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3.5	 Røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Privatbanken	i	Herlev	
den	3.	december	1985

3.5.1	 Indledning

En	bankbetjent	hentede	den	3.	december	1985	penge	på	Herlev	Posthus.	På	vej	
ud	til	pengetransportbilen	blev	han	i	et	vindfang	slået	to	gange	i	baghovedet	af	
en	mand,	der	havde	siddet	 i	en	kørestol.	Bankbetjenten	sank	 i	knæ,	og	man-
den	tog	sækken	med	penge	fra	ham.	En	medgerningsmand	rettede	samtidig	en	
geværlignende	genstand	mod	betjenten.	De	to	gerningsmænd	løb	herefter	 fra	
posthuset	over	 til	en	parkeringskælder,	hvor	en	yderligere	medgerningsmand	
ventede	i	en	flugtbil,	og	de	kørte	fra	stedet.	Udbyttet	var	1.485.000	kr.	i	kontanter	
og	68.499.735,71	kr.	i	checks.

Efterforskningen	af	dette	forhold	gennemgås	i	det	følgende	i	overensstemmelse	
med	den	i	indledningen	til	kapitel	3	beskrevne	fremgangsmåde.	Desuden	gen-
nemgås	PET’s	overvågning	af	Appel-gruppen1	i	tiden	februar	1985	til	maj	1986.

3.5.2	 Dokumentation

Kommissionen	har	gennemgået	et	stort	materiale	vedrørende	røveriet	mod	en	
pengetransport	fra	Privatbanken	i	Herlev	den	3.	december	1985	og	PET’s	over-
vågning	af	Appel-gruppen	i	den	ovenfor	angivne	periode.	Den	del	af	materialet,	
der	er	af	væsentlig	interesse,	er	gengivet	nedenfor.

Det	følger	af	rapport	af	4.	februar	1985	fra	PET	bl.a.:		

”…
Vedr.:		 Observation	i	forbindelse	med	røveri	på	Bagsværd	Torv,	
d.d.
Afd.	4,	mandag	den	o4.o2.85.
…	

[En	medarbejder	fra	afdeling	2]	anmodede	d.d.	om	observation	af	neden-
stående	adresser,	idet	de	nævnte	personer	muligvis	kunne	have	deltaget	i	
ovenstående	røveri.

1	 Efter	opdagelsen	 i	maj	1989	af	Appel-gruppens	dæklejlighed	 i	Blekingegade	fik	gruppen	 i	pressen	navnet	
Blekingegadebanden.
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DØLLNER,	Peter,	…

JØRGENSEN,	Niels,	…
WEIMANN,	Jan	Carl,		…

LAUESEN,	Torkil,	…

FORLAGET	MANIFEST,	…
…”

Af	ovennævnte	rapport	fremgår,	at	der	ikke	blev	observeret	noget	bemærkelses-
værdigt.

Ifølge	 rapport	af	5.	 februar	1985	 fra	Gladsaxe	Politi	anmeldte	en	person	ano-
nymt	nogle	sydamerikanere	som	gerningsmænd	til	røveriet	dagen	forinden	på	
Bagsværd	Torv.	Af	senere	rapporter	og	domsudskrifter	 i	sagen	fremgår,	at	de	
pågældende	sydamerikanere	havde	begået	røveriet.

Det	fremgår	af	notater	på	PET’s	personsager	vedrørende	Jan	Weimann	og	Tor-
kil	Lauesen,	at	deres	fingeraftryk	den	12.	november	1985	blev	udlånt	til	Lyngby	
Politi.

Af	 rapport	af	3.	december	1985	 fra	Gladsaxe	Politi	 ”vedr.	særligt	 farligt	 røveri	
mod	pengeinstitut/pengetransport,	forøvet	d.d.	kl.	ca.	o91o	ud	for	Herlev	Post-
kontor,	Herlev	Ringvej	4,	2730	Herlev”	fremgår	bl.a.	følgende	fra	afhøring	af	en	
bankbetjent:

”…
Umiddelbart	efter	de	havde	parkeret	vognen,	hvor	…	herefter	blev	siddende,	
forlod	afhørte	bankvognen	og	gik	ind	i	posthuset,	hvor	han	gik	ned	gennem	
ekspeditionslokalet.	I	den	sydlige	ende	af	lokalet	er	et	kontor	beliggende,	
hvor	han	henvendte	sig.

Han	fik	herefter	udleveret	en	postsæk	–	alm.	str.	ca.	11o	x	6o	cm,	der	var	
snøret	til	og	plomberet.

Han	kvitterede	herefter	for	sækken	med	indhold	–	7o	millioner	kr.	Han	vid-
ste	aldrig	på	forhånd,	hvade	der	var	kontanter	og	hvad	der	var	checks,	når	
han	kvitterede	for	modtagelsen	af	værdiforsendelser	rundt	omkring.
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Han	forlod	kontoret	og	gik	tilbage	gennem	ekspeditionslokalet,	og	mener,	
at	der	var	en	enkelt	kunde	til	stede.

Da	han	kom	ud	i	forhallen,	skulle	han	dreje	til	højre	for	at	komme	ned	af	
trappen	–	5	 trin	 i	granit.	Han	gik	ned	 langs	trappeløbets	højre	side.	Han	
bemærkede,	at	en	postfunktionær	kom	gående	op	af	trappen	i	modsatte	
side.	Umiddelbart	efter	ham	–	skråt	bagved	så	afh.	ikke	rigtig	kunne	se	pgl.	
kom	en	mandsperson	ligeledes	gående	op	af	trappen.	Personen	beskrives:

	 A:	 	mand,	ca.	25-3o	år,	 ca.	175	cm,	 	alm.	bygning,	mørk	 jakke	og	
mulig	gumminsko,

	 	 Kan	ikke	genkendes.

Da	A	var	halvt	oppe	af	trappen,	tabte	denne	nogle	papirer	på	trappetrinet,	
og	afhørte	sagde:	”Hov	–	du	tabte	noget”.	Afh.	lagde	ikke	mærke	til	hvor-
vidt	A	tog	notits	af	bemærkningen	men	dette	har	har	formentlig	ikke	gjort,	
idet	A,	da	denne	var	på	 linie	med	afhørte	vendte	omkring	på	 trappen	og	
slog	 afhørte	 oven	 i	 hovedet	 med	 en	 ukendt	 genstand.	 Afhørte	 mener,	 at	
genstanden,	der	blev	slået	med,	mulig	er	fremstillet	af	bøjeligt	materiale,	
måske	gummi,	idet	han	følte,	at	genstanden	”gav	efter”.

Afhørte	 blev	 ikke	 ”slået	 ud”	 og	 fortsatte	 automatisk	 sin	 fremdrift	 ned	 af	
trappen,	 og	 da	 han	 nåede	 det	 nederste	 trin,	 blev	 han	 slået	 i	 hovedet	 en	
gang	 til	–	stadig	direkte	oven	 i	hovedet,	hvilket	sandsynlig	skyldtes,	at	A	
stod	højere	placeret	end	afhørte.

Da	afhørte	blev	slået	anden	gang,	gik	han	halvt	ned	i	knæ,	og	kom	herved	
til	at	se	skråt	til	venstre,	hvor	han	bemærkede,	at	der	bag	en	kørestol,	stod	
en	anden	person,	der	beskrives	som:

	 B:	 	mand,	ca.	3o	år,	ca.	185	-	19o	cm,	spinkel	af	bygning,	mørkt	over-
skæg	(buet	til	forbi	mundvige)	enten	tilkækket	underansigt	eller	
bar	fuldskæg,	meget	markeret	ansigt,	iført	blå	hue	–	mulig	ele-
fanthue,	mørkeblå	vindjakke	(	vinduespudser/arbejdsjakke	med	
glat	overflade)	meget	markeret	ansigt.

	 	 Kan	genkendes	in	natura.

B	pegede	på	afhørte	med	en	genstand,	som	beskrives:

	 a:	 	sort	geværlignende	genstand,	ca.	25	mm	i	dia.	med	stort	hul	 i	
midten,	ca.	3o-35	cm	synligt	af	”løbet”.
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Afhørte	bemærkede	intet	skæfte.	Han	var	dog	overbevist	om,	at	det	var	et	
våben	af	én	eller	anden	slags,	og	han	ventede	kun	på	braget,	og	havde	en	
sugende	fornemmelse	i	maven.

Samtidig	hermed	gik	A	op	på	højre	side	af	afhørte,	og	hev	postsækken	ud	af	
afhørtes	højre	hånd.	Afhørte	havde	på	dette	tidspunkt	ikke	særlig	godt	fat	i	
sækken	grundet	de	2	slag	i	hovedbunden.

A	gik	herefter	hurtigt	ud	af	vindfanget	højre	om	afhørte,	og	samtidig	her-
med,	skubbede	B	kørestolen	til	side	og	gik	ligeledes	ud	gennem	vindfanget	
–	skråt	ind	foran	afhørte.

Afhørte	bemærkede	herefter,	 at	A	og	B	 løb	hen	af	 fortovet,	hvor	de	 for-
svandt	ned	af	en	gangtunnel	under	Herlev	Ringvej.
…

Afhørte	pointerer,	at	B	stod	i	”stående	skydestilling”	med	sin	genstand	som	
han	holdt	ind	mod	højre	hofte.
…”

Følgende	fremgår	af	resumérapport	af	10.	december	1985	fra	Gladsaxe	Politi:

”Røveriet	blev	begået	tirsdag	den	3.	december	1985	kl.	ca.	0910	på	fortovs-
arealet	ud	for	Herlev	Posthus	…	mod	pengetransport	fra	Privatbanken,	der	
afhentede	omsætningen	fra	posthuset	fra	den	2.	december	1985	på	i	alt:

	 kr.		 1.485.000,-		 kontant	(alle	sedler)
	 kr.		 68.499.735,71	checks.

Der	kan	sammenfattes	følgende	signalementer	til	sagen:

	 A.-	 	der	sad	i	kørestol	–	og	slog	pengebu[det]	mand,	27.	-	32	år,	ca.	
175	cm.	alm.	bygning,	mørkt	kort	hår,	mørkt	overskæg,	 iført	 -	
marineblå	 tophue,	 grå/hvidnistret	 uldjakke	 til	 midt	 på	 bagen,	
muligt	gummisko.

	 B.	-		 	der	 førte	kørestol	–	og	 truede.	mand,	ca.	30	år,	180	-	190	cm,	
spinkel,	sort	kort	hår,	sort	overskæg	 (Djenkis	Kahn),	markeret	
ansigt.	Muligt	briller	med	kraftigt	mørkt	stel,	iført	–	blå	tophue	
og	blå	vindjakke



	 	 851

herlev



	 C.	-		 	fører	af	bil.	mand,	40	-	45	år,	ca.	185	cm,	alm.	bygning,	mørkt/
mørkblond	hår,	kravelangt	bagtil	–	klippet	over	ørerne,	sort	over-
skæg.	Iført	–	halvlang	lys	dunfrakke.

	 	 Personerne	kan	muligt	genkendes.

	 BIL	-	 personbil,	TOYOTA,	Corolla/Tercel,
	 	 …
Pengetransportbilen	 kørte	 som	 sædvanlig	 op	 til	 posthuset	 og	 holdt	 på	
bredt	fortov	ved	indgangen	til	sædvanlig	tid.	Pengebudet	steg	ud,	medens	
chaufføren	blev	siddende	på	sin	plads	i	bilen.

Da	pengebudet	havde	hentet	pengene	på	posthuset	(	i	en	alm.	blød	post-
sæk	med	post-logo)	og	gik	ned	ad	trappe	i	vindfang,	blev	han	slået	ned	af	
A,	der	sammen	med	B	i	mellemtiden	var	ankommet	til	posthuset	med	A.	
siddende	i	kørestol	og	B.	som	fører.	De	havde	placeret	sig	ved	handicapele-
vator	i	vindfanget	til	højre	for	trappen.	(set	udefra).	Da	pengebudet	gik	ned	
ad	trappen,	gik	A.	op	til	ca.	midt	på	trappen,	hvor	han	slog	pengebudet	2	
gange	i	baghovedet	med	en	ikke	særlig	hård	genstand.	Pengebudet	sank	i	
knæ,	hvorefter	A.	tog	pengesækken	fra	ham.	Medens	dette	stod	på,	rettede	
B,	der	var	gået	fra	handicapelevatoren	til	modsatte	side	af	vindfanget	en	
genstand	(	et	eller	andet	med	hul	i)	mod	pengebudet.

Efter	at	have	 taget	pengesækken	 løb	A	og	B	ud	 fra	 vindfanget	 via	auto-
matisk	dør,	videre	ad	fortovet	i	nordlig	retning	og	ned	ad	trappe	til	tunnel.	
Herefter	til	venstre	ad	tunnellen	under	Ringvej	til	parkeringskælder	i	for-
bindelse	med	butikscenter,	hvor	de	steg	ind	i	ventende	personbil	med	C.	
som	fører.	Bilen	holdt	ved	tunnellens	udmunding	med	åbne	døre.	Herefter	
blev	bilen	ført	ad	rampe	til	Herlev	Bygade.

Efterfølgende	 formtl.	 fortsat	ad	Herlev	Bygade	-	Herlevgårdsvej	 -	Vinde-
byvej.”

Af	 rapport	 af	 3.	 december	 1985	 fra	 Gladsaxe	 Politi	 fremgår	 bl.a.,	 at	 to	 vidner	
kort	 inden	røveriet	ud	for	Herlev	Posthus	så	to	personer,	hvoraf	den	ene	sad	i	
rullestol,	 mens	 den	 anden	 skubbede	 rullestolen.	 Vidnerne	 var	 100%	 sikre	 på,	
at	det	var	et	falskt	overskæg,	som	personen	i	kørestolen	havde	haft.	Det	ene	af	
vidnerne	var	tilsvarende	100%	sikker	på,	at	personen,	der	skubbede	kørestolen,	
havde	falskt	overskæg.
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Det	ses	af	udskrifter	af	aflytning	af	lederen	af	PFLP	i	Danmark,	Hassan	Abu-Da-
yas,	telefon	den	3.	december	1985,	at	der	ikke	var	noget	bemærkelsesværdigt	i	
samtalerne.	

Af	bilag	fra	Gladsaxe	Politi	fremgår	bl.a.,	at	man	den	12.	december	1985	sendte	
et	resumé	af	sagen	vedrørende	røveriet	mod	Herlev	Posthus	til	Interpol.	Det	blev	
anført	bl.a.,	at	det	 ikke	kunne	udelukkes,	at	 forbrydelsen	var	 forøvet	af	uden-
landske	statsborgere,	hvorfor	politiet	udbad	sig	oplysninger	om	lignende	røveri-
er	forøvet	i	Europa.

Hverken	Appel-gruppen	eller	røveriet	i	Herlev	var	nævnt	i	PET’s	afdeling	2’s	års-
beretning	for	1985.

Ved	telex	af	19.	december	1985	forespurgte	en	samarbejdspartner	i	forbindelse	
med	opdatering	af	sine	arkiver	PET,	hvorvidt	Jens	Holger	Jensen	og	Niels	Jør-
gensen	fortsat	var	aktive	i	PFLP.

Det	fremgår	af	telex	af	21.	februar	1986	fra	PET	til	ovennævnte	samarbejdspart-
ner	som	følger:

”…
Den	15.	september	1980	afgik	Jens	Holger	JENSEN	ved	døden	på	grund	af	
et	trafikuheld.	I	den	forbindelse	blev	der	foretaget	fornyede	undersøgelser	
omkring	 PFLP-tilhængerne,	 men	 der	 blev	 ikke	 fundet	 noget	 belastende	
omkring	disse	personer	i	den	sammenhæng.

Vi	har	ingen	informationer,	om	Niels	JØRGENSEN	stadig	har	forbindelse	til	
PFLP,	men	intet	tyder	derpå.”

Af	brev	af	30.	maj	1986	fra	Gladsaxe	Politi	til	Københavns	Politi	fremgår	bl.a.:

”./.	 Vedlagte	 sag	 journalnummer	 [røveriet	 mod	 en	 pengetransport	 ved	
Vester	port	den	2.	april	1982]...	sendes	tilbage	med	tak	for	lån,	idet	det	sam-
tidig	bemærkes,	at	den	her	verserende	røverisag	(sag	journalnummer	...)	
mod	pengetransport	ved	Herlev	Posthus	forøvet	den	3.	december	1985	ikke	
umiddelbart	synes	at	kunne	kædes	sammen	med	nærværende	sag.

Den	her	verserende	røverisag	er	stadig	uopklaret.”

I	rapport	af	19.	marts	1989	fra	Københavns	Politi	udarbejdet	af	kriminalassistent	
Jørn	Moos	i	forbindelse	med	efterforskningen	efter	røveriet	og	drabet	ved	Køb-
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magergade	Postkontor	blev	mistanken	mod	bl.a.	Niels	Jørgensen,	Jan	Weimann,	
Karsten	Møller	Hansen,	Torkil	Lauesen	og	Peter	Døllner	vedrørende	en	række	
uopklarede	røverier	begået	i	tiden	fra	juli	1980	til	november	1988	gennemgået,	
herunder	røveriet	i	Herlev.	I	rapporten	var	det	vedrørende	røveriet	i	Herlev	anført,	
at	røveriet	var	uopklaret.	Herefter	anførtes	det:	”Umiddelbart	 ikke	konstateret	
sammenhæng	med	Appel-gruppen”.

Det	fremgår	af	rapport	af	5.	oktober	1989	fra	Københavns	Politi	bl.a.,	at	krimi-
nalinspektør	Kurt	Olsen	havde	beordret,	at	der	på	grundlag	af	gennemgang	af	
koster	sikret	fra	Appel-gruppens	lejlighed	i	Blekingegade	skulle	rejses	sigtelse	
over	for	bl.a.	Niels	Jørgensen	vedrørende	røveriet	i	Herlev.	

Af	rapport	af	6.	oktober	1989	fra	Københavns	Politi	fremgår	bl.a.,	at	Peter	Døll-
ner	blev	sigtet	for	røveriet	i	Herlev.

Kommissionen	 har	 ved	 gennemgang	 af	 akterne	 vedrørende	 Herlev-forholdet	
fra	retssagen	mod	Appel-gruppens	medlemmer	efter	Købmagergade-forholdet	
konstateret,	at	grundlaget	for	sagen	var	bl.a.,		at	der	i	lejligheden	i	Blekingegade	
var	fundet	kassettebånd	med	optagelser	fra	radioen	vedrørende	røveriet	i	Her-
lev,	adresser	og	kontooplysninger	på	firmaer	i	Herlev-området,	som	alle	havde	
checks,	der	var	bortkommet	i	forbindelse	med	røveriet,	beklædningsgenstande	
og	et	skydevåben,	der	kunne	være	anvendt	ved	røveriet.	

Af	Østre	Landsrets	dom	af	2.	maj	1991	i	Blekingegade-sagen	fremgår	bl.a.,	at	
Niels	Jørgensen,	Torkil	Lauesen,	Jan	Weimann,	Karsten	Møller	Hansen,	Carsten	
Nielsen	og	Bo	Weimann	var	tiltalt	for	at	have	begået	røveriet	i	Herlev,	og	at	de	
alle	blev	frifundet	herfor.

Følgende	fremgår	af	artikel	af	4.	januar	2008	i	Jyllands-Posten:

”…
Peter	Øvig	Knudsen	oplyser,	at	Per	Larsen	under	researchen	til	bogen	har	
forklaret	forfatteren,	at	der	også	var	mistanke	til	Blekingegade-banden	ved	
røverierne	mod	Daells	Varehus	i	1986	og	et	røveri	i	Herlev	samme	år.	…”
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Forhenværende	 kriminalassistent	 Leif	 Faurskov	 Myrhøj	 har	 afgivet	 følgende	
skriftlige	besvarelse	af	1.	maj	2012	på	spørgsmål	fra	Blekingegade-kommissio-
nen,	jf.	undersøgelseskommissionslovens	§	9,	stk.	2:

”Spørgsmål	1.	

Tjenestemæssig	baggrund:

Jeg	blev	ansat	i	Politiet	den	1.august	1952.	Efter	bestået	begynderkursus	
blev	jeg	ansat	ved	Ordenspolitiet	på	Frederiksberg	pr.	15.december	1952.	
Jeg	blev	fastansat	den	1.august	1954.	Deltog	i	den	almindelige	omgangs-
tjeneste	 -	 dvs.	 gadepatruljering	 og	 udrykninger	 fra	 Politistationen.	 Jeg	
søgte	og	fik	en	stilling	som	politibetjent	i	Ordenspolitiet	i	Lyngby	i	april	eller	
maj	1955.	Indtil	1959	eller	1960	arbejdede	jeg	som	almindelig	politibetjent	
på	 treskifte	 tjeneste.	 Omkring	 1960	 var	 jeg	 med	 i	 en	 motorcyklepatrulje	
med	 tjeneste	 i	 hele	 politikredsen.	 Jeg	 kom	 op	 som	 ekstraordinær	 med-
hjælper	i	Kriminalpolitiet	i	Lyngby	i	vintrene	1960-61	og	1961-62.	Søgte	og	
fik	en	kriminalbetjentstilling	i	Politiets	Efterretningstjeneste	den	1.januar	
1963,	hvor	jeg	var	indtil	den	1.maj	1969.	l	PET	arbejdede	jeg	i	afd.	11,	den	
såkaldte	 politiske	 afdeling	 indtil	 efteråret	 1968,	 da	 jeg	 sammen	 med	 en	
kollega	blev	sat	til	at	revidere	alle	personsager	i	arkivet.	Da	jeg	ikke	ville	
spilde	min	tid	i	en	”kastreret”	afdeling,	søgte	jeg	og	fik	pr.	1.maj	1969	en	
stilling	som	kriminalbetjent	i	Kriminalpolitiet	i	Gladsaxe.	

Jeg	har	aldrig	søgt	en	kommandostilling.

Efter	–	så	vidt	 jeg	husker	–	22	års	tjeneste	–	blev	jeg	kriminalassistent	-	
uden	kommando.

Efter	i	efteråret	1969	at	have	hjulpet	en	ældre	kriminaJmand	med	en	ar-
restantsag,	blev	jeg	tildelt	den	ene	arrestantsag	efter	den	anden.	Jeg	har	
næsten	aldrig	været	med	i	en	større	efterforskningssag,	idet	jeg	altid	var	i	
gang	med	en	arrestantsag-og	arrestantsager	skulle	passes,	og	arrestant-
sager	skulle	færdiggøres	ret	hurtigt,	så	der	var	hele	tiden	tidsfrister,	der	
skulle	overholdes.

At	arbejde	med	arrestantsager	næsten	hele	tiden	er	en	reel	belastning,	så	
da	jeg	fyldte	60	år,	den	19.april	1988,	søgte	jeg	og	fik	bevilget	min	afsked	
pr.1.august	1988.	Efter	den	dengang	gældende	regler	kunne	jeg	være	ble-
vet	i	Kriminalpolitiet	til,	jeg	fyldte	63	år.
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Spørgsmål	2:	

Hvad	var	Deres	opgaver	i	forbindelse	med	røveriet	mod	en	pengetransport	
fra	Privatbanken	i	Herlev	den	3.december	1985	(Rullestols-røveriet)?

Jeg	kan	huske,	at	jeg	var	ude	på	gerningsstedet,	Herlev	Postkontor,	men	
hvad	jeg	lavede,	kan	jeg	ikke	huske.	Når	vi	havde	store	sager,	sluttede	vi	
altid	dagen	med	et	møde,	hvorunder	taktikken	for	den	videre	efterforsk-
ning	blev	aftalt.	Af	kriminalinspektør	Jørn	Juhl	fik	jeg	på	mødet	til	opgave	
at	 spørge	 Politiets	 Efterretningstjeneste,	 PET,	 om	 de	 havde	 oplysninger,	
vi	kunne	bruge	 i	den	videre	efterforskning	-	her	specielt	med	hensyn	 til	
de	fingeraftryk,	som	Centralbureauet	havde	fundet	på	rullestolen.	Om	jeg	
ringede	til	PET	eller	skrev	en	notits	til	dem,	kan	jeg	ikke	huske.	Jeg	blev	i	
hvert	fald	kontaktet	af	afdelingen,	og	et	møde	blev	aftalt.	Hvor	mange	dage,	
der	var	gået	efter	røveriet	den	3.december	1985,	kan	 jeg	 ikke	huske.	På	
det	aftalte	tidspunkt	 indfandt	 jeg	mig	i	afdelingen,	der	dengang	havde	til	
huse	på	Bellahøj.	En	yngre	kriminalbetjent,	navn	?,	kom	ud	i	receptionen,	
præsenterede	 sig	 og	 viste	 mig	 derefter	 et	 amatørfoto	 af	 Holger	 Jensen,	
idet	 jeg	samtidig	fik	at	vide,	at	han	var	død	 i	1980.	Et	amatørfoto	var	 for	
øvrigt	ubrugeligt	i	en	efterforskning,	her	var	det	kun	de	officielle	politifo-
to,	der	kunne	benyttes.	Jeg	fik	derefter	overdraget	et	ca.	4	cm	tykt	bundt	
pengesedler	-	500	og	1000	kronesedler.	Pengesedlerne	havde	været	 i	en	
eller	anden	”fingeraftryksvædske”,	så	de	var	ubrugelige	i	almindelig	om-
sætning.	Jeg	fik	at	vide,	at	pengesedlerne	var	en	del	af	et	større	beløb,	som	
de	franskemyndigheder	havde	beslaglagt	hos	2	arabere.	Om	jeg	direkte	fik	
at	vide,	at	PET	mente,	at	pengesedler	hidrørte	fra	et	røveri	i	Lyngby	i	marts	
1985,	kan	jeg	ikke	huske.	Jeg	fik	at	vide,	at	PET	ikke	kunne	henvise	til	en	
bestemt	personkreds.	Om	vi	det	hele	taget	talte	om	andre	røverier,	kan	jeg	
ikke	med	bestemthed	huske.

Kollegaen	vidste,	at	jeg	havde	været	ansat	i	PET,	og	jeg	kan	huske,	at	jeg	
spurgte	ham,	om	hvem	hans	leder	var.	Han	svarede,	at	det	var	Hinge,	og	
at	han	sad	i	et	møde	og	ikke	havde	tid	til	at	hilse	på	mig.	Nu	må	man	ikke	
glemme,	at	dette	møde	skete	for	over	26	år	siden,	så	jeg	kan	ikke	udtale	
mig	om	mine	tanker	om	Hinges	lidt	besynderlige	opførsel.	Vi	havde	været	
i	samme	afdeling	et	stykke	tid,	så	det	havde	vel	været	helt	naturligt,	at	han	
lige	var	kommet	ud	og	hilst	på.

Hjemme	på	Gladsaxe	Politistation	skrev	 jeg	en	notits	til	Centralbureauet	
med	henvisning	til	fingeraftrykkene	på	rullestolen.	Pengesedler	og	notits	
blev	afleveret	i	vores	journal,	og	jeg	har	ikke	siden	hørt	om	udfaldet.	Na-
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turligvis	underrettede	jeg	lederne	af	efterforskningsgruppen,	kriminalas-
sistent	L.K.Christoffersen	og	kriminalassistent	Vagner	Eliseholm,	om	de	
”kulørte”	pengesedler.	Jeg	har	formentligt	også	underrettet	politiinspektør	
Jørn	Juhl,	der	selv	havde	en	fortid	i	PET,

Spørgsmål	3:		

Hvordan	var	Gladsaxe	Politis	ledelse	af	efterforskningen	struktureret?:

Efterforskningsgruppen	var	-så	vidt	jeg	husker	-	ledet	af	kriminalassistent	
L.K.Christoffersen	og	det	overordnede	ansvar	havde	kriminalassistent	kri-
minalassistent	Vagner	Eliseholm.	Kriminalinspektør	Jørn	Juhl	havde	na-
turligvis	daglig	kontakt	med	efterforskningsgruppen.	Som	tidligere	nævnt	
havde	 jeg	en	arrestantsag,	og	det	daglige	arbejde	på	stationen	skulle	 jo	
også	passes,	og	det	er	vel	klart,	at	når	der	udtages	en	speciel	efterforsk-
ningsgruppe,	så	skal	det	daglige	nødvendige	arbejde	på	stationen	vareta-
ges	af	færre	folk.

Spørgsmål	4:	

Hvilken	kontakt	var	der	mellem	Gladsaxe	Politi	og	PET	i	forbindelse	med	
efterforskningen	af	røveriet?	

Jeg	ved	ikke,	om	der	var	yderligere	kontakt	mellem	efterforskningsgrup-
pen	og	PET.

Spørgsmål	5:	

Er	De	bekendt	med	baggrunden	for,	at	akterne	fra	røveriet	mod	en	penge-
transport	ved	Vesterport	den	2.	april	1982	blev	udlånt	til	Gladsaxe	Politi	i	
forbindelse	med	efterforskningen	af	Herlev-røveriet?

NEJ.	

Spørgsmål	6:		

Er	De	bekendt	med,	om	Gladsaxe	Politi	var	opmærksom	på	Appel-gruppen	
(senere	Blekingegadebanden)	i	forbindelsen	med	efterforskningen	af	Her-
lev-røveriet,	og	om	der	i	givet	fald	blev	efterforsket	mod	gruppen?	

NEJ.
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Spørgsmålene	er	besvaret	så	godt,	som	det	har	været	mig	muligt.

Re:	side	118	i	bogen	”hemmeligheder”	–	nederst:	Aftalen	om	at	kontakte	
PET	blev	 taget	allerede	den	3.	december	1985,	og	 jeg	har	 ikke	på	noget	
tidspunkt	udtalt	mig	om	en	evt,	sammenhæng	mellem	Lyngby-røveriet	og	
Herlev-røveriet.	Hverken	forfatterne	eller	kriminalassistent	Johannes	Pe-
dersen	har	kontaktet	mig.	Om	forfatterne	og	kriminalassistent	Johannes	
Pedersen	er/var	klar	over,	at	der	var	fundet	fingeraftryk	på	rullestolen,	ved	
jeg	ikke.”

3.5.3	 Forklaringer

Efterforskningen	 af	 røveriet	 mod	 en	 pengetransport	 fra	 Privatbanken	 i	 Herlev	
den	3.	december	1985	er	indgået	i	kommissionens	afhøring	af	vidner,	der	da	var	
ansat	i	Gladsaxe	Politi,	Lyngby	Politi,	Rigspolitiets	rejseafdeling	og	PET.	

Fra	Gladsaxe	Politi	har	således	Bent	Harding	Spangsberg,	Leif	Christoffersen,	
Vagner	Eliseholm,	Evald	Andersen	og	Jørgen	Juul	samt	fra	Lyngby	Politi	Johan-
nes	Helmer	Pedersen	og	Karsten	Høy	Petersen	afgivet	forklaring.	Desuden	har	
Arne	Siezing	fra	Rigspolitiets	rejseafdeling	og	Poul	Erik	Dinesen,	Leon	Mandal	
Jensen,	Søren	Helge	Arleth	Nielsen,	Hilbert	Winther-Hinge,	Per	Larsen,	Poul	
Mose	Hansen,	Mikael	Lyngbo	og	Henning	Fode	fra	PET	afgivet	forklaring.

Nedenfor	gengives	i	redigeret	form	de	relevante	dele	af	vidnernes	forklaringer.	
Forklaringerne	er	i	deres	helhed	medtaget	som	bilag	til	beretningen,	hvortil	der	
i	øvrigt	henvises.

Bent	Harding	Spangsberg2

Bent	Harding	Spangsberg	har	forklaret	bl.a.,	at	han	den	1.	juli	1985	tiltrådte	som	
kriminalassistent	 i	Gladsaxe	Politi,	hvor	han	var	et	par	år,	 inden	han	efter	an-
søgning	i	1987	blev	ansat	i	Lyngby	Politi.	Omkring	1990	trådte	han	ud	af	korpset.		

Hos	Gladsaxe	Politi	var	han	placeret	i	Ballerupafdelingen,	der	var	den	ene	af	de	
tre	røveri/tyveriafdelinger,	der	tog	sig	af	den	slags	sager	i	kredsen.	De	to	andre	
var	Gladsaxe-	og	Herlevafdelingerne.	Røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Pri-
vatbanken	i	Herlev	den	3.	december	1985	var	en	stor	sag,	og	i	den	første	periode	
efter	røveriet	deltog	alle	mand	fra	røveriafdelingerne	derfor	i	efterforskningen,	
uanset	at	sagen	henhørte	under	Herlev-afdelingen.	Efter	den	første	efterforsk-

2	 Protokol	37.
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ningsperiode	arbejdede	han	og	hans	kollega,	Henning	Svendsen,	de	følgende	to	
år	videre	med	efterforskningen.	Han	husker	ikke,	hvem	der	var	leder	af	efter-
forskningen,	men	det	kan	have	været	 lederen	af	hele	røveriafdelingen,	Vagner	
Eliseholm,	eller	lederen	af	Herlev-afdelingen,	Leif	Christoffersen.	I	det	daglige	
var	det	Vagner	Eliseholm,	som	han	og	Henning	Svendsen	refererede	til	om	ef-
terforskningen,	der	for	hans	vedkommende	typisk	drejede	sig	om	gerningsbilen.	
Leif	Myrhøj	var	stedfortrædende	leder	af	Herlev-afdelingen.	Hvis	Vagner	Elise-
holm	skulle	referere	”opad”,	 var	det	 til	kriminalinspektør	Jørgen	Juul	eller	 til	
kriminalkommissær	Evald	Andersen.	

Han	er	ikke	klar	over,	om	der	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet	var	
kontakt	mellem	Gladsaxe	Politi	og	PET.	På	tomandshånd	havde	Jørgen	Juul	for-
talt	ham,	at	man	henset	til	sagens	karakter	havde	kontaktet	København	om	rø-
veriet.	Han	ved	ikke,	om	”København”	var	PET	på	Bellahøj	eller	røveriafdelingen	
i	Københavns	Politi.	Formålet	med	kontakten	til	”København”	var	at	få	eventuelle	
relevante	oplysninger	herfra.	I	forløbet	fik	han	at	vide,	at	Jørgen	Juul	undrede	sig	
over,	at	der	 ikke	kom	en	tilbagemelding	fra	”København”	om,	hvem	gernings-
mændene	eventuelt	kunne	være.	Han	blev	foreholdt	følgende	fra	s.	118	i	”Politi-
ets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”:

”…
”Johannes	og	jeg	kendte	jo	navnene	på	de	formodede	gerningsmænd,	og	vi	
var	overbeviste	om,	at	det	var	de	samme	mennesker,	som	stod	bag	røveriet	
i	Herlev.	Efter	rullestolsrøveriet	blev	vi	derfor	enige	om	at	tage	kontakt	til	
PET,”	fortæller	Karsten	Høy.

”Jeg	 ringede	 til	 en	 af	 de	 PET-medarbejdere,	 som	 vi	 havde	 samarbejdet	
med	under	Lyngby-sagen.	Jeg	sagde	–	nej,	nærmest	råbte	til	ham	–	at	nu	
skulle	de	tage	sig	sammen	og	kontakte	Gladsaxe	politi,	 fordi	vi	var	sikre	
på,	at	det	igen	var	vores	banditter,	der	var	på	spil.	På	det	tidspunkt	var	jeg	
ligeglad	med,	at	vi	var	blevet	truet	på	vores	levebrød	af	staten,	for	vi	måtte	
gøre	noget,”	siger	Johannes	Pedersen.

Henvendelsen	forårsagede,	at	Gladsaxe	Politi	sendte	en	ældre	kriminalas-
sistent	ved	navn	Myrhøj	til	møde	i	PET’s	hovedkvarter	på	Bellahøj.

”Men	 det	 endte	 resultatløst,	 for	 Myrhøj,	 der	 selv	 havde	 en	 fortid	 i	 PET,	
meldte	tilbage,	at	der	ikke	var	nogen	sammenhæng	mellem	de	to	sager,”	
fortæller	Johannes	Pedersen.		
	...”
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Hertil	forklarede	han,	at	han	var	bekendt	med,	at	Leif	Myrhøj	var	i	”København”	
i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet,	men	nærmere	ved	han	ikke.	Han	
var	ikke	klar	over,	at	Leif	Myrhøj	havde	været	ansat	i	PET.	Der	kom	ikke	noget	ud	
af	Leif	Myrhøjs	kontakt	til	”København”,	hvilket	var	meget	frustrerende.	

I	 forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet	blev	der	desuden	skabt	kontakt	
mellem	Gladsaxe	Politi	og	Lyngby	Politi.	Som	han	husker	det,	var	det	Karsten	
Høy	Petersen	og	Johannes	Helmer	Pedersen	fra	Lyngby	Politi,	som	kontaktede	
Gladsaxe	Politi,	og	sagde,	at	gerningsmændene	kunne	være	de	samme,	som	de	
havde	haft	mistanke	 til	 i	 forbindelse	med	efterforskningen	af	 røveriet	mod	en	
pengetransport	fra	Den	Danske	Bank	i	Lyngby	den	2.	marts	1983,	eller	at	de	to	
røverier	kunne	minde	om	hinanden.	Der	blev	ikke	oplyst	navne	på	de	mistænkte.	
Det	var	alene	et	tilfælde,	at	han	hørte	en	bemærkning	herom	nede	i	”vagten”.	
Han	mener	ikke,	at	der	blev	fulgt	op	på	denne	henvendelse	fra	Karsten	Høy	Pe-
tersen	og	Johannes	Helmer	Pedersen.	Det	var	en	kollegial	henvendelse	fra	en	
medarbejder	på	”gulvet”	til	en	anden	medarbejder	på	”gulvet”.

De	 indhentede	 ham	 bekendt	 ikke	 akter	 fra	 tidligere	 røverisager,	 herunder	 fra	
røveriet	mod	en	pengetransport	ved	Vesterport	den	2.	april	1982.	Han	blev	fore-
holdt,	at	Gladsaxe	Politi	ved	brev	af	30.	maj	1986	returnerede	akterne	vedrørende	
røveriet	ved	Vesterport	til	Københavns	Politi	med	bemærkning	om,	at	røveriet	i	
Herlev	og	røveriet	ved	Vesterport	ikke	umiddelbart	syntes	at	kunne	kædes	sam-
men.	Hertil	 forklarede	han,	at	det	undrer	ham,	at	han	ikke	dengang	hørte	om	
indhentelsen	af	akterne	i	Vesterport-sagen.	

Han	arbejdede	med	efterforskningen	af	røveriet,	indtil	han	som	forklaret	i	1987	
kom	til	Lyngby	Politi.

Leif	Korsgaard	Christoffersen3

Leif	Korsgaard	Christoffersen	har	 forklaret	bl.a.,	at	han	på	 tidspunktet	 for	rø-
veriet	mod	en	pengetransport	fra	Privatbanken	i	Herlev	den	3.	december	1985	
var	afdelingsleder	i	en	af	tre	røveri-	og	tyveriafdelinger	i	Gladsaxe	Politi.	De	tre	
afdelinger	var	geografisk	opdelt,	og	hans	afdeling	dækkede	bl.a.	Herlev,	hvorfor	
efterforskningen	af	røveriet	henhørte	under	denne	afdeling.	Hans	umiddelbart	
overordnede	var	kriminalassistent	Vagner	Eliseholm,	der	var	leder	for	hele	tyve-
ri-	og	røveriafdelingen.	Vagner	Eliseholms	overordnede	var	kriminalkommissær	
Evald	Andersen	og	kriminalinspektør	Jørgen	Juul.

3	 Protokol	73.
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Normalt	var	han	med	ude	på	gerningsstederne,	men	på	gerningsdagen	for	rø-
veriet	i	Herlev	var	Vagner	Eliseholm	fraværende,	hvorfor	han	varetog	dennes	op-
gaver.	Det	indebar,	at	han	blev	på	stationen.	Han	mener,	at	det	derfor	var	Evald	
Andersen,	der	i	stedet	for	ham	ledte	efterforskningen	på	gerningsstedet.	Henset	
til	det	røvede	beløbs	størrelse	mv.	blev	der	sat	mange	mænd	på	sagen.	

Han	 blev	 foreholdt	 resumerapport	 af	 10.	 december	 1985	 ”vedr.	 røveri	 af	 sær-
lig	farlig	karakter	mod	pengetransport	ud	for	Herlev	Posthus	den	3.	december	
1985	kl.	0910.”	udarbejdet	af	ham.	Hertil	forklarede	han,	at	alle	rapporter	i	sa-
gen	kom	ind	til	ham,	og	den	foreholdte	rapport	var	et	resume	af,	hvad	der	var	
sket	 i	 sagen	 indtil	 da.	 Formålet	med	 resumeet	 var	 bl.a.,	 at	 det	 skulle	 sendes	
rundt	til	alle	landets	politikredse	og	Interpol.	Foreholdt,	at	Vagner	Eliseholm	den		
12.	december	1985	sendte	en	telexmeddelelse	til	Interpol	med	en	beskrivelse	af	
røveriet,	forklarede	han,	at	denne	telexmeddelelse	var	udarbejdet	på	grundlag	
af	resumerapporten.	

I	forbindelse	med	røveriet	havde	kriminalassistent	Leif	Myrhøj	fra	Gladsaxe	Po-
liti	kontakt	med	PET.	Det	var	ikke	ualmindeligt,	at	man	i	forbindelse	med	større	
røverier	rutinemæssigt	kontaktede	andre	politikredse	og	PET	for	at	høre,	om	de	
havde	noget,	som	de	kunne	hjælpe	med.	Henvendelsen	til	PET	fra	Gladsaxe	Poli-
ti	i	denne	sag	var	en	sådan	rutineforespørgsel,	hvor	Leif	Myrhøj	var	ude	hos	PET.	
Henvendelsen	gav	ikke	noget	resultat,	 idet	de	ikke	fik	nogen	oplysninger,	som	
de	kunne	arbejde	videre	med.	Han	mener,	at	det	var	på	Jørgen	Juuls	initiativ,	at	
Leif	Myrhøj	henvendte	sig	til	PET.	Leif	Myrhøj	orienterede	ham	om	sin	kontakt	til	
PET.	Orienteringen	foregik	mundtligt,	og	han	husker	ikke,	om	Leif	Myrhøj	udar-
bejdede	noget	skriftligt	om	kontakten	til	PET.	Yderligere	erindring	om	kontakten	
til	PET	har	han	ikke.	Han	blev	foreholdt,	at	Leif	Myrhøj	i	sin	besvarelse	af	1.	maj	
2012	på	spørgsmål	fra	kommissionen	bl.a.	har	oplyst,	at	Leif	Myrhøj	efter	mødet	
hos	PET	skrev	en	notits	til	CFI	under	henvisning	til	fingeraftryk	på	kørestolen.	
Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	har	nogen	erindring	herom.

Han	har	heller	 ikke	erindring	om,	at	de	 i	 forbindelse	med	efterforskningen	af	
røveriet	 indhentede	 akterne	 fra	 Københavns	 Politis	 efterforskning	 af	 røveriet	
mod	en	pengetransport	ved	Vesterport	den	2.	april	1982.	Han	blev	foreholdt,	at	
Gladsaxe	Politi	ved	brev	af	30.	maj	1986	 i	 forbindelse	med	efterforskningen	af	
det	foreliggende	røveri	returnerede	akterne	vedrørende	røveriet	ved	Vesterport	
til	Københavns	Politi	med	bemærkning	om,	at	de	to	røverier	 ikke	umiddelbart	
syntes	at	kunne	kædes	sammen.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	husker	bag-
grunden	for,	at	Gladsaxe	Politi	indhentede	akterne	vedrørende	efterforskningen	
af	røveriet	ved	Vesterport.	Medarbejderne	i	den	arbejdsgruppe,	der	efterforskede	
røveriet	i	Herlev,	må	I	hvert	fald	have	gennemset	akterne	fra	Københavns	Politi.	
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Hvem	 hos	 Gladsaxe	 Politi,	 der	 i	 øvrigt	 gennemså	 akterne,	 ved	 han	 ikke.	 Han	
husker	ikke	selv	at	have	gennemgået	akterne,	og	han	ved	ikke,	om	Leif	Myrhøj	
så	dem.	Han	blev	foreholdt	oversigt	over	0-rapporter	i	sagen	vedrørende	røveriet	
ved	Vesterport,	hvoraf	vedrørende	bilag	0-18	bl.a.	fremgår,	at	rejseafdelingen	p.t.	
Århus	henledte	opmærksomheden	på	Niels	Jørgensen,	Thorkild	Lauesen,	Peter	
Døllner	og	Jan	Carl	Weimann	og	oplyste,	at	rejseafdelingen	i	øjeblikket	kørte	ob-
servationer	mod	de	pågældende.	I	tilslutning	til	denne	tilførsel	blev	han	foreholdt	
rapport	 af	 19.	 april	 1982	 ”VEDR:	 Røveri	 mod	 to	 postfunktionærer,	 fredag	 den	
2.	april	1982.”	udarbejdet	af	Regnar	Jørgensen,	Københavns	Politi,	hvoraf	det	
fremgår	bl.a.,	at	rejseholdet	”i	forbindelse	med	en	i	Århus	pågående	efterforsk-
ning”	 den	 pågældende	 dag	 henledte	 opmærksomheden	 ”på	 en	 personkreds	 i	
København,	der	kunne	være	mulige	emner	i	forbindelse	med	ovennævnte	røve-
ri”.	Herefter	fremgår	navne	og	korte	signalementer	på	Niels	Jørgensen,	Thorkild	
Lauesen,	Peter	Døllner	og	Jan	Carl	Weimann.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	
kan	udelukke	at	have	set	denne	rapport	dengang,	men	han	har	ikke	nogen	erin-
dring	herom.	På	daværende	tidspunkt	sagde	de	angivne	navne	ham	ikke	noget,	
og	han	har	ikke	kendskab	til,	at	Gladsaxe	Politi	i	forbindelse	med	efterforsknin-
gen	af	røveriet	i	Herlev	skulle	have	haft	fokus	på	Appel-gruppen,	herunder	disse	
personer.	

På	et	tidspunkt	efter	røveriet	i	Herlev	talte	han	med	kollegaer	fra	Lyngby	Politi	
om	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Den	Danske	Bank	i	Lyngby	den	2.	marts	
1983.	Det	har	muligvis	været	i	forbindelse	med,	at	de	havde	fælles	kriminalvag-
ter	med	Lyngby	og	Gentofte	Politi,	hvor	han	havde	vagt	sammen	med	bl.a.	de	
kollegaer,	der	havde	efterforsket	røveriet	 i	Lyngby.	Samtalerne	fandt	sted	over	
en	del	år,	og	han	kan	ikke	tidsfæste	tidspunktet	herfor	nærmere,	herunder	om	
samtalerne	fandt	sted	før	eller	efter	røveriet	mod	en	pengetransport	ved	Købma-
gergade	Postkontor	i	København	og	drabet	på	en	politibetjent	den	3.	november	
1988.	Han	husker	ikke,	om	de	kædede	røveriet	i	Lyngby	sammen	med	røveriet	i	
Herlev.	Samtalerne	drejede	sig	meget	om,	at	kollegaerne	var	utilfredse	med,	at	
der	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet	i	Lyngby	havde	været	oplysnin-
ger,	som	de	ikke	kunne	få	fra	PET.	

Vagner	Eliseholm4

Vagner	Eliseholm	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	1981	tiltrådte	en	stilling	hos	Glad-
saxe	Politi	som	kriminalassistent	af	1.	grad,	hvilket	var	en	mellemlederstilling.	
Ret	hurtigt	fik	han	ansvaret	for	kredsens	tre	røveri/tyverigrupper,	som	var	Bal-

4	 Protokol	36.
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lerup,	Herlev	og	Gladsaxe.	Han	var	ansat	 i	Gladsaxe	 indtil	1996,	hvor	han	blev	
udnævnt	til	vicekriminalinspektør	i	Glostrup	Politi.

Hans	stilling	indebar,	at	han	bl.a.	havde	det	overordnede	tilsyn	med	alt	vedrø-
rende	 berigelseskriminalitet,	 herunder	 også	 efterforskningen	 af	 røveriet	 mod	
en	pengetransport	fra	Privatbanken	i	Herlev	den	3.	december	1985.	Efterforsk-
ningen	af	 røveriet	henhørte	under	Herlev-gruppen,	hvis	daglige	 leder	 var	Leif	
Christoffersen.	Leif	Myrhøj	var	den	ældste	i	Herlev-gruppen,	der	bestod	af	8-10	
mand.	Når	han	selv	skulle	referere	”opad”,	var	det	til	lederen	af	kriminalpolitiet,	
kriminalinspektør	Jørgen	Juul,	eller	til	souschefen,	kriminalkommissær	Evald	
Andersen.	

I	en	sag	som	den	foreliggende	var	han	med	i	den	overordnede	styring	af	efter-
forskningen,	og	han	fik	rapporter	mv.	 til	gennemsyn.	Efter	gennemlæsning	af	
rapporterne	satte	han	sine	initialer	på	dem.	Han	blev	foreholdt,	at	der	på	hans	
foranledning	angiveligt	den	12.	december	1985	blev	sendt	en	 telex	 til	 Interpol	
om	røveriet.	Hertil	forklarede	han,	at	der	rutinemæssigt	skete	underretning	af	
Interpol	i	en	sag	af	denne	karakter.	Det	var	sædvanligt,	at	det	ville	være	ham,	der	
som	overordnet,	lagde	navn	til	telexen.		

Han	er	ikke	bekendt	med,	om	der	var	kontakt	mellem	Gladsaxe	Politi	og	PET	i	
forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet.	Hvis	der	var	kontakt,	ville	den	være	
blevet	varetaget	på	et	højere	tjenesteniveau	end	hans.	Jørgen	Juul	og	Evald	An-
dersen	var	de	to,	der	havde	”prokura”	til	at	kommunikere	med	PET.	Der	var	un-
der	efterforskningen	forlydender	om	en	kontakt	til	PET,	men	det	var	ikke	noget,	
som	hverken	han	selv	eller	Leif	Christoffersen	blev	indviet	i.	

Han	blev	foreholdt	følgende	fra	s.	118	i	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	
genåbner	Blekingegadesagen”:

”…
”Johannes	og	jeg	kendte	jo	navnene	på	de	formodede	gerningsmænd,	og	vi	
var	overbeviste	om,	at	det	var	de	samme	mennesker,	som	stod	bag	røveriet	
i	Herlev.	Efter	rullestolsrøveriet	blev	vi	derfor	enige	om	at	tage	kontakt	til	
PET,”	fortæller	Karsten	Høy.

”Jeg	 ringede	 til	 en	 af	 de	 PET-medarbejdere,	 som	 vi	 havde	 samarbejdet	
med	under	Lyngby-sagen.	Jeg	sagde	–	nej,	nærmest	råbte	til	ham	–	at	nu	
skulle	de	tage	sig	sammen	og	kontakte	Gladsaxe	Politi,	 fordi	vi	var	sikre	
på,	at	det	igen	var	vores	banditter,	der	var	på	spil.	På	det	tidspunkt	var	jeg	
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ligeglad	med,	at	vi	var	blevet	truet	på	vores	levebrød	af	staten,	for	vi	måtte	
gøre	noget,”	siger	Johannes	Pedersen.

Henvendelsen	forårsagede,	at	Gladsaxe	Politi	sendte	en	ældre	kriminalas-
sistent	ved	navn	Myrhøj	til	møde	i	PET’s	hovedkvarter	på	Bellahøj.

”Men	 det	 endte	 resultatløst,	 for	 Myrhøj,	 der	 selv	 havde	 en	 fortid	 i	 PET,	
meldte	tilbage,	at	der	ikke	var	nogen	sammenhæng	mellem	de	to	sager,”	
fortæller	Johannes	Pedersen.		
	...”

Hertil	forklarede	han,	at	han	ingen	viden	har	om	den	beskrevne	kontakt	mellem	
Gladsaxe	Politi	og	PET.	Han	er	bekendt	med,	at	Leif	Myrhøj	tidligere	havde	været	
ansat	i	længere	tid	i	PET,	hvilket	kan	være	forklaringen	på,	at	han	angiveligt	var	
den,	der	henvendte	sig	til	PET.	I	tilfælde	af,	at	Leif	Myrhøj	havde	den	beskrev-
ne	kontakt	med	PET,	ville	det	være	Jørgen	Juul	eller	Evald	Andersen,	som	Leif	
Myrhøj	efterfølgende	skulle	rapportere	til	om	forløbet	af	kontakten.	Henset	til,	
at	det	var	oplysninger	fra	PET,	ville	Leif	Myrhøj	ikke	rapportere	til	ham	eller	Leif	
Christoffersen.	

Ligesom	der	var	forlydender	om	en	kontakt	til	PET,	var	der	også	snak	om,	at	der	
kunne	være	en	sammenhæng	mellem	det	foreliggende	røveri	og	røveriet	mod	
en	pengetransport	fra	Den	Danske	Bank	i	Lyngby	den	2.	marts	1983,	men	de	fik	
aldrig	kædet	de	to	røverier	sammen.	De	talte	også	om	lighedstræk	mellem	det	
foreliggende	røveri	og	andre	røverier.	Han	erindrer	ikke,	om	de	indhentede	akter	
fra	nogle	af	disse	tidligere	røverisager.	Han	blev	foreholdt,	at	Gladsaxe	Politi	ved	
brev	af	30.	maj	1986	underskrevet	af	ham	returnerede	akterne	vedrørende	røve-
riet	mod	en	pengetransport	ved	Vesterport	den	2.	april	1982	til	Københavns	Politi	
med	bemærkning	om,	at	de	to	røverier	ikke	umiddelbart	syntes	at	kunne	kædes	
sammen.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	kan	huske,	om	han	selv	gennemså	
akterne	fra	Københavns	Politi,	ligesom	han	ikke	konkret	husker	baggrunden	for,	
at	man	havde	indhentet	akterne.	Det	var	sædvanligt,	at	man	i	sager	af	den	fore-
liggende	karakter	trak	oplysninger	i	rigsregistraturen	og	ud	fra	disse	eventuelt	
rekvirerede	akter	fra	andre	lignende	sager.	Der	kunne	godt	blive	tale	om	tem-
melig	omfangsrigt	materiale,	for	de	modtog	typisk	alle	akter,	herunder	0-rap-
porter.	Han	blev	foreholdt	oversigt	over	0-rapporter	i	sagen	vedrørende	røveriet	
ved	Vesterport,	hvoraf	vedrørende	bilag	0-18	bl.a.	fremgår,	at	rejseafdelingen	p.t.	
Århus	henledte	opmærksomheden	på	Niels	Jørgensen,	Thorkild	Lauesen,	Peter	
Døllner	og	Jan	Carl	Weimann	og	oplyste,	at	rejseafdelingen	i	øjeblikket	kørte	ob-
servationer	mod	de	pågældende.	I	tilslutning	til	denne	tilførsel	blev	han	foreholdt	
rapport	 af	 19.	 april	 1982	 ”VEDR:	 Røveri	 mod	 to	 postfunktionærer,	 fredag	 den	



	 864	

herlev



2.	april	1982.”	udarbejdet	af	Regnar	Jørgensen,	Københavns	Politi,	hvoraf	det	
fremgår	bl.a.,	at	rejseholdet	”i	forbindelse	med	en	i	Århus	pågående	efterforsk-
ning”	 den	 pågældende	 dag	 henledte	 opmærksomheden	 ”på	 en	 personkreds	 i	
København,	der	kunne	være	mulige	emner	i	forbindelse	med	ovennævnte	røve-
ri”.	Herefter	fremgår	navne	og	korte	signalementer	på	Niels	Jørgensen,	Torkil	
Lauesen,	Peter	Døllner	og	Jan	Weimann.	Hertil	forklarede	han,	at	det	ikke	brin-
ger	noget	frem	i	erindringen.	

Evald	Andersen5

Evald	Andersen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	februar	1985	fra	en	stilling	som	afde-
lingsleder	i	Glostrup	Politi	blev	ansat	som	kriminalkommissær	i	Gladsaxe	Politi,	
hvor	han	var	frem	til	1994.	 I	hele	perioden	var	han	souschef	 i	kriminalpolitiet.	
Hans	direkte	overordnede,	da	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Privatbanken	
i	Herlev	den	3.	 december	1985	 fandt	 sted,	 var	kriminalinspektør	 Jørgen	Juul.	
Hans	direkte	underordnede	var	kriminalassistent	Vagner	Eliseholm,	der	var	af-
delingsleder	i	røveri-	og	tyveriafdelingen.	Under	Vagner	Eliseholm	var	bl.a.	kri-
minalassistent	Leif	Christoffersen,	der	var	leder	af	Herlev-gruppen,	som	efter-
forskningen	af	røveriet	mod	Privatbanken	henhørte	under.		

Da	røveriet	mod	Privatbanken	i	Herlev	fandt	sted,	var	han	på	lederkursus.	Han	
havde	 påbegyndt	 kurset	 den	 25.	 november	 1985,	 og	 han	 afsluttede	 det	 den		
12.	december	1986.	Han	havde	været	på	stationen	 i	mellemtiden,	 idet	der	var	
perioder	med	skriftlige	opgaver,	der	skulle	laves	på	stationen.	I	de	perioder,	hvor	
han	arbejdede	med	skriftlige	opgaver,	indgik	han	som	souschef	i	den	daglige	tje-
neste	på	stationen.	På	et	tidspunkt	var	han	med	til	at	foretage	en	rekonstruktion	
af	 røveriet.	Derudover	deltog	han	 ikke	 i	selve	efterforskningen.	Han	blev	 fore-
holdt	resumerapport	af	10.	december	1985	”vedr.	røveri	af	særlig	farlig	karak-
ter	mod	pengetransport	ud	for	Herlev	Posthus	den	3.	december	1985	kl.	0910.”	
udarbejdet	af	Gladsaxe	Politi.	Hertil	 forklarede	han,	at	det	 ikke	bringer	noget	
frem	 i	erindringen	om,	hvornår	han	mere	præcist	 var	 tilbage	på	stationen	 fra	
lederkurset.	Foreholdt,	at	Vagner	Eliseholm	den	12.	december	1985	sendte	en	
telexmeddelelse	til	Interpol	med	en	beskrivelse	af	røveriet,	forklarede	han,	at	det	
var	helt	normalt	at	rundsende	en	beskrivelse	af	et	røveri	som	det	foreliggende.	

Han	erindrer	ikke,	at	der	skulle	have	været	kontakt	mellem	Gladsaxe	Politi	og	
PET	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet.	Han	blev	foreholdt,	at	kom-
missionen	har	oplysninger	om,	at	det	var	tilfældet.	Hertil	forklarede	han,	at	kri-
minalassistent	Leif	Myrhøj	var	Gladsaxe	Politis	faste	kontaktperson	til	PET.	Der	

5	 Protokol	66.
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var	 ikke	ham	bekendt	en	bestemt	grund	hertil.	Hvis	der	 i	 forbindelse	med	det	
foreliggende	røveri	havde	været	kontakt	til	PET,	ville	det	 imidlertid	have	været	
Jørgen	Juul,	der	varetog	kontakten.	Hvis	Leif	Myrhøj	havde	haft	kontakt	med	PET	
i	anledning	af	sagen,	vil	han	tro,	at	han	var	blevet	orienteret	om	det.	Han	blev	
foreholdt,	at	Leif	Myrhøj	i	sin	besvarelse	af	1.	maj	2012	på	spørgsmål	fra	kom-
missionen	bl.a.	har	oplyst,	at	Leif	Myrhøj	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	
røveriet	var	til	møde	hos	PET,	og	at	Leif	Myrhøj	efter	mødet	skrev	en	notits	til	CFI	
under	henvisning	til	fingeraftryk	på	kørestolen.	Hertil	forklarede	han,	at	det	ikke	
bringer	noget	frem	i	erindringen.	Foreholdt,	at	Leif	Myrhøj	i	sin	besvarelse	videre	
har	oplyst,	at	Leif	Myrhøj	underrettede	Leif	Christoffersen,	Vagner	Eliseholm	og	
muligvis	Jørgen	Juul	om	sit	møde	med	PET,	forklarede	han,	at	han	ikke	hørte	
herom.	Han	blev	 foreholdt,	at	Bent	Harding	Spangsberg,	Gladsaxe	Politi,	 i	 sin	
forklaring	for	kommissionen	den	11.	april	2012	bl.a.	forklarede	at	have	hørt	om,	
at	Leif	Myrhøj	var	i	”København”	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet.	
Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	hørte	herom.

Han	 mindes	 ikke,	 at	 de	 i	 forbindelse	 med	 efterforskningen	 af	 røveriet	 direkte	
rettede	efterforskningen	mod	nogle	andre	røverier	af	samme	karakter.	Han	blev	
foreholdt,	 at	 Gladsaxe	 Politi	 ved	 brev	 af	 30.	 maj	 1986	 underskrevet	 af	 Vagner	
Eliseholm	 i	 forbindelse	med	efterforskningen	af	det	 foreliggende	røveri	 retur-
nerede	akterne	vedrørende	røveriet	mod	en	pengetransport	ved	Vesterport	den	
2.	april	1982	til	Københavns	Politi	med	bemærkning	om,	at	de	to	røverier	ikke	
umiddelbart	syntes	at	kunne	kædes	sammen.	Hertil	forklarede	han,	at	man	for-
mentlig	har	talt	om,	at	de	to	røverier	kunne	ligne	hinanden,	hvorefter	man	lånte	
akterne	fra	sagen	vedrørende	røveriet	ved	Vesterport.	Han	så	ikke	selv	akterne.	
Han	mindes	ikke,	at	nogle	af	hans	kollegaer	dengang	skulle	have	nævnt,	at	de	
havde	set	en	0-rapport	 i	akterne	fra	sagen	vedrørende	røveriet	ved	Vesterport	
med	 navnene	 på	 Niels	 Jørgensen,	 Torkil	 Lauesen,	 Peter	 Døllner	 og	 Jan	 Carl	
Weimann,	ligesom	han	ikke	mindes,	at	de	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	
røveriet	 i	Herlev	drøftede	røveriet	ved	Vesterport.	Han	er	derfor	ikke	klar	over,	
hvem	 af	 hans	 kollegaer	 der	 læste	 akterne	 fra	 sagen	 vedrørende	 Vesterport-	
røveriet.		

