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Finn: I vidste det i forvejen?
Mads: Nej, vi havde regnet med  at der på et eller andet tidspunkt ville 
komme en ransagning, fordi om mindre end tre uger går vi ind i det danske 
EUformandsskab, hvor vi regnede med  at det var ret sandsynligt at vi på 
et eller andet tidspunkt ville blive ransaget af politiet, men vi havde ikke 
ventet at det ville ske nu. Vi havde regnet med at der nok ville gå ihvetfald 
en måned før de begyndte at overveje at nu ville de nok komme. Vi vidste 
at det var inden for en overskuelig fremtid at der ville ske et eller andet og 
så ville de komme.
Kirsten: Hvor mange steder i København har de at gå efter?
M: De sagde de havde ransaget 14 steder
K: Det lyder overdrevet
M: Jamen, det er jo også fordi der er folk der bor et sted og så har de måske 
postadresse et andet sted, de ransager begge steder. Man kan også sige, de 
anholdte ni mennesker og blandt andet ransaget det her sted uden at anholde 
nogen der bor her, så 14 adresser det lyder meget sansynligt. Også fordi det 
skal slåes op som en storstilet aktion, jo flere steder jo mere dramatisk er 
det. Det er selvfølgelig også derfor de spærrer gaden af hernede, nede ved 
Nørrebrogade og helt op til Mimersgade. Hvilket jo ikke er noget de plejer 
at gøre. De plejer bare at spærre hernede ved Dagmarsgade og ned mod 
Nørrebrogade. Så det er noget helt andet den her gang hvor de spærrer et 
godt stykke af Baldersgade af for al trafik. Og da jeg sad heroppe, for de 
kom ind og vi render rundt og råber ransagning og jeg er oppe at vække folk 
og sige: nu er der ransagning
K: Hvad tid var det?
M: De kom kl 8 
K: Om morgenen?
M: Om morgenen, og jeg ligger og sover og så kan jeg høre,  jeg vågner, 
jeg har været oppe på et tidspunkt og har lagt mig til at sove igen. Så kan 
jeg høre huset ryster fordi den her bankelyd og så kan jeg høre nogen der 
skriger nedenunder og så vågner jeg, så går det op for mig at nu kommer 



politiet og jeg skynder mig at tage nogle shorts på og en t-shirt og så løber 
jeg ellers rundt og råber ransagning og løber ovenpå og får vækket de folk 
der er ovenpå og så kommer jeg ned. Og lige da jeg kommer ned i gangen 
så styrter der op med politifolk i fuld kampudrustning der råber og skriger. 
Jeg bliver så gennet herud på glastaget hvor nogen af de andre, min kæreste 
og nogen af de andre folk der bor her og nogle gæster der har sovet her også 
bliver gennet ud og vi sidder 8 mennesker herude hvoraf den ene ikke har 
noget tøj på og sidder med en dyne over sig. Der sidder vi så og prøver at 
finde ud af hvad der sker, hvorfor de er her osv. Det kan vi ikke få at vide. 
De er meget kortfattede og vi får bare at vide at vi skal holde vores kæft og 
så skal vi sætte os ned. Så vi sidder her og der sidder nogen et andet sted i 
rummet som så ikke må sidde ovre ved os. Så vi sidder to forskellige steder 
i rummet, vi sidder 5 her og der sidder 3 ovre i det andet hjørne. Og der sid-
der vi så i ret lang tid og sidder og kigger og jeg forsøger at finde ud af hvad 
fanen der sker og forsøger at komme til at snakke med deres indsatsleder, 
men det kan jeg ikke og jeg vil se en ransagningskendelse og det kan jeg 
heller ikke og jeg vil have at vide hvad der sker og hvorfor de er her og det 
kan jeg heller ikke. Jeg skal bare holde min kæft og sætte mig ned. Og der 
sidder jeg så og aner ikke en skid om hvad der foregår. Jeg kikker ud af 
vinduet og kan se at de har spærret hele gaden af og en ølbil som
K: er kommet i klemme
M: som er kommet i klemme og ikke kan komme igennem og jeg kan se 
ham ølchauføren stå og skændes med politiet. Han kan ikke komme igen-
nem og han må ikke køre tilbage og det er meget surrealistisk det hele. Og 
så sidder vi så der et stykke tid og så på et tidspunkt kommer de igen og så 
skal de have vore navne og så bliver der så spurgt på os, de skal finde ud af 
om de er eftersøgte og sådan noget. Det går der et stykke tid med og vi sid-
der stadigvæk og aner ikke hvad der foregår og folk må ikke gå på toilettet 
og det er meget meget underligt og der står ret mange politifolk herude, der 
står ihvertfald 7 hærdebrede panserudrustede fuldt kampudrustede og kik-
ker ondt på os. Vi kan høre de løber op og ned af trapper
K: med hjelme og alting
M: med hjelme og hele lortet ligsom om der var gadekamp eller et eller 
andet. Vi kan høre de løber rundt ude i køkkenet og der er tonsvis af dem 
nede foran og der er biler over det hele og vi hører at de er ude i gården 
og. det er meget kaotisk og det virker ikke som den ene hånd ved hvad den 
anden laver. Fordi på et tidspunkt får vi at vide at nu må vi godt gå, men 

så får vi at vide et det må vi ikke alligevel. Så får vi endelig at vide at nu 
skal vi ned i gården. Vi vil så have sko og ham der ikke har tøj på vil have 
sit tøj. Han får så også lov til at få sit tøj og vi får også lov til at få vore 
sko, men det er sådan noget med en af gangen. Og jeg får lov til at komme 
ned i vores gang dernede, ned af trappen hvor skoene står og det. Der står 
to pansere dernede og jeg ved ikke hvad de laver, sørger for at der ikke er 
nogen der springer ud af vinduet, jeg ved sgu ikke hvad de laver altså, de 
står der bare. Jeg får så mine sko
K: I er altså mere end 5 og så er der 3 her, men der er mange flere rundt i 
huset, ikke?
M: Jaja, der er også nogen nedenunder. Alle dem der er heroppe er folk 
der bor ovenpå + en ekstra, der så var løbet op af trappen. Så er der nogen 
der ikke har været hjemme og sådan nogen ting, så vi er 8, ikke? Så, en af 
gangen får vi så lov til, nej ikke får lov, bliver beordret til, at nu skal vi ud 
i gården og bliver så ført ned i gården og der sidder vi så ude og der står 
vi så lidt og kikker og så bliver vi ført væk en af gangen og så får jeg så 
at vide at nu, så kommer der en panser hen og spørger mig om hvor jeg 
skal hen. Og det aner jeg jo ikke,  jeg skal jo ikke nogen steder hen, jeg 
skal jo blive her og bliver ved med at sige, som jeg har sagt hele tiden at 
jeg vil snakke med indsatslederen og  jeg vil vide hvorfor de er her. Men 
det kan jeg så stadigvæk ikke få et vide. Jeg bliver så ført ud af vores port 
af en politimand, som hele tiden bliver ved med at spørge om hvor fanen 
jeg skal hen og jeg siger det ved jeg ikke. Hvor skal jeg hen! Det ved jeg 
ikke! Nå, men så siger han, så følg med mig og så bliver jeg taget helt op 
til Mimersgade, hvor jeg så bliver sat om på den anden side af en, sådan 
en, de har sat en rød streamer ud hele vejen og der holder to politibiler og 
der står nogen politifolk.
K: Du må ikke være her!
M: Jeg må ikke være her.
F: Har du folkeregisteradresse her?
M: Jaja, jojo, jamen jeg bor her. Og så står jeg så på den anden side af 
gaden, så bliver jeg ved med at stå og spørge, sige: Nu vil jeg fanme vide 
hvad der sker, jeg vil snakke med indsatslederen jeg vil se ransagelsesken-
delse og desuden,  jeg har også lov til at være her når de ransager mit hjem. 
Det må jeg så ikke,  jeg må ikke få at vide hvad deres numre er og må ikke 
få nogetsomhelst at vide
K: Dem har de stadig ikke fået udenpå!



