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1. INTERVIEW BEBOER: Søren Stensgaard
Om besætterne i Søndergade: http://www.youtube.com/watch?v=u-47vaKnodk

Om kilden
Informant: Søren Stensgaard, beboer i Sorø i 1970
Interviewer: Kristian Nøhr og Kenneth Hansen
Tid: 2011
Sted: Hos Søren Stensgaard i Sorø
Copyright: Sydvestsjællands Museum
Hvor stammer kilden fra?: Interviewet er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen 
af kilder.dk

2. - 5. INTERVIEW KU-FORMAND: Jens Salling

2. Om ejendomsret: http://www.youtube.com/watch?v=ZIUoEwZFIO4
3. Om love og rettigheder: http://www.youtube.com/watch?v=phulJmr-_Pc
4. Om fælleseje: http://www.youtube.com/watch?v=ylWTHDVHilA
5. Om autonome: http://www.youtube.com/watch?v=597_54VTRWs

Om kilde 2-5
Informant: Jens Salling, formand for Konservativ Ungdom
Interviewer: Kristian Nøhr
Tid: 2011
Sted: Konservativ Ungdoms hovedkontor på Frederiksberg
Copyright: Sydvestsjællands Museum
Hvor stammer kilden fra?: Interviewet er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen 
af kilder.dk

6.-8. INTERVIEW AKTIVIST: Erik Storrud

6. Om Autonome: http://www.youtube.com/watch?v=umLd6PXuc6Y
7. Om søminen: http://www.youtube.com/watch?v=yPWCF6V5zWQ
8. Om Fristeder og selvbestemmelse: http://www.youtube.com/
watch?v=wBKtod3eNwI

Om kilde 6-8
Informant: Erik Storrud, aktivist
Interviewer: Kristian Nøhr
Tid: 2011
Sted: Søminen. En besat grund nær Christiania, København
Copyright: Sydvestsjællands Museum
Hvor stammer kilden fra?: Interviewet er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen 
af kilder.dk



KILDER.dk

Kilder til Aktivisterne

9. ARTIKEL

Om kilden
Motiv: Aktivister foran ungdomshuset
År: 1970
Fotograf: Ukendt
Copyright: Sorø Lokalarkiv
Hvor stammer kilden fra: Sjællands Tidende
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10. ARTIKEL 
10/8-1970

Om kilden
Titel: Aktivisterne i Sorø maler hus 
og laver legeplads for børn
Publiceringsår: 1970
Copyright: Sorø Lokalarkiv
Kilden stammer fra?: Sjællands 
Tidende
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10. ARTIKEL 10/8-1970 (renskrevet)

10/8-1970
Aktivisterne i Sorø maler hus og laver legeplads for børn

Beboerne i Søndergade slutter op om de unges aktion

Aktivisterne, der fredag aften besatte en saneringsejendom i Søndergade i Sorø, 
har haft travlt i weekenden. Huset er blevet overmalet med slagord, og det har fået 
navnet ‘Aktivisten’. Ved siden af huset er de unge gået i gang med at indrette en 
legeplads til kvarterets børn, som ligesom de selv ikke har noget sted at være.

Ved et fællesmøde i går eftermiddags motiverede de unge aktivister, de nu tæller 
20-30, deres aktion.

“Vi vil demonstrere mod, at folk skal bo i så dårlige ejendomme som denne, og så vil 
vi gøre opmærksom på, at vi ikke selv har noget sted at være, uden at vi skal bruge 
penge”, sagde ‘Smil’, der er aktivisten bag aktivisterne.

“Vi vil også lave en del for børnene. De har faktisk aldrig haft et sted at være. Vi 
flytter ikke ud af huset, før kommunen giver os et andet sted at være. Skal vi ud 
herfra, så må vi bæres ud.” Hele aktionen blev sat i system i weekenden. De unge 
blev delt op i grupper, som skal klare forskellige opgaver. Nogle skal arbejde med 
legepladsen, og andre skal sørge for rengøringen m.m.