Jørgen	Juul6

Jørgen	Juul	har	 forklaret	bl.a.,	at	han	 i	1983	tiltrådte	som	kriminalinspektør	 i	
Gladsaxe	Politi,	hvor	han	var	frem	til	1991.	Kriminalpolitiet	i	Gladsaxe	var	delt	op	
i	fem	sektioner,	drab,	bedrageri,	narko	og	to	røveri-	og	tyveriafdelinger,	hvoraf	
den	ene	dækkede	Ballerup-	og	Herlev-området.	 I	hver	afdeling	var	der	en	af-

6	 Protokol	74.
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delingsleder,	som	varetog	den	daglige	ledelse	af	afdelingen.	Kriminalassistent	
Vagner	Eliseholm	var	over	afdelingslederne	og	 fungerende	som	hans	stedfor-
træder.	 Han	 husker	 ikke,	 om	 kriminalkommissær	 Evald	 Andersen	 var	 tiltrådt	
hos	Gladsaxe	Politi,	da	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Privatbanken	i	Herlev	
den	3.	december	1985	fandt	sted.					

I	forbindelse	med	røveriet	i	Herlev	tog	han	og	afdelingsleder	Leif	Christoffersen	
ud	til	gerningsstedet.	Formålet	med	hans	tilstedeværelse	var,	at	han	kunne	dan-
ne	sig	et	overblik	over	sagen,	herunder	skønne	over	hvor	mange	ressourcer	der	
skulle	sættes	ind.	I	løbet	af	en	halv	times	tid	forlod	han	gerningsstedet,	hvorefter	
det	var	afdelingslederen,	der	styrede	det	videre	forløb.	Foreholdt,	at	Leif	Chri-
stoffersen	i	sin	forklaring	for	kommissionen	den	13.	juni	2012	bl.a.	forklarede,	at	
Vagner	Eliseholm	var	fraværende	på	gerningsdagen,	hvorfor	Leif	Christoffersen	
varetog	dennes	opgaver,	hvilket	indebar,	at	Leif	Christoffersen	blev	på	stationen,	
forklarede	han,	at	han	ikke	præcist	erindrer,	hvem	der	var	med	ude	på	gernings-
stedet.

Han	 blev	 foreholdt	 ”FIDUS-RAPPORT”	 af	 3.	 december	 1985	 ”vedr.	 røveri	 mod	
pengetransport	ud	for	Herlev	Postkontor,	Herlev	Ringvej,	Herlev	forøvet	d.d.	kl.	
0910”,	hvor	der	nederst	på	sidste	side	med	håndskrift	er	skrevet	”Set	JJ”.	Hertil	
forklarede	han,	at	det	er	hans	påtegning,	og	den	er	udtryk	for,	at	han	har	læst	
rapporten.					

Han	blev	foreholdt	resumerapport	af	10.	december	1985	”vedr.	røveri	af	særlig	
farlig	karakter	mod	pengetransport	ud	for	Herlev	Posthus	den	3.	december	1985	
kl.	0910.”	udarbejdet	af	Gladsaxe	Politi.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	ved,	
hvad	formålet	med	resumerapporten	var.	Det	er	muligt,	at	den	var	udarbejdet	
til	brug	for	ham.	Det	var	normalt,	at	man	rundsendte	en	beskrivelse	af	et	røveri	
som	det	foreliggende	til	de	øvrige	politikredse.	

I	tilfælde	af,	at	der	var	kontakt	mellem	Gladsaxe	Politi	og	PET	i	forbindelse	med	
efterforskningen	 af	 røveriet	 i	 Herlev,	 burde	 der	 ligge	 dokumentation	 herfor	
i	Gladsaxe	Politis	 sagsakter.	Hvis	man	havde	kontakt	 til	 en	anden	politikreds,	
var	det	normalt,	at	man	skrev	ganske	kort	herom.	Han	husker	ikke,	om	der	var	
kontakt	 til	 PET	 i	 forbindelse	 med	 sagen,	 men	 han	 vil	 ikke	 udelukke	 det,	 idet	
han	i	andre	sammenhænge	havde	en	fin	kontakt	til	PET.	Han	blev	foreholdt,	at	
kommissionen	har	fået	oplyst,	at	der	var	kontakt	mellem	Gladsaxe	Politi	og	PET	
i	 forbindelse	med	efterforskningen	af	 røveriet,	og	at	det	 var	kriminalassistent	
Leif	Myrhøj,	Gladsaxe	Politi,	der	havde	kontakten.	Hertil	forklarede	han,	at	Leif	
Myrhøjs	kontakt	med	PET	må	have	været	efter	aftale	med	afdelingslederen	eller	
ham	selv.	Han	blev	foreholdt,	at	Leif	Myrhøj	 i	sin	besvarelse	af	1.	maj	2012	på	
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spørgsmål	fra	kommissionen	bl.a.	har	oplyst,	at	Leif	Myrhøj	af	ham	fik	til	opgave	
at	spørge	PET,	om	PET	havde	oplysninger,	som	Gladsaxe	Politi	kunne	bruge	un-
der	efterforskningen	af	røveriet.	Hertil	forklarede	han,	at	det	ville	være	naturligt,	
hvis	det	var	 tilfældet,	men	han	har	 ingen	erindring	herom,	herunder	om	hvad	
der	kom	ud	af	forespørgslen	til	PET.	Hvis	der	kom	noget	ud	af	henvendelsen	til	
PET,	burde	der	ligge	noget	på	Gladsaxe	Politis	sag	herom.	Han	blev	foreholdt,	
at	Bent	Harding	Spangsberg,	Gladsaxe	Politi,	i	sin	forklaring	for	kommissionen	
den	 11.	 april	 2012	 bl.a.	 forklarede,	 at	 Bent	 Harding	 Spangsberg	 ikke	 var	 klar	
over,	om	der	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet	var	kontakt	mellem	
Gladsaxe	 Politi	 og	 PET,	 men	 på	 tomandshånd	 havde	 Jørgen	 Juul	 fortalt	 Bent	
Harding	Spangsberg,	at	man	henset	til	sagens	karakter	havde	kontaktet	Køben-
havn	om	røveriet.	Hertil	forklarede	han,	at	stationslederne	fra	Københavns	Politi	
og	omegnskredsene	var	sammen	hver	anden	eller	tredje	måned,	hvor	de	talte	
om	forskellige	sager.	Det	kan	være,	at	han	i	 forbindelse	hermed	har	bedt	om,	
at	Gladsaxe	Politi	måtte	få	kendskab	til	oplysningerne	i	Københavns	Politis	sag	
vedrørende	et	stort	røveri	nogle	år	tidligere,	og	det	er	dette,	som	bemærkningen	
om	kontakten	til	København	refererede	til.	På	stationsledermøderne	orienterede	
de	bl.a.	kort	om	de	røverier,	som	de	havde	i	deres	respektive	kredse.	Han	hu-
sker	ikke,	hvad	kriminalinspektør	Thor	Pedersen,	Lyngby	Politi,	på	disse	møder	
fortalte	om	efterforskningen	af	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Den	Danske	
Bank	i	Lyngby	den	2.	marts	1983.	Han	blev	foreholdt,	at	Leif	Myrhøj	i	sin	førnævn-
te	besvarelse	yderligere	har	oplyst	bl.a.,	at	Leif	Myrhøj	efter	mødet	hos	PET	skrev	
en	notits	til	CFI	under	henvisning	til	fingeraftryk	på	kørestolen.	Hertil	forklarede	
han,	at	han	ikke	har	nogen	erindring	herom.	Foreholdt,	at	Leif	Myrhøj	i	sin	besva-
relse	videre	har	oplyst,	at	Leif	Myrhøj	underrettede	Leif	Christoffersen,	Vagner	
Eliseholm	og	muligvis	Jørgen	Juul	om	sit	møde	med	PET,	forklarede	han,	at	så-
fremt	Leif	Myrhøj	underrettede	afdelingslederen	om	forløbet	af	mødet	med	PET,	
da	ville	underretningen	blive	videregivet	til	ham	på	mødet	med	afdelingslederne	
den	følgende	dag	bl.a.	til	brug	for	hans	orientering	af	politimesteren	om,	hvordan	
efterforskningen	forløb,	men	han	har	ingen	erindring	herom.	

Når	man	ville	undersøge,	om	der	i	en	tidligere	sag	fra	en	anden	politikreds	var	
oplysninger,	 som	 man	 kunne	 bruge,	 så	 lånte	 man	 sagen	 fra	 den	 anden	 poli-
tikreds.	Det	skete	 i	mange	tilfælde,	at	man	lånte	sager	fra	andre	politikredse.	
Han	husker	ikke,	om	Gladsaxe	Politi	lånte	en	sag	fra	en	anden	politikreds	under	
efterforskningen	af	røveriet	 i	Herlev.	Han	blev	foreholdt,	at	Gladsaxe	Politi	ved	
brev	af	30.	maj	1986	underskrevet	af	Vagner	Eliseholm	sendte	akterne	vedrø-
rende	røveriet	mod	en	pengetransport	ved	Vesterport	den	2.	april	1982	tilbage	
til	Københavns	Politi	med	bemærkning	om,	at	”den	her	verserende	røverisag	…	
ikke	umiddelbart	synes	at	kunne	kædes	sammen	med	nærværende	sag”.	Hertil	
forklarede	han,	at	det	ville	være	afdelingslederen	og	sagsbehandlerne	på	sagen,	
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der	læste	en	sådan	sag	igennem.	Når	afdelingslederen	havde	læst	sagen,	ville	
han	efterfølgende	blive	orienteret	om	resultatet,	men	han	har	 ingen	erindring	
herom	i	den	foreliggende	sag.	Han	har	således	næsten	med	sikkerhed	ikke	selv	
læst	sagen	om	røveriet	ved	Vesterport.	Han	blev	foreholdt	oversigt	over	0-rap-
porter	i	sagen	vedrørende	røveriet	ved	Vesterport,	hvoraf	vedrørende	bilag	0-18	
bl.a.	fremgår,	at	rejseafdelingen	p.t.	Århus	henledte	opmærksomheden	på	Niels	
Jørgensen,	Thorkild	Lauesen,	Peter	Døllner	og	Jan	Carl	Weimann	og	oplyste,	at	
rejseafdelingen	i	øjeblikket	kørte	observationer	mod	de	pågældende.	I	tilslutning	
til	denne	tilførsel	blev	han	foreholdt	rapport	af	19.	april	1982	”VEDR:	Røveri	mod	
to	postfunktionærer,	fredag	den	2.	april	1982.”	udarbejdet	af	Regnar	Jørgensen,	
Københavns	Politi,	hvoraf	 fremgår	bl.a.,	at	rejseholdet	”i	 forbindelse	med	en	 i	
Århus	pågående	efterforskning”	den	pågældende	dag	henledte	opmærksomhe-
den	”på	en	personkreds	i	København,	der	kunne	være	mulige	emner	i	forbindel-
se	med	ovennævnte	røveri”.	Herefter	fremgår	navne	og	korte	signalementer	på	
Niels	Jørgensen,	Thorkild	Lauesen,	Peter	Døllner	og	Jan	Carl	Weimann.	Hertil	
forklarede	han,	at	han	ikke	har	set	denne	rapport	tidligere.	Hvis	han	havde	set	
en	sådan	rapport,	ville	han	have	orienteret	politimesteren	om,	at	der	var	et	tip	
fra	rejseholdet	om	interessante	personer.	I	øvrigt	var	0-rapporterne	normalt	ikke	
med	i	materialet,	når	man	lånte	en	sag	fra	en	anden	politikreds.	De	anførte	nav-
ne	på	medlemmer	af	Appel-gruppen	sagde	ham	ingenting	på	det	tidspunkt,	og	
Appel-gruppen	og	dens	medlemmer	var	 ikke	 inde	 i	billedet	 i	 forbindelse	med	
Gladsaxe	Politis	efterforskning	af	røveriet	i	Herlev.	Han	kan	ikke	udelukke,	at	han	
i	forbindelse	med	møder	med	kollegaer	fra	andre	politikredse	eller	i	forbindelse	
med	sin	kontakt	til	PET	havde	hørt	om	gruppen	og	dens	medlemmer,	men	i	givet	
fald	var	det	ikke	i	relation	til	røveriet	i	Herlev.	

Han	kan	ikke	udelukke,	at	der	var	kontakt	mellem	Gladsaxe	Politi	og	andre	politi-
kredse	vedrørende	røveriet	i	Herlev	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	senere	
røverier,	idet	det	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	et	røveri	var	sædvanligt	
at	henvende	sig	 til	andre	politikredse	om	eventuelt	 lignende	røverier.	Han	har	
imidlertid	ingen	erindring	om,	hvorvidt	det	konkret	var	tilfældet.	

Han	 blev	 foreholdt	 følgende	 fra	 Peter	 Øvig	 Knudsen	 ”Blekingegadebanden”,		
s.	662:

”…
Trods	en	omfattende	efterforskning	fandt	kriminalpolitiet	i	Gladsaxe	aldrig	
frem	til	røverne.

I	PET	gav	røveriet,	 ifølge	den	daværende	operative	chef,	Per	Larsen,	an-
ledning	 til,	 at	 man	 overvejede,	 om	 det	 igen	 kunne	 være	 Appel-gruppen,	
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der	havde	været	i	aktion,	ligesom	man	havde	haft	mistanke	om	ved	flere	
røverier	i	de	foregående	år.

Men	i	PET	fandt	man	ikke	grund	til	at	dele	disse	tanker	med	kriminalpoli-
tiet	i	Gladsaxe.
…”

Desuden	blev	han	foreholdt	følgende	fra	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	
genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	118:	

”…
Arne	Siezing,	der	samvittighedsfuldt	havde	ringet	rundt	i	forbindelse	med	
de	tidligere	storrøverier,	er	ikke	fuldkommen	sikker	i	sin	sag,	når	det	gæl-
der	rullestolsrøveriet	i	Herlev.

”Jeg	kan	ikke	huske,	om	vi	kontaktede	Gladsaxe	politi.	Det	skal	ikke	være	
nogen	hemmelighed,	at	både	Ernst	Søndergaard	og	jeg	blev	trætte	af,	at	
der	ikke	skete	noget,	når	vi	ringede	til	diverse	politikredse.	Jeg	ved,	at	vi	
sammen	talte	om,	at	rullestolsrøveriet	lignede	vores	mænd	fra	Århus.	Men	
det	kan	godt	være,	at	vi	havde	opgivet	på	det	tidspunkt,”	fortæller	han.
…
”Johannes	og	jeg	kendte	jo	navnene	på	de	formodede	gerningsmænd,	og	vi	
var	overbeviste	om,	at	det	var	de	samme	mennesker,	som	stod	bag	røveriet	
i	Herlev.	Efter	rullestolsrøveriet	blev	vi	derfor	enige	om	at	tage	kontakt	til	
PET,”	fortæller	Karsten	Høy.

”Jeg	ringede	til	en	af	de	PET-medarbejdere,	som	vi	have	samarbejdet	med	
under	Lyngby-sagen.	Jeg	sagde	–	nej,	nærmest	råbte	til	ham	–	at	nu	skulle	
de	tage	sig	sammen	og	kontakt	Gladsaxe	Politi,	fordi	vi	var	sikre	på,	at	det	
igen	var	vores	banditter,	der	var	på	spil.	På	det	tidspunkt	var	jeg	ligeglad	
med,	at	vi	var	blevet	truet	på	vores	levebrød	af	staten,	for	vi	måtte	gøre	no-
get,”	siger	Johannes	Pedersen.

Henvendelsen	forårsagede,	at	Gladsaxe	Politi	sendte	en	ældre	kriminalas-
sistent	ved	navn	Myrhøj	til	møde	i	PET’s	hovedkvarter	på	Bellahøj.

”Men	 det	 endte	 resultatløst,	 for	 Myrhøj,	 der	 selv	 havde	 en	 fortid	 i	 PET,	
meldte	tilbage,	at	der	ikke	var	nogen	sammenhæng	mellem	de	to	sager,”	
fortæller	Johannes	Pedersen.
…”
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Hertil	 forklarede	han,	at	han	næsten	100%	sikkert	vil	udelukke,	at	rejseholdet	
henvendte	sig	til	Gladsaxe	Politi	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet,	
idet	han	vil	tro,	at	han	kunne	huske	det,	hvis	det	var	tilfældet,	for	en	sådan	hen-
vendelse	fra	rejseholdet	ville	ikke	have	været	normal,	da	politikreds	1-8,	hvortil	
Gladsaxe	hørte,	lå	uden	for	rejseafdelingens	område.	I	øvrigt	bringer	det	fore-
holdte	ikke	yderligere	frem	i	erindringen.	

Efter	røveriet	mod	en	pengetransport	ved	Købmagergade	Postkontor	 i	Køben-
havn	og	drabet	på	en	politibetjent	den	3.	november	1988	blev	røveriet	 i	Herlev	
inddraget	i	Københavns	Politis	efterforskning,	og	Gladsaxe	Politi	afgav	personale	
til	 efterforskningen.	 Han	 husker	 ikke,	 om	 man	 kom	 en	 opklaring	 af	 røveriet	 i	
Herlev	 nærmere	 i	 forbindelse	 med	 efterforskningen	 efter	 Købmagergade-for-
holdet.	Han	har	ikke	erindring	om,	at	der	under	denne	fornyede	efterforskning	
af	røveriet	i	Herlev	kom	nye	oplysninger	frem,	der	kunne	have	gjort	en	forskel,	
hvis	de	havde	været	kendt,	da	Gladsaxe	Politi	oprindeligt	efterforskede	røveriet.		

Johannes	Helmer	Pedersen7

Johannes	Helmer	Pedersen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	1978	begyndte	som	kri-
minalassistent	ved	kriminalpolitiet	i	Lyngby	og	var	der,	indtil	han	i	1989	kom	til	
Københavns	Politi,	hvor	han	var	ansat	frem	til	sin	pensionering	i	2008.

I	forbindelse	med	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Privatbanken	i	Herlev	den	
3.	december	1985	 talte	han	og	Karsten	Høy	Petersen	kort	efter	gerningstids-
punktet	sammen	og	var	enige	om,	at	der	var	sådanne	lighedstræk	med	røveriet	i	
Lyngby,	at	det	måtte	være	de	samme	personer,	som	stod	bag.	Han	ringede	der-
for	til	Poul	Erik	Dinesen,	som	han	kendte	fra	tidligere	møder	i	PET.	Poul	Erik	Di-
nesen	var	da	i	PET’s	regionalafdeling	i	Slagelse.	Han	sagde	til	Poul	Erik	Dinesen,	
at	det	var	”deres	folk”,	som	var	ude	at	lave	noget	igen,	og	at	Poul	Erik	Dinesen	
måtte	se	at	få	iværksat	hjælp	fra	PET	til	Gladsaxe	Politi.	Poul	Erik	Dinesen	lovede	
at	ringe	til	PET’s	Centralafdeling,	hvilket	han	senere	har	fået	bekræftet,	at	Poul	
Erik	Dinesen	gjorde.	Herefter	var	Leif	Myrhøj	fra	Gladsaxe	Politi	på	et	tidspunkt	
til	møde	hos	PET.	Han	var	 ikke	selv	 yderligere	 involveret	 i	efterforskningen	af	
dette	røveri.	

Karsten	Høy	Petersen8	
Karsten	Høy	Petersen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	1978	kom	til	kriminalpolitiet	i	
Lyngby,	hvor	han	har	været	indtil	sin	pensionering	i	2006.	

7	 Protokol	20.
8	 Protokol	21.
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Da	han	og	Johannes	Helmer	Pedersen	hørte	om	røveriet	mod	en	pengetransport	
fra	Privatbanken	i	Herlev	den	3.	december	1985	talte	de	sammen	om	det	og	var	
enige	om,	at	det	”er	vores	folk,	der	er	på	spil	igen”.	De	talte	om,	hvordan	de	kun-
ne	give	Gladsaxe	Politi	et	tip	uden	at	komme	i	konflikt	med	PET’s	restriktioner.	
Det	endte	med,	at	Johannes	Helmer	Pedersen	ringede	til	Poul	Erik	Dinesen	hos	
PET	med	deres	mistanke	og	sagde,	at	Poul	Erik	Dinesen	måtte	tage	kontakt	til	
Gladsaxe	Politi.	Det	viste	sig,	at	Poul	Erik	Dinesen	var	i	PET’s	regionalafdeling	i	
Slagelse,	og	han	er	ikke	klar	over,	hvad	Poul	Erik	Dinesen	foretog	sig	i	anledning	
af	 deres	 opringning.	 De	 orienterede	 også	 Thor	 Pedersen	 om	 deres	 mistanke.	
Han	husker	ikke	Thor	Pedersens	reaktion	herpå.

Arne	Siezing9	
Arne	Siezing	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	1966	blev	ansat	i	politiet.	Efter	nogle	år	
i	forskellige	afdelinger	i	Københavns	Politi	blev	han	i	1977	ansat	i	Rigspolitiets	
rejseafdeling,	hvor	han	hovedparten	af	tiden	var	efterforskningsleder.		

Foreholdt,	at	det	 fremgår	af	 ”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	
Blekingegadesagen”,	s.	117,	at	han	ikke	husker,	om	han	og	Ernst	Søndergaard	
Pedersen	tippede	Gladsaxe	Politi	i	forbindelse	med	røveriet	mod	en	pengetrans-
port	fra	Privatbanken	i	Herlev	den	3.	december	1985,	forklarede	han,	at	det	er	
rigtigt.	

Poul	Erik	Dinesen10	
Poul	Erik	Dinesen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	den	1.	september	1977	blev	ansat	i	
spionageafdelingen	i	PET.	I	1980	kom	han	til	afdelingen	for	terrorisme,	afdeling	
T,	hvor	han	var,	indtil	han	den	1.	april	1984	blev	leder	af	PET’s	regionalafdeling	
i	Slagelse.	

Han	har	ingen	erindring	om,	at	han	blev	kontaktet	af	nogen	fra	det	åbne	politi	
i	 forbindelse	 med	 røveriet	 mod	 Privatbanken	 i	 Herlev	 den	 3.	 december	 1985.	
Foreholdt,	at	Johannes	Helmer	Pedersen	over	for	kommissionen	den	24.	februar	
2012	bl.a.	forklarede,	at	han	kontaktede	ham	i	forbindelse	med	røveriet,	da	Jo-
hannes	Helmer	Pedersen	og	Karsten	Høy	Petersen	fik	den	tanke,	at	det	kunne	
være	Appel-gruppens	medlemmer,	der	 var	gerningsmænd	 til	 røveriet,	 forkla-
rede	han,	at	han	da	var	 leder	af	 regionalafdelingen	 i	Slagelse.	Hvis	Johannes	
Helmer	Pedersen	havde	kontaktet	ham	der,	ville	hans	eneste	svar	have	været,	at	

9	 Protokol	1.
10	 Protokol	25.
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han	måtte	henvende	sig	til	PET’s	Centralafdeling.	Han	blev	foreholdt	følgende	fra	
Johannes	Helmer	Pedersens	ovennævnte	forklaring	for	kommissionen:	

”I	forbindelse	med	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Privatbanken	i	Her-
lev	den	3.	december	1985	talte	han	og	Høy	Petersen	kort	efter	gernings-
tidspunktet	sammen	og	var	enige	om,	at	der	var	sådanne	lighedstræk	med	
røveriet	 i	Lyngby,	at	det	måtte	være	de	samme	personer,	som	stod	bag.	
Han	ringede	derfor	til	Dinesen,	som	han	kendte	fra	de	tidligere	refererede	
møder	i	PET.	Dinesen	var	da	i	PET’s	regionalafdeling	i	Slagelse.	Han	sagde	
til	Dinesen,	at	det	var	”deres	folk”,	som	var	ude	at	lave	noget	igen,	og	at	
Dinesen	måtte	se	at	få	iværksat	hjælp	fra	PET	til	Gladsaxe	Politi.	Dinesen	
lovede	at	ringe	 til	PET’s	Centralafdeling,	hvilket	han	senere	har	 fået	be-
kræftet,	 at	Dinesen	gjorde.	Herefter	 var	Myrhøj	 fra	Gladsaxe	Politi	 på	et	
tidspunkt	til	møde	hos	PET.	…”

Hertil	 forklarede	han,	at	han	ikke	vil	udelukke,	at	Johannes	Helmer	Pedersen	
kontaktede	ham	som	beskrevet,	og	 i	givet	 fald	må	han	have	sagt	til	Johannes	
Helmer	Pedersen,	at	han	ville	ringe	til	ledelsen	i	PET	og	fortælle,	at	Johannes	
Helmer	Pedersen	havde	kontaktet	ham.	Som	regionalleder	i	Slagelse	havde	han	
ikke	mulighed	for	at	iværksætte	noget	som	helst	i	forhold	til	røveriet	i	Gladsaxe.	

Leon	Mandal	Jensen11

Leon	Mandal	Jensen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	1970	blev	ansat	i	politiet.	Efter	
fem	år	hos	Københavns	Politi	begyndte	han	hos	PET	i	en	to-årig	turnustjeneste	
i	observationsgruppen.	Han	fik	efterfølgende	fast	ansættelse	i	PET	i	afdeling	C,	
uro-afdelingen.	Han	var	en	årrække	i	denne	afdeling,	inden	han	den	1.	oktober	
1984	begyndte	i	afdeling	T,	terror-afdelingen.	Han	tog	den	1.	februar	1987	orlov	
fra	politiet	og	er	ikke	vendt	tilbage.	

Af	telex	af	21.	februar	1986	”Vedr.:	Danske	PFLP-tilhængere,	Jensen	og	Jørgen-
sen.”	udarbejdet	af	ham	fremgår	som	følger:

”Den	15.	september	1980	afgik	Jens	Holger	JENSEN	ved	døden	på	grund	af	
et	trafikuheld.	I	den	forbindelse	blev	der	foretaget	undersøgelser	omkring	
PFLP-tilhængerne,	 men	 der	 blev	 ikke	 fundet	 noget	 belastende	 omkring	
disse	personer	i	den	sammenhæng.

11	 Protokol	13.
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Vi	har	ingen	informationer,	om	Niels	JØRGENSEN	stadig	har	forbindelse	til	
PFLP,	men	intet	tyder	herpå.”

Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	husker	telexen.	Efter	sin	karakter	er	det	et	svar	
på	en	forespørgsel	fra	en	samarbejdspartner.	Han	er	ikke	klar	over,	hvorfor	han	
havde	fået	til	opgave	at	besvare	forespørgslen.	Han	kan	have	”siddet	nærmest	en	
skrivemaskine”.	På	det	tidspunkt	var	afdeling	C	og	T	slået	sammen	i	en	afdeling,	
afdeling	2.	Han	har	formentlig	besvaret	henvendelsen	ud	fra	materiale,	som	er	
fundet	frem	via	kartotekskort	angående	Niels	Jørgensen.

Søren	Helge	Arleth	Nielsen12	
Søren	Helge	Arleth	Nielsen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	den	1.	juni	1983	kom	til	PET,	
hvor	han	arbejdede	som	sagsbehandler	i	afdeling	T,	terror.	På	et	tidspunkt	blev	
afdeling	T	lagt	sammen	med	afdeling	C,	ekstremisme,	og	han	arbejdede	videre	
på	terrorområdet	i	den	nye	afdeling,	som	hed	afdeling	2.	Efterfølgende	kom	han	
til	 observationsafdelingen,	 hvor	 han	 arbejdede	 med	 sikkerhedsgodkendelser.	
Omkring	1	½	år	efter	kom	han	den	1.	maj	1988	til	politiskolen	som	underviser.

Han	er	ikke	bekendt	med,	hvorvidt	der	var	kontakt	mellem	PET	og	Gladsaxe	Politi	
i	forbindelse	med	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Privatbanken	i	Herlev	den	
3.	december	1985.	Det	var	primært	i	forbindelse	med	røveriet	 i	Lyngby,	at	Ap-
pel-gruppen	var	”blevet	støvet	af”	som	mulige	gerningsmænd.	Han	husker	ikke,	
at	gruppen	”blev	støvet	af”	 i	 forbindelse	med	andre	røverier.	Han	var	på	ingen	
måde	 involveret	 i	 eventuel	 sagsbehandling	 i	 forbindelse	med	 røveriet	 i	Herlev	
og	hørte	heller	ikke	herom,	ligesom	han	ikke	mindes,	at	de	i	afdelingen	skulle	
have	talt	om,	hvorvidt	det	var	Appel-gruppen,	der	kunne	være	gerningsmænd	til	
røveriet.	

Af	telex	af	21.	februar	1986	”Vedr.:	Danske	PFLP-tilhængere,	Jensen	og	Jørgen-
sen.”	udarbejdet	af	PET	som	svar	på	telex	fra	december	1985	fra	en	samarbejds-
partner	fremgår	som	følger:

”Den	15.	september	1980	afgik	Jens	Holger	JENSEN	ved	døden	på	grund	af	
et	trafikuheld.	I	den	forbindelse	blev	der	foretaget	undersøgelser	omkring	
PFLP-tilhængerne,	 men	 der	 blev	 ikke	 fundet	 noget	 belastende	 omkring	
disse	personer	i	den	sammenhæng.

12	 Protokol	42.
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Vi	har	ingen	informationer,	om	Niels	JØRGENSEN	stadig	har	forbindelse	til	
PFLP,	men	intet	tyder	herpå.”

Foreholdt	dette,	 forklarede	han,	 at	 han	 ikke	mindes	at	 have	haft	 kendskab	 til	
denne	telexkorrespondance.	Det	var	 ikke	hans	opfattelse	med	den	viden,	som	
han	havde,	at	der	på	det	tidspunkt	var	grundlag	for	udsagnet	om,	at	intet	tydede	
på,	at	Niels	Jørgensen	fortsat	havde	forbindelse	til	PFLP.	Han	ved	ikke,	hvem	der	
har	skrevet	det.	Han	ville	have	udtrykt	sig	med	større	forsigtighed.	En	sådan	telex	
skulle	gå	gennem	sektionslederen.	Han	er	i	tvivl	om,	hvorvidt	den	også	skulle	gå	
til	den	jurist,	som	havde	ansvaret	for	afdelingen.	

Hilbert	Winther-Hinge13	
Hilbert	Winther-Hinge	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	1966	begyndte	i	PET´s	afdeling	
2,	der	beskæftigede	sig	med	uro.	Afdelingen	skiftede	under	en	omorganisering	
navn	til	afdeling	C.	Senere	kom	han	på	”russerholdet”,	og	efterfølgende	var	han	
uddannelsesleder.	Det	kan	godt	passe,	at	han	var	uddannelsesleder	fra	1976	til	
1978.	Derefter	var	han	en	kort	overgang	i	observationstjenesten,	inden	han	blev	
afdelingsleder	 i	afdeling	C,	hvilket	han	var	til	ca.	1989/90.	Mens	han	var	afde-
lingsleder	i	afdeling	C,	blev	afdelingen	en	kort	overgang	lagt	sammen	med	afde-
ling	T,	der	havde	terror	som	arbejdsområde.	Han	var	afdelingsleder	i	den	sam-
menlagte	afdeling.	I	forlængelse	heraf	kom	han	på	ny	til	observationstjenesten.		

Han	er	ikke	bekendt	med,	om	der	var	kontakt	mellem	PET	og	Gladsaxe	Politi	i	
forbindelse	med	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Privatbanken	i	Herlev	den	
3.	december	1985.	Han	blev	foreholdt,	at	der	foreligger	oplysninger	om,	at	Leif	
Myrhøj	 fra	Gladsaxe	Politi	var	ude	hos	PET	 i	 forbindelse	med	Gladsaxe	Politis	
efterforskning	af	røveriet.	Hertil	 forklarede	han,	at	han	kender	Leif	Myrhøj	 fra	
dennes	tid	i	PET,	men	han	har	ikke	kendskab	til	den	oplyste	kontakt	i	forbindelse	
med	røveriet.	

Af	telex	af	21.	februar	1986	”Vedr.:	Danske	PFLP-tilhængere,	Jensen	og	Jørgen-
sen.”	udarbejdet	af	PET	som	svar	på	telex	af	19.	december	1985	fra	en	samar-
bejdspartner	fremgår	som	følger:

”Den	15.	september	1980	afgik	Jens	Holger	JENSEN	ved	døden	på	grund	af	
et	trafikuheld.	I	den	forbindelse	blev	der	foretaget	undersøgelser	omkring	
PFLP-tilhængerne,	 men	 der	 blev	 ikke	 fundet	 noget	 belastende	 omkring	
disse	personer	i	den	sammenhæng.

13	 Protokol	71.
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Vi	har	ingen	informationer,	om	Niels	JØRGENSEN	stadig	har	forbindelse	til	
PFLP,	men	intet	tyder	derpå.”

Foreholdt	dette,	forklarede	han,	at	han	ikke	husker	denne	telex,	og	den	bringer	
ikke	noget	frem	i	erindringen.	Han	husker	ikke,	om	PET	på	dette	tidspunkt	fort-
sat	fulgte	de	herboende	palæstinensere,	der	angiveligt	havde	kontakt	til	PFLP	
og	Appel-gruppen.	

Per	Claus	Larsen14

Per	Claus	Larsen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	den	1.	februar	1983	fik	stillingen	som	
kriminalinspektør	i	PET.	Efter	ni	år	i	denne	stilling	kom	han	til	Glostrup	Politi,	
hvor	han	var	i	et	års	tid,	inden	han	igen	kom	til	Københavns	Politi.

I	tiden	efter	afslutningen	af	efterforskningen	af	røveriet	i	Lyngby	og	op	til	røve-
riet	mod	en	pengetransport	fra	Privatbanken	i	Herlev	den	3.	december	1985	var	
der	ingen	større	tiltag	over	for	Appel-gruppen,	idet	der	frem	til	sommeren	1986	
ikke	blev	registreret	noget	af	interesse,	der	vedrørte	gruppen.	Han	erindrer	ikke	
at	have	været	involveret	i	kontakt	mellem	PET	og	Gladsaxe	Politi	efter	røveriet	i	
Herlev,	men	han	kan	ikke	udelukke,	at	enkeltpersoner	fra	PET	var	i	forbindelse	
med	 Gladsaxe	 Politi.	 Han	 blev	 foreholdt,	 at	 tidligere	 vidner	 for	 kommissionen	
bl.a.	har	forklaret,	at	de	kontaktede	Poul	Erik	Dinesen,	der	var	placeret	i	PET’s	
regionalafdeling	i	Slagelse,	og	bad	denne	om	at	skabe	kontakt	mellem	PET	og	
Gladsaxe	Politi,	således	at	Gladsaxe	Politi	kunne	blive	orienteret	om	Appel-grup-
pen,	hvilket	skulle	have	resulteret	i,	at	kriminalassistent	Leif	Myrhøj	fra	Gladsaxe	
Politi	kom	ud	til	PET.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ingen	erindring	har	herom.	
Som	operativ	chef	ville	han	ikke	nødvendigvis	få	kendskab	til	en	sådan	kontakt.	

Han	 blev	 foreholdt	 følgende	 fra	 Peter	 Øvig	 Knudsen	 ”Blekingegadebanden”,		
s.	619:

”…
Trods	en	omfattende	efterforskning	fandt	kriminalpolitiet	i	Gladsaxe	aldrig	
frem	til	røverne.	

I	PET	gav	røveriet,	 ifølge	den	daværende	operative	chef,	Per	Larsen,	an-
ledning	 til,	 at	 man	 overvejede,	 om	 det	 igen	 kunne	 være	 Appel-gruppen,	

14	 Protokol	52.
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der	havde	været	i	aktion,	ligesom	man	havde	haft	mistanke	om	ved	flere	
røverier	i		de	foregående	år.

Men	i	PET	fandt	man	ikke	anledning	til	at	dele	disse	tanker	med	kriminal-
politiet	i	Gladsaxe.
…”

Hertil	forklarede	han,	at	PET	ikke	iværksatte	noget	særligt	i	anledning	af	røve-
riet	i	Herlev.	Hver	gang	der	var	et	større	røveri,	der	ikke	kunne	henføres	til	de	
sædvanlige	 kriminelle	 miljøer,	 da	 gav	 det	 i	 PET	 anledning	 til	 overvejelse	 om,	
hvorvidt	det	kunne	være	Appel-gruppen,	som	stod	bag.	Han	har	imidlertid	ingen	
konkret	erindring	om	drøftelser	herom	i	forbindelse	med	røveriet	i	Herlev.	Hvis	
PET	havde	haft	en	underbygget	mistanke	mod	Appel-gruppen,	da	ville	røveriet	
have	indgået	i	de	efterfølgende	sammenskrivninger	om	Appel-gruppen,	hvilket	
det	kan	konstateres,	at	røveriet	ikke	gjorde.	

Af	telex	af	21.	februar	1986	”Vedr.:	Danske	PFLP-tilhængere,	Jensen	og	Jørgen-
sen.”	udarbejdet	af	PET	som	svar	på	telex	af	19.	december	1985	fra	en	samar-
bejdspartner	fremgår	som	følger:

”Den	15.	september	1980	afgik	Jens	Holger	JENSEN	ved	døden	på	grund	af	
et	trafikuheld.	I	den	forbindelse	blev	der	foretaget	undersøgelser	omkring	
PFLP-tilhængerne,	 men	 der	 blev	 ikke	 fundet	 noget	 belastende	 omkring	
disse	personer	i	den	sammenhæng.

Vi	har	ingen	informationer,	om	Niels	JØRGENSEN	stadig	har	forbindelse	til	
PFLP,	men	intet	tyder	derpå.”

Foreholdt	 dette,	 forklarede	 han,	 at	 dette	 stemmer	 overens	 med,	 at	 PET	 i	 en	
længere	 periode	 ikke	 havde	 registreret	 nogen	 mistænkelig	 aktivitet	 omkring	
Appel-gruppen,	hvilket	også	var	årsagen	til,	at	der	ikke	var	nogen	systematisk	
overvågning	af	gruppen	i	denne	periode.

Poul	Mose	Hansen15	
Poul	Mose	Hansen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	fra	årsskiftet	1978/79	til	1985/86	var	
politifuldmægtig	i	PET.	Fra	omkring	september	1979	hørte	afdeling	T	og	C,	der	
tog	sig	af	overvågning	af	henholdsvis	international	terrorisme	og	ekstremisme	
inden	for	landets	grænser,	under	hans	referat.	

15	 Protokol	28.
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Han	har	 ikke	kendskab	til,	om	der	var	kontakt	mellem	PET	og	Gladsaxe	Politi	
efter	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Privatbanken	i	Herlev	den	3.	december	
1985.	”Han	var	da	mentalt	på	vej	ud	af	døren”,	idet	hans	ansættelse	i	PET	ophørte	
i	midten	af	december	1985.	Foreholdt,	at	Johannes	Helmer	Pedersen	skulle	have	
kontaktet	PET	i	forbindelse	med	røveriet,	forklarede	han,	at	det	ikke	fremkalder	
noget	i	hans	erindring.				

Mikael	Lyngbo16	
Mikael	Lyngbo	har	forklaret	bl.a.,	at	han	den	15.	august	1983	tiltrådte	som	vice-
politimester	i	PET,	hvor	han	var	til	sin	udnævnelse	til	vicestatsadvokat	for	Fyn	
den	15.	januar	1989.	

Han	har	ikke	noget	kendskab	til,	om	der	var	kontakt	mellem	PET	og	Gladsaxe	
Politi	i	forbindelse	med	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Privatbanken	i	Herlev	
den	3.	december	1985.	Under	sin	gennemlæsning	af	akter	op	til	denne	vidne-
afhøring	har	han	i	øvrigt	noteret	sig,	at	røveriet	 i	Herlev	 ikke	optræder	i	PET’s	
efterfølgende	opsummeringer	omkring	Appel-gruppen.	

Henning	Fode17	
Henning	Fode	har	forklaret	bl.a.,	at	han	den	1.	november	1984	blev	politimester	
i	PET,	hvilket	han	var	indtil	1.	oktober	1987,	hvor	han	blev	vicerigspolitichef	med	
ansvar	for	de	operative	afdelinger.	

I	 tiden	 op	 til	 røveriet	 mod	 en	 pengetransport	 fra	 Privatbanken	 i	 Herlev	 den		
3.	 december	 1985	 fulgte	 PET	 ikke	 Appel-gruppen	 aktivt.	 Fra	 aflytningerne	 af	
de	herboende	PFLP-folk	fik	PET	en	gang	i	mellem	en	hint	om	Appel-gruppen,	
men	der	var	 ikke	målrettet	efterforskning	mod	Appel-gruppen.	Tidligere	mål-
rettet	efterforskning	mod	Appel-gruppen	havde	ikke	givet	nogen	resultater,	og	
henset	til	ressourceanvendelsen	og	retsplejelovens	mistankekrav	havde	PET	ta-
get	aflytningerne	mod	gruppen	ned.	Der	var	således	som	nævnt	en	periode	fra	
1982/83	 til	1986,	hvor	operation	Pineapple	blev	 iværksat,	hvor	PET	 ikke	havde	
en	specielt	aktiv	efterforskning,	hvis	overhovedet	nogen,	mod	Appel-gruppens	
medlemmer.	Han	er	bekendt	med,	at	der	var	kontakt	mellem	PET	og	Gladsaxe	
Politi	i	forbindelse	med	Gladsaxe	Politis	efterforskning	af	røveriet	i	Herlev,	og	at	
PET	i	den	sammenhæng	pegede	på	Appel-gruppens	medlemmer	som	værende	
interessante.	Han	ved	ikke,	om	hans	kendskab	hertil	stammer	fra	gennemgang	

16	 Protokol	34.
17	 Protokol	69.
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af	sagens	dokumenter	i	forbindelse	med	denne	afhøring,	eller	det	er	noget,	som	
han	husker.	Det	var	 ikke	nødvendigt,	at	han	blev	 involveret	 i	en	sådan	kontakt	
mellem	Gladsaxe	Politi	og	PET.	Det	kan	have	været	Per	Larsen	eller	en	af	sekti-
onslederne,	der	henvendte	sig	til	Gladsaxe	Politi	for	at	sige,	at	man	måske	for	en	
ordens	skyld	burde	interessere	sig	for	disse	4-5	personer.	Det	kunne	være	dem,	
men	det	kunne	også	være	mange	andre.	På	samme	måde	som	i	Lyngby-sagen	
gav	man	navnene	som	et	hint.	Som	politimester	skulle	han	ikke	involveres	i,	om	
nogen	fra	Gladsaxe	Politi	var	ude	hos	PET	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	
røveriet.	Hvis	han	dengang	hørte	om	det,	kan	han	i	hvert	fald	ikke	i	dag	huske	det.		

Af	telex	af	21.	februar	1986	”Vedr.:	Danske	PFLP-tilhængere,	Jensen	og	Jørgen-
sen.”	udarbejdet	af	PET	som	svar	på	telex	af	19.	december	1985	fra	en	samar-
bejdspartner	fremgår	som	følger:

”Den	15.	september	1980	afgik	Jens	Holger	JENSEN	ved	døden	på	grund	af	
et	trafikuheld.	I	den	forbindelse	blev	der	foretaget	undersøgelser	omkring	
PFLP-tilhængerne,	 men	 der	 blev	 ikke	 fundet	 noget	 belastende	 omkring	
disse	personer	i	den	sammenhæng.

Vi	har	ingen	informationer,	om	Niels	JØRGENSEN	stadig	har	forbindelse	til	
PFLP,	men	intet	tyder	derpå.”

Foreholdt	dette,	forklarede	han,	at	en	telex	som	denne	på	baggrund	af	en	ruti-
neforespørgsel	fra	en	samarbejdspartner	ikke	ville	komme	op	på	politimester-
niveau.	

3.5.4	 Kommissionens	sammenfatning

I	 det	 følgende	 sammenfatter	 kommissionen	 –	 på	 grundlag	 af	 den	 ovenfor	
gengivne	 dokumentation	 og	 vidneforklaringerne	 –	 det	 sandsynlige	 forløb	 ved-
rørende	efterforskningen	af	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Privatbanken	i	
Herlev	den	3.	december	1985	og	PET’s	overvågning	af	Appel-gruppen,	herunder	
PET’s	viden	om	gruppen	i	tiden	februar	1985	til	maj	1986.

Som	det	fremgår	af	kapitel	3,	afsnit	3.4.4,	var	status	vedrørende	PET’s	overvåg-
ning	af	Appel-gruppen	ved	indgangen	til	februar	1985,	at	PET	ikke	havde	nogen	
igangværende	 indgreb	 i	 meddelelseshemmeligheden	 over	 for	 gruppens	 med-
lemmer,	og	der	havde	ikke	været	observationer	mod	gruppens	medlemmer	si-
den	efteråret	1983.	PET	havde	således	meget	lidt	fokus	på	gruppen.	Mistanken	
var	fortsat,	at	Appel-gruppens	mulige	kriminelle	aktiviteter	bestod	i	grov	berigel-
seskriminalitet,	men	der	var	ingen	konkrete	beviser	herfor.
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PET	 iværksatte	 den	 4.	 februar	 1985	 observation	 af	 Peter	 Døllners,	 Niels	 Jør-
gensens,	Jan	Weimanns	og	Torkil	Lauesens	adresser	samt	 forlaget	Manifests	
lokaler,	i	forbindelse	med	at	der	samme	dag	var	sket	et	røveri	mod	Privatban-
ken	på	Bagsværd	Torv.	Baggrunden	for	observationen	var,	at	PET	mistænkte,	at	
Appel-gruppens	medlemmer	kunne	have	deltaget	 i	 røveriet.	PET	observerede	
imidlertid	ikke	noget	bemærkelsesværdigt,	og	dagen	efter	–	den	5.	februar	1985	
–	fik	Gladsaxe	Politi	et	anonymt	tip	om,	at	nogle	navngivne	sydamerikanere	var	
gerningsmænd	til	røveriet.	Gladsaxe	Politis	efterfølgende	efterforskning	viste,	at	
det	var	rigtigt.

PET	udlånte	den	12.	november	1985	fingeraftryk	af	Jan	Weimann	og	Torkil	Laue-
sen	til	Lyngby	Politi.	Se	nærmere	herom	i	kapitel	3,	afsnit	3.4.4.	

En	bankbetjent	hentede	den	3.	december	1985	penge	på	Herlev	Posthus.	På	vej	
ud	til	pengetransportbilen	blev	han	i	et	vindfang	slået	to	gange	i	baghovedet	af	
en	person,	der	havde	siddet	i	en	kørestol.	Bankbetjenten	sank	i	knæ,	og	perso-
nen	tog	sækken	med	penge	fra	ham.	En	medgerningsmand	rettede	samtidig	en	
geværlignende	genstand	mod	betjenten.	De	to	gerningsmænd	løb	herefter	 fra	
posthuset	over	 til	en	parkeringskælder,	hvor	en	yderligere	medgerningsmand	
ventede	i	en	flugtbil,	og	de	kørte	fra	stedet.	Udbyttet	var	1.485.000	kr.	i	kontanter	
og	68.499.735,71	kr.	i	checks.	Alle	tre	gerningsmænd	havde	overskæg.	To	vidner	
var	100%	sikre	på,	at	overskægget	på	gerningsmanden	i	kørestolen	var	falskt,	li-
gesom	det	ene	af	disse	to	vidner	var	100%	sikker	på,	at	den	anden	gerningsmand	
i	vindfanget	også	havde	falskt	overskæg.	

Gladsaxe	Politis	efterforskning	af	røveriet	blev	i	det	daglige	ledet	af	kriminalassi-
stenterne	Vagner	Eliseholm	og	Leif	Christoffersen,	hvis	direkte	overordnede	var	
kriminalkommissær	Evald	Andersen	og	kriminalinspektør	Jørgen	Juul,	der	også	
var	involveret	i	efterforskningen.	Blandt	de	øvrige	efterforskere	var	kriminalassi-
stenterne	Leif	Myrhøj	og	Bent	Harding	Spangsberg.

PET	havde	ingen	igangværende	aflytninger	af	Appel-gruppens	medlemmer	den	
3.	december	1985,	og	der	var	ikke	noget	i	telefonaflytningerne	af	den	daværen-
de	leder	af	PFLP	i	Danmark,	Hassan	Abu-Daya,	som	kunne	føre	tanken	hen	på	
røveriet.

Efter	Leif	Myrhøjs	skriftlige	besvarelse	af	kommissionens	spørgsmål	og	de	af-
givne	forklaringer	finder	kommissionen	det	sandsynligt,	at	Leif	Myrhøj	i	forbin-
delse	med	efterforskningen	af	 røveriet	 i	Herlev	havde	et	møde	med	PET	med	
henblik	på	at	høre,	om	PET	havde	oplysninger,	som	Gladsaxe	Politi	kunne	bru-
ge	i	den	videre	efterforskning.	Der	foreligger	ikke	noget	skriftligt	materiale	om	
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mødet,	og	ingen	andre	end	Leif	Myrhøj	har	nogen	erindring	om	oplysninger	fra	
mødet.	Dette	kan	sammenholdes	med,	at	i	hvert	fald	Leif	Myrhøjs	oplysninger	
om,	at	PET	udleverede	pengesedler	fra	efterforskningen	af	røveriet	i	Lyngby	den	
2.	marts	1983	til	ham,	ikke	kan	lægges	til	grund,	da	det	efter	gennemgangen	af	
Lyngby-sagen	i	kapitel	3,	afsnit	3.4.4	forekommer	ganske	usandsynligt,	at	PET	
havde	pengesedler	fra	denne	efterforskning.	I	givet	fald	ville	nogle	af	de	øvrige	
vidner	sandsynligvis	også	kunne	have	husket	noget	herom.	Det	er	på	denne	bag-
grund	ikke	muligt	med	nogen	sikkerhed	at	fastslå,	hvad	der	skete	på	mødet,	her-
under	i	hvilket	omfang	Appel-gruppen	eventuelt	blev	nævnt.	Efter	forklaringerne	
og	det	i	øvrigt	foreliggende	kan	det	imidlertid	konstateres,	at	Gladsaxe	Politi	ikke	
indledte	en	efterforskning	mod	Appel-gruppen.	

Kriminalassistenterne	Johannes	Helmer	Pedersen	og	Karsten	Høy	Petersen	fra	
Lyngby	Politi	har	for	kommissionen	forklaret	bl.a.,	at	de	var	enige	om,	at	der	var	
sådanne	lighedstræk	mellem	røveriet	i	Lyngby	og	røveriet	i	Herlev,	at	de	mente,	
at	det	måtte	være	de	samme	personer,	der	stod	bag	de	to	røverier.	De	oriente-
rede	derfor	en	medarbejder	fra	PET	om	deres	mistanke	og	sagde,	at	PET	måtte	
iværksætte	hjælp	til	Gladsaxe	Politi.	Om	der	var	en	sammenhæng	mellem	de	to	
kriminalassistenters	henvendelse	til	PET	og	Leif	Myrhøjs	kontakt	med	PET,	har	
det	ikke	været	muligt	for	kommissionen	at	klarlægge	med	sikkerhed.

I	en	artikel	af	4.	januar	2008	skrev	Jyllands-Posten	bl.a.,	at	Per	Larsen,	der	var	
operativ	chef	i	PET	på	tidspunktet	for	røveriet	i	Herlev,	havde	forklaret	forfatteren	
Peter	Øvig	Knudsen,	at	PET	ved	røveriet	i	Herlev	mistænkte	Blekingegadeban-
den.

Per	Larsen	har	forklaret	for	kommissionen	bl.a.,	at	PET	ikke	iværksatte	noget	
særligt	i	anledning	af	røveriet	i	Herlev.	Hver	gang	der	var	et	større	røveri,	der	ikke	
kunne	henføres	til	de	sædvanlige	kriminelle	miljøer,	da	gav	det	i	PET	anledning	
til	overvejelse	om,	hvorvidt	det	kunne	være	Appel-gruppen,	som	stod	bag.	Han	
har	 imidlertid	 ingen	konkret	erindring	om	drøftelser	herom	 i	 forbindelse	med	
røveriet	i	Herlev.
Det	kan	hertil	bemærkes,	at	PET	ingen	konkrete	oplysninger	havde,	der	indike-
rede,	at	Appel-gruppen	var	involveret	i	røveriet	i	Herlev,	og	PET’s	mistanke	mod	
gruppen	var	ikke	af	en	sådan	karakter,	at	det	gav	anledning	til,	at	røveriet	blev	
nævnt	i	en	opsummerende	PET-rapport	af	28.	august	1986	”Vedr.:	APPLE-grup-
pen.”,	hvor	bl.a.	gruppens	mulige	kriminelle	forhold	blev	gennemgået.	Se	i	øvrigt	
om	denne	rapport	i	kapitel	3,	afsnit	3.6.

På	 det	 foreliggende	 grundlag	 må	 det	 antages,	 at	 PET’s	 mulige	 mistanke	 ale-
ne	byggede	på	lighedstræk	med	de	tidligere	forhold	i	Glostrup	og	Lyngby,	som	
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man	havde	en	mistanke	om,	at	Appel-gruppen	kunne	stå	bag.	Lighedstrækkene	
bestod	 i,	at	 forholdene	havde	krævet	grundig	planlægning,	og	at	de	var	blevet	
brutalt	gennemført	under	anvendelse	af	 forklædninger	samt	våben.	Da	det	er	
hyppigt	 forekommende	 træk	ved	røverier,	finder	kommissionen	det	berettiget,	
hvis	PET	herefter	ikke	orienterede	Gladsaxe	Politi	om	sin	mistanke.		

Kommissionens	 ovenstående	 overvejelser	 skal	 sammenholdes	 med,	 at	 det	 –	
som	 redegjort	 for	 –	 ikke	 har	 været	 muligt	 med	 sikkerhed	 at	 fastslå,	 om	 Leif	
Myrhøj	 i	 overensstemmelse	 med	 sin	 oplysning	 herom	 blev	 orienteret	 om	 Ap-
pel-gruppen	af	PET.

Gladsaxe	Politi	henvendte	sig	den	12.	december	1985	til	Interpol	vedrørende	rø-
veriet	og	anførte	bl.a.,	at	det	ikke	kunne	udelukkes,	at	forbrydelsen	var	forøvet	
af	udenlandske	statsborgere,	hvorfor	man	udbad	sig	oplysninger	om	lignende	
røverier	i	Europa.

Hverken	 Appel-gruppen	 eller	 røveriet	 i	 Herlev	 blev	 nævnt	 i	 PET’s	 afdeling	 2’s	
årsberetning	for	1985.

En	samarbejdspartner	spurgte	i	forbindelse	med	opdatering	af	sine	arkiver	den	
19.	december	1985	PET,	hvorvidt	Jens	Holger	Jensen	og	Niels	Jørgensen	fortsat	
var	aktive	i	PFLP.	PET	svarede	den	21.	februar	1986	bl.a.,	at	Jens	Holger	Jensen	
var	afgået	ved	døden	i	et	trafikuheld	den	15.	september	1980,	og	at	PET	ingen	
informationer	havde	om,	hvorvidt	Niels	Jørgensen	stadig	havde	 forbindelse	 til	
PFLP,	men	intet	tydede	på	det.

Hertil	kan	det	bemærkes,	at	efter	det	for	kommissionen	foreliggende	materiale	
havde	PET	 ikke	siden	1982	konstateret	kontakt	mellem	Appel-gruppens	med-
lemmer	og	PFLP.	PET’s	oplysninger	til	samarbejdspartneren	understøtter	kom-
missionens	indtryk	af,	at	PET	i	en	længere	periode	stort	set	ingen	aktiv	overvåg-
ning	havde	haft	af	Appel-gruppen.	

Gladsaxe	Politi	lånte	under	efterforskningen	af	røveriet	Københavns	Politis	sag	
vedrørende	efterforskningen	af	røveriet	mod	en	pengetransport	ved	Vesterport	
den	2.	april	1982.	Gladsaxe	Politi	sendte	sagen	tilbage	til	Københavns	Politi	den	
30.	maj	1986	med	bemærkning	om,	at	røveriet	i	Herlev	ikke	umiddelbart	syntes	
at	kunne	kædes	sammen	med	røveriet	ved	Vesterport.

I	 forbindelse	 med	 Københavns	 Politis	 efterforskning	 efter	 røveriet	 og	 drabet	
ved	 Købmagergade	 Postkontor	 udarbejdede	 kriminalassistent	 Jørn	 Moos	 en	
rapport	af	19.	marts	1989,	hvor	han	gennemgik	den	mulige	forbindelse	mellem	



	 882	

herlev



Appel-gruppen	og	en	række	uopklarede	røverier	begået	 i	tiden	fra	juli	1980	til	
november	1988,	herunder	røveriet	i	Herlev.	Om	dette	røveri	blev	det	i	rapporten	
anført,	at	der	umiddelbart	ikke	var	konstateret	sammenhæng	med	Appel-grup-
pen.

Kriminalinspektør	Kurt	Olsen	havde	ifølge	rapport	af	5.	oktober	1989	fra	Køben-
havns	Politi	beordret,	at	der	på	grundlag	af	gennemgang	af	koster	sikret	fra	Ap-
pel-gruppens	lejlighed	i	Blekingegade	skulle	rejses	sigtelse	over	for	bl.a.	Niels	
Jørgensen	vedrørende	røveriet	i	Herlev.	

Kommissionen	 har	 ved	 gennemgang	 af	 akterne	 vedrørende	 Herlev-forholdet	
fra	 retssagen	 mod	 Appel-gruppens	 medlemmer	 efter	 Købmagergade-forhol-
det	konstateret,	at	grundlaget	for	tiltalen	vedrørende	dette	forhold	bl.a.	var,	at	
der	i	lejligheden	i	Blekingegade	var	fundet	kassettebånd	med	optagelser	fra	ra-
dioen	 vedrørende	 røveriet	 i	 Herlev,	 adresser	 og	 kontooplysninger	 på	 firmaer	 i	
Herlev-området,	som	alle	havde	checks,	der	var	bortkommet	i	forbindelse	med	
røveriet,	beklædningsgenstande	og	et	skydevåben,	der	kunne	være	anvendt	ved	
røveriet.	Desuden	er	det	konstateret,	at	der	ikke	var	medtaget	materiale	fra	PET	
i	akterne	til	retten	vedrørende	røveriet	i	Herlev.	

De	ovennævnte	oplysninger	fra	efterforskningen	og	retssagen	mod	Appel-grup-
pen	efter	røveriet	og	drabet	ved	Købmagergade	Postkontor,	sammenholdt	med	
at	efterforskerne	efter	forklaringerne	for	kommissionen	da	havde	adgang	til	alt	
PET’s	materiale	vedrørende	Appel-gruppen,	hvilket	er	underbygget	af	kommis-
sionens	gennemgang	af	materiale,	understøtter	indtrykket	af,	at	PET	ikke	inden	
fundet	af	Appel-gruppens	 lejlighed	 i	Blekingegade	havde	nogen	konkrete	hol-
depunkter	 for,	 at	 Appel-gruppens	 medlemmer	 kunne	 være	 gerningsmænd	 til	
røveriet	i	Herlev.

Niels	Jørgensen,	Torkil	Lauesen,	Jan	Weimann,	Karsten	Møller	Hansen,	Carsten		
Nielsen	og	Bo	Weimann	blev	tiltalt	for	at	have	begået	røveriet	i	Herlev.	De	blev	
alle	 frifundet	 for	 denne	 del	 af	 tiltalen	 mod	 dem	 ved	 Østre	 Landsrets	 dom	 af		
2.	maj	1991.	Peter	Døllner,	der	under	efterforskningen	havde	været	sigtet	 for	
Herlev-forholdet,	blev	ikke	tiltalt	herfor.

Ud	 over	 efterforskningen	 af	 røveriet	 mod	 en	 pengetransport	 fra	 Privatbanken	
i	Herlev	den	3.	december	1985	er	PET’s	overvågning	af	Appel-gruppen	 i	 tiden	
februar	1985	til	maj	1986	gennemgået	i	dette	afsnit.	Det	kan	konstateres,	at	PET	
på	intet	tidspunkt	i	denne	periode	foretog	indgreb	i	meddelelseshemmeligheden	
over	for	Appel-gruppen.	Videre	kan	det	konstateres,	at	PET	ikke	etablerede	ob-
servation	mod	gruppens	medlemmer	ud	over	den	4.	februar	1985.	Observationen	
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den	pågældende	dag	skyldtes,	at	PET	mistænkte	gruppen	for	at	stå	bag	et	røveri	
samme	dag	mod	Privatbanken	på	Bagsværd	Torv.	Imidlertid	blev	der	ikke	obser-
veret	noget	af	 interesse,	og	Gladsaxe	Politis	efterforskning	viste,	at	en	gruppe	
sydamerikanere	stod	bag	røveriet.	En	samarbejdspartner	spurgte	 i	slutningen	
af	1985,	om	Jens	Holger	Jensen	og	Niels	Jørgensen	fortsat	var	aktive	i	PFLP,	
hvortil	PET	i	februar	1986	svarede,	at	Jens	Holger	Jensen	var	afgået	ved	døden	i	
et	trafikuheld,	og	at	PET	ingen	informationer	havde	om,	hvorvidt	Niels	Jørgensen	
stadig	havde	forbindelse	til	PFLP.	Dette	skal	ses	i	lyset	af,	at	efter	det	for	kom-
missionen	foreliggende	materiale	havde	PET	ikke	siden	1982	konstateret	kontakt	
mellem	Appel-gruppens	medlemmer	og	PFLP.	PET	havde	således	yderst	beske-
den	fokus	på	Appel-gruppen	i	perioden,	og	der	var	ikke	fremkommet	yderligere	
oplysninger	til	afklaring	af,	hvori	Appel-gruppens	kriminelle	aktiviteter	bestod.	
Som	det	imidlertid	fremgår	af	observationen	den	4.	februar	1985	i	anledning	af	
bankrøveriet	i	Bagsværd,	mistænkte	PET	fortsat	gruppens	medlemmer	for	grov	
berigelseskriminalitet.	PET	havde	dog	ikke	konkrete	beviser	herfor.

3.5.5	 Kommissionens	konklusioner

Mistanken	mod	Appel-gruppen	i	anledning	af	røveriet	i	Herlev	byggede	antage-
ligvis	oprindeligt	på	lighedstræk	med	to	tidligere	uopklarede	kriminelle	forhold	
begået	i	 juli	1980	og	april	1983	i	henholdsvis	Glostrup	og	Lyngby,	og	som	man	
mistænkte	Appel-gruppen	for	at	stå	bag.	Lighedstrækkene	bestod	i,	at	forholde-
ne	havde	krævet	grundig	planlægning,	og	at	de	blevet	brutalt	gennemført	under	
anvendelse	af	forklædninger	samt	våben.	Først	ved	fundet	i	1989	af	Appel-grup-
pens	 lejlighed	 i	Blekingegade	 i	 forbindelse	med	efterforskningen	efter	 røveri-
et	og	drabet	ved	Købmagergade	Postkontor	fremkom	de	beviser,	som	dannede	
grundlag	for,	at	der	blev	rejst	tiltale	mod	flere	af	Appel-gruppens	medlemmer	
for	at	have	begået	røveriet	i	Herlev.	