M: Nej
F: De har numre ikke?
K: Jo, men de vil ikke vise dem!
M: De vil ikke vise dem
K: Det har jeg da også spurgt om til demonstrationer
M: Det giver mulighed for at man kan klage over en specifik politibetjent, 
hvis man ser vedkommendes nummer, det kan man ikke.
Og så, ja, jeg bliver ved med at stå og skabe mig, råbe og skrige og så siger 
den her panser, der går mig hertil og er så bred og nu kan jeg godt pikle 
af eller også vil jeg blive anholdt. Jeg har ikke så skide meget lyst til at 
blive anholdt, så jeg begynder så at gå. Sammen med to andre der også er 
blevet sendt ud på den side af afspærringen. Så går vi lidt rundt og leder 
efter andre mennesker. Så finder vi nogen og går hen til hinanden, altså vi 
kender nogen der bor nede af Nørrebrogade og der får vi så lov til at komme 
op og få noget kaffe og så prøver vi så stadigvæk at finde ud af hvad fanen 
der sker. Og det er først på det her tidspunkt, og det er ihvertfald en time 
og ti minutter efter at de brasede ind, at jeg finder ud af og ser på tekst tv 
og finder ud af hvad fanen det er det drejer sig om. At det er led i en stor 
hashrazzia. Det er fuldstændig sort. Jeg sidder bare og er chokeret i meget 
meget lang tid og så, det er så det, og vi får at vide at de har ransaget 13 
andre adresser. Og det er så det, og så er de her fra klokken 8 til klokken 
16. I 8 timer altså og gennemroder vores værelser og nede i kælderen og de 
finder alle mulige ting frem nede i kælderen og tilkalder bombepatruljen, 
bombeafdelingen, et eller andet, ikke? Rullemarie og alt muligt og finder 
et eller andet som de mener er en bombelignende genstand og et eller andet 
og der ligger nogle underlige kemikalier osv, ikke? Så de ved ikke, hvad det 
er, så får de fat på brandvæsenet
F: Der er du her ikke så?
M: Nej, der er to mennesker i huset på det tidspunkt hvor brandvæsenet 
og de venter ikke, så burde de to personer så have lov til at se medens de 
ransagede hver eneste del. Men det gør de ikke, fordi de ransager bare hele 
huset samtidig. Det betyder så også at de der to personer ikke kan se en 
skid, ikke opdage noget somhelst, så skal de jo holde øje med 100 forskel-
lige steder og 50 forskellige politifolk på samme tid og det er jo ikke men-
neskeligt muligt for to personer. Så på et tidspunkt er der nogle politifolk 
der finder sådan en peberspray
K: Hvad sagde du?

M: En peberspray, sådan en peber en eller anden ting, som den politibetjent 
så fyrer af, fordi jeg ved ikke om han synes den er skæg, så han fyrer den af. 
Så lige pludselig er det rum dækket med peberspray. Så der er ikke nogen 
der kan være derinde. Så får, det finder de så lige pludselige ud af at det er 
de to, det er deres skyld og så må de ikke være der og så må de godt være 
der alligevel. Der er sådan total kaos hele tiden. Der er ikke nogen der ved 
hvad der sker. De her politifolk vælter bare rundt og tramper og roder alle 
vore ting igennem og noget af det virker som om, senere når man ser det, 
virker det som om, jamen de har jo ikke ransaget, de har bare raseret, det er 
noget med bare at gå ind og så flå alt ud og så kaste lidt rundt omkring og 
rode i ens ting. Det er sådan set det, altså.
F: Men de tog også nogen ting med?
M: Jojo altså, helt klart, men altså, som jeg sagde, så var de så, så tilkaldte 
de så brandvæsenet på et tidspunkt og så ligger der skum nede i kælderen, 
fordi de har fundet nogle underlige kemikalier, ikke, men det ved jeg ikke, 
det jeg ser på tv senere, altså der kom folk gående ud med store kasser, 
hvori de her flasker som, hvori de her meget meget farlige kemikalier er. 
Dem kommer de jo bare gående ud med uden beskyttelse på, så så farlige 
er de sådan set heller ikke..
F: Ved du hvad det er?
M: Altså, jeg ved ikke, den her bombe, de snakker om. Det aner jeg ikke 
hvad er. Jeg glæder mig meget til at vi på et eller andet tidspunkt får dem 
igen
F: Får I den igen?
M: Altså vi plejer at få, efter meget meget lang tid plejer vi at få tingene igen, 
ikke, og jeg er meget meget interesseret i at se hvad den der bombe er
F: Og de der kemikalier?
M: Altså huset er blevet ransaget
F: Måske eddikesyre eller sådan noget?
M:  Jamen det er forskellige ting, forskellige kemikalier, men sjældent noget 
der er, altså de ting vi har, er ikke noget man ikke har i enhver husstand. 
Der bor et sted mellem 16-20 mennesker her og vi har også et hus der skal 
vedligeholdes og der skal man bruge nogle kemikalier, så har vi noget 
smørsyre og sådan nogen ting, men det er ikke noget, der er farligt og til at 
ligge skum ud over hele lortet, så det er jo sådan lidt underligt ikke. De der 
kemikalier er blevet taget ved hver eneste skide ransagning, altså tre gange
K: De samme?



M: De samme kemikalier, som de bærer ud til stort tjuhej for pressen, så de 
kan se hvor de har væmmelige ting, ikke, men vi får dem altid tilbage, for 
det er ikke noget, der er farligt, altså, vi vil da heller ikke bo et sted hvor 
der er en bombe i kælderen og underlige kemikalier, som jeg ikke ved hvad 
er og sådan noget. Og så på et tidspunkt har de båret, så har vi fået dem 
igen, de har stået i en kasse som de har båret dem tilbage i, så har vi bare sat 
kassen ned i kælderen og så kommer de og henter den igen og så finder de 
deres egne kollegers fingeraftryk på kasserne, altså, vi har jo ikke rørt ved 
de der skide kemikalier, altså. Så det er jo bare show, ikke?  Det er et show 
for pressen. Første gang de ransagede tog de jo tonsvis af gamle radiatorer 
ud som vi havde liggende nede i kælderen. Det var bombe et eller andet. 
Det skulle køres væk i et eller andet, hvad hedder det, store lastbiler og de 
snakkede om en kæmpebombefabrik, ikke. Men de ting der blev beslaglagt 
den allerførste gang, der er der kun ganske, ganske få ting, og ikke de der 
gamle radiatorer, der er blevet brugt som bevis i den sag. Og idag, det, der 
skete i mandags, der er heller ikke noget af det der kan blive fremlagt som 
bevis i den sag
F: Nu siger du bevis, kommer der sådan en sag eller hvad?
M: Altså, de skal selvfølgelig retfærdiggøre, nogen gange gør der, altså der 
kommer en sag på et eller andet tidspunkt, fordi de mener at vores hus har 
været brugt som fordelinscentral for hashhandel og det skal de på et eller 
andet sted godtgøre at de har ransaget,  ikke, og også godtgøre nogen af de 
ting, som de har taget. De har taget alle mulige underlige ting, efter som 
de ikke har taget noget hash, de har taget halvandet gram hash, det er det 
kvantum hash, der var i huset. Når man tænker på at vi er 20 mennesker så 
halvandet gram hash fordelt på 20 mennesker, det er ingenting
F: Det kan de jo tage hvorsomhelst
M: Jamen de ville givet tage mere hvis de stormede en etageejendom, hvis 
de gik ind ved siden af og tog
K: Hvad med det dernede arkitektfirmahus, der, det ligner det, glashuset 
dernede, sådan nogen kreative folk, de plejer at bruge meget sådan noget 
for at kunne arbejde
M: Jo, altså højst sansynligt
F: Den der aktion, var det et skalkeskjul for at komme til at undersøge jeres 
hus pga EU eller havde de den her teori om hash finansierer
M: Politiet er kommer med en eller anden teori, som de bare har grebet ud 
i den blå luft