Beboerne i Søndergade er pludselig blevet meget aktivt indstillet over for aktionen. 
Flere af dem er kommet med møbler til de unge, og søndag morgen mødte enkelte 
op med varmt vand og mad til de unge. 

Alle beboerne i Søndergade er blevet inviteret til at besigtige ‘Aktivisten’, og man 
kan allerede fornemme et sammenhold mellem aktivisterne og beboerne.

I dag vil aktivisterne invitere akademister til at besøge ejendommen, og de unge fra 
andre byer er også inviteret. Der er så meget plads i huset, at der også er blevet 
plads til børnene. Når det regner, og de ikke kan lege på den nye legeplads, får de 
lov til at komme indenfor og lege med aktivisterne.

Sorø politi har ikke besøgt ‘Aktivisten’ siden fredag aften, og politiet synes at have 
indtaget en afventende holdning over for aktionen. Man vil tilsyneladende ikke skride 
ind, før kommunen sætter kongens foged på sagen, og man må formode, at de 
folkevalgte tager situationen op til debat, før de foretager sig noget. Der er blevet 
råbt og skreget på en ungdomsborg i Sorø i mange år, men det er kun blevet ved 
snakken. Nu har de unge taget sagen i egen hånd.
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10. ARTIKEL 10/8-1970 (redigeret)

10/8-1970
Aktivisterne i Sorø maler hus og laver legeplads for børn

Beboerne i Søndergade slutter op om de unges aktion.

20-30 aktivister besatte fredag aften en saneringsejendom i Søndergade i Sorø, og 
er derudover i gang med at indrette en legeplads til kvarterets børn. Aktivisternes 
formand udtaler, at de demonstrerer for at gøre opmærksom på de dårlige bolig-
forhold, og for at vise, at de unge ikke har noget sted at opholde sig. De vil samti-
digt gøre noget for børnene, som heller ikke har et sted at være. Beboerne i Sønder-
gade er aktivt indstillet over for aktionen, og bidrager ved at komme med møbler, 
varmt vand og mad til de unge i ‘Aktivisten’, som huset er blevet kaldt. Sorø politi 
har ikke tænkt sig at skride ind, før kommunen sætter Kongens foged på sagen, og 
sagen skal debateres, før sådan noget sker.
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11. ARTIKEL 11/8-1970

Om kilden
Titel: Aktivisterne får lov til at blive
Publiceringsår: 11. august, 1970
Copyright: Sorø Lokalarkiv
Kilden stammer fra?: Sjællands Tidende
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11. ARTIKEL 11/8-1970 (renskrevet)

11/8-1970
Aktivisterne får lov til at blive
Beboer i Slagelse tilbyder de unge møbler

Det er i dag den femte dag, unge aktivister bebor en saneringsejendom i Sorøs Søn-
dergade. Aktivisterne er ved at være veletablerede, men så sent som i morges hen-
vendte en borger fra Slagelse sig til Sjællands Tidende for at tilbyde ekstra møbler til 
de unge. Slagelseanerens telefonnummer er overdraget til aktivisterne, som er glade 
for henvendelsen. 
Ejendommen sorterer under kommunens udvalg for faste ejendomme, og dets form-
and, Gerner Larsen (S), siger, at man fra udvalgets side ikke vil gøre noget for at få 
de unge fjernet.
På et eller andet tidspunkt skal ejendommen rives ned, og såfremt aktivisterne sta-
dig er der til den tid, vil kommunen formentligt henvende sig til Kongens foged for at 
få de uge fjernet.
Det er dog muligt, at der forinden findes en løsning på problemet. Kommunen kan 
f.eks. anvise de unge en anden bolig, og aktivisterne er ihvertfald indstillet på at 
optage forhandlinger.
Sorøs aktivister kan på mange områder ikke sammenlignes med de aktivister, der 
har besat ejendomme i København. De københavnske aktivister tilhører som regel 
en meget sluttet kreds med et specielt ideologisk sigte.
De unge soranere kommer fra alle samfundsgrupper og aldersklasser. Yngste aktivist 
er omkring 15, og de ældste er mere end 30. Ikke alle aktivisterne bor permanent i 
‘Aktivisten’. En del af dem er hjemmeboende gymnasiaster og læredrenge, som blot 
opholder sig i lejligheden om eftermiddagen og om aftenen, mens de passer arbejde 
og skole om formiddagen.
Andre af aktivisterne er arbejdsmænd eller jord- og betonarbejdere, som har fattet 
sympati for aktionen. Nogle er skifteholdsarbejdere, og der er derfor enkelte aktiv-
ister i huset hele døgnet rundt.
Enhver kan frit gå ind i huset, og dette gælder også politi og repræsentanter for 
kommunen. Aktivisterne vil først sætte sig til modværge, hvis det viser sig, at kom-
munen vil smide dem ud.