Der	 var	 kontakt	 mellem	 Gladsaxe	 Politi	 og	 PET	 under	 Gladsaxe	 Politis	 efter-
forskning	af	dette	røveri.	Imidlertid	kan	det	som	redegjort	for	i	sammenfatningen	
ikke	fastlægges	med	sikkerhed,	hvilke	oplysninger	Gladsaxe	Politi	fik	i	den	for-
bindelse,	herunder	om	det	var	oplysninger	vedrørende	Appel-gruppen.	Henset	
til	 det	 ovenfor	 beskrevne	 yderst	 spinkle	 mistankegrundlag	 finder	 kommissio-
nen	det	imidlertid	forståeligt,	hvis	PET	ikke	orienterede	Gladsaxe	Politi	om	Ap-
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pel-gruppen.18	Kommissionen	lægger	herefter	til	grund,	at	PET	ikke	modvirkede	
det	almindelige	politis	opklaring	og	strafforfølgning	i	forhold	til	Appel-gruppens	
medlemmer	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet	mod	en	pengetrans-
port	fra	Privatbanken	i	Herlev	den	3.	december	1985.

Kommissionens	 undersøgelse	 skal	 omfatte	 bl.a.	 de	 oplysninger	 og	 påstande	
vedrørende	centrale	myndigheders	rolle,	der	er	beskrevet	 i	 ”Politiets	hemme-
ligheder	 –	 Jørn	 Moos	 genåbner	 Blekingegadesagen”.	 Til	 det	 heri	 anførte	 på		
s.	20019	bemærkes	det,	at	kommissionen	ikke	er	stødt	på	oplysninger,	der	tyder	
på,	at	Gladsaxe	Politi	havde	indledt	en	efterforskning	mod	Appel-gruppen,	hvil-
ket	forekommer	forståeligt,	da	en	mulig	mistanke	var	af	en	så	ringe	styrke,	at	
der	ikke	var	grundlag	for	at	afhøre	eller	anholde	medlemmer	af	Appel-gruppen	
i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet.	På	den	baggrund,	og	idet	ingen	
oplysninger	i	øvrigt	tyder	på,	at	PET	skulle	have	forbudt	Gladsaxe	Politi	at	afhøre	
eller	anholde	medlemmer	af	Appel-gruppen,	lægger	kommissionen	til	grund,	at	
PET	ikke	forbød	Gladsaxe	Politi	noget	sådant.

18	 Kan	sammenholdes	med	”Blekingegadebanden”,	s.	619,	hvoraf	fremgår	bl.a.:	”Trods	en	omfattende	efter-
forskning	fandt	kriminalpolitiet	i	Gladsaxe	aldrig	frem	til	røverne.	I	PET	gav	røveriet,	ifølge	den	daværende	
operative	chef,	Per	Larsen,	anledning	til,	at	man	overvejede,	om	det	 igen	kunne	være	Appel-gruppen,	der	
havde	været	i	aktion,	ligesom	man	havde	haft	mistanke	om	ved	flere	røverier	i	de	foregående	år.	Men	i	PET	
fandt	man	ikke	grund	til	at	dele	disse	tanker	med	kriminalpolitiet	i	Gladsaxe.”

	 Desuden	kan	det	sammenholdes	med	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	
s.	118,	hvoraf	der	om	Johannes	Helmer	Pedersens	og	Karsten	Høy	Petersens	henvendelse	til	PET	om	deres	
mistanke	til	Appel-gruppen	i	forbindelse	med	røveriet	i	Herlev	fremgår	bl.a.:	”…	Henvendelsen	forårsagede,	at	
Gladsaxe	Politi	sendte	en	ældre	kriminalassistent	ved	navn	Myrhøj	til	møde	i	PET’s	hovedkvarter	på	Bellahøj.	
”Men	det	endte	resultatløst,	for	Myrhøj,	der	selv	havde	en	fortid	i	PET,	meldte	tilbage,	at	der	ikke	var	nogen	
sammenhæng	mellem	de	to	sager,”	fortæller	Johannes	Pedersen.	At	”nogen”	saboterede	Lyngby-sagen	er	
ikke	længere	nogen	nyhed.	Men	det	er	nye	oplysninger,	at	Gladsaxe	Politi	også	havde	chancen	for	at	fælde	
den	senere	Blekingegadebande.	Hvis	ellers	Politiets	Efterretningstjeneste	bare	havde	givet	dem	de	relevante	
oplysninger.	…”

19	 Af	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	200,	fremgår	bl.a.:	”	…	Politiets	
Efterretningstjeneste	kendte	udmærket	Blekingegadebanden.	Ligesom	Rejseholdet	kendte	dem,	politiet	i	År-
hus	kendte	dem,	Glostrup	kendte	dem,	København	kendte	dem,	Lyngby	kendte	dem	og	Gladsaxe	kendte	dem.	
Men	PET	forbød	det	almindelige	politi	at	afhøre	eller	anholde	banden.	Måske	fordi	de	oplysninger,	efterret-
ningstjenesten	samlede	gennem	overvågning	og	aflytning	af	banden,	var	så	værdifulde	i	det	internationale	spil	
mellem	efterretningstjenesterne,	at	prisen	først	blev	for	høj,	da	Henning	og	Grethe	Egtved	Jensen	mistede	
deres	søn	en	tidlig	efterårsmorgen	i	1988.	…”
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3.6	 Sagen	om	anholdelsen	den	3.	juni	1986	af	et	af	Blekingegade-
bandens	medlemmer	på	Lobeliavej	på	Amager

3.6.1	 Indledning

Ejeren	af	en	varebil	VW	LT-Transporter	og	hans	hustru	var	den	3.	juni	1986	gået	
i	seng	i	deres	hus	på	Lobeliavej	på	Amager,	da	de	kl.	00.20	hørte	støj	fra	gaden.	
Fra	huset	så	de	tre	mænd	i	varebilens	førerkabine,	hvorfor	de	klædte	sig	på	og	
løb	ud	af	huset	for	at	pågribe	mændene.	Det	lykkedes	dem	at	få	fat	i	en	af	dem,	
mens	de	to	andre	slap	væk.	Da	politiet	ankom,	oplyste	den	tilbageholdte	ger-
ningsmand,	at	han	hed	Stig	Gøtche	Petersen,	og	i	forløbet	legitimerede	han	sig	
med	et	falskt	kørekort,	der	lød	på	dette	navn.	Under	senere	afhøringer	samme	
dag	indrømmede	gerningsmanden	imidlertid,	at	hans	rigtige	navn	var	Niels	Jør-
gensen.

Efterforskningen	af	dette	forhold	gennemgås	i	det	følgende	i	overensstemmelse	
med	den	i	indledningen	til	kapitel	3	beskrevne	fremgangsmåde.	Desuden	gen-
nemgås	PET’s	overvågning	af	Appel-gruppen1	i	tiden	maj	1986	til	december	1986.

3.6.2	 Dokumentation

Kommissionen	har	gennemgået	et	stort	materiale	vedrørende	sagen	om	anhol-
delsen	den	3.	juni	1986	af	Niels	Jørgensen	på	Lobeliavej	på	Amager	og	PET´s	
overvågning	af	Appel-gruppen	i	den	ovenfor	angivne	periode.	Den	del	af	materi-
alet,	der	er	af	væsentlig	interesse,	er	gengivet	nedenfor.

Af	udskrift	af	aflytning	af	Hassan	Abu-Dayas	 telefon	den	3.	maj	1986	 fremgår	
bl.a.,	at	Hassan	Abu-Daya	talte	med	Marwan	el	Fahoum,	der	var	 i	Damaskus.	
Marwan	el	Fahoum	spurgte,	om	Hassan	Abu-Daya	kunne	få	fat	på	”Toufahah”,	
og	om	han	kendte	adressen	på	”Toufahah”.	Desuden	spurgte	Marwan	el	Fahoum	
under	samtalen,	om	han	kunne	tale	frit	over	telefonen,	hvilket	Hassan	Abu-Daya	
bekræftede,	at	han	kunne.	Hassan	Abu-Daya	oplyste,	at	han	ikke	kendte	adres-
sen,	men	han	ville	prøve	at	få	den	gennem	”søsteren	til	ham,	der	døde”.	Marwan	
el	Fahoum	svarede,	at	søsteren	ikke	havde	noget	med	”Toufahah”	at	gøre	og	til-
føjede,	at	de	ikke	ville	have,	at	Hassan	Abu-Daya	kontaktede	”Toufahah”.	Hassan	
Abu-Daya	skulle	prøve	at	finde	adressen	gennem	offentligt	tilgængelige	oplys-

1	 Efter	opdagelsen	 i	maj	1989	af	Appel-gruppens	dæklejlighed	 i	Blekingegade	fik	gruppen	 i	pressen	navnet	
Blekingegadebanden.



	 886	

lobeliavej



ninger.	Det	blev	aftalt,	at	Hassan	Abu-Daya	skulle	ringe	tilbage,	når	han	havde	
fundet	adressen.

Det	fremgår	af	rapport	af	3.	juni	1986	fra	Københavns	Politi,	Ordenspolitiet,	Sta-
tion	4,	bl.a.:

”...
Anmelderen	og	vidnet	 var	d.d.	kl.	 0020	gået	 i	 seng,	da	de	hørte	støj	der	
kom	 fra	 gaden	 ud	 for	 deres	 bopæl.	 De	 kikkede	 ud	 af	 vinduet	 og	 opda-
gede,	at	der	sad	tre	personer	 i	 førerkabinen	på	deres	firmabil.	Bilen	var	
parkeret	ud	 for	bopælen.	Anmelderen	og	vidnet	klædte	sig	på	og	 løb	ud	
på	 vejen	 for	 at	 pågribe	 de	 tre	 personer.	 De	 tre	 personer	 steg	 ud	 af	 bi-
len	 og	 løb	 bort	 fra	 denne.	 Det	 lykkedes	 anmelderen	 og	 vidnet	 at	 pågri-
be	 sigtede,	 Stig	 Gøtche	 Petersen,	 mens	 de	 to	 andre	 personer	 undløb.	
De	to	personer	signaliseredes	som	værende:

A:			Mand,	180	-	190	cm	høj,	almindelig	af	bygning,	mørkhåret,		
bærende	briller	med	sølvstel,	iført	blå	cowboyjakke	og	blå	
bukser.

B:			Mand,	iført	hvid	jakke.

Anmelderen	kan	genkende	A	i	natura.
…

Ved	vor	ankomst	til	stedet	kl.	0037	traf	vi	anmelderen,	…,	vidnet,	…	samt	nu	
anholdte,	Stig	Gøtche	Petersen.
…

Stig	Gøtche	Petersen	blev	gjort	bekendt	med,	at	han	sigtedes	for	forsøg	på	
brugstyveri.	Han	blev	erklæret	for	anholdt	kl.	0038.	Tidspunkt	og	øjemed	
blev	ham	betydet.	Ved	den	foreløbige	visitation,	der	blev	foretaget	af	under-
tegnede,	blev	der	 i	sigtedes	venstre	bukselomme	 fundet	en	 tændingslås	
med	to	nøgler	tilhørende	en	VW.	Nøgler	og	tændingslås	blev	taget	i	beva-
ring	under:

nr.	1:			1	stk.	tændingslås	med	to	nøgler	
tilhørende	en	VW.

med	henblik	på	bevis	i	sagen.
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I	sigtedes	livrem	var	der	fastgjort	en	storno	bærbar	radio	med	batteri,	ta-
ske,	mikrofon	og	øresnegl.	Dette	blev	taget	i	bevaring	under:

nr.	2:				1	stk.	storno	bærbar	radio,	type	COP	863	U,	nr.	K	95484,	
med	taske,	mikrofon	og	øresnegl.

med	henblik	på	bevis	i	sagen.

Sigtede	havde	medbragt	en	taske	indeholdende	værktøj.	Dette	blev	taget	i	
bevaring	under:

nr.	3:	 	1	stk.	sort	læderværktøjstaske.

nr.	4:	 	1	stk.	Bosch	håndbormaskine	med	batteri.

nr.	5:	 	3	stk.	metalbor,	2	x	10	mm,	1	x	8	mm.

nr.	6:	 	1	stk.	hammer	m/kuglehoved.

nr.	7:	 	1	stk.	dorn.

nr.	8:	 	1	stk.	nedstryger	med	blåt	håndtag.

nr.	9:	 	1	stk.	fladtang	med	gult	håndtag.

nr.	10:	 	1	stk.	brun	plasticboks	indeholdende	3	stk.	tændingslåse	
med	6	stk.	nøgler	tilhørende	en	VW.

nr.	11:	 	1	stk.	stjerneskruetrækker	med	rødt	håndtag.
…

med	henblik	på	bevis	i	sagen.

Ved	besigtigelse	af	varebil	JY	89270	sås	det,	at	der	var	fjernet	et	plasticpa-
nel	fra	instrumentbrædtet.
…

Anmelderen,	…,	der	blev	afhørt	på	stedet,	forklarede,	at	hun	sammen	med	
hendes	mand,	vidnet	A,	var	gået	i	seng	da	de	hørte	larm.	Det	lød	som	om	
noget	ramte	en	rude.
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De	så	ud	af	vinduet	på	1.	sal	og	bemærkede,	at	der	sad	to	mænd	på	for-
sædet	 i	afhørtes	mands	firmabil.	Varebilen	var	parkeret	ud	 for	bopælen.	
Anholdte	sad	på	passagersædet	ved	siden	af	førersædet.

Afhørte	og	vidnet	klædte	sig	hurtigt	på,	løb	ned	i	stuen	og	tændte	lys	i	gan-
gen.	Afhørte	tog	en	flaske	med,	til	at	forsvare	sig	med.	Da	afhørte	og	vidnet	
kom	ud	af	huset,	så	hun	to	mænd	som	steg	ud	af	bilen	og	løb	bort	fra	stedet	
ad	Lobeliavej	mod	nord.	Den	ene	af	dem	var	sigtede.

Afhørte	løb	efter	anholdte,	mens	afhørtes	mand	løb	efter	den	anden	mand.	
Afhørte	så,	at	anholdte	løb	med	en	værktøjstaske.	Hun	troede	at	den	var	
stjålet	fra	varebilen	og	råbte	til	anholdte,	at	han	skulle	smide	den.	Dette	
gjorde	denne	ikke.

Afhørtes	mand	opgav	forfølgelsen	af	den	anden	mand	og	hjalp	afhørte	med	
at	forfølge	anholdte.	Anholdte	løb	ad	Lobeliavej	mod	nord	og	drejede	mod	
vest	ad	en	lille	sti	der	fører	ud	på	Gladiolusvej.

Det	lykkedes	vidnet	at	indhente	anholdte	på	stien	og	tilbageholde	ham.	Af-
hørte	løb	ud	på	Gladiolusvej	for	at	skaffe	hjælp.	Der	så	hun	gerningsman-
den	som	hendes	mand	havde	forfulgt.	Hun	greb	fat	i	ham,	men	slap	da	han	
stødte	ud	efter	hende	med	en	lang	tynd	genstand.	Afhørte	mente,	at	det	var	
en	skruetrækker.	Afhørte	lod	derefter	denne	løbe.	Hun	forsøgte	derefter	at	
få	en	beboer	på	vejen	til	at	ringe	til	politiet.	Dette	ville	denne	dog	ikke	og	
afhørte	gik	tilbage	til	sin	mand	og	anholdte.

Hun	trak	derefter	den	anholdte	med	tilbage	til	sin	bopæl	for	at	ringe	efter	
politiet	der	 fra.	Kort	efter	kom	hendes	mand	også	 tilbage	og	de	ringede	
efter	politiet.	Anholdte	tilbød	dem	penge	for	at	lade	ham	gå.
…

Vidne	A,	…,	som	blev	afhørt	på	gerningsstedet	ud	for	Lobeliavej	22,d.d.	kl.	
0040,forklarede,	at	han	d.d.	omkring	kl.	0020	hørte	et	”dunk”	nede	fra	ga-
den.	2	minutter	senere	hørte	han	et	”dunk”	mere,	hvorefter	han	så	ud	af	
vinduet	og	ned	på	sin	firmabil,	som	holdt	nede	på	gaden.

Der	sad	3	personer	i	køretøjet,	og	den	ene	havde	en	hvid	jakke	på.

Afhørte	løb	herefter	ned	i	køkkenet	efter	en	kniv,	og	løb	ud	af	hoveddøren	
og	ud	mod	bilen.
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Samtidig	steg	de	3	personer	ud	af	køretøjet	og	løb	fra	stedet.

Den	ene	løb	ad	Lobeliavej	mod	Oxford	Alle,	mens	de	2	andre	løb	ad	en	lille	
sti,	som	fører	mod	Gladiolusvej	og	Erantisvej.

Afhørte	og	dennes	kone	eftersatte	de	to	g-mænd,	som	løb	ad	stien,	og	et	
stykke	oppe	ad	stien	nåede	afhørte	op	til	nu	anholdte	og	spændte	ben	for	
denne,	som	iøvrigt	løb	med	en	stor	sort	taske.

Da	afhørte	fik	nu	anholdte	ned	at	ligge,	satte	han	sig	på	ham,	og	bad	sin	
kone	om	at	gå	til	det	nærmeste	hus	og	ringe	til	politiet.	Da	hun	var	kommet	
ca.	10	m	fra	stedet	hvor	hendes	mand	og	anholdte	lå,	kom	en	af	de	andre	
g-mænd	tilbage	og	han	tog	fat	i	afhørtes	kone,	hvorfor	hun	råbte	om	hjælp.

Da	anmelderen	havde	en	kniv	sagde	han	til	den	nu	anholdte,	at	han	skulle	
få	sin	kammerat	til	at	slippe	ellers	ville	han	benytte	kniven,	hvorefter	nu	
anholdte	bad	den	anden	g-mand	om	at	slippe	kvinden,	hvilket	han	så	gjor-
de.	Denne	mand	som	kom	nu	anholdte	til	hjælp	kan	kun	beskrives	som

A:	mand,	ca.	185	cm	høj.

Herefter	kom	en	mand	ud	af	et	nærliggende	hus,	idet	han	havde	hørt	nogen	
råbe	om	hjælp.	Samtidig	med	at	denne	mand	kom	ud	af	huset,	undløb	A	
fra	stedet.

Afhørtes	kone	bad	nu	denne	mand	om	at	ringe	til	politiet,	hvilket	han	ikke	
mente	 var	 nødvendigt,	 og	 han	 mente	 iøvrigt,	 at	 afhørte	 burde	 slippe	 nu	
anholdte	fri	og	lade	ham	gå.

Det	mente	afhørte	ikke	var	en	god	ide	og	han	bad	derfor	nu	anholdte	om	
legitimationspapirer,	hvorfor	denne	gav	afhørte	sit	kørekort.

Herefter	gik	g-manden	med	tilbage	til	gerningsstedet	og	afhørtes	bopæl,	
hvorfra	afhørtes	kone	ringede	efter	politiet.
…
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Fortsat	samme	dag.

Anholdte	blev	d.d	kl.	0420	udtaget	af	 venterum	nr.	4	med	henblik	på	af-
høring	til	sagen.	Afhøringen	blev	påbegyndt	kl.	0420.	Anholdte	opgav	sine	
generalier	som	værende:

Stig	Gøtche	Petersen,

pt.	u.	arbejde,	…
FR:

KR:	Ukendt.	Print	vedlagt.

Afhørte	blev	gjort	bekendt	med,	at	han	sigtedes	for	forsøg	på	brugstyveri	af	
varebil	JY	89270.	Han	blev	gjort	bekendt	med,	at	han	ikke	havde	pligt	til	at	
udtale	sig	til	politiet	og	at	han	havde	krav	på	at	få	beskikket	en	forsvarer	til	
at	overvære	afhøringen,	samt	rapportens	indgivelse.

Afhørte	havde	ikke	noget	imod	at	udtale	sig	til	politiet	og	han	ønskede	ikke	
at	 få	en	 forsvarer	beskikket	 til	at	overvære	afhøringen.	Afhørte	ville	 ikke	
erkende	 forsøg	 på	 brugstyveri	 af	 varebilen,	 men	 kunne	 erkende	 at	 have	
medvirket	til	forsøget	på	brugstyveriet	af	varebilen.

Afhørte	forklarede,	at	han	mødte	en	mand	ved	navn	Svend	kl.	2000	i	værts-
huset	spiseloppen	på	Christiania.	Han	oplyste,	at	han	havde	mødt	Svend	
før	på	Christiania,	men	derud	over	kendte	afhørte	ham	ikke.	Afhørte	drak		
	3	alm.	øl	sammen	med	Svend.

Svend	spurgte	afhørte	om	han	ikke	ville	hjælpe	ham	med	at	hente	en	vogn.	
Afhørte	var	klar	over	at	Svend	ville	stjæle	bilen.	Svend	tilbød	afhørte	penge	
hvis	han	ville	holde	vagt	mens	han	stjal	bilen.	Svend	havde	en	sort	værk-
tøjstaske	med.	Han	sagde,	at	han	havde	sit	værktøj	i	denne.

Mens	 de	 opholdte	 sig	 i	 spiseloppen	 sluttede	 en	 af	 Svends	 venner	 sig	 til	
selskabet.	 Afhørte	 kendte	 ikke	 denne,	 men	 han	 oplyste,	 at	 Svend	 kaldte	
ham	Jose.	Jose	lignede	en	sydlænding	og	var	iført	en	sort	læderjakke	og	
blå	cowboybukser.

Da	klokken	var	ca.	2300	gik	de	alle	tre	fra	Christiania	for	at	stjæle	en	bil.	
Svend	 sagde	 han	 ville	 ud	 at	 hente	 bilen	 på	 Amager.	 De	 gik	 ud	 af	 Ama-
gerbrogade.	Ved	Sundbyvester	Plads	drejede	de	mod	vest	og	 fortsatte	af	
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Vejlands	Alle.	På	et	tidspunkt	drejede	de	mod	nord	ad	en	sidevej	og	fort-
satte	ad	denne.

Da	de	gik	ad	Amagerbrogade	fik	afhørte	udleveret	en	stornoradio	af	Svend.	
Afhørte	 fik	 at	 vide,	 at	 han	 skulle	 bruge	 radioen	 mens	 han	 holdt	 vagt	 og	
melde	til	Svend	hvis	der	kom	nogen.	Svend	havde	selv	en	radio.

Et	stykke	oppe	ad	sidevejen	pegede	Jose	på	den	gule	VW	varebil	og	sagde	
noget	til	Svend.	Jose	gik	derefter	ned	af	en	sti	der	førte	væk	fra	sidegaden.	
Afhørte	så	derefter	ikke	mere	til	Jose.

Svend	gik	hen	til	varebilen,	åbnede	døren	i	førersiden	og	satte	sig	ind	i	bilen.	
Afhørte	mente	at	bilen	var	ulåst.	Kort	efter	sagde	Svend	til	afhørte,	at	han	
skulle	hoppe	ind	i	bilen.	Dette	gjorde	afhørte.	Svend	havde	en	tændingslås	
med	nøgler	i	hånden	og	bad	afhørte	om	at	holde	den.	Værktøjstasken	stod	
på	sædet	mellem	Svend	og	afhørte.

Kort	efter	stod	der	en	mand	og	en	kvinde	og	råbte	uden	for	bilen.	De	råbte	
op	om	hvad	afhørte	og	Svend	lavede	i	bilen.	Svend	bad	afhørte	om	at	tage	
tasken.	De	hoppede	derefter	ud	af	bilen	og	løb	hen	ad	sidegaden	og	ned	af	
stien.	Afhørte	blev	derefter	indhentet	og	fanget	af	manden.	Manden	holdt	
fast	i	afhørte	og	stak	en	brødkniv	mod	halsen	på	afhørte,	og	sagde	at	han	
skulle	stå	stille.

Derefter	gik	de	tilbage	til	huset	hvor	manden	og	kvinden	ringede	efter	po-
litiet.	Politiet	ankom	til	stedet	kort	efter.

Afhørte	var	ikke	klar	over	hvor	Svend	boede,	men	han	havde	mødt	ham	fle-
re	gange	på	Christiania.	Han	oplyste,	at	Svend	var	ca.	190	cm	høj,	brunt	hår,	
lille	overskæg,	ca.	30	år	gammel,	kraftig	af	bygning	og	tit	gik	med	solbriller.	
Afhørte	havde	ikke	tidligere	møde	Jose.

Han	havde	ikke	yderligere	at	tilføje	forklaringen.	Han	ønskede	at	gennem-
læse	og	underskrive	sin	forklaring	til	rapporten.
…

Afhøringen	afsluttet	kl.	0512.

Efter	endt	afhøring	blev	anholdte	hensat	i	venterum	nr,	4	med	henblik	på	
nærmere	foranstaltning	af	kriminalpolitiet	station	4.
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Koster	og	kosterrapport	udleveret	 til	kriminalpolitiet	 til	nærmere	under-
søgelse.

Kopi	af	kosterrapport	vedlagt.
…

Fortsat	samme	dag.

Da	 kørekortet	 som	 anholdte	 havde	 på	 sig	 ved	 anholdelsen	 var	 udstedt	 i	
1977	og	stadig	så	ud	som	nyt,	tog	undertegnede	[den	afhørende	betjent	fra	
ordenspolitiet]	oplysninger	på	anholdtes	personlige	forhold	via	det	centrale	
personregister.

Anholdte	blev	spurgt	om	sine	forældres	fornavne.	Dette	ville	anholdte	ikke	
svare	 på.	 Anholdte	 blev	 derefter	 spurgt	 om	 sine	 tidligere	 bopæle.	 Dette	
kunne	anholdte	 ikke	svare	på.	Han	erkendte,	 at	han	havde	opgivet	 falsk	
navn.	Han	forklarede,	at	han	havde	fået	kørekortet	af	Svend.

Han	opgav	sine	rigtige	generalier	som	værende:	Niels	Jørgensen,	…

Da	anholdte	blev	forespurgt	om	sine	personlige	forhold,	forældres	fornav-
ne	og	tidligere	adresser,	kunne	han	oplyse	de	rigtige	navne	og	bopæle.”

Af	yderligere	rapport	af	3.	juni	1986	fra	Københavns	Politi,	Kriminalpolitiet,	Stati-
on	4,	udarbejdet	af	kriminalassistent	Erling	Melkjorsen	fremgår	bl.a.:

”...
Herv.	ordenspoliti	blev	i	dag	kl.	0033	tilkaldt	til	adressen	LOBELIAVEJ	22	i	
anledning	af,	at	personer	tilbageholdte	en	af	tre	gerningsmænd,	der	havde	
forsøgt	at	stjæle	deres	firmabil/varebil	–	VW	LT-transporter,	reg.	nr.	JY	...	.

Ankommet	 til	stedet	fik	de	overdraget	den	 tilbageholdte	person,	der	an-
holdtes	kl.	0038	og	indbragtes	til	stationen.
…

Anholdte	opgav	sine	generalier	ved	indbringelsen	som:	
STIG	GØTCHE	PETERSEN,	…	.
…
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_	_

Efter	ordenspolitiets	kontakt	til	undertegnede,	aftaltes,	at	kosterne	m/ko-
sterrapport	tilflød	herv.	afdeling	med	hensyn	denne	undersøgelse,	ligesom	
manden,	når	behandlingen	af	brugstyveri	var	 færdig,	skulle	afvente	med	
henblik	på	afhøring	i	herv.	afdeling.
_	_	_

Efter	 gennemlæsning	 af	 rapportmaterialet	 vedr.	 brugstyveri	 adspurgtes	
politipersonalet,	 om	 man	 var	 sikker	 på	 anholdtes	 generalier,	 idet	 ”hans	
uskyldighed”	virkede	påfaldende,	ligesom	det	virkede	mistænkeligt,	at	an-
holdte	forklarede,	at	JOSE	var	iført	sort	læderjakke,	mens	vidnerne	på	ste-
det	havde	forklaret,	at	”trediemanden”	var	iført	hvid	jakke.

Man	besigtigede	herefter	det	af	anholdte	fremviste	kørekort,	lydende	på	det	
opgivne	navn	og	med	vellign.	foto	af	anholdte.

Anholdte	er	herefter	forespurgt	om	navne	og	adresser	på	familie	(trukket	i	
FR)	i	relation	til	navnet	på	kørekort.

Han	erkendte	herefter	at	have	opgivet	falske	generalier,	og	at	kørekortet	
var	et	falsk	dokument.

Han	opgav	nu	sine	generalier	som:	NIELS	JØRGENSEN,	…	.	Han	bedyrede,	
at	dette	var	korrekte	generalier.

Vagtleder,	…,	meddelte	herefter	kl.	0610,	at	man	ville	foranledige,	at	man-
den	blev	opkørt	 til	CFI	med	henblik	på	evt.	 fastlæggelse	af	 ID,	hvorefter	
manden	blev	genhensat	til	foranstaltning	for	herv.	a	fdeling.

Ordenspolitiet	udfærdiger	særskilt	forhold	vedr.	overtrædelse	af	straffelo-
vens	§	164.”

Det	fremgår	af	endnu	en	rapport	af	3.	juni	1986	fra	Københavns	Politi,	Kriminal-
politiet,	udarbejdet	af	kriminalassistent	Steen	Edeling	bl.a.:

”...
Sagen	vedr…………………	Dokumentfalsk	 ved	 anvendelse	 af	 falsk	 kørekort,	

som	sigtede	har	benyttet	i	forbindelse	med	et	brugs-	
tyveri.
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_	_	_

Der	vedlægges:

Bilag	nr.	1.:	 	Undersøgelsesrapport	under	jour.	nr.	01k4-83990-00163-86,	
udfærdiget	af	ka.	E.Melkjorsen	af	d.d.

Bilag	nr.	2.:	 	Kopi	 af	 brugstyveri	 forhold	 under	 01P4-77272-00395,	 hvor	
sigtede	har	medvirket	til	brugstyveri	af	en	lukket	varebil.

Bilag	nr.	3.:	 	Kopi	af	sag	vedr.	overtrædelse	af	strfl.s	§	164,	m.h.t.	 falsk	
navn,	udfærdiget	under	jour.	nr.	01P4-70671-00019-86

Bilag	nr.	4.:	 	Skematisk	anmeldelse	vedr.	herværendes	sag	m.h.t.	doku-
mentfalsk.

Bilag	nr.	5.:	 	Herværende	rapport.

Bilag	nr.	6.:	 	Kosterrapport	til	herværende	forhold.

Bilag	nr.	7.:	 	Kørekort	nr.	…,	udst.	til	Stig	Gøtche	Petersen,	…,	der	er	falsk.
...

Anholdte	er	kl.	09.35	udtaget	af	venterum.	Han	 fremstod	 til	afhøring,	og	
navngav	sig	som,

Niels	Jørgensen,

uden	arbejde,	…

KR.	ukendt,	P438	udfærdiget/opdateret.

FR.	tilmeldt.

Han	blev	gjort	bekendt	med	rpl.s	regler,	herunder	at	han	ikke	har	pligt	til	at	
udtale	sig	til	politiet,	ligesom	han	kan	få	en	advokat	tilstede.

Han	ønskede	ikke	en	advokat	tilkaldt,	men	havde	ikke	noget	imod	at	udtale	
sig	til	politiet.
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Anholdte	blev	gjort	bekendt	med,	at	han	sigtes	for	dokumentfalsk,	ved	d.d.	
ca.	kl.	0030	at	have	fremvist	det	i	sagen	omh.	kørekort,	lydende	på	navnet	
Stig	Gøtche	Petersen,	men	isat	sigtedes	eget	foto.

Han	ERKENDTE.

Sigtede	forklarede,	at	han	p.t.	er	uden	arbejde,	men	at	han	tidligere	har	
arbejdet	som	bryggeriarbejder	samt	ved	SAS.	Han	modtager	p.t.	under-
støttelse	på	2.020,-	kr.	pr.	uge.

Han	forklarede,	at	han	for	ca.	en	uge	siden	var	på	Christiania,	på	Månefi-
ske,	hvor	han	mødte	en	person	som	han	kender	under	navnet	SVEND.

Sigtede	havde	ved	flere	lejligheder	talt	med	denne	Svend,	ca	en	5-6	gange,	
men	han	er	ikke	bekendt	med,	hvor	han	bor,	eller	han	øvrige	identitet.
Sigtede	beskriver	Svend	som

A:			mand,	185-190	cm,	ca.	30	år,	kraftig	af	bygning,	og	d.d.	iført	en	
lys	vindjk.	og	cowboy-benklæder.	Kan	genkendes	in	natura.

Sigtede	har	ikke	tidligere	talt	med	A	om	noget	kriminelt,	men	de	har	kun	
talt	om	løs	og	fast.	I	sidste	uge,	kom	de	dog	til	at	tale	om,	at	A	gerne	ville	
have	sigtede	til	at	hjælpe	sig	med	”noget”.	Sigtede	var	klar	over,	at	der	var	
tale	om	noget	ulovligt,	og	at	han	skulle	stå	vagt	i	forbindelse	med	et	tyveri	
af	bil.

Sigtede	blev	bedt	om	at	skaffe	et	bilklede	af	sig	selv,	hvorfor	han	tog	til	sin	
bopæl,	hvor	han	hentede	det	billede	som	nu	er	isat	kørekortet.	Han	retur-
nerede	til	Christiania,	og	A	fik	billedet.

G.d.	 mødtes	 sigtede	 og	 A	 igen	 efter	 forudgående	 aftale,	 og	 sigtede	 blev	
instrueret	i	hvad	der	skulle	ske.	Sigtede	skulle	med	ud	og	hente	en	bil	der	
skulle	stjæles.	Sigtede	fik	 indtryk	af,	 at	A	og	han	ven,	 JOSE,	på	 forhånd	
havde	udvalgt	en	bil	der	skulle	hentes.

Sigtede	fik	hen	under	aftenen	udleveret	det	omh.	kørekort.	Han	syntes	det	
var	 godt	 lavet,	 men	 spurgte	 A,	 hvad	 han	 egentlig	 skulle	 bruge	 det	 til.	 A	
fortalte	ham,	at	det	altid	var	rart	at	have	et	sådan	,	hvis	man	skulle	blive	
standset	af	politiet.
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Kort	efter	kom	As	ven	hen	 til	afhørte	og	A.	Sigtede	mener	at	denne	ven	
lyder	navnet	JOSE,	og	han	beskriver	ham	som,

B:			mand,	175-177	cm,	25-30	år,	spinkel	af	bygning,	og	g.d.	iført	sort	
jakke	og	cowboy-benkl.	Ringe	genkendelses	mulighed.	

Omkring	kl.	2300,	g.d.	gik	de3,	sigtede,	A	og	B,	så	fra	Christiania,	hvor	de	
havde	 siddet	 og	 indtaget	 et	 par	 øl	 på	 Spiseloppen.	 De	 gik	 direkte	 ud	 til	
gerningsstedet.	Omkring	Sundbyvester	Plads,	fik	afh.	udleveret	den	i	sa-
gen	omtalte	radio,	som	A	havde	 i	en	taske.	Sigtede	skulle	under	tyveriet	
holde	øje	med	evt.	vidner	der	måtte	observere,	at	de	var	i	gang	med	noget	
ulovligt.

Sigtede	er	ikke	bekendt	med,	hvor	A	havde	den	omh.	radio	fra,	ligesom	han	
ikke	er	bekendt	med,	hvor	de	øvrige	ting	stammer,	så	som	værktøjstaske	
med	tilhørende	værktøj.

Kommet	frem	til	gerningsstedet	stillede	sigtede	sig	op	for	at	holde	vagt,	
medens	A	gik	direkte	hen	til	bilen,	som	han	umiddelbart	kom	ind	i.	Efter	
ca.	5	min.	hvor	A	sad	i	bilen,	kaldte	han	på	sigtede.	Kort	efter	kom	der	nogle	
civile	mennesker	frem,	og	de	råbte	efter	sigtede	og	de	øvrige.	På	dette	tids-
punkt	sad	sigtede	på	bilens	passagersæde,	A	sad	på	førersædet,	medens	
B	var	gået	fra	stedet.	Det	er	sigtedes	indtryk,	at	B	formentlig	blot	var	med	
for	at	udpege	den	omh.	bil.	

Da	de	blev	anråbt	af	de	civile,	forsøgte	såvel	afhørte	som	A	at	undløbe	fra	
stedet,	men	sigtede	blev	holdt	tilbage.

Kørekortet	havde	sigtede	forevist	til	den	civile	mand,	der	holdt	ham	tilbage,	
og	han	havde	håbet	på,	at	dette	kunne	”berolige”	den	forurettede.	Kort	ef-
ter	kom	der	politi	tilstede,	og	sigtede	gentog	sit	navn,	rettelig	det	navn	der	
står	på	kørekortet,	for	politiet.

Ved	 fremstillingen	 for	 vagthavende	gentog	sigtede	det	på	kørekortet	an-
førte	navn.

M.h.t.	de	omh.	ting	i	værktøjstasken,	forklarede	sigtede,	at	disse	ikke	tilhø-
re	ham.	Det	er	alle	ting,	som	A	medbragte,	ligesom	den	radio	som	sigtede	
fik	udleveret	umiddelbart	før	forsøget	på	tyveri.	Han	er	gjort	bekendt	med,	
at	politiet	ønsker	at	beholdt	de	omh.	ting,	med	h.p.	evt.	udlevering	til	rette	
ejermand	eller	senere	konfiskation.
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Sigtede	havde	ingen	indvendinger	herimod.

Han	er	gjort	bekendt	med,	at	politiet	ønsker	at	foretage	en	ransagning	af	
hans	bopæl,	m.h.p.	yderliger	fastlæggelse	af	sigtedes	identitet,	samt	ran-
sagning	efter	evt.	spor	fra	forbrydelsen.	Han	gav	sin	skriftlige	tilladels	til	
ransagningen.	Skriftlig	ransagningstilladelse	vedlagt.

Sigtede	ønske	udfæridget	en	Begæring	om	beskikkelse	om	offentlig	for-
svarer,	hvorunder	sigtede	ønsker	advokat	Niels	Fossby.	Blanket	P310	ud-
færdiget	og	fremsendet	til	Københavns	Byret.

Han	har	herefter	haft	lejlighed	til	at	gennemlæse	og	godkende	sin	forkla-
ring,	og	er	herunder	gjort	bekendt	med,	at	han	ikke	har	pligt	til	at	under-
skrive	forklaringen.

Han	ønskede	rettet,	at	det	ikke	er	rigtig,	at	han	som	beskrevet	på	side	3,	
var	klar	over	at	der	skulle	begåes	noget	kriminelt,	men	at	han	nok	var	klar	
over,	at	der	var	noget	”lusk”,	eller	at	der	var	noget	der	ikke	var	helt	fint	i	
kanten.

Sigtede	underskrev	herefter	sin	forklaring	

Afhøringen	afsluttet	kl.	1050,	og	sigtede	herefter	medfulgt	til	ransagning	
på	bopælen.
…

Pb.	…	og	undertegnede	udfulgte	herefter	sigtede	til	den	opgivne	bopæl,	…	.

Der	blev	i	tidsrummet	fra	kl.	11.10	til	kl.	11.35	foretaget	ransagning	af	bo-
pælen,	 i	 sigtedes	overværelse	og	uden	 tilkaldelse	af	 vidner.	Sigtede	blev	
opfordret	til	at	fremtage	evt.	ulov,ige	ting.	Han	erklærede,	at	der	ikke	fand-
tes	sådanne	på	bopælen.

Under	denne	ransagning	blev	der	ikke	fundet	ting	af	betydning	for	sagen.

Det	skal	dog	nævnes,	at	der	fandtes	en	del	personlige	papir,	der	godtgjor-
de,	at	det	kan	fastslåes,	at	sigtede	reelt	beboede	den	omh.	adresse.

Sigtede	blev	kl.	11.35	løsladt	på	bopælen,	og	fik	herunder	udleveret	sine	
personllige	efekter.
===============
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Bilag	nr.	7	fremsendes	til	TA	m.h.p.	undersøgelse	og	erklæring.

Kosterne	nævnt	på	kosterrapporten	hensat	i	stationens	kosterrum,	m.h.p.	
senere	undersøgelse,	og	evt.	udfindelse	af	rette	ejermand.
Fortsat	den	100686.
…

Fa.	Storno,	ved	hr.	…,	har	d.d.	personligt	undersøgt	den	i	kosterrapporten	
nævnte	bærbar	radio.

Det	kan	herefter	oplyses,	at	radioen	sender	og	modtager	på	en	frekvens	
stor	422,225.

Radioen	er	d.	261084	leveret	til	Video-Tek,	Blegdamsvej	28c,	2.	vær.	21,	220	
København	N,	…	Den	blev	bestildt	d.	010884	i	en	ordre	på	i	alt	4	radioer	af	
tilsvarende	type.	Hver	radio	kostede	på	købstidspunktet	10.675,-	kr.	pr.	stk.,	
og	den	samlede	ordre	beløb	sig	til	77.494,40	kr.	der	blev	betalt	ved	leverin-
gen	Ordren	er	afgivet	i	fa.	navnet	samt	navnet	Per	Jensen.	I	den	samlede	
ordre	indgik	bl.a.	et	monteringssæt	til	bil.
===============

Ved	henvendelse	på	den	ovenfor	angivne	adresse,	Blegdamsvej	28c,	blev	
det	konstateret,	at	fa.	ikke	længere	boede	der.

Ejere/udlejeren,	…,	oplyste	ved	min	henvendelse,	at	han	havde	udlejet	det	
omh.	kontor	til	en	Per	Jensen	d.	090184	for	en	årlig	husleje	på	12.000,-kr.	
Kontoret	er	12	m2	stort.	Per	Jensen	havde	opgivet	en	privat	adresse	som	
Fr.	d.7.s	Gade	11	…,	og	var	fraflyttet	pr.	301184,	da	han	på	det	tidspunkt	ved	
manglenede	betalilng	af	husleje	havde	”spist”	indskudet	op.

Der	havde	 i	perioden	 ikke	 været	nævneværdig	aktivitet	på	adressen,	der	
af	mange	personer	blot	bruges	som	en	fa.adresse,	uden	egentlig	funkton	
udover	modtagelse	af	post,	og	en	telefonsvarer.

FR:	ved	en	gennemgang	af	registret,	ses	der	ikke	noget	tidspunkt	at	have	
boet	en	Per	Jensen	på	adressen	Frd.	d.	7.s	Gade	11.
===============

Toldkammer	2,	…	oplyste	ved	min	henvendelse,	at	det	omh.	fa.	har	været	
reg.	under	virksomheds	nr.	…	i	tiden	170184	til	det	blev	afmeldt	pr.	011284.	
Ejeren	af	fa.	identisk	med	Per	Jensen,	…,	der	nu	ses	tilmeldt	…	Lyngby.
===============
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P&T,	…	oplyste	d.d.	 ved	min	 telefonsike	henvendelse,	at	der	medio	1984	
var	givet	en	tilladelse	til,	at	fa.	Storno	kunne	sælge	det	omh.	anlæg	til	Per	
Jensen.

Efter	 leveringen	 var	 der	 dog	 aldrig	 modtaget	 nogen	 anmeldelse	 om	
ibrugtagning	 fra	 Per	 Jensen,	 og	 trods	 talrige	 skriftlige	 henvendelser	 til	
denne	fra	P&T,	kom	der	aldrig	en	ibrugtagnings	meddelse.	Sendetilladel-
sen	blev	herefter	slettet,	hvorfor	det	omh.	anlæg	ikke	kan	benyttes	lovligt,	
d.v.s.,	at	alle	anlæg	der	er	solgt	til	Per	Jensen,	serie	nr.	95483	til	nr.	95486,	
og	som	er	i	brugbar	tilstand,	ikke	kan	besiddes	lovligt.
===============

Der	er	d.d.	afsendt	tilsigelse	til	Per	Jensen.
	…”

Af	den	tidligere	nævnte	rapport	af	3.	juni	1986	fra	Københavns	Politi,	Ordenspo-
litiet,	Station	4,	fremgår	af	senere	indførsel,	som	det	ikke	er	muligt	at	fastlægge	
datoen	på,	at	Stig	Gøtche	Petersen	under	telefonisk	afhøring	havde	oplyst	bl.a.,	
at	en	kopi	af	hans	kørekort	på	et	tidspunkt	var	blevet	smidt	i	en	papirkurv	på	hans	
arbejdsplads.	Referatet	af	den	telefoniske	afhøring	af	Stig	Gøtche	Petersen	var	
efterfulgt	af	følgende	skrevet	i	hånden:	

”ka	Steen	Edeling.	til	orientering	
Sten	Gøtche	oplyste,	at	han	først	nu	var	kommet	i	
tanke	om	ovenævnte	episode.”

Det	 fremgår	af	udskrift	 af	 aflytning	af	Hassan	Abu-Dayas	 telefon	den	14.	 juni	
1986	bl.a.,	at	han	talte	med	Marwan	el	Fahoum,	som	spurgte,	om	Hassan	Abu-
Daya	var	kommet	i	kontakt	med	hans	fætter.	Hassan	Abu-Daya	oplyste,	at	han	
havde	prøvet	mange	gange,	men	der	var	ikke	blevet	svaret.	Marwan	el	Fahoum	
bad	Hassan	Abu-Daya	om	at	prøve	at	 få	kontakt	gennem	fætterens	kvindelige	
familiemedlem.	Hassan	Abu-Daya	svarede,	at	hun	ikke	var	i	Danmark,	men	han	
vidste,	hvor	hun	boede.	Marwan	el	Fahoum	ville	gerne	snarest	mulig	have	svar.	
Han	foreslog,	at	Hassan	Abu-Daya	skulle	kontakte	formentlig	Talal	Zouabi	om	
hendes	mands	gamle	firma.	Hassan	Abu-Daya	spurgte	Marwan	el	Fahoum,	om	
han	måtte	kontakte	en	navngiven	dansk	kvinde.	Det	måtte	han	godt,	men	han	
måtte	kun	gøre	det	for	at	spørge	om	adressen	og	for	at	høre,	om	firmaet	stadig	
var	aktivt.	Marwan	el	Fahoum	ville	også	se,	om	han	ad	anden	vej	kunne	få	adres-
sen,	og	 i	givet	 fald	ville	han	 informere	Hassan	Abu-Daya	herom.	Hassan	Abu-
Daya	foreslog	en	person,	som	Marwan	el	Fahoum	kunne	spørge.	
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Af	udskrift	af	telefonsamtale	senere	samme	dag	den	14.	juni	1986	fremgår	bl.a.,	
at	Hassan	Abu-Daya	kontaktede	Talal	Zouabi	og	spurgte,	om	han	kendte	firma-
ets	adresse	eller	 telefonnummer,	eller	om	den	navngivne	kvinde	gjorde.	Talal	
Zouabi	svarede	benægtende	herpå.

Det	fremgår	af	udskrift	af	yderligere	telefonsamtale	samme	dag,	at	Hassan	Abu-
Daya	henvendte	sig	til	en	anden	herboende	palæstinenser	og	spurgte,	om	han	
kendte	Jens	Holger	Jensens	søsters	adresse	eller	telefonnummer.	(I	samtaler-
ne	blev	Jens	Holger	Jensens	navn	ikke	nævnt,	men	alene	søsterens	navn.)	Han	
sagde,	at	grunden	hertil	var,	at	kvinden	var	gift	med	en	argentiner,	og	nogen	fra	
Argentina	havde	medbragt	en	gave	 til	hende.	Den	pågældende	palæstinenser	
oplyste,	at	han	havde	et	tre	år	gammelt	telefonnummer	på	kvinden,	men	hun	var	
flyttet	flere	gange	siden.	Han	gav	telefonnummeret	til	Hassan	Abu-Daya.	

Af	endnu	en	udskrift	fra	samme	dag	den	14.	juni	1986	fremgår,	at	Hassan	Abu-
Daya	fortalte	sin	hustru,	at	han	havde	mødtes	med	den	tidligere	nævnte	navn-
givne	kvinde,	men	hun	kendte	 ikke	 telefonnummeret	på	Jens	Holger	Jensens	
søster.	Han	havde	dog	ledt	og	fundet	et	telefonnummer,	men	nummeret	svarede	
ikke.	

Det	 fremgår	af	udskrift	 af	 aflytning	af	Hassan	Abu-Dayas	 telefon	den	19.	 juni	
1986	bl.a.,	 at	Hassan	Abu-Daya	 ringede	 til	Damaskus	og	bad	om	at	 tale	med	
Marwan	el	Fahoum.	Der	 ville	blive	 lagt	besked	 til	Marwan	el	Fahoum	herom.	
Hassan	Abu-Daya	understregede,	at	det	var	vigtigt,	at	Marwan	el	Fahoum	fik	be-
sked	om,	at	Hassan	Abu-Daya	havde	udført	det,	som	Marwan	el	Fahoum	havde	
bedt	ham	om	at	gøre.	

Senere	 samme	 dag	 talte	 Hassan	 Abu-Daya	 med	 Marwan	 el	 Fahoum.	 Hassan	
Abu-Daya	 oplyste,	 at	 han	 havde	 fået	 fat	 på	 Marwan	 el	 Fahoums	 fætters	 tele-
fonnummer	og	oplyste	nummeret	(der	tilhørte	Gotfred	Appel),	men	det	var	ikke	
den	rigtige	fætter.	Marwan	el	Fahoum	oplyste,	at	han	ledte	efter	en	kvinde,	hvis	
mand	var	død.	Marwan	el	Fahoum	plejede	at	mødes	med	manden.	Hassan	Abu-
Daya	sagde	hertil,	at	Marwan	el	Fahoum	havde	nævnt	navnet	”Toufahah”.	Hertil	
svarede	Marwan	el	Fahoum,	at	han	plejede	at	kalde	dem	alle	 for	 ”Toufahah”.	
Marwan	el	Fahoum	lovede	at	viderebringe	adressen	på	trykkeriet	til	Hassan	Abu-
Daya.	Marwan	el	Fahoum	spurgte,	om	Hassan	Abu-Daya	havde	mødt	søsteren	
til	ham,	der	døde.	Hassan	Abu-Daya	oplyste,	at	hun	var	i	Argentina	for	at	besøge	
sin	mand,	men	hun	ville	komme	tilbage	til	Danmark.	Marwan	el	Fahoum	sagde,	
at	han	ledte	efter	en	mand	af	samme	type	som	ham,	der	døde.	Hassan	Abu-Daya	
spurgte,	hvad	mandens	navn	var,	hvilket	Marwan	el	Fahoum	ikke	ville	oplyse	over	
telefonen.	Hassan	Abu-Daya	oplyste	desuden,	at	han	havde	fået	telefonnumme-
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ret	på	en	navngiven	dansker,	der	arbejdede	for	Oman-gruppen	og	oplyste	tele-
fonnummeret	på	manden.	Marwan	el	Fahoum	spurgte,	om	han	var	fra	den	gamle	
gruppe.	Hassan	Abu-Daya	oplyste,	at	det	var	han	ikke.	Han	tilhørte	gruppen,	som	
forlod	den	gamle	mand.	Marwan	el	Fahoum	sluttede	af	med	at	sige,	at	dette	var,	
hvad	han	behøvede.

Af	brev	af	23.	juni	1986	fra	Rigspolitiet,	Teknisk	Afdeling,	til	kriminalpolitiet	i	Kø-
benhavn	fremgår	bl.a.,	at	kriminalpolitiet	havde	anmodet	om	undersøgelse	af	et	
førerbevis	udstedt	til	Stig	Gøtche	Petersen,	idet	førerbevisets	ægthed	ønskedes	
undersøgt.	Konklusionen	på	undersøgelsen	var,	at	det	med	sikkerhed	kunne	ud-
tales,	at	førerbeviset	var	en	totalforfalskning.	Ved	en	sammenligning	med	tek-
nisk	afdelings	samling	af	falske	førerbeviser/kørekort	var	det	konstateret,	at	der	
var	tale	om	en	kendt	forfalskningstype,	som	en	gang	tidligere	var	registreret	 i	
afdelingen	i	en	sag	fra	Århus.

I	 rapport	 af	 27.	 juni	 1986	 fra	 PET	 vedrørende	 ”PFLP-lederen	 Marwan	 EL	 FA-
HOUM’s	 forsøg	 på	 at	 genoptage	 kontakten	 til	 den	 her	 kendte	 tidligere	 aktive	
sympatisørgruppe,	”APPLE-gruppen”.”	blev	de	tidligere	gengivne	telefonsamta-
ler	refereret	og	afslutningsvis	anførtes:

”...
”APPLE-gruppen”	 havde	 ry	 for	 at	 være	 særdeles	 professionelle	 i	 deres	
adfærd,	hvilket	måske	er	årsagen	til,	at	deres	aktiviteter	aldrig	er	blevet	
endeligt	bevist,	men	det	kan	nævnes,	at	gruppen	bl.a.	sættes	i	forbindelse	
med	et	 forsøg	på	bankrøveri	ved	gidseltagning	 i	Glostrup	politikreds	den	
07	07	80.
…

Den	2.	marts	1983	blev	der	begået	et	røveri	 imod	en	pengetransportbil	 i	
Lyngby	politikreds,	hvor	udbyttet	var	ca.	8	mill.	danske	kr.	Den	26.	marts	
1983	blev	der	i	Paris	anholdt	to	arabere	med	tilknytning	til	PFLP,	der	var	i	
besiddelse	af	6,2	mill	danske	kr.	

De	 to	anholdte	 var	på	vej	 til	Damascus,	hvor	PFLP	har	sit	hovedkvarter.	
De	 franske	 myndigheder	 fik	 et	 anonymt	 tip	 om,	 at	 pengene	 hidrørte	 fra	
et	røveri	 i	Danmark,	begået	af	en	dansk	sympatisør-gruppe	til	PFLP.	På	
grund	af	beløbets	størrelse	antog	man,	at	der	kunne	være	tale	om	det	ca.	
8	mill	kr.	store	røveri	i	Lyngby.	Også	her	blev	”APPLE-gruppen”	mistænkt,	
men	 der	 kunne	 heller	 ikke	 i	 dette	 tilfælde	 konstateres	 nogen	 sammen-
hæng,	hvilket	måske	også	kunne	skyldes	et	ret	kompliceret	retssystem	i	
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Frankrig.	En	anden	årsag	kunne	også	være,	at	den	for	os	indtil	nu	ukendte	
”OMAN-gruppe”	kunne	være	involveret	i	nogen	af	de	begåede	handlinger.

Det	er	internationalt	kendt,	at	PFLP	p.t.	netop	mangler	økonomiske	mid-
ler,	til	at	finansiere	sine	aktiviteter.	Det	kan	ikke	udelukkes,	at	Marwan	EL	
FAHOUM’s	nylige	interesse	for	”APPLE-gruppen”,	der	ellers	så	vidt	vi	ved,	
har	været	inaktiv	i	nogle	år,	kan	være	et	ønske	om,	at	optage	tidligere	tiders	
aktiviteter	med	de	herværende	danske	sympatisører,	om	hvem	vi	jo	ved,	at	
PFLP	som	tidligere	nævnt	i	denne	rapport,	har	ønsket	et	militært	samar-
bejde	med.	Formålet	vil	givetvis	være	at	skaffe	økonomiske	midler	til	PFLP,	
formentlig	ved	udført	kriminalitet	her	i	landet.”

Af	rapport	af	30.	 juni	1986	fra	PET	vedrørende	”PFLP-lederen	Marwan	EL	FA-
HOUM’s	 forsøg	på	at	genoptage	kontakten	 til	den	her	kendte,	 tidligere	aktive,	
sympatisørgruppe,	”APPLE-gruppen”,	samt	en	for	os,	indtil	nu,	ukendt	gruppe	
ved	navn	”OMAN-gruppen””,	fremgår	bl.a.:

”...
På	baggrund	af	PET-rapport	af	27.	juni	1986,	omhandlende	”APPLE-grup-
pen”’s	mulige	genoptagelse	af	tidligere	kriminelle	aktiviteter,	til	fordel	for	
PFLP,	skønnes	det	hensigtsmæssigt,	for	efterforskningen,	såfremt	følgen-
de	efterforskningsskridt	kan	foretages:

Telefon-	og	postkendelse	vedrørende	Peter	DØLLNER,	…

Telefon-	og	postkendelse	vedrørende	Thorkild	Lauersen	FRANDSEN,	…

Telefon-	og	postkendelse	vedrørende	Jan	WEIMANN,	…

Telefon-	og	postkendelse	vedrørende	Niels	JØRGENSEN,	…

Telefon-	og	postkendelse	vedrørende,	…

Telefon-	og	postkendelse	vedrørende	forlaget	”MANIFEST”,	…	.	”MANI-
FEST”	ejes	og	drives	af	bl.a.	DØLLNER,	JØRGENSEN,	FRANDSEN	og	
WEI	MANN.
…

Baggrunden	for	ønsket	om	at	følge	…	aktiviteter	på	både	bopæl	og	arbejds-
plads	er	den,	at	han	efter	kildeoplysningerne	skulle	tilhøre	”OMAN-grup-
pen”,	der	meget	vel	kan	tænkes	at	være	et	sidestykke	til	”APPLE-gruppen”.
	…”
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Følgende	 fremgår	af	en	håndskreven	note	af	30.	 juni	1986	sat	på	ovennævnte	
rapport	af	30.	juni	1986:

”Disse	forhold	må	afklares	og	vil	kræve	en	større	indsats	m.h.p.	OBS,	aflyt-
ning	osv.	En	større	prioriterings/disponeringsindsats	på	afd.	2-T’s	område	
vil	være	nødvendig.”

Ved	rapporter	af	15.	juli	1986	fra	PET	til	retten	anmodede	PET	om	tilladelse	til	
aflytning	 af	 bl.a.	 ”firmaet”	 Manifests,	 Jan	 Weimanns,	 Torkil	 Lauesens,	 Peter	
Døll	ners	og	Niels	Jørgensens	 telefoner.	 I	kendelser	af	24.	 juli	1986	 tog	retten	
anmodningerne	til	følge.

I	oplysningsrapport	af	15.	juli	1986	”vedrørende	PFLP-lederen,	Marwan	EL	FA-
HOUM’s	 forsøg	på	at	genoptage	kontakten	 til	den	her	kendte,	 tidligere	aktive,	
sympatisør-gruppe,	 ”APPLE-gruppen”,	 samt	 en	 ny	 ukendt	 gruppe	 ved	 navn	
”OMAN-gruppen”.”	fra	PET	fremlagt	i	retten	i	forbindelse	med	anmodningerne	
om	tilladelse	til	aflytning	var	gengivet	alle	oplysningerne	fra	den	tidligere	nævnte	
rapport	af	27.	juni	1986	fra	PET.

Af	udskrift	af	aflytning	af	Hassan	Abu-Dayas	telefon	den	19.	 juli	1986	fremgår	
bl.a.,	at	Marwan	el	Fahoum	ringede	og	gav	Hassan	Abu-Daya	følgende	adresse:	
Communist	Working	Group	(Manifest	-KAG),	Landskronagade	2,	…	.	Marwan	el	
Fahoum	oplyste,	at	Hassan	Abu-Daya	gennem	denne	adresse	ville	kunne	få	fat	
på	adressen	og	telefonnummeret	på	den	person,	som	der	var	brug	for.	Hassan	
Abu-Daya	spurgte	om	navnet	på	denne,	men	det	ville	Marwan	el	Fahoum	ikke	
fortælle	over	telefonen,	men	han	gav	ham	to	navne,	Peter	(Butros)	og	Jan.	Han	
understregede,	at	det	var	Jan,	der	var	den	vigtige.	Marwan	el	Fahoum	”advarede”	
Hassan	Abu-Daya	om	at	 foretage	 forespørgslerne	 forsigtigt,	hvilket	var	meget	
vigtigt.	Faktisk	måtte	de	 (antageligvis	PFLP)	 ikke	kontakte	dem	”herfra	 (Dan-
mark)”.	Når	Marwan	el	Fahoum	fik	 telefonnummeret,	ville	han	kontakte	dem.	
Hassan	Abu-Daya	gav	igen	telefonnummeret	på	den	tidligere	nævnte	navngivne	
dansker,	der	arbejdede	 for	Oman-gruppen.	Marwan	el	Fahoum	sagde,	at	han	
ikke	kendte	ham	og	ville	slette	hans	navn.	

I	en	senere	samtale	samme	dag	fik	Hassan	Abu-Daya	over	telefonoplysningen	
nummeret	på	forlaget	Manifest.	

Af	udskrift	af	aflytning	af	Hassan	Abu-Dayas	telefon	den	21.	 juli	1986	fremgår	
bl.a.,	at	Hassan	Abu-Daya	talte	med	en	kvinde,	der	oplyste,	at	hun	havde	talt	med	
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Torkil,	der	gerne	ville	tale	med	Hassan	Abu-Daya.	Det	skulle	ske	enten	samme	
aften	kl.	23.00	eller	næste	morgen	kl.	8.00.	Kvinden	oplyste	desuden	Torkil	Lau-
esens	adresse.

Det	fremgår	af	rapport	af	24.	 juli	1986	fra	PET	vedrørende	”PFLP´s	aktiviteter	
for	at	genoptage	tidligere	kontakter	til	herboende	danske	sympatisører,	”APP-
LE-gruppen”	og	 ”OMAN-gruppen””,	 at	Marwan	el	Fahoum	samme	dag	havde	
kontaktet	Hassan	Abu-Daya	 telefonisk.	Hassan	Abu-Daya	havde	oplyst,	at	 ”alt	
var	i	orden.	Han	havde	to	personer,	men	de	ville	ikke	give	deres	telefonnumre.	
Hassan	mødte	TOMPSON/TOMSEN,	som	 ikke	ønskede	at	give	sit	 telefonnum-
mer,	men	han	fremhævede,	at	de	var	klar	til	at	gøre	alt	hvad	FAHOUM	ønske-
de.	 [Marwan	 el	 Fahoum]	 bad	 ABU-DAYA	 fortælle	 dem	 at	 de	 skulle	 komme	 til	
Damascus.	Senere	bad	han	ABU-DAYA	give	dem	besked	om,	at	ringe	ham	op	
i	Damascus	…	Det	 fremgik,	at	TOMPSON	ville	 ringe	 [Marwan	el	Fahoum]	op	 i	
overmorgen	(formentlig	den	26.	juli	1986)	efter	kl.	o8.oo,	da	dette	var	det	bed-
ste	tidspunkt	at	ringe	til	Damascus	på.”	Hassan	Abu-Daya	fortalte	yderligere,	at	
han	havde	 fået	Peters	 telefonnummer,	som	han	oplyste.	Nummeret	var	Peter	
Døllners.	Marwan	el	Fahoum	spurgte,	om	Peter	var	”TOMPSONS”	bror,	hvilket	
Hassan	Abu-Daya	bekræftede.	Afslutningsvis	anførtes	i	rapporten:	”Den	efter-
følgende	efterforskning	har	givet	indicier	for,	at	TOMPSON	er	identisk	med	Torkil	
LAUESEN.”	

