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AF MADS BRUGGER

SINDSSYG?
A.1 i
Husker De Lars Erik .....jjk
De ved, ham den skore med Pancho
Villa-skregget og Erling Bundgaardbrillerne som pastod, at han fjernede
en mikrofon fra ombudsmand Gammeltoft-Hansens telefon?
Jeg kan godt huske ham. Jeg vil
huske ham, iseer fordi storstedelen af
medierne desyserre har glemt ham.
I Politiken skrev Thomas Bredsdorff et glimrende indlaeg, hvori han
bemserkede, at det normalt kun er
diktatur-stater, som erklserer folk
sindssyge med tilbagevirkende kraft.
Det kan Abenbart ogsa lade sig gore i
Danmark. Men det uhyggelige ved
det hole er, at det virkede sa inderligt
nemt. Det kreevede kun 60 lette sekunder pa tv. Fra det ene minut til
det andet accepterede en helt ukritisk
presse, at Allin havde rotter ph'. loftet.
Og sa var det oilers videre med folketings-valget.
Her er det, medierne i stedet burde
sporge sig selv: Hvad nu, hvis Allin pa en eller anden bizar made - alligevel havde ret. Ville systernet sa indromme dot?
Ville PET (eller noget endnu mere
hemmeligt) virkelig tilsta, at de har
aflyttet Garnmeftoft:ITaiiseii?Selvfolgelig vile de ikke det, aldrig
nogensinde. Tveertimod vale de gore
alt for at dwkke det til, endda erklwre
Allin sindssyg, som Warren-kommissionen gjorde med afdode Lee Harvey
Oswald efter mordet pa John F. Kennedy.
Et andet og vigtigt sporgsrnal handler om, hvor sindssyg Allin i dot hole
taget er. I arevis har manden fungeret som Kobenhavn Universitets juridiske chefkonsulent uden at afslore
sig selv som manio-depressiv lystlogner. Hertil kommer, at den anden
historie, som han kekkede tit Ekstra
Bladet, om universitets udlevering af
navnelister til PET, jo var rigtig nok.
Og til slut, hvis Allin virkelig har mus
pa gardinstangen, var dot sa aldeles
nodvendigt at erkkere ham sindssyg i
fuld offentlighed. Kunne Justitsministeriet ikke tilbagevise hans anklage
med andre midler?
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Og sa er der sporgsmal nr. tre:
Hvordan kan medierne uden videre
tro pa statsadvokat Meriting, der undersogte Allin-sagen? Han arbejder
nemlig for Justitsministeriet, som
igen leder PET. Har rigsadvokat Asbjorn Jensens og politidirektor Eefesens pinlige konlusioner pa Norrebrourolighederne ikke lwrt os, at systemet altid vil prove at frikende sig selv?
Men de sporsmal Waver aldrig besvaret. For desvrerre er der ingen
journalister, som tager hjem til Allin
og horer hans version. Ingen som
sporger igen og igen. Maske fordi
dansk presse er prwget af on naiv
timid til autoriteter. Vi har kert at tro
pa staten, selv om alle stater dyrker
hemmeligheden som noget fundamentalt.
En af USA's forende eksperter i
konspirations-teori, Mae Brussel, har
engang skrevet: 'Sammenswergelsesteori forbliver kun teori, nal- der ikke
er en domstol, en advokat, en dommer eller et parlament med lysten til
at belyse bevis-materialet'. Jeg vil
gerne tilfoje ordet 'presse'. Lysten
mangler ihvertfald, og derfor er
sporgsmalene om Allin teori for
klumme-skribenter.

