaietil stede og
Nørreoro','sITaDgeret af Juri;,' æg. Sidenblev'medet
,diskFO,i:"ning, ';F~~åreI'l!~' '~':'" '",::"""'''''7''-'-'''--'-,....,.;:;..,..,;.-+--'-,--,..---,..----

Vicepolitidirektør
deltog i jurist-møde
,om uroligheder dagen
før retssager startede,
"Jeg fastsatte ikke
tidspunktet, og der
var ingen til stede,
som jeg kunne
påvirke i de konkrete
sager,« siger
Ar!nemette Møller

'. ".'. '. I'

AfJAKOB MARSCHNER



Universitetet
Ivil selv under
søg~PET

.at stå i Matriklen med navn,
adresse, CPR-nummer og stu
diefag: Det er jo ikke telefon
numre, men personnumre, vi
snakker om. Det er svært for
mig at forstå, at landets ju
stitsminister, der er ansvarlig
for en overholdelse af landets
love. ikke kan forstå det.«

»Endelig: Hvis det var en
telefonbog, PET stod og mang
lede, er jeg sikker på, Køben
havns Universitet gerne ville
skænke PET et eksemplar."
skønner Jens Brincker.

Han siger, at sagen set med
rektoratets øjne er alvorlig
både af hensyn til de stude
rende og i forhold til konsisto
riums tillidsforhold til rektor.

VAGN GREVE -skallede undersøgelsen afomstændighederne
omkring udleveringen afoplysninger til PET Polfoto

om, at Matriklen, der var frit
tilgængelig i hans egen stu
dentertid, mest blev brugt til
at skaffe sig oplysninger om
det andet køn.

"Fra 68-70 var der også de
sidste cifre i CPRMnumret, og
dem bruget de studerende til
at finde ud af, hvornår pigerne
havde fødeselsdag,« siger ju-

. stit..c:;ministeren.
Information har spurgt

Jens Brincker om, hvad han
mener om ministerens bedøm
melse af sagen.

..Hans billede med telefon
bogen holder ikke. Enhver
kan bede sig fritaget for at stå
i en telefonbog. Men ingen
studerende kan bede sig fri for

Justitsministeren ser
mildt på sagen

Justitsminister Ering , Ol
sen har taget meget mildt på
sagen og har bl.a. sammenligM

net oplysningerne i Matriklen
med dem, enhver kan finde i
en telefonbog. Justitsministe
ren kan ifølge Jyllands Po
sten lørdag ikke se noget
..odiøst(( i, at PET har indsam
let oplysningerne og minder

Af HANNE DAM

Københavns Univer
sitet foranstalter stor
undersøgelse, der skal
afsløre, om PET
eventuelt har bragt
universitetet andre
ulovligheder på
halsen

har været bekendt med sin
egen ulovlige fremfærd.

..Hvorfor skulle det hele el
lers foregå så fordækt? PET
kender udmærket adressen,
når man skal udbede sig lovli
ge oplysninger. Det foregår
skriftligt. I det aktuelle tilfæl
de har man sendt en enkelt
mand, som kun var kendt af
universitetsdirektøren, hen
at hente Matriklen,~ siger
prorektor.

Professor i strafferet ved Den forestående undersø
Københavns Universitet, gelse, som blev besluttet på et
Vagn Greve, er - af sin egen møde i universitetets ledelse
rektor, Kjeld Mølgaard - ud- søndag, skal også undersøge,
peget som leder af en under- om udleveringen giver anled·
søgeIse, der skal udrede alle ning til "tjenstlige fornolds
detaljer i s<lgen omkring udle- regler,( mod nuværende an
veringen af studenterlorteg- satte i administrationen.
l1~h:\t:ai, den ::låkaldte MatTi- Der bbv på m~cl:::- U".ke
kel, til Politiets Efterretnings- rejst kritik mod den nuværen
tjenste, PET. de direktør Peter Plenge, men

..Vi mener, universitetet Plenge ønskede ikke selv at
har krav på en seriøs under- lede undersøgelsen af hensyn
søgeIse af, hvordan PET har til de beskyldninger, der er
kunnet bede universitetet be- !t" rejst mod ham i pressen. Ek~
gå noget retstridigt,« siger sempelvis har hans forgæn
universitetets prorektor, Jens ger, Niels Jørgen Hertzum,
Brincker til Information. beskyldt Plenge for at lyve om

Han siger, at man på sit kendskab til PETs interes
Københavns universitet ser se for universitetet.
meget alvorligt på, at PET
gennem en årrække i strid
med universitetets register
forskrifter har kunnet få ud
leveret materiale af en uni
versitetsdirektør.

..Nu vil vi gerne vide, om
PET eventuelt har bedt uni.
versitetet begå noget retstri
digt i andre sammenhænge
end dem, vi kender til,...: siger
han - der ikke lægger skjul på
sin overbevisning om, at PET



Jrl.9tit9miflisfer Erling Olsen og C1u!{M (or PolifielJJ E{terret
flirrgstjrnl!slp., Dirgilte Slamp~, l'.r de øvent orrøuarlige. (Foto:
Thomas W'ilmorrn og .Jena Dige) . '. ' ...

, ;;;:~-:;;;::-:~~'~~~o;--~c-

(HVAD SKAL,
,PET MED
~STUDENTER

tigheder (artikel 17, artikel
14 stk. 1, artikl116. Artikel 2
stk. 2 og 3a og artikel 26)
der er tiltrJl.dt og ratificeret
ar Danmark.

Komomodn (komil,een
mod ma.gtmisbrug Dg kor
ruption i Dtlnmark) hor ind
givet politianmeldelse mod
PET ror overtrædelse øJ 16
nærmere angivne parsgraf
fer i straffeloven ogror over·
trædelae af retspl~loven

(pll.ragTaf 108) i rorbindell!l!
med politietl'l Il.nvendelse DR
,misDnJR Ør studtmter- ma·

,'triklen (ra', Københavns
Univeraitet.

