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Universitetets syndebuk
Manden der afslorede ulovlig aflytning sagt op uden officiel begrundelse
angiveligt fandt sted i :
Allin holdt sin viden fc
selv indtil sidste efterat
vidt Politiken erfarer,
mange ansatte pa Ka
havns Universitet
staende overfor, hvorfi
delsen ikke allerede
gang reagerede og bort
Lars-Erik Allin i stede
blot at tildele ham en r
mande.

Af Henriette Lind
og Niels Northroup
Det seneste halve ars bliest
om Kobenhavns Universitet
kulminerede i gar med meddelelsen om, at konsulent
Lars-Erik Allin fratraeder
sin stilling. Bade inden og
uden for universitetet tales
om, at ledelsen dermed har
udpeget en syndebuk.
Lars-Erik Allin blev
landskendt sidste efterar,
da han tradte frem og fortalte, at dawerende professor
Hans Gammeltoft-Hansen
havde vaeret udsat for en
hemmelig aflytning. Senere
oplyste Lars-Erik Allin, at
Kobenhavns Universitet i
en arraekke havde udleveret
en liste over de studerende
til Politiets Efterretningstj eneste.
I garsdagens ultra-korte
meddelelse fra universitetsdirektor Peter Plenge star
intet om arsagen til, at Allin
nu ma fratreede. Imidlertid
har direktoren allerede i
marts over for journalister
ladet forsta, at sagen om
udlevering af navne kunne
fa konsekvenser for Allins
ansottelsesforhold. Direktoren beskrev det som et
alvorligt tension, at Allin
ikke havde informeret ledelsen.
For blot to uger siden kom
professor Vagn Greves undersogelse af sagen om udlevering af navne til PET.
Professoren blev ifolge Politikens oplysninger prwsenteret for udsagn om, at
Lars-Erik Allin i forbindelse
med Golf-krigen havde udleveret en navne-liste til
PET, men hverken PET eller Allin kendte noget til
det. Alligevel mente professor Greve, at Allin faktisk
havde foresta.et denne udlevering.

AnspEendt forhold

Lars-Erik Allin opdagede som sikkerhedschef pa Kobenhavns Universitet, at davxrende professor
Hans Gammeltoft-Hansen blev aflyttet. - Foto: Jens Dige
Den tidligere direktor pa
universitetet Niels Jurgen
Hertzum siger om LarsErik Allins fratrwden:
- Nu har man fundet en
syndebuk. Man gar efter de
menige og lader generalerne
vaere. Jeg synes, det er synd
for Allin, og det er synd for
universitetet, for han har
voret en udmwrket medarbejder.

Amputeret
Niels Jurgen Hertzum betegner Vagn Greves undersogelse som 'amputeret',
fordi den kun angar udleve-

ring af matriklen til PET.
- Undersogelsen burde
have drejet sig om det brede
samarbejde mellem universitetet og PET, for udlevering af matriklen har blot
weret en mikroskopisk del
af samarbejdet. De, der formulerede kommissoriet for
Vagn Greves undersogelse,
har bevidst styret uden om
emner, som kunne vEere generende for den nuvorende
ledelse, mener Niels Jurgen
Hertzum.

Anstaandig aftale
Sagens hovedperson - Lars-

Erik Allin - ma ifolge en
aftale med direktor Peter
Plenge ikke kommentere situationen. Aftalen omfatter
ogsa Peter Plenge, som dog i
gar sagde:
- Jeg synes, det er en anstEendig aftale, bade for universitetet og for Allin. Han
far muligheden for at komme fra universitetet med
wren i behold.
Internt har diskussionerne bolget omkring LarsErik Allins tilknytning til
universitetet, siden han
stod frem med oplysningen
om telefonaflytningen, som

Flere antyder ogsa, f
anspEendt forhold m(
direktor Peter Pleng
Lars-Erik Allin skulle
blandet ind i &atm&
sagen. Det afvises af I
Plenge:
- Som chef og medarb
har vi naturligvis haft
kussioner om det sag
lob, der har weret. Me
ma afvise, at jeg har et
staende med Lars-Eril
lin, siger han.
Professor Vagn Grey
- Jeg kender ikke det
cise grundlag for, hv
Lars-Erik Allin fratra
eftersom jeg ikke har
noget med den pagEeld
personalesag at gore. D
alene en sag mellem on
sitetets ledelse og
Sagen forelet som belt
allerede, fair jeg gik i
med rapporten, siger
I sin rapport fandt '
Greve ikke grundlag f
kritisere direktor
Plenge og derfor vil del
ge prorektor Jens Brit
ikke blive tale om
kvenser for direktoren
Lars-Erik Allin fratr
1. oktober. Herefter vi
fa udbetalt seks man
lon.
Statsadvokat Erik
lung er ved at under
om der er hold i pasta
om, at Hans Gamme
Hansen blev udsat fc
aflytning i 1986.