K: Hvordan får de fat i sådan nogen teorier, er det muligt at hente dem ind 
fra internettet eller sådan noget? Hvad politiet går og laver og spekulerer 
på?
M: Nej, det kan man ikke. Det eneste man kan finde er hvad der står i pres-
sen. De ligger ikke deres egne teorier ud på nettet
F: Tror du, de har den der teori? Eller tror du, de har brugt den der hashraz-
zia til at få jer tjekket ud også
M: Ja, det tror jeg. Siden den sidste ransagning er der sket en udskiftning 
blandt beboerne. Jeg boede her ikke under den sidste razia. Og de vil jo 
gerne vide hvor folk er, og de vil gerne vide hvem det er, der bor i huset, 
fordi der er mange personer, der har postadresse her, der er måske 50 men-
nesker der har postadresse her, fordi engang imellem kan det være smart at 
have en postadresse sådan et eller andet sted, når man bor et eller andet sted 
man i realiteten ikke må bo og så kan man hente sin post her. Der er mange 
forskellige årsager, ikke?
F: Det gør jo alle unge mennesker!
M: Ja, der er jo det, men selvfølgelig, de vil gerne vide hvem det er, der 
bor her, de vil gerne vide hvem der bor her fast og der er ikke nogen af de 
anholdte, der bor her fast. Der er ikke nogen af de anholdte der bor her og 
der blev heller ikke nogen anholdt her!
K: De fik en liste på beboerne
M: Ja, de fandt jo ud af hvem det var, der boede her og selvfølgelig har 
de brugt det som en del af det, som hvem er de folk, der bor i huset, hvad 
kunne de eventuelt tænkes at gøre. Så er der også en anden ting og det er  
hvis man kan få kriminaliseret de autonome som værende noget andet, det 
går de jo meget op i, det er aldrig set før, sammenhængen mellem hash, 
Hells Angels og de autonome og de autonome har ikke en skid at gøre med 
Hells Angels. Hells Angels er en rockergruppe med en meget patriarkalsk 
opbygget organisation, meget sådan hierakisk, ikke, og det er jo sådan 
nogen ting vi kæmper imod, ikke? Sådan decideret Hells Angels, så vigtige 
er de jo ikke, men vi har aldrig nogensinde associeret os med en rocker-
gruppe som hverken Hells Angels eller Bandittos eller whatever
F: Det er det samme man gør i Sydamerika, der kombinerer man friheds-
bevægelserne med narko
M: Og selvfølgelig, vi står dårligere i den offentlige mening, hvis ikke det 
bare er nogle idealistiske unge mennesker der kæmper for et eller andet 
sådan underligt end alt det andet samfund osv, men hvis vi lige pludselig 



er nogle narkogangstere, det er jo meget federe, fordi  så er det jo pissenemt 
at retfærdiggøre hvad fanen det er, de går og laver og det er jo det, der helt 
klart er hoved, mistænkliggørelsen af det venstre radikale milieu og bevæ-
gelse, det er min klare opfattelse af det er derfor de, altså hovedårsagen til 
det. Selve aktionen er jo udført under det, der hedder afdeling N, som er 
narkotikapolitiet i København. Hvorimod de tidligere ransagninger er ble-
vet udført af afdeling A, som er drabs- og røverafdelingen, som også er dem 
der beskæftiger sig med de Autonome, hvad man vil kalde det, voldelige 
protestbevægelser.
F: Hvor mange gange er det du siger at det er, er det 3. gang?
M: Det er 4. gang!
K: 4. gang! Inden for hvor lang tid?
M: Inden for, 1. gang var i maj 2000, tror jeg nok, så var der under Göteborg, 
så blev der ransaget efter ønske fra svensk politi og så var der engang her 
sidste år i september og så nu!
F: Jeg er kommet forbi minst 2 gange, hvor
K: Hvad de andre gange, hvad har det været, vi ved den der med Göteborg, 
det var fordi de havde fået fat i de folk deroppe, ikke?
M: Den allerførste gang var efter angrebet på Socialdemokratiets kontor 
ude på Frederiksberg. Og der kom de fordi de mente der var
(Skifte bånd)
Første gang var da Socialdemokratiets kontor blev angrebet efter vedta-
gelsen af maskeringsforbudet i maj-juni 2000. Det var den første gang 
nogensinde at huset blev ransaget.
K: I har jo haft huset længe!
M: Siden 86, det blev besat i 86 og det blev så forsøgt ryddet nogle gange, 
specielt i 89 var der i uge 19 som afslutning på besættelsesaktivitetsugen 
var der meget hårde kampe herude, hvor politiet blev slået tilbage. Og så 
har der været forholdsvis ro omkring det af forskellige årsager, der har 
måske ikke været så meget, det blev heller ikke ransaget efter 18 maj!
K: Det har været huset, man har været ude efter!
M: Ja, nede på Jagtvej. Men i hvetfald 2000 blev det ransaget og der tog 
de en masse radiatorer og de tog nogle stjernekastere, de tog alle mulige 
underlige ting som de forsøgte at kæde sammen med
K: Er det efter Socialdemokratiet
M: Det var efter Socialdemokratiet. Og så var det Göteborg, hvor de kom 
efter at der var nogle folk, der var blevet anholdt i en lejlighed i Göteborg. 

Og så den tredie gang gik de efter at finde en enkelt person, som de så ikke 
fandt. Men da ransagede de også hele hytten. Og så den her gang altså. 
Og vi satser på at der kommer en ransagning mere, ihvetfald. Der kommer 
ihvertfald en ransagning mere i år, det er helt sikkert, der kommer sikkert 
også nogle flere
K: Jeg tænkte på at der også er en mulighed for, hvis de har fået navnelisten,  
ikke, de vil jo internere folk de har under mistanke!
M: Jov, det har de snakket om. De har snakket om at nu
K: Det har de ikke engang snakket om, for jeg har set det som et lovforslag, 
det kan man se på internettet under justitsministeriet
M: Ok!
K: Der står også noget om hvormeget man kan få i dom, den er steget rigtig 
meget, 4 år?
M: Nej, den er blevet forhøjet til halvandet år
K: Ikke mere?
M: Nej, de har forhøjet den, fordi så kan de varetægtsfængsle folk, det de 
har gjort er, at de har hævet strafferammen for en lov som aldrig nogen-
sinde bliver brugt. Den der hedder 134 A, som er grov forstyrrelse af den 
offentlige ro, så vidt jeg husker, og det er en del af straffeloven. Den har 
indtil videre kunne give 6 mdr fængsel, men det er ikke nok til at kunne 
varetægtsfængsle folk, derfor har man været nødt til at hæve den til halvan-
det års fængsel. Det betyder at man kan varetægtsfængsle folk. Men det er 
en lov der ikke bliver brugt,  altså det vil den selvfølgelig blive nu, for nu 
har de muligheder for at varetægtsfængsle. Tidligere har man bare brugt 
politivedtægten, hvor man kan fængsle folk for grov forstyrrelse af den 
offentlige ro og det giver en bøde på 500 kr og kommer ikke til at stå i 
straffeattesten, men det gør den her, det er overtrædelse af straffeloven og 
det står i straffeattesten!
K: Og hvorfor tror du man er ude på at folk får en straffeattest, så de ikke 
kan rejse et andet sted hen, eller?
M: Bl.a. det kan være, hvis du har en plettet straffeattest, så er der nogle 
jobs du ikke kan få, og der er mange arbejdsgivere der vil se din straffeat-
test. Jeg har arbejdet i et supermarked, de ville også se min straffeattest. 
Straffeattester er noget alle arbejdsgivere vil se. Men altså det,  at den kom-
mer på ens straffeattest er underordnet et eller andet sted, fordi pointen med 
at hæve den er, under topmødet vil man så kunne varetægtsfængsles
K: I længere tid?