Lands{ornUHld KOMODA
Co:~. polit. J. Merhlin

Skolekrogen 59
Værløse

o1REKTø0-0,,--:---..-..---------,
O" O'

PLENGE MAGAAF

S. KnnRtrup
Nedermarkrm .11

Humlrbæk
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Prorcklt!r Jti/s JJrillder, reMor Kjeld Mof/gård, dekan jor Dct juridiske Fakllllet, Prolcs.~(Jr. dr. jllr. Steen Ral/slwldf, prn/essor i joro(Jffm'ngsret og tid/igere
ombudsmand, Lon Nordskl'v Nielse" og UlJillersi/etsdirfktor Peter P/ellge lJar i går samlet på rekton ~olll(Jr jor {I/ diskutere dm ulovlige IId/eæring iii PET.

Kritik af PET og Erling Olsen
Registersag: Pro~

fessor i strafferet,
Vagn Greve, 5kal nu
undersøge forholdeo<:;- ,
på Københavns Uni·
versitet i forbindelse o,'

med den ulovlige ud- I

levering af studenter~

oplysninger til PET.

AI' MORTE~ PlHL

PoHtiets Efterretningstjene;
!lte (PET) kriliseres nu
9karpt for sin rolle I forhin
delse lllP.d r1(,n ulovlil{c udle·,
vtldllg a{ Stud~I\\Ch~ly~~\ill

ger fra Københavns l)niver:
sitet. .

»)Univenitetets udleve-
ring af oply~ninger er klart
ul(lVlig, men PETs opl0r~el

er meget kritisabel,« siger

jura-prolessof og dekan på
DeL juridiske Fakultet,
Steen Rønsboldt:

>lUdleveringen er sket på
initiativ af og efter anmod
ning fra PET, og PET bor
eller bunle vide, al den, der
udleverer op\y~nil1gerne,

ikke må gøre del.
Det vil sige, at PET med·

virker til en ulovlighed, og
det forekommer prohlema·
tisk.'!

Steen Rønsholut finder
det kritis31~lt, :,t såvel j\l
stitsminister Erling Olsen
(S) som PET-~hef llirgit[e
Stampe har for~ogt at hag~

1ellis\~re ~aj./I~n:

">lUer er tlmHlvC)~llI.lu

grunde til forbudet mod at
udlevere rej:listrene, ~~ jeg
mener ikke, at ministeren OH
PET skal t;lge 1I~ lel p~ del.«

Menjuslitsministcr Erling
Olsen betral{ter ikke S:lgen

•som "den store sikkerheds-
politiske skandale«.

Han ønsker ihke 1:It kom
menlere kritikken, før han,
måske senere på ugen, filT en
redegørelse fra den hemme
lige tjeneste,

»Det centrale spørll.smål
er nu, om PET har tilskyndet
eller ikke tilskyndet til al
medvirke til en u~ov1ished,~

siger Erlirtg Olsen, der be
grurtder sin afslappede hold
mng med, at de udleverede
stlKlenter-op.lYi'>lIillger har
en sMart karakter, at de tidli
gere blev offentliggjort en
gang Oln ~ret.

Fare for samkøring
Men den sammenligning fin
ril'" L1l1iver;;itet~direktorPe
ter Plenge forkert;

'ID~ngang Vllf oplysnin
gerne ikke pfl edb, og edb

blev ikke urugt meget. Der
eksisterede ikke de samme
muligheder for bredelinmkø
ringer af regi~lre om enke:t~

per50ner, som cpr-numre og
edb-teknologien giver i dag,
og (ider netop for at beskyt
te enkeltpersoner og deres
integritet, ilt vi har regisler
loven.~

S;mltidig med at PET er
bedt om en re<legorelse, bad
rektor Kjeld MøllgArtl i g~r

professor i strafferet, lie.jur.
Vagn Greve, n!ll at {orest!
en intern undersøgelse af 5a·
gen ptl universitetet.

Oprindelig var universi
t"hllirekwr rel(~r Pien?",
udset til ppgavcn,

Han bad sig imidlertid i
går fri1aget, efter at ham
forgænger i ~tuleJ1, Nlel.~

Jørgen Hertzum, i presselI
har beskyldt ham fOf il<ke al
have Sllt sig ind i, hvad uni·

versitetets kontakt lil PET
bestod i.

llJeg ønsker ikke. at der
kan rejses tvivl om, at under·
siJgel~en er 100 pet. uafllæn
gig, og derfor bad jeg mig
frilaget,« siger Peler
Plenge.

Han afviser pure, at han
har haft eller burde have !\a(t
kendskab lil udleveringen af
studenter-registrene med
navne, cpr-numre, adresser
og studiefag.

Niel!> Jørgen Hertzum er
kender, at hiln op gennem
80'erne udleve!'ede oplys
ningerne til PET.

".kg vil W'rne point..r...'!
siger prf>rektor Jena Brjn~

cker, lIat rektor og jeg stadig
har fuld tillid til, at Peter
Plengc kunne foretage unA
dNsøgeIsen, men det h~r

han ikke onsket efter angre
bene i pressen.«



EKSTRA BLADE;

E:B sh -</Y'

NY LISTE
SPØGER
Københavns
Universitets
selvransagelse kan
blive en pinlig sag 
syndebukke søges

Københavns Universitet besudles
i disse dage af noget så verdsligt
som det uhellige samarbejde med
Politiets Efterretningstjeneste,
PET.

Et samarbejde som måske er
gået endnu videre end hidtil fast·
slået, fordi en af hovedpersonerne
nu påstår, at statsadvokat Erik
Merlung under sine undersøgelser
af aflytning::;skandalen har hørt,
at også udskrifter om de ansattes
personlige oplysninger blev afleve
ret til PET.