Af	aflytning	af	forlaget	Manifests	telefon	den	24.	juli	1986	fremgår	bl.a.,	at	Torkil	
Lauesen	talte	med	en	kvinde,	der	meddelte,	at	hun	havde	besøg	af	en,	som	ville	
snakke	med	ham.	Hassan	Abu-Daya	kom	herefter	til	telefonen	og	sagde,	at	han	
havde	en	besked	til	Torkil	Lauesen,	og	det	skulle	være	meget	hurtigt.	Det	blev	af-
talt,	at	Hassan	Abu-Daya	skulle	komme	ud	til	Manifests	lokaler	med	det	samme.	

Det	fremgår	af	yderligere	rapport	af	24.	juli	1986	fra	PET,	at	observationsafde-
lingen	blev	anmodet	om	at	optage	fotos	af	bl.a.	Peter	Døllner,	Torkil	Lauesen,	
Jan	Weimann	og	Niels	Jørgensen.	Samme	dag	blev	der	observeret	mod	Niels	
Jørgensen.	Også	de	to	efterfølgende	dage	blev	der	i	nogle	timer	observeret	mod	
Niels	Jørgensen,	og	der	blev	optaget	fotos	af	ham.	Den	27.	juli	blev	det	udefra	
konstateret,	at	Peter	Døllners	lejlighed	så	næsten	tom	ud.	Samme	dag	blev	der	
observeret	mod	adresser	med	tilknytning	til	Torkil	Lauesen	og	Jan	Weimann	i	
nogle	 timer.	 Dagen	 efter	 blev	 der	 observeret	 mod	 adresser	 vedrørende	 Torkil	
Lauesen,	Niels	Jørgensen,	Peter	Døllner	og	forlaget	Manifest.	Ingen	af	de	om-
talte	personer	blev	observeret.	Den	29.	juli	blev	bl.a.	Jan	Weimann,	Niels	Jørgen-
sen,	Torkil	Lauesen	og	Karsten	Møller	Hansen	observeret	ved	Manifests	lokaler.	
Der	blev	taget	fotos	af	bl.a.	Jan	Weimann,	Torkil	Lauesen	og	Karsten	Møller	Han-
sen.	Desuden	blev	der	senere	på	dagen	observeret	mod	adresser	med	tilknyt-
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ning	til	Jan	Weimann,	Niels	Jørgensen,	Peter	Døllner	og	Torkil	Lauesen.	Torkil	
Lauesen	blev	observeret	intensivt	i	perioden	fra	den	5.	til	den	11.	august	1986.	
Den	31.	august	1986	blev	der	observeret	mod	et	møde,	hvor	en	amerikaner	an-
giveligt	skulle	deltage.	Carsten	Nielsen	og	Torkil	Lauesen	m.fl.	blev	observeret.	I	
ingen	af	de	ovennævnte	tilfælde	blev	der	observeret	noget	bemærkelsesværdigt.	

I	 rapport	 af	 25.	 juli	 1986	 fra	 PET	 blev	 forholdet	 på	 Lobeliavej	 og	 Københavns	
Politis	efterfølgende	efterforskning	nøje	opsummeret.	Af	rapporten	fremgår	om	
det	forfalskede	kørekort	bl.a.,	at	den	tidligere	registrerede	forfalskning	af	sam-
me	 type	 som	 nævnt	 i	 Rigspolitiets	 brev	 af	 23.	 juni	 1986	 til	 Københavns	 Politi	
stammede	fra	undersøgelserne	i	forbindelse	med	Jens	Holger	Jensens	død	og	
DSB-attentaterne	i	Århus.2	PET	havde	henvendt	sig	til	Rigspolitiets	Tekniske	Af-
deling,	der	den	25.	juli	1986	havde	oplyst,	at	de	to	kørekort	var	de	eneste	af	sam-
me	slags	i	hele	landet,	og	at	der	ingen	tvivl	herskede	om,	at	fabrikationsstedet	
var	det	samme.	

Af	brev	af	28.	juli	1986	fra	PET	underskrevet	af	kriminalassistent	Christian	Dehn	
til	 Rigspolitiets	 Specialregister	 vedrørende	 ”Brugstyveri/mistænkelige	 forhold	
omkring	varevogne	af	mærket	VW.”	fremgår	bl.a.:

”...
I	 forbindelse	 med	 aktuel	 efterforskning	 i	 afdelingen,	 er	 vi	 blevet	 op-
mærksomme	 på,	 at	 én	 af	 vores	 interessante	 personer,	 har	 specialise-
ret	 sig	 i,	 at	 begå	 indbrud/lave	 brugstyveri	 af	 varebiler	 af	 mærket	 VW.	
Denne	person	blev	i	 juni	måned	d.å.	anholdt	i	forbindelse	med	forsøg	på	
brugstyveri	af	en	VW	varebil.
…

Såfremt	du	måtte	være	interesseret	i	yderligere	oplysninger,	er	du	velkom-
men	til	at	kontakte	mig	på	tlf.	…”

Det	fremgår	af	rapport	af	29.	juli	1986	fra	PET	vedrørende	”Samtale	med	…	Tek-
nisk	Afdeling,	København.”	bl.a.,	at	en	medarbejder	fra	Teknisk	Afdeling	samme	
dag	 telefonisk	havde	 forklaret	Christian	Dehn,	hvordan	et	 falskt	kørekort	som	
Niels	Jørgensens	blev	fabrikeret.	Det	skete	bl.a.	ved	hjælp	af	en	offset-maski-
ne.	På	baggrund	af	samtalen	ville	medarbejderen	fra	Teknisk	Afdeling	rekvirere	
”Aksel	MORTENSEN	-	kørekortet”	 fra	Teknisk	Afdeling	 i	Århus	og	 foretage	en	
direkte	sammenligning	mellem	dette	og	Niels	Jørgensens	falske	kørekort.

2	 Se	kapitel	3,	afsnit	3.1.
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Af	rapport	af	29.	juli	1986	fra	PET	vedrørende	”Niels	JØRGENSEN.”	fremgår	bl.a.,	
at	 Christian	 Dehn	 havde	 talt	 med	 kriminalassistent	 Steen	 Edeling,	 Station	 4,	
”som	er	sagsbehandler	i	Niels	JØRGENSEN’s”	straffesag.	Steen	Edeling	havde	
orienteret	om	efterforskningen	vedrørende	Per	Jensen,	herunder	at	Per	Jensen	
havde	reageret	på	en	tilsigelse	til	afhøring	fra	Steen	Edeling	og	i	den	forbindelse	
havde	forklaret,	at	han	aldrig	havde	haft	firmaet	Video-Tek,	ligesom	han	aldrig	
havde	 boet	 på	 den	 adresse,	 der	 var	 oplyst	 til	 Toldkammeret.	 Per	 Jensen	 ville	
senere	møde	til	afhøring	på	stationen.	Udlejeren,	der	havde	udlejet	kontoret	på	
Blegdamsvej	 til	”Per	Jensen”,	havde	oplyst,	at	huslejen	var	blevet	betalt	af	en	
kvinde,	som	han	muligvis	ville	kunne	genkende.	

Ved	telex	af	29.	juli	1986	orienterede	PET	en	samarbejdspartner	om,	at	der	sam-
me	dag	var	påbegyndt	telefonaflytning	af	bl.a.	Peter	Døllner,	Torkil	Lauesen,	Jan	
Weimann,	Niels	Jørgensen	og	forlaget	Manifest,	og	det	blev	anført,	at	hvis	sam-
arbejdspartneren	havde	oplysninger	til	brug	for	sagen,	ville	PET	gerne	under-
rettes.

Af	 rapport	 vedrørende	afhøring	af	Per	Jensen	af	29.	 juli	 1986	 fra	Københavns	
Politi,	Kriminalpolitiet,	Station	4,	 i	”Sagen	vedr.	…	fund	af	diverse	koster,	samt	
dokumentfalsk	m.h.t.	kørekort.”	fremgår,	at	Per	Jensen	forklarede	bl.a.,	at	han	
ikke	havde	kendskab	til	de	oplysninger,	herunder	om	lokalerne	på	Blegdamsvej	
og	diverse	adresser,	som	han	blev	foreholdt.	Afhøringen	blev	foretaget	af	Steen	
Edeling.

I	rapport	af	30.	juli	1986	fra	PET	blev	oplysningerne	fra	Københavns	Politis	afhø-
ring	af	Per	Jensen	gengivet.	

Ved	rapport	af	1.	august	1986	til	retten	anmodede	PET	om	tilladelse	til	rumaflyt-
ning	af	forlaget	Manifests	lokaler.	I	anmodningen	blev	der	bl.a.	henvist	til	telefon-
samtalerne	mellem	Hassan	Abu-Daya	og	Marwan	el	Fahoum	samt	anholdelsen	
af	Niels	Jørgensen	på	Lobeliavej	og	dele	af	det	efterfølgende	efterforsknings-
forløb.	I	den	forbindelse	blev	der	gjort	opmærksom	på,	at	signalementet	af	en	
af	de	øvrige	gerningsmænd	nøje	svarede	til	et	foto	optaget	af	Torkil	Lauesen,	og	
at	det	fremgik	af	sagen,	at	anmelderen	mente	at	kunne	genkende	denne	ger-
ningsmand	in	natura.	Afslutningsvis	anførtes,	at	det	på	baggrund	af	de	afgivne	
oplysninger	måtte	formodes,	at	Appel-gruppen	fortsat	var	aktiv,	og	at	forlaget	
Manifests	lokaler	benyttedes	som	mødested	for	medlemmer	af	gruppen,	herun-
der	muligvis	til	fabrikation	af	falske	kørekort	mv.

Af	telex	af	5.	august	1986	fra	PET	til	en	samarbejdspartner	fremgår	bl.a.,	at	der	
forelå	 oplysninger	 om,	 at	 Torkil	 Lauesen	 skulle	 rejse	 til	 Helgoland.	 Det	 blev	 i	
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rapporten	bl.a.	oplyst,	at	Torkil	Lauesen	tilhørte	en	gruppe	PFLP-sympatisører,	
som	mistænktes	for	at	stå	bag	kidnapning	af	en	bankdirektør	i	1980	og	et	røveri	
af	en	pengetransport	i	1983,	hvor	udbyttet	var	ca.	6	mio.	kr.	Det	blev	bl.a.	anført,	
at	der	 forelå	mistanke	om,	at	Torkil	Lauesen	ville	afholde	konspirative	møder	
med	udenlandske	terrorstøttegrupper.	På	den	baggrund	anmodede	PET	om	ob-
servation	af	Torkil	Lauesen	og	identifikation	af	eventuelle	mødedeltagere	under	
hans	rejse.	Det	blev	angivet,	at	anholdelse	af	Torkil	Lauesen	og	eventuelle	mø-
dedeltagere	af	efterforskningsmæssige	grunde	ikke	ville	være	hensigtsmæssigt.	

Det	fremgår	af	telex	af	5.	august	1986	til	PET	fra	en	anden	politimyndighed,	at	
PET	havde	forespurgt,	hvad	der	var	registreret	af	 lovovertrædelser	vedrørende	
Jan	Weimann,	ud	over	det	der	fremgik	af	kriminalregisteret.	I	henhold	til	besva-
relsen	var	eneste	yderligere	registrerede	en	færdselslovsovertrædelse.	

Af	rapport	af	6.	august	1986	fra	PET	fremgår,	at	Steen	Edeling	telefonisk	havde	
oplyst	Christian	Dehn	om,	at	Niels	Jørgensen	var	tilsagt	til	afhøring	på	stationen	
den	7.	august	1986.	Tilsigelsen	var	afsendt	for	en	uge	siden,	og	da	Niels	Jørgen-
sen	ikke	havde	ladet	høre	fra	sig,	måtte	det	formodes,	at	han	ville	komme	på	det	
anførte	tidspunkt.	Rapport	vedrørende	afhøringen	ville	senere	tilgå	PET.

I	henhold	til	retsbog	af	8.	august	1986	imødekom	retten	PET’s	anmodning	om	
tilladelse	til	rumaflytning	af	forlaget	Manifests	lokaler.	

Af	rapport	af	12.	august	1986	fra	PET	fremgår,	at	det	af	aflytning	af	samtale	den		
11.	august	1986	mellem	Torkil	Lauesens	hustru	og	hendes	mor	var	fremgået,	at	
Torkil	Lauesen	ikke	kom	af	sted	til	Helgoland,	idet	det	var	en	rejse	med	arbejdet	
(Zoologisk	Museum),	og	de	havde	ikke	kunnet	få	fat	på	de	ting,	som	de	skulle	
bruge.	Torkil	Lauesens	hustru	havde	imidlertid	fortalt	alle,	at	han	var	på	Helgo-
land,	idet	der	var	et	familiearrangement,	som	han	ikke	ønskede	at	komme	med	
til.	

Ved	telex	af	12.	august	1986	orienterede	PET	en	samarbejdspartner	om,	at	det	
var	konstateret,	at	Torkil	Lauesen	ikke	var	rejst	til	Helgoland	som	tidligere	angi-
vet.	Da	Torkil	Lauesen	imidlertid	over	for	sin	omgangskreds	påstod,	at	han	havde	
været	af	sted,	betragtedes	sagen	som	afsluttet.	Det	blev	anført,	at	det	var	muligt,	
at	planerne	om	rejsen	var	opdigtet	udelukkende	som	påskud	for	at	blive	fri	for	
familiemæssige	aktiviteter.	

Af	rapport	af	15.	august	1986	fra	PET	fremgår,	at	en	medarbejder	fra	afdeling	
2	herved	anmodede	en	anden	afdeling	 i	PET	om	 installering	af	 rumaflytning	 i	
forlaget	Manifests	lokaler.	
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I	rapport	af	18.	august	1986	udarbejdet	af	PET	og	fremlagt	i	retten	den	25.	august	
1986	i	forbindelse	med	anmodning	om	forlængelse	af	de	tidligere	omtalte	tilla-
delser	til	telefonaflytning	blev	bl.a.	anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	på	Lobelia-
vej	og	den	efterfølgende	efterforskning	i	forbindelse	hermed	beskrevet.	Afslut-
ningsvis	blev	det	anført:

	”...
Det	må	på	baggrund	heraf	konkluderes,	at	APPLE-gruppen	absolut	er	ak-
tiv,	 og	 vi	 har	 konstateret	 tæt	 forbindelse	 mellem	 APPLE-gruppen	 og	 …,	
hvortil	OMAN-gruppen	skulle	have	tilknytning.	Det	er	kun	konstateret,	at	
man	mødes,	men	på	nuværende	tidspunkt	har	vi	ikke	haft	mulighed	for	at	
afsløre,	hvad	møderne	omhandler,	idet	dette	vil	kræve	en	mere	dybtgående	
efterforskning	i	form	af	rumaflytninger.

Aflytningen	er	endnu	ikke	installeret,	p.g.a.	tekniske	vanskeligheder.”

Af	rapport	af	21.	august	1986	fra	PET	fremgår	bl.a.,	at	Niels	Jørgensen	m.fl.	blev	
observeret	 i	et	kortere	tidsrum	den	pågældende	dag.	Der	blev	 ikke	observeret	
noget	bemærkelsesværdigt.	

Det	fremgår	af	rapport	af	22.	august	1986	fra	PET	vedrørende	”Røveri	i	Privat-
banken,	Trørødvej	62,	2950	Vedbæk.”	med	emnet	”ABBEL-gruppen”	bl.a.:

”...
Foranlediget	 af	 danske	 politiefterretninger	 nr.	 90.787,	 vedrørende	 rø-
veri	 i	 Privatbanken,	 Trørødvej	 62,	 2950	 Vedbæk,	 begået	 den	 24.04.86	 	
kl.	ca.	1720,	rettede	undertegnede	[Christian	Dehn]	d.d.	telefonisk	henven-
delse	til	Lyngby	Kriminalpoliti.	
Det	var	aftalt	med	ka.	…	at	…	og	undertegnede	skulle	møde	i	Lyngby.

Det	 der	 var	 årsag	 til	 sammenhængen	 mellem	 ABBEL-gruppen	 og	 dette	
røveri	 er,	 at	 den	 ene	 gerningsmand	 bar	 øresnegl	 i	 højre	 øre	 og	 med	 en	
ledning	ned	foran	i	venstre	side	under	jakken.	Samme	gerningsmand	var	
endvidere	iført	en	mørkkrøllet	paryk.

Ka.	…	oplyste,	at	gerningsmændene	forud	for	røveriet	havde	stjålet	tre	biler.

Nr.	1:	 En	Toyota	Mark	2,	stjålet	fra	Vejlesø	Parken	i	Holte.

Nr.	2:	 	En	askegrå	Golf,	GTI,	stjålet	fra	Rungsted	umiddelbart	ved	Strand-
vejen.
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Nr.	3:	 En	Ford	Sierra	2,8	XR4	,	stjålet	ved	Eritmitagen.
…

Lyngby	Kriminalpoliti	har	 ingen	spor	ud	over	fotos	af	gerningsmændene.	
Man	har	sikret	en	udvredet	 lås	 fra	en	kælder	 i	Vejlesø	Parken,	hvor	den	
omhandlede	Toyota	er	stjålet.

Udbyttet	ved	røveriet	var	dansk	og	udenlandsk	valuta,	i	alt	ca.	kr.	120.ooo.-.

Ka.	…	henviste	endvidere	til	et	røveri,	som	man	mente	havde	sammenhæng	
med	dette,	foregået	november	måned	1985,	mod	Privatbanken	i	Espergær-
de.	Man	mente	med	sikkerhed,	at	den	ene	gerningsmand	havde	foretaget	
dette	røveri.	Man	havde	undveget	fra	stedet	mod	Kystbanen	og	havde	for-
mentlig	brugt	cykler	derefter.	INtet	om	udbyttet	m.v.

Omstændighederne	 ved	 disse	 røverier	 synes	 umiddelbart	 at	 have	 sam-
menhæng	ved	tidligere	røverier,	som	man	mistænker	ABBEL-gruppen	stå	
bag.

Sagerne	efterforskes	stadig	af	Lyngby	Kriminalpoliti,	og	herom	vil	nærme-
re	tilgå	os	senere.
…”

Af	 retsbøger	af	25.	august	1986	 fremgår,	at	de	 tidligere	omtalte	 tilladelser	 til	
telefonaflytning	blev	opretholdt	frem	til	den	22.	september	1986.

I	rapport	af	25.	august	1986	fra	PET	refereredes	to	telefonsamtaler,	hvor	med-
lemmer	af	Appel-gruppens	aftalte	at	mødes.	Afslutningsvis	anførtes	i	rapporten:

”...
Der	 er	 ikke	 ved	 telefonaflytningerne	 konstateret	 andre	 direkte	 kontakter	
mellem	APPLE-gruppemedlemmerne,	der	tilsyneladende	ynder	at	besøge	
hinanden	 i	 stedet	 for	 at	 tale	 sammen	 i	 telefon,	 hvilket	 de	 næsten	 aldrig	
gør.”

Ved	rapport	af	27.	august	1986	fra	PET	til	retten	anmodedes	der	om	tilladelse	
til	rum	aflytning	af	Torkil	Lauesens	lejlighed.	I	anmodningen	blev	der	henvist	til	
bl.a.,	at	Appel-gruppen	have	genoptaget	samarbejdet	med	PFLP,	og	at	det	var	
konstateret,	at	Torkil	Lauesen	sammen	med	sin	hustru	den	7.	september	1986	
skulle	rejse	til	Sovjetunionen,	hvor	PET	formodede,	at	der	skulle	holdes	møde	
med	 repræsentanter	 fra	 PFLP.	 Der	 blev	 i	 øvrigt	 henvist	 til	 tidligere	 rapporter	
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vedrørende	begæringer	om	indgreb	i	meddelelseshemmeligheden	i	forbindelse	
med	efterforskningen	mod	Appel-gruppen.

Af	rapport	af	28.	august	1986	fra	PET,	afdeling	2,	vedrørende	”APPLE-gruppen.”	
fremgår:

”Rapporten	omhandlende	APPLE-gruppen	er	inddelt	i	følgende	afsnit:

1.	INDLEDNING	
2.	OPRINDELSE	OG	IDEOLOGI	
3.	STRUKTUR	OG	SAMMENSÆTNING	
4.	RELATION	TIL	MANIFEST	
5.	RELATION	TIL	PFLP	
6.	KRIMINELLE	AKTIVITETER	
7.	REJSER	
8.	KOMMENTAR

1.	INDLEDNING

Apple-gruppen	er	navnet	på	en	dansk	sympatisørgruppe	til	den	palæsti-
nensiske	terrororganisation	PFLP.

I	det	følgende	belyses	Apple-gruppen’s	oprindelse	og	aktiviteter	frem	til	i	
dag,	for	på	denne	måde	at	bidrage	til	en	bedre	forståelse	af	baggrunden	
for	Apple-gruppen’s	tilhørsforhold	til	PFLP,	og	herigennem	skabe	et	bredt	
grundlag	 for	 den	 fortsatte	 efterforskning	 mod	 den	 danske	 PFLP-celle	 –	
Apple-gruppen.

2.	OPRINDELSE	OG	IDEOLOGI

For	at	belyse	Apple-gruppen’s	oprindelse	og	dermed	skabe	klarhed	over	
den	ideologiske	baggrund,	gøres	der	her	kort	rede	for	den	person	der	stif-
tede,	og	lagde	navn	til	Apple-gruppen	–	Gotfred	APPEL.

APPEL	navnet	optrådte	første	gang	i	1948,	hvor	Gotfred	APPEL’s	kone	…,	
deltog	i	den	kommunistiske	brigade	til	Tjekkoslovakiet.	Formålet	med	rej-
sen	var	uddannelse	i	kommunistisk	efterretningsvirksomhed.

I	1951	var	Gotfred	APPEL	medlem	af	DKU,	og	i	årene	1952	-	6o	aktiv	med-
lem	af	DKP.	Fra	december	1958	til	januar	1962	var	han	leder	af	det	kom-
munistiske	forlag	”TIDEN”,	hvorefter	han	blev	journalist	ved	det	kommuni-
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stiske	dagblad	”LAND	&	FOLK”,	som	han	imidlertid	forlod	i	efteråret	1963	
som	følge	af	uenighed	med	partiet	i	opfattelsen	af	problemerne	i	den	ide-
ologiske	strid	mellem	Sovjet	og	Kina.	Kort	efter	blev	han	ekskluderet	af	
partiet.	I	slutningen	af	oktober	1963	tog	han	initiativ	til	dannelsen	af	den	
pro-kinesiske	 fraktion	 ”KOMMUNISTISK	 ARBEJDERKREDS”,	 hvis	 formål	
var	at	oplyse	arbejderklassen	om	mulighederne	for	en	ny	økonomisk	ver-
densorden	og	at	yde	støtte	til	personer	og	organisationer,	der	i	forvejen	be-
kæmpede	den	vestlige	verdens	plyndringer	og	dermed	var	virksom	i	under-
gravningen	af	”snyltestaternes”	fundament.	I	1964	dannede	Gotfred	APPEL	
forlaget	”FUTURA”,	der	udsendte	fraktionens	medlemsblad	samt	en	række	
brochurer	og	pjecer.	Endvidere	redigerede	han	den	kinesiske	ambassades	
tidsskrift	 ”BULLETIN”.	 I	 1969	 brød	 den	 kinesiske	 ambassade	 imidlertid	
samarbejdet	med	Gotfred	APPEL	p.g.a.	en	ideologisk	strid	om	den	danske	
arbejders	revolutionære	indstilling.	I	marts	1968	stiftedes	den	marxistiske/
leninistiske	 fraktion	 ”KOMMUNISTISK	 UNGDOMS	 FORBUND”	 (KUF),	 der	
fik	 kontor	 på	 Svanevej	 18,	 der	 ligeledes	 husede	 –	 ”FUTURA”.	 En	 af	 KUF	
medlemmerne	var	Niels	JØRGENSEN	–	senere	medlem	af	Apple-gruppen.

I	 forbindelse	 med	 de	 omfattende	 uroligheder	 ved	 Verdensbankkongres-
sen	 i	 1970	 blev	 der	 foretaget	 ransagning	 af	 FUTURA’s	 lokaler,	 og	 her-
under	 blev	 der	 fundet	 ”molotovcocktails”	 og	 diverse	 slag-	 og	 kaste-
våben.	 På	 baggrund	 af	 ransagningen	 blev	 Gotfred	 APPEL	 afhørt	 og	
herunder	 oplyste	 han,	 at	 han	 under	 urolighederne	 havde	 opholdt	 sig	
i	 Libanon.	 Det	 konstateredes	 da	 også,	 at	 Gotfred	 APPEL	 i	 Libanon	 	
deltog	i	den	”2.	Verdenskonference	vedr.	det	palæstinensiske	spørgsmål”,	
arrangeret	af	den	palæstinensiske	studenterorganisation.

Som	repræsentant	for	Solidaritetskomiteen	i	Danmark,	Sverige	og	Norge	
holdt	 Gotfred	 APPEL	 tale,	 hvori	 han	 opfordrede	 til	 at	 styrke	 den	 revolu-
tionære	kamp	ved	at	opbygge	en	forenet	anti-imperialistisk	front	i	Europa	
baseret	på	følgende:

1)		Støtte	til	de	folk,	der	kæmper.	
2)		Bekæmp	revisionismen.	
3)		Kæmpe	med	en	revolutionær	ideologi.

Solidaritetskomiteens’s	ledelse	blev	af	PFLP	anmodet	om	at	skaffe	danske	
frivillige,	som	efter	træning	i	PFLP-lejre	i	Libanon	kunne	støtte	befrielses-
kampen.
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Sammenfattende	var	samtlige	elementer	så	til	stede	–	en	marxistisk/le-
ninistisk	 revolutionær	med	gode	 forbindelse	 til	PFLP	samt	adgang	 til	 at	
hverve	revolutionært	indstillede	danskere	i	KUF	–	til	at	danne	den	gruppe,	
der	senere	blev	kendt	under	navnet	Appel-gruppen.

3.	STRUKTUR	OG	SAMMENSÆTNING

Inden	den	videre	behandling	af	Apple-gruppen,	dens	relation	til	PFLP	og	
kriminelle	aktiviteter,	følger	her	en	kort	gennemgang	af	gruppens	struktur	
og	sammensætning.	En	mere	detailleret	grafisk	fremstilling	af	gruppen	og	
dens	relation	til	PFLP	er	behandlet	i	bilag	1.

	
Stifter	af	gruppen:	 Gotfred	APPEL

Den	egentlige	leder	af	gruppen	
til	sin	død	september	1980:	 Jens	Holger	JENSEN

Formodet	leder	af	gruppen	i	
dag	og	medejer	af	MANIFEST:	 Jan	WEIMAN

Medlem	af	gruppen	i	dag	og	
medejer	af	MANIFEST:	 Torkil	LAUESEN	
	 Peter	DØLLNER

Medlem	af	gruppen:	 Niels	JØRGENSEN

Sympatisører	af	gruppen	og	
tilknyttet	MANIFEST:	 Karsten	Møller	HANSEN	
…

4.	RELATION	TIL	MANIFEST

Som	det	erindres	fra	afsnit	2.	oprettede	Gotfred	APPEL	forlaget	”FUTURA”	
i	1963.

I	 løbet	af	1977	og	78	opstod	der	politisk	uenighed	mellem	ni	kapitalind-
skydere	 i	 FUTURA	 og	 Gotfred	 APPEL.	 Udgangen	 på	 uenigheden	 blev,	 at	
de	ni	personer	overtog	FUTURA	 i	 juli	1978.	En	af	kapitalindskyderne	var	
Peter	DØLLNER	og	hans	daværende	kone,	og	ved	udgangen	af	1979	blev	
de	øvrige	kapitalindskydere	presset	ud	af	 forlaget,	der	nu	blev	overtaget	
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af	Peter	DØLLNER,	Torkil	LAUESEN,	Jan	WEIMAN	og	Niels	JØRGENSEN.	
Forlaget	fik	samtidig	navneforandring	til	”MANIFEST”,	Kommunistisk	ar-
bejdsgruppe.	I	samme	moment	blev	der	indkøbt	avanceret	trykkeriudstyr	
til	forlaget,	der	gjorde	gruppen	i	stand	til	at	foretage	forskellige	former	for	
trykkeriarbejde.
To	af	Apple-gruppen	medlemmer,	Peter	DØLLNER	og	Niels	JØRGENSEN,		
blev	 under	 forskellige	 former	 for	 kriminalitet	 fundet	 i	 besiddelse	 	
af	 totalforfalskede	 førerbeviser.	 En	 nærmere	 undersøgelse	 viste,	 at	 der	 	
rent	 teknisk	 ikke	 ville	 være	 vanskeligheder	 forbundet	 med	 at	 fremstille	 	
førerbeviserne	på	MANIFEST.	
Forlaget	 flyttede	 senere	 til	 sin	 nyværende	 adresse	 Landskronagade	 2,	 	
Kbh.	Ø.
Til	MANIFEST	er	der,	udover	Apple-gruppen,	tilknyttet	flere	personer,	der	
tilsyneladende	udfører	almindeligt	trykkeriarbejde.	MANIFEST	trykker	ho-
vedsagelig	marxistisk/leninistiske	publikationer.

En	gennemgang	af	 regnskaberne	 fra	MANIFEST	viser,	at	der	er	et	gen-	
nemsnitligt	årligt	underskud	på	25.ooo	-	4o.ooo	kr.	Underskuddet	dækkes	
ind	af	interesseselskabet	–	Apple-gruppen	–	formentlig	gennem	gruppens	
kriminelle	 aktiviteter.	 Apple-gruppen’s	 kriminelle	 aktiviteter	 er	 nærmere	
beskrevet	i	afsnit	6.

5.	RELATION	TIL	PFLP

Inden	gennemgangen	af	Apple-gruppen’s	relation	til	PFLP,	bringes	der	her	
en	kort	beskrivelse	af	PFLP.
…

Som	det	fremgik	af	afsnit	2,	opstod	den	første	kendte	forbindelse	mellem	
Gotfred	APPEL	og	palæstinensiske	kredse	i	197o,	da	Gotfred	APPEL	deltog	
i	den	”2.	Verdenskonference”	i	Libanon.

Denne	forbindelse	er	formentlig	blevet	udbygget	gennem	7o’erne,	men	den	
næste	konstaterede	kontakt	 fandt	sted	den	11/5-79,	hvor	der	på	Gotfred	
APPEL’s	bopæl	blev	afholdt	et	møde	med	deltagelse	af	Marwan	FAHOUM,	
der	 da	 var	 PFLP-hovedkvarterets	 forbindelsesofficer	 mellem	 Beirut	 og	
Skandinavien,	samt	Talal	ZOUABI,	Sati	BAKIR	og	…,	alle	PFLP-repræsen-
tanter	 i	København.	Formålet	med	mødet	er	ukendt,	men	det	kan	utvivl-
somt	kædes	sammen	med	en	rumaflytning	hos	PFLP-cellen	i	København	
samme	måned,	hvor	FAHOUM	gav	udtryk	for,	at	PFLP	var	interesseret	i	et	
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militært	samarbejde	med	danske	grupper.	FAHOUM	bad	ZOUABI	spørge	
personerne/grupperne,	om	de	var	villige	til	at	udføre	en	militær	operation.

At	 enkeltpersoner,	 eller	 grupper,	 skal	 udføre	 militære	 operationer,	 må	
nødvendigvis	 medføre	 en	 vis	 træning.	 En	 sådan	 rejseaktivitet	 til	 PFLPs	
træningslejre	i	Libanon	er	da	også	konstateret	hos	gruppen.	En	nærmere	
gennemgang	af	gruppens	rejser	fremgår	af	afsnit	6.	Under	forberedelsen	
til	Jens	Holger	JENSEN	og	Jan	WEIMAN’s	rejse	til	Libanon	i	august	1979,	
blev	de,	under	en	samtale	mellem	BAKIR	og	ZOUABI,	kaldt	for	TOUFAHA	
(arabisk	for	æbler	–	Appel).	Apple-gruppen	var	hermed	navngivet.

Det	 står	 imidlertid	 uklart,	 hvor	 længe	 Gotfred	 APPEL	 var	 den	 formelle	
leder	 af	 Apple-gruppen,	 idet	 den	 senest	 konstaterede	 forbindelse	 mel-
lem	Gotfred	APPEL	og	PFLP	var	i	oktober	1979,	hvor	BAKIR	og	FAHOUM	
besøgte	 Gotfred	 APPEL.	 Herefter	 blev	 Apple-gruppen’s	 kontakt	 til	 PFLP	
varetaget	 af	 Jens	 Holger	 JENSEN,	 indtil	 dennes	 død	 i	 september	 198o.	
Da	 blev	 kontakten	 hovedsagelig	 varetaget	 af	 Jan	 WEIMAN,	 der	 da	 også	
har	den	bredeste	kontakt	til	PFLP,	herunder	med	Tayssir	KUBA,	leder	af	
PFLPs	 politiske	 afdeling	 i	 Beirut,	 samt	 FAHOUM,	 BAKIR,	 ZOUABI	 og	 ...	
Apple-gruppen’s	øvrige	medlemmer	har	dog	deltaget	 i	flere	møder	i	Kø-
benhavn	med	BAKIR,	ZOUABI	og	FAHOUM.

Den	hidtil	anvendte	kommunikationsform	mellem	Apple-gruppen	og	PFLP	
var	telefonisk	aftalte	møder,	hvor	BAKIR	eksempelvis	ringede	til	Jan	WEI-
MAN	og	aftalte	et	møde	mellem	Apple-gruppen	og	FAHOUM,	der	så	ville	
ankomme	fra	Beirut.	I	januar	1981	gik	kommunikationsformen	imidlertid	
ind	i	en	ny	og	mere	konspirativ	fase,	idet	Apple-gruppen	på	PFLPs	initiativ,	
oprettede	en	postbox	med	følgende	adresse:

Per	MORTENSEN
Postbox	nr.	190,
Vesterbrogade	208
København	V.

PFLP	kunne	på	denne	måde	sikre	en	enklere,	og	frem	for	alt	mere	sikker	
kommunikationsmetode	med	Apple-gruppen.

For	yderligere	at	sløre	Apple-gruppen	som	den	egentlige	modtager	af	tele-
grammerne,	blev	disse	adresseret	til	”John	SMITH”.
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Det	første	telegram	til	Apple-gruppen	ankom	den	28.	marts	1981	og	havde	
følgende	ordlyd:

”I	hope	to	see	you	in	Sweden	
thursday	march	31st.	
MARWAN”

Den	26.	maj	1981	ankom	endnu	et	telegram	med	følgende	ordlyd:

”Agree	to	meet	in	same	
suggested	place	and	time	
MARWAN”

Telegrammet	var	afsendt	fra	Beirut,	og	afsenderen	var	utvivlsomt	FAHOUM.	
Det	 foreløbige	 sidste	 telegram	 ankom	 den	 11.	 december	 1981	 og	 havde	
følgende	ordlyd:

”Meet	my	friend	on	Sophia	
on	22.	dec.	cable	us	to	
confirm	the	date	
TALAAT”

Omhandlede	ven,	som	var	nævnt	I	telegrammet,	var	formentlig	FAHOUM.	
Telegrammet	blev	afhentet	samme	dag	af	Peter	DØLLNER,	der	kort	forinden	
var	kørt	til	brevboxen	sammen	med	Niels	JØRGENSEN	og	Torkil	LAUESEN.	
Det	 blev	 under	 efterforskningen	 konstateret,	 at	 box-lejen	 blev	 betalt	 fra	
posthuse,	der	lå	i	umiddelbar	nærhed	af	henholdsvis	Jan	WEIMAN’s	bolig	
og	arbejdsplads.

Box-lejen	 blev	 betalt	 til	 januar	 1983,	 hvorefter	 lejemålet	 udløb,	 uden	 at	
der	tilgik	boxen	flere	telegrammer.	Kommunikationsformen	blev	forment-
lig	igen	ændret	af	sikkerhedsmæssige	årsager,	hvilket	vel	også	stemmer	
overens	 med	 det	 billede	 der	 er	 dannet	 af	 Apple-gruppen	 som	 en	 yderst	
proffessionel	 og	 sikkerhedsminded	 gruppe.	 Som	 det	 fremgik	 af	 tele-
grammernes	 ordlyd,	 blev	 Apple-gruppen’s	 konspirative	 forbindelse	 med	
PFLP	yderligere	udbygget	gennem	3.	 landsmøder,	hvilket	meget	vel	kan	
være	årsagen	til,	at	der	i	perioden	december	1981	til	juni	1986	ikke	kun-
ne	konstateres	nogen	direkte	forbindelse	mellem	Apple-gruppen	og	PFLP.	
En	anden	årsag	til	den	manglende	forbindelse	kan	søges	i,	at	der	i	marts	
1983	blev	foretaget	en	ransagning	på	Niels	JØRGENSEN’s	bopæl	i	forbin-
delse	med	et	røveri	begået	mod	en	pengetransport	i	Lyngby,	hvor	udbyttet	
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var	ca.	8	mill.	danske	kr.	[Sidstnævnte	sætning	er	streget	over,	og	i	rappor-
tens	margin	er	der	ud	for	overstregningen	skrevet	”Nej	ingen	ransagning”]	
Senere	blev	der	anholdt	2	PFLP-folk	i	Paris	med	6,2	mill.	danske	kr.	Røve-
riet	er	mere	udførlig	beskrevet	under	afsnit	6.
Forbindelsen	mellem	Apple-gruppen	og	PFLP	kan	så,	af	sikkerhedsmæs-
sige	grunde,	være	blevet	midlertidig	afbrudt.

Kontakten	til	Apple-gruppen	blev	så	genoptaget	i	 juni	1986,	da	FAHOUM,	
der	 nu	 var	 blevet	 leder	 af	 PFLPs	 operationer	 i	 udlandet,	 fra	 Damascus	
ringede	 til	 Hassan	 ABU-DAYA,	 leder	 af	 PFLP	 i	 Danmark.	 Af	 samtalen	
fremgik	det,	at	FAHOUM	ville	have	ABU-DAYA	til	at	skaffe	telefonnumre-
ne	 til	 ”TOUFAHA”	 (Apple-gruppen).	 ABU-DAYA	 havde	 imidlertid	 telefon-
nummeret	 til	 …	 fra	 OMAN-gruppen,	 der	 var	 en	 anden	 gruppe,	 som	 for-
lod	”the	old	man”	 (formentlig	Gotfred	APPEL).	FAHOUM	ønskede	 ikke	…	
telefonnummer,	 men	 i	 stedet	 skulle	 ABU-DAYA	 skaffe	 telefonnumme-
ret	 til	 ”Kommunistisk	 Arbejdsgruppe	 MANIFEST”,	 hvorigennem	 han	 så	
kunne	 få	 oplyst	 telefonnumrene	 til	 Peter	 (DØLLNER)	 og	 Jan	 (WEIMAN).	
Især	 navnet	 Jan	 var	 vigtigt,	 og	 samtlige	 undersøgelser	 skulle	 foretages	
meget	 forsigtigt.	 FAHOUM	 ville	 så	 selv	 kontakte	 personerne.	 Tidligere	
samlever	 med	 Niels	 JØRGENSEN,	 og	 Apple-gruppe	 sympatisør	 …,	 rin-
gede	kort	efter	til	ABU-DAYA	og	det	fremgik,	at	hun	havde	arrangeret	et	
møde	på	MANIFEST	mellem	ham	og	Torkil	LAUESEN	til	den	24.	juli	1986.	
Samme	dag	fremgik	det	af	en	samtale	mellem	ABU-DAYA	og	FAHOUM	i	
Damascus,	at	ABU-DAYA	havde	truffet	Torkil	LAUESEN,	og	at	gruppen	var	
klar	til	at	udføre	alt,	hvad	FAHOUM	ønskede.	FAHOUM	bad	ABU-DAYA	om	
at	sige	til	Apple-gruppen,	at	de	skulle	komme	til	Damascus,	og	at	de	kunne	
ringe	ham	op	der	på	tlf.nr.	…

Efter	en,	formentlig	nødvendig,	afbrydelse	af	forbindelsen,	er	Apple-grup-
pen	så	atter	blevet	aktiveret	af	PFLP.
Det	er	internationalt	kendt,	at	PFLP	netop	nu	mangler	økonomiske	midler	
til	at	finansiere	sine	aktiviteter,	og	den	fornyede	forbindelse	skal	forment-
lig	ses	i	lyset	af,	at	PFLP,	som	tidligere	nævnt	i	denne	rapport,	har	ønsket	
et	militært	samarbejde	med	Apple-gruppen.	Formålet	vil	givetvis	være	at	
skaffe	økonomiske	midler	til	PFLPs	terror,	formentlig	ved	udført	krimina-
litet	her	i	landet.

6.	KRIMINELLE	AKTIVITETER

Det	er	som	sagt	internationalt	kendt,	at	PFLP	til	stadighed	mangler	økono-
miske	midler	til	at	financere	sine	terroraktiviteter.
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En	af	opgaverne	for	en	PFLP-sympatisørgruppe,	som	eksempelvis	Apple-
gruppen,	vil	bestå	i	at	skaffe	PFLP	økonomiske	midler.
At	Apple-gruppen	er	en	særdeles	professionel	og	veltrænet	gruppe	er	må-
ske	en	af	årsagerne	til,	at	deres	grove	kriminelle	aktiviteter	endnu	ikke	har	
kunne	endelig	bevises.
Dog	mistænkes	gruppen	for	at	stå	bag	flere	tilfælde	af	særdeles	grov	kri-
minalitet.	Det	første	tilfælde	som	Apple-gruppen	mistænkes	for,	fandt	sted	
i	juli	1980,	da	bankdirektør	…	fra	Forstædernes	Bank	i	Glostrup	blev	ringet	
op	af	en	mand,	der	foregav,	at	han	var	overlæge	ved	Hillerød	Amtssygehus.	
…

Den	 efterfølgende	 efterforskning	 gav	 flere	 indicier	 for,	 at	 netop	 Apple-
gruppen	meget	vel	kunne	være	gerningsmændene	bag	røveriet,	idet	røver-
nes	bil,	en	VW-kassevogn,	mindede	meget	stærkt	om	et	køretøj,	som	App-
le-gruppen	ejede.	Gerningsmændene	havde	også	benyttet	Walkie-talkie	af	
en	ret	speciel	udformning	under	røveriet,	idet	der	kun	var	tale	om	en	synlig	
mikrofon	og	øresnegl.
I	 september	198o	blev	Jens	Holger	JENSEN	 trafikdræbt	 i	 en	VW-kasse-
vogn,	der	holdt	parkeret	ca.	200	m	fra	møbelvarehuset	CEBRA,	der	også	
husede	det	engelske	gesantskab.
En	 lignende	 Walkie-talkie,	 samt	 huslejekvitteringer	 lydende	 navnet	 Axel	
MORTENSEN,	 Åboulevarden	 31,	 København,	 blev	 fundet	 på	 Jens	 Holger	
JENSEN.	 Møbelvarehuset	 og	 gesantskabet,	 nedbrændte	 halvandet	 døgn	
efter	trafikdrabet.	Efterforskningen	viste	iøvrigt	senere,	at	Niels	JØRGEN-
SEN,	der	stod	som	ejer	af	kassevognen,	befandt	sig	i	umiddelbar	nærhed	
af	ulykkesstedet,	uden	at	han	dog	gav	sig	til	kende.
De	efterfølgende	vidneafhøringer	i	forbindelse	med	røveriet	mod	bankdi-
rektøren	viste,	at	mindst	en	af	gerningsmændene	bar	paryk,	og	at	en	an-
den	var	sydlænding.	Hårfarven	på	gerningsmændene	blev	beskrevet	som	
mørke,	nærmest	sorte	samt	en	lyseblond.	Netop	parykker	af	denne	farve	
blev	fundet	under	en	ransagning	i	anden	anledning	på	Niels	JØRGENSEN’s	
bopæl	i	marts	1981.
Ydermere	svarede	et	af	de	iøvrigt	meget	detallierede	signalementer	præcis	
på	…,	der	kort	efter	røveriet	frameldte	sig	sin	adresse	til	en	ukendt	adresse.	
Senere	konstateredes	det,	at	han	var	rejst	til	[udlandet].
Der	var	således	mange	ting	der	indicerede,	at	netop	Apple-gruppen	stod	
bag	gidselstagningen.

Et	totalforfalsket	førerbevis,	lydende	navnet	Axel	MORTENSEN,	blev	iøvrigt	
anvendt	af	Peter	DØLLNER	i	marts	1981,	da	han	i	et	posthus	søgte	at	ind-
løse	en	check	på	35.ooo	kr.
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Det	 næste	 tilfælde	 af	 kriminalitet,	 som	 Apple-gruppen	 mistænkes	 for,	
fandt	sted	den	2.	marts	1983,	da	der	blev	begået	et	røveri	imod	en	penge-
transportbil	i	Lyngby	politikreds,	hvor	udbyttet	var	ca.	8	mill.	danske	kr.	Den	
26.	marts	1983	blev	der	i	Paris	anholdt	to	arabere	med	tilknytning	til	PFLP,	
der	var	i	besiddelse	af	6,2	mill.	danske	kr.
De	anholdte	var	på	vej	til	Damascus,	hvor	PFLP	har	sit	hovedkvarter.	De	
franske	myndigheder	fik	et	anonymt	tip	om,	at	pengene	hidrørte	fra	et	rø-
veri	i	Danmark,	begået	af	en	dansk	sympatisør-gruppe	til	PFLP.	På	grund	
af	beløbets	størrelse	antog	man,	at	der	kun	kunne	være	 tale	om	det	ca.	 	
8	mill.	kr.	store	røveri	i	Lyngby.
Også	i	dette	tilfælde	blev	Apple-gruppen	mistænkt,	uden	at	det	dog	kunne	
bevises.
I	april	1986	blev	der	foretaget	et	væbnet	røveri	mod	Privatbanken	i	Vedbæk	
med	et	udbytte	på	12o.ooo	kr.
De	to	gerningsmænd	kom	kørende	til	banken	i	en	VW	Golf,	og	under	røve-
riet	var	de	begge	maskeret	med	solbriller	og	paryk.	Den	ene	af	gernings-
mændene	havde	en	øresnegl	med	ledning	i	sit	ene	øre.

Den	3.	juni	1986	blev	Niels	JØRGENSEN	anholdt	som	en	af	tre	gernings-
mænd,	der	på	Amager	søgte	brugstyveri	af	en	VW-kassevogn.	Han	legiti-
merede	 sig	 med	 et	 totalforfalsket	 førerbevis	 lydende	 navnet	 Stig	 Gøtche	
PETERSEN,	men	måtte	dog	senere	erkende,	at	førerbeviset	var	forfalsket.	
Han	blev	iøvrigt	fundet	i	besiddelse	af	en	taske	indeholdende	diverse	hånd-
værktøj,	bl.a.	en	batteridrevet	boremaskine	og	VW-tændingslåse	med	til-
hørende	nøgle,	samt	en	Walkie-talkie	med	tilhørende	øresnegl.	Walkie-tal-
kien	var	én	af	et	parti	på	4	stk.	,	der	for	77.494	kr.	var	købt	af	en	person,	der	
opgav	falsk	navn	og	firmaadresse.
En	undersøgelse	viste,	at	 førerbeviserne	der	blev	anvendt	af	henholdsvis	
Peter	DØLLNER	og	Niels	JØRGENSEN,	var	fremstillet	samme	sted.
Sandsynligheden	for,	at	Apple-gruppen	kan	have	fremstillet	de	totalforfal-
skede	førerbeviser	er	beskrevet	i	afsnit	4.

Dette	var	så	en	summarisk	gennemgang	af	den	kriminalitet,	som	Apple-
gruppen	mistænkes	for.	Et	gennemgående	element	i	den	udførte	kriminali-
tet	er	den	særdeles	professionelle	udførelse	samt,	at	der	hver	gang	er	tale	
om	ret	anselige	beløb	i	millionklassen.
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7.	REJSER

At	enkeltpersoner,	eller	grupper	skal	samarbejde	med	PFLP	og	herunder	
udføre	”militære	operationer”,	må	nødvendigvis	indebære	en	vis	rejseakti-
vitet	dels	til	Libanon,	for	der	at	gennemgå	træningskurser,	dels	at	foretage	
operationelle	rejser	til	udlandet.
Begge	former	for	rejseaktivitet	er	da	også	konstateret	hos	Apple-gruppen’s	
medlemmer.
I	august	1979	havde	Jan	WEIMAN	og	Jens	Holger	JENSEN,	i	samarbejde	
med	BAKIR	og	ZOUABI,	arrangeret	en	 rejse	 til	Beirut.	Rejsen	blev	dog	 i	
første	omgang	aflyst	grundet	manglende	visa.
Den	30.	august	afrejste	Jan	WEIMAN	og	Jens	Holger	JENSEN	så	til	Beirut,	
og	efter	planen	skulle	de	returnere	den	5.	september	79.	ZOUABI	aftalte	
med	PFLP-kontoret,	hvor	FAHOUM	befandt	sig,	at	”TOUFAHA”	skulle	tage	
en	taxa	fra	lufthavnen	til	PFLP-kontoret.	Det	fremgik,	at	Tayssir	KUBA	ikke	
var	i	Beirut	i	øjeblikket,	men	at	det	var	i	orden,	at	”TOUFAHA”	kom.
Formålet	med	rejsen	må	antages	at	være	en	kombination	af	et	trænings-
kursus,	samt	drøftelser	med	FAHOUM	og	KUBA	om	det	fremtidige	samar-
bejde	mellem	PFLP	og	Apple-gruppen.
Den	22.	oktober	1979	rejste	Torkil	LAUESEN	til	Beirut,	hvorfra	han	retur-
nerede	den	2.	november	1979.	Rejsen	var	arrangeret	af	PFLP-kontoret	 i	
Beirut.	 Torkil	 LAUESEN’s	 rejse	 må	 antages	 at	 have	 samme	 formål	 som	
Jens	Holger	JENSEN	og	Jan	WEIMAN’s	rejse.
Det	fremgår	endvidere,	at	der	i	et	af	Torkil	LAUESEN’s	pas	er	mange	øst-
tyske	og	polske	viseringer.

Niels	JØRGENSEN	fik	den	17.	september	1979	udstedt	et	nyt	pas	i	Korinth,	
Grækenland,	idet	han	havde	”tabt”	sit	gamle	pas.	Der	kan	i	denne	forbin-
delse	peges	på	et	muligt	møde	mellem	Niels	JØRGENSEN	og	den	marx-
istiske/leninistiske	 gruppe	 PFI,	 der	 trænes	 i	 PFLP-lejre	 i	 Libanon	 under	
Tayssir	KUBA,	der	som	bekendt	også	forestår	træningen	af	Apple-gruppen.
Det	”tabte”	pas	blev	iøvrigt	anvendt	ved	en	rejse,	som	Niels	JØRGENSEN	
og	 Jens	 Holger	 JENSEN	 foretog	 den	 9.	 oktober	 1979,	 hvor	 de	 forud	 for	
rejsen	havde	fortalt	familie	og	venner,	at	de	skulle	til	USA.	Forud	for	rejsen	
havde	de	et	møde	med	FAHOUM	og	BAKIR.
Istedet	for	at	rejse	til	USA,	tog	de	imidlertid	til	London,	hvorfra	de	sendte	
nogle	kort.	Efter	 to	dages	ophold	 i	London	fløj	de	 tilbage	 til	København,	
hvor	de	fra	lufthavnen	kørte	i	taxa	til	en	dæklejlighed	i	Rantzausgade	31,	
4,	tv.,	der	var	lejet	af	Apple-gruppen	under	navnet	Axel	MORTENSEN.	Her	
opholdt	de	sig	en	tid	uden	at	kontakte	hverken	familie	eller	venner.
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Det	kan	på	denne	baggrund	ikke	udelukkes,	at	rejsen	til	”USA”	blev	foreta-
get	for	at	støtte	en	PFLP-operation	i	udlandet.
Den	13.	november	1979	rejste	Niels	JØRGENSEN	og	Jens	Holger	JENSEN	
igen	til	London,	hvorfra	de	den	15.	november	1979	fløj	til	USA.	Den	19.	no-
vember	deltog	de	i	et	PFLP-møde	i	Ramallah	Hall	i	San	Francisco,	der	blev	
overværet	af	”ikke	palæstinensiske	udlændinge”.
Den	29.	november	indrejste	de	til	England	fra	USA,	og	samme	dag	udrejste	
de	fra	England	via	Harwich	til	Danmark.

Også	Peter	DØLLNER	formodes	at	have	foretaget	rejser	til	PFLP	i	Beirut,	
hvilket	da	også	underbygges	af	en	ransagning	 foretaget	på	Peter	DØLL-
NER’s	bopæl	i	anden	anledning	i	1981,	hvor	der	blev	fundet	breve	og	foto	
der	 klart	 indicerede,	 at	 Peter	 DØLLNER	 og	 Jens	 Holger	 JENSEN	 havde	
opholdt	sig	i	en	PFLP	træningslejr	i	Libanon.

I	1980	rejste	Torkil	LAUESEN	og	[Torkil	Lauesens	hustru]	til	Sydafrika	i	for-
bindelse	med	”Tøj	til	Afrika”(TTA).	Herunder	havde	de	kontakt	til	SWAPO,	
hvis	revolutionære	kamp	de	til	fulde	støttede.

I	 september	 1986	 rejser	 Torkil	 LAUESEN	 og	 [Torkil	 Lauesens	 hustru]	 til	
Sovjet,	hvor	han	skal	besøge	Leningrad,	Moskva	og	Kreml.	Formålet	med	
rejsen	er	ukendt.

Endelig	kan	der	peges	på	de	3.	 landsmøder,	som	Apple-gruppen	har	af-
holdt	med	FAHOUM	i	henholdsvis	Sverige	og	Bulgarien.

Denne	 gennemgang	 af	 de	 rejser,	 som	 Apple-gruppen	 har	 foretaget	 på	
PFLPs	foranledning,	må	dog	ikke	betragtes	som	udtømmende,	da	antallet	
af	rejser	kan	være	langt	større	end	dem,	der	er	konstateret.

8.	KOMMENTAR

Ved	 denne	 gennemgang	 af	 Apple-gruppen	 og	 dens	 aktiviteter,	 har	 der	
tegnet	 sig	 et	 billede	 af	 en	 særdeles	 professionel	 og	 veltrænet	 grup-
pe,	der	mistænkes	 for	at	stå	bag	grov	kriminalitet,	hvis	 formål	er	at	yde	
operationel	 og	 logistisk	 støtte	 til	 PFLPs	 verdensomspændende	 terror.	
Det	er	internationalt	kendt,	at	PFLP	netop	nu	mangler	økonomiske	midler	
til	at	financere	sin	terror,	og	PFLPs	reaktivering	af	Apple-gruppen	skal	for-
mentlig	ses	i	lyset	af,	at	PFLP	forventer	et	fornyet	operationelt	samarbejde	
med	Apple-gruppen,	der	jo,	som	tidligere	nævnt,	er	rede	til	at	gøre	alt,	hvad	
PFLP	ønsker.
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Som	en	logisk	konsekvens	af	dette	vil	vi	utvivlsomt	i	den	nærmeste	fremtid	
opleve	en	genoptagelse	af	Apple-gruppen’s	tidligere	grove	kriminalitet.
…”

Af	rapport	af	29.	august	1986	fra	PET	vedrørende	”Niels	JØRGENSEN	…”,	som	
i	vidt	omfang	indeholder	oplysninger,	der	kan	læses	 i	ovennævnte	rapport	om	
”APPLE-gruppen.”,	fremgår	bl.a.:

”...
Rapporten	er	udarbejdet	på	baggrund	af	Niels	JØRGENSEN’s	B-sag	samt	
MANIFEST-sagen.	 Samtlige	 efterforskningsrelevante	 oplysninger,	 der	 	
er	 nødvendige	 i	 den	 fortsatte	 efterforskning	 mod	 Niels	 JØRGENSEN	 og	 	
Apple-gruppen,	er	behandlet	i	følgende	afsnit:

1.	PERSONLIGE	OPLYSNINGER	
2.	BOLIG	
3.	ØKONOMI	
4.	KONTAKTER	
5.	REJSER	
6.	KRIMINEL	AKTIVITET	
7.	RELATION	TIL	APPLE-GRUPPEN	OG	MANIFEST	
8.	PERSONVURDERING
…

7.	RELATION	TIL	APPLE-GRUPPEN	OG	MANIFEST

Niels	 JØRGENSEN’s	 første	 kendte	 forbindelse	 med	 PFLP/PWU	 og	 	
Apple-gruppen	 opstod	 den	 8.	 oktober	 1979,	 da	 Jens	 Holger	 JENSEN,	
daværende	 leder	 af	 Apple-gruppen,	 ringede	 til	 Niels	 JØRGENSEN	 og	
aftalte	 et	 møde	 samme	 dag	 med	 FAHOUM	 og	 den	 øvrige	 Apple-gruppe.	
Niels	 JØRGENSEN	 har	 ligeledes	 deltaget	 i	 samtlige	 kendte	 møder	 med	
Apple-gruppen.
I	1985	var	Niels	JØRGENSEN	i	en	periode	fuldtidsbeskæftiget	i	MANIFEST.

8.	PERSONVURDERING

Niels	JØRGENSEN	virker	venlig	og	høflig	 i	sin	opførsel.	Han	er	en	af	de	
dårligst	uddannede	i	Apple-gruppen	og	det	vurderes,	at	han	er	en	af	”vand-
bærene”	i	gruppen.	Han	virker	til	at	være	noget	af	et	rodehoved.
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Niels	JØRGENSEN	var	i	197o	medlem	af	Kommunistisk	Ungdoms	Forbund	
(KUF),	og	senere	medlem	af	KUF	marxister/leninister.	Han	er	tydelig	revo-
lutionær	indstillet	og	sympatiserer	med	væbnet	revolution.
…”

Af	tilsvarende	rapporter	af	29.	august		og	2.	september	1986	om	henholdsvis	Jan	
Weimann,	Torkil	Lauesen	og	Peter	Døllner	fremgår	bl.a.:

”...
7.	RELATION	TIL	APPLE-GRUPPEN	OG	MANIFEST

Jan	 Weiman’s	 første	 kendte	 forbindelse	 til	 PFLP/PWU	 og	 Apple-grup-
pen	 opstod	 i	 juli	 1979,	 hvor	 Jan	 WEIMAN	 var	 nævnt	 i	 en	 oversigt	 over	
PWU’s	 kontakter	 i	 ind-	 og	 udland.	 Senere	 rejste	 Jan	 WEIMAN	 til	 Bei-
rut	 med	 Apple-gruppen’s	 daværende	 leder	 Jens	 Holger	 JENSEN.	
Se	afsnit	5.
Jan	WEIMAN	er	endvidere	medejer	af	MANIFEST.	Den	efterfølgende	efter-
forskning	har	vist,	at	Jan	WEIMAN	er	en	af	nøglepersonerne	i	Apple-grup-
pen.

8.	PERSONVURDERING

Jan	WEIMAN	er	den	bedst	uddannede	 i	Apple-gruppen	og	har,	efter	det	
foreliggende,	den	bredeste	kontakt	til	ledende	PFLP-personer	i	både	Bei-
rut	og	Danmark.
Efter	Jens	Holger	JENSEN’s	død	i	september	198o	er	Jan	WEIMAN	tilsyne-
ladende	det	koordinerende	 led	mellem	PFLP	og	Apple-gruppen,	 ligesom	
Jan	WEIMAN	fremstår	som	den	drivende	kraft	 i	gruppen.	Jan	WEIMAN’s	
politiske	ståsted	må	anses	for	at	være	marxistisk/leninistisk.
	…”

”...
7.	RELATION	TIL	APPLE-GRUPPEN	OG	MANIFEST

Torkil	LAUESEN’s	først	kendte	forbindelse	med	PFLP/PWU	og	Apple-grup-
pen	opstod	den	8.	oktober	1979,	da	Jens	Holger	JENSEN,	daværende	le-
der	af	Apple-gruppen,	ringede	til	Torkil	LAUESEN	og	aftalte,	at	han	skulle	
deltage	i	et	møde	samme	dag	med	FAHOUM	og	den	øvrige	Apple-gruppe.	
Torkil	LAUESEN	er	endvidere	medejer	af	MANIFEST	og	den	efterfølgen-	
de	efterforskning	har	vist	at	Torkil	LAUESEN	er	en	af	nøglepersonerne	 i	
Apple-gruppen.
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8.	PERSONVURDERING

Torkil	LAUESEN	er,	sammen	med	Jan	WEIMAN,	den	bedst	uddannede	af	
Apple-gruppens	medlemmer.	
Torkil	LAUESEN’s	politiske	ståsted	anses	for	at	være	marxistisk/leninistisk.
	…”

”...
7.	RELATION	TIL	APPLE-GRUPPEN	OG	MANIFEST

Peter	DØLLNER’s	 første	kendte	 forbindelse	 til	MANIFEST	opstod	 i	1977,	
da	han	blev	nævnt	som	indskyder	af	kapital	i	forlaget	FUTURA,	der	senere	
ændrede	navn	til	MANIFEST,	som	Peter	DØLLNER	er	medejer	af.
Peter	DØLLNER’s	først	kendte	forbindelse	til	PFLP/PWU	og	Apple-grup-
pen	 fremkom	den	8.	oktober	1979,	da	Jens	Holger	JENSEN,	daværende	
leder	 af	 Apple-gruppen,	 ringede	 til	 Peter	 DØLLNER	 og	 aftalte	 et	 møde	
samme	dag	med	FAHOUM	og	den	øvrige	Apple-gruppe.
Peter	DØLLNER	har	 ligeledes	deltaget	 i	samtlige	kendte	møder	 i	Apple-	
gruppen.