M: Du kan varetægtsfængsle folk for stort set at lave ingenting, hvis du er 
i en demonstration og ikke fjerner dig, så det er jo sådan hele pointen ved 
det, ikke?
F: Når de nu kommer her uden ransagelseskendelse, I kan ikke se den og de 
ikke vil opgive numre osv, altså har I nogensinde forsøgt juridisk?
M: Ja, vi har prøvet at klage over det. Men der er folk her i huset, der har 
set den ransagelseskendelse, men jeg bor jo her på lige fod med de andre 
beboere,  jeg har også krav på at se en ransagningskendelse og jeg har også 
krav på at få oplyst deres numre!
K: Har man ikke altid det?
M: Jov!
K: Det har jeg også spurgt om, der var den her palæstinenser, jeg fik bare 
at vide at jeg skulle flytte mig, hold kæft!
F: Det var der en, der sagde, at det var der ingen grund til
K: Det kan han da ikke bedømme, og så sagde han at jeg skulle skride at 
jeg måtte ikke være der, det sagde han også!
F: Har i forbindelse til jurister eller hvad?
M: Jojo, vi har en advokat og vi har også klaget over ransagningen, men det 
og vi har også prøvet at klage over alle mulige andre ting,  men det sker der 
sjældent noget ved, vi har aldrig fået noget ud af det!
F: En venneadvokat?
M: Vi har en god advokat, som vi bruger hver gang og som er et rart men-
neske og vi har to døre, den dør de var ved at bryde ned nu, sidste gang, 
den kan stadigvæk åbnes, men vi har en anden dør, den kan ikke åbnes, de 
smadrede den sidste gang altså, så den er bare lukket og den har vi søgt 
erstatning for, men det kan vi ikke få, statsadvokaturet, eller hvad fanen det 
hedder, det kan de ikke, og det er bare noget lort for så har vi kun en dør. 
De smadrede alle mulige ting, så har de smadret ruder og alt mulig pis, de 
smadrede nogle ruder nede i gården, af en eller anden grund, jeg ved ikke 
hvorfor!
F: Det der vindue til Baldersgade, er det dem der har smadret det?
M: Nej, det er nogen vi selv har taget ned fordi at vi skal have dem restau-
reret, men om i gården, de kravlede om via vores nabogård, der kravlede de 
over plankeværket og smadrede det vindue. De kom ikke ind den vej, men 
de smadrede altså et vindue, nej 2 vinduer faktisk, jeg ved ikke lige hvorfor, 
det gjorde de så bare. Altså grunden til at de kom ind var fordi vi ikke kom 
ned og lukkede dem ind. Vi har jo ikke lyst til at de skal smadre 

vores dør, vi kunne også have holdt dem ude noget længere tid, hvis vi ville, 
men altså
F: Ringer de på når de kommer?
M: Nej, altså, vi har en ringeklokke, den har de ikke brugt ihvertfald, det 
ville jeg have hørt, det kan godt være de har stået og banket på døren, men 
der bor jo ikke nogen nede i den etage, der er jo ikke nogen der kan høre 
hvis de banker på,  jov, hvis de bruger en rambuk kan man godt og det er 
jo det vi har kunnet, ikke? Den har de jo også, der er et lag af døren der er 
røget af nogen steder og de har ramt vores håndtag, de har problemer med 
at sigte når de bruger dørrambuk, de har også, døren kan stadig åbnes og 
lukkes, det er fint nok, den har de ikke fuldstændigt smadret, den er blevet 
skæmmet en del. Det må man sige, det er så hvad det er. Så har de ødelagt 
vores postkasse, vores postkasse hænger på døren og så rasler den jo fra 
hinanden, det kan den jo ikke holde til. Det er hvad fanen det er. Så har de 
ødelagt en dørtærskel, dørtrin eller et eller andet nedenunder. De har jo bare 
generelt været rundt og rode i folks ting og banke på for at se om vi har 
hemmelige rum eller hvad fanen ved jeg, og så har de væltet den ene del af 
et skab og underlige ting, rodet i folks papirer og sådan noget
F: Er det første gang du har oplevet sådan en razia?
M: De andre steder jeg har boet har jeg prøvet at få dem ransaget, men det 
foregår på en hel anden måde. Altså sidste gang, det var før jeg boede her, 
det var sådan noget med, der kommer kriminalpolitiet ind og siger: Goddag, 
vi er kriminalpolitiet blablabla og jeg sidder så i detentionen og de kommer 
så ind og siger: Jamen, vi vil gerne ransage din lejlighed. Du kan så vælge at 
give os lov til det eller du kan vente på at vi forelægger det for en dommer 
og så få en ransagningskendelse og så er det det. Og jeg har det sådan, på 
det tidspunkt havde jeg siddet i detentionen i lang tid, ihvertfald i 14 timer, 
eller sådan noget og det er ikke så skægt,  jeg ville godt hjem, ikke? Og så 
kørte de mig hjem. Og lige så stille og roligt, der var 3 betjente i bil og så 
gik vi op i min lejlighed og jeg gik rundt og kikkede på hvad de lavede
F: Kom de i detentionen og sagde de ville ransage?
M: Ja, og så kommer de ind og siger, og så bliver jeg kørt hjem og så, de 
er meget søde og rare. De går rundt og siger: Nu skal du sørge for at holde 
øje med hvad vi laver, sådan vi ikke tager noget eller planter noget og sådan 
nogen ting og det var selvfølgelig ikke rart at de gik rundt og rodede i mine 
ting, men det er noget andet når man ligger og sover og så lige pludselig så 
står der fandme en mindre hær i ens hus