Denne"nye udvikling fremgår af
et brev. som Ekstra Bladet er kom
mN i besiddelse af, og som rektor
Kjeld MøJlgård i går modtog fra
tidligere universitetsdirektør,
candjur. Niels Jørgen Hertzum.

Hert7.um er en af de tre implice
rede personer, som bereclviHigt og
åbent har indrømmet. at han il::rr.n
nem en årrække friviiHgt oven:ak.
te de ~tl)derendesnavne, adresser,
studieforløb og cpr-numre til PET.

I det harmdirrende brev, der
hareelIerer over nuværende direk
tør Peter Plenges modvilje mod at
erkende sin viden om universite
tets forhold til PET, skriver Her
tzum blandt andet:

Under min afhøring hos statsad
vokat Erik Merlung i januar i år
oplyste statsadvokaten mig om, at
direktøren til ham havde meddelt,
at det på mødet d. 23.12.1998 (mel
lem Peter Plenge og Lars-Erik AI
lin, red.) var kommet frem, nt jeg 
udover matriklen - til brug for
PET havde ladet udarbejde lister
ouer ansatte. Dette benægter jeg ...

PERIFÆR PERSON
I det lange brev uddyber Her

t:zum flere af de markante udtalel
ser, han kom med fredag. Blandt
andet at Allin er en perlfær perdon
i udleveringen af matriklerne, og
at Plenge forsøger at bruge den
allerede belastede konsulent som
en syndebuk for egne udeladelser.

Peter Plenge kan over for Ek·
stra BIadet ikke bekræfte, at Lars
Erik AIlin under den famøse sam
tale lillejuleaften skulle have
nævnt noget om lister Over de
ansatte:

- Allin holdt sig til at fortælle
mig om ~tudentermatriklerne.Jeg
erindrer ikke, at han skulle have
fortalt mig andet. Men jeg vil ger
ne benytte lejligheden til at gå i
rette med Hertzum. Han gør sig
skyldig i flere misforståelser idet
jeg vil fastholde min komm~ntar
den 28. november sidste år, dajeg
benægtede et PET-samarbejde.

- Det kunne jeg gøre, fordi PET
ikke en eneste gang har henvendt
sig til mig i min embedsperiode.

Udleveringen af studenter
matriklerne til PET skabte i øVT'igt
i weekenden så megen uro om
kring nuværende universitetsdi
rektør Peter Plenges person, at
han søndag trak. ::lig som leder af
en intern undersøgelsesgruppe be- .
stående af de tre faggrupper fra
Konsistorium.

Peter Plenge følte ikke, at han
kunne lede undersøgelsen, fordi
tidligere direktør Niels Jørgen
Hertzum i Ekstra Bladet lørdag i
uh.-etydige vendinger Silede tvivl
om Plenges påståede uvidenhed
omkring PET~kontakterne. Her
tzum gik så vidt, at han kaldte sin
a11øser for en løgner.

Rektor Kjeld MølJgård har udpe
get professor i strafferet Vagn
Greve til at lede den interne stor
vask.
AF JACOB JUHL
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SUIHorbfJde/ mel/an deri hflift<' læ,.,'nns/lJ/t ag PET c,. {fØlg"
Folilinl<':lIel' Dirgitlc Stampe t'I t()/(l/l "uer,fåff k(]pil~l. (1'010'
Søren J<'Ilsen)

AF JACOB JUHL OG
VLADIMIR PIMONOV

Og dog: Ifølge oplysninger
rrll den tidliglne dobbelt
agent i KGB, oh"rst Ole!,'
Gordij"vskij, og smnstem
mentle furklaringer fra
f{GB-ob~r8t Mikhllil Pel,'u_
vil~j Ljnhimuv til 'Ekstra
Blodet, er PET's interesse
fm' <1''''sk" "tudcr""'!~ helt
logisk;

- ({Gn rlYl'k~,de i lrevlB
smnent~rmiljl~ernei Vellt"n
- og:>ft i Gunlnark, Vi gav
middage ur::- )'l1joer og 'snok·
I{ede' med n"l'l',~om vi tron
de hnvde en mulig politisk
fremtid, Og ~e:v om KOD
1\ldrilt for alvor rekr'lt.terede
en enegie aktiv agent fro.
l{[\bcnhuvns Univel'sitet, Bft
var det en indlysl'ndl' og
IlhligHtnrisk efterretnings
vi!'k~omhed, Pf;T prøvede
sc!vfølgelig at komml' ns i
forkl1b"t, sigm' Gordijevskij,
BOm forkinring pA, nt. PET
rekvirerede lister nVl't de
studerende,

Birgitte Stompe ønsker
ikke ,It kommentere dillfll'
nnnlyser, filen bekræfter
fmlyilend(,r Ol", at PET's
afdpling L Arllll~ fmm til
J!:IH l huvcle lndhøb/I! list(,!,
/1(/~1l cpl'-lI/lmre - over de
studerende:

- Mlln "/iså disse lister er
lullIII Vil!k, Dl!L l!1' nlind..;t ti
år siden, ng i Ilwi).,'t kunne
I1lUIl imlll' l!I72 klll11' li.,il!1'
1/(1'(/ cpr-numw. DL' Iil:/.,"-'!' i
d"b' ('l'it f'rL'I1lI1lC pl J)ct Kon
gelige U:hliotl!k, slu'.ter
PET·chcf'cn, del' s!:l\dig har
(l"t meg!'~ svært med ot se
uramlll.ikken j hele lIffæren,

D~ lcdcm/t: olwfenler-pfle/omenlarikere LIed de p.~ykologi'811Iderende8møde i murl.~ 1968. Det er rlIwærcnde generaldirektør for
DlJllmark~ rndia, Christian S. Nine/1 i midten med cigaren og sidcski{niJlgCII. (Pol(oto).