(redigeret)
11/8-1970
Aktivisterne får lov til at blive
Beboer i Slagelse tilbyder de unge møbler

I dag er den femte dag, saneringsejedommen i Sorøs Søndergade bliver beboet 
af unge aktivister. De unge soranere kommer fra alle samfundsgrupper og alder-
sklasser. Alle er velkomne i huset, også politi og repræsentanter for kommunen. 
Aktivisterne er veletablerede, men i morges tilbød en borger møbler til de unge. 
Formanden for kommunens udvalg for faste ejendomme, Gerner Larsen (S), siger, 
at de ikke vil fjerne de unge. Hvis aktivisterne stadig er der, når ejendommen skal 
nedrives, henvender kommunen sig til Kongens foged. Aktivisterne vil først sætte til 
modværge, hvis kommunen forsøger at smide dem ud.
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12. ARTIKEL 21/8-1970

Om kilden
Titel: Aktivisthuset i Sorø rives ned  Publiceringsår: 21. august, 1970
Copyright: Sorø Lokalarkiv   Kilden stammer fra?: Sjællands Tidende
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12. ARTIKEL 21/8-1970 (renskrevet)

Aktivisthuset i Sorø rives ned

Sorø byråds udvalg for faste ejendomme har som kort omtalt i lørdags truffet en 
beslutning om at rive ejendommen Søndergade 14 i Sorø ned, efter den sidste af de 
gamle beboere, fru Tideman, har fået en anden lejlighed og er flyttet.
Huset er blevet kendte gennem den såkaldte ‘boligaktion’ i Søndergade. Arbejdet med 
nedrivningen udbrydes i offentlig licitation, som det er sket med en lang række af an-
dre gamle huse i Søndergade, som kommunen gennem den sidste halve snes år har 
købt og revet ned som led i en byfornyelsesplan. En annonce om licitationen vil frem-
komme i dagbladene i morgen.
Man kan dermed se afslutningen på ‘Boligaktionen’ i Søndergade, der har interesseret 
nogle, moret andre og bekymret adskillige.
Fra starten var det en sammenrodet affære, og man var hurtigt klar over, at det - 
måske med en enkelt undtagelse - var de forkerte ledere.
Et par yngre mænd, der har boet i Søndergade - og hvoraf en havde været med i 
en boligaktion i Hudegården i København - rykkede ind i huset, og et større antal 
skoleelever fulgte med i deres fritid.
Hvad de egentlige ‘boligaktivister’ ville, var lidt tåget, men det var noget med, at der 
var folk i huset over for, der boede under ringere forhold.
(...) sig om, at de endelig havde fået et hus, hvor de kunne regere i fritiden. Det blev 
for deres vedkommende en demonstration for det ungdomshus, som der har været 
talt så meget om, men aldrig er blevet gjort noget ved.
De egentlige boligaktivisters antal voksede til fem. To er nu anholdt af politiet for ty-
verier. De resterende tre har endnu i de sidste døgn boet og sovet i huset, men ingen 
af dem er egentlig boligsøgende. Den ene har tidligere, mens han var familiefar, fået 
anvist bolig af kommunen, men bor ikke længere sammen med familien.
Der har været trykket stemning blandt de unge skoleelever efter anholdelserne - og 
ingen af dem vil føle nogen særlig sorg, når huset ‘Aktivisten’ rives ned. Det var mor-
somt at have et sted at male på væggene og hygge sig, men trods alt var det for 
midlertidigt, for beskidt og elendigt...
En del af byens borgere har med sommerfugle i maven fulgt deres børns deltagelse 
i ‘aktionen’. De kan trygt regne med, at ingen har taget skade af den - nogle har 
måske lært af den - og stoffer har ikke været indblandet.
Men tilbage bliver et momento til byrådet og de respektive udvalg, kommissioner og 
nævn, der administrerer fritiden, om at hjælpe de unge til det sted, de så gerne vil 
have og har god brug (...). 