K: I fik jo heller ikke lov hver at komme ind i hver jeres værelser og se, 
altså I har hver et rum, ikke?
M: Vi har ikke, vi har det sådan, vi har ikke nogen værelser, alt er fælles!
K: Ok, men derfor kunne I jo godt gå med rundt og kikke i rummene!
M: Det måtte vi jo så ikke, fordi vi måtte jo ikke være i huset
K: Det er der, der er et eller andet, der er forkert, ikke ?
F: Hvad siger juristen til det?
M: Jamen der er mange, det jeg ved jeg faktisk ikke, de kunne jo argumen-
tere for at hvis vi allesammen var der, så ville der være mulighed for at vi 
kunne gå rundt og fjerne ting og jeg ved det ikke, jeg har ikke noget større 
behov for at være derinde når de ransager, jeg vil bare gerne have at der 
er nogen, sådan at de ikke tager nogens ting, eller planter nogen ting eller 
smadrer et eller andet...... det lyder sådan meget amerikansk filmagtig, men 
jeg er da fuldkommen overbevist om at det sker!
K: Nåh ja, men ham der, Mads, der havde de jo simpelthen lagt nogle bro-
sten ned i hans sæk, ikke, som bevismateriale, så der sker jo, de der ting
M: Ja selvfølgelig1
K: Men hvad med de der penge de har taget?
M: Jamen dem håber vi jo meget på at få igen på et eller andet tidspunkt, 
der er jo folk der mangler de der penge. De har taget 10 000, der har ligget 
spredt rundt omkring. De har taget penge nedenunder, de har ikke taget 
nogen, vi deler det op i 2 kollektiver, det nedre og det øvre kollektiv og 
jeg bor i det øvre kollektiv og de har ikke sådan fjernet, de har ikke taget 
nogen penge heroppefra, men nedenunder har de taget ialt 10 000. 10 000 
der tilhører enkeltpersoner og er husets penge og er det nedre kollektivs 
madpenge, har de taget!
K: Men ikke heroppe?
M: Heroppe har de ikke taget noget og det er jo også lidt underligt, fordi, 
altså de har taget 400 kr fra et værelse nedenunder, jeg havde 3 000 kr 
liggende, som de ikke har taget, og det giver jo ikke rigtigt nogen mening. 
Jeg er da meget glad for at de ikke har taget mine penge, dem skal jeg bruge 
til at betale huslejen med,  men det giver ikke rigtig nogen mening at de har 
gjort det på den der måde!
M: Du regner også med at de kommer igen!  Har I så et eller andet, er I 
forberedt på at de kommer? 
M: Sådan mere eller mindre.. Det at flytte ind her, det er jo at, så skal du 
gøre dig det klart at politiet kommer på et eller andet tidspunkt, de er 

ikke venlige og rare, det er jo ikke landbetjenten, ligesom det er hjemme 
i Skelbæk eller hvor fanen nu folk kommer fra, sådan er det altså, og det 
generer mig ikke på den måde at , jo, selvfølgelig generer det mig at de 
bare kan komme
F: Er du berørt af det?
M: Selvfølgelig er jeg berørt af det,  men jeg tror mere at jeg er berørt af det 
på den facon at jeg ikke har fået, at der har været mange ting, der ligesom 
er fulgt med i det, så skal man forholde sig til at de har smadret rundt og så 
kik på ens skab der er blevet fjernet,  jeg føler det ikke så meget ydmygende 
som værende frustrerende over at samfundet er bygget op på den måde, 
hvor vi har et politi, der bare kan komme spænende og te sig som det passer 
dem, det er mere det, det er mere frustrerende og det bekræftiger mig da 
bare i at de ting som jeg kæmper for, er det rigtige, det kan jo ikke holde, 
at vi har et samfund, hvor man kan behandle politiske dissidenter på den 
måde. På den måde kan man sige at de skræmmer mig ikke, overhovedet, 
det er irriterende, jeg tænker mere på at der har været folk i huset som ikke 
har været, altså, jeg er gammel i gårde,  jeg ved,  jeg har prøvet en masse 
ting, jeg har været politisk aktiv og venstre radikal i mange mange år, så 
sådan er det, det har jeg forliget mig med for mange år siden.  Men vi har 
også haft andre folk til stede,  jeg har min kæreste her og synes jo ikke 
det er sjovt og folk  har haft gæster på besøg fra udlandet, der var en pige, 
der skulle have været til Berlin, og det kunne hun ikke komme, hun måtte 
udskyde sin rejse en dag fordi politiet havde taget hendes ting, hun kunne 
ikke få dem. Og jeg blev ved med at sige: Hej,  hun skal til Berlin, hun bor 
her ikke, hun har ikke en skid med nogetsomhelst at gøre, men da vidste vi 
jo heller ikke hvad fanen det drejede sig om. Sådan er det. Det er noget pis 
at de opfører sig på den der måde, men sådan er det altid!
F: Pressen, var de der med det samme?
M: Ja!
K: De har annonceret det her?
M: Jo, Så vidt jeg ved, så Ritzau vidste det før, ellers så kan man jo, der er 
jo også de der freelancefotografer, der bare kører rundt og aflytter politiets 
radio, så har de fået det at vide. Der har stået en fotograf udenfor og filmede 
da jeg blev ført ud og de har stået nede på gaden. De har stort set været der 
før!
F: Men de kan ikke komme ind her?
M: Pressen? Nej, de må ikke komme ind under ransagning. Det er jo ikke 



vores valg, det er så mere politiets, men det er også fint nok!
K: I har ikke dokumenteret, I har ikke haft mulighed for at optage noget-
somhelst af det de laver?
M: Nej, det har vi ikke
F: Må man ikke det?
M: Nej, der var en der prøvede at tage nogle billeder, men ham var de ved 
at anholde lige med det samme.
Så det vi kan gøre er jo mere bare bagefter at se på
F: Må man ikke det?
M: Det måtte vi ihvertfald ikke for dem. jeg kan ikke sige hvordan reglerne 
sådan mere specifikt er. Der burde egentlig ikke være noget i vejen, men 
det måtte vi ikke. Det fik han meget voldsomt at vide, de var ved at smide 
hans kamera ud af vinduet. 
Men det tager meget tid det her, altså jeg kunne have brugt min tid på en 
meget federe måde end hvis ikke de havde været her. Der har været masser 
af presse der hele tiden har villet snakke med os og det skal koordineres og 
man skal finde ud af hvem der skal snakke med dem
F: Under aktionen?
M: Nej efterfølgende, det tager megen tid. Der er også det, at du kan ikke 
komme ind, altså fra klokken 8. I otte timer har jeg ikke kunnet bevæge 
mig frit rundt
K: I skulle have betalt, det skulle I have, det skulle de give jer penge for
M: Ja, reelt,  jeg var jo ikke på arbejde,  hvis man bliver anholdt og bliver 
frikendt, så får man, eller de frafalder tiltale, så får man for tabt arbejds-
fortjeneste, det gør vi jo ikke,  jeg kunne ikke komme på arbejde, de havde 
taget alting og jeg var blevet vækket og den der syge måde at behandle os 
som lort og der var en panser der kom til at træde mig på tåen, altså, du kan 
jo ikke arbejde sådan en dag, og jeg havde masser af andrenalin i kroppen!
K: Du ved heller ikke hvad der sker med huset?
M: Nej altså, de kunne ligesågodt smadre alle vores ruder!
F: Jeg ser sådan på det at det sådan set er en del af tilværelsen, som den er 
i Danmark i dag!
M: Jojo, helt klart!
F: Det er en del af livet!
M: Jojo,  men jeg sover da også ganske roligt om natten
K: Men det er jo også noget der vil eskalere, det ved vi jo
F: Nåh jo, det beviser