De studllrendll v~d Rølllm
h{\~ns Uni~()l"sitet kfln tPTre
nngsllms sv"d nC de lel<Lh.,·
plagede ponder. Derl!s no~'
ne, epl'-numre, odre~ser ng
studieforløb liguer ikke mu
re ned i er m~rkt! 1o:roll\re
hos Politiets J;;rlerretnin~_

ljem~ste p6 IJcllnbl~j i Kø
benhavn.

Det (lol'tQdokse aamm'bcj
de mellem den højere lære·
IlOIlt!l.lt og P~~'J' er ifølge po
litimester llil'gilte Stampe
",t totolt (J~erst5el kapitel.
Det sidste punlltum blev ~Ilt

(ni' Jl[)r(~ år siden:
- Do universitetet anmld

samnr1Jejdel i umu, li,llgtevi
den giengge procedure og
makulerede hM,erne fra
1989, Del' ligger derfor i dpg
ikke nogen matrikel lister på
en eller anden hylde her pI\.
Ildluhøj. Og vi har hnller
iklle overfprllisterne til w,
res compntere, siger spion
hUtism til EKstra I3\ll(lct,

F'nl politisk side er mon
merl en smule fnrsinkelsl'
h"~lldt Ilt rpre på SIg, Ole
Donner fm rremskridt.'lpllr
tid, del' si{Wt:')' i 110Ikl!t.in"
geb "<,,,rlig" efterretning:;
tjenestCl-udvalg, har .'Iftledt:'s
udbedt sig en redegdrelllC
fre> j'_IMils"';lljs~cr Erlin!;:
Olscn (til. n'IIHllo'l' vil hlandt
andet gerne vide, hvorfor
P!':'I' int('I-,'.':;cn'dc ~ig f{l)' <II'
stlll!{'rl'llI!e, og- i hviila't Ull!

rn"g rcl).;'ISIl't'rilll;cll"lll' ,'1' ble"
VUe slettet i~en,

Del sidste "pørg:lmdl h"r
Biq,,'itw Stnmpe altså ollere·
de hesvnret, men PET's mo"
li"",.l,ggel· ,mdllU I,Or> i o"t
uvi,~se

LOGISK

PET-LISTER
ERSLETrET

'-f)e-ndleveredestudenterlister--- .
blev slettet i 1990,
siger PET-chef



Politietså
gassivttil
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Her j Griffenfefdts·
gade ilA N.rrebro

var der nye urolig
fJeder; nat. Et hus
og en m.belforret
ning bIer fuldstæn

dig raseret uden, at
poUtiet greb ind.

Foto: Bent Midsrrup.

Senere på natten anholdt en
civil politipatrulje på den nær
liggende Rantzausgade in
mand og kvinde i 20erne. Vii:!
ner havde set de to fore an i
indbrurldet j den smadrede
møbelforretning, og de vii bH
ve sigtet for hærværk, oplyser
politiet.

sid forlade stedet. Dog nåede
han lige at true B.T.s udsend
t,.

Uroen sivede efter et par
timer ud, da de autonome til·
syn.eladende ikke kunne hlive
enige om al fortsætte. De kom
blandt amEt op at s111$ indbyr
de9.

Vi vurderede, at ingen
uskyldige var i fare. Men vi
havde srtlJret støvlerne og var
klar, !lvis det havdt: udviklet
sig,( fortæller vagtlederen på
station tre, Leif Adamsen,
!Som omr:1.det hører ind under.

H[)IIedmanden bag optB
jerne kunne uden at blive anto-

ge, hvornår der skal være så
dan en konfrontation. Det skal
vi nok gøre.

Hvis vi havde grebet ind. så
ville bAde politi[l)lk og nogle af
de autonome maske være
kommet til skade. ~ er del
bedre at lade det gå ud over
døde ting.

området kan være helt trygge.
nVi havde situnionen under

observation hele. liden, og vi
mente ikke, at d'er var nallen
grund til al gribe ind. Det var
tydeligt, at de alltonome {lU

skede en konfr/JUtation Ined
0>.

Men de skallIdIe !ruttne væi-

Utmft
»Det er helt utroligt, at poli

tiet ikke kommer. Det er me
get utrygt. Hvad nu, når man i
{remtiden tilkalder politie!?
Man kan jo aldrig vide, om de
kommer eller ej. Det gør en.
bange,1I sagde en beboer H
B.T.

P3. trods af det skete mener
politle! alligevel, at beboerne i

H.~ 1. SIKTION

Al Povl Arne Pelerun

Bæ Der var i nat ~ ny
voldsomme uroligheder på
Nørrcbroi København. Perso
ner fra Ildet autonome« miljø
hærgede og tændte brand l
gaden. Ah imens politiet så
passivt Lil og afviste at gribe
ind.

Nogle Gutonome ville be
sætte et kondemneret hus i
Griffenfeldtsgade. m~11 n!lgle
'al Cem IMl'Ite f1benbart; at det
ikke var nok. De begyndte nt
splitte hele huset ad. Døre og
vinduer blev smadret, så det
reg~ede med g!asska:r på ga
den. Alt indbo blev smidt ud på
gaden og slukket i brand.

Senere kastede hærværks
mændene sig over lIIøbelfor
retl1ingen på den al1den side af
gaden. Her blev ruden smad
ret, og mobler hentet ud på
gaden og lagt på det i forvejen
store bål.

På dette lidspunkt havde
urolighederne værel i gang i
over en lime uden, at rier hav_
de været så meget som skyg
gen af en politibetjent på ste
det.

Adskillige skræmte beoo.
ere havde ringet til politiet for
al fil dem til at komme. Men
den eneste besked, de fik, var,
al det kunne de ikke gøre 00
get v~tl.