8.	PERSONVURDERING

Der	foreligger	for	få	oplysninger	om	Peter	DØLLNER	til	at	foretage	en	vur-
dering.	Han	er	dog	en	af	de	dårligst	uddannede	 i	Apple-gruppen	og	det	
vurderes,	at	han	er	en	af	”vandbærene”	i	gruppen.
Peter	 DØLLNER	 politiske	 ståsted	 må	 anses	 for	 at	 være	 marxistisk/	
leninistisk.
	…”

Der	er	 ikke	i	nogen	af	de	ovenfor	delvist	gengivne	delrapporter	om	de	enkelte	
medlemmer	af	gruppen	yderligere	oplysninger	om	gruppens	eventuelle	krimi-
nelle	aktiviteter,	end	hvad	der	fremgår	af	hovedrapporten	af	28.	august	1986	ved-
rørende	”APPLE-gruppen.”

Af	retsbog	af	3.	september	1986	fremgår,	at	retten	imødekom	PET’s	anmodning	
om	tilladelse	til	rumaflytning	af	Torkil	Lauesens	lejlighed.
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Det	fremgår	af	rapport	af	4.	september	1986	fra	PET	med	emne	”OPERATION	
PINE	APPLE”:

”Operation	 PINEAPPLE	 er	 en	 teknisk	 operation	 rettet	 imod	 ovenævnte	
LAUESEN,	med	det	formål	at	klarlægge	hans	og	de	andre	medlemmer	af	
APPLE-gruppens	aktiviteter	til	fordel	af	den	palæstinensiske	terrororgani-
sation	PFLP.”

Følgende	 er	 bl.a.	 anført	 i	 yderligere	 rapport	 af	 4.	 september	 1986	 om	 ”Torkil	
LAUESEN	…”	fra	PET’s	afdeling	2	til	en	anden	afdeling	i	PET	med	emnet	”Be-
gæring	 om	 installation	 af	 rumaflytning	 i	 ovennævnte	 LAUESEN’s	 lejlighed	 på	
anførte	adresse.”:

”...
Der	begæres	herved	om	installation	af	rumaflytning	hos	LAUESEN,	kendt	
som	medlem	af	APPLE-gruppen,	der	ifølge	det	foreliggende	i	snarlig	frem-
tid	kan	forventes	at	ville	udføre	en	eller	anden	form	for	kriminel	aktivitet	til	
fordel	for	den	palæstinensiske	terrororganisation	PFLP.

LAUESEN	og	hans	samlever,	…,	rejser	til	Sovjetunionen	søndag	den	7.	SEP	
1986	kl	1200.	Det	vides	ikke,	om	man	tager	hjemmefra	eller	det	er	flyet	der	
afgår	kl	1200.
Rejsen,	hvil	formål	muligvis	er	afhoodelse	af	et	tredjelandsmøde,	forven-
tes	af	 være	af	8	 -	10	dages	 varighed,	og	da	deres	datter	…	på	2	år	skal	
passes	ude,	må	lejligheden	antages	at	henstå	ubeboet	i	rejseperioden.	Vi	
har	inegen	indikationer	for,	at	LAUESEN’s	har	fået	nogen	til	at	føre	tilsyn	
med	lejligheden,	vande	blomster	eller	lignende,	men	dette	vil	løbende	blive	
kontrolleret	via	kladdebogen.

Rettens	godkendelse	i	form	af	retskendelse	er	indhentet	…
	…”

Af	 udateret	 rapport	 fra	 PET	 vedrørende	 ”Undersøgelser	 i	 forbindelse	 med	 in-
stallering	af	rumaflytning	hos	Torkil	LAUESEN	…”	fremgår	bl.a.,	at	adgangsfor-
holdene	til	lejligheden,	herunder	låsesystemet,	medførte,	at	den	eneste	mulig-
hed	for	adgang	til	lejligheden	var	ved	gennemboring	fra	anden	lejlighed.	Der	var	
blevet	bestilt	tegninger	af	Torkil	Lauesens	lejlighed	og	nabolejligheden,	hvilket	
afventedes	med	henblik	på	at	vurdere,	om	nabolejligheden	var	brugbar.	

Det	 fremgår	af	notat	af	8.	september	1986	 fra	Rigspolitiets	Tekniske	Afdeling,	
at	PET	havde	anmodet	om	undersøgelse	af	Niels	Jørgensens	 falske	kørekort,	



	 	 925

lobeliavej



”Axel	Mortensen	kørekortet”,	to	registreringsanmeldelser	til	toldvæsnet	under-
skrevet	af	”Per	Jensen”,	registreringsafmeldelse	underskrevet	af	”Per	Jensen”	
og	et	brev	samt	tre	giro	indbetalingskort	alle	underskrevet	af	”Per	Jensen”.	På	
baggrund	af	undersøgelserne	af	kørekortene	kunne	det	konkluderes,	at	der	for	
en	 meget	 stor	 del	 var	 benyttet	 samme	 originalmateriale,	 papir,	 film	 mv.	 ved	
fremstillingen	af	dem.	Undersøgelserne	af	”Per	Jensen”-underskrifterne	viste	
bl.a.,	at	det	måtte	anses	for	overordentligt	sandsynligt,	at	en	og	samme	person	
havde	udfærdiget	alle	de	omstridte	underskrifter.	Der	var	ikke	konstateret	over-
ensstemmelser,	som	indikerede,	at	Per	Jensen,	der	havde	været	afhørt	af	poli-
tiet,	havde	udfærdiget	de	omhandlede	underskrifter.	”Skrivemaskineskrifterne”	
på	registreringsblanketterne	var	søgt	i	Teknisk	Afdelings	”maskinskriftsamling”	
uden	resultat.

Ifølge	bødeforlæg	af	9.	september	1986	fra	Københavns	Politi	blev	Niels	Jørgen-
sen	sigtet	for	overtrædelse	af	straffelovens	§	172,	stk.	2,	jf.	§	171,	ved	”før	tirs-
dag	den	3.	juni	1986	kl.	0038	at	have	skaffet	sig	i	besiddelse	af	et	til	Stig	Gøtche	
Petersen	udstedt	kørekort,	hvori	han	isatte	eget	foto,	og	på	nævnte	tidspunkt	i	
Lobeliavej	ud	for	nr.	22,	falskeligt	at	have	forevist	kørekortet	for	politiet.”	Det	ses	
af	genpart	af	bødeforlægget,	at	det	blev	vedtaget	og	bøden	på	500	kr.	betalt	den	
19.	september	1986.	Af	journalnummeret	fremgår,	at	det	var	en	sag	fra	krimi-
nalpolitiet.	

Det	 fremgår	 af	 ”Oplysningsrapport	 vedrørende	 PFLP-lederen	 Marwan	 El-FA-
HOUM’s	 forsøg	 på	 at	 genoptage	 kontakten	 til	 den	 her	 kendte	 tidligere	 aktive	
sympatisørgruppe	 ”APPLE-gruppen”,	 samt	 en	 ny	 indtil	 nu	 ukendt	 gruppe	 ved	
navn	”OMAN-gruppen”.”	af	12.	september	1986	fremlagt	i	retten	den	22.	septem-
ber	1986	i	forbindelse	med	forlængelse	af	de	tidligere	omtalte	indgreb	i	medde-
lelseshemmeligheden	(telefon-	og	rumaflytning)	over	for	bl.a.	Appel-gruppens	
medlemmer	bl.a.,	at	det	var	konstateret,	at	medlemmer	af	Appel-gruppen	m.fl.	
ønskede	at	oprette	en	café/restaurant	på	Vestmannagade	2.	Over	for	bevillings-
politiet	var	det	tilkendegivet,	at	bl.a.	Jan	Weimann	var	ansvarlig	for	oprettelsen	af	
caféen.	Afslutningsvis	blev	det	i	rapporten	anført,	at	man	afventede	resultatet	af	
det	formodede	møde	mellem	Torkil	Lauesen	og	repræsentanter	for	PFLP	i	Sov-
jetunionen,	og	man	ville	benytte	venteperioden	til	at	komme	i	den	mest	fordelag-
tige	efterforskningsposition	ved	at	installere	de	i	sagen	begærede	rumaflytnin-
ger	dels	i	Torkil	Lauesens	lejlighed,	dels	i	Manifests	lokaler.	

Ifølge	retsbøger	af	22.	september	1986	blev	tilladelserne	til	de	tidligere	nævnte	
indgreb	i	meddelelseshemmeligheden	opretholdt	til	den	20.	oktober	1986.	
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Af	udateret	 rapport	 fra	PET	vedrørende	”teknisk	assistance	 til	afdeling	2	med	
etable	ring	af	en	rumaflytning	i	lokaler	tilhørende	forlaget	”Manifest”,	…”	fremgår	
bl.a.,	 at	 PET	 den	 17.	 september	 1986	 skaffede	 sig	 adgang	 til	 Manifests	 loka-
ler	med	henblik	på	at	installere	rumaflytning,	men	det	konkluderes,	at	det	ikke	
umiddelbart	 var	 muligt,	 medmindre	 man	 fik	 KTAS	 til	 at	 konstruere	 en	 fejl	 på	
Manifests	telefoninstallation,	hvorefter	der	skulle	indsættes	et	andet	kabel,	når	
fejlen	udbedredes.	Den	9.	oktober	1986	udbedrede	KTAS	”fejlen”,	og	man	var	klar	
til	operation.	

Det	 fremgår	af	rapport	af	25.	september	1986	fra	PET	bl.a.,	at	Tayseer	Kubaa	
skulle	deltage	i	World	Peace	Council	kongressen	i	Danmark	fra	den	15.	til	den	
19.	oktober	1986.	I	rapporten	omtaltes	bl.a.,	at	Jens	Holger	Jensen	i	1976	havde	
besøgt	Tayseer	Kubaa	 i	Bagdad,	og	at	Tayseer	Kubaa	var	ansvarlig	 i	PFLP	for	
opretholdelsen	af	kontakt	med	PFLP-afdelinger	over	hele	verden,	hvoraf	nogle	
medvirkede	til	PFLP’s	terroraktiviteter.	Tayseer	Kubaa	havde	været	i	Danmark	i	
december	1985,	hvor	han	var	indrejst	under	et	andet	navn.	Han	var	blevet	afhen-
tet	i	lufthavnen	af	bl.a.	Hassan	Abu-Daya.	I	tidsrummet	fra	den	14.	til	den	19.	de-
cember	1985	havde	han	deltaget	i	et	forberedende	møde	til	World	Peace	Council	
kongressen.	Under	sit	ophold	i	Danmark	havde	han	mødtes	med	formanden	for	
Sømændenes	Forbund	og	en	politiker	fra	VS.	Afslutningsvis	blev	det	anført	i	rap-
porten,	at	det	derfor	måtte	formodes,	at	Tayseer	Kubaa	ved	sin	ankomst	til	Dan-
mark	ville	genoptage	sin	mødeaktivitet	med	kendte	danske	PFLP-sympatisører.	

Af	notits	af	8.	oktober	1986	fra	Lyngby	Politi	fremgår,	at	en	sigtelse	af	29.	maj	
1986	–	mod	en	person	uden	tilknytning	til	Appel-gruppen	–	for	røveriet	mod	Pri-
vatbanken	på	Trørødvej	i	Trørød	den	24.	april	1986	måtte	betragtes	som	grundløs,	
og	det	indstilledes,	at	forholdet	blev	sluttet	efter	den	dagældende	retsplejelovs		
§	749,	stk.	1,	2.	pkt.,	om	påtaleopgivelse.	Sigtelsen	var	blevet	rejst	bl.a.	på	grund-
lag	af,	at	den	sigtede	havde	en	vis	lighed	med	den	ene	røver,	at	den	sigtede	ved	
tidligere	kriminalitet	havde	benyttet	radioscanner	til	aflytning	af	politiets	radio,	
og	at	han	ved	ransagning	var	blevet	fundet	i	besiddelse	af	bl.a.	en	radioscanner	
samt	nogle	stikvåben,	der	havde	lighed	med	effekter,	som	var	blevet	anvendt	af	
bankrøverne.	Efterforskningen	havde	 imidlertid	 ikke	bestyrket	mistanken	mod	
den	sigtede.	Sigtelserne	for	overtrædelse	af	våbenloven	og	radiospredningsloven	
blev	dog	opretholdt.

Det	 fremgår	af	 rapport	af	9.	oktober	1986	 fra	Lyngby	Politi	 til	Retten	 i	Lyngby	
bl.a.,	at	vicepolitimester	Jørgen	Galle	meddelte	retten,	at	sagen	mod	den	oven-
for	nævnte	sigtede	var	blevet	henlagt,	og	der	anmodedes	om,	at	sagen	mod	den	
sigtede	blev	sluttet	ved	retten.



	 	 927

lobeliavej



Af	”Oplysningsrapport	vedrørende	PFLP-lederen	Marwan	El-FAHOUM’s	 forsøg	
på	at	genoptage	kontakten	til	den	her	kendte	tidligere	aktive	sympatisørgruppe	
”APPLE-gruppen”,	samt	en	ny	indtil	nu	ukendt	gruppe	ved	navn	”OMAN-grup-
pen”.”	af	10.	oktober	1986	fremlagt	 i	retten	den	20.	oktober	1986	i	 forbindelse	
med	de	tidligere	omtalte	sager	om	indgreb	i	meddelelseshemmeligheden	over	
for	bl.a.	medlemmer	af	Appel-gruppen	fremgår	bl.a.,	at	Jan	Weimann	og	hans	
hustru	fra	den	5.	oktober	1986	skulle	være	3	uger	i	Tyrkiet.	Niels	Jørgensen	var	i	
en	uge	fra	den	18.	september	1986	rejst	til	Spanien	angiveligt	med	turisme	som	
formål.	Torkil	Lauesen	og	hans	hustru	var	den	14.	september	1986	kommet	hjem	
fra	deres	rejse	til	Sovjetunionen.	Siden	parrets	hjemkomst	havde	PET	ikke	med	
de	 forhåndenværende	 efterforskningsskridt	 kunnet	 afsløre	 andet	 formål	 med	
rejsen	end	turisme.

Det	følger	af	enslydende	yderligere	rapporter	af	10.	oktober	1986	fra	PET	frem-
lagt	i	retten	den	20.	oktober	1986	med	anmodning	om	afslutning	af	de	igangvæ-
rende	sager	om	telefonaflytning	–	på	nær	vedrørende	Torkil	Lauesens	 telefon	
–	bl.a.:

”...
Baggrunden	for	vores	ønske	om	afslutning	af	sagen	er	udelukkende	den	
kendsgerning,	 at	 ”APPLE-gruppen”	 er	 for	 professionel	 til,	 at	 vi	 får	 næv-
neværdige	 oplysninger	 ved	 aflytning	 af	 gruppens	 telefoner.	 Dette,	 sam-
menholdt	 med	 vores	 begrænsede	 resourcemæssige	 kapacitet,	 gør,	 at	 vi	
fremover	vil	prøve	at	koncentrere	os	om	færre,	men	mere	indgående	efter-
forskningsskridt	i	form	af	rumaflutninger.
	…”

Ved	rapporter	af	10.	oktober	1986	fra	PET	om	aflytning	af	Torkil	Lauesens	telefon	
og	rumaflytning	af	hans	lejlighed	samt	forlaget	Manifests	lokaler	fremlagt	i	ret-
ten	den	20.	oktober	1986	anmodede	PET	retten	om	tilladelse	til	opretholdelse	af	
indgrebene	under	henvisning	til	oplysningerne	i	de	tidligere	nævnte	rapporter	af	
15.	juli,	18.	august	og	12.	september	1986.	

Af	rapport	af	10.	oktober	1986	fra	PET	vedrørende	”Levering	af	papir	til	forlaget	
MANIFEST	 fra	 EUROPA-PIR	 A/S.”	 fremgår,	 at	 en	 medarbejder	 fra	 PET	 havde	
henvendt	sig	til	Europa-pir	A/S	med	en	forespørgsel	om	Manifests	indkøb	af	pa-
pir	hos	selskabet.	

Ifølge	retsbøger	af	20.	oktober	1986	blev	de	tidligere	omtalte	tilladelser	til	tele-
fonaflytning	–	med	undtagelse	af	aflytningen	af	Torkil	Lauesens	telefon	–	efter	
PET’s	ønske	ikke	fornyet,	og	aflytningssagerne	blev	sluttet.	Tilladelsen	til	aflyt-
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ning	af	Torkil	Lauesens	telefon	og	tilladelserne	til	rumaflytning	af	Torkil	Laue-
sens	lejlighed	og	forlaget	Manifests	lokaler	blev	opretholdt	til	den	17.	november	
1986.	

Af	retsmødebegæring	(forhørsbegæring)	af	24.	oktober	1986	til	Københavns	By-
ret	fremgår,	at	Københavns	Politi,	politiadvokatur	O,	anmodede	om	afholdelse	af	
et	retsmøde	med	henblik	på	behandling	af	en	sag	mod	Niels	Jørgensen	i	medfør	
af	retsplejelovens	§	925.	Niels	Jørgensen	sigtedes	i	henhold	til	retsmødebegæ-
ringen	for	overtrædelse	af:

”...
A.

straffelovens	§	293,	stk.	1,	jfr.	§	21,	ved	den	3.	juni	1986	kl.	ca.	0020,	i	for-
ening	med	2	ukendte	mænd,	i	Lobeliavej	nr.	22	at	have	forsøgt	at	tilvende	
sig	varebil	JY	89.270	tilhørende…,	for	uberettiget	at	benytte	den	til	kørsel,	
hvilket	han	blev	forhindret	i	ved	ejerens	tilstedekomst.

B.
straffelovens	§	164,	stk.	1,	ved	den	3.	juni	1986	til	ordenspolitiet,	station	4,	
der	anholdt	sigtede	i	anledning	af	den	i	forhold	A	beskrevne	overtrædelse	
og	senere	til	vagthavende,	station	4,	at	have	oplyst	sine	generalia	som	væ-
rende	Stig	Gøtche	Petersen,	…	i	København,	med	forsæt	til,	at	Stig	Gøtche	
Petersen	ville	blive	sigtet,	dømt	eller	undergivet	strafferetlig	retsfølge	for	
overtrædelse	af	straffeloven.

Sagens	dokumenter,	bilag	A	-	B,	samt	mappe	med	personlige	oplysninger	
medfølger.
	…”	

Følgende	fremgår	af	rapport	af	6.	november	1986	fra	PET	fremlagt	i	retten	den		
17.	november	1986	vedrørende	aflytningen	af	”firmaet”	Manifests	telefon:	

”...
Sagen	blev	begæret	sluttet	den	2o.	oktober	1986,	 idet	vi	 fra	udlandet	fik	
hastende	og	vigtige	informationer	i	en	anden	sag,	hvorfor	vi	af	resource-
mæssige	årsager	blev	nødt	til	at	afslutte	bl.a.	sagen	vedrørende	[telefon-
nummer]
…

Ved	en	beklagelig	fejl	–	jfr.	vedlagte	notits	–	blev	aflytningen	af	”MANIFEST”	
først	overført	til	brug	for	en	anden	sag	den	28.	oktober	1986,	hvorfor	PET	
har	haft	mulighed	for	at	aflytte	telefon	…	i	perioden	fra	den	21.	oktober	1986	
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til	den	28.	oktober	1986	kl.	12oo,	skønt	sagen	var	afsluttet	den	2o.	oktober	
1986,	i	retten.
	…”

Af	rapporter	af	7.	november	1986	fra	PET	om	aflytning	af	Torkil	Lauesens	tele-
fon	og	 rumaflytning	af	hans	 lejlighed	samt	 rumaflytning	af	 forlaget	Manifests	
lokaler	fremlagt	i	retten	den	17.	november	1986	fremgår,	at	PET	anmodede	om	
tilladelse	til	opretholdelse	af	indgrebene	under	henvisning	til	oplysningerne	i	de	
tidligere	nævnte	rapporter.	Det	blev	oplyst,	at	rumaflytningen	af	Torkil	Lauesens	
lejlighed	endnu	ikke	var	etableret,	men	der	var	iværksat	foranstaltninger,	som	
skulle	medføre,	at	det	tekniske	udstyr	kunne	sættes	på	plads	i	snarlig	fremtid,	
ligesom	det	blev	oplyst,	at	rumaflytningen	af	 forlaget	Manifests	 lokaler	endnu	
ikke	var	oprettet	på	grund	af	tekniske	vanskeligheder,	men	der	var	iværksat	for-
anstaltninger,	som	snart	skulle	medføre	en	oprettelse.	

Ifølge	retsbøger	af	17.	november	1986	blev	tilladelserne	til	de	ovennævnte	ind-
greb	opretholdt	til	den	15.	december	1986.

Af	brev	af	18.	november	1986	til	Justitsministeriet	fremgår	bl.a.,	at	byretten	her-
ved	indberettede	den	ulovligt	foretagne	aflytning	af	Manifests	telefon	i	perioden	
fra	den	20.	oktober	1986	til	den	28.	oktober	1986,	jf.	retsplejelovens	dagældende	
§	783,	stk.	3,	4.	pkt.,	eller	dennes	analogi.

Det	fremgår	af	Københavns	Byrets	retsbog	af	11.	februar	1987	i	sagen	mod	Niels	
Jørgensen,	at	advokat	Jan	Schultz-Lorentzen	som	beskikket	forsvarer	gav	møde	
for	 og	 med	 Niels	 Jørgensen,	 og	 at	 Niels	 Jørgensen	 i	 retsmødet	 erkendte	 sig	
skyldig	 i	overtrædelse	af	 ”færdselsloven	og	straffeloven	som	beskrevet	 i	 rets-
mødebegæringen”.	 Sagen	 blev	 ifølge	 retsbogen”udsat	 til	 politiet	 til	 yderligere	
overvejelser.”

Ved	rekvisition	af	23.	februar	1987	anmodede	PET´s	afdeling	2	en	anden	afdeling	
i	PET	om	at	undersøge,	om	Jan	Weimann	gennem	sit	arbejde	i	A/S	Regnecentra-
len	havde	haft	adgang	til	det	lokale	i	Jyske	Bank	på	Vesterbro,	hvor	Stig	Gøtche	
Petersen	arbejdede,	og	 til	hvilket	 lokale	publikum	 ifølge	pågældende	normalt	
ikke	havde	adgang.	Det	skete	under	henvisning	til	Niels	Jørgensens	anvendelse	
af	falskt	kørekort	med	Stig	Gøtche	Petersens	navn	og	oplysning	om,	at	den	rigti-
ge	Stig	Gøtche	Petersen	havde	oplyst,	at	han	i	februar/marts	1986	som	en	spøg	
havde	taget	en	kopi	af	sit	kørekort,	og	at	denne	kopi	var	endt	i	en	papirkurv	på	
arbejdspladsen.
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Af	rapport	af	27.	marts	1987	fra	PET	fremgår,	at	det	fra	en	kontakt	i	Regnecen-
tralen	 var	 oplyst,	 at	 Jan	 Weimann	 ikke	 kunne	 have	 haft	 forbindelse	 med	 den	
pågældende	afdeling	af	Jyske	Bank	gennem	sit	arbejde	for	Regnecentralen,	idet	
Regnecentralen	aldrig	havde	haft	arbejde	for	Jyske	Bank.

Følgende	fremgår	af	brev	af	26.	maj	1987	fra	Københavns	Politi,	Ordenspolitiets	
politiadvokatur,	til	Statsadvokaten	for	København:

”...
Vedlagt	fremsendes	akterne	i	sagen	mod:

Niels	Jørgensen,
...

der	sigtes	for	overtrædelse	af	straffelovens	§	164,	stk.	1	og	§	293,	stk.	1,	
jfr.	§	21.,

Ved	sagens	begyndelse	er	der	sket	en	opdeling	af	sagsbehandlingen,	idet	
kriminalpolitiet	behandlede	et	forhold	for	dokumentfalsk	med	hensyn	til	et	
kørekort	og	ordenspolitiet	behandlede	forholdene	vedrørende	brugstyveri-
et	og	den	falske	anklage.

De	 behandlede	 forhold	 kom	 ikke	 samtidigt	 hertil,	 hvorfor	 forholdet	 ved-
rørende	dokumentfalsk	blev	udsendt	som	bødeforelæg,	der	blev	vedtaget	
og	betalt	den	19.	september	1986.	Forholdet	vedrørende	brugstyveriet	og	
falsk	anklage	blev	først	senere	fremsendt	som	retsmødebegæring	til	Kø-
benhavns	Byret	og	registreret	den	24.	oktober	1986	i	12.	afdeling.

Da	der	ved	denne	beklagelige	sagsbehandling	formentlig	er	sket	en	påtale-
begrænsning	ved	udsendelse	af	bødeforelægget,	skal	jeg	indstille	at	sagen	
for	så	vidt	angår	sigtelserne	for	overtrædelse	af	straffelovens	§	164,	stk.	1	
og	§	293,	stk.	1,	jfr.	§	21,	henlægges.

Jeg	 har	 her	 i	 advokaturen	 indskærpet,	 at	 opmærksomheden	 skal	 være	
henledt	på,	at	en	situation	som	den	foreliggende	ikke	opstår	igen.”

Ved	påtegning	af	12.	juni	1987	på	ovennævnte	brev	af	26.	maj	1987	tiltrådte	Stats-
advokaten	for	København	indstillingen	i	brevet	og	bad	om,	at	Københavns	Byret,	
Niels	Jørgensen	og	hans	forsvarer	blev	underrettet	herom.
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Af	rapport	af	29.	oktober	1987	fra	PET	vedrørende	”Vidneafhøring	den	23.	oktober	
1987	omkring	Niels	JØRGENSENS	anholdelse	den	3.	juni	1986.”	fremgår	bl.a.:

”...
Ægteparret	 fik	 oplyst,	 at	 undertegnede	 repræsenterede	 kriminalpolitiet,	
idet	”vi”	fandt	omstændighederne	omkring	”biltyveriet”	ulogisk	med	hen-
syn	til	ressourcerne	der	var	til	rådighed	ved	et	simpelt	”biltyveri”.

Parret	forklarede	om	de	nærmere	omstændigheder,	at	de	var	blevet	væk-
ket	pgl.nat,	da	de	kunne	høre	vogndøre	smække.
…

[hustruen]	søgte	at	eftersætte	A,	men	denne	forsvandt	ad	Oxford	Alle,	hvor-
for	hun	vendte	tilbage	til	[manden].
[Manden]	bad	herefter	[hustruen]	om	at	tilkalde	politiet	fra	et	hus	på	hjør-
net	af	Lobeliavej	og	stien,	idet	der	stadig	var	lys	i	huset.
Da	[hustruen]	nåede	hjørnet	stødte	hun	 ind	 i	A,	der	var	vendt	 tilbage	for	
at	hjælpe	B.	Hun	greb	fat	i	A,	men	denne	trak	en	skruetrækker-lignende	
genstand	op	af	bukserne	med	højre	hånd.
Da	han	stak	ud	efter	[hustruen],	slap	hun	ham	og	råbte	advarende	til	[man-
den].
Da	A	ville	hjælpe,	trak	[manden]	en	kniv	og	holdt	den	for	halsen	af	B.
Efter	en	kort	ordveksling	forsvandt	A.
Kort	efter	blev	politiet	tilkaldt.

Lige	efter	episoden	med	kniven	brød	B	sammen.	Han	begyndte	at	græde		
og	tilbød	penge	for	at	få	lov	til	at	gå.	[Hustruen]	tog	ham	alene	hen	til	deres		
eget	hus,	medens	 [manden]	diskuterede	med	en	nabo,	om	hvorvidt	man	
skulle	lade	B	gå.	B	prøvede	på	intet	tidspunkt	at	stikke	af	fra	[hustruen],	
men	han	blev	blot	stående	hos	hende,	medens	han	græd	og	klynkede.

Politiet	kom	kort	efter	til	stedet.

Det	 var	 parrets	 indtryk,	 at	 B	 var	 åndeligt	 retarderet,	 og	 at	 han	 muligvis	
havde	fået	værktøjstasken	fra	et	beskyttet	værksted.

Parret	blev	forevist	billeder	af	Niels	JØRGENSEN,	Torkild	LAUESEN,	Jan	
WEIMANN	og	...

Parret	kunne	umiddelbart	ikke	genkende	B	(Niels	JØRGENSEN)
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Først	da	undertegnede	udpegede	fotoet	af	B,	kunne	de	se	en	vis	lighed.

Derimod	mente	de,	at	A	og	…	kunne	være	den	samme	person,	men	de	var	
dog	temmelig	usikre	på	dette	punkt.
	…”

Af	notits	af	6.	september	1989	fra	Lyngby	Politi	fremgår,	at	Lyngby	Politi	efter	af-
tale	med	Johannes	Helmer	Pedersen,	kriminalpolitiet	København,	afd.	C,	sendte	
fotos	optaget	i	Privatbanken	i	Trørød	i	forbindelse	med	bankrøveriet	den	24.	april	
1986	til	Københavns	Politi.	

Følgende	fremgår	af	Københavns	Politis	rapport	af	23.	marts	1990	vedrørende	
sagen	 om	 ”dokumentfalsk	 m.h.t.	 falsk-fremstillede	 førerbeviser	 m.v.,	 som	 er	
fundet	ved	ransagning	i	Blekingegade	den	2.	maj	1989.”:

”...
Nærværende	 rapport	 omhandler	 forholdets	 T-bilag,	 der	 vedrører	 doku-
mentfalsk	m.h.t.	falsk	førerbevis	i	navnet	Stig	Gøtche	Petersen.

Førerbeviset	er	forsynet	med	foto	af	arr.	Niels	Jørgensen,	som	den	3.	juni	
1986	 benyttede	 det	 i	 København,	 hvor	 han	 blev	 anholdt	 under	 forsøg	 på	
brugstyveri	af	varemotorvogn	i	Lobeliavej.

Førerbeviset	er	af	samme	art	og	type,	som	øvrige	tilstedeværende	falske	
førerbeviser	i	nærværende	forhold.

Anførte	sag	er	afgjort	ved	bødeforelæg	på	500,-	kr	den	19.	september	1986	
for	strfl.s	§§	171,	jfr.	172	mens	sigtelsen	for	forsøg	på	brugstyveri	og	falsk	
anklage	er	henlagt	af	Statsadvokaten	p.g.a.	procedurefejl	 ved	 tiltalerejs-
ningen	–	henlagt	16/7-87.”

Det	fremgår	af	notits	af	2.	april	1990	fra	Københavns	Politi	til	Lyngby	Politi	udar-
bejdet	af	Johannes	Helmer	Pedersen	som	følger:

”Ved	gennemsyn	af	fotos	af	tilvejebragt	beklædning	i	den	her	verserende	
sag,	troede	jeg	pludselig,	at	der	måske	kunne	fås	en	sammenhæng	med	
sagen	fra	Trørød	Torv,	men	da	jeg	fik	fotos	optaget	i	banken	herind	–	og	det	
ikke	kun	var	min	hukommelse	jeg	støttede	mig	til	–	kunne	jeg	se,	at	der	
stadig	ikke	var	sammenfald	mellem	den	i	banken	anvendte	beklædning	og	
det	her	frembragte.

Desværre	må	jeg	returnere	fotos	med	uforrettet	sag.”
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Af	notat	af	2.	november	1990	udarbejdet	af	Niels	Jørgensens	beskikkede	forsva-
rer	under	Blekingegade-sagen,	advokat	Jan	Schultz-Lorentzen,	til	Københavns	
Politi	fremgår	bl.a.:

”…
Med	hensyn	til	Lobeliavej-forholdet	bemærkes	det	…	Jeg	(der	ikke	kendte	
Niels	Jørgensen	i	forvejen)	var	beskikket	forsvarer	for	ham	ved	den	lejlig-
hed	og	fik	ikke	hverken	af	materialet	eller	på	anden	vis	opfattelsen	af	an-
det,	end	der	var	tale	om	en	helt	banal	sag	om	brugstyveri	af	en	bil.	Sagens	
tidsforløb	taget	 i	betragtning	lyder	det	 ikke	sandsynligt,	at	der	har	været	
tale	om	nogen	”procedurefejl”.”	

Det	fremgår	af	rapport	af	28.	november	1990	fra	Københavns	Politi	med	besva-
relse	af	spørgsmål	rejst	i	ovennævnte	notat	af	2.	november	1990	fra	advokat	Jan	
Schultz-Lorentzen	bl.a.:

”...
”Procedurefejlen”	angår	kun	afgørelsesmåden	i	forbindelse	med	Niels	Jør-
gensens	forsøg	på	brugstyveri	og	dokumentfalsk	ved	forevisning	af	et	falsk	
kørekort.	Brugstyverisagen	blev	behandlet	af	ordenspolitiet	og	dokument-
falskforholdet	af	kriminalpolitiet.	Ved	en	fejltagelse	fik	man	ikke	sammen-
lagt	sagerne	til	en	samlet	afgørelse	ved	retten.
	…”

I	 brev	 af	 6.	 november	 2006	 til	 PET	 stillede	 PET-kommissionen	 bl.a.	 følgende	
spørgsmål:	

”...
3.	I	perioden	1982-85	tog	PET	kun	enkelte	initiativer	til	overvågning	af	den	
såkaldte	Appel-gruppe,	da	man	tilsyneladende	ikke	mente,	at	gruppen	var	
synderlig	aktiv.	I	1986	fik	PET	oplysninger	om,	at	PFLP	igen	søgte	kontakt	
med	 gruppen,	 og	 PET	 iværksatte	 en	 række	 overvågningsinitiativer.	 Om-
stændighederne	for	disse	giver	anledning	til	følgende	konkrete	spørgsmål:

…

•	 Niels	Jørgensens	arrestation	juni	1986

Brugstyveri	af	varevogn	d.	3.	juni	1986.	Niels	Jørgensen	arrestere-
des,	og	Teknisk	Afdeling	orienterede	den	29.	juli	1986	PET	om	det	
forfalskede	kørekort.
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Hvorfor	blev	de	to	personer,	der	ejede	varevognen,	først	afhørt	i	ok-
tober	1987,	når	det	var	15	måneder	siden,	at	bilen	blev	stjålet?	(en	
”død”	periode	i	gruppens	aktiviteter?),	…
	…”

Ved	brev	af	6.	juli	2007	besvarede	PET	ovennævnte	spørgsmål	således:

”...
Ad	punkt	3.

…
Det	har	ikke	været	muligt	at	udfinde	akter,	der	ses	at	belyse,	hvorfor	tje-
nesten	først	i	oktober	1987	afhørte	de	to	personer,	der	ejede	den	varevogn,	
der	blev	stjålet	den	3.	juni	1986.
…

Endelig	kan	Politiets	Efterretningstjeneste	oplyse,	at	tjenesten	har	forelagt	
spørgsmålet	for	kriminalassistent	[CC],	der	foretog	afhøringen	af	anmel-
derne	i	oktober	1987.	Denne	er	fortsat	tjenestegørende	i	PET	og	kunne	op-
lyse,	at	han	på	eget	initiativ	afhørte	de	to	ovennævnte	personer.	Han	oplyste	
endvidere,	at	han	ikke	er	klar	over,	hvorfor	afhøringen	ikke	havde	fundet	
sted	på	et	tidligere	tidspunkt.	Han	blev	ansat	i	tjenesten	i	november	1986	
og	begyndte	først	at	arbejde	med	sagen	primo	1987.
	…”

Ved	brev	af	14.	juni	2011	henvendte	Blekingegade-kommissionen	sig	til	Køben-
havns	Politi,	der	efter	forudgående	henvendelse	havde	udleveret	diverse	mate-
riale,	og	anmodede	om	følgende:

”...
Desuden	beder	kommissionen	om,	at	Københavns	Politi	udleverer	alle	ak-
ter,	herunder	journalmateriale,	i	sagen	om	anholdelsen	den	3.	juni	1986	af	
Niels	 Jørgensen	 (et	 af	 Blekingegadebandens	 medlemmer)	 på	 Lobeliavej	
på	Amager.	Ved	gennemgang	af	det	modtagne	materiale	har	det	kunnet	
konstateres,	at	f.eks.	hverken	anmeldelsesrapport	eller	en	række	af	afhø-
ringerne	i	sagen	er	til	stede.	Der	henvises	til	Københavns	Politi	j.nr.	01K4-
83990-00163-86,	j.nr.	01P4-77272-00395-86	og	j.nr.	01K4-70811-00048-86	
samt	efterforskningsrapporterne	i	Blekingegadesagen	hovedbilag	7,	11	og	
16	og	ringbind	1	i	forhold	XIV,	Rausingforholdet,	bilag	A-21	ff	samt	ekstrakt	
II	i	nævningesagen	vedrørende	forhold	1,	s.	188	ff.	
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Hvis	det	ovenfor	nævnte	materiale	ikke	kan	findes,	f.eks.	fordi	det	ikke	læn-
gere	eksisterer,	bedes	baggrunden	herfor	oplyst,	herunder	om	materialet	
er	kasseret	i	overensstemmelse	med	da-	eller	nugældende	regler	og	prak-
sis	for	Københavns	Politis	behandling	af	arkivalier.
…”

Vicepolitidirektør	Mogens	Kjærgaard	Møller,	Københavns	Politi,	besvarede	den	
15.	juli	2011	henvendelsen	og	anførte	bl.a.:

”...
I	den	anledning	kan	 jeg	oplyse,	at	det	omhandlede	materiale	 ikke	ses	af	
befinde	sig	her	i	Københavns	Politi	og	heller	ikke	i	øvrigt	har	kunnet	spores.	
For	så	vidt	angår	journalkort	og	eventuelt	andet	journalmateriale	kan	jeg	
oplyse,	at	der	her	fra	ledelsens	side	har	været	henvendelse	til	en	række	af	
de	medarbejdere,	der	må	anses	for	at	have	de	bedste	forudsætninger	for	
at	vide,	hvad	der	er	sket	med	journalkort	m.v.

Det	 må	 anses	 for	 mest	 sandsynligt,	 at	 de	 gamle	 journalkort	 er	 blevet	
makuleret	i	forbindelse	med	omstruktureringen	af	Københavns	Politi	ved	
årsskiftet	2006-2007.
…

For	så	vidt	angår	materiale	vedrørende	Lobeliavej	på	Amager	kan	jeg	op-
lyse,	at	vicekriminalinspektør	Niels	Bach	Christensen,	der	overordnet	set	
formentlig	 er	 den	 person	 med	 det	 mest	 indgående	 kendskab	 til	 Blekin-
gegade-sagen	og	de	dertil	knyttede	sagsakter,	over	for	mig	har	oplyst,	at	
Københavns	Politi	 i	efterforskningsmæssig	sammenhæng	i	slutningen	af	
1980’erne	og	frem	til	ca.	1991	forsøgte	at	udfinde	de	omtalte	akter,	uden	at	
dette	dog	lykkedes.

Samlet	beklager	jeg	således	at	måtte	meddele,	at	det	ikke	for	Københavns	
Politi	er	muligt	at	identificere	de	dokumenter,	som	Blekingegade-kommis-
sionen	efterspørger.

Det	har	ligeledes	heller	ikke	været	muligt	at	fastslå,	hvad	der	er	sket	med	
det	omtalte	 journal-	og	rapportmateriale.	Af	samme	grund	er	det	heller	
ikke	muligt	at	besvare	Kommissionens	spørgsmål	om,	hvorvidt	materialet	
–	hvis	det	ikke	længere	eksisterer	–	er	kasseret	i	overensstemmelse	med	
da-	eller	nugældende	regler”	
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I	medfør	af	undersøgelseskommissionslovens	§	9,	stk.	2,	har	Blekingegade-kom-
missionen	 stillet	 skriftlige	 spørgsmål	 til	 forhenværende	 vicepolitikommissær	
Jørgen	Mathiesen,	der	har	afgivet	følgende	svar	modtaget	den	2.	juli	2012:

”Spørgsmål	1:	 	Tjenestemæssig	baggrund.	De	bedes	kort	redegøre	for	De-
res	tjenestemæssige	baggrund,	herunder	navnlig	i	hvilken	
periode	De	var	ansat	ved	Københavns	Politi,	ved	hvilke	sta-
tioner	De	gjorde	tjeneste	i	1986-87,	og	hvilke	ansvarsområ-
der	De	havde	i	de	nævnte	år.

15.	januar	1971	ansat	ved	Københavns	Politi,	Store	Kongegade.	

Fra	1977-80	i	bevillingspolitiet	

Fra	1980-1990	udnævnt	til	vicepolitikommissær	ved	Station	Amager	

Fra	1986	-1988	udlånt	fra	Station	Amager	til	Advokatur	O	Københavns	Politi

Fra	1992	i	Gladsaxe	

Fra	1994-1996	-beredskabssektionen	ved	Københavns	Politi

Sluttede	af	med	Station	City	og	Bellahøj

2003-2008	sikkerhedsrepræsentant,	Politigården

Spørgsmål	2:			De	mødte	den	11.	februar	1987	som	anklager	i	Københavns	
Byret	 i	 en	 straffesag	 mod	 Niels	 Jørgensen,	 der	 var	 sig-
tet	 for	overtrædelse	af	 straffelovens	§	293,	 stk.	 1,	 jf.	§	21,	
for	 forsøg	 på	 brugstyveri	 af	 en	 varebil	 den	 3.	 juni	 1986	 på	
Lobelia	vej	på	Amager	samt	straffelovens	§	164,	stk.	1,	for	i	
samme	anledning	at	have	afgivet	urigtige	oplysninger	med	
forsæt	til,	at	en	uskyldig	derved	ville	blive	sigtet,	dømt	eller	
undergivet	 strafferetlig	 retsfølge.	 Af	 retsmødebegæringen	
fremgik,	at	retsmødet	var	begæret	 i	medfør	af	retsplejelo-
vens	 dagældende	 §	 925	 om	 tilståelsessager.	 Hvilke	 oplys-
ninger	havde	De	om	sagen	inden	retsmødet,	herunder	om	
forløbet	 af	 den	 forudgående	 sagsbehandling	 hos	 Køben-
havns	Politi	og	i	den	forbindelse	eventuel	kontakt	med	PET?	
Havde	De	således	kendskab	til,	at	en	medarbejder	ved	PET	
på	gerningsdagen	eller	kort	tid	efter	skal	have	ringet	til	Sta-
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tion	4,	og	af	holdlederen	eller	vagtlederen	skal	have	fået	op-
lyst,	at	sagsbehandler	var	kriminalassistent	Steen	Edeling,	
til	hvem	der	derefter	blev	taget	kontakt?

Jørgen	Mathiesen	havde	ingen	viden	om	forløbet	af	den	forudgående	sags-
behandling	hos	Københavns	Politi.	

Det	tilføjes,	at	der	ikke	var	noget	usædvanligt	i	ikke	at	kende	til	den	forud-
gående	sagsbehandling.	I	Advokatur	O	fik	man	sagerne,	når	de	var	færdig	
behandlede	og	forestod	ikke	selv	efterforskning.	

Jørgen	Mathiesen	har	ikke	kendskab	til	eventuel	kontakt	mellem	PET	og	
Station	 4.	 Jørgen	 Mathiesen	 oplyser,	 at	 han	 heller	 ikke	 har	 haft	 kontakt	
med	Steen	Edeling.

Spørgsmål	3:	 	Hvad	var	i	givet	fald	omstændighederne	omkring	kontakten,	
og	hvordan	havde	et	eventuelt	samarbejde	mellem	Køben-
havns	Politi	og	PET	været	struktureret	i	forbindelse	med	ef-
terforskningen	af	sagen,	herunder	opgavefordelingen?

Dette	har	Jørgen	Mathiesen	intet	kendskab	til.

Spørgsmål	4:	 	Er	De	bekendt	med,	om	retsforfølgningen	af	Niels	Jørgen-
sen	blev	drøftet	med	PET?

Dette	har	Jørgen	Mathiesen	intet	kendskab	til.

Spørgsmål	5:	 	Hvordan	 forløb	retsmødet,	og	hvad	var	herunder	baggrun-
den	 for,	 at	 sagen	 blev	 udsat	 på	 politiets	 yderligere	 over-
vejelser,	 uanset	 at	 Niels	 Jørgensen	 erkendte	 sig	 skyldig?	 	
Var	 De	 således	 bekendt	 med,	 at	 Niels	 Jørgensen,	 den	 19.	
september	1986,	havde	vedtaget	en	bøde	 for	overtrædelse	
af	straffelovens	§	172,	stk.	2,	jf.	§	171	(dokumentfalskforhol-
det),	og	havde	De	kendskab	til,	hvorledes	efterforskningen	af	
dokumentfalskforholdet	var	forløbet?

Dette	har	Jørgen	Mathiesen	ikke	nogen	konkret	erindring	om.	

Jørgen	Mathiesen	kan	ikke	huske	det,	men	tilføjer,	at	han	må	have	fået	en	
viden	–	før	under	retsmødet	–	om	at	sagen	skulle	trækkes	hjem.	Han	kan	
ikke	komme	det	nærmere.	
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Jørgen	Mathiesen	var	ikke	bekendt	med	at	Niels	Jørgensen	havde	vedtaget	
en	bøde	for	overtrædelse	af	straffelovens	§	172,	stk.	2,	jr.	§	171.

Spørgsmål	6:	 	Hvordan	 forløb	behandlingen	af	sagen	efter	 retsmødet,	og	
var	der	herunder	kontakt	til	PET?

Dette	har	Jørgen	Mathiesen	ikke	noget	kendskab	til.

Normal	procedure	når	sagerne	blev	trukket	tilbage	i	retten	var,	at	de	gik	
til	juristerne	i	Advokatur	O	med	henblik	på	yderligere	juridisk	vurdering.	

Jørgen	Mathiesen	har	ikke	kendskab	til	hvilken	jurist,	der	fik	sagen	og	om	
der	var	kontakt	til	PET.

Spørgsmål	7:	 	Blev	De	på	noget	tidspunkt	i	forbindelse	med	behandlingen	
af	sagen	bekendt	med,	hvilke	oplysninger	Københavns	Po-
liti	under	efterforskningen	eventuelt	havde	 fået	af	PET	om	
Appel-gruppen,	og	om	Københavns	Politi	efterforskede	mod	
Appel-gruppen	 i	 sin	 helhed	 eller	 alene	 havde	 efterforsket	
mod	Niels	Jørgensen?

Dette	har	Jørgen	Mathiesen	intet	kendskab	til.

Spørgsmål	8:	 	Har	De	i	øvrigt	i	forbindelse	med	Deres	ansættelse	ved	po-
litiet	deltaget	i	efterforskning	af	sager,	hvor	Appel-gruppen	
har	været	inddraget	i	efterforskningen?

Jørgen	 Mathiesen	 har	 ikke	 deltaget	 i	 efterforskning	 vedrørende	 Appel-	
gruppen.	

Jørgen	Mathiesen	har	i	øvrigt	ikke	oplysninger	af	betydning	for	Kommis-
sionen.”

3.6.3	 Forklaringer

Sagen	om	anholdelsen	den	3.	juni	1986	af	et	af	Blekingegadebandens	medlem-
mer,	Niels	Jørgensen,	på	Lobeliavej	på	Amager	er	indgået	i	kommissionens	af-
høring	af	vidner,	der	da	var	ansat	i	Københavns	Politi,	Københavns	Byret	og	PET.	

Fra	Københavns	Politi	har	således	Erling	Bundgaard	Melkjorsen,	Steen	Edeling,	
Erik	Bjørn	og	Susan	Schmiegelow	samt	 fra	Københavns	Byret	Hans	Christian	
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Thomsen	afgivet	forklaring.	Desuden	har	Christian	Rene	Dehn,	Søren	Helge	Ar-
leth	Nielsen,	Erling	Sigurd	Hjort,	CC,	Hilbert	Winther-Hinge,	Frank	Jan	Jensen,	
Per	Claus	Larsen,	Mikael	Lyngbo	og	Henning	Fode	fra	PET	afgivet	forklaring.

Nedenfor	gengives	i	redigeret	form	de	relevante	dele	af	vidnernes	forklaringer.	
Forklaringerne	er	i	deres	helhed	medtaget	som	bilag	til	beretningen,	hvortil	der	
i	øvrigt	henvises.

Erling	Bundgaard	Melkjorsen3	
Erling	Bundgaard	Melkjorsen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	maj	1978	blev	ansat	i	
Københavns	Politi.	Efter	halvandet	år	kom	han	som	kriminalassistent	til	station	
4	på	Hørhusvej.	Her	var	han,	indtil	han	omkring	1986/87	blev	tilknyttet	sikker-
hedsafdelingen	 i	Københavns	Kriminalpoliti.	 I	1988	blev	han	ansat	 i	PET,	hvor	
han	var	frem	til	1996.	

Anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	den	3.	 juni	1986	på	Lobeliavej	på	Amager	 for	
forsøg	på	biltyveri	mv.	husker	han	fortsat,	idet	han	i	forbindelse	med	undervis-
ning	brugte	sagen	som	eksempel	på	organiseret	biltyveri.	Indtil	han	kom	til	PET	
i	1988,	var	det	nemlig	hans	formodning,	at	det	var	det,	det	handlede	om.	Årsagen	
hertil	var	bl.a.	det	professionelle	værktøj,	der	blev	fundet,	at	der	var	mere	end	
en	gerningsmand,	og	de	pågældendes	alder.	Der	var	ikke	tale	om	et	”øjebliksbil-
tyveri”.	Først	da	hans	daværende	afdelingsleder	i	PET	efter	anholdelsen	af	Ble-
kingegadebandens	medlemmer	kom	og	lagde	en	kopi	af	en	anmeldelsesrapport	
udarbejdet	af	ham	selv	vedrørende	forholdet	på	Lobeliavej	foran	ham	og	sagde:	
”Du	kunne	have	stoppet	Blekingegadebanden”,	blev	han	klar	over,	at	Niels	Jør-
gensen	ikke	var	en	professionel	biltyv.	Han	følte	frustration	og	vrede	over,	at	han	
ikke	havde	fået	oplysning	herom	tidligere.	

Han	blev	foreholdt	anmeldelsesrapport	af	3.	juni	1986	udarbejdet	af	ham	vedrø-
rende	forholdet	på	Lobeliavej.	Desuden	blev	han	foreholdt	anmeldelsesrapport	
af	3.	juni	1986	udarbejdet	tidligere	på	dagen	af	politibetjent	Svend	Rasmussen,	
der	var	med	til	at	foretage	anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	på	Lobeliavej.	Hertil	
forklarede	han,	at	når	ordenspolitiet	fik	en	sag	ind,	der	virkede	”betænkelig”	eller	
var	meget	omfangsrig,	da	blev	kriminalpolitiet,	hvor	han	sad,	underrettet.	Den	
foreliggende	sag	blev	overgivet	til	kriminalpolitiet,	hvor	han	havde	nattevagt,	og	
han	prøvede	”at	skrive	sagen	op	til	en	fængsling”,	idet	der	i	hans	øjne	var	tale	om	
organiseret	kriminalitet.	Efter	at	han	havde	skrevet	anmeldelsesrapporten	mv.	
på	sin	nattevagt	den	3.	juni	1986,	havde	han	ikke	yderligere	med	sagen	at	gøre,	

3	 Protokol	40.
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hvilket	var	helt	normalt,	 idet	sager	om	organiseret	kriminalitet	ville	blive	givet	
videre	til	tyveriafdelingen,	som	lå	inde	på	Politigården.	Han	husker	ikke,	hvem	
der	overtog	sagen.	Han	er	bekendt	med	Steen	Edeling.	På	et	tidspunkt	forsøgte	
han	at	følge	op	på,	hvad	der	var	sket	i	sagen,	idet	han	fandt	den	interessant,	men	
det	lykkedes	ham	ikke	at	lokalisere	den.	Han	gjorde	ikke	yderligere	herved,	idet	
de	ansatte	i	kriminalpolitiet,	herunder	ham	selv,	på	det	tidspunkt	typisk	havde	
65-70	sager	liggende	til	behandling.	Han	var	ikke	bekendt	med,	at	der	blev	skabt	
kontakt	mellem	Københavns	Politi	og	PET	om	sagen.	

Han	blev	foreholdt	følgende	håndskrevne	påtegning	på	rapporten	udarbejdet	af	
Svend	Rasmussen:	

”ka	Steen	Edeling.	til	orientering	
Sten	Gøtche	oplyste,	at	han	først	nu	var	kommet	i	
tanke	om	ovenævnte	episode.”

Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	genkender	håndskriften,	og	påtegningen	siger	
ham	ikke	noget.

Af	rapport	af	3.	juni	1986	udarbejdet	af	ham	om	forholdet	fremgår	bl.a.,	at	vagt-
lederen	kl.	6.10	meddelte,	at	man	ville	foranledige	den	anholdte	kørt	til	Central-
bureauet	for	Identifikation	med	henblik	på	eventuel	fastlæggelse	af	identiteten,	
hvorefter	den	anholdte	ville	blive	genhensat	til	”foranstaltning	for	herv.	afdeling”.	
Ordenspolitiet	 skulle	 udfærdige	 særskilt	 forhold	 vedrørende	 overtrædelsen	 af	
§	 164.	 Foreholdt	 dette,	 forklarede	 han,	 at	 det	 var	 sædvanligt,	 at	 ordenspoliti-
et	skulle	udfærdige	særskilt	forhold	vedrørende	overtrædelsen	af	straffelovens		
§	164.

Steen	Edeling4

Steen	Edeling	har	forklaret	bl.a.,	at	han	blev	ansat	i	politiet	i	1979.	Den	1.	marts	
1986	blev	han	udnævnt	til	kriminalassistent	på	station	4	på	Amager,	hvor	han	var	
indtil	1987.

Anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	den	3.	 juni	1986	på	Lobeliavej	på	Amager	 for	
forsøg	på	biltyveri	mv.	hørte	han	om	på	morgenparolen	på	gerningsdagen.	I	for-
bindelse	med	morgenparolen	blev	dagens	opgaver	fordelt,	og	han	fik	anholdel-
sessagen	vedrørende	Niels	Jørgensen,	hvilket	var	sædvanligt,	idet	det	typisk	var	
de	yngre,	som	fik	nattens	anholdelsessager.	På	sagen	lå	bl.a.	en	anmeldelses-

4	 Protokol	41.
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rapport	og	nogle	korte	afhøringer,	hvoraf	det	bl.a.	fremgik,	at	Niels	Jørgensen	
havde	oplyst	en	anden	identitet	end	sin	egen	i	forbindelse	med	anholdelsen.	

Han	blev	foreholdt	anmeldelsesrapport	af	3.	juni	1986	om	forholdet	på	Lobelia-
vej	udarbejdet	af	Svend	Rasmussen,	der	var	med	til	at	foretage	anholdelsen	af	
Niels	Jørgensen.	Desuden	blev	han	foreholdt	yderligere	anmeldelsesrapport	om	
forholdet	på	Lobeliavej	udarbejdet	af	Erling	Melkjorsen	senere	på	dagen	3.	juni	
1986.	Hertil	forklarede	han,	at	Erling	Melkjorsen	havde	haft	nattevagten	hos	kri-
minalpolitiet.	En	almindelig	sag	om	brugstyveri	ville	alene	være	blevet	behandlet	
af	ordenspolitiet,	som	her	sket	ved	Svend	Rasmussens	sagsbehandling.	 Imid-
lertid	skiftede	sagen	karakter,	da	det	under	afhøringen	kom	frem,	at	Niels	Jør-
gensen	havde	opgivet	en	anden	identitet	end	sin	egen.	Herefter	og	henset	til	det	
professionelle	værktøj,	som	Niels	Jørgensen	havde	været	i	besiddelse	af,	havde	
sagen	en	sådan	karakter,	at	den	skulle	overgives	fra	ordenspolitiet	til	kriminal-
politiet.	Hos	kriminalpolitiet	var	det	Erling	Melkjorsen,	der	først	havde	fået	sagen	
og	udarbejdet	det,	som	de	kaldte	en	undersøgelsesrapport.	Om	morgenen	fik	
han	derefter	selv	til	opgave	at	undersøge	en	række	forhold	nærmere,	herunder	
omkring	det	forfalskede	kørekort	samt	at	foretage	de	fornødne	sigtelser	af	Niels	
Jørgensen	mv.	Efter	at	have	læst	materialet	i	gennem,	tog	han	Niels	Jørgensen	
ud	af	detentionen	og	op	til	yderligere	afhøring.	Som	det	fremgår	af	hans	rapport	
vedrørende	hans	afhøring	af	Niels	Jørgensen	blev	denne	i	forbindelse	med	afhø-
ringen	sigtet	for	brugstyveri,	dokumentfalsk	og	falsk	anklage.	Han	mener	ikke,	
at	det	på	noget	tidspunkt	var	på	tale,	at	det	skulle	forsøges	at	få	Niels	Jørgensen	
varetægtsfængslet.	

Han	blev	foreholdt	følgende	håndskrevne	påtegning	på	rapporten	udarbejdet	af	
Svend	Rasmussen:	

”ka	Steen	Edeling.	til	orientering	
Sten	Gøtche	oplyste,	at	han	først	nu	var	kommet	i	
tanke	om	ovenævnte	episode”

Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	kan	genkende	håndskriften.	

På	selve	gerningsdagen	inden	Niels	Jørgensen	var	blevet	løsladt,	blev	han	kon-
taktet	af	Christian	Dehn	fra	PET.	Han	ved	ikke,	hvordan	PET	var	blevet	bekendt	
med,	at	Niels	Jørgensen	sad	som	anholdt	på	station	4.	Christian	Dehn	fortalte	
ham,	at	Niels	Jørgensen	var	mere	interessant	end	som	så.	Hvad	der	nærmere	lå	
heri,	husker	han	ikke	klart.	Han	husker	ikke,	om	kontakten	med	Christian	Dehn	
var	telefonisk	eller	personlig.	Niels	Jørgensen	blev	løsladt	efter	ransagningen	på	
Niels	Jørgensens	bopæl.	PET	var	bekendt	med,	at	der	ville	blive	foretaget	ran-
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sagning	på	Niels	Jørgensens	bopæl,	men	der	deltog	ikke	medarbejdere	fra	PET	i	
ransagningen.	Han	og	Christian	Dehn	aftalte,	at	de	senere	skulle	tale	videre	om,	
hvad	der	skulle	ske	med	sagen.	Hen	ad	vejen	i	forløbet	herefter	blev	han	gjort	be-
kendt	med,	hvorfor	PET	var	interesseret	i	Niels	Jørgensen.	På	et	tidspunkt	havde	
de	en	snak	om,	at	han	skulle	gå	videre	med	undersøgelserne	af,	hvor	kørekortet	
og	værktøjet	mv.	kunne	stamme	fra.	Om	samtalen	herom	var	på	gerningsdagen	
eller	senere,	husker	han	ikke.	PET	var	ikke	på	daværende	tidspunkt	interesseret	
i	at	overtage	sagen.	Kommunikationen	mellem	ham	og	Christian	Dehn	omkring	
sagen	foregik	meget	uformelt.	Det	var	hans	 indtryk,	at	der	 ikke	var	nogen	fra	
deres	respektive	ledelser,	som	var	”inde	over”	deres	udveksling	af	oplysninger.	
Hans	egen	leder	kriminalkommissær	Andreas	Bjerrum	på	station	4	var	bekendt	
med	kontakten.	Kriminalinspektør	Erik	Bjørn	var	stationsleder.	PET’s	interesse	
for	sagen	indebar	ikke,	at	han	behandlede	sagen	anderledes,	end	han	normalt	
ville	have	gjort.	

Af	 rapport	af	3.	 juni	1986	udarbejdet	af	Erling	Melkjorsen	om	 forholdet	 frem-
går	bl.a.,	at	vagtlederen	kl.	6.10	meddelte,	at	man	ville	foranledige	den	anholdte	
kørt	til	Centralbureauet	for	Identifikation	med	henblik	på	eventuel	fastlæggel-
se	af	identiteten,	hvorefter	den	anholdte	ville	blive	genhensat	til	”foranstaltning	
for	herv.	afdeling”.	Ordenspolitiet	skulle	udfærdige	særskilt	forhold	vedrørende	
overtrædelsen	af	§	164.	Foreholdt	dette,	forklarede	han,	at	ordenspolitiet	skulle	
udarbejde	en	forside	vedrørende	overtrædelsen	af	straffelovens	§	164,	men	sa-
gen	skulle	som	helhed	samles	hos	kriminalpolitiet.	Det	fremgår	af	bilagsover-
sigten	i	hans	rapport	af	3.	juni	1986	om	forholdet	på	Lobeliavej,	at	der	som	bilag	3	
var	vedlagt	kopi	af	sagen	vedrørende	overtrædelse	af	straffelovens	§	164,	og	han	
havde	således	fået	forsiden	fra	ordenspolitiet.	Det	var	ham,	som	skulle	behandle	
alle	forholdene	vedrørende	Niels	Jørgensen.	

PET	gav	ham	ikke	nogen	tips	om,	hvad	han	skulle	se	efter	i	den	videre	efterforsk-
ning.	På	et	tidspunkt	i	forløbet	orienterede	PET	ham	om,	at	Niels	Jørgensen	var	
del	af	en	gruppe,	som	PET	havde	interesseret	sig	for,	idet	gruppen	var	mistænkt	
for	nogle	forhold.	Hvad	disse	forhold	bestod	i,	fik	han	ikke	oplyst.	Desuden	fik	han	
oplysning	om,	at	det	kørekort,	som	Niels	Jørgensen	havde	været	i	besiddelse	af,	
svarede	til	et	kørekort,	som	en	fra	gruppen	tidligere	var	fundet	i	besiddelse	af.	
Dette	andet	gruppemedlem	var	afgået	ved	døden	i	et	færdselsuheld	i	Århus.	Han	
husker	ikke	hvornår	i	forløbet,	at	han	fik	disse	oplysninger.	