K: Siden 2000 er de begyndt at skærpe, føre en ny politik, ikke?
F: Det viser hvordan samfundet er indrettet. Det er et perfekt billede sådan 
set!
M: Jo, det viser bare at repressionen i samfundet er blevet større og blevet 
skærpet!
F: Det er derfor jeg tænker på hvordan man kan dokumentere så meget som 
muligt
M: Noget af det man skal gøre er selvfølgelig hvergang man har mulighed 
for det overhovedet, skal man prøve at dokumentere forskellige overgreb. 
Hvis de anholder en demonstrant og tæver ham, så er det 100 gange federe, 
hvis der er, jeg ved ikke om det er fedt under alle omstændigheder, men 
hvis der er nogen der har det på bånd, hvis nogen har taget billeder af det, 
videofilmet det, så kan man bruge det til noget. Bare at få smæk, det kan 
man ikke bruge til noget!
K: På den der demonstration der var i foråret i, var det i Washington, det 
var vist i Washington, en meget stor demonstration, efter Seattle i 99,  så 
var der og der havde, det amerikanske politi er mere udsat, ikke? fordi de 
har numre og vi blev sådan instrueret i hvordan du tager film, når der sker 
noget. Først tager du gaden, så tager du dit ur, du tager gaden hvor du er, 
så tager du uret og så filmer du politiets numre og sådan noget. Der var et 
sted, som man snakkede om, hvor de simpelthen pludselig, politiet ville til 
at kaste tåregas ind,  men så var der bare 300 kameraer på dem og så turde 
de ikke. Det var også noget af det i Seattle, vist nok, kameraerne havde 
enorm, det amerikanske politi, man kan sige hvad man vil om USA, men 
deres retsforhold er bedre end her!
M: Et eller andet sted er de ihvertfald!
K: Fordi, du kan, hvis politiet gør noget. F.eks havde de også fået nogle bill-
eder af en fyr, en politibetjent, der havde taget sit mærke, sådan en stjerne, 
ned i lommen, ikke, det havde man på foto, ikke, og dengang i Seattle var 
der ikke en eneste der blev, de her jurister der kørte de sager efter Seattle, 
der var ikke en, der fik en dom. Fordi for det første havde de trænet folk og 
så havde de de her. De kunne hele tiden modbevise det, ikke, de havde de 
der filmsstrimler, de kunne hele tiden modbevise, der var kun en, men han 
havde så en dom i forvejen, så kunne de ikke gøre noget, ellers kunne de, 
og det synes jeg er ret flot så stor en demonstration
M: Bestemt!
K: Men de er jo også professionelle. Og så er deres samfund, det er mere 



retsligt, som individ har du på en eller anden måde, den enkelte person er 
bedre retssikret overfor offentligheden. Og der der, fordi det kunne være 
ret spændende hvis man kunne, på en eller anden måde, få det frem, at det 
danske politi ikke har nogen numre, du kan ikke se det. Hvad nu med den 
her store demonstration der kommer nu, der stiller de sig op uden numre, 
hvor længe kan de blive ved med det?
M: Politiet får flere og flere beføjelser og straffe bliver hele tiden strammet, 
det bliver mere og mere repressivt. Vi har fået en terrorlov, der er ekstremt 
represativ og man har fået et maskeringsforbud som jo er en knægtelse af 
enhver form for retssikkerhed. Det er jo også et angreb på forsamlings-
friheden. Hvis du ytrer dig politisk på den måde, så er der nogle folk der 
registrere dig og overvåger dig og udråber dig som værende det værste. Og 
der er jo ikke nogen der har lyst til at være i et eller andet nazistisk arkiv. 
Det er jo ikke rart. Eller en eller anden mystisk gruppes arkiv. Det er jo 
ikke behageligt. Selvfølgelig vil folk forsøge at maskerer sig så de undgår 
det, ikke? Men hips haps, det er lige pludselig blevet forbudt. Man laver en 
gummiparagraf hvor man stort set kan blive anholdt for alt, maskeringsfor-
bud er mange forskellige ting, det er selvfølgelig en redhue, hvis du tager 
sådan en på også hvis du har kasket på
K: Eller solbriller
M: Ja, solbriller, det har også noget at gøre med hvor langt, hvordan er man 
i forhold til demonstrationen, hvor tæt er man på. Fordi hvis man går ned af 
gaden med solbriller på og kasket og der er en demonstration 500 meter væk, 
så kammerat, du er maskeret, det kan du få 6 mdr for. Det er ret vildt!
K: Man kan sige at enkeltindividderne er ret udsatte på alle måder
M: Men også fordi det hele tiden er op til politiet at vurdere om det er gavn-
ligt, det er hele tiden op til en eller anden pansers vurdering, det synes jeg 
ikke er rart,  jeg har ikke spor tillid til politiet,  jeg har ikke spor tillid til at 
de skal stå og vurdere ting!
K: Men samtidig kan du heller ikke sige hvem de er, de er totalt anonyme
M: Det er jo det!
K: Det er det der er problemet for dem kan du overhovedet ikke identifi-
cere, de har de der på og der er ingen numre. De har lov til det. Hvad er det 
for noget?
M: Så kan man sige: Hvem overfaldt dig? Jamen det var en stor mand i en 
blå uniform. Han havde overskæg. Det har de allesammen. De er jo meget 
mere maskeret end jeg er og så kan man jo sige, jamen hvad fanen altså, 

om du er maskeret eller ej!
K: Hvad så hvis jeg har paryk på?
M: Det er et karnevalsoptog i princippet, der er jo også folk der er maskeret,  
malede i ansigtet og den er jo meget bred, så gælder den jo hverken på 
Grønland eller Fæøerne. Det er en underlig lov. Og det er jo også en lov 
som de tidligere har sagt, den vil vi ikke have, den er, den kan vi ikke bruge 
til noget, den er ikke gavnlig. Der har været masser af ting hvor det bl.a. 
har været Socialdemokratiet og de Radikale der har sagt nej det skal vi ikke 
have. Så kommer de til magten og så...
F: I har ikke nogen forbindelser til pressen som er rimelige. Information er 
rimelig, ikke? Det var Moustgaard..
M: Der er selvfølgelig nogen aviser der er venligere stemt overfor os, og det 
jeg synes at nogle dele af pressen har behandlet os meget fair og taget det 
op, det her med at vi er blevet udråbt til fordelingscentral og pis og lort, og 
så har de fundet halvandet gram og Jyllands Posten og Berlingeren, der er 
dele af pressen vi aldrig bliver venner med, sådan er det bare. De har nogle 
politiske interesser som er stik mod vores, sådan er det og det er som det er. 
Der er selvfølgelig nogle dele af pressen der er venligere stemt overfor os 
end andre og der er også nogle journalister der er venligere stemt overfor os 
end andre journalister men problemet er jo i sidste ende at det er chefreda-
ktøren, der bestemmer om det skal i eller om det ikke skal i. Det kan godt 
være at der er en eller anden flink journalist, men hvis Bent Falbert siger, 
det er ikke den her vinkel vi skal lægge på det, vi skal lægge stentkastende 
og blodtørstige psykopater så er det den vinkel der bliver lagt på det, så kan 
journalisten som sådan være nok så venlig og rar
K: Det var ligesom i Pragdemonstrationen, der var en af vores venner, hun 
var, hun kom tilfældigvis til at sove i en lejlighed hvor der var en journalist, 
det var Weekendavisen, vi skrev et læserbrev bagefter, der var det sådan på 
den demonstration, der havde man en fire-fem demonstrationer, de havde 
hver sin farve og alle viste at den blå demonstration var den hvor folk ville 
angribe, så der kunne man gå hen hvis det var det man ville, så var der den 
lyserøde og så var der den gule og øko og alt det der og så de her pressefolk 
var kun interesseret i den blå og det var også fordi de viste at de billeder 
der kom på nettet ville være derfra. Nu var det jo bare sådan i Prag at man 
overhovedet ikke fik fat i en eneste fra den blå. så tog man dem om nat-
ten. Det var det der skete om aftenen inde i byen, fordi de kunne forsvinde 
udover banelegemet