En beboer. hvis bil blev slå
et på med jernstænger, ringe
de efter hjælp af politiet, men
fik den besked, at h;ln skulle
ringe i mOfJ!"en (l dag. red.) og
anmelde det.
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Stop' studenterne
I dag vil hundreder, ja fo(-,

menllig lusindet il s\ude\
renue demonstrere. Dc ,il
komme fra universiteterne og
; K"benh~vn vil de 3!slutle
marchen fnraJl Chrislians
borg. De "il holde taler, lave
happenings og akl;l>ner mod
slopproverne. . ler, hvor halvfærdige torsk-

Jeg yil i d~g sidde p~ mit ningsprojekler h,ar laget mag
kontor p.\ den arbejllspbu.~. ten i reolerne.
der er med til at finansiere. For den unge student er
oline psykologisludier p.1 Ko~ del SOln nkomme Ira himmel
benh..vns Unlversilet. Jeg VI! iii helved~. Eller omvendt.
fundere over, om jeg burde Uoverskuelig ronkel er rier
være med. V~re p..~ Slotsplad- uuder alle om~\~ndi&heder

sen 0R rjbe min harme op til p..\ de to verdener.
fnlkeling~nledl<,mmerne,der Pen meget store gruppe
ikl<e r.Hler, <lt den er rivende demonstranter i dJK er
g,,1. P:' universiteterne alls.1. stærkt fruJtrcrede over dc 11-

Men jeg vil blive siddende. ne {orskel. Og vil politikerne
Vel vidende, :lt delll!lllstr~n· lytte til den "genrlill.e (r ....~lr~.
terne kJn de)L's i til grupper. tion, vil der dels være basis
En - nlegct slor - RfUPpe vil for en politisk beslultetjnfaJl'
meJ god gr ...nd fole st:t:rk fr ... - dn'''1 på IJdd;lnnel~$in!>litu

stratio... ovec at kamille (nr et tionerIle, I':n forandring der
gYfTln~Sie~yslem. der hver' VlI bringe en menneskeligt uJ·
ken hM spare:t eHer aru;porel kokldiot ~!nmenh:t:ng md.
lil kommende sfudrnliv. Og lem gymnasier og universile-
en anden - meget lille - grup- ter. Ods vil polilikeme (or·
pc vil med politisk I(rllf\<.\ (ol<, SIt.. al Srusuali"nen over
r:Lrliij: rrustralion over. at uni- stopprøverne er et symptom,
ver,~i[elerne 'ikke længere er Et symptlllll der k<lmrner, når
mUl,istisk ill\.lreHel. den berornle dråbe: slopprn·

Jeg vil uden (or disse grup- ven. far del i forvejen fyl<lte
per oSsJ. p.l~U, al den rr ri- fnfskelsh ....Ger til at flyde
vende gal. De ukooomiske over.
miclIer svarer ikke til m~lene. Den meget lille gruppe de
Overfores problemet iii en moostranter i f'llJ er j(lrligt
produ"'lion~virk~omheo.J, ville fru!>lrerede. ror dem er on·
f.eks. træklemmer komme ud skeJlniversilelet, ej, n1,1rx·
uden meu.h,k1e, li.; .li "ka9:se- ' . iiJti,k proouktiooisleCl. ilvor
kredilten VIT opbrogt inden alle .. uansel udd2nnelse!ni·
indkob lil sid~te prOll'lkt;;Jns· vuu h:lr lige meget rel, lige
f3ge: umlingen. meget ansvH,lige meget for-

Den politiske diskussion sland. ~ vil ikke finde sig i
handler allerede om univeni- diktater (ra lærere eller politi
teternes Pfoouktion. Hvor kere. Inll'en mol ~tikke næsen
maORe klemmer er der bruR frem, Alle sltal være s.olidari·
for? Hvor mange k(1ll maski- " slte som en gruppe. De vil ofre
nerne lave? Slcal klemmerne lig for ugen. Revolutionere
males? Eller slibes~ JIvor frisk og om noovendigt t<lge Iton~·

skal træel være? 0ll hvad er kvenscn og producere luj-
produktions~rjsen i (orhold lil klemmer i en celk!.
salgsprisen~ I hele denne dis- I dag stikker denne lille
kUS!lion synes der al mangle i gruppe selV" næset! 'lQfvt frent
al raid aln bIttor. NemliR for· Sollrn offICielle blere. s.:.m uo(.
arbejdningen af træet, inden fidel1e lobbyister, der har
produktionen g.5r i gang. Man overbevist den meget store
k~n ikke ft1ed succes lørst gruppeomn&dvendighedenaf
hærde træ og derefter bløde al boykotte lovgivne $Imar
del op, bejdsudvalg, besztle en ad-
N~r el heil ungt 111enneske nurnstrat;on9ganl og, delX'"

gennem tre Ir har ,lidt sietil nere stoppruver. holder de I~v

el gennems";t p.l omkring ti profil. I gamle dage kaldle. de
p.a et struktureret IfYmna- re"alution:ere ~rxister. Det
sjum. Yilf:et at begynde pi el kalder de stadie.ig selv.
uslruklu erel universitet i lil' Jellyne:s. de er farligt fru-
selV" væ e tt chole. Dertil Itrerf:de. Jea IYC'Irt, politi-
kommer M manglen~ under- kerne sltal lIlf: laren alvor,
visnina_ bl" ofte meget fa un- lill. Ol !J i ø'flirt1yue iii den
decvisnidistimer bliver oven i meae\ "ore gNpPe a( .tude·
kobetlennemforl af lidet pæ- rende, De stærkt Irvslrerede
d~lagiske lektorer Ol profet- der i dll er med pp. .kjult
lIDrer. de, otll! .ynea tabt (Ol' O'JIlIU'elae Ol et .Ilopp"_e
den eklillerende omvuden, IfI'Ilfom pi en ulidclill' over
Mnll'emt som dl! er i liere. g-anl meUem lo fonkoellille
RWlSko l f'II: Ima kl1ntnrcel- Viddannebnånalilutioner.
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DEN DANSKE FORENING LED" I. I 7

NEDERLAG VED PRESSENÆVNET
Ekstra BZ;u,ts omlale afDen Danske Forenings falske propogalUia
over for Hjemmeværnet er ikke i strUl med god presseskik

..