Det	 var	 i	 overensstemmelse	 med	 aftalen	 med	 PET,	 at	 han	 bl.a.	 efterforskede	
videre	omkring	Storno	radioen.	Christian	Dehn	og	han	havde	aftalt,	at	han	skulle	
foretage	den	efterforskning,	som	han	kunne	og	 løbende	holde	Christian	Dehn	
underrettet	om	forløbet	heraf.	Efterforskningen	omkring	kørekortet	bestod	bl.a.	
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i,	at	det	skulle	undersøges	af	kriminalteknisk	afdeling.	Det	var	ham,	som	rekvi-
rerede	en	undersøgelse	af	kørekortet	hos	Teknisk	Afdeling.	Han	blev	foreholdt	
teknisk	erklæring	af	23.	juni	1986	fra	Rigspolitiets	Tekniske	Afdeling	til	station	
4	vedrørende	et	forfalsket	kørekort,	som	Niels	Jørgensen	havde	anvendt	i	 for-
bindelse	med	forholdet	på	Lobeliavej.	Af	rapporten	fremgår	bl.a.,	at	førerbeviset	
med	sikkerhed	var	en	totalforfalskning,	og	at	det	var	konstateret,	at	der	var	tale	
om	 en	 kendt	 forfalskningstype,	 der	 en	 gang	 tidligere	 var	 registreret	 i	 Teknisk	
Afdeling	i	forbindelse	med	en	sag	fra	Århus.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	
husker,	om	Christian	Dehn	på	et	tidspunkt	inden	modtagelsen	af	denne	erklæ-
ring	havde	orienteret	ham	om	det	tilsvarende	kørekort	fra	sagen	i	Århus.	Han	
orienterede	Christian	Dehn	om	erklæringen.	Efter	modtagelsen	af	erklæringen	
og	 undersøgelserne	 af	 radioen	 havde	 han	 og	 Christian	 Dehn	 en	 drøftelse	 af,	
hvordan	sagen	skulle	viderebehandles.	Det	normale	ville	være,	at	han	indkaldte	
Niels	Jørgensen	til	en	genafhøring,	hvorunder	han	ville	foreholde	Niels	Jørgen-
sen	 resultaterne	 af	 efterforskningen.	 Han	 og	 Christian	 Dehn	 nåede	 imidlertid	
frem	til,	at	PET	ikke	var	interesseret	i	en	genafhøring,	idet	en	sådan	formentlig	
ville	give	Niels	Jørgensen	en	indikation	af,	at	der	var	andre	end	det	almindelige	
politi,	som	var	interesseret	 i	Niels	Jørgensens	aktiviteter.	Han	er	ikke	bekendt	
med,	at	PET	selv	rettede	henvendelse	til	Teknisk	Afdeling	om	kørekortet.	

Han	 blev	 foreholdt	 notat	 af	 29.	 juli	 1986	 udarbejdet	 af	 Christian	 Dehn	 ”Vedr.:	
samtale	med	ka.	Cramer,	Teknisk	Afdeling,	København”,	hvoraf	bl.a.	 fremgår,	
at	Teknisk	Afdeling	i	forlængelse	af	samtale	mellem	Christian	Dehn	og	Cramer	
ville	rekvirere	”Aksel	Mortensen”	kørekortet	fra	afdelingen	i	Århus	og	foretage	en	
direkte	sammenligning	med	Niels	Jørgensens	falske	kørekort.	Hertil	forklarede	
han,	at	han	ikke	blev	orienteret	herom.	Foreholdt,	at	det	fremgår	af	notat	af	29.	
juli	1986	udarbejdet	af	Christian	Dehn	”Vedr.:	Niels	Jørgensen”,	at	han	og	Chri-
stian	Dehn	havde	en	samtale	den	pågældende	dag	om	efterforskningen	omkring	
Storno	radioen,	forklarede	han,	at	Christian	Dehn	ikke	under	denne	samtale	el-
ler	på	andet	tidspunkt	orienterede	om	sin	kontakt	med	Teknisk	Afdeling.	Hans	
efterforskning	omkring	Storno	radioen	løb	ind	i	en	blindgyde	bl.a.	som	følge	af,	
at	der	var	anvendt	falsk	identitet,	Per	Jensen,	ved	indkøbet	af	radioen.	I	forbin-
delse	med	afhøringen	af	Per	Jensen	ville	han	gerne	direkte	have	spurgt,	om	Per	
Jensen	kendte	Niels	Jørgensen,	men	det	gjorde	han	ikke,	idet	det	lå	i	luften	efter	
samtalerne	med	Christian	Dehn,	at	det	ikke	måtte	komme	frem,	at	de	interesse-
rede	sig	ekstraordinært	meget	for	Niels	Jørgensen.	

Han	blev	foreholdt	brev	af	28.	 juli	1986	fra	Christian	Dehn	til	Rigspolitichefens	
Specialregister	 med	 følgende	 ”Emne:	 Brugstyveri/mistænkelige	 forhold	 om-
kring	varevogne	af	mærket	VW”,	hvoraf	bl.a.	 fremgår,	at	specialregisteret	blev	
orienteret	om,	at	en	af	PET’s	interessante	personer	havde	specialiseret	sig	i	at	
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begå	indbrud/lave	brugstyveri	af	varebiler	af	mærket	VW.	Hertil	forklarede	han,	
at	han	ikke	blev	orienteret	herom.	Specialregisteret	var	en	enhed,	som	man	bl.a.	
kunne	rette	henvendelse	 til	med	forespørgsler	om,	hvorvidt	en	speciel	modus	
operandi	var	kendt	fra	andre	sager.	

Han	blev	foreholdt	rapport	af	6.	august	1986	udarbejdet	af	Christian	Dehn	med	
”Emne:	APPLE-gruppen”,	hvoraf	fremgår,	at	han	havde	meddelt	PET,	at	Niels	
Jørgensen	var	tilsagt	til	afhøring	på	station	4	den	7.	august	1986,	samt	at	rapport	
om	afhøringen	senere	ville	tilgå	PET.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	genaf-
hørte	Niels	Jørgensen.	En	genafhøring	ville	som	nævnt	være	det	naturlige	næ-
ste	 skridt	 i	 sagen,	 hvis	 den	 skulle	 behandles	 normalt.	 Han	 mener	 imidlertid,	
at	 han	 og	 Christian	 Dehn	 aftalte,	 at	 hans	 efterforskning	 skulle	 slutte,	 idet	 en	
genafhøring	 ville	 indebære,	at	Niels	Jørgensen	skulle	 foreholdes	 resultaterne	
af	efterforskningen,	og	herunder	ville	det	være	meget	svært	at	skjule	for	Niels	
Jørgensen,	at	der	var	andre	end	det	almindelige	politi,	 som	 interesserede	sig	
for	Niels	Jørgensen.	Han	husker	ikke,	om	han	aflyste	genafhøringen,	om	Niels	
Jørgensen	ikke	mødte	op	hertil,	eller	hvilken	anden	grund	der	eventuelt	var	til,	
at	genafhøringen	ikke	blev	til	noget.	

Efter	afslutningen	af	efterforskningen	overgav	han	på	station	4	sagen	til	Chris-
tian	Dehn	og	dennes	makker.	Han	havde	løbende	holdt	PET	orienteret	om	ud-
viklingen	 i	efterforskningen	frem	hertil.	Det	var	efter	aftale	med	hans	chef,	at	
sagen	blev	overgivet	til	PET.	Han	husker	ikke	navnet	på	sin	daværende	holdleder.	
Det	ville	imidlertid	være	naturligt,	at	han	havde	orienteret	Andreas	Bjerrum	om	
aftalen	med	PET	og	herunder	hørt,	om	det	var	i	orden	at	indgå	en	sådan	aftale,	
hvilket	det	har	været.	En	del	af	grundlaget	for,	at	sagen	blev	overgivet	til	PET,	
var,	at	ingen	havde	nogen	interesse	i,	at	der	kom	et	retsmøde	i	sagen.	Man	var	
interesseret	i,	at	sagen	blev	sluttet	med	et	bødeforlæg.	Dette	var	kommet	frem	
under	hans	drøftelser	af	sagen	med	Christian	Dehn.	De	drøftede	ikke	nærmere,	
hvordan	det	skulle	ske.	Formålet	var	at	undgå	et	retsmøde,	hvor	der	kunne	blive	
spurgt	nærmere	ind	til,	om	der	var	andre	end	det	almindelige	politi,	som	inte-
resserede	sig	for	sagen.	Han	husker	ikke	konkret,	hvad	han	og	Christian	Dehn	
sagde	under	deres	drøftelser.	Det	var	imidlertid	hans	klare	indtryk,	at	PET’s	in-
teresse	i	Niels	Jørgensen	i	forbindelse	med	denne	sag	ikke	måtte	blive	kendt.	
Han	gav	Christian	Dehn	sagsomslaget	med	alle	sagens	originale	akter	 i	samt	
sagens	koster.	Herefter	havde	han	ikke	mere	med	sagen	at	gøre.	Han	aftalte	ikke	
med	Christian	Dehn,	hvordan	sagen	herefter	skulle	sluttes	over	for	Niels	Jør-
gensen.	Han	var	heller	ikke	involveret	i	den	videre	formelle	sagsgang,	og	han	er	
ikke	bekendt	med,	om	Christian	Dehn	eller	andre	fra	PET	havde	kontakt	til	hans	
overordnede	om,	hvordan	sagen	herefter	skulle	forløbe.
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Han	blev	foreholdt	teknisk	erklæring	af	8.	september	1986	fra	Teknisk	Afdeling	til	
PET	om	bl.a.	undersøgelse	af	”Axel	Mortensen”	kørekortet	og	Niels	Jørgensens	
forfalskede	kørekort.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	blev	orienteret	herom.	

Han	var	ikke	bekendt	med,	hvordan	sagen	blev	sluttet,	herunder	om	baggrun-
den	for	fremsendelse	af	bødeforlæg	vedtaget	den	19.	september	1986	til	Niels	
Jørgensen.	Det	er	først	i	forbindelse	med	sin	læsning	af	akter	som	forberedelse	
til	denne	afhøring,	at	han	er	blevet	bekendt	hermed	samt,	at	der	den	11.	februar	
1987	faktisk	blev	gennemført	et	retsmøde	med	Niels	Jørgensen	i	anledning	af	
sagen.	 Han	 er	 ikke	 klar	 over,	 hvilken	 afdeling	 der	 normalt	 ville	 fremsende	 et	
bødeforlæg	som	det	foreliggende	til	Niels	Jørgensen,	eller	hvem	der	ville	formu-
lere	gerningsbeskrivelsen	i	et	sådant	bødeforlæg.	

Når	efterforskningen	af	en	sag	som	den	foreliggende	var	afsluttet,	ville	sagen	
normalt	være	gået	videre	 til	advokatur	O,	der	ville	udfærdige	et	anklageskrift,	
som	ville	blive	udsendt,	hvorefter	der	 i	henhold	 til	 en	 retsmødebegæring	ville	
blive	 afholdt	 et	 retsmøde	 i	 sagen,	 og	 sagen	 ville	 i	 forlængelse	 af	 rettens	 be-
handling	blive	afsluttet	med	en	dom.	Om	sagen	på	et	tidligere	tidspunkt	kunne	
afsluttes	med	en	bøde	ville	være	en	juridisk	vurdering,	som	han	ikke	kunne	fore-
tage.	Denne	vurdering	skulle	foretages	i	advokatur	O.	Hvordan	advokatur	O	kom	
i	besiddelse	af	akter	til	brug	for	udfærdigelse	af	retsmødebegæringen	til	retten	
mv.,	 efter	 at	 han	 havde	 overgivet	 sagens	 originale	 akter	 til	 PET,	 har	 han	 ikke	
kendskab	til.	Han	har	ikke	nogen	erindring	om,	hvorvidt	han	efter	overgivelsen	af	
akterne	til	PET	havde	yderligere	kontakt	med	Christian	Dehn.	Gennem	forløbet	
havde	han	omkring	fem	til	ti	samtaler	med	Christian	Dehn.	Han	erindrer	ikke	at	
have	talt	med	andre	fra	PET	end	Christian	Dehn.	

Erik	Bjørn5

Erik	Bjørn	har	 forklaret	bl.a.,	at	han	den	1.	november	1985	 tiltrådte	stillingen	
som	kriminalinspektør	og	chef	for	kriminalpolitiet	på	station	4,	hvor	han	var	frem	
til	den	31.	maj	1991.	Stationen	var	delt	op	i	en	ordenspolitiafdeling,	der	havde	til	
huse	i	stueetagen,	og	en	kriminalpolitiafdeling	placeret	på	1.	sal.	

Om	anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	den	3.	juni	1986	på	Lobeliavej	på	Amager	for	
forsøg	på	biltyveri	mv.	og	det	efterfølgende	forløb	af	sagen	forklarede	han,	at	han	
intet	kendskab	har	til	sagen	fra	dengang.	Sager	om	brugstyveri	blev	typisk	ikke	
behandlet	af	kriminalpolitiet.	Der	skulle	være	”noget	mere”	end	selve	brugsty-
veriet,	før	kriminalpolitiet	overtog	og	behandlede	sagen.	Han	blev	foreholdt	an-

5	 Protokol	72.
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meldelsesrapport	af	3.	 juni	1986	om	forholdet	på	Lobeliavej	udarbejdet	af	pb.	
Svend	Rasmussen,	der	var	med	til	at	foretage	anholdelsen	af	Niels	Jørgensen.	
Hertil	forklarede	han,	at	journalnummeret	på	anmeldelsesrapporten	er	ordens-
politiets.	Han	blev	 foreholdt	 yderligere	anmeldelsesrapporter	om	 forholdet	på	
Lobeliavej	 udarbejdet	 af	 henholdsvis	 kriminalassistenterne	 Erling	 Melkjorsen	
og	Steen	Edeling	senere	på	dagen	den	3.	juni	1986,	hvoraf	fremgår	bl.a.,	at	sa-
gen	var	overgået	fra	ordenspolitiet	til	kriminalpolitiet.	Hertil	forklarede	han,	at	
en	sådan	”sagsvandring”	var	ganske	almindelig	henset	til	det	i	rapporterne	be-
skrevne	sagsforløb.	De	foreholdte	rapporter	bringer	ikke	noget	frem	i	erindrin-
gen	om	selve	sagen.	En	medarbejder	fra	kriminalpolitiet	mødte	i	almindelighed	
om	 morgenen	 kl.	 7.00,	 hvorefter	 vedkommende	 ville	 ”gå	 ned”	 til	 vagthavende	
hos	ordenspolitiet	for	at	høre,	om	der	var	sager,	der	angik	kriminalpolitiet.	En	
sag	som	den	foreliggende	ville	ligge	fra	”natmanden”.	Omkring	kl.	7.30	ankom	
kriminalpolitiets	souschef,	der	så	gennemgik	de	foreliggende	sager	navnlig	med	
henblik	på	at	 vurdere,	om	der	var	sager,	der	krævede	 fremstilling	 i	dommer-
vagten	straks,	eller	om	de	skulle	 videreefterforskes,	hvorefter	der	blev	 truffet	
de	fornødne	foranstaltninger.	Hans	souschef	da	var	Andreas	Bjerrum,	der	ikke	
lever	længere.	

Han	har	ikke	kendskab	til,	om	der	blev	skabt	forbindelse	fra	Københavns	Politi	til	
PET	i	anledning	af	efterforskningen	af	forholdet	på	Lobeliavej.	En	henvendelse	
til	PET	ville	typisk	blive	etableret	gennem	vagthavende	og	souschefen,	idet	vagt-
havende	skulle	konsultere	souschefen	herom.	Det	krævede	ikke	hans	tilladelse.	
Hvis	PET	henvendte	sig	på	 ledelsesniveau	om	en	sag,	 ville	det	 typisk	 være	 til	
ham,	men	 i	de	 tilfælde,	hvor	souschefen	havde	kontakten	 til	PET,	ville	det	 ty-
pisk	være	med	en	sagsbehandler	hos	PET.	Han	blev	foreholdt,	at	tidligere	vidner	
har	forklaret	for	kommissionen,	at	en	medarbejder	fra	PET	om	morgenen	den		
3.	 juni	1986	blev	opmærksom	på,	at	der	 i	kriminalregisteret	var	sket	en	nytil-
førsel	vedrørende	Niels	Jørgensen	angående	et	forhold	på	Lobeliavej,	og	at	den	
pågældende	ringede	til	holdlederen	eller	vagtlederen	på	station	4.	Her	fik	han	
at	vide,	at	Steen	Edeling	var	sagsbehandler	på	sagen,	hvorefter	PET-medarbej-
deren	ringede	til	Steen	Edeling.	Hertil	forklarede	han,	at	det	ikke	var	unormalt,	
at	en	sagsbehandler	fra	PET	henvendte	sig	som	beskrevet	i	tilfælde,	hvor	PET	
var	faldet	over	et	interessant	navn	i	en	døgnindberetning	fra	f.	eks.	station	4.	Det	
foreholdte	bringer	ikke	noget	frem	i	erindringen	om	selve	sagen.	

Han	blev	foreholdt	teknisk	erklæring	af	23.	juni	1986	fra	Rigspolitiets	Tekniske	
Afdeling	til	station	4	vedrørende	et	forfalsket	kørekort,	som	Niels	Jørgensen	hav-
de	anvendt	i	forbindelse	med	forholdet	på	Lobeliavej.	Af	rapporten	fremgår	bl.a.,	
at	førerbeviset	med	sikkerhed	var	en	totalforfalskning,	og	at	det	var	konstateret,	
at	der	var	tale	om	en	kendt	forfalskningstype,	der	en	gang	tidligere	var	registre-
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ret	i	Teknisk	Afdeling	i	forbindelse	med	en	sag	fra	Århus.	Hertil	forklarede	han,	
at	det	fremgår	af	et	udfyldt	stempel,	at	erklæringen	er	modtaget	den	3.	juli	1986	
i	kriminalafdelingen,	og	at	han	har	sat	sine	initialer	på	erklæringen,	men	han	har	
ingen	erindring	herom.	En	sådan	erklæring	ville	efter	modtagelsen	i	posten	om	
morgenen	blive	lagt	på	hans	bord,	hvorefter	han	ville	sætte	sin	signatur	på	den	
og	fordele	den	til	rette	vedkommende,	i	det	foreliggende	tilfælde	typisk	til	sags-
behandleren,	hvilket	ville	ske	via	hans	sekretær,	der	ville	registrere	fordelingen	
mv.	I	sig	selv	var	det	en	traditionel	erklæring,	og	det	var	ingen	sensation,	at	der	
kunne	være	tale	om	en	forfalskningstype,	der	var	kendt	fra	en	anden	sag.	Her-
efter	ville	efterforskningen	sædvanligvis	også	komme	til	at	omfatte	den	tidligere	
sag	med	samme	forfalskningstype,	og	normalt	ville	en	sådan	erklæring	således	
afstedkomme	en	henvendelse	 til	Århus	Politi	 vedrørende	den	anden	sag.	Han	
har	ingen	erindring	om,	hvorvidt	det	skete	i	den	foreliggende	sag.	Han	blev	fore-
holdt	teknisk	erklæring	af	8.	september	1986	fra	Rigspolitiets	Tekniske	Afdeling	
til	PET	vedrørende	undersøgelse	 rekvireret	af	PET	af	Niels	Jørgensens	 falske	
kørekort	fra	forholdet	på	Lobeliavej,	kørekortet	fra	sagen	i	Århus	mv.	Hertil	for-
klarede	han,	at	han	ikke	hørte	om	drøftelser	mellem	hans	medarbejdere	og	PET	
om	opgavefordelingen	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	forholdet	på	Lobeli-
avej.	Det	ville	være	naturligt,	hvis	han	var	involveret	i	drøftelser	om	samarbejdet	
med	PET	i	denne	sag,	men	han	har	ingen	erindring	herom.	Henset	til	indholdet	
i	sagen	og	sagens	karakter,	var	det	imidlertid	ikke	en	sag,	som	han	efterforsk-
ningsmæssigt	behøvede	at	være	involveret	i.	

Han	har	ikke	kendskab	til,	om	akterne	i	sagen	i	original	eller	kopi	blev	udleveret	
til	PET,	men	det	ville	være	naturligt	og	sædvanligt,	at	der	efter	den	første	hen-
vendelse	kom	en	sagsbehandler	fra	PET	ud	til	station	4	for	at	læse	sagen	og	se	
kosterne,	hvorefter	medarbejderen	fra	PET	ville	få	udleveret	en	kopi	af	sagens	
akter,	som	vedkommende	kunne	tage	med	tilbage.	

Han	 blev	 foreholdt	 rapport	 af	 6.	 august	 1986	 ”Vedr.:	 Niels	 JØRGENSEN,	 …”,	
”Emne:	 APPLE-gruppen.”	 udarbejdet	 af	 PET	 vedrørende	 samtale	 med	 Steen	
Edeling,	Københavns	Politi,	hvoraf	 fremgår,	at	Steen	Edeling	oplyste,	at	Niels	
Jørgensen	var	tilsagt	 til	afhøring	på	station	4	den	7.	august	1986,	og	da	Niels	
Jørgensen	ikke	havde	ladet	høre	fra	sig,	måtte	det	formodes,	at	Niels	Jørgensen	
ville	komme	på	det	anførte	tidspunkt.	Desuden	fremgik	det,	at	rapport	vedrøren-
de	afhøringen	senere	ville	tilgå	PET.	Hertil	forklarede	han,	at	det	var	normalt	at	
kontakte	PET,	når	der	skulle	ske	afhøring	i	en	sag,	som	PET	var	interesseret	i,	
således	at	en	medarbejder	fra	PET	eventuelt	kunne	deltage	i	afhøringen.	
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Han	 blev	 foreholdt	 følgende	 fra	 Peter	 Øvig	 Knudsen	 ”Blekingegadebanden”,		
s.	662:

”…
Længere	 fik	 kriminalbetjentene	 ikke	 lov	 til	 at	 komme	 med	 deres	 efter-
forskning.	Fra	dette	punkt	overtog	PET’s	terrorafdeling	selv	sagen,	og	sidst	
på	sommeren	mødte	et	par	PET-medarbejdere	på	Station	4	for	at	overtage	
både	rapporterne	i	sagen	og	de	koster,	som	efter	anholdelsen	af	Niels	Jør-
gensen	var	blevet	beslaglagt	af	politiet.	PET-medarbejderne	drog	således	
af	sted	fra	Hørhusvej	med	lædertasken	med	værktøj,	det	forfalskede	køre-
kort	og	den	bærbare	Storno-radio.
…”

Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	har	nogen	erindring	herom,	men	det	var	natur-
ligt	og	sædvanligt,	at	en	anden	politikreds	eller	PET	kunne	overtage	en	sag,	når	
det	var	mest	hensigtsmæssigt	af	hensyn	til	sagens	opklaring.

Han	hørte	ikke	om,	hvordan	sagen	blev	afgjort.	Foreholdt	bilag	vedrørende	Niels	
Jørgensens	vedtagelse	den	19.	september	1986	af	bødeforlæg	for	overtrædelse	
af	straffelovens	§	172,	stk.	2,	jf.	stk.	1,	forklarede	han,	at	han	ikke	hørte	herom.	
Han	har	ingen	erindring	om,	hvad	der	skete	vedrørende	sigtelserne	mod	Niels	
Jørgensen	for	forsøg	på	brugstyveri	og	for	at	have	overtrådt	straffelovens	§	164,	
stk.	1,	ved	at	have	oplyst	sine	generalia	som	værende	en	andens,	med	forsæt	til	
at	denne	ville	blive	sigtet,	dømt	eller	undergivet	strafferetlig	retsfølge.	Han	blev	
foreholdt	retsmødebegæring	af	24.	oktober	1986	vedrørende	disse	forhold	udar-
bejdet	af	Københavns	Politi,	advokatur	O.	Desuden	blev	han	foreholdt	retsbog	af	
11.	februar	1987	fra	Københavns	Byret	vedrørende	behandlingen	af	sagen	mod	
Niels	Jørgensen	på	grundlag	af	retsmødebegæringen	med	bilag.	Af	retsbogen	
fremgår	 bl.a.,	 at	 Niels	 Jørgensen	 erkendte	 sig	 skyldig	 i	 de	 påsigtede	 forhold,	
hvorefter	sagen	blev	udsat	til	politiet	til	yderligere	overvejelser.	Hertil	forklare-
de	han,	at	det	var	sædvanligt,	at	en	sag	som	den	foreliggende	gik	til	advokatur	
O,	når	den	var	færdigefterforsket	hos	station	4.	Advokatur	O	ville	herefter	tage	
stilling	til,	hvad	der	skulle	ske	i	sagen	med	hensyn	til	strafforfølgning.	Hvis	der	
var	flere	sager	mod	samme	person,	ville	de	typisk	blive	samlet	 i	advokaturen.	
Han	hørte	ikke	om	baggrunden	for,	at	sagen	blev	udsat	til	politiet	til	yderligere	
overvejelser.
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Susan	Schmiegelow6

Susan	Schmiegelow	har	forklaret	bl.a.,	at	hun	i	1973	blev	ansat	som	politifuld-
mægtig	 i	Københavns	Politi.	 I	maj	1986	blev	hun	politiassessor	samme	sted	 i	
afdeling	N,	narkotikaafdelingen.	Omkring	december	1986	kom	hun	til	afdeling	O.	
I	forbindelse	med	sin	forberedelse	til	kommissionens	afhøring	af	hende	har	hun	
bl.a.	læst	brev	af	26.	maj	1987	til	Statsadvokaten	for	København	fra	Københavns	
Politi	vedrørende	en	sag	mod	Niels	Jørgensen.	Brevet	er	underskrevet	af	hende,	
men	hun	husker	ikke	noget	om	sagen.	

Hun	blev	foreholdt	anmeldelsesrapport	af	3.	juni	1986	udarbejdet	af	politibetjent	
Svend	Rasmussen	bl.a.	vedrørende	forsøg	på	brugstyveri	af	en	bil	på	Lobeliavej	
og	yderligere	rapport	af	3.	 juni	1986	vedrørende	samme	forhold	udarbejdet	af	
Erling	Melkjorsen	samt	rapport	af	3.	juni	1986	udarbejdet	af	ka.	Steen	Edeling	
vedrørende	dokumentfalsk	i	forbindelse	med	det	nævnte	forsøg	på	brugstyveri	af	
bil.	Af	sidstnævnte	rapport	fremgår	det	bl.a.,	at	der	var	udarbejdet	en	selvstæn-
dig	sag	vedrørende	overtrædelse	af	straffelovens	§	164.	Hertil	forklarede	hun,	at	
disse	rapporter	ikke	bringer	noget	frem	i	erindringen.

Foreholdt	bilag	vedrørende	bødeforlæg	af	9.	september	1986	til	Niels	Jørgensen	
for	overtrædelse	af	straffelovens	§	172,	stk.	2,	jfr.	§	171,	forklarede	hun,	at	det	
fremgår	 af	 bilaget,	 at	 bødeforlægget	 er	 udarbejdet	 af	 en	 af	 politianklagerne	 i	
advokatur	O.	Bødeforlæg	af	denne	type	var	såkaldte	”hvide	sager”,	mens	rets-
mødebegæringer	i	§	925-sager,	der	udarbejdedes	af	andre	politianklagere,	blev	
kaldt	”grønne	sager”.	Det	foreliggende	bilag	er	af	den	type,	der	blev	udarbejdet	
til	regnskabsafdelingen	med	henblik	på	registrering	af	kravet	og	udsendelse	af	
selve	bødeforlægget.	Bilaget	er	udfærdiget	som	et	anklageskrift,	således	at	bø-
dekontoret,	i	tilfælde	af	at	den	sigtede	ikke	betalte,	da	ville	kunne	sende	bilaget	
til	 retten	som	anklageskrift.	Derfor	er	bilaget	underskrevet,	selv	om	det	 i	den	
foreliggende	sag	ikke	blev	fornødent	at	sende	det	til	retten.	Efter	hendes	opfat-
telse	var	der	dengang	en	mildere	praksis	i	relation	til	dokumentfalsk,	således	at	
flere	forhold	end	i	dag	ansås	for	omfattet	af	den	”milde”	bestemmelse	i	§	172,	
stk.	2.

Foreholdt,	at	retsmødebegæring	af	24.	oktober	1986	vedrørende	Niels	Jørgensen	
er	journaliseret	under	samme	journalnummer	som	stations	4’s	sag	vedrørende	
Niels	Jørgensens	overtrædelse	af	straffelovens	§	164,	forklarede	hun,	at	advoka-
tur	O’s	udarbejdelse	af	en	sådan	retsmødebegæring	kunne	journaliseres	under	
det	journalnummer,	som	sagen	havde	på	den	station,	der	havde	fremsendt	sa-

6	 Protokol	45.
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gen	til	advokatur	O.	Foreholdt,	at	der	på	udskrift	af	retsbog	af	11.	februar	1987	er	
angivet	journalnummeret	”k.f.p.	207499-86”	forklarede	hun,	at	hun	ikke	husker,	
hvornår	 i	 sagsbehandlingen	 en	 sådan	 sag	 fik	 nyt	 journalnummer	 i	 advokatur	
O.	At	sagen	på	dette	tidspunkt	havde	fået	nyt	journalnummer	skyldes	muligvis,	
at	de	 ”hvide”	og	de	 ”grønne”	sager	havde	 forskellige	 løbenumre.	Hun	er	 ikke	
klar	over,	om	det	var	anklagemyndigheden	eller	retten,	der	skulle	 foranledige	
indkaldelse	til	retsmøde	i	en	sag	som	den	foreliggende	forkyndt	for	den	sigtede.	
Efter	retsplejelovens	regler	om	påtaleopgivelse	kunne	statsadvokaten	inden	for	
en	 frist	på	 to	måneder	omgøre	den	underordnede	myndigheds	beslutning	om	
påtaleopgivelse.	Beslutningen	om	omgørelse	skulle	 forkyndes	 for	den	sigtede	
inden	 for	 den	 angivne	 frist.	 Retsmødebegæringen	 er	 dateret	 den	 24.	 oktober	
1986,	 men	 det	 fremgår	 ikke,	 om	 den	 blev	 forkyndt	 for	 Niels	 Jørgensen	 inden	
udløbet	af	to-måneders-fristen.	

Foreholdt,	at	det	fremgår	af	retsbog	af	11.	februar	1987	vedrørende	sagen	mod	
Niels	Jørgensen,	at	”Dommeren	beskikkede	advokat	jan	Schultz	Lorentzen,	der	
var	mødt,	som	forsvarer	for	sigtede.”,	forklarede	hun,	at	der	i	forbindelse	med	
indkaldelse	af	sigtede	til	retsmøde	i	en	§	925-sag,	hvor	der	var	mulighed	for	fri-
hedsstraf,	blev	vejledt	om,	at	der	var	mulighed	for	beskikkelse	af	advokat.

Hun	 blev	 foreholdt,	 at	 det	 af	 retsbogen	 desuden	 fremgår,	 at	 Niels	 Jørgensen	
erkendte	sig	skyldig,	og	at	sagen	herefter	blev	udsat	til	politiet	til	yderligere	over-
vejelser.	Hertil	forklarede	hun,	at	hun	ikke	er	klar	over	baggrunden	for,	at	sagen	
blev	udsat,	herunder	på	hvis	initiativ	det	skete.	

Af	brev	af	26.	maj	1987	til	Statsadvokaten	for	København	fra	Københavns	Politi	
underskrevet	af	hende	fremgår	som	følger:

”…
Ved	sagens	begyndelse	er	der	sket	en	opdeling	af	sagsbehandlingen,	idet	
kriminalpolitiet	behandlede	et	forhold	for	dokumentfalsk	med	hensyn	til	et	
kørekort	og	ordenspolitiet	behandlede	forholdene	vedrørende	brugstyveri-
et	og	den	falske	anklage.

De	 behandlede	 forhold	 kom	 ikke	 samtidigt	 hertil,	 hvorfor	 forholdet	 ved-
rørende	 dokumentfalsk	 blev	 udsendt	 som	 bødeforlæg,	 der	 blev	 vedtaget	
og	betalt	den	19.	september	1986.	Forholdet	vedrørende	brugstyveriet	og	
falsk	anklage	blev	først	senere	fremsendt	som	retsmødebegæring	til	Kø-
benhavns	Byret	og	registreret	den	24.	oktober	1986	i	12.	afdeling.
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Da	der	ved	denne	beklagelige	sagsbehandling	formentlig	er	sket	en	påtale-
begrænsning	ved	udsendelse	af	bødeforlægget,	skal	jeg	indstille	at	sagen	
for	så	vidt	angår	sigtelserne	for	overtrædelse	af	straffelovens	§	164,	stk.	1	
og	§	293,	stk.	1,	jfr.	§	21	henlægges.

Jeg	 har	 her	 i	 advokaturen	 indskærpet,	 at	 opmærksomheden	 skal	 være	
henledt	på,	at	en	situation	som	den	foreliggende	ikke	opstår	igen.”

Foreholdt	 dette,	 forklarede	 hun,	 at	 hun	 ikke	 husker	 overvejelser	 om,	 hvorvidt	
retsmødebegæringen	af	24.	oktober	1986	kunne	indebære,	at	Niels	Jørgensen	
ikke	havde	en	berettiget	forventning	om,	at	bødeforlægget	af	9.	september	1986	
vedrørende	 dokumentfalsk	 indeholdt	 en	 påtaleopgivelse	 vedrørende	 de	 øvrige	
forhold,	som	Niels	Jørgensen	var	blevet	sigtet	for,	ligesom	hun	ikke	husker	over-
vejelser	om,	hvorvidt	retsmødebegæringen	var	forkyndt	for	Niels	Jørgensen	in-
den	for	den	tidligere	omtalte	to-måneders-frist.	

Hun	blev	 foreholdt,	at	det	 fremgår	af	den	 tidligere	omtalte	udskrift	af	retsbog	
af	 11.	 februar	 1987,	 at	 udskriften	 blev	 modtaget	 af	 anklagemyndigheden	 den		
19.	 februar	 1987.	 Hertil	 forklarede	 hun,	 at	 hun	 ikke	 ved,	 hvad	 der	 skete	 med	
sagen	 fra	 dette	 tidspunkt,	 og	 indtil	 hun	 underskrev	 brevet	 af	 26.	 maj	 1987	 til	
statsadvokaten.

Foreholdt,	at	det	fremgår	af	den	tidligere	nævnte	rapport	af	3.	juni	1986	udarbej-
det	af	Steen	Edeling,	at	de	påsigtede	forhold	på	det	tidspunkt	var	samlet	i	en	sag,	
forklarede	hun,	at	hun	ikke	er	klar	over,	om	det	er	muligt,	at	forholdene	først	blev	
opdelt,	efter	at	advokatur	O	havde	modtaget	sagen,	men	det	ville	undre	hende,	
hvis	det	var	tilfældet.	Brugstyveri,	som	dengang	blev	straffet	med	bøde,	og	andre	
bødeforhold	henhørte	under	en	afdeling	 i	advokatur	O,	og	sager,	hvor	der	var	
mulighed	for	frihedsstraf,	henhørte	under	en	anden	afdeling	i	advokatur	O.	De	to	
afdelinger	havde	adskilte	journaler.	

Hun	er	ikke	klar	over,	hvad	der	skete	med	de	koster,	som	politiet	havde	frataget	
Niels	Jørgensen,	herunder	værktøj	og	en	Storno-radio.

Hvis	hun	dengang	var	blevet	bekendt	med,	at	PET	havde	interesse	i	sagen,	ville	
hun	kunne	have	husket	det	i	dag,	hvilket	ikke	er	tilfældet.	

Foreholdt,	at	statsadvokaten	ved	påtegning	af	12.	 juni	1987	 tiltrådte	 indstillin-
gen	af	26.	maj	1987	om	henlæggelse	af	sagen,	forklarede	hun,	at	hun	ikke	ved,	
hvordan	sagen	herefter	blev	færdigekspederet	i	Københavns	Politi,	idet	hun	den		
1.	juni	1987	var	begyndt	ved	politiet	i	Hillerød.	
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Hans	Christian	Thomsen7

Hans	Christian	Thomsen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	1981	blev	konstitueret	dom-
mer	i	Københavns	Byret,	og	i	1982	blev	han	udnævnt	til	dommer	samme	sted.	
Han	var	i	Københavns	Byret,	indtil	han	blev	udnævnt	til	landsdommer	i	1995.

Foreholdt,	 at	 der	 på	 retsmødebegæring	 af	 24.	 oktober	 1986	 vedrørende	 Niels	
Jørgensen,	er	stemplet	”12.	afd.	24.	OKT.	86”	forklarede	han,	at	han	vil	gå	ud	fra,	
at	det	betyder,	at	sagen	er	modtaget	i	Københavns	Byret	på	den	angivne	dato.
	
Han	blev	foreholdt,	at	der	på	udskrift	af	retsbog	af	11.	februar	1987	vedrøren-
de	sigtede	Niels	Jørgensen	øverst	er	anført	følgende	”k.f.p.	207499-86”.	Hertil	
forklarede	 han,	 at	 han	 vil	 antage,	 at	 ”k.f.p.”	 er	 en	 forkortelse	 af	 ”kontoret	 for	
politisager”.	Foreholdt,	at	det	fremgår	af	retsbogen,	at	han	var	dommer	i	sagen,	
forklarede	han,	at	han	ikke	husker	sagen,	herunder	retsmødets	forløb.	Ud	fra	
retsmødebegæringen	og	retsbogen	vil	han	mene,	at	sagen	har	været	registre-
ret	som	en	tilståelsessag.	Henset	til,	at	der	var	beskikket	en	forsvarer	for	den	
sigtede,	vil	han	antage,	at	der	har	været	 lagt	op	til	en	strengere	sanktion	end	
bødestraf.	 Han	 vil	 tro,	 at	 det	 var	 anklagemyndigheden,	 der	 skulle	 foranledige	
forkyndelse	af	retsmødet	for	den	sigtede	i	en	sag	af	denne	type.	

Af	 ovennævnte	 retsbog	 fremgår	 bl.a.,	 at	 dommeren	 beskikkede	 advokat	 Jan	
Schultz	Lorentzen,	der	var	mødt,	som	forsvarer	for	sigtede.	

Hertil	 forklarede	han,	at	man	 ikke	heraf	kan	udlede,	 om	advokaten	 først	blev	
beskikket	 for	 den	 sigtede	 på	 retsmødet.	 Han	 vil	 tro,	 at	 forsvareren	 var	 blevet	
beskikket	på	et	tidligere	tidspunkt,	hvilket	sædvanligvis	formuleres	i	retsbogen	
som	citeret	ovenfor.	

Foreholdt,	at	det	fremgår	af	retsmødebegæringen,	at	Niels	Jørgensen	var	sigtet	
for	overtrædelse	af	straffelovens	§	164,	stk.	1,	og	§	293,	stk.	1,	jf.	§	21,	samt	at	det	
fremgår	af	retsbogen,	at	Niels	Jørgensen	erkendte	sig	skyldig	i	overtrædelse	af	
færdselsloven	og	straffeloven	som	beskrevet	i	retsmødebegæringen,	forklarede	
han,	at	han	vil	gå	ud	fra,	at	det	er	en	fejlskrivning,	at	der	står,	at	Niels	Jørgensen	
erkendte	sig	skyldig	i	overtrædelse	af	færdselsloven.

Han	blev	foreholdt,	at	det	fremgår	af	retsbogen,	at	sagen	blev	udsat	til	politiet	til	
yderligere	overvejelser,	efter	at	Niels	Jørgensen	havde	erkendt	sig	skyldig.	Her-
til	forklarede	han,	at	det	forekommer	ham	underligt,	idet	det	i	denne	situation	

7	 Protokol	44.



	 	 953

lobeliavej



ville	have	været	naturligt,	at	der	var	blevet	afsagt	dom	på	stedet.	Han	erindrer	
ikke	baggrunden	for,	at	sagen	blev	udsat.	Han	mener,	at	når	en	sag	blev	udsat	
som	sket,	da	 forblev	sagens	akter	hos	retten,	der	herefter	afventede	en	tilba-
gemelding	fra	anklagemyndigheden.	Foreholdt,	at	der	på	retsbogsudskriften	er	
stemplet	”…	i	k.f.p.	19.	FEB.	1987”,	forklarede	han,	at	han	vil	tro,	at	det	betyder,	at	
retsbogsudskriften	er	indkommet	til	kontoret	for	politisager	på	den	angivne	dato.	
Foreholdt,	at	det	fremgår	af	retsmødebegæringen,	at	Niels	Jørgensen	var	sigtet	
for	forsøg	på	brugstyveri	af	bil,	 jf.	straffelovens	§	293,	stk.	1,	 jf.	§	21,	og	for	at	
have	overtrådt	straffelovens	§	164,	stk.	1,	ved	at	have	oplyst	sine	generalia	som	
værende	en	andens,	med	forsæt	til	at	denne	ville	blive	sigtet,	dømt	eller	under-
givet	strafferetlig	retsfølge,	forklarede	han,	at	efter	hans	opfattelse	ville	straffen	
herfor	have	været	over	bødeniveau	dengang.	

Han	erindrer	ikke	at	have	fået	oplyst,	at	PET	var	interesseret	i	sagen.	Hvis	han	
havde	fået	en	sådan	oplysning,	ville	han	kunne	huske	det	i	dag.	

Foreholdt,	at	Niels	Jørgensen	den	19.	september	1986	havde	vedtaget	en	bøde	
for	 i	 forbindelse	med	de	 i	 retsmødebegæringen	påsigtede	 forhold	at	have	an-
vendt	et	 forfalsket	kørekort,	 forklarede	han,	at	han	 ikke	mindes	noget	herom,	
ligesom	han	ikke	mindes,	om	der	i	forbindelse	med	retsmødet	den	11.	februar	
1987	 var	 drøftelser	 om	 eventuel	 påtalebegrænsning	 som	 følge	 af	 en	 tidligere	
bødevedtagelse.

Christian	Rene	Dehn8

Christian	Rene	Dehn	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	februar	1980	blev	ansat	i	politiet.	
Fra	den	1.	oktober	1983	til	den	1.	december	1986	gjorde	han	tjeneste	i	PET.	Der-
efter	var	han	i	det	almindelige	politi	frem	til	slutningen	af	1989,	hvor	han	forlod	
korpset.	

Inden	anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	den	3.	 juni	1986	på	Lobeliavej	på	Ama-
ger	for	forsøg	på	biltyveri	mv.	kendte	han	ingenting	til	Appel-gruppen	eller	dens	
medlemmer.	De	første	par	år	af	sin	ansættelse	i	PET	havde	han	været	i	obser-
vationsafdelingen.	Efterfølgende	kom	han	til	terrorafdelingen.	I	terrorafdelingen	
gik	 han	 i	 en	 form	 for	 mesterlære	 hos	 de	 erfarne	 kollegaer,	 herunder	 navnlig	
Søren	Nielsen,	og	fik	et	bredt	indblik	i	afdelingens	sager.	Hilbert	Winther-Hinge	
var	afdelingsleder.	Hans	opgaver	bestod	i	at	se	på,	hvilke	generelle	terrortrusler	
der	var,	samt	at	foretage	diverse	undersøgelser.	Inden	Lobeliavej-forholdet	var	
han	ikke	bekendt	med,	at	afdelingen	overvågede	en	gruppe	herboende	palæsti-

8	 Protokol	43.
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nensere	med	kontakt	til	PFLP.	Han	blev	foreholdt,	at	Søren	Nielsen	i	måneden	
inden	Lobeliavej-forholdet	havde	udarbejdet	anmodning	til	retten	om	tilladelse	
til	aflytning	af	blandt	andre	Sati	Bakiers	telefon.	Hertil	forklarede	han,	at	det	ikke	
bringer	noget	frem	i	erindringen.	

Han	skabte	kontakt	mellem	PET	og	Københavns	Politi	i	forbindelse	med	Køben-
havns	Politis	behandling	af	Lobeliavej-forholdet.	En	af	hans	arbejdsopgaver	var	
at	se	efter	 i	kriminalregisteret,	om	der	var	kommet	nytilførsler	vedrørende	en	
række	 interessante	 personer,	 herunder	 Niels	 Jørgensen.	 Han	 så	 ikke	 dagligt	
efter.	Af	registeret	fremgik,	at	Niels	Jørgensen	var	blevet	anholdt.	Efter	at	have	
drøftet	det	med	Søren	Nielsen	og	underrettet	andre,	som	han	ikke	konkret	hu-
sker,	hvem	var,	ringede	han	til	station	4	og	oplyste,	at	han	var	bekendt	med,	at	de	
havde	anholdt	Niels	Jørgensen,	og	at	PET	var	interesseret	heri.	En	sådan	hen-
vendelse	skulle	 ikke	 forinden	godkendes	af	afdelingslederen.	Han	kunne	godt	
som	 sagsbehandler	 træffe	 beslutning	 herom.	 Inden	 han	 ringede	 til	 station	 4,	
havde	han	læst	noget	af	PET’s	materiale	om	Niels	Jørgensen,	og	desuden	hav-
de	Søren	Nielsen	sat	ham	ind	i	Appel-gruppens	historie.	På	station	4	fik	han	af	
holdlederen	eller	vagtlederen	oplyst,	at	Steen	Edeling	var	sagsbehandler	på	Lo-
beliavej-forholdet.	Efter	en	indledende	telefonisk	kontakt	kørte	han	ud	til	station	
4	for	at	drøfte	sagen	med	Steen	Edeling.	De	talte	sammen	adskillelige	gange	i	
forløbet.	Han	husker	ikke,	om	kontakten	blev	skabt	allerede	den	3.	juni	1986	på	
gerningsdagen,	eller	det	først	var	senere.	Han	drøftede	ikke	med	Steen	Edeling,	
hvad	der	skulle	ske	i	sagen,	herunder	om	Niels	Jørgensen	skulle	forsøges	va-
retægtsfængslet.	PET	havde	ingen	interesse	i,	at	sagen	ikke	blev	behandlet	på	
sædvanlig	vis,	hvilket	han	også	drøftede	med	Steen	Edeling.	PET	interesserede	
sig	mest	for	det	udstyr,	som	Niels	Jørgensen	var	fundet	i	besiddelse	af,	herun-
der	navnlig	Storno-radioen.	De	aftalte	ved	den	første	kontakt	ikke	andet,	end	at	
Steen	Edeling	skulle	holde	PET	orienteret	om	sagens	forløb.	I	overensstemmel-
se	hermed	var	det	Københavns	Politi,	som	efterforskede	omkring	Storno-radi-
oen.	Han	havde	ikke	kontakt	til	andre	end	Steen	Edeling	på	station	4	bortset	fra	
den	indledende	kontakt	til	holdlederen	eller	vagtlederen.	

Foreholdt	rapport	af	3.	juni	1986	udarbejdet	af	Steen	Edeling	om	Lobeliavej-for-
holdet	 bl.a.	 med	 kontinuation	 af	 10.	 juni	 1986	 med	 tilførsel	 vedrørende	 efter-
forskningen	af	Storno-radioen,	 forklarede	han,	at	han	ikke	husker	konkret,	på	
hvilke	tidspunkter	han	og	Steen	Edeling	havde	kontakt,	herunder	hvornår	han	
var	ude	på	station	4.	Han	og	Steen	Edeling	havde	en	ret	intensiv	kontakt	i	begyn-
delsen	af	efterforskningen,	hvorefter	han	blev	opdateret	med	mellemrum.	I	alt	
var	han	to	til	tre	gange	ude	på	station	4.	Derudover	var	der	en	række	telefoniske	
kontakter	mellem	dem.	Samtalerne	var	mest	om	Storno-radioen	og	det	falske	
kørekort	samt	indgåelse	af	mødeaftaler.	De	drøftede	ikke,	hvordan	Steen	Edeling	
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skulle	gribe	selve	efterforskningen	an.	Han	havde	således	ingen	indflydelse	på	
efterforskningen,	og	der	var	 ikke	 tale	om,	at	PET	skulle	 foretage	en	undersø-
gelse	af	det	forfalskede	kørekort,	som	Niels	Jørgensen	havde	anvendt,	eller	af	
andet	 i	sagen.	Det	var	en	klar	aftale,	at	Steen	Edeling	skulle	 foretage	en	helt	
sædvanlig	efterforskning	og	holde	PET	underrettet	om	forløbet	heraf,	og	Steen	
Edeling	udleverede	kopi	af	efterforskningsrapporterne	i	sagen	til	ham.	

Han	blev	foreholdt	teknisk	erklæring	af	23.	juni	1986	fra	Rigspolitiets	Tekniske	
Afdeling	til	station	4	vedrørende	et	forfalsket	kørekort,	som	Niels	Jørgensen	hav-
de	anvendt	i	forbindelse	med	forholdet	på	Lobeliavej.	Af	rapporten	fremgår	bl.a.,	
at	førerbeviset	med	sikkerhed	var	en	totalforfalskning,	og	at	det	var	konstateret,	
at	der	var	tale	om	en	kendt	forfalskningstype,	der	en	gang	tidligere	var	registre-
ret	i	Teknisk	Afdeling	i	forbindelse	med	en	sag	fra	Århus.	Hertil	forklarede	han,	
at	han	ikke	erindrer,	om	Steen	Edeling	orienterede	ham	herom,	men	det	gjorde	
han	sandsynligvis.	Han	kan	ikke	huske	nærmere	om	sagen	fra	Århus,	herunder	
hvad	sagen	drejede	sig	om.	Han	havde	ikke	inden	modtagelsen	af	denne	erklæ-
ring	fortalt	Steen	Edeling	om	baggrunden	for	PET’s	interesse	i	Niels	Jørgensen	
og	i	den	forbindelse	i	et	tidligere	tilfælde	af	anvendelse	af	falske	kørekort	blandt	
Appel-gruppens	medlemmer.	Han	husker	ikke,	om	han	på	baggrund	af	erklæ-
ringen	drøftede	med	Steen	Edeling	eller	andre,	hvorvidt	man	skulle	se	nærmere	
på	sagen	fra	Århus	for	at	konstatere,	om	der	kunne	være	en	sammenhæng	mel-
lem	de	to	sager.	

Foreholdt	 rapport	 af	 24.	 juli	 1986	 med	 følgende	 ”Emne:	 Optagelse	 af	 foto	 af	
medlemmerne	 af	 ”APPLE-gruppen	 og	 ”OMAN-gruppen”.”	 udarbejdet	 af	 ham	
med	anmodning	til	afdeling	4	om	optagelse	af	fotos	af	bl.a.	Peter	Døllner,	Torkil		
Lauesen,	 Jan	 Weimann	 og	 Niels	 Jørgensen,	 forklarede	 han,	 at	 han	 ikke	 hu-
sker	baggrunden	for	denne	anmodning.	Han	blev	foreholdt,	at	der	foreligger	en	
del	rapporter	udarbejdet	af	PET	fra	omkring	dette	tidspunkt	om	PFLP-lederen	
Marwan	 el	 Fahoums	 forsøg	 på	 at	 genskabe	 kontakt	 til	 Appel-gruppen.	 Hertil	
forklarede	han,	at	han	ikke	var	involveret	i	sagsbehandling	i	den	sammenhæng.	
Foreholdt,	at	nogle	af	rapporterne	var	udarbejdet	af	Søren	Nielsen,	forklarede	
han,	 at	 man	 i	 PET	 arbejdede	 ud	 fra	 et	 ”need	 to	 know”-princip,	 hvorfor	 Søren	
Nielsen	kan	have	besiddet	en	viden,	som	han	ikke	blev	gjort	bekendt	med,	hvis	
den	ikke	var	nødvendig	for	hans	arbejde.	I	forbindelse	med	Lobeliavej-forholdet	
drøftede	han	løbende	sagen	med	Søren	Nielsen,	idet	Søren	Nielsen	stod	for	hans	
oplæring,	og	det	var	derfor	naturligt	for	ham	at	få	vejledning	af	Søren	Nielsen	
om	sagshåndteringen.	Han	husker	ikke,	hvilke	yderligere	kollegaer	han	drøftede	
sagen	med.	Han	var	opmærksom	på,	at	PET’s	oplysninger	var	hemmelighedsbe-
lagte	og	ikke	skulle	drøftes	med	udenforstående.	
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Han	blev	 foreholdt	 rapport	af	25.	 juli	 1986	 ”Vedr.	Niels	JØRGENSEN	…”	udar-
bejdet	af	ham	indeholdende	en	opsummering	af	Lobeliavej-forholdet,	herunder	
den	hidtidige	efterforskning.	Af	rapporten	fremgår	i	forlængelse	af	gengivelse	af	
det	tidligere	refererede	fra	teknisk	erklæring	af	23.	juni	1986,	at	sagen	fra	Århus	
var	undersøgelserne	i	forbindelse	med	Jens	Holger	Jensens	død	og	DSB-atten-
taterne	i	Århus.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	husker,	om	han	underrettede	
Steen	Edeling	om	de	i	rapporten	nævnte	omstændigheder	vedrørende	kørekortet	
fra	sagen	i	Århus.	Umiddelbart	tvivler	han	herpå.	Han	husker	ikke,	hvorfra	han	
selv	havde	de	nævnte	oplysninger	om	omstændighederne.	

Foreholdt	rapport	af	28.	juli	1986	udarbejdet	af	ham	”Vedr.:	Samtale	mellem	Tor-
kil	LAUERSEN,	…	og	Hassan	ABU-DAYA,	…”,	forklarede	han,	at	han	ikke	husker	
baggrunden	for,	at	han	skrev	denne	rapport,	herunder	om	Appel-gruppen	da	var	
genstand	for	særlig	interesse.	

Han	blev	foreholdt	underretning	af	28.	juli	1986	udarbejdet	af	ham	til	Rigspoli-
tiets	Specialregister,	hvorved	registeret	blev	informeret	om,	at	en	af	PET’s	inte-
ressante	personer	havde	specialiseret	sig	i	at	begå	indbrud/lave	brugstyveri	af	
varebiler	af	mærket	VW.	Rapporten	indeholdt	bl.a.	en	opremsning	af	de	effekter	
til	opbrud	af	bilen	mv.,	som	Niels	Jørgensen	havde	på	sig	ved	anholdelsen	på	Lo-
beliavej.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	kan	huske	denne	underretning,	lige-
som	han	ikke	husker	eventuelle	retningslinjer	for,	i	hvilke	situationer	PET	foretog	
underretning	af	Specialregisteret.	

Af	rapport	af	29.	juli	1986	udarbejdet	af	ham	med	følgende	”Emne:	”APPLE-grup-
pen”.”,	”Vedr.:	Samtale	med	ka.	CRAMER,	Teknisk	Afdeling,	København.”	frem-
går	 bl.a.,	 at	 efter	 hans	 samtale	 med	 Cramer	 fra	 Teknisk	 Afdeling	 var	 ”Aksel	
Mortensen-kørekortet”	samme	dag	blevet	rekvireret	fra	Teknisk	Afdeling	i	Århus	
på	foranledning	af	Cramer.	Teknisk	Afdeling	i	København	ville	herefter	foretage	
en	direkte	sammenligning	af	 ”Niels	Jørgensen-kørekortet”	og	”Aksel	Morten-
sen-kørekortet”.	Resultatet	af	denne	undersøgelse	ville	senere	tilgå	rapporten.	
Foreholdt	dette,	forklarede	han,	at	beslutningen	om	sammenligning	af	kørekor-
tene	blev	truffet	efter	drøftelser	mellem	ham	og	Cramer.	Han	husker	ikke	for-
retningsgangen	for,	hvad	der	skete	med	en	sådan	erklæring,	efter	at	han	havde	
modtaget	og	læst	den.	

Foreholdt	 rapport	 af	 29.	 juli	 1986	 udarbejdet	 af	 ham	 med	 følgende	 ”Emne:		
”APPLE-gruppen”.”,	”Vedr.:	Niels	Jørgensen.”	om	samtale	mellem	ham	og	Steen	
Edeling	angående	Steen	Edelings	efterforskning	af	Storno-radioen,	 forklarede	
han,	at	han	ikke	husker,	om	han	orienterede	Steen	Edeling	om	sin	samtale	med	
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Cramer	 samme	 dag,	 men	 han	 tvivler	 på,	 at	 han	 på	 noget	 tidspunkt	 drøftede	
PET’s	efterforskningsskridt	med	Steen	Edeling.	

Han	blev	foreholdt	teknisk	erklæring	af	8.	september	1986	fra	Rigspolitiets	Tek-
niske	Afdeling	til	PET	vedrørende	undersøgelse	rekvireret	af	PET	af	Niels	Jør-
gensens	falske	kørekort	fra	Lobeliavej-	forholdet,	”Aksel	Mortensen	kørekortet”,	
nogle	registreringsanmeldelser	til	Toldvæsnet	vedrørende	det	firma,	i	hvis	navn	
Storno-radioen	var	købt,	samt	en	skrivelse	og	tre	giro-indbetalinger	underskre-
vet	med	det	falske	navn,	Per	Jensen,	som	Appel-gruppen	havde	benyttet	i	forbin-
delse	med	købet	af	Storno-radioen	mv.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	husker,	
om	han	så	denne	tekniske	erklæring,	ligesom	han	ikke	kan	huske,	om	han	i	givet	
fald	gjorde	Steen	Edeling	bekendt	med	erklæringen.

Han	erindrer	ikke,	om	han	omkring	dette	tidspunkt	var	involveret	i	ekspeditioner	
med	henblik	på	indhentelse	af	tilladelser	til	telefonaflytning	af	Appel-gruppens	
medlemmer	m.fl.	Han	blev	foreholdt	rapport	af	1.	august	1986	udarbejdet	af	ham	
til	retten	med	anmodning	om	tilladelse	til	rumaflytning	af	forlaget	Manifests	lo-
kaler.	 Hertil	 forklarede	 han,	 at	 han	 ikke	 husker	 baggrunden	 for,	 at	 han	 skrev	
denne	rapport,	ligesom	han	ikke	husker,	om	der	var	en	særlig	grund	til,	at	Ma-
nifests	lokaler	ønskedes	aflyttet	på	dette	tidspunkt,	eller	om	der	var	trykkefaci-
liteter	i	lokalerne.	

Han	og	Søren	Nielsen	var	på	et	tidspunkt	ude	hos	Lyngby	Politi	med	informatio-
ner	om	fundet	af	Storno-radioen	blandt	Niels	Jørgensens	ejendele.	Baggrunden	
herfor	var,	at	de	havde	undersøgt,	om	der	var	andre	sager,	hvor	gerningsmæn-
dene	havde	anvendt	radioudstyr,	hvilket	var	tilfældet	i	forbindelse	med	et	røveri	
i	Lyngby	Politikreds.	Han	mener,	at	det	var	PET,	som	tog	initiativ	til	mødet	med	
Lyngby	Politi.	Han	og	Søren	Nielsen	fik	udleveret	nogle	rapporter	mv.	fra	Lyngby	
Politi,	men	det	viste	sig,	at	der	ikke	var	nogen	sammenhæng	med	Appel-grup-
pen,	og	de	havde	ikke	nogen	brugbare	oplysninger,	som	de	kunne	give	til	Lyngby	
Politi.	Foreholdt	rapport	af	22.	august	1986	”Vedr.:	Røveri	i	Privatbanken,	Trørød-
vej	62,	2950	Vedbæk”,	forklarede	han,	at	det	var	dette	røveri,	der	fik	Søren	Niel-
sen	og	ham	til	at	henvende	sig	til	Lyngby	Politi.	

Han	mindes	 ikke,	hvad	PET	brugte	 informationerne	 fra	Københavns	Politi	 om	
Lobeliavej-forholdet	og	oplysningerne	fra	de	tekniske	erklæringer	til.	Han	var	på	
et	tidspunkt	ude	på	station	4	og	få	en	kopi	af	hele	sagen	om	Lobeliavej-forholdet	
af	Steen	Edeling.	Han	fik	ikke	sagens	originale	akter.	Han	blev	foreholdt,	at	Steen	
Edeling	i	sin	forklaring	for	kommissionen	den	13.	april	2012	bl.a.	forklarede,	at	
sagen	sluttede	for	Steen	Edelings	vedkommende,	da	han	og	en	kollega	kom	ud	
til	station	4	og	overtog	sagen	i	form	af	sagsomslag	med	de	originale	akter.	Hertil	
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forklarede	han,	at	han	ingen	erindring	har	herom,	og	han	tvivler	på,	at	det	skulle	
være	tilfældet,	idet	han	ikke	kan	se,	hvad	PET	skulle	med	sagens	originale	akter.	
Det	var	fuldt	tilstrækkeligt	at	have	kopi	heraf.	Han	husker,	at	de	ud	over	kopi	af	
akterne	fik	udleveret	Storno-radioen.	Hvad	der	efterfølgende	skete	med	radioen	
ved	han	ikke.	Han	husker	ikke,	 i	hvor	lang	en	periode	han	fik	kopi	af	akter	fra	
Københavns	Politi	i	sagen	om	Lobeliavej-forholdet.	

Han	er	ikke	bekendt	med	drøftelser	mellem	PET	og	Københavns	Politi	om,	hvor-
dan	sagen	retligt	skulle	sluttes	over	for	Niels	Jørgensen,	herunder	hvorvidt	det	
skulle	ske	 i	 form	af	et	bødeforlæg	eller	en	retssag.	Det	ville	være	utænkeligt,	
at	han	som	ganske	ung	kriminalassistent	skulle	blande	sig	heri.	For	ham	at	se	
skulle	sagen	behandles	helt	normalt	af	Københavns	Politi.	

Han	husker	ikke,	at	der	omkring	dette	tidspunkt	var	en	særlig	anledning	til	inten-
siveret	fokus	fra	PET’s	side	mod	Appel-gruppen,	og	at	en	af	hans	kollegaer	fik	til	
opgave	at	foretage	en	analyse	på	baggrund	af	PET’s	materiale	om	gruppen.	Han	
blev	foreholdt	følgende	fra	rapport	af	28.	august	1986	”Vedr.:	APPLE-gruppen.”:	

”…
8.	KOMMENTAR

Ved	denne	gennemgang	af	Apple-gruppen	og	dens	aktiviteter,	har	der	teg-
net	sig	et	billede	af	en	særdeles	professionel	og	veltrænet	gruppe,	der	mis-
tænkes	for	at	stå	bag	grov	kriminalitet,	hvis	formål	er	at	yde	operationel	og	
logistisk	støtte	til	PFLPs	verdensomspændende	terror.

Det	er	internationalt	kendt,	at	PFLP	netop	nu	mangler	økonomiske	midler	
til	at	financere	sin	terror,	og	PFLPs	reaktivering	af	Apple-gruppen	skal	for-
mentlig	ses	i	lyset	af,	at	PFLP	forventer	et	fornyet	operationelt	samarbejde	
med	Apple-gruppen,	der	jo,	som	tidligere	nævnt,	er	rede	til	at	gøre	alt,	hvad	
PFLP	ønsker.