(redigeret)
Aktivisthuset i Sorø rives ned

Sorø byråds udvalg for faste ejendomme har besluttet at rive saneringshuset i Søn-
dergade 14 i Sorø ned, efter at den sidste af de gamle beboere er flyttet ud. Ingen 
af de mange boligaktivister, der et stykke tid besatte huset, vil føle nogen sorg, når 
‘Aktivisten’ bliver revet ned. Deres mål med aktionen var fra starten tåget, og siden 
flere af lederne af aktionen blev arresteret for bl. a. tyveri, har der været en trykket 
stemning iblandt de unge. Tilbage bliver et momento til byrådet der administrerer 
fritiden, om at hjælpe de unge finde et sted, hvor de endelig kan være.
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13. ARTIKEL 5/9-1970

Om kilden
Titel: De forkerte ødelægger det bedste i oprøret
Publiceringsår: 5. sept., 1970
Copyright: Sorø Lokalarkiv
Kilden stammer fra?: Kronik af Ole Reitov i Sjællands Tidende
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13. ARTIKEL 5/9-1970 (renskrevet)

5/9-1970  De forkerte ødelægger det bedste i oprøret

For godt et par uger siden besatte en række unge mennesker en saneringsmoden ejen-
dom i Sorø. Formålet var at gøre opmærksom på de dårlige boligforhold samt at skabe 
et fristed for de unge i byen. Et sådant mangler nemlig, og kommunalbestyrelsen har 
svigtet totalt ved ikke allerede at have åbnet et sted, hvor de unge kan samles.
Aktionen høstede mange steder sympati, og de unge viste da også ret hurtigt, at de 
forstod at administrere huset. Der blev indført forbud mod narkotika, og ifølge regle-
mentet skal der være ro kl. 22. Såvidt er alting godt, men så fik de unge og resten af 
byen pludselig at vide, at en af lederne af aktionen var blevet arresteret for nogle tyv-
erier foretaget for et par måneder siden.
Hermed har mange vendt ryggen til de unge og siger nu, “Nå, så det er den slags, der 
nu gør oprør.” Hertil kan blot svares, at det bl. a. er den slags, der gør oprør. De skal de 
have lov til, men desværre skader det de positive ‘oprøreres’ sag meget. Mange af de 
unge, der i dag besætter huse har en ideologisk baggrund. Det er intellektuelle unge, 
som mener, at der er noget galt med præsentationssamfundet. De har en baggrund for 
det, de gør, og de kan argumentere for deres aktioner.
Desværre hører et par af lederne boligaktionen i Sorø ikke til den kategori. En af dem 
har ved sin kriminalitet ødelagt hele ideen med aktionen. Han har ikke vist, hvordan 
man skal forbedre samfundet, kun brugt slidte floskler, som alle er trætte af at høre på.
Skal man ændre samfundet, og det mener undertegnede, at man skal, så må man 
komme med konstruktive forslag. Man må selv vise vejen, være positiv og så prøve at 
overhøre dumme bemærkninger om langt hår og hash-rygning.
Man skal ikke lave oprør for sin egen mageligheds skyld. Samfundet er fuldt af under-
trykte borgere, og det er dem, der skal kæmpes for. De skal gøres deres situation bevi-
dst. De skal være klar over, at statsmagten har gjort dem til enstænkende væsener, der 
kun protesterer i det små, men ikke tør stå op og sige, “Hvad er meningen?”
Der skal ikke være egentlige ledere i forandringen af vort samfund. Alle må være med, 
men man må passe på, at det ikke bliver de forkerte, der præger billedet.
Progressive synspunkter og handlinger skal ikke være forbeholdt et intellektuelt min-
dretal, det må enhver i samfundet have ret til, men skal man vinde forståelse for sine 
synspunkter, er det formentlig ganske praktisk, at det er folk, der ved hvad det hele 
drejer sig om, der fører an.
Ole Reitov.