Formanden for Den
Danske Forening Ole
Hasselbalch har tabt end
nu et slag i kampen mod
den frie presses ret til at
omtale hans fremmed~

fjendske forening som
det, den er.

Det er denne gang Pres~

senæVnet, der har under~
kendt to klager fra jUri8~

ten, der måtte helt over til
Lund i Sverige for at score
en akademisk titel.

Ekstra Bladet omtalte
30. december en falsk
hjemmevæmspjece, der
var udsendt af Den
Danske Forening, hvori
den opfordrede Hjemme~

værnets medlemmer til at
vende sig mac:! de. frem-

mede. Under overskriften
'Vil vende hjemmeværnet
mod fremmede' beskrev
artiklen, hvordan Den
Danske Forening opfor.
drede hjemmeværnsfolk
til at 'holde på deres vå
ben', i 'kampen om Dan
mark' imod at landet fald
er i 'fremmedes vajd'.

Pjecen var forsynet med
et HJV·mærke, som om
den var udgivet af Hjem
meværnet. Men sandhe
den var, at en mindre
gruppe hjemmeværnsfolk
havde fAet Den danske
Forening til at udsen.de
propagandaskriftet, fordi
lljemmeværnet selY tidli
gere havde udsendt mate
riale med den stik mod-

satte opfattelse. Ole Has
selbalch fLk i artiklen lov
til at begnJnde pjecens
indhold.

Radioavisen citerede
bagefter artiklen i Ekstra
Bladet.

Begge disse ind~lag i de~
batten krævede Ole Has
selbalch tilbagevist og be
tegnet som dårlig presse
skik. Men Pressenævnet

, har nu afsagt en kendelse
om, at hverken Ekstra
Bladet eller Danmarks
Radio har overtrådt god
presseskl.k, og Den
Danske Forening har ikke
krav på genmæle i forbin
delse med .n.rtiklan'lug 1"t1

dioindslaget.
sz
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Psykologi og
Blekingegade
M arc Rudin er liden femte

mand« fra Blekinge
gade-sagen. Han er den
schweiU'f. der blev døml i
Danmark 0R afsoner 5in straf
p.~ otle års fængsel i Horsens
Statsfængsel.

I den senen~ lid har alle
aviser leveret spalteplads til farmands direktørstilling i et
hans nødrAb. Han har ønsket såkaldt profitfirma. For nu at
at klage over sine forhold i anvende BJekingegade-med·
fængslet og har sammen med lemmernes eget sprng. Un
sin advok:lt beskrevet de der alle omstændigheder er
Ilme""cs1U'/igc forhold i denne mandlige studerende i
fængslet, han bydes. Så stor stand til - fn !Ijt ukendte
har hanll vrede værel, at han fængsel - at føtge psykologi.
har ønsket sagen rejst fof sturlierne. Læsegruppen SAr
FNs Menncskerettigherls- ger belejligt for båndophgcl
kommission. Ikke et øje 8yne~ ~el' af relevante iorelæsnin
tørt. ger, og b;\ndene sendes med

Mine øjne, der til d~g1ig pa~,~ende mellemrum til den
iagttager livets gang p~ Psy- stakkels Sludent, der ikke
k()logi~k Institut på Køben- selv ser sig j stand ti at give
havns Universitet, er klla- møde.
sende tørre. For på dette in- Rinder øjnene ikke i vand?
sr.itut er en anden af Ble- Nejl
kingegade-sagens dømte Som det er blevet frcmhæ
nemlig studerende. Denne vet :lf jusfjtsministeren. tilh0
unge m:lnd er dansker og har rer Marc Rudin ikke den t}'1>e
snm sllld:ln f~et mulighed for af forbrydere, der angrer,
al lade sig immatrikulere un- Der er bestemt heller ikke
der faget psykologi. Han blev gnmd til at formode, at min
indskrevet i 1992 oz..d..ter de medstuderende ::Ingrer nogf't
mærkværdi t bernmeli gjor- som helst. Derimod er der
te forl ender l::lrer han Sl grund til at mene,· Bl Mart:

en intet er sik ert. Rudin misunder sin danske
Selv hans status som B kolo- \',i 'medskyldige de telativt favo
gIstIl erende erfo~ rable vilkar sonl psykologistu-
'!@illzteE. Jeg mener, på et derende, .
studium S(lm vores, hvor an- Efter min hedste overbe
dre berømtheder som f.eks, visning straffer vi i dette lanrl
den tidligere topmodel Ren~e for at yde retfærdighed. Jeg
Ton SimOMen ' er stedets tror ikke på at Mt at sidde i
stolthed, er det da underligt, fængsel i sig selv ~fholder

at alene hendes almindelige mennesket fra at bega forbry
væremade og jævne hE'sle- delaer igen. Derfor er det
h::lle er muligt samtaleemne, pladderhumanisme at give ~n

hvorimod Blekingegade·man- ' al de dømte lov til at studere
(Jen kun omtales l b1s1øret psy\\Ologi. Dedor er del en
stand. Uden navn.jlden S1k~ farce; ~(netoø direktørdøt·
kert t\lhørssted. rene agerer backing·group.