F: Vi fes rundt i byen, hvor lang tid var vi dernede, en tre-fire dage? Og vi 
var overalt..
K: Vi boede hos nogle tjekkere
F: ..vi var orveralt og vi så overhovedet ingen ødelæggelser eller nogetsom-
helst altså, så dem der ville have det de skulle gå fuldkommen målbevist 
efter det!
K: Der var kun McDonald der om aftenen da de gik rundt til butikkerne, det 
eneste de kunne gøre var at forhindre at de kom i operaen!
F: - den der journalist som Maria snakkede med, så diskuterede hun også 
med ham og sagde: Det er jo det du vil have. Men så et par dage efter var 
der en anden reportage, den var faktisk ret god, fordi han var på en eller 
anden måde selv kommet i en fælle, han var lige pludeselig kommet i 
fælden og så blev han jagtet ligesåmeget som de andre!
M: Jamen det er jo det. Der var også en eller anden demonstration hvor at 
en BTjournalist blev tvunget til at sidde i en vandpyt i en time og der var 
der lige en anden vinkel på, fordi hov hov det må man ikke!
K: Det var pressen man behandlede der
M: Der vil altid være journalister der har et mål der hedder at svine protest-
bevægelser til, Ulrik Høy og Carsten Jensen vil nok altid skrive deres lort!
F: Som du selv siger, det er redaktionen der bestemmer, de skal levere varen 
til redaktionen, de skal levere det avisen vil have, som skal bringe salgstal-
let op, det kører bare sådan der
K: Jeg tænkte på hvad gør I for at få Jeres historier ud? Har I noget med 
Independent Media
M:  Altså vi har nogle pressemeddelelser!
K: I sender en ud på denneher?
M: Jo det har vi gjort. Og vi vil eventuelt sende en ny også
K: Hvad hedder Jeres website?
M: Vi har ikke nogen, altså vi har en gammel hjemmeside, men jeg ved ikke 
om den virker mere
K: Hvor sender I det så ud?
M: Så lægger vi det ud på Modkraft, og så sender vi det til forskellige dele 
af pressen, vi har, så sender vi det bare til deres sådan redaktioner DR og 
TV2, så kan de se hvad vi mener og så kontakter de os og så må vi jo vælge 
om vi vil snakke med dem eller vi ikke vil snakke med dem. Så har vi valgt 
den her gang, de andre gange har vi måske ikke villet snakke med dem, 
altså vi bliver nødt til at snakke med dem!

K: Det gør I jo!
M: for vi skal jo ikke udråbes som et eller andet hashpis, det er jo for-
færdeligt og sådan er det og en del af de brune bude!
F: Jeg tror at man skal så meget som muligt, for nu, vi har også været 
besætterer, det hed slumstormere i vores ungdom, der var noget der hed 
Hudegården på Vesterbro, hvis du har hørt om det?
K: Og så Nordstjernen?
F: det var i 1970!
M: Altså jeg har hørt om slumstormerne.
F: Den dag, den blev stormet var vi der tilfældigvis ikke, men vi 
oplevede altmuligt med politispioner og ja vi var med i alle de der 
Vietnamdemonstrationer der var i den tid og Verdensbankdemonstrationen
M: Det var der de kom til at tæve deres egne betjente, det har jeg læst i en 
bog engang
F: De brugte meget med at plante nogle folk, men der er sådan en historie 
vi kan, for der er noget på Vesterbro der hed Pinochiobanden, det var sim-
pelhen en forbryderbande. De der Pinochiobanden overfaldt Hudegården 
mange gange..
K: De kom ind som et band, de spillede, så lod de som om nu skulle de være 
med, kan du ikke huske de spillede hele eftermiddagen?
F: ..så var der en gang hvor, der blev sat ild på et par gange på hudegården 
og så var der engang, hvor.. vi lavede en udflytterbørnehave, ikke, der 
var Pinochios søn med der, så ham kendte vi, og så brandalarmerne var 
sådan nogle røde nogen, er de stadigvæk det? Hvor man smadrer et glas 
med en sko eller sådan noget. Så så vi at hans søn smadrede sådan et glas, 
sådan at der blev udrykning, babubabu, så kom der 20 brandbiler ned i 
Dannebrogsgade, men der var ingen ild og så gik de lidt brandfolkene og 
der var jo ingen ild og så kørte de igen. Og så da de var kørt igen, så slog 
flammerne op fra taget. Men så var glasset jo smadret, så det kunne vi ikke 
bruge igen, så måtte vi have fat i en telefon, ikke, men alle telefonboksene 
var opfyldt med to eller tre fra Pinochiobanden..
K: Hele vejen rundt i omegnen!
F: ..sådan at det varede en rum tid før at de, brandbilerne var jo på vej til-
bage til brandstationen, så det varede et stykke inden de kom tilbage.
K: de brandte os ud den ene gang efter den anden!
F: Ham Pinocio der, når vi så lærte ham at kende, så opdagde vi jo pluselig, 
fordi vi var til sådan en eller anden Vietnamdemonstration



K: det var ikke Vietnam!
F: det var ved den amerikanske ambassade ihvertfald, Cambodia?
K: nej, det var fordi det var den første demonstration hvor politiet havde 
hjelme og skjolde og det havde de aldrig haft før og pludselige stod de som 
sådan et korps som et regiment soldater foran ambassaden!
F: Der var så en der stod og smed flasker og brosten op foran politiet
K: Lige foran os!
F: Og det opdagede vi så bagefter at det var ham, Pinochio der
K: Ligesåsnart han havde smidt, så gik de ind i folk og delte og slog og så 
havde de parkeret oppe ved Østerport Station, der havde de sat salatfade ud 
så folk, der var bare et lille bitte, der var 10 000 mennesker, de kunne ikke 
komme den vej, så kunne de nå at tæske folk ud den anden vej. Og så var 
det ham og han arbejdede for politiet, simpelhen! Så kom han ikke ind så 
længe han gjorde de her ting, så længe han arbejdede for dem, så havde de 
nogen andre inde, så byttede de om, det var simpelthen, hvad de lavede og 
så havde de også sådan nogle snusere, politiet, som var klædt ud som almin-
delige mennesker med små hunde, de lignede sådan nogle bøsser, men alle 
kunne lugte langt væk at det var dem, ikke? Så vi havde sådan nogle cafeer, 
vi havde sådan et spisested for narkomaner, vi havde meget sociale ting, 
ikke, så kom de ind der med deres hund.
F: Vi havde også en plakat, der var nogen der havde lavet sådan en plakat 
med politistikkere på, da opdagede vi lige pludselig at en af dem der var på 
plakaten, han sad ude på vores cafe, ikke?
M: Det gør de jo stadigvæk, ikke, de har stadigvæk de der stikkere, betjente, 
der skal forsøge at infiltrere og engang imellem så er det så tydeligt hvem 
det er!
K: Når I har åbent hus og sådan noget?
M: Nej, de prøver ikke, jeg tror ikke at de har prøvet at komme ind som 
værende betjente, men demonstrationer, der kan man se nogen af dem, de 
lugter langt væk. De kunne ligesågodt have uniform på, de ville være mere 
anonyme hvis de havde uniform på og nogen gange så er der nogen der er 
rigtig tjekkede og mere ligner almindelige mennesker end de der
F: Men så efter den episode der flyttede vi til Jylland i sådan et landsby-
miljø så fortalte vi folk om alle de der ting vi havde oplevet og de sad bare 
og gloede altså, troede overhovedet ikke deres egne ører, de havde set det i 
fjernsynet. Derfor tror jeg det er skidehamrende vigtigt hvis man kan
K: Man skal sige dem imod, man er nød til at sige imod!