(redigeret)

5/9-1970 De forkerte ødelægger det bedste i oprøret
Da en række unge mennesker for et par uger siden besatte en saneringsejendom i 
Sorø, høstede aktionen sympati, idet de unge endelige havde det fristed, de manglede, 
og som kommunen ikke ville give dem. Da en af lederne blev arresteret for tyveri, 
vendte folk dem ryggen, idet de anså dem for at være ‘kriminelle typer’. Det er synd, 
idet mange unge der i dag besætter huse, er intellektuelle og har en ideologisk grund 
til det. De mener der er noget galt med samfundet, og vil forbedre det. Skal man vinde 
forståelse for sine synspunkter, bør det dermed være folk, der ved hvad det drejer sig 
om, der fører an.



KILDER.dk

Kilder til Aktivisterne

14. ARTIKEL 23/9-1970

Om kilden
Titel: Nu falder aktivist-huset
Publiceringsår: 23. sept., 1970
Copyright: Sorø Lokalarkiv
Kilden stammer fra?: Sjællands Tidende
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15. ARTIKEL 23/9-1970

Om kilden
Titel: “Aktionen”, der kvalte sig selv
Publiceringsår: 23. sept., 1970
Copyright: Sorø Lokalarkiv
Kilden stammer fra?: Sjællands Tidende
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15. ARTIKEL 23/9-1970 (renskrevet)

Onsdag d. 23. September 1970 - Sorø
‘Aktionen’, der kvalte sig selv

En entreprenør fra Hedehusene tog i dag fat på at nedrive den gamle saneringsejendom 
i Søndergade i Sorø, der for et par måneder siden blev ‘besat’ af unge mennesker, der 
kaldte sig boligaktivister - men ‘aktionen’ var forlængst løbet ud i sandet og endt i skidt 
og ingenting.
Fra kommunens side tog man det sikkert fornuftige parti at lade ‘aktivisterne’ husere i 
det gamle hus, og dermed snød man indflytterne for den triumf, det ville have været at 
blive smidt ud.
Aktionen kom dermed til at vare så længe, at den afslørede sig selv helt ud i karrika-
turen. I den sidste tid har ‘Aktivisten’ nærmest stået tomt, fordi der var blevet så be-
skidt, at man ikke kunne være der. En hverdag kunne indflytterne ikke klare.
‘Aktionen’ blev anført af en ung mand, der havde været med - hed det sig - til boligak-
tionen i ‘Hudegården’ i København. En lidt ældre kammerat sluttede sig til ham. De blev 
anholdt for tyveri og idømt henholdsvis 3 og 6 måneders fængsel.
(...) spirituskørsel, og tilbage var kun den fjerde - en mand, der tidligere har fået anvist 
bolig af kommunen, men er flyttet fra familien. Han indrettede sig i det bagerste rum på 
1. sal i baghuset - det sidste sted, man kunne være forskidt - og her kunne han stadig 
samle nogle få unge mennesker omkring sig, og her blev røget hash.
De fleste af de unge ‘aktivister’ der en overgang fyldte de gamle huse, var skolebørn 
eller lærlinge, der endelig havde fået et sted at være. De morede sig i den første tid 
med at male på væggene og lavee kollektiv husorden, og i de fleste af de mange rum 
blev der spredt gamle tæpper og gamle madrasser ud på gulvene, så man på hippie-vis 
kunne hygge sig, og det blev en varmestue for de unge.
Efterhånden groede det hele til med skidt, fordi ingen gjorde rent, og askebægre blev 
væltet ud på tæpper og madrasser, så der ikke var til at være. Sådan kvalte ‘aktionen’ 
sig selv. Børnene har forhåbentlig lært, at man skal være (...)