Som	en	logisk	konsekvens	af	dette	vil	vi	utvivlsomt	i	den	nærmeste	fremtid	
opleve	en	gentagelse	af	Apple-gruppen’s	tidligere	grove	kriminalitet.	”

Hertil	forklarede	han,	at	han	aldrig	har	set	denne	rapport,	ligesom	han	ikke	har	
set	lignende	rapporter	om	Peter	Døllner,	Jan	Weimann,	Niels	Jørgensen	og	Tor-
kil	Lauesen.	
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Han	er	ikke	bekendt	med,	hvordan	sagen	mod	Niels	Jørgensen	blev	sluttet,	her-
under	om	den	blev	afgjort	med	et	bødeforlæg	eller	endte	med	en	retssag.	Han	
husker	heller	ikke,	om	han	drøftede	med	Steen	Edeling,	hvorvidt	Niels	Jørgen-
sen	skulle	genafhøres,	og	herunder	eventuelt	foreholdes	resultatet	af	den	tekni-
ske	erklæring,	som	Københavns	Politi	havde	modtaget,	og	hvoraf	det	fremgik,	at	
der	i	en	sag	fra	Århus	havde	været	et	kørekort	af	samme	forfalskningstype	som	
det,	Niels	Jørgensen	havde	benyttet	sig	af.	

Han	 blev	 foreholdt	 rapport	 af	 6.	 august	 1986	 ”Vedr.:	 Niels	 JØRGENSEN,	 …”,	
”Emne:	 APPLE-gruppen.”	 udarbejdet	 af	 ham	 vedrørende	 samtale	 med	 Steen	
Edeling,	hvoraf	fremgår,	at	Steen	Edeling	oplyste,	at	Niels	Jørgensen	var	tilsagt	
til	afhøring	på	station	4	den	7.	august	1986,	og	da	Niels	Jørgensen	ikke	havde	
ladet	høre	fra	sig,	måtte	det	formodes,	at	Niels	Jørgensen	ville	komme	på	det	
anførte	 tidspunkt,	 og	 at	 rapport	 vedrørende	 afhøringen	 senere	 ville	 tilgå	 PET.	
Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	erindrer	samtalen,	herunder	om	de	drøftede,	
hvad	Niels	Jørgensen	skulle	spørges	om.	Han	husker	 ikke,	om	genafhøringen	
blev	 gennemført,	 og	 han	 er	 ikke	 bekendt	 med	 drøftelser	 om,	 hvorvidt	 det	 var	
hensigtsmæssigt	at	gennemføre	en	genafhøring	af	Niels	Jørgensen.	

Foreholdt,	at	Steen	Edeling	i	sin	forklaring	for	kommissionen	den	13.	april	2012	
forklarede,	at	det	lå	i	luften	fra	PET’s	side,	at	sagen	gerne	skulle	sluttes	uden	
genafhøring	af	Niels	Jørgensen,	forklarede	han,	at	han	ikke	kan	se,	hvad	PET’s	
interesse	skulle	være	heri.	PET	var	interesseret	i,	at	sagen	blev	behandlet	som	
enhver	anden	sag,	mens	PET	sideløbende	havde	sin	egen	efterforskning.	

Foreholdt,	at	Steen	Edeling	desuden	forklarede,	at	Steen	Edeling	havde	fået	det	
klare	indtryk	fra	ham,	at	Niels	Jørgensen	ikke	måtte	få	fornemmelse	af,	at	der	
var	 andre	 end	 det	 almindelige	 politi,	 som	 interesserede	 sig	 for	 sagen,	 hvilket	
bl.a.	fik	Steen	Edeling	til	at	afstå	fra	at	genafhøre	Niels	Jørgensen,	forklarede	
han,	at	han	ikke	husker	dialogen	med	Steen	Edeling	i	detaljer,	men	hans	fokus	
var	alene	den	del	af	efterforskningen,	der	havde	interesse	for	PET,	og	i	den	sam-
menhæng	at	få	informationer	herom	fra	Steen	Edeling.	Han	mindes	ikke	at	have	
instrueret	Steen	Edeling	om,	hvordan	han	skulle	håndtere	sagen.	

Foreholdt	bilag	vedrørende	Niels	Jørgensens	vedtagelse	den	19.	september	1986	
af	bødeforlæg	for	overtrædelse	af	straffelovens	§	172,	stk.	2,	jf.	stk.	1,	forklarede	
han,	at	han	intet	kendskab	har	hertil,	herunder	om	baggrunden	for	bødeforlæg-
get.	Foreholdt,	at	sagen	desuden	blev	behandlet	i	retten	som	en	tilståelsessag	
om	overtrædelse	af	straffelovens	§	164	og	§	293,	men	efterfølgende	trukket	til-
bage	og	henlagt,	forklarede	han,	at	han	heller	intet	kendskab	har	hertil.	
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Søren	Helge	Arleth	Nielsen9

Søren	Helge	Arleth	Nielsen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	1977	blev	ansat	i	politiet.	
Den	1.	juni	1983	kom	han	til	PET,	hvor	han	arbejdede	som	sagsbehandler	i	afde-
ling	T,	terror.	På	et	tidspunkt	blev	afdeling	T	lagt	sammen	med	afdeling	C,	eks-
tremisme,	og	han	arbejdede	videre	på	terrorområdet	i	den	nye	afdeling,	som	hed	
afdeling	2.	Efterfølgende	kom	han	til	observationsafdelingen,	hvor	han	arbejdede	
med	sikkerhedsgodkendelser.	

Han	mener	ikke,	at	han	havde	direkte	at	gøre	med	efterforskningen	efter	anhol-
delsen	af	Niels	Jørgensen	den	3.	juni	1986	på	Lobeliavej	på	Amager	for	forsøg	
på	biltyveri	mv.	Han	er	ikke	bekendt	med,	om	der	blev	etableret	kontakt	mellem	
PET	og	Københavns	Politi	i	forbindelse	med	selve	anholdelsen.	Han	mindes,	at	
han	hørte,	at	der	under	den	efterfølgende	efterforskning	var	kontakt	mellem	PET	
og	Københavns	Politi.	

I	rapport	af	27.	juni	1986	udarbejdet	af	ham	med	følgende	”Emne:	PFLP-lederen	
Marwan	El	FAHOUM’s	forsøg	på	at	genoptage	kontakten	til	den	her	kendte	tidli-
gere	aktive	sympatisørgruppe,	”APPLE-gruppen.””	nævnes	det	bl.a.,	at	gruppen	
havde	været	mistænkt	i	forbindelse	med	sagen	om	frihedsberøvelse	og	forsøg	på	
bankrøveri	i	Glostrup	den	7.	juli	1980	og	røveriet	i	Lyngby,	samt	at	det	var	interna-
tionalt	kendt,	at	PFLP	pt.	manglede	økonomiske	midler,	hvorfor	det	ikke	kunne	
udelukkes,	at	Marwan	el	Fahoums	fornyede	interesse	for	gruppen	kunne	være	et	
ønske	om	at	genoptage	tidligere	tiders	aktiviteter	med	det	formål	at	skaffe	øko-
nomiske	midler	til	PFLP	ved	at	udføre	kriminalitet	her	i	landet.	Foreholdt	dette,	
forklarede	han,	at	han	ikke	husker	baggrunden	for	denne	rapport,	eller	hvad	den	
skulle	bruges	til.	Han	husker	ikke	årsagen	til,	at	forholdet	på	Lobeliavej	ikke	er	
nævnt	i	rapporten.	Muligvis	havde	han	ikke	da	kendskab	hertil.	Hans	fokusom-
råde	var	Sati	Bakier	og	de	øvrige	herboende	PFLP-medlemmer.

Han	 blev	 foreholdt	 rapport	 af	 30.	 juni	 1986	 udarbejdet	 af	 ham	 med	 følgende	
”Emne:	PFLP-lederen	Marwan	El	FAHOUM’s	forsøg	på	at	genoptage	kontakten	
til	den	her	kendte,	tidligere	aktive,	sympatisørgruppe,	”APPLE-gruppen”,	samt	
en	for	os,	indtil	nu,	ukendt	gruppe	ved	navn	”OMAN-gruppen.”		”Vedr.:	Thorkild	
LAUERSEN	 FRANDSEN,	 …	 Jan	 Carl	 WEIMANN,	 …	 Niels	 JØRGENSEN,	 …	 Pe-
ter	DØLLNER	…”	til	brug	for	indhentelse	af	rettens	tilladelse	til	indgreb	i	med-
delelseshemmeligheden	over	for	Peter	Døllner,	Torkil	Lauesen,	Jan	Weimann,		
Niels	 Jørgensen,	 forlaget	 Manifest	 m.fl.	 Hertil	 forklarede	 han,	 at	 som	 det		
fremgår	af	emnet,	må	det	have	været	Marwan	el	Fahoums	forsøg	på	at	genop-

9	 Protokol	42.
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tage	kontakten	til	Appel-gruppen,	der	var	baggrunden	for	de	påtænkte	indgreb	
i	meddelelseshemmeligheden.	Han	husker	ikke	drøftelser	i	afdelingen	herom.	
Det	foreholdte	genkalder	ikke	noget	i	hans	erindring.	

Han	 blev	 foreholdt	 følgende	 fra	 note	 af	 30.	 juni	 1986	 vedhæftet	 på	 kopi	 af	
ovenævnte	rapport	af	27.	juni	1986:	

”Disse	 forhold	 må	 afklares	 og	 vil	 kræve	 en	 større	 indsats	 m.h.p.	 OBS,	 	
aflytning,	osv.	
En	 større	 prioritering/disponeringsindsats	 på	 afd.	 2-T’s	 område	 vil	 være	
nødvendig.

Palle”

Hertil	forklarede	han,	at	underskriveren	formentlig	er	DD,	som	sad	på	et	koordi-
nations-	og	analysekontor.	DD’s	påtegning	og	indholdet	heraf	har	han	ingen	erin-
dring	om.	Han	ville	ikke	blive	indblandet	i	sådanne	overvejelser	omkring	priorite-
ring	af	ressourcer.	Det	ville	ske	på	sektionslederniveau	og	måske	”højere	oppe”.	

Han	blev	foreholdt	oplysningsrapport	af	15.	juli	1986	udarbejdet	af	ham	til	brug	
for	rettens	behandling	af	anmodninger	om	indgreb	i	meddelelseshemmelighe-
den	 vedrørende	 blandt	 andre	 Torkil	 Lauesen,	 Jan	 Weimann	 og	 forlaget	 Mani-
fest.	Rapporten	har	samme	emne	som	ovenævnte	rapport	af	30.	juni	1986.	Han	
blev	desuden	foreholdt	rapport	af	24.	juli	1986	udarbejdet	af	ham	med	følgen-
de	”Emne:	PFLP’s	aktiviteter	for	at	genoptage	tidligere	kontakter	til	herboende	
danske	sympatisører,	”APPLE-gruppen”	og	”OMAN-gruppen”.”	Hertil	forklarede	
han,	at	han	er	”helt	blank”	med	hensyn	til,	hvorvidt	han	da	var	opmærksom	på	
Lobeliavej-forholdet.	I	givet	fald	havde	han	ikke	andet	kendskab	hertil,	end	hvad	
han	hørte	herom	på	gangene.	Hvis	PET	var	opmærksom	på	forholdet	og	havde	
efterforskning	 i	 anledning	 heraf,	 må	 det	 have	 været	 andre	 medarbejdere	 end	
ham,	der	varetog	dette.	

Foreholdt	 rapport	 af	 24.	 juli	 1986	 med	 følgende	 ”Emne:	 Optagelse	 af	 foto	 af	
medlemmerne	af	”APPLE-gruppen	og	”OMAN-gruppen”	udarbejdet	af	Christian	
Dehn	med	anmodning	til	afdeling	4	om	optagelse	af	fotos	af	bl.a.	Peter	Døllner,	
Torkil	Lauesen,	Jan	Weimann	og	Niels	Jørgensen,	forklarede	han,	at	han	ikke	
kan	huske,	at	man	da	iværksatte	optagelse	af	fotos	af	Appel-gruppens	medlem-
mer.	Han	og	Christian	Dehn	arbejdede	tæt	sammen,	og	de	har	derfor	formentlig	
talt	om	det	dengang,	således	at	han	var	bekendt	med	det.	Han	mindes	ikke	at	
have	fået	oplyst	fra	Christian	Dehn,	at	denne	på	et	tidspunkt	fik	Københavns	Po-
litis	akter	vedrørende	Lobeliavej-forholdet.	
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Han	blev	foreholdt	rapport	af	15.	august	1986	udarbejdet	af	ham	”Vedr.:	Mikrofo-
nering	af	APPLE-gruppens	virksomhed,	trykkeriet	”Manifest”…”.	Hertil	forklare-
de	han,	at	han	ikke	husker	nærmere	herom,	herunder	hvad	baggrunden	da	var	
for	ønsket	om	rumaflytning	der.	

Han	 blev	 foreholdt	 rapport	 af	 18.	 august	 1986	 med	 følgende	 ”Emne:	 Rapport	
vedrørende	PFLP-lederen,	Marwan	El	FAHOUM’s	forsøg	på	at	genoptage	kon-
takten	til	den	her	kendte	tidligere	aktive	sympatisørgruppe,	”APPLE-gruppen”,	
samt	en	ukendt	gruppe	ved	navn	”OMAN-gruppen”.”	udarbejdet	af	ham	til	brug	
for	fremlæggelse	i	retten	i	forbindelse	med	anmodning	om	indgreb	i	meddelel-
seshemmeligheden.	Rapporten	 indeholder	bl.a.	en	udførlig	beskrivelse	af	Lo-
beliavej-forholdet.	 Hertil	 forklarede	 han,	 at	 han	 ikke	 mener,	 at	 han	 kendte	 til	
Lobeliavej-forholdet	før	dette	tidspunkt.

Foreholdt	rapport	af	27.	august	1986	udarbejdet	af	ham	til	retten	med	anmod-
ning	om	tilladelse	til	rumaflytning	af	Torkil	Lauesens	lejlighed,	forklarede	han,	
at	han	ikke	konkret	kan	huske	denne	anmodning.	

Han	husker	ikke,	at	der	var	en	kollega,	som	omkring	dette	tidspunkt	fik	til	opga-	
ve	at	skabe	overblik	over	PET’s	viden	om	Appel-gruppen	samt	foretage	en	ana-
lyse	 på	 baggrund	 heraf.	 Han	 blev	 foreholdt	 rapport	 af	 28.	 august	 1986	 ”Vedr.:	
APPLE-gruppen.”,	og	at	der	foreligger	underbilag	vedrørende	Niels	Jørgensen,	
Jan	Weimann,	Peter	Døllner	og	Torkil	Lauesen	til	denne	rapport.	Hertil	forklare-
de	han,	at	han	ikke	mindes	at	havde	set	rapporten,	men	det	ville	være	naturligt,	
at	han	har	set	den.	En	sådan	rapport	ville	blive	givet	til	Hilbert	Winther-Hinge.	

Foreholdt	teknisk	erklæring	af	8.	september	1986	fra	Rigspolitiets	Tekniske	Af-
deling	til	PET	bl.a.	vedrørende	undersøgelse	af	Niels	Jørgensens	falske	kørekort	
fra	Lobeliavej-forholdet,	forklarede	han,	at	han	ikke	husker	at	have	hørt	herom.
	
Han	 blev	 foreholdt	 rapport	 af	 12.	 september	 1986	 med	 følgende	 ”Emne:	 Op-
lysningsrapport	 vedrørende	 PFLP-lederen	 Marwan	 El	 FAHOUM’s	 forsøg	 på	 at	
genoptage	kontakten	til	den	her	kendte	tidligere	aktive	sympatisørgruppe	”AP-
PLE-gruppen”,	samt	en	ny	indtil	nu	ukendt	gruppe	ved	navn	”OMAN-gruppen”.”	
udarbejdet	af	ham	til	brug	for	rettens	behandling	af	anmodninger	om	indgreb	i	
meddelelseshemmeligheden.	Hertil	forklarede	han,	at	det	havde	vist	sig	svært	at	
etablere	rumaflytning	af	Torkil	Lauesens	lejlighed	og	Manifest-lokalet,	men	som	
det	fremgår	af	rapporten,	ønskede	PET	fortsat	at	gøre	det.	Han	mindes	ikke,	om	
der	da	var	andre	tiltag	til	intensivering	af	overvågningen	af	Appel-gruppen.	
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Han	husker	ikke,	hvordan	Lobeliavej-forholdet	blev	afsluttet	retligt	over	for	Niels	
Jørgensen.

Han	 blev	 foreholdt	 rapporter	 af	 10.	 oktober	 1986	 udarbejdet	 af	 ham	 til	 retten	
med	anmodning	om	afslutning	af	sagerne	om	aflytning	af	 telefonnumre	tilhø-
rende	 Manifest	 og	 Jan	 Weimann.	 Af	 rapporterne	 fremgår	 bl.a.:”Baggrunden	
for	 vores	ønske	om	afslutning	af	 sagen	er	udelukkende	den	kendsgerning,	at	
”APPLE-gruppen”	er	for	professionel	til,	at	vi	får	nævneværdige	oplysninger	ved	
aflytning	af	gruppens	telefoner.	Dette	sammenholdt	med	vores	begrænsede	res-
sourcemæssige	kapacitet,	gør,	at	vi	fremover	vil	prøve	at	koncentrere	os	om	fær-
re,	men	mere	indgående	efterforskningsskridt	i	form	af	rumaflytninger.”	Hertil	
forklarede	han,	at	han	ikke	husker	nærmere	herom.	Han	har	skrevet	rapporter-
ne,	men	selve	beslutningen	om	at	afslutte	telefonaflytningerne	tilkom	ikke	ham.	
En	sådan	beslutning	blev	truffet	over	sagsbehandlerniveau.	Han	vil	tro,	at	Hilbert	
Winther-Hinge	har	truffet	den.	

Erling	Sigurd	Hjort10

Erling	 Sigurd	 Hjort	 har	 forklaret	 bl.a.,	 at	 han	 i	 1973	 blev	 ansat	 i	 politiet.	 Fra		
1.	april	1982	til	20.	april	1987	gjorde	han	tjeneste	i	PET.	

I	begyndelsen	af	1986	fik	han	til	opgave	at	analysere	PET’s	hidtidige	efterforsk-
ningsmateriale	 mod	 Appel-gruppen.	 Han	 havde	 ikke	 tidligere	 beskæftiget	 sig	
med	gruppen	og	havde	derfor	ikke	noget	forudgående	kendskab	hertil.	Det	var	
hans	indtryk,	at	det	var	hans	afdelingsleder,	som	havde	forestået	indsamlingen	
af	materialet,	som	blev	stillet	til	rådighed	for	hans	analyse.	Som	han	forstod	det,	
var	det	på	”inspektørplan”,	at	det	blev	besluttet	at	få	foretaget	en	analyse.	Han	
havde	reference	til	daværende	kriminalinspektør	Per	Larsen.	Som	baggrund	for	
opgaven	fik	han	oplyst,	at	materialet	om	gruppen	lå	spredt	i	PET,	at	der	ikke	var	
et	samlet	overblik	over	gruppens	aktiviteter,	og	at	PET	havde	nogle	løse	formod-
ninger	omkring	gruppen.	Ledelsen	mente	således,	at	der	kunne	være	”mere”	
i	 gruppen,	end	hvad	der	umiddelbart	 fremgik	af	de	enkelte	 rapporter.	På	den	
baggrund	ønskede	man	nu	en	analyse	med	konklusioner	omkring	gruppen.	Han	
fik	ikke	oplysning	om,	at	der	skulle	være	en	konkret	anledning	til,	at	analysen	
skulle	foretages	nu.	Foreholdt,	at	PET	i	sommeren	1986	blev	opmærksom	på,	at	
Marwan	el	Fahoum	forsøgte	at	genoptage	forbindelsen	til	en	herboende	dansk	
gruppe,	 forklarede	 han,	 at	 han	 gennem	 sit	 analysearbejde	 blev	 bekendt	 med,	
at	Marwan	el	Fahoum	var	Appel-gruppens	kontaktperson.	Han	mindes,	at	der	i	

10	 Protokol	14	og	38.
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materialet	var	oplysning	om,	at	gruppen	havde	indgået	en	aftale	med	Marwan	el	
Fahoum	om,	at	der	skulle	sendes	penge	til	PFLP.	

Han	blev	foreholdt	rapport	af	29.	august	1986	”Vedr.:	Niels	Jørgensen	…”.	Hertil	
forklarede	han,	at	det	er	korrekt,	at	hans	tjenestenummer	er	et	af	de	to	num-
re,	som	er	angivet	til	sidst	i	rapporten,	hvor	det	normalt	angives,	hvem	der	har	
udarbejdet	en	rapport.	Han	har	imidlertid	ikke	udarbejdet	rapporten.	Den	fore-
liggende	rapport	er	antageligvis	udarbejdet	på	grundlag	af	den	analyserapport,	
som	han	havde	udarbejdet	om	Appel-gruppen.	Han	udarbejdede	alene	én	rap-
port	om	gruppen.	Rapporten	var	håndskrevet	og	blev	efterfølgende	renskrevet	på	
skrivemaskine	af	en	kontordame.	Han	mener,	at	analyserapportens	betegnelse	
var:	”Appel-gruppen”	efterfulgt	af	gruppens	arabiske	navn.	Rapporten	var	udar-
bejdet	kronologisk	om	de	enkelte	forhold	på	baggrund	af	hans	gennemlæsning	
af	alt	tilgængeligt	materiale	om	gruppen	hos	PET.	Han	vurderede,	om	de	enkelte	
forhold	kunne	henføres	til	Appel-gruppen.	Rapporten	var	under	10	sider	lang	og	
sluttede	med	hans	konklusion,	som	var,	at	man	ikke	havde	set	den	sidste	kri-
minelle	aktivitet	fra	Appel-gruppens	side.	Konklusionen	var	bl.a.	baseret	på	en	
oplysning	om,	at	gruppen	havde	indgået	en	aftale	med	Marwan	el	Fahoum	om,	
at	der	skulle	leveres	”x	antal	tusinder	eller	millioner	til	PFLP”.	Han	kom	ikke	i	
rapporten	med	nogen	juridisk	vurdering	af,	om	der	havde	kunnet	rejses	tiltale	
vedrørende	nogle	af	de	tidligere	forhold.	Det	var	heller	ikke	hans	opgave.	Som	
han	husker	det,	var	hans	konklusion	vedrørende	sagen	om	frihedsberøvelse	og	
forsøg	på	bankrøveri	i	Glostrup	den	7.	juli	1980,	at	det	var	sandsynligt,	at	det	var	
Appel-gruppen,	som	stod	bag.	Han	mindes	ikke	en	eventuel	konklusion	om	rø-
veriet	mod	en	pengetransport	ved	Vesterport	den	2.	april	1982.	Hans	konklusion	
vedrørende	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Den	Danske	Bank	i	Lyngby	den	
2.	marts	1983	var,	at	der	var	Appel-gruppen,	som	var	gerningsmændene.	Det	
var	navnlig	fundet	af	et	stort	beløb	i	danske	kroner	hos	nogle	palæstinensere	i	
Paris,	som	bar	denne	konklusion.	Han	erindrer	kun	svagt	røveriet	mod	en	pen-
getransport	fra	Privatbanken	i	Herlev	den	3.	december	1985.	Han	mener,	at	hans	
konklusion	var,	at	det	også	var	Appel-gruppen,	som	havde	begået	dette	røveri.	

Foreholdt	rapport	af	29.	august	1986	”Vedr.	Jan	Carl	Weiman	…”	med	angivelse	
af	 vidnets	 tjenestenummer	sammen	med	et	andet	nummer	 til	 sidst	 i	 rappor-
ten,	forklarede	han,	at	denne	rapport	antageligvis	er	udarbejdet	på	samme	vis	
som	ovenstående	rapport	vedrørende	Niels	Jørgensen.	Han	husker	ikke	præcis,	
hvornår	han	udarbejdede	analysen	om	Appel-gruppen.	Det	var	begyndelsen	el-
ler	midten	af	1986,	og	den	foreholdte	rapport	er	fra	august,	hvorfor	sidstnævnte	
må	være	udarbejdet	på	baggrund	af	hans	analyse.	Han	blev	foreholdt,	at	det	af	
rapporten	bl.a.	fremgår:
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”6.	KRIMINEL	AKTIVITET

Den	7.	juli	1980	blev	der	foretaget	et	særlig	farligt	røveri	mod	Forstædernes	
Bank	i	Glostrup	ved	gidseltagning	af	bankdirektøren	og	hans	familie.	Efter-
forskningen	pegede	på,	at	røveriet	blev	foretaget	af	Apple-gruppen,	uden	at	
det	dog	har	kunnet	bevises.

Den	2.	marts	1983	blev	der	forøvet	et	røveri	mod	en	pengetransport	i	Lyng-
by	politikreds,	hvor	udbyttet	blev	ca.	 8.	mill.	 kroner.	Den	26.	marts	1983	
anholdte	fransk	politi	2	arabere	med	PFLP	tilknytning	i	Paris,	med	6,2	mill.	
danske	kroner	i	kontanter.	Der	tilgik	i	denne	forbindelse	oplysninger	til	de	
franske	myndigheder	om,	at	pengene	hidrørte	fra	et	røveri	i	Danmark,	be-
gået	af	en	dansk	sympatisørgruppe	til	PFLP.	Dette	gav	anledning	til	mis-
tanke	om,	at	Apple-gruppen	kunne	være	ansvarlige	for	røveriet	 i	Lyngby,	
og	at	de	anholdte	i	Paris	skulle	transportere	pengene	til	PFLP	i	Libanon.
…”

Hertil	 forklarede	han,	at	han	går	ud	 fra,	 at	det	 var,	hvad	der	 fremgik	af	hans	
analyse,	og	det	svarer	til,	hvad	han	husker	om	sine	konklusioner	på	de	to	nævnte	
forhold.

Han	blev	foreholdt,	at	der	foreligger	tilsvarende	rapporter	af	2.	september	1986	
vedrørende	Torkil	Lauesen	og	Peter	Døllner.	Hertil	forklarede	han,	at	det	anta-
geligvis	også	er	ekstrakter	af	hans	analyse.	Han	mindes	aldrig	at	have	set	de	
foreholdte	rapporter.	Han	er	ikke	klar	over,	hvis	tjenestenummer	ud	over	hans	
eget	det	er,	som	er	angivet	på	rapporterne.	

Efter	at	have	udarbejdet	analysen	og	afleveret	den	til	sin	afdelingsleder,	der	gav	
den	til	Per	Larsen,	havde	han	ikke	senere	under	sin	ansættelse	i	PET	opgaver,	
som	involverede	Appel-gruppen.	Han	fik	ingen	tilbagemelding	efter	aflevering	af	
rapporten.	

Han	blev	 foreholdt	 telex	af	5.	august	1986	med	personoplysninger	vedrørende	
Jan	Weimann.	Det	fremgår,	at	telexen	er	svar	på	en	telex	sendt	for	Erling	Hjort.	
Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	erindrer	at	have	indhentet	de	nævnte	oplys-
ninger.	Som	han	husker	det,	baserede	han	sit	analysearbejde	på	materiale,	som	
PET	havde	i	forvejen,	men	han	vil	ikke	afvise,	at	han	indhentede	yderligere	oplys-
ninger,	som	det	fremgår	af	telexen.

Han	 blev	 foreholdt	 notat	 af	 28.	 august	 1986	 om	 ”APPLE-gruppen”.	 Af	 notatet	
fremgår	bl.a.:
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”…
8.	KOMMENTAR

Ved	denne	gennemgang	af	Apple-gruppen	og	dens	aktiviteter,	har	der	teg-
net	sig	et	billede	af	en	særdeles	professionel	og	veltrænet	gruppe,	der	mis-
tænkes	for	at	stå	bag	grov	kriminalitet,	hvis	formål	er	at	yde	operationel	og	
logistik	støtte	til	PFLP’s	verdensomspændende	terror.
Det	er	internationalt	kendt,	at	PFLP	netop	nu	mangler	økonomiske	midler	
til	 at	 financere	 sin	 terror,	 og	 PFLP’s	 reaktivering	 af	 Apple-gruppen	 skal	
formentlig	ses	i	lyset	af,	at	PFLP	forventer	et	fornyet	operationelt	samar-
bejde	med	Apple-gruppen,	der	jo,	som	tidligere	nævnt,	er	rede	til	at	gøre	
alt,	hvad	PFLP	ønsker.

Som	en	logisk	konsekvens	af	dette	vil	vi	utvivlsomt	i	den	nærmeste	fremtid	
opleve	en	gentagelse	af	Apple-gruppen’s	tidligere	grove	kriminalitet.	”

Hertil	forklarede	han,	at	kommentaren	er	fra	den	analyserapport,	han	udarbej-
dede	om	Appel-gruppen,	og	som	han	tidligere	har	forklaret	om.	Han	genkender	
det	citerede	som	sin	konklusion	på	analysen.	

Foreholdt,	at	 følgende	sætning	 i	notatets	afsnit	 ”5.	RELATION	TIL	PFLP”:	 ”En	
anden	årsag	til	den	manglende	forbindelse	kan	søges	i,	at	der	i	marts	1983	blev	
foretaget	en	ransagning	på	Niels	JØRGENSEN’s	bopæl	i	forbindelse	med	et	rø-
veri	begået	mod	en	pengetransport	i	Lyngby,	hvor	udbyttet	var	ca.	8	mill.	danske	
kr.”	er	streget	over,	og	at	der	i	marginen	ud	for	overstregningen	er	anført:	”Nej	
ingen	 ransagning”,	 forklarede	han,	at	 rettelsen	skyldes,	at	der	meget	 vel	kan	
være	tale	om	en	fejldatering	af	den	ransagning,	der	rettelig	blev	foretaget	den	
6.	marts	1981	på	Niels	Jørgensens	bopæl	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	
brandattentaterne	mv.	i	Århus	og	sagen	om	frihedsberøvelse	og	forsøg	på	bank-
røveri	i	Glostrup	den	7.	juli	1980.

Formålet	med	hans	analysearbejde	var	at	skabe	overblik	over	det	materiale,	som	
man	havde	liggende	om	gruppen.	Han	ved	ikke,	hvorfor	analysen	skulle	foreta-
ges	netop	da,	herunder	om	det	til	dels	var	som	følge	af	samtale	den	24.	juli	1986	
mellem	Hassan	Abu-Daya	og	Marwan	el	Fahoum,	hvor	det	bl.a.	blev	nævnt,	at	
gruppen	var	klar	til	at	udføre	alt,	hvad	Marwan	el	Fahoum	ønskede.	Foreholdt,	at	
Lobeliavej-forholdet	nævnes	i	notatet,	forklarede	han,	at	dette	forhold	indeholdt	
flere	 elementer,	 der	 var	 karakteristiske	 for	 Appel-gruppens	 fremgangsmåde	
som	fremhævet	i	hans	kommentarer	i	notatets	afsnit	”6.	kriminelle	aktiviteter”.	
I	de	 i	afsnittet	nævnte	 forhold	vedrørende	røveriet	mod	en	pengetransport	 fra	
Den	Danske	Bank	i	Lyngby	den	2.	marts	1983	og	et	røveri	i	april	1986	mod	Privat-
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banken	i	Vedbæk	var	der	således	tilsvarende	elementer	som	i	forbindelse	med	
Lobeliavej-forholdet.	

Han	blev	foreholdt	diagram-oversigt	over	Appel-gruppens	relationer,	herunder	
til	PFLP.	Hertil	forklarede	han,	at	han	har	udarbejdet	denne	oversigt	som	bilag	
1	til	notatet.	 I	notatets	afsnit	”3.	STRUKTUR	OG	SAMMENSÆTNING”	henvises	
hertil	med	ordene:	”En	mere	detailleret	grafisk	fremstilling	af	gruppen	og	dens	
relation	til	PFLP	er	behandlet	i	bilag	1.”	

Foreholdt	notat	af	29.	august	1986	vedrørende	Niels	Jørgensen,	forklarede	han,	
at	der	er	tale	om	et	underbilag	til	rapporten	vedrørende	Appel-gruppen.	Han	har	
også	udarbejdet	dette	underbilag	samt	underbilagene	vedrørende	Torkil	Laue-
sen	af	2.	september	1986,	Peter	Døllner	af	2.	september	1986	og	Jan	Weimann	
af	29.	august	1986.	

Rapporten	om	Appel-gruppen	med	underbilag	afleverede	han	til	afdelingslede-
ren	Hilbert	Winther	Hinge.	Eneste	tilbagemelding	vedrørende	rapporten	var,	at	
Hilbert	 Winther-Hinge	 havde	 videregivet	 rapporten	 til	 Per	 Larsen.	 Han	 mødte	
Per	Larsen	på	gangen	ugen	efter.	Per	Larsen	bekræftede	at	have	modtaget	rap-
porten,	men	han	havde	ikke	fået	læst	den	endnu.	Andet	og	mere	hørte	han	ikke	
til	rapporten,	og	efterfølgende	beskæftigede	han	sig	ikke	mere	med	Appel-grup-
pen.	Han	 løste	som	nævnt	en	analyseopgave	blandt	mange,	og	der	var	derfor	
ikke	noget	for	ham	at	følge	op	på.

CC11	
CC	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	februar	1980	blev	ansat	i	politiet.	Den	1.	november	
1986	kom	han	til	PET,	hvor	han	fortsat	arbejder.	Ved	ansættelsen	i	PET	begyndte	
han	i	afdeling	2,	terror.	Her	var	han	til	omkring	1990/91.

Omkring	den	1.	december	1986,	hvor	hans	arbejdsområde	blev	overvågning	af	
PFLP	og	herunder	Appel-gruppen,	var	Frank	Jensen	souschef	i	afdelingen,	og	
afdelingslederen	var	Hilbert	Winther-Hinge.	Det	var	kun	ham	samt	få	af	de	andre	
sagsbehandlere	og	ledelsen,	som	beskæftigede	sig	med	Appel-gruppen.	Han	var	
den	gennemgående	sagsbehandler	vedrørende	Appel-gruppen	fra	sin	tiltrædel-
se	og	frem	til	røveriet	mod	en	pengetransport	ved	Købmagergade	Postkontor	i	
København	og	drabet	på	en	politibetjent	den	3.	november	1988,	og	han	brugte	
15-20%	af	sin	arbejdstid	herpå.	Under	introduktionen	til	området	fik	han	mundt-
lige	briefinger	og	adgang	 til	 alt	 relevant	materiale.	 I	den	 forbindelse	blev	han	

11	 Protokol	46.
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bekendt	med	anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	den	3.	juni	1986	på	Lobeliavej	på	
Amager	for	forsøg	på	biltyveri	mv.	En	del	af	det	skriftlige	materiale,	som	han	fik	
adgang	til,	bestod	i	et	ringbind	med	materiale	vedrørende	de	seneste	hændelser	
på	området.	I	ringbindet	var	bl.a.	en	hel	del	rapporter	fra	Københavns	Politi	om	
Lobeliavej-forholdet,	og	der	var	nogle	enkelte	rapporter	om	kontakt	mellem	PET	
og	Københavns	Politi.	Det	fremgik,	at	det	var	Christian	Dehn,	der	havde	varetaget	
kontakten	til	Københavns	Politi.	Christian	Dehn	var	stoppet	i	afdelingen,	da	han	
tiltrådte.	Det	var	hans	indtryk,	at	Københavns	Politi	havde	varetaget	efterforsk-
ningen	i	sagen,	og	PET	havde	forsøgt	at	få	flest	mulig	oplysninger	ud	af	sagen	til	
brug	for	overvågningen	af	Appel-gruppen.	Det	fremgik,	at	der	på	et	tidspunkt	var	
gået	noget	galt,	idet	Niels	Jørgensen	var	blevet	sigtet	og	dømt	for	at	have	brugt	
et	forfalsket	kørekort,	hvilket	Niels	Jørgensen	fik	en	bøde	på	500	kr.	for,	men	at	
sagen	i	øvrigt	”fusede	ud”.	Kollegaer	oplyste	ham	om,	at	det	beroede	på	en	fejl	
fra	Københavns	Politis	side.	Foreholdt	bilag	vedrørende	Niels	Jørgens	vedtagel-
se	af	19.	september	1986	af	bødeforlæg	for	overtrædelse	af	straffelovens	§	172,	
stk.	2,	jf.	stk.	1,	forklarede	han,	at	han	ikke	mindes	at	have	set	dette	bilag.	Det	
kan	godt	være,	at	Niels	Jørgensen	fik	et	bødeforlæg,	og	således	ikke	blev	dømt	
i	retten.	Efter	hans	opfattelse	var	man	kommet	til	bunds	 i	efterforskningen	af	
Lobeliavej-forholdet,	idet	alle	åbninger	var	undersøgt	og	havde	ført	til	”lukkede	
døre”.	Han	erindrer	 ikke	at	have	hørt	om	aftaler	mellem	PET	og	Københavns	
Politi	om	opdeling	af	efterforskningen	mellem	dem,	ligesom	han	ikke	kan	huske,	
at	kørekortet	var	totalforfalsket,	og	om	det	var	en	type	forfalskning,	som	man	
tidligere	havde	set.	

Af	rapport	af	29.	 juli	1986	udarbejdet	af	Christian	Dehn	med	følgende	”Emne:	
”APPLE-gruppen”.”,	 ”Vedr.:	 Samtale	 med	 ka.	 CRAMER,	 Teknisk	 Afdeling,	 Kø-
benhavn.”	fremgår	bl.a.,	at	på	baggrund	af	en	samtale	mellem	Christian	Dehn	
og	Cramer	fra	Teknisk	Afdeling	var	”Aksel	Mortensen-kørekortet”	samme	dag	
blevet	rekvireret	fra	Teknisk	Afdeling	i	Århus	på	foranledning	af	Cramer.	Teknisk	
Afdeling	i	København	ville	herefter	foretage	en	direkte	sammenligning	af	”Niels	
Jørgensen-kørekortet”	 og	 ”Aksel	 Mortensen-kørekortet”.	 Resultatet	 af	 denne	
undersøgelse	ville	senere	tilgå	PET’s	rapport.	Foreholdt	dette,	samt	at	man	hav-
de	konstateret,	at	forfalskningen	anvendt	af	Niels	Jørgensen	var	af	samme	type	
som	 anvendt	 i	 sagen	 fra	 Århus,	 forklarede	 han,	 at	 han	 ikke	 husker	 nærmere	
herom.	Hans	fokus	var	på	det	 fremadrettede	arbejde,	og	det	var	hans	 indtryk,	
at	efterforskningen	af	Lobeliavej-forholdet	var	afsluttet.	Han	blev	 foreholdt,	at	
Steen	Edeling	 i	 sin	 forklaring	 for	kommissionen	den	13.	april	2012	 forklarede	
bl.a.,	at	Steen	Edeling	gav	sagens	akter	og	kosterne	i	sagen	til	Christian	Dehn.	
Hertil	 forklarede	 han,	 at	 han	 ikke	 på	 noget	 tidspunkt	 har	 set	 originalsagen.	 I	
PET’s	sag	var	der	kopier	af	en	hel	del	materiale	fra	Københavns	Politi.	Han	blev	
foreholdt	 rapport	 af	 6.	 august	 1986	 ”Vedr.:	 Niels	 JØRGENSEN,”	 ”Emne:	 APP-
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LE-gruppen”	 udarbejdet	 af	 Christian	 Dehn	 vedrørende	 samtale	 med	 Steen	 E	
deling,	hvoraf	fremgår,	at	Steen	Edeling	”meddelte	d.d.,	at	Niels	JØRGENSEN	er	
tilsagt	til	afhøring	på	station	4	den	7.	august	1986.	Tilsigelsen	er	afsendt	for	en	
uge	siden	og	da	Niels	Jørgensen	ikke	har	ladet	høre	fra	sig,	må	det	formodes,	
at	han	vil	komme	på	det	anførte	tidspunkt.	Rapport	vedrørende	afhøringen	se-
nere	ville	tilgå	afdelingen”.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	husker,	om	Niels	
Jørgensen	blev	genafhørt.	Han	har	ikke	hørt	om,	at	PET	skulle	have	forsøgt	at	
påvirke	Københavns	Politi	 til	 at	behandle	Lobeliavej-forholdet	anderledes	end	
normalt,	og	det	er	heller	ikke	hans	indtryk,	at	det	var	tilfældet.

Han	blev	foreholdt	følgende	fra	rapport	af	28.	august	1986	”Vedr.:	APPLE-grup-
pen.”:	

”…
8.	KOMMENTAR

Ved	denne	gennemgang	af	Apple-gruppen	og	dens	aktiviteter,	har	der	teg-
net	sig	et	billede	af	en	særdeles	professionel	og	veltrænet	gruppe,	der	mis-
tænkes	for	at	stå	bag	grov	kriminalitet,	hvis	formål	er	at	yde	operationel	og	
logistisk	støtte	til	PFLPs	verdensomspændende	terror.
Det	er	internationalt	kendt,	at	PFLP	netop	nu	mangler	økonomiske	midler	
til	at	financere	sin	terror,	og	PFLPs	reaktivering	af	Apple-gruppen	skal	for-
mentlig	ses	i	lyset	af,	at	PFLP	forventer	et	fornyet	operationelt	samarbejde	
med	Apple-gruppen,	der	jo,	som	tidligere	nævnt,	er	rede	til	at	gøre	alt,	hvad	
PFLP	ønsker.

Som	en	logisk	konsekvens	af	dette	vil	vi	utvivlsomt	i	den	nærmeste	fremtid	
opleve	en	gentagelse	af	Apple-gruppen’s	tidligere	grove	kriminalitet.	”

Hertil	forklarede	han,	at	han	mener,	at	han	så	rapporten,	dengang	han	satte	sig	
ind	 i	materialet	om	Appel-gruppen.	Han	mindes	 ikke,	at	der	var	drøftelser	på	
grundlag	af	denne	rapport	mv.	om	at	prøve	at	foranledige	Københavns	Politi	til	
at	”gå	hårdt	til”	Niels	Jørgensen,	bl.a.	med	foreholdelse	af	oplysningerne	frem-
kommet	 vedrørende	 det	 totalforfalskede	 kørekort,	 herunder	 at	 forfalskningen	
var	af	samme	type	som	det	i	sagen	fra	Århus.

Han	blev	foreholdt	rekvisition	af	23.	februar	1987	til	afdeling	4	om	undersøgelse	
af,	om	Jan	Weimann	gennem	sit	arbejde	i	Regnecentralen	havde	haft	adgang	til	
et	lokale	i	Jyske	Bank,	hvor	indehaveren	af	det	originale	kørekort,	der	var	blevet	
forfalsket,	og	som	Niels	Jørgensen	blev	fundet	i	besiddelse	af	i	forbindelse	med	
Lobeliavej-forholdet,	havde	lagt	en	kopi	af	sit	kørekort	på	en	kvindelig	kollegas	
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skrivebord,	hvorefter	det	var	blevet	smidt	 i	papirkurven.	Af	rekvisitionen	frem-
går,	at	han	var	angivet	som	rekvirent	og	Hilbert	Winther-Hinge	som	afdelings-
leder.	 Hertil	 forklarede	 han,	 at	 han	 ikke	 husker	 nærmere	 om	 baggrunden	 for	
den	fortsatte	efterforskning	af	Lobeliavej-forholdet	på	dette	tidspunkt.	En	sådan	
rekvisition	skulle	normalt	godkendes	af	en	leder.	Som	han	husker	det,	førte	un-
dersøgelserne	til	det	svar,	at	Jan	Weimann	ikke	gennem	sit	arbejde	havde	haft	
adgang	til	lokalet	i	Jyske	Bank.	Foreholdt,	at	der	på	rekvisitionsskemaet	blandt	
andet	står	”[politimesterens	tjenestenummer]:	Kendt:	ja.”,	forklarede	han,	at	det	
betød,	at	nøglepersonen	for	rekvisitionen	var	registreret	i	PET.	Politimesterens	
tjenestenummer	var	i	denne	sammenhæng	således	en	betegnelse	for	PET	som	
helhed	og	ikke	for	politimesteren.

Foreholdt	brev	af	26.	maj	1987	fra	Københavns	Politi	til	Statsadvokaten	for	Kø-
benhavn	med	indstilling	om	henlæggelse	af	sagen	angående	Lobeliavej-forhol-
det	for	så	vidt	angik	sigtelserne	mod	Niels	Jørgensen	for	overtrædelse	af	straf-
felovens	§	164,	stk.	1,	og	§	293,	stk.	1,	jf.	§	21,	samt	statsadvokatens	tiltrædelse	
heraf	ved	påtegning	af	12.	juni	1987,	forklarede	han,	at	han	ikke	husker,	om	PET	
blev	orienteret	herom.	Om	det	var	 før	eller	efter	ovenstående	brev	 fra	Køben-
havns	Politi	til	Statsadvokaten	for	København,	at	han	fik	oplysning	om,	at	der	var	
sket	en	fejl	i	Københavns	Politis	håndtering	af	sagen,	husker	han	ikke.

Foreholdt	rapport	af	29.	oktober	1987	”Vedr.:	Vidneafhøring	den	23.	oktober	1987	
omkring	Niels	JØRGENSENS	anholdelse	den	3.	 juni	1986.”	udarbejdet	af	ham	
om	hans	afhøring	af	de	forurettede	i	Lobeliavej-forholdet,	forklarede	han,	at	epi-
soden	på	Lobeliavej	 forekom	ham	underlig	og	”hullet”,	hvorfor	han	foretog	en	
efterafhøring	af	de	forurettede.	Han	erindrer	det	ikke	konkret,	men	normalt	ville	
et	 sådant	 tiltag	 altid	 ske	 efter	 drøftelse	 med	 en	 af	 hans	 foresatte,	 formentlig	
Frank	Jensen.	Han	sagde	til	de	forurettede,	at	han	kom	fra	en	specialafdeling	i	
kriminalpolitiet,	som	beskæftigede	sig	med	uopklarede	røverier.	PET	var	på	det	
tidspunkt	også	en	kriminalafdeling.	Formålet	med	efterafhøringen	var	at	komme	
længere	ned	i	detaljerne	og	eventuelt	få	nye	oplysninger,	der	ikke	havde	været	
fremme	i	forbindelse	med	de	oprindelige	afhøringer.	Foreholdt,	at	det	fremgår	
af	rapporten,	at	han	foreviste	de	forurettede	fotos	af	blandt	andre	Jan	Weimann,	
Torkil	Lauesen	og	Niels	Jørgensen,	forklarede	han,	at	det	utvivlsomt	var	nogle	
af	PET’s	egne	fotos.	Normalt	ville	en	sådan	fotoforevisning	også	først	ske	efter	
drøftelse	med	en	af	hans	foresatte.	Han	rekvirerede	ikke	akter	fra	Københavns	
Politi	i	forbindelse	med	sin	forberedelse	af	genafhøringen	af	de	forurettede.	Han	
ved	ikke,	hvor	kosterne	fra	Lobeliavej-forholdet	da	befandt	sig.	Han	har	kun	set	
fotos	af	kosterne.
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Hilbert	Winther-Hinge12	
Hilbert	Winther-Hinge	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	1966	begyndte	i	PET´s	afdeling	
2,	der	beskæftigede	sig	med	uro.	Afdelingen	skiftede	under	en	omorganisering	
navn	til	afdeling	C.	Senere	kom	han	på	”russerholdet”,	og	efterfølgende	var	han	
uddannelsesleder.	Det	kan	godt	passe,	at	han	var	uddannelsesleder	fra	1976	til	
1978.	Derefter	var	han	en	kort	overgang	i	observationstjenesten,	inden	han	blev	
afdelingsleder	 i	afdeling	C,	hvilket	han	var	til	ca.	1989/90.	Mens	han	var	afde-
lingsleder	i	afdeling	C,	blev	afdelingen	en	kort	overgang	lagt	sammen	med	afde-
ling	T,	der	havde	terror	som	arbejdsområde.	Han	var	afdelingsleder	i	den	sam-
menlagte	afdeling.	I	forlængelse	heraf	kom	han	på	ny	til	observationstjenesten.	

PET	kom	ikke	som	sådan	ind	i	sagen	om	Niels	Jørgensens	anholdelse	den	3.	juni	
1986	på	Lobeliavej	på	Amager	for	forsøg	på	biltyveri	mv.	Det	var	ordenspolitiet,	
der	behandlede	sagen.	Han	blev	foreholdt,	at	Christian	Dehn	i	sin	forklaring	for	
kommissionen	den	13.	april	2012	forklarede	bl.a.,	at	Christian	Dehn	etablerede	
kontakt	mellem	PET	og	Københavns	Politi	vedrørende	sagen.	Desuden	forklare-
de	Christian	Dehn,	at	det	var	som	medarbejder	i	terrorafdelingen,	at	Christian	
Dehn	skabte	denne	kontakt,	og	at	Hilbert	Winther-Hinge	var	afdelingsleder	i	af-
delingen.	Hertil	forklarede	han,	at	”det	flyder	sammen”,	idet	han	både	har	været	
afdelingsleder	for	afdeling	C	og	den	senere	sammenlagte	afdeling.	Det	krævede	
ikke	en	tilladelse	fra	afdelingslederen	at	henvende	sig	til	Københavns	Politi	i	den	
foreliggende	sag,	og	han	var	 ikke	 involveret	heri.	Han	har	 ingen	erindring	om,	
hvordan	sagen	mod	Niels	Jørgensen	forløb,	og	hvilke	efterforskningsskridt	der	
blev	iværksat	i	sagen,	herunder	vedrørende	undersøgelsen	af	et	falsk	kørekort	
og	radioudstyr.	Han	blev	foreholdt	teknisk	erklæring	af	23.	juni	1986	fra	Rigspo-
litiets	Tekniske	Afdeling	til	station	4	vedrørende	et	forfalsket	kørekort,	som	Niels	
Jørgensen	havde	anvendt	i	forbindelse	med	forholdet	på	Lobeliavej.	Af	rapporten	
fremgår	bl.a.,	at	førerbeviset	med	sikkerhed	var	en	totalforfalskning,	og	at	det	
var	konstateret,	at	der	var	tale	om	en	kendt	forfalskningstype,	der	en	gang	tidli-
gere	var	registreret	i	Teknisk	Afdeling	i	forbindelse	med	en	sag	fra	Århus.	Hertil	
forklarede	han,	at	han	ikke	hørte	herom,	og	det	citerede	bringer	ikke	noget	frem	i	
erindringen.	Han	blev	foreholdt	teknisk	erklæring	af	8.	september	1986	fra	Rigs-
politiets	Tekniske	Afdeling	til	PET	vedrørende	undersøgelse	rekvireret	af	PET	af	
Niels	Jørgensens	falske	kørekort	fra	forholdet	på	Lobeliavej,	kørekortet	fra	sa-
gen	i	Århus	mv.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	har	noget	kendskab	hertil,	her-
under	hvem	fra	PET	der	havde	anmodet	om	denne	erklæring.	Han	husker	ikke	
drøftelser	om,	hvorvidt	PET	selvstændigt	skulle	iværksætte	en	efterforskning	i	

12	 Protokol	71.
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forbindelse	med	forholdet	på	Lobeliavej,	eller	om	man	skulle	lade	Københavns	
Politi	foretage	hele	efterforskningen.

Han	 blev	 foreholdt	 rapport	 af	 27.	 juni	 1986	 udarbejdet	 af	 PET	 med	 følgende	
”Emne:	PFLP-lederen	Marwan	El	FAHOUM’s	forsøg	på	at	genoptage	kontakten	
til	den	her	kendte	tidligere	aktive	sympatisørgruppe,	”APPLE-gruppen.””.	Hertil	
forklarede	han,	at	han	 ikke	erindrer	på	dette	 tidspunkt	at	have	været	bekendt	
med	forsøg	fra	PFLP’s	side	på	at	genoptage	kontakten	til	Appel-gruppen.	Han	
mener	ikke	at	have	set	denne	rapport	eller	andre	rapporter	herom,	og	det	fore-
holdte	bringer	ikke	noget	frem	i	erindringen.	

Han	 blev	 foreholdt	 følgende	 fra	 Peter	 Øvig	 Knudsen	 ”Blekingegadebanden”,		
s.	660	ff.:

”…
PET’s	strategi	var	efter	alt	at	dømme	at	undgå,	at	Niels	Jørgensen	og	der-
med	resten	af	hans	gruppe	fattede	mistanke	om,	at	tjenesten	var	involve-
ret.	Derfor	skulle	kriminalbetjentene	ikke	lade	sig	mærke	med	noget,	men	
blot	afhøre	den	anholdte,	sigte	ham	for	tyveriforsøg,	ransage	hans	bolig	og	
derpå	uden	videre	løslade	ham.
…

Den	fortsatte	efterforskning	i	sagen	blev	aftalt	nøje	med	terrorafdelingen	i	
PET.	Kriminalpolitiet	på	Station	4	fik	grønt	lys	til	ud	over	tyverisagen	også	
at	undersøge	forholdene	omkring	det	falske	kørekort	og	den	bærbare	Stor-
no-radio	af	typen	CQP863,	som	Niels	Jørgensen	havde	haft	 i	en	rem	om	
livet.	…
…

Længere	 fik	 kriminalbetjentene	 ikke	 lov	 til	 at	 komme	 med	 deres	 efter-
forskning.	Fra	dette	punkt	overtog	PET’s	terrorafdeling	selv	sagen,	og	sidst	
på	sommeren	mødte	et	par	PET-medarbejdere	på	Station	4	for	at	overtage	
både	rapporterne	i	sagen	og	de	koster,	som	efter	anholdelsen	af	Niels	Jør-
gensen	var	blevet	beslaglagt	af	politiet.	PET-medarbejderne	drog	således	
af	sted	fra	Hørhusvej	med	lædertasken	med	værktøj,	det	forfalskede	køre-
kort	og	den	bærbare	Storno-radio.
…”

Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	har	nogen	erindring	om	aftaler	med	Køben-
havns	Politi	om,	hvordan	efterforskningen	af	forholdet	på	Lobeliavej	skulle	fore-
gå.	
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Han	mindes	ikke,	om	PET	-	set	i	lyset	af	forholdet	på	Lobeliavej	og	PFLP’s	forsøg	
på	 at	 genoptage	 kontakten	 til	 Appel-gruppen	 -	 besluttede	 at	 se	 nærmere	 på,	
hvad	man	havde	af	oplysninger	om	Appel-gruppen.	

Han	blev	foreholdt	rapport	af	28.	august	1986	”Vedr.:	APPLE-gruppen.”	udarbej-
det	af	Erling	Sigurd	Hjort,	PET,	hvoraf	fremgår	bl.a.:	

”…
8.	KOMMENTAR

Ved	denne	gennemgang	af	Apple-gruppen	og	dens	aktiviteter,	har	der	teg-
net	sig	et	billede	af	en	særdeles	professionel	og	veltrænet	gruppe,	der	mis-
tænkes	for	at	stå	bag	grov	kriminalitet,	hvis	formål	er	at	yde	operationel	og	
logistisk	støtte	til	PFLPs	verdensomspændende	terror.
Det	er	internationalt	kendt,	at	PFLP	netop	nu	mangler	økonomiske	midler	
til	at	financere	sin	terror,	og	PFLPs	reaktivering	af	Apple-gruppen	skal	for-
mentlig	ses	i	lyset	af,	at	PFLP	forventer	et	fornyet	operationelt	samarbejde	
med	Apple-gruppen,	der	jo,	som	tidligere	nævnt,	er	rede	til	at	gøre	alt,	hvad	
PFLP	ønsker.

Som	en	logisk	konsekvens	af	dette	vil	vi	utvivlsomt	i	den	nærmeste	fremtid	
opleve	en	gentagelse	af	Apple-gruppen’s	tidligere	grove	kriminalitet.	”

Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	har	set	denne	rapport.	Han	blev	foreholdt,	at	
Erling	Sigurd	Hjort	i	sin	forklaring	for	kommissionen	den	11.	april	2012	forklare-
de	bl.a.,	at	Erling	Sigurd	Hjort	afleverede	rapporten	med	underbilag	til	ham,	og	
at	den	eneste	tilbagemelding,	Erling	Sigurd	Hjort	fik	vedrørende	rapporten,	var,	
at	han	havde	videregivet	rapporten	til	Per	Larsen.	Hertil	forklarede	han,	at	det	
ville	være	naturligt	og	sikkert	kan	passe,	at	han	har	givet	rapporten	videre	til	Per	
Larsen,	men	han	erindrer	 ikke	rapporten.	Han	husker	 ikke,	om	han	fik	nogen	
tilbagemelding	fra	Per	Larsen	vedrørende	rapporten.	

Frank	Jan	Jensen13

Frank	Jan	Jensen	har	 forklaret	bl.a.,	at	han	er	operativ	chef	 i	PET.	Han	blev	 i	
1972	ansat	i	politiet.	I	maj	1985	blev	han	souschef	i	PET’s	afdeling	2,	hvis	om-
råder	bl.a.	 var	ekstremisme	og	 terrorisme.	Hilbert	Winther-Hinge	var	chef	og	
varetog	primært	ekstremismeområdet,	mens	han	primært	tog	sig	af	terror.	Han	

13	 Protokol	51.
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var	i	afdelingen	frem	til	foråret	1988,	hvor	han	blev	leder	af	terrorafdelingen,	idet	
terrorområdet	blev	gjort	til	en	selvstændig	afdeling,	afdeling	5.	

Han	 hørte	 først	 om	 Appel-gruppen	 efter	 anholdelsen	 af	 Niels	 Jørgensen	 den		
3.	juni	1986	på	Lobeliavej	på	Amager	for	forsøg	på	biltyveri	mv.	Indtil	da	havde	
han	som	souschef	 i	afdeling	2	hovedsageligt	været	optaget	af	fire	store	sager.	
Det	drejede	sig	om	to	bombeattentater	i	juli	og	september	1985	i	København	og	
drabet	i	februar	1986	på	Oluf	Palme,	hvor	der	var	en	række	spor	til	Danmark,	
samt	en	stor	spionagesag,	der	foregik	i	samarbejde	med	en	udenlandsk	tjene-
ste.	 Af	 samme	 grund	 var	 han	 i	 udlandet,	 da	 Niels	 Jørgensen	 blev	 anholdt	 på	
Lobeliavej.	Da	han	kom	hjem	fra	udlandsrejsen	sidst	i	juni	1986,	blev	han	briefet	
om	Appel-gruppen,	herunder	om	anholdelsen	på	Lobeliavej.	Det	var	også	først	
på	dette	tidspunkt,	at	han	blev	bekendt	med	PET’s	overvågning	af	en	række	her-
boende	palæstinensere	med	 tilknytning	 til	PFLP.	På	baggrund	af	anholdelsen	
på	Lobeliavej	sammenholdt	med	næsten	samtidige	oplysninger	om	bl.a.	PFLP’s	
forsøg	på	at	genaktivere	Appel-gruppen	kunne	han	regne	ud,	at	det	var	et	om-
råde,	som	de	ville	skulle	sætte	ind	på	i	fremtiden.	Han	bad	derfor	Erling	Sigurd	
Hjort,	som	han	havde	arbejdet	sammen	med	i	spionageafdelingen,	om	at	fore-
tage	en	sammenskrivning	om	Appel-gruppen	på	grundlag	af	det	meget	omfat-
tende	materiale,	som	han	var	blevet	præsenteret	for.	Han	mener	ikke,	at	Erling	
Sigurd	Hjort	forinden	havde	beskæftiget	sig	med	Appel-gruppen.	Der	havde	tidli-
gere	været	medarbejdere	i	terrorafdelingen,	som	havde	haft	Appel-gruppen	som	
arbejdsområde,	men	det	mener	han	ikke,	at	der	var	på	dette	tidspunkt.	Det	hang	
sammen	med,	at	PET	op	til	dette	tidspunkt	havde	indtryk	af,	at	Appel-gruppen	
var	deaktiveret.	

Han	blev	foreholdt	rapport	af	28.	august	1986	”Vedr.:	APPLE-gruppen.”,	hvoraf	
bl.a.	fremgår:	

”…
8.	KOMMENTAR

Ved	denne	gennemgang	af	Apple-gruppen	og	dens	aktiviteter,	har	der	teg-
net	sig	et	billede	af	en	særdeles	professionel	og	veltrænet	gruppe,	der	mis-
tænkes	for	at	stå	bag	grov	kriminalitet,	hvis	formål	er	at	yde	operationel	og	
logistisk	støtte	til	PFLPs	verdensomspændende	terror.
Det	er	internationalt	kendt,	at	PFLP	netop	nu	mangler	økonomiske	midler	
til	at	financere	sin	terror,	og	PFLPs	reaktivering	af	Apple-gruppen	skal	for-
mentlig	ses	i	lyset	af,	at	PFLP	forventer	et	fornyet	operationelt	samarbejde	
med	Apple-gruppen,	der	jo,	som	tidligere	nævnt,	er	rede	til	at	gøre	alt,	hvad	
PFLP	ønsker.
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Som	en	logisk	konsekvens	af	dette	vil	vi	utvivlsomt	i	den	nærmeste	fremtid	
opleve	en	gentagelse	af	Apple-gruppen’s	tidligere	grove	kriminalitet.	”

Hertil	forklarede	han,	at	det	er	denne	rapport,	som	han	bad	Erling	Sigurd	Hjort	
om	at	udarbejde.	Han	husker	ikke,	om	Erling	Sigurd	Hjort	udarbejdede	under-
rapporter	til	denne	rapport.	Foreholdt,	at	Erling	Sigurd	Hjort	tillige	udarbejdede	
rapporter	om	Peter	Døllner,	Jan	Weimann,	Niels	Jørgensen	og	Torkil	Lauesen,	
forklarede	han,	at	han	ikke	husker	disse	rapporter.	