M: Det er rigtigt, selvfølgelig skal man sige dem imod.
F: I Jeres miljø tror de på dig, men du skal ikke ret langt ud i cirklerne, så 
er du sku selv ude om det!
M: Der er et meget massivt mediebillede.
F: Jeg kan give et eksempel. Jeg er kunstner og underviser på kunstakad-
emiet og så kan jeg huske engang jeg sagde til mine elever, hvorfor samar-
bejder vi ikke med de autonome? Og mine elever, det er da fornuftige 
mennesker og sådan noget der, men altså, det synes de simpelthen det var 
for langt ude, så selv dem!
M: De har jo hætter på, de har ikke et ansigt og så sover de med en jernstang 
og en molotovcoctail og brosten og den er svær at trænge igennem, altså. 
Det er også derfor man skal prøve når man laver noget, altså jeg har ikke 
noget imod hætter, jernstænger og brosten engang imellem, det er hele tiden 
en vurdering af hvad der virker, man skal selvfølgelig også prøve noget 
andet, man skal også gøre noget andet for ikke hele tiden, vi kan også køre 
os selv ind i et hjørne, hvor vi bare er de  autonome, og det er bare den her 
sortklædte undergrundshær
K: Og det bliver en lille sektor
M: Det der med lige pludselig at udråbe os til en hashbande, det er jo også 
en del af det der med at forsøge at isolere  vores form for modstand på og 
illegitimere, fordi, nåhja, det passer jo ikke at de kæmper for et eller andet 
politisk, de er bare en mafiabande altså og det skal vi selvfølgelig kæmpe 
imod og det er også derfor vi gerne vil snakke med pressen den her gang. 
Altså sidste gang ville vi ikke snakke med pressen. Der havde vi ikke 
nogen, det ville ikke være til gavn for noget som helst og specielt heller 
ikke til gavn for den person de ledte efter, som ikke havde nogen speciel 
glæde af at blive udråbt som hverken det ene eller det andet i fjernsynet 
eller i Ekstrabladet. Så det er selvfølgelig noget vi er bevidste om. Vi er 
selvfølgelig uenige internt om hvordan man skal gribe det an. Det er også 
meget sundt. Uenighed er jo godt, forskellighed og sådan noget
F: Ude på Hudegården, Kirsten og jeg var tilhængere af sådan en eller anden 
smart linie, hvor vi prøvede at narre politiet på en eller anden måde, så var 
der nogen der var tilhængere af barrikader, der skulle være kæmpeslagsmål 
og det var dem der fik overtaget og det betød faktisk, der var en ret paranoid 
stemning overhovedet for vi gik hele tiden, hvad dag bliver det de kommer? 
Så begyndte folk at sive, vi blev færre og færre der boede der
K: Det var også efter at han havde smadret alle ruderne, det var en kæm



peejendom og det er meget utrygt, ikke fordi Pinochio til den fest smadrede 
det hele, der gik rigtigt mange mennesker ud
F: Men dem der forsvarede den hårde linie, de gjorde det fordi de sagde 
der skulle være et show til Vesterbros befolkning, de forventede det der 
kæmpeslagsmål, det ville de fandme have
M: Jamen nogen gange kan der også være en pointe i at sige, altså bare 
det at forsvare sig selv, det er jo ganske legitimt og nogen gange kan det 
også være sådan at det kan være at vise folk, at vi er nogen der ikke bare 
lader os tryne, vi slår igen, vi forsvarer os og det synes jeg også er fint, så 
kan man være på den ene eller anden måde, jeg tror det gælder om at være 
fleksibel
K: Ja jo og bruge flere metoder også det man ikke forventer.
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Fra Globale rødders hjemmeside 

www. ulydighed.dk

Politiet lyver om Baldersgade - Nu begynder propagandaen!! 
I ugerne op til topmødet i Gøteborg i 2001 bragte den svenske presse en række 
opsigtsvækkende "afsløringer" om moddemonstraterne mod topmødet. De store 
overskirfter var fremme. "Danskere forbreder attentat mod Bush", "Granatkaster 
fundet i lejlighed", "Våbenfund på skole", osv. Historierne havde to ting til fælles. 
De byggede alle på kilder i det svenske politi og de var alle det pure opspind. 
At historiene ikke havde hold i virkeligheden kom frem i ugerne efter topmødet, 
men på det tidspunkt havde de allerede haft den ønskede effekt: "Afsløringerne" 
skabte et klima af mistro til aktivisterne og dermed blev politites råderum for 
angreb på aktivisternes rettigheder udvidet, med velkendte konsekvenser. 
I går oplevede vi i Danmark første eksempel på en lignende løgnkampagne fra 
de danske myndigheder. I flere TV-aviser kunne polititalsmænd fortælle at de 
ved en ransagning af det venstreradikal kollektiv i Baldersgade i juni i år havde 
fundet materiale til fremstilling af bomber. Det fremgik ikke hvorfor denne "afslø-
ring" kom nu så mange måneder efter, det fremgik heller ikke at det nævnte 
materiale havde været konfiskeret af politiet ved tidligere ransagninger men var 
blevet leveret tilbage til Baldersgade.
De seneste udtalelser fra politiet står også i skærende kontrast til en udtalelse 
fra Kriminalinspektør Kurt Jensenlokalavisen Pågaden fra august. Her udtaler 
Kriminalinspektøren at " Kredsløbet er fuldstændigt harmløst og uskadeligt, så 
længe det bruges
til noget lovligt”
Globale Rødder frygter at "afsløringen" ikke er den sidste løgn fra myndigheder-
ne, men blot er første skridt i en kampagne der skal afskrække folk fra at deltage 
i demonstrationerne mod EU og skabe et klima der giver politiet større albuerum 
til krænkelser af demonstranternes rettigheder. 

Pressemedelelse
Kollektivet Bumzen 19. november 2002 

Ingen bomber i Baldersgade
Kollektivet Bumzen tager på det skarpeste afstand fra politets påstande om at 
vores hjem skulle være en bombefabrik. Fra hvad vi har kunnet stykke sammen 
fra pressens dramatiske fremstilling af fundene i Baldersgade, er der tale om 
hjemmelavet fyrværkeri som kan forårsage 3. grads forbrændinger, lavet af kom-
ponenter der kan købes fuldt lovligt i Danmark. En sådan kaliber fyrværkeri kan 
købes lovligt på den anden side af grænsen. Hvordan disse stykker fyrværkeri 
skal sættes til den timer, stiller vi os undrende overfor. ”Fra hvad vi har kunnet se 
på tv og politiets hjemmeside er der tale om et simpelt kredsløb der skulle kunne 
antænde alt fra et æggeur til en atombombe!” udtaler Irene Aagaard fra Bumzen

”Kredsløbet er fuldstændigt harmløst og uskadeligt, så længe det bruges til 
noget lovligt”
Udtalte Kriminalinspektør Kurt Jensen til PåGaden tilbage i august 2002.

”Man har fra politiets side taget et fund fra juni måned, og forsøgt at koble det til 
det forestående EU tompmøde. Københavns politi prøver helt bevidst at krimi-
nalisere den radikale topmøde modstand, og skræmme almindelige borgere fra 
at deltage i manifestationerne imod det kommende EU topmøde!” Udtaler Irene 
Aagaard fra Baldersgade.

Beboerne i Baldersgade opfordrer folk til at se igennem løgnene, og til at gå på 
gaden i december.

Mod stat & Kapital!

Kampen fortsætter!