(redigeret)

Onsdag d. 23. September 1970 - Sorø
‘Aktionen’, der kvalte sig selv

I dag begyndte nedrivningen af saneringsejendommen i Søndergade i Sorø, der for 
nogle måneder blev besat af nogle unge selvudnævnte boligaktivister. De fleste af ‘ak-
tivisterne’ var skolebørn eller lærlinge, der endelig havde fået et sted at være. To af 
aktionens ledere blev anholdt for tyveri, en for spirituskørsel. Den sidste leder blev i 
huset, hvor han røg hash sammen med de tilbageværende unge. Fordi ingen gjorde 
rent i huset, groede alting efterhånden til med skidt, og så ville ingen bo der længere. 
Således kvalte aktionen sig selv.
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16. ARTIKEL 23/9-1970 

Om kilden
Titel: Ingen barrikadekamp, da nedbrydningen 
af “Aktivisten” begyndte
Publiceringsår: 23. sept., 1970
Copyright: Sorø Lokalarkiv
Kilden stammer fra?: Sjællands Tidende
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16. ARTIKEL 23/9-1970 (renskrevet)

23/9-1970
Ingen barrikadekamp, da nedbrydningen af ‘Aktivisten’ begyndte

Der blev ingen kamp på barrikader, da firmaet Hemming Hansen til morgen påbegyndte 
nedbrydningen af ‘Aktivisten’ i Søndergade i Sorø. Der var kun to aktivister tilbage i 
bagbygningen, da en arbejder smed de første tegl ned i gården, og de pakkede deres 
personlige ting sammen og forlod Aktivisten i ro og orden efter at have snakket hy-
ggeligt med arbejderen et stykke tid.
Endnu går man ikke i gang med bulldozere. En arbejder vælter først det, han kan, rest-
en overlader man så til maskinerne. Det er ikke noget synderligt vanskeligt arbejde, da 
murene er ved at falde sammen af sig selv i forvejen.
Følte aktivisterne ikke så meget ved nedbrydningen, så stak det til gengæld i mange 
hjerter hos beboerne i Søndergade. “Nu ryger nr. 14”, sagde en dame, og en ældre be-
boer fortalte med vemod om alle de minder, der knyttede sig til huset i gammel tid. De 
fleste ejendomme i Søndergade er ikke bedre værd end at destruere, men alligevel el-
sker beboerne dem. Der er en meget speciel atmosfære i kvarteret, og næsten samtlige 
beboere frygter den dag, de bliver nødt til at flytte.
For de to sidste aktivister bliver det ikke noget problem at finde et andet sted at bo. 
Den ene oplyste til morgen, at en genbo til aktivisten havde tilbudt ham et værelse for 
30 kr. om måneden.

(redigeret)

23/9-1970
Ingen barrikadekamp, da nedbrydningen af ‘Aktivisten’ begyndte

Der blev ingen kamp på barrikader, da nedbrydningen af ‘Aktivisten’ i Søndergade i 
Sorø i morges blev påbegyndt. De to aktivister, der var tilbage i bygningen, pakkede 
deres ting og forlod ejendommen i ro og orden. Aktivisterne følte ikke nogen sorg ved 
nedbrydningen, men mange beboere i Søndergade var triste ved tanken. De fleste af 
ejendommene i kvarteret er faldefærdige, men beboerne elsker dem til trods, og de fry-
gter den dag, hvor de selv bliver nødt til at flytte. 