Han burde ellers være be- O e o e e mi s et
rømt nnk til lidt &nik-&nak... i e overhovedet

Sandheden ..... hvis den da re u ms la e un -
findes - er, It hlln Indledte sin a r I t.
studietid vhl,· sympatisører. ed mmdre selvfølgelig, at
pa ruskurseti 1992varetpu vi ('Insker at give hans ven
"r tutorerne instrueret om al streekstremistiske synspunk·
skaffe m:lnden' en læsegrup- ter lidt pæn omtale. h:ms
pe. Denne instruktion blev v cl t lldt Vl en
InlgL Ul punkt og prikke, ved o~er.

at nogle fA 11tuderende fik en Det sidste rar man via et
venlig forespørp;sel, som var p..qykolngistudium, N~r man
de blandt de særligt udvalgte. :_ nu alligevel venter i fængslet,
Det' var de maske 0RAA. I, kan en sånan viden være nyt
hvert fald blev resultatet, at ,tig, Til senere bntg...
kun ganske fa kender til hans Imens går nogle af Marc
studier, Endnu færre kender Rudins politiske sympatiS0rer
tiliIans læsegruppe, som kom fril rundt pa Københavns Uni'
til at beata af 3·4 pæne piger, vers;tet. De tllhører ikke den
som meget vel kan være fra hjælpsomme læsegruppe.
Hellerup, hvor sludenter- Sympatisører kan nemlig
eksamensgennemsnittet er kuo agere ved al være hl!/t
blevet de nødvendige 9,8 vha. ·usynlige.



Debat

Medansvarlige i Allin-sagen gik fri
A9 MICIl.Ul. Bl0RN HANSEN
Fhll. lIIedlem af
ko'lsislorium
SkOlJShotJtdlltj 10 A
2920 Charlottenlund

---

Det Cl'" blevet meudell, aL
juridisk konsulent Lars

Erik Min, forlader sin stil
ling ved Københavns Uni
versitet. Lars-ErikAllin vak
te megen opsigt ved sine på
stande om, at hall som
sikkerhedsansvarlig pli uni
versitetet hnvde !jernet el}

~flytninggmikro(on p6 pro
fessor Hans Gammeltoft
Hansens kontor.

Ledelsen for universitetet
tror tilsyneladende, at det
indgyder respekt og tillid, at
man slet ikke giver nogen
begruooelse for Lars-Erik
Allins afgang, Vi andre er
denned henvist til at gisne
om, hvatl uer er p<l.>Serct.

Selve sagen om Allins
lorlsatte tjenegte på univer
gitetet blev sat i bero, da
litatsadvokat Erik MerJuflg
blev sat Lil at udarbejde en
redegørel,;e. Da Merlung~;

undersøgelser ikke er alslut- .
tet, er det ikke den sag. del
har medført A11illS ~{gang.

Sidelf'bende var professor
Vagn Greve hlevet sat" til at
undersoge sagen om udleve
ring af lillter over de ~tude- .
rende til PET. Denne under
søgelse holde9 hemmelig al
universitetet. Alligevel er
der meget, som tyder på, at
det er Vagn Greves under
søgelse, der har sat gang i
AlHn-sagen.

Kort efter undersøgelsens .'
afslutning blev det meddelt,
at AUin ville fratræde ain stil- .
ling på nniversitetel. Det ty
der på, at Vagn Greves un
dersøgelse har været så be
lastende for Lars-Erik AlJin,
at han selv har valgt at kaste
Mndk.lætiet i ringen og pm·
vet på at få den bedst mulige
(ratrædelseson1ning. Herer_.
[er er Lars-Erik Allin færdig
på Københavns Universitet.

Imidlertid er jeg af den
opfattelse, at der er nogen,
som har et medansvar for, at
Lars-Erik Allin i sin stilling

som sikkerhedsansvarlig
kom så langt ud i privat d
terrelningsvirksomhed, at
situationen blev for uholdbar
selv for Københavns Univer
sitet.

Som deltidslærerre-
præsentaot i konsistorium
fra 1985 ti! \993 anmotlede
jeg to gange om at få Oplaget
et punkt på d~gsordcnclI om
sikkerheds- og efterret
ningsforhold på Københavns
Universitet. Begge gange
blev jeg blank! aJvist og der
fulgte Ikke pæne ord med
alvisningerne_

Først og hemUlest {inder
jeg, at daværende reklor
Ove Nathan har et stort
medansvsr for, al det kom sil.
vidt med Lllrs-ErikAlJins ak
tiviteter. Ove Nlltlmn vftr
udadtil den store humanisti
ske kuJturpersonJillhed, men
internt var han l'n megl't
do'lrlig administrator. Som s<\
mange andre ~va!!e regenter
valgte Ove Nathan i høj grad
at støtte 5ig til en særligt
medfølende person. Det blev
Allins chance og hil"S ende·
ligt. Alan blev Nathans hus
advokat.

r enhver organisation fal
der en sAdan ordning altid
den øvrige ledelse for bry
stet. og det har en særdeles
negativ virkning i organisa
tionen. Rektoratets udrnini
s\ration er ogs", efterføl
gende blevet gennemgået af
et konsulenlfirma, hvilket
har givet anledning til en del
organisatoriske ændringer.

Da mine forsøg på at f~ en
redegørelse for Allins

aktiviteter spidsede ti[ mod
tog jeg et brev fra Ove Na
than, hvor han ikke længere

var ,K\USft med mig og ikke
skrev I,Kære Michael«. I det
meget indignerede brev fra
daværende rektor Ove Na~

than stod der ti! sidst: »Jeg
må på det skarpeste tage af
stand fra Dcres bCllllerknin
ger om en navngiven medar·
bejder (AlJin), hvis srbejde i
institutionens tjeneste jeg
værdsætt~r højt.((

Når Ove Nathan sad som
formand for et styrende or
gafl søm konsistorilJID, er
det særdeles kritisabelt, al
han afskærer el medlem fr~

at f~ rejat en sag. Principielt
SVllrer det til, al en minister
udtaler, at der ikke er fejet
noget ind under gulvlæppet i
et Øfælde, hvor der i realite
ten er en masse problemer.

Imidlertid var Ove Nathan
ikke alene. Dekanen [ar Det
teolo,l{iske Fakultet. profes
sor Jens Glebe-Møller støt
tede Ove Nathali i AlIin-sa
gen med i Berlingske Ti·
dende at betegne under
tegnede »com en kvæ.rulant
og en meget enlig SVOlne.({
Glebe-Møller burde skamme
sig over sine elskvær
digheder og over, at h.m ikke
levede op til et demokrlltisk
ansvar.

En anden dekM\, dekan-en
for Det naturvidenskabelige
Fakultet, lektor Henrik Jep
pesen, var heJ]er ikke særlig
ivrig for, at der skulle ribbes
op i Allins meritter. Efterføl
gende har jeg fået at vide, at
Henrik Jeppesen har været
medlem af 'lSnaphaneflle~,

der er en særlig gruppe lfIed
udspring i den gamle Stu
denterforening, hvor Allin
også slog sine folder, Jeg fin
der det mærkværdigt, at
Henrik Jeppesen ikke åbent
har vedstået. at han hllr væ
ret medlem af disse "Snap
hanef((, nvor også A1lin var
medlem.

Det er tilsyneladende ud
tryk for el' lmjere forfll for
retfærdighed, at den lille Al
lin bliver straffet, mens alle
de 5tore, der har et medan
svar for, at Allin ikke blev
!!toppet i tide, tils}lleladcndc
gllr fri uden tlen mirnlste p:'.
tale.



AfJAKOB JvlARSCHNER

Tjenestemisbrug .
Men tre dage forinden hav'

de grUppens advokat Christi·
an Harlang meldt Lars-Erik
Allin til politiet. Harlang og·
Regnbuen mente, at'Allin
havde overtrådt straffelovens
§ 155'om tjenestemisbrug.

Det kom der ikke nogen sag
'ud af: En lille måned senere
skrev'politiadvokat Ole Wei
kop 'til'Harlang og afviste an
meldelsen, fordi der for ham

,INFORMATlot,I"MANDAG 20:JLJNI'l994""• - i .

si~å~~~~a~ ~l:;!
Kave,""" .'; "si~~t:

", ,'l' '. ',",. ".'.', ,,--6 ~,;,,'1
pSYkåloggrti~pe~",':', al ~e'ilik/v'artil~t~:klC~'li~'
Regnb.uen ,beder grund til at tro, at'Allins

handling var strafbar:, '
Erling Olsen om at , I starten af december ind-
gribe indefter~,at " bragte Christian Harlang

ankl ' di' h d svaret for' statsadvokat'Han-
agemyn g e en ne Bech Hansen. Han"vedlag~;

har afvist [J,t grave i de 'en båndoptagelse fra,
juristens .rolle i Radioavisen, hvor'universite->
Studen,.'t"e,rh,us-sa,gen tets direktør Peter Plenge ;da~;1

gen' forinden havde, bekræfc'
tet,' at Lars-Erik'Allin havd~!I
beslaglagt materialet., r,,:.,;, .1,

Efter to'afslag er psykolog· Fjernetmateliale ,';,,;', ;,');';
gruppen,· Regnbuen under "På båndet sagde:Plenge'
Københavns, Universitet'nu desuden; at Allin' efter hans'
gået til ju'stitsminister Erling opfattelse ikke havde foreta
Olsen (S) i det håb, at han vil ,get sig noget ulovligt, fordi.
sikre, at politiet efterforsker, han havde fjernet materialet i
om universitetets nu afskedi-' umiddelbar forlængelse',af po-;
gede 'juridiske konsulimt. litiets ;razzia i Studeriterhu~;
Lars-Erik Allin havde ret til 'set dagen "forinden:'Def.fik:,
at konfiskere dele af grup. Christian' Harlang til at hen·",
pens materiale' i oktober sid· "vise til' Grundlovens ~,§7,2,:1
ste år. ' " hvoraf det fremgår;'a('alene;.

Sammen med flere univer· politiet,kan beslaglægge ma';;
sitetsbetjente fjernede Allin,' teriale, og at det skal ske un~!'
den 21. oktober en række'pa· ' der 'ansvar. over for domstole·~
pirer, som gnippen, betegner; ne _ --" ::/,';; '-;; 'l' -::; ,'" • -- . i ,.,

som fortrolige: Journaler fra i si(svlll" 'skrev· ~tatsadvo:,
klientarbejdet, mødereferater kat Hanne Bech HllI,sen 3. fe·:
og arbejdspapirer. Det skete . bruariår. at"private beslag·',
dagen efter at politiet havde læggelscr' ikke er nævnt'selv. 'l

beslaglagt otte kabelstykker stændigt i Strafi'eloven;-og at'
og et jernrør fra et skab i Stu- man derfor 'måtte søge 'efter'
denterhuset. Regnbuen fik sit andre paragraffer, ,hvis man
materiale tilbage den 1. no- skulle sigte Lars-Erik Allin
vember. for at have 'br;"dt'loveri den'

21. oktober. Statsadvokaten
fandt ikke en relevant:para:;
graf; der kunne føre 'til, at an-:
klagemyndigheden tog initia>
tiv til en sag og skrev tilbage,'
at afgørelsen'var endelig. :; (.i

Christian Harlang gør i.sit'
brev Erling Olsen opmærk-'
som på, at Hanne Bec;h Han-;
sen ikke to,g stilling til, om det,
vil være muligt at sigte Lars-'
Erik Allin' for tjenestemis~:

brug, som Harlang og Regn
buen ønsker. ',~

...,.'
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