Han	blev	foreholdt	rapport	af	15.	juli	1986	med	følgende	”Emne:	Oplysningsrap-
port	vedrørende	PFLP-lederen,	Marwan	EL	FAHOUM’s	forsøg	på	at	genoptage	
kontakten	til	den	her	kendte	tidligere	aktive	sympatisør-gruppe	”APPLE-grup-
pen”,	samt	en	ny	ukendt	gruppe	ved	navn	”OMAN-gruppen”.”	udarbejdet	af	Sø-
ren	Nielsen	til	brug	for	rettens	behandling	af	anmodninger	om	indgreb	i	med-
delelseshemmeligheden	over	for	bl.a.	Torkil	Lauesen,	Jan	Weimann	og	forlaget	
Manifest.	Hertil	forklarede	han,	at	Søren	Nielsen	var	i	terroristdelen	af	afdeling	
2,	mens	Erling	Sigurd	Hjort	var	i	ekstremismedelen.	Han	gav	Erling	Sigurd	Hjort	
opgaven	med	at	udarbejde	sammenskrivningen	om	Appel-gruppen,	idet	Erling	
Sigurd	Hjort	havde	erfaring	med	at	udarbejde	sammenskrivninger	fra	sin	tid	 i	
spionageafdelingen,	hvor	man	udarbejdede	mange	store	analyser.	Det	var	med-
arbejdere	 fra	 terror	delen,	der	 som	 omtalt	briefede	ham	 om	 Appel-gruppen	 i	
slutningen	af	juni	1986.	I	tilknytning	til	briefingen	tænkte	han,	at	det	var	under-
ligt,	 at	det	 ikke	havde	 været	muligt	 at	 fængsle	Appel-gruppens	medlemmer	 i	
forbindelse	med	de	tidligere	røverier,	som	gruppen	havde	været	mistænkt	for.	
Hans	konklusion	herpå	var,	at	Appel-gruppens	medlemmer	måtte	være	meget	
professionelle,	dygtige	og	veltrænede,	siden	det	ikke	var	sket.	

Han	 husker	 ikke,	 hvordan	 kontakten	 mellem	 PET	 og	 Københavns	 Politi	 blev	
etableret	 i	 forbindelse	med	anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	på	Lobeliavej.	Ar-
bejdsfordelingen	mellem	PET	og	Københavns	Politi	vedrørende	denne	sag	var,	at	
Københavns	Politi	tog	sig	af	den	strafferetlige	vinkel,	herunder	efterforskningen	
af	den	falske	identitet	og	Storno-radioen,	mens	PET´s	primære	opgave	var	den	
efterretningsmæssige	vinkel.	PET’s	fokus	var	at	få	oplysninger	om	Appel-grup-
pen	 og	 Oman-gruppen.	 Han	 blev	 foreholdt	 teknisk	 erklæring	 af	 23.	 juni	 1986	
fra	Rigspolitiets	Tekniske	Afdeling	til	station	4	vedrørende	et	forfalsket	kørekort,	
som	Niels	Jørgensen	havde	anvendt	i	forbindelse	med	forholdet	på	Lobeliavej.	
Af	rapporten	fremgår	bl.a.,	at	førerbeviset	med	sikkerhed	var	en	totalforfalsk-
ning,	og	at	det	 var	konstateret,	at	der	var	 tale	om	en	kendt	 forfalskningstype,	
der	en	gang	tidligere	var	registreret	i	Teknisk	Afdeling	i	forbindelse	med	en	sag	
fra	Århus.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	erindrer,	om	denne	oplysning	gav	
anledning	til	yderligere	undersøgelser.	
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Af	rapport	af	29.	 juli	1986	udarbejdet	af	Christian	Dehn	med	følgende	”Emne:	
”APPLE-gruppen”.”,	 ”Vedr.:	 Samtale	 med	 ka.	 CRAMER,	 Teknisk	 Afdeling,	 Kø-
benhavn.”	fremgår	bl.a.,	at	på	baggrund	af	en	samtale	mellem	Christian	Dehn	
og	Cramer	fra	Teknisk	Afdeling	var	”Aksel	Mortensen-kørekortet”	samme	dag	
blevet	rekvireret	fra	Teknisk	Afdeling	i	Århus	på	foranledning	af	Cramer.	Teknisk	
Afdeling	i	København	ville	herefter	foretage	en	direkte	sammenligning	af	”Niels	
Jørgensen-kørekortet”	 og	 ”Aksel	 Mortensen-kørekortet”.	 Resultatet	 af	 denne	
undersøgelse	ville	senere	tilgå	PET’s	rapport.	Foreholdt	dette,	forklarede	han,	at	
det	almindelige	politimæssige	arbejde	hørte	under	Københavns	Politi.	PET	fulg-
te	med	fra	sidelinjen	og	koncentrerede	sig	som	forklaret	om	den	efterretnings-
mæssige	 vinkel.	 PET	 iværksatte	 således	 efter	 sommerferien	 i	 1986	 en	 række	
overvågningstiltag	over	 for	Appel-gruppen	og	de	kendte	PFLP-folk	 i	Danmark	
med	henblik	på	at	afklare,	hvad	det	var,	som	Appel-gruppen	skulle	gøre	for	PFLP.	
Den	operative	chef,	Per	Larsen,	var	involveret	i	drøftelserne	om	iværksættelsen	
af	disse	tiltag.	Han	blev	foreholdt	følgende	fra	note	af	30.	juni	1986	vedhæftet	på	
kopi	af	rapport	af	30.	juni	1986	udarbejdet	af	Søren	Nielsen	med	følgende	”Emne:	
PFLP-lederen	Marwan	El	FAHOUM’s	forsøg	på	at	genoptage	kontakten	til	den	
her	kendte	tidligere	aktive	sympatisørgruppe,	”APPLE-gruppen,	samt	en	for	os,	
indtil	nu,	ukendt	gruppe	ved	navn	”Oman-gruppen”.”:	

”Disse	 forhold	 må	 afklares	 og	 vil	 kræve	 en	 større	 indsats	 m.h.p.	 OBS,	 	
aflytning,	osv.	
En	 større	 prioritering/disponeringsindsats	 på	 afd.	 2-T’s	 område	 vil	 være	
nødvendig.	…”

Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	husker	drøftelser	om	anvendelse	af	ressourcer	
på	overvågningen	af	Appel-gruppen,	men	henset	til	størrelsen	af	de	daværende	
ressourcer	har	det	utvivlsomt	krævet	nærmere	drøftelser.	Der	var	10-11	mand	til	
at	dække	hele	terrorområdet.	

Samarbejdet	mellem	PET	og	Københavns	Politi	vedrørende	forholdet	på	Lobe-
liavej	 ebbede	 ud	 i	 løbet	 af	 efteråret	 1986,	 da	 der	 ikke	 var	 flere	 efterretnings-
mæssige	oplysninger	at	komme	efter	for	PET.	Senere	tog	PET	dele	af	Lobelia-
vej-forholdet	op	igen,	hvilket	beroede	på	efterretningsmæssige	overvejelser.	Han	
blev	foreholdt	rapport	af	6.	august	1986	”Vedr.:	Niels	JØRGENSEN,	…”	”Emne:	
APPLE-gruppen.”	 udarbejdet	 af	 PET	 vedrørende	 samtale	 med	 Steen	 Edeling,	
Københavns	 Politi,	 hvoraf	 fremgår,	 at	 Steen	 Edeling	 oplyste,	 at	 Niels	 Jørgen-
sen	var	tilsagt	til	afhøring	på	station	4	den	7.	august	1986,	og	da	Niels	Jørgen-
sen	ikke	havde	ladet	høre	fra	sig,	måtte	det	formodes,	at	Niels	Jørgensen	ville	
komme	på	det	anførte	 tidspunkt.	Desuden	 fremgik	det,	at	 rapport	vedrørende	
afhøringen	senere	ville	tilgå	PET.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	husker,	om	
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Niels	Jørgensen	blev	afhørt,	eller	hvad	der	skete.	Han	husker	ikke	drøftelser	om,	
hvorvidt	det	ville	være	uhensigtsmæssigt	at	afhøre	Niels	Jørgensen.	Efter	hans	
opfattelse	ville	det	have	været	hensigtsmæssigt,	 idet	de	havde	en	overvågning	
af	Appel-gruppen	i	gang,	hvorfor	der	ville	være	mulighed	for	at	følge	med	i	de	
reaktioner,	der	erfaringsmæssigt	ville	vise	sig	efter	en	sådan	afhøring.	

Han	 blev	 foreholdt	 følgende	 fra	 Peter	 Øvig	 Knudsen	 ”Blekingegadebanden”,		
s.	662:

”…
Længere	 fik	 kriminalbetjentene	 ikke	 lov	 til	 at	 komme	 med	 deres	 efter-
forskning.	Fra	dette	punkt	overtog	PET’s	terrorafdeling	selv	sagen,	og	sidst	
på	sommeren	mødte	et	par	PET-medarbejdere	op	på	Station	4	for	at	over-
tage	både	rapporterne	i	sagen	og	de	koster,	som	efter	anholdelsen	af	Niels	
Jørgensen	var	blevet	beslaglagt	af	politiet.	PET-medarbejderne	drog	såle-
des	af	sted	fra	Hørhusvej	med	lædertasken	med	værktøj,	det	forfalskede	
kørekort	og	den	bærbare	Storno-radio.
…”

Hertil	 forklarede	han,	at	han	 ikke	er	bekendt	med,	at	PET	skulle	have	hentet	
sagens	akter	og	koster	hos	Københavns	Politi	som	beskrevet.	PET	havde	foreta-
get	efterforskning	omkring	Storno-radioen,	men	man	løb	panden	mod	en	mur,	
ligesom	Københavns	Politi	havde	gjort,	idet	der	hele	vejen	i	gennem	var	anvendt	
falske	identiteter.	

Han	blev	foreholdt	teknisk	erklæring	af	8.	september	1986	fra	Rigspolitiets	Tek-
niske	Afdeling	til	PET	vedrørende	undersøgelse	rekvireret	af	PET	af	bl.a.	Niels	
Jørgensens	 falske	 kørekort	 fra	 Lobeliavej-forholdet.	 Hertil	 forklarede	 han,	 at	
han	ikke	er	bekendt	med,	om	PET	videregav	oplysningerne	herfra	til	Københavns	
Politi,	men	han	kan	ikke	se,	hvorfor	PET	ikke	skulle	have	gjort	det.	Det	var	ikke	
et	problem,	at	det	 fremgik	af	erklæringen,	at	den	 var	udarbejdet	 til	PET,	 idet	
oplysningerne	kunne	skrives	ind	i	en	rapport	på	Rigspolitiets	brevpapir	uden	an-
givelse	af,	at	det	var	fra	PET,	at	oplysningerne	stammede.	Det	var	en	sædvanlig	
fremgangsmåde,	når	PET	videregav	oplysninger	til	det	almindelige	politi.	

Han	 blev	 foreholdt,	 at	 Steen	 Edeling	 i	 sin	 forklaring	 for	 kommissionen	 den		
13.	april	2012	forklarede	bl.a.,	at	Steen	Edeling	efter	aftale	med	sin	chef	over-
gav	et	sagsomslag	med	de	originale	akter	til	nogle	medarbejdere	fra	PET,	og	at	
ingen	var	interesserede	i,	at	der	blev	afholdt	et	retsmøde	med	Niels	Jørgensen,	
idet	man	ikke	ønskede	at	afsløre	PET’s	interesse	i	sagen	over	for	Niels	Jørgen-
sen.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	husker	noget	herom,	og	i	øvrigt	lyder	det	
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beskrevne	i	et	vist	omfang	mærkeligt.	PET	havde	som	nævnt	ingen	interesse	i,	at	
Niels	Jørgensen	ikke	blev	afhørt.	Han	er	enig	i,	at	det	ville	være	uhensigtsmæs-
sigt,	hvis	Niels	Jørgensen	blev	bekendt	med	PET’s	interesse	i	sagen,	men	netop	
hvis	man	begyndte	at	gøre	tingene	anderledes	end	normalt,	ville	det	efter	hans	
opfattelse	være	egnet	til	at	vække	mistænksomhed.	Derfor	forstår	han	ikke	tan-
kegangen	bag	den	skitserede	fremgangsmåde	med	at	undgå	et	retsmøde,	når	
det	ville	være	sædvanligt	i	en	sag	som	den	foreliggende.	

Han	 blev	 foreholdt	 rapport	 af	 4.	 september	 1986	 ”Vedr.:	 Torkil	 LAUESEN,	 …”,	
”Emne:	OPERATION	PINEAPPLE”,	hvoraf	det	fremgår,	at	den	nævnte	operation	
var	en	teknisk	operation	rettet	imod	Torkil	Lauesen	med	det	formål	at	klarlægge	
dennes	og	de	andre	medlemmer	af	Appel-gruppens	aktiviteter	til	fordel	for	PFLP.	
Hertil	forklarede	han,	at	operationen	var	et	led	i	tiltagene	over	for	Appel-gruppen	
på	baggrund	af	forholdet	på	Lobeliavej	og	oplysningerne	om	PFLP’s	forsøg	på	at	
genaktivere	gruppen.	Operationen	var	ikke	affødt	af	Erling	Sigurd	Hjorts	analyse.

Foreholdt,	at	der	har	været	teorier	fremme	om,	at	PET’s	hensyntagen	til	frem-
skaffelse	af	oplysninger	til	udenlandske	efterretningstjenester	var	årsagen	til,	at	
Niels	Jørgensen	alene	kom	til	at	betale	en	bøde	i	forbindelse	med	forholdet	på	
Lobelievaj,	forklarede	han,	at	der	ikke	har	været	sådanne	overvejelser	involveret.	
De	udvekslede	 jævnligt	oplysninger	om	PFLP-sympatisører	med	andre	landes	
efterretningstjenester.	Samarbejdet	med	andre	tjenester	foregår	således,	at	tje-
nesterne	som	udgangspunkt	 ingen	mening	har	om	den	måde,	hvorpå	det	en-
kelte	land	indhenter	oplysninger,	ligesom	man	ingen	indflydelse	har	herpå.	Kun	
hvis	en	udenlandsk	tjeneste	selv	har	bidraget	til	indhentelsen	af	oplysninger,	er	
der	et	hensyn	at	tage	til	denne	udenlandske	tjeneste.	I	forbindelse	med	forløbet	
efter	anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	på	Lobeliavej	var	der	ingen	hensyn	at	tage	
til	udenlandske	tjenester.	

Han	blev	bekendt	med,	at	Københavns	Politi	begik	nogle	fejl	i	forbindelse	med	
retsforfølgningen	af	Niels	Jørgensen	for	forholdet	på	Lobeliavej.	Foreholdt	bilag	
vedrørende	bødeforlæg	af	9.	 september	1986	 til	Niels	Jørgensen	 for	overtræ-
delse	af	straffelovens	§	172,	stk.	2,	jfr.	§	171,	forklarede	han,	at	han	ikke	husker,	
hvornår	han	fik	at	vide,	at	Niels	Jørgensen	havde	fået	et	bødeforlæg	vedrørende	
dokumentfalskforholdet,	 ligesom	 han	 ikke	 husker,	 hvordan	 de	 øvrige	 forhold,	
som	Niels	Jørgensen	var	sigtet	for,	blev	afsluttet.	

PET	prøvede	at	få	flest	mulige	oplysninger	ud	af	Lobeliavej-forholdet,	og	han	er	
bekendt	med,	at	en	medarbejder	fra	PET	var	ude	at	genafhøre	de	forurettede	i	
sagen	om	forsøget	på	at	brugsstjæle	en	bil.	Han	husker	ikke,	hvad	medarbejde-
ren	spurgte	de	forurettede	om,	men	det	normale	ville	være,	at	man	bl.a.	foreviste	
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fotos	af	de	andre	medlemmer	af	gruppen	for	at	konstatere,	om	disse	havde	været	
med.	Han	har	ikke	erindring	om	at	have	bedt	medarbejderen	om	at	foretage	den-
ne	genafhøring,	men	han	kan	ikke	udelukke,	at	det	var	tilfældet.	

I	 forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	ringe-
de	han	til	chefen	for	Københavns	Politis	røveriafdeling,	kriminalinspektør	Kurt	
Olsen,	 og	 henledte	 opmærksomheden	 på	 Appel-gruppens	 medlemmer.	 Han	
mener,	at	han	henviste	 til	oplysninger	om	gruppen,	som	PET,	så	vidt	han	hu-
sker,	havde	givet	Københavns	Politi	et	halvt	år	tidligere.	Oplysningerne	var	blevet	
givet	 til	Københavns	Politi	 i	 form	af	et	uddrag	af	Erling	Sigurd	Hjorts	rapport.	
Baggrunden	 for	at	give	Københavns	Politi	dette	uddrag	var,	at	det	 var	oplagt,	
at	forholdet	på	Lobeliavej	var	et	led	i	forberedelsen	af	noget	større.	Han	husker	
ikke,	hvem	i	røveriafdelingen	der	fik	oplysningerne.	Hans	erindring	om	dette	tip	
til	Københavns	Politi	et	halvt	år	inden	røveriet	mod	Daells	Varehus	er	dog	noget	
usikker,	og	han	er	ikke	100%	sikker	på,	at	det	fandt	sted,	men	det	er	sådan,	som	
han	husker	det	i	dag.

Per	Claus	Larsen14

Per	Claus	Larsen	har	 forklaret	bl.a.,	at	han	den	15.	oktober	1966	blev	ansat	 i	
Københavns	Politi.	Her	var	han,	indtil	han	den	1.	februar	1983	fik	stillingen	som	
kriminalinspektør	i	PET.	Efter	ni	år	i	denne	stilling	kom	han	til	Glostrup	Politi,	
hvor	han	var	i	et	års	tid,	inden	han	igen	kom	til	Københavns	Politi.

Han	 husker	 ikke,	 hvordan	 PET	 blev	 opmærksom	 på,	 at	 Niels	 Jørgensen	 den		
3.	juni	1986	var	blevet	anholdt	på	Lobeliavej	på	Amager	for	forsøg	på	biltyveri	mv.,	
ligesom	han	ikke	erindrer,	hvornår	han	hørte	om	anholdelsen,	eller	hvordan	han	
blev	orienteret	herom.	Han	husker	heller	ikke,	hvornår	han	blev	bekendt	med,	
at	det	 forfalskede	kørekort,	 som	Niels	Jørgensen	havde	anvendt	 i	 forbindelse	
med	forholdet	på	Lobeliavej,	var	af	samme	type	som	det	kørekort,	Peter	Døllner	
havde	anvendt	i	Århus-sagen.	

Han	blev	foreholdt	teknisk	erklæring	af	23.	juni	1986	fra	Rigspolitiets	Tekniske	
Afdeling	til	station	4	vedrørende	et	forfalsket	kørekort,	som	Niels	Jørgensen	hav-
de	anvendt	i	forbindelse	med	forholdet	på	Lobeliavej.	Af	rapporten	fremgår	bl.a.,	
at	førerbeviset	med	sikkerhed	var	en	totalforfalskning,	og	at	det	var	konstateret,	
at	 der	 var	 tale	 om	 en	 kendt	 forfalskningstype,	 der	 en	 gang	 tidligere	 var	 regi-
streret	i	Teknisk	Afdeling	i	forbindelse	med	en	sag	fra	Århus.	Hertil	forklarede	
han,	at	Københavns	Politi	holdt	PET	orienteret	om	forløbet	af	Københavns	Politis	

14	 Protokol	51.
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efterforskning	i	sagen.	Han	husker	ikke,	om	PET	og	Københavns	Politi	drøftede	
det	 videre	 efterforskningsmæssige	 forløb,	 og	 hvorvidt	 der	 blev	 indgået	 aftaler	
om	fordelingen	af	de	forskellige	dele	af	efterforskningen,	herunder	vedrørende	
kørekortet	og	Storno-radioen.	

Han	blev	foreholdt	teknisk	erklæring	af	8.	september	1986	fra	Rigspolitiets	Tek-
niske	Afdeling	til	PET	vedrørende	undersøgelse	rekvireret	af	PET	af	bl.a.	Niels	
Jørgensens	falske	kørekort	fra	forholdet	på	Lobeliavej.	Hertil	forklarede	han,	at	
PET	godt	kan	have	overtaget	efterforskningen	vedrørende	kørekortet.	

Han	 blev	 foreholdt	 følgende	 fra	 Peter	 Øvig	 Knudsen	 ”Blekingegadebanden”,		
s.	660	f.:

”…
PET’s	strategi	var	efter	alt	at	dømme	at	undgå,	at	Niels	Jørgensen	og	der-
med	resten	af	hans	gruppe	fattede	mistanke	om,	at	tjenesten	var	involve-
ret.	Derfor	skulle	kriminalbetjentene	ikke	lade	sig	mærke	med	noget,	men	
blot	afhøre	den	anholdte,	sigte	ham	for	tyveriforsøg,	ransage	hans	bolig	og	
derpå	uden	videre	løslade	ham.
…

Den	fortsatte	efterforskning	i	sagen	blev	aftalt	nøje	med	terrorafdelingen	
i	PET.	…”

Hertil	forklarede	han,	at	Appel-gruppens	medlemmer	var	bekendt	med,	at	PET	
overvågede	dem,	og	de	må	have	regnet	med,	at	når	en	af	gruppens	medlemmer	
blev	efterforsket	af	det	almindelige	politi,	da	blev	PET	 informeret	om	sagen.	 I	
øvrigt	kan	det	konstateres,	at	anholdelsen	ikke	afskrækkede	gruppen	fra	at	fort-
sætte	med	at	begå	røverier.	Som	nævnt	husker	han	ikke,	om	der	blev	indgået	af-
taler	mellem	Københavns	Politi	og	PET	om	opgavefordelingen.	Ud	fra	almindelig	
praksis	er	det	formentlig	rigtigt,	at	PET	ikke	ønskede	at	blive	nævnt	i	forbindelse	
med	Københavns	Politis	efterforskning.	Som	udgangspunkt	var	PET	alene	med	
på	sidelinjen	i	en	sådan	sag,	hvor	PET	ville	søge	at	få	mest	mulig	 information	
derfra.	

I	rapport	af	27.	juni	1986	udarbejdet	af	PET	med	følgende	”Emne:	PFLP-lederen	
Marwan	El	FAHOUM’s	forsøg	på	at	genoptage	kontakten	til	den	her	kendte	tidli-
gere	aktive	sympatisørgruppe,	”APPLE-gruppen.””	nævnes	det	bl.a.,	at	gruppen	
havde	været	mistænkt	i	forbindelse	med	sagen	om	frihedsberøvelse	og	forsøg	
på	bankrøveri	i	Glostrup	den	7.	juli	1980	og	røveriet	i	Lyngby,	samt	at	det	var	in-
ternationalt	kendt,	at	PFLP	pt.	netop	manglede	økonomiske	midler,	hvorfor	det	
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ikke	kunne	udelukkes,	at	Marwan	el	Fahoums	fornyede	 interesse	 for	gruppen	
kunne	være	et	ønske	om	at	genoptage	tidligere	tiders	aktiviteter	med	det	formål	
at	skaffe	økonomiske	midler	til	PFLP	formentlig	ved	at	udføre	kriminalitet	her	i	
landet.	Foreholdt	dette,	forklarede	han,	at	oplysningerne	om	PFLP’s	forsøg	på	
at	genoptage	kontakten	til	Appel-gruppen	kom	fra	telefonaflytning	af	herboende	
medlemmer	af	PFLP.	Oversættelsen	af	aflyttede	samtaler	på	arabisk	skete	på	
dette	tidspunkt	med	bistand	fra	en	anden	efterretningstjeneste.	Det	blev	senere	
ændret,	således	at	PET	ansatte	egne	arabiskkyndige	tolke.	

Han	 blev	 foreholdt	 rapport	 af	 30.	 juni	 1986	 udarbejdet	 af	 PET	 med	 følgende	
”Emne:	PFLP-lederen	Marwan	El	FAHOUM’s	forsøg	på	at	genoptage	kontakten	
til	den	her	kendte,	tidligere	aktive,	sympatisørgruppe,	”APPLE-gruppen”,	samt	
en	for	os,	indtil	nu,	ukendt	gruppe	ved	navn	”OMAN-gruppen.”		”Vedr.:	Thorkild	
LAUERSEN	FRANDSEN,	…	Jan	Carl	WEIMANN,	…	Niels	JØRGENSEN,	…	Peter	
DØLLNER	…”	til	brug	for	 indhentelse	af	rettens	tilladelse	til	 indgreb	i	medde-
lelseshemmeligheden	(telefon	–	og	postkendelse)	over	for	Peter	Døllner,	Torkil	
Lauesen,	Jan	Weimann,	Niels	Jørgensen,	forlaget	Manifest	m.fl.	Hertil	 forkla-
rede	han,	at	disse	 indgreb	i	meddelelseshemmeligheden	krævede	drøftelse	af	
ressourcerne	hertil.	

Af	note	af	30.	juni	1986	vedhæftet	på	kopi	af	ovennævnte	rapport	af	27.	juni	1986	
fremgår	bl.a.:	

”Disse	 forhold	 må	 afklares	 og	 vil	 kræve	 en	 større	 indsats	 m.h.p.	 OBS,	 	
aflytning,	osv.	
En	 større	 prioritering/disponeringsindsats	 på	 afd.	 2-T’s	 område	 vil	 være	
nødvendig.	…”

Foreholdt	dette,	forklarede	han,	at	det	blev	besluttet	at	afsætte	de	fornødne	res-
sourcer	til	at	foretage	den	ønskede	overvågning	af	Appel-gruppen.	

Han	blev	foreholdt	udskrift	af	aflytning	af	Hassan	Abu-Dayas	telefon	den	24.	juli	
1986,	hvoraf	bl.a.	fremgår,	at	Hassan	Abu-Daya	havde	mødt	”Tompson”,	der	ikke	
ønskede	at	oplyse	sit	telefonnummer,	men	”fremhævede,	at	de	var	klar	til	at	gøre	
alt	hvad	FAHOUM	ønskede”.	Ifølge	rapporten	om	telefonsamtalen	gav	efterføl-
gende	efterforskning	indicier	for,	at	Tompson	var	identisk	med	Torkil	Lauesen.	
Hertil	forklarede	han,	at	således	som	det	hele	tiden	havde	været,	var	opgaven	for	
PET	at	finde	ud	af,	hvad	Appel-gruppen	gjorde	for	PFLP.	

Foreholdt	rapport	af	24.	juli	1986	med	følgende	”Emne:	Optagelse	af	foto	af	med-
lemmerne	 af	 ”APPLE-gruppen	 og	 ”OMAN-gruppen”.”	 udarbejdet	 af	 PET	 med	



	 982	

lobeliavej



anmodning	 til	afdeling	4	om	optagelse	af	 fotos	af	blandt	andre	Peter	Døllner,	
Torkil	”Lauersen”,	Jan	Weimann	og	Niels	Jørgensen,	forklarede	han,	at	han	for-
moder,	at	baggrunden	for	anmodningen	formentlig	var	et	rutinemæssigt	ønske	
om	at	få	friske	fotos	af	Appel-gruppens	medlemmer,	efter	at	der	havde	været	
stille	omkring	gruppen	i	en	længere	periode.	

Han	blev	foreholdt	rapport	af	25.	juli	1986	”Vedr.	Niels	JØRGENSEN	…”	udarbej-
det	af	PET,	hvoraf	bl.a.	fremgår:

”…
Kørekortet,	som	Niels	JØRGENSEN	var	i	besiddelse	af,	er	af	teknisk	afde-
ling	i	Københavns	blevet	undersøgt,	der	er	fremkommet	følgende	konklu-
sion:

Det	kan	efter	endt	undersøgelse	med	sikkerhed	udtales,	at	fører-
beviset	er	en	 totalforfalskning.	Ved	en	sammenligning	med	afde-
lingens	samling	af	falske	førerbeviser/kørekort,	er	det	konstateret,	
at	der	tale	om	en	kendt	forfalskningstype,	der	én	gang	tidligere	er	
registreret	her	i	afdelingen,	jfr.	Sag	fra	Århus	…	

Den	sidstnævnte	sag	fra	Århus	er	undersøgelserne	i	forbindelse	med	Jens	
Holger	JENSEN’s	død	og	D.S.B.’s	attentater	i	Århus	i	1981.

Teknisk	Afdeling	ved	ka.	KRAMER,	oplyste,	d.d.,	at	de	to	nævnte	køre	kort	
er	de	eneste	af	samme	slags	i	hele	landet.	Der	hersker	ingen	tvivl	om,	at	
fabrikationsstedet	er	det	samme.”

Hertil	forklarede	han,	at	rapporten	har	karakter	af	at	være	en	opsummering	af	
forholdet	på	Lobeliavej,	og	det	er	meget	muligt,	at	han	fik	en	rapport	som	den	
foreliggende	at	se.	

Foreholdt	telex	af	29.	juli	1986	fra	PET	til	en	samarbejdspartner	med	oplysning	
om,	at	der	dags	dato	var	påbegyndt	telefonaflytning	af	bl.a.	Peter	Døllner,	Torkil	
Lauesen,	Jan	Weimann,	Niels	Jørgensen	og	forlaget	Manifest,	 forklarede	han,	
at	der	løbende	var	informationsudveksling	med	denne	samarbejdspartner,	lige-
som	der	over	et	særligt	terrornetværk	til	stadighed	var	informationsudveksling	
med	en	række	andre	samarbejdspartnere	om	emner	med	relation	til	terror.	Der-
imod	var	der	 ikke	strategiske	drøftelser	om	overvågningen	af	PFLP,	herunder	
Appel-gruppen,	med	samarbejdspartneren.	
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Han	blev	foreholdt	rapport	af	29.	juli	1986	udarbejdet	af	Københavns	Politi	om	
afhøring	af	Per	Jensen,	hvis	identitet	Appel-gruppen	havde	anvendt	i	forbindel-
se	med	købet	af	Storno-radioer.	Desuden	blev	han	foreholdt	rapport	af	30.	juli	
1986	udarbejdet	af	PET	om	samme	afhøring.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	
husker,	 om	 PET	 da	 fulgte	 op	 på	 efterforskningen	 vedrørende	 Storno-radioen,	
eller	det	 først	 var	efter	 røveriet	og	drabet	 ved	Købmagergade	Postkontor	den	
3.	november	1988,	at	der	blev	foretaget	yderligere	efterforskning	heromkring	i	
samarbejde	med	Københavns	Politi.	Han	husker	ikke,	hvilke	aftaler	PET	havde	
med	Københavns	Politi	om	efterforskningen	på	daværende	tidspunkt	i	1986.	

Af	Peter	Øvig	Knudsen	”Blekingegadebanden”,	s.	662,	fremgår	bl.a.:

”…
Længere	 fik	 kriminalbetjentene	 ikke	 lov	 til	 at	 komme	 med	 deres	 efter-
forskning.	Fra	dette	punkt	overtog	PET’s	terrorafdeling	selv	sagen,	og	sidst	
på	sommeren	mødte	et	par	PET-medarbejdere	op	på	Station	4	for	at	over-
tage	både	rapporterne	i	sagen	og	de	koster,	som	efter	anholdelsen	af	Niels	
Jørgensen	var	blevet	beslaglagt	af	politiet.	PET-medarbejderne	drog	såle-
des	af	sted	fra	Hørhusvej	med	lædertasken	med	værktøj,	det	forfalskede	
kørekort	og	den	bærbare	Storno-radio.
…”

Foreholdt	dette,	forklarede	han,	at	det	er	rigtigt,	at	PET	fik	udleveret	kosterne	i	
sagen.	PET	havde	fortsat	disse	koster,	da	Købmagergade-forholdet	blev	begået.	
Han	mindes	ikke,	om	der	var	en	aftale	med	Københavns	Politi	om,	hvad	der	her-
efter	skulle	ske	med	sagen.	Københavns	politi	skulle	naturligvis	på	sædvanlig	vis	
varetage	selve	straffesagen	mod	Niels	Jørgensen.	

Han	 blev	 foreholdt	 rapport	 af	 6.	 august	 1986	 ”Vedr.:	 Niels	 JØRGENSEN,	 …”,	
”Emne:	 APPLE-gruppen.”	 udarbejdet	 af	 PET	 vedrørende	 samtale	 med	 Steen	
Edeling,	Københavns	Politi,	hvoraf	 fremgår,	at	Steen	Edeling	oplyste,	at	Niels	
Jørgensen	var	tilsagt	 til	afhøring	på	station	4	den	7.	august	1986,	og	da	Niels	
Jørgensen	ikke	havde	ladet	høre	fra	sig,	måtte	det	formodes,	at	Niels	Jørgensen	
ville	komme	på	det	anførte	 tidspunkt.	Desuden	 fremgik	det,	at	 rapport	vedrø-
rende	afhøringen	senere	ville	tilgå	PET.	Hertil	 forklarede	han,	at	han	ikke	kan	
huske,	om	han	var	orienteret	om,	at	der	forventedes	gennemført	en	afhøring	af	
Niels	Jørgensen	på	station	4.	Han	har	en	fornemmelse	af,	at	afhøringen	ikke	blev	
gennemført,	idet	han	ikke	har	set	en	rapport	herom.	Hvis	afhøringen	var	blevet	
gennemført,	havde	PET	antageligvis	modtaget	kopi	heraf.	Han	er	ikke	bekendt	
med	baggrunden	for,	at	afhøringen	tilsyneladende	ikke	blev	gennemført.	
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Han	husker	ikke,	om	han	var	med	til	at	beslutte,	at	der	omkring	dette	tidspunkt	
skulle	udarbejdes	en	analyserapport	om	Appel-gruppen.	Det	var	helt	naturligt,	
at	der	med	mellemrum,	som	det	også	var	tilfældet	vedrørende	Appel-gruppen,	
blev	 udarbejdet	 sammenskrivninger	 på	 de	 forskellige	 områder.	 Initiativet	 til		
udarbejdelse	af	sådanne	sammenskrivninger	kunne	både	komme	fra	PET’s	le-
delse	og	afdelingens	ledelse.	

Han	blev	foreholdt	rapport	af	28.	august	1986	”Vedr.:	APPLE-gruppen.”	udarbej-
det	af	PET,	hvoraf	bl.a.	fremgår:	

”…
8.	KOMMENTAR

Ved	denne	gennemgang	af	Apple-gruppen	og	dens	aktiviteter,	har	der	teg-
net	sig	et	billede	af	en	særdeles	professionel	og	veltrænet	gruppe,	der	mis-
tænkes	for	at	stå	bag	grov	kriminalitet,	hvis	formål	er	at	yde	operationel	og	
logistisk	støtte	til	PFLPs	verdensomspændende	terror.
Det	er	internationalt	kendt,	at	PFLP	netop	nu	mangler	økonomiske	midler	
til	at	financere	sin	terror,	og	PFLPs	reaktivering	af	Apple-gruppen	skal	for-
mentlig	ses	i	lyset	af,	at	PFLP	forventer	et	fornyet	operationelt	samarbejde	
med	Apple-gruppen,	der	jo,	som	tidligere	nævnt,	er	rede	til	at	gøre	alt,	hvad	
PFLP	ønsker.

Som	en	logisk	konsekvens	af	dette	vil	vi	utvivlsomt	i	den	nærmeste	fremtid	
opleve	en	gentagelse	af	Apple-gruppen’s	tidligere	grove	kriminalitet.	”

Hertil	forklarede	han,	at	han	er	i	tvivl	om,	hvorvidt	den	medarbejder,	som	havde	
udarbejdet	rapporten,	tidligere	havde	været	 involveret	 i	sagsbehandling	vedrø-
rende	Appel-gruppen.	Konklusionen	må	stå	for	medarbejderens	egen	regning,	
idet	der	efter	hans	opfattelse	ikke	var	grundlag	i	det	underliggende	materiale	for	
en	sådan	kontant	udmelding.	PET	havde	mistanke	om,	at	Appel-gruppen	havde	
begået	grov	kriminalitet,	men	man	havde	 ikke	konstateret	det	med	sikkerhed.	
Han	er	ikke	bekendt	med,	at	PET	skulle	have	kontaktet	Københavns	Politi	vedrø-
rende	denne	formodning	om,	at	Appel-gruppen	på	ny	ville	begå	grov	kriminalitet.	
I	øvrigt	mener	han	ikke,	at	der	var	grundlag	for	en	sådan	ukonkret	henvendelse,	
som	Københavns	Politi	ville	have	svært	ved	at	bruge	til	noget.	Han	blev	foreholdt,	
at	Frank	Jensen	i	sin	forklaring	for	kommissionen	den	2.	maj	2012	forklarede	
bl.a.,	at	Frank	Jensen	under	en	vis	tvivl	mente,	at	PET	omkring	dette	tidspunkt	
havde	gjort	Københavns	Politi	opmærksom	på	Appel-gruppen	og	i	den	forbin-
delse	overgivet	Københavns	Politi	et	uddrag	af	ovenævnte	rapport	af	28.	august	
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1986.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	kan	udelukke,	at	det	var	tilfældet,	men	
han	har	ikke	kendskab	hertil.	

Foreholdt	bilag	vedrørende	Niels	Jørgensens	vedtagelse	den	19.	september	1986	
af	bødeforlæg	for	overtrædelse	af	straffelovens	§	172,	stk.	2,	jf.	stk.	1,	forklarede	
han,	at	han	ikke	mindes,	at	PET	på	forhånd	skulle	have	været	orienteret	om,	at	
Københavns	Politi	ville	slutte	dokumentfalskforholdet	med	en	bøde.	Selve	den	
strafferetlige	del	af	sagen	var	ikke	væsentlig	for	PET.	Han	er	bekendt	med,	at	der	
blev	begået	fejl,	således	at	Niels	Jørgensen	ikke	fik	yderligere	straf	for	forholde-
ne	i	forbindelse	med	anholdelsen	på	Lobeliavej,	men	han	husker	ikke,	om	PET	
dengang	blev	orienteret	om	forløbet	vedrørende	sigtelserne	for	brugstyveri	og	
overtrædelse	af	straffelovens	§	164,	stk.	1.	I	forbindelse	med	den	konkrete	straf-
fesag	lå	ansvaret	for	retsforfølgningen	af	gerningsmanden	hos	Københavns	Poli-
ti.	Anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	på	Lobeliavej	kombineret	med	oplysningerne	
om	PFLP’s	forsøg	på	at	komme	i	kontakt	med	Appel-gruppen	på	ny	havde	ført	til	
en	intensiv	overvågning	af	gruppen	i	en	periode,	og	efter	hans	opfattelse	var	der	
ikke	grundlag	for,	at	PET	kunne	eller	burde	foretage	yderligere	i	anledning	heraf.	

Han	 blev	 foreholdt	 rapport	 af	 4.	 september	 1986	 ”Vedr.:	 Torkil	 LAUESEN,	 …”,	
”Emne:	OPERATION	PINEAPPLE”,	hvoraf	det	fremgår,	at	den	nævnte	operation	
var	en	teknisk	operation	rettet	imod	Torkil	Lauesen	med	det	formål	at	klarlægge	
dennes	og	de	andre	medlemmer	af	Appel-gruppens	aktiviteter	til	fordel	for	PFLP.	
Hertil	forklarede	han,	at	han	mener,	at	det	ikke	lykkedes	for	PET	at	iværksætte	
rumaflytning	af	Torkil	Lauesens	lejlighed	i	forbindelse	med	denne	operation.	
	
Af	Peter	Øvig	Knudsen	”Blekingegadebanden”,	s.	663,	fremgår	bl.a.:

”…
En	nærliggende	forklaring	kunne	være,	at	PET	på	dette	tidspunkt	ikke	øn-
skede	at	få	hele	den	mystiske	sag	oprullet	på	et	åbent	retsmøde.	Under	en	
retssag	 ville	 det	 være	 vanskeligt	 at	 kontrollere,	 hvilke	 informationer	 der	
dels	 sivede	 til	 offentligheden,	 dels	 kom	 til	 Niels	 Jørgensens	 og	 dermed	
hans	gruppes	kendskab.
…”

Foreholdt	dette,	forklarede	han,	at	PET	på	ingen	måde	havde	interesse	i	at	brem-
se	 straffesagen	 mod	 Niels	 Jørgensen.	 Et	 åbent	 retsmøde	 ville	 ikke	 ødelægge	
noget	for	PET.	

Han	var	 ikke	bekendt	med,	at	en	af	PET’s	medarbejdere	den	23.	oktober	1987	
foretog	en	genafhøring	af	de	forurettede	i	sagen	fra	anholdelsen	af	Niels	Jørgen-
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sen	på	Lobeliavej.	Det	ville	være	naturligt	at	prøve	at	finde	ud	af,	hvem	den	anden	
person,	der	havde	deltaget	i	forsøget	på	at	stjæle	bilen,	var.	Han	blev	foreholdt,	at	
det	fremgår	af	rapporten,	at	de	forurettede	fik	forevist	fotos	af	blandt	andre	Jan	
Weimann,	Torkil	Lauesen	og	Niels	Jørgensen.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	
behøvede	at	godkende	et	sådant	efterforskningsskridt.	

Mikael	Lyngbo15

Mikael	Lyngbo	har	forklaret	bl.a.,	at	han	den	15.	august	1983	tiltrådte	som	vice-
politimester	i	PET,	hvor	han	var	til	sin	udnævnelse	til	vicestatsadvokat	for	Fyn	
den	15.	januar	1989.

Han	har	ingen	erindring	om	at	have	været	indblandet	i	PET’s	sagsbehandling	i	
tilknytning	til	anholdelsen	af	et	af	Appel-gruppens	medlemmer	den	3.	juni	1986	
på	Lobeliavej	på	Amager	for	forsøg	på	biltyveri	mv.	I	ekstrakten	med	PET’s	bi-
lag	fra	dengang	har	han	kunnet	læse	sig	til,	at	PET’s	 intensive	overvågning	af	
Appel-gruppen	blev	reaktiveret	omkring	dette	tidspunkt,	hvortil	kan	bemærkes,	
at	i	hvert	fald	fra	hans	ansættelse	i	PET	og	frem	til	sommeren	1986	havde	PET	
ikke	 foretaget	sig	meget	 i	 forhold	 til	Appel-gruppen.	PET’s	begrænsede	over-
vågning	af	Appel-gruppen	og	viden	om	gruppens	aktiviteter	frem	til	sommeren	
1986	illustreres	af	en	telex	fra	februar	1986,	som	han	læste	ved	sin	forberedelse	
til	vidneafhøringen.	Han	blev	foreholdt	telex	af	21.	februar	1986	”Vedr.:	Danske	
PFLP-tilhængere,	Jensen	og	Jørgensen.”,	der	er	PET´s	svar	på	en	forespørgsel	
fra	en	samarbejdspartner,	og	hvoraf	fremgår:

”Den	15.	september	1980	afgik	Jens	Holger	JENSEN	ved	døden	på	grund	af	
et	trafikuheld.	I	den	forbindelse	blev	der	foretaget	undersøgelser	omkring	
PFLP-tilhængerne,	 men	 der	 blev	 ikke	 fundet	 noget	 belastende	 omkring	
disse	personer	i	den	sammenhæng.

Vi	har	ingen	informationer,	om	Niels	JØRGENSEN	stadig	har	forbindelse	til	
PFLP,	men	intet	tyder	herpå.”

Hertil	forklarede	han,	at	det	er	denne	telex,	han	tænker	på.	Som	han	i	dag	læser	
PET´s	daværende	materiale,	skyldtes	reaktiveringen	af	den	intensive	overvåg-
ning	af	Appel-gruppen	ikke	forholdet	på	Lobeliavej,	men	at	PFLP	forsøgte	at	re-
etablere	kontakten	til	Appel-gruppen.	Beslutningen	om	reaktiveringen	må	have	
været	aftalt	i	ledelsen,	herunder	med	politimesteren,	men	han	husker	det	ikke	
konkret,	ligesom	han	ikke	husker,	hvem	der	fik	til	opgave	at	udarbejde	resumeer	

15	 Protokol	34.
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vedrørende	 Appel-gruppen	 og	 de	 enkelte	 medlemmer.	 Foreholdt	 rapporter	 af	
29.	august	1986	”Vedr.:	Niels	Jørgensen	…”	og	”Vedr.	Jan	Carl	Weiman	…”,	samt	
at	der	 foreligger	tilsvarende	rapporter	af	2.	september	1986	vedrørende	Torkil	
Lauesen	 og	 Peter	 Døllner,	 forklarede	 han,	 at	 han	 ikke	 erindrer	 noget	 herom.	
Det	var	en	normal	opstart	på	en	operation	at	udarbejde	sådanne	sammenskriv-
ninger.	Han	har	heller	ikke	nogen	erindring	om,	hvorvidt	det	som	et	alternativ	til	
den	intensiverede	overvågning	skulle	have	været	overvejet	at	tage	en	præventiv	
samtale	med	Appel-gruppens	medlemmer.	Der	var	andre	sager,	hvor	PET	tog	
sådanne	samtaler,	men	det	 var	sager	af	en	anden	karakter.	Desuden	 var	der	
den	omstændighed,	at	PET	ikke	havde	noget	af	betydning	at	foreholde	gruppen,	
herunder	materiale,	som	bekræftede,	at	gruppen	begik	røverier.	I	øvrigt	vil	han	
ikke	mene,	at	det	ville	have	været	naturligt	at	 tage	en	sådan	samtale	med	en	
gruppering	som	Appel-gruppen.	

Henning	Fode16

Henning	Fode	har	forklaret	bl.a.,	at	han	den	1.	november	1984	blev	politimester	
i	PET,	hvilket	han	var	indtil	1.	oktober	1987,	hvor	han	blev	vicerigspolitichef	med	
ansvar	for	de	operative	afdelinger.	

Det	var	først	hen	over	sommeren	1986,	at	PET	for	alvor	begyndte	at	interessere	
sig	for	Appel-gruppen	igen.	Baggrunden	herfor	var,	at	man	gennem	aflytninger	
af	de	herboende	PFLP-medlemmer	kunne	konstatere,	at	PFLP	gerne	ville	have	
etableret	eller	genetableret	kontakten	til	Appel-gruppen.	Fra	aflytningerne,	og	
samtidig	den	udvikling,	som	man	naturligvis	også	kendte	i	kraft	af	samarbejdet	
med	andre	udenlandske	tjenester,	kunne	man	se,	at	PFLP	havde	begyndende	
interne	problemer	med	andre	grupperinger	og	muligvis	var	i	bekneb	for	penge.	
Som	følge	heraf	besluttede	PET	at	iværksætte	efterforskning	mod	Appel-grup-
pen,	og	en	gang	i	 juli	måned	1986	fik	man	etableret	telefonaflytning	af	kerne-
medlemmerne	i	Appel-gruppen,	ligesom	man	foretog	observationer	mod	dem.	

Han	husker	ikke,	hvordan	PET	fik	kendskab	til	anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	
den	3.	juni	1986	på	Lobeliavej	på	Amager	for	forsøg	på	biltyveri	mv.,	og	han	kan	
ikke	huske	at	have	været	involveret	i	sagen,	men	han	kan	ikke	udelukke,	at	han	
blev	orienteret	herom,	selv	om	det	set	med	PET’s	øjne	var	en	lidt	mindre	rutine-
sag,	der	måske	kunne	udvikle	sig.	PET	blev	trods	alt	koblet	på	sagen.	Fra	rap-
porterne	i	sagen	kan	man	bl.a.	se,	at	PET	blev	inddraget	i	undersøgelsen	af	en	
Storno-radio	og	et	falsk	kørekort,	som	Niels	Jørgensen	havde	været	i	besiddelse	

16	 Protokol	69.
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af	ved	anholdelsen.	Det	er	imidlertid	ikke	noget,	han	kan	huske,	og	som	politi-
mester	har	han	ikke	været	involveret	heri.

Han	blev	foreholdt	teknisk	erklæring	af	23.	juni	1986	fra	Rigspolitiets	Tekniske	
Afdeling	til	station	4	vedrørende	et	forfalsket	kørekort,	som	Niels	Jørgensen	hav-
de	anvendt	i	forbindelse	med	forholdet	på	Lobeliavej.	Af	rapporten	fremgår	bl.a.,	
at	førerbeviset	med	sikkerhed	var	en	totalforfalskning,	og	at	det	var	konstateret,	
at	der	var	tale	om	en	kendt	forfalskningstype,	der	en	gang	tidligere	var	registre-
ret	i	Teknisk	Afdeling	i	forbindelse	med	en	sag	fra	Århus.	Hertil	forklarede	han,	
at	han	ikke	husker	at	være	blevet	orienteret	herom,	men	det	kan	meget	vel	have	
været	tilfældet,	da	det	skete	samtidig	med,	at	der	pågik	overvejelser	om	at	gen-
etablere	efterforskningen	mod	Appel-gruppen.	 I	øvrigt	var	det	 ikke	hans,	men	
Per	Larsens	opgave	at	lede	efterforskningen.	

Han	 blev	 foreholdt	 rapport	 af	 27.	 juni	 1986	 udarbejdet	 af	 PET	 med	 følgende	
”Emne:	PFLP-lederen	Marwan	El	FAHOUM’s	forsøg	på	at	genoptage	kontakten	
til	den	her	kendte	tidligere	aktive	sympatisørgruppe,	”APPLE-gruppen.””,	hvor	
det	 bl.a.	 nævnes,	 at	 gruppen	 havde	 været	 mistænkt	 i	 forbindelse	 med	 sagen	
om	frihedsberøvelse	og	forsøg	på	bankrøveri	i	Glostrup	den	7.	juli	1980	og	røve-
riet	i	Lyngby,	samt	at	det	var	internationalt	kendt,	at	PFLP	pt.	netop	manglede	
økonomiske	midler,	hvorfor	det	ikke	kunne	udelukkes,	at	Marwan	el	Fahoums	
fornyede	interesse	for	gruppen	kunne	være	et	ønske	om	at	genoptage	tidligere	
tiders	aktiviteter	med	det	formål	at	skaffe	økonomiske	midler	til	PFLP	forment-
lig	ved	at	udføre	kriminalitet	her	i	landet.	Desuden	blev	han	foreholdt	rapport	af	
30.	juni	1986	udarbejdet	af	PET	med	følgende	”Emne:	PFLP-lederen	Marwan	El	
FAHOUM’s	forsøg	på	at	genoptage	kontakten	til	den	her	kendte,	tidligere	aktive,	
sympatisørgruppe,	”APPLE-gruppen”,	samt	en	for	os,	indtil	nu,	ukendt	gruppe	
ved	navn	”OMAN-gruppen.”		”Vedr.:	Thorkild	LAUERSEN	FRANDSEN,	…	Jan	Carl	
WEIMANN,	…	Niels	JØRGENSEN,	…	Peter	DØLLNER	…”	til	brug	for	indhentel-
se	 af	 rettens	 tilladelse	 til	 indgreb	 i	 meddelelseshemmeligheden	 (telefon	 –	 og	
postkendelse)	over	for	Peter	Døllner,	Torkil	Lauesen,	Jan	Weimann,	Niels	Jør-
gensen,	forlaget	Manifest	m.fl.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	husker	rappor-
terne,	men	han	husker,	at	der	på	dette	 tidspunkt	 var	overvejelser	 vedrørende	
Appel-gruppen,	som	han	som	politimester	efter	overvejelsernes	karakter	skulle	
involveres	i,	idet	efterforskning	mod	4-5	personer,	herunder	fysisk	overvågning	
og	 rumaflytning	 mod	 1-2	 lokaliteter,	 var	 enormt	 ressourcekrævende	 og	 ville	
komme	til	at	dræne	PET´s	ressourcer	 i	en	ganske	 lang	periode.	Desuden	var	
han	generelt	 involveret	 i	alle	sager	om	 indhentelse	af	 retskendelser,	da	disse	
enten	var	oppe	at	vende	hos	ham	eller	hos	vicepolitimesteren,	idet	PET	ikke	gik	
i	retten	uden	ledelsens	opbakning	til	grundlaget	for	en	kendelse	om	aflytning.
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Af	note	af	30.	juni	1986	vedhæftet	på	kopi	af	ovennævnte	rapport	af	27.	juni	1986	
fremgår	bl.a.:	

”Disse	 forhold	 må	 afklares	 og	 vil	 kræve	 en	 større	 indsats	 m.h.p.	 OBS,	 	
aflytning,	osv.	
En	 større	 prioritering/disponeringsindsats	 på	 afd.	 2-T’s	 område	 vil	 være	
nødvendig.	…”

Foreholdt	dette,	forklarede	han,	at	det	uomtvisteligt	krævede	drøftelser	på	ledel-
sesniveau	at	afsætte	ressourcer	til	efterforskning	af	Appel-gruppen,	idet	det	ville	
gå	ud	over	kapaciteten	alle	andre	steder	hos	PET,	men	han	husker	ikke	særlige	
drøftelser	herom.	PET	havde	en	begrænset	kapacitet,	og	den	måtte	prioriteres.	
Det	krævede	meget	betydelige	ressourcer	at	efterforske	mod	personer,	der	var	
meget	sikkerhedsbevidste,	som	Appel-gruppens	medlemmer	var.	Han	blev	fore-
holdt,	at	der	omkring	dette	tidspunkt	blev	etableret	kontakt	mellem	Appel-grup-
pen	og	PFLP,	samt	at	det	af	en	aflytning	af	Hassan	Abu-Daya	fremgik,	at	denne	
havde	mødt	Torkil	Lauesen,	hvilket	bl.a.	 førte	til,	at	PET	ville	tage	nye	fotos	af	
medlemmerne	i	Appel-gruppen.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	i	dag	husker	
efterforskningen	mod	Appel-gruppen	ned	i	sådanne	detaljer.	

Han	blev	foreholdt	rapport	af	25.	juli	1986	”Vedr.	Niels	JØRGENSEN	…”	udarbej-
det	af	PET,	hvoraf	bl.a.	fremgår:

”…
Kørekortet,	som	Niels	JØRGENSEN	var	i	besiddelse	af,	er	af	teknisk	afde-
ling	i	Københavns	blevet	undersøgt,	der	er	fremkommet	følgende	konklu-
sion:

Det	kan	efter	endt	undersøgelse	med	sikkerhed	udtales,	at	fører-
beviset	er	en	 totalforfalskning.	Ved	en	sammenligning	med	afde-
lingens	samling	af	falske	førerbeviser/kørekort,	er	det	konstateret,	
at	der	tale	om	en	kendt	forfalskningstype,	der	én	gang	tidligere	er	
registreret	her	i	afdelingen,	jfr.	Sag	fra	Århus	…	

Den	sidstnævnte	sag	fra	Århus	er	undersøgelserne	i	forbindelse	med	Jens	
Holger	JENSEN’s	død	og	D.S.B.’s	attentater	i	Århus	i	1981.

Teknisk	Afdeling	ved	ka.	KRAMER,	oplyste,	d.d.,	at	de	to	nævnte	kørekort	
er	de	eneste	af	samme	slags	i	hele	landet.	Der	hersker	ingen	tvivl	om,	at	
fabrikationsstedet	er	det	samme.”
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Hertil	forklarede	han,	at	dette	lå	få	dage	før,	at	PET	gik	i	retten	for	at	få	aflyt-
ningstilladelser	vedrørende	Appel-gruppens	medlemmer	m.fl.,	og	således	har	
indgået	i	grundlaget	for	beslutningen	herom.	

Af	Peter	Øvig	Knudsen	”Blekingegadebanden”,	s.	662,	fremgår	bl.a.:

”…
Længere	 fik	 kriminalbetjentene	 ikke	 lov	 til	 at	 komme	 med	 deres	 efter-
forskning.	Fra	dette	punkt	overtog	PET’s	terrorafdeling	selv	sagen,	og	sidst	
på	sommeren	mødte	et	par	PET-medarbejdere	op	på	Station	4	for	at	over-
tage	både	rapporterne	i	sagen	og	de	koster,	som	efter	anholdelsen	af	Niels	
Jørgensen	var	blevet	beslaglagt	af	politiet.	PET-medarbejderne	drog	såle-
des	af	sted	fra	Hørhusvej	med	lædertasken	med	værktøj,	det	forfalskede	
kørekort	og	den	bærbare	Storno-radio.
…”

Foreholdt	dette,	forklarede	han,	at	indgangsvinklen	til	PET´s	interesse	for	de	på-
gældende	stadigvæk	var	PFLP,	og	det	bringer	ikke	noget	frem	i	erindringen,	her-
under	om	at	PET	skulle	have	hentet	koster	hos	Københavns	Politi	og	være	gået	
ind	i	efterforskningen.	Københavns	Politi	havde	ansvaret	for	efterforskningen	af	
forholdet	på	Lobeliavej,	men	Københavns	Politis	efterforskning	kunne	være	in-
teressant	for	PET,	ligesom	PET	kunne	have	oplysninger,	der	var	interessante	for	
Københavns	Politi.	Foreholdt,	at	Per	Larsen	 i	sin	 forklaring	 for	kommissionen	
den	2.	maj	2012	forklarede	bl.a.,	at	det	er	rigtigt,	at	PET	fik	udleveret	kosterne	i	
sagen,	og	at	PET	fortsat	havde	disse	koster,	da	røveriet	mod	en	pengetransport	
ved	 Købmagergade	 Postkontor	 i	 København	 og	 drabet	 på	 en	 politibetjent	 den		
3.	november	1988	blev	begået,	forklarede	han,	at	han	som	politimester	ikke	var	
inde	over	dette.	

Han	blev	foreholdt	teknisk	erklæring	af	8.	september	1986	fra	Rigspolitiets	Tek-
niske	Afdeling	til	PET	vedrørende	undersøgelse	rekvireret	af	PET	af	Niels	Jør-
gensens	 falske	kørekort	 fra	Lobeliavej-forholdet,	kørekortet	 fra	sagen	 i	Århus	
samt	en	skrivelse	og	 tre	giro-indbetalinger	underskrevet	med	det	 falske	navn	
Per	Jensen,	som	Appel-gruppen	havde	benyttet	i	forbindelse	med	købet	af	Stor-
no-radioen	mv.	Hertil	forklarede	han,	at	der	er	tale	om	praktisk	efterforsknings-
arbejde,	som	han	ikke	vil	afvise,	at	han	har	set,	men	han	har	ingen	erindring	om,	
at	undersøgelsen	har	været	gennemført.	

Han	 blev	 foreholdt	 rapport	 af	 6.	 august	 1986	 ”Vedr.:	 Niels	 JØRGENSEN,	 …”,	
”Emne:	 APPLE-gruppen.”	 udarbejdet	 af	 PET	 vedrørende	 samtale	 med	 Steen	
Edeling,	Københavns	Politi,	hvoraf	 fremgår,	at	Steen	Edeling	oplyste,	at	Niels	
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Jørgensen	var	tilsagt	til	afhøring	på	station	4	den	7.	august	1986,	og	da	Niels	Jør-
gensen	ikke	havde	ladet	høre	fra	sig,	måtte	det	formodes,	at	Niels	Jørgensen	vil-
le	komme	på	det	anførte	tidspunkt.	Desuden	fremgik	det,	at	rapport	vedrørende	
afhøringen	senere	ville	tilgå	PET.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	ved,	om	Niels	
Jørgensen	blev	genafhørt.	I	forbindelse	med	en	genafhøring	af	Niels	Jørgensen	
skulle	man	naturligvis	 tænke	sig	grundigt	om,	 inden	man	oplyste	den	afhørte	
om,	hvad	man	vidste	om	pågældende.	Hvis	man	benyttede	en	sådan	lejlighed	til	
at	spørge	ham	ud	om	ting,	som	han	ikke	havde	nogen	anelse	om,	at	man	vidste,	
så	risikerede	man	selvfølgelig	at	åbenbare,	at	man	interesserede	sig	for	ham.	
Hvis	man	under	en	afhøring	angående	brugstyveriet	mv.	eksempelvis	spurgte	
Niels	Jørgensen,	om	han	kendte	noget	til	nogle	PFLP-folk	eller	lignende,	uden	at	
foreholde	ham,	at	han	havde	haft	disse	kontakter,	så	ville	man	brænde	en	efter-
forskning	af,	uden	at	få	noget	som	helst	ud	af	det,	heller	ikke	fremover.	Det	ville	
være	naturligt,	hvis	Københavns	Politi	under	en	genafhøring	af	Niels	Jørgensen	
stillede	spørgsmål	vedrørende	det	professionelle	udstyr	og	Storno-radioen	samt	
foreholdt	Niels	Jørgensen,	at	det	var	konstateret,	at	det	forfalskede	kørekort	sva-
rede	til	en	forfalskning	i	en	sag	fra	Århus,	men	som	nævnt	ved	han	ikke,	om	Niels	
Jørgensen	kom	til	genafhøring.	

Han	blev	foreholdt	rapport	af	28.	august	1986	”Vedr.:	APPLE-gruppen.”	udarbej-
det	af	PET,	hvoraf	fremgår	bl.a.:	

”…
8.	KOMMENTAR

Ved	denne	gennemgang	af	Apple-gruppen	og	dens	aktiviteter,	har	der	teg-
net	sig	et	billede	af	en	særdeles	professionel	og	veltrænet	gruppe,	der	mis-
tænkes	for	at	stå	bag	grov	kriminalitet,	hvis	formål	er	at	yde	operationel	og	
logistisk	støtte	til	PFLPs	verdensomspændende	terror.
Det	er	internationalt	kendt,	at	PFLP	netop	nu	mangler	økonomiske	midler	
til	at	financere	sin	terror,	og	PFLPs	reaktivering	af	Apple-gruppen	skal	for-
mentlig	ses	i	lyset	af,	at	PFLP	forventer	et	fornyet	operationelt	samarbejde	
med	Apple-gruppen,	der	jo,	som	tidligere	nævnt,	er	rede	til	at	gøre	alt,	hvad	
PFLP	ønsker.

Som	en	logisk	konsekvens	af	dette	vil	vi	utvivlsomt	i	den	nærmeste	fremtid	
opleve	en	gentagelse	af	Apple-gruppen’s	tidligere	grove	kriminalitet.	”

Han	husker	ikke	konkret	iværksættelsen	på	dette	tidspunkt	af	udarbejdelsen	af	
en	sammenskrivning	om	Appel-gruppen,	men	i	alle	større	sager,	hvor	PET	skul-
le	have	samling	på	et	sagskompleks,	blev	der	udarbejdet	samlerapporter,	og	det	
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var	normalt	at	udarbejde	sådanne	inden	iværksættelsen	af	en	større	efterforsk-
ning	som	i	den	foreliggende	sag.	Sådanne	rapporter	udgjorde	tillige	grundlaget	
for	de	anmodninger	om	indgreb	 i	meddelelseshemmeligheden,	som	PET	gik	 i	
retten	med.

Med	hensyn	til	indholdet	af	kommentaren	forklarede	han,	at	han	ikke	mener,	at	
der	var	noget	grundlag	for	at	skrive	som	anført.	Det	er	i	orden,	at	den	pågælden-
de	medarbejder	har	skrevet,	at	Appelgruppen	var	mistænkt	for	at	stå	bag	grov	
kriminalitet.	Det	var	jo	bl.a.	derfor,	at	PET	efterforskede	mod	dem.	At	de	var	rede	
til	at	gøre	alt,	hvad	PFLP	ønskede,	ved	han	ikke,	om	PET	havde	noget	belæg	for	
i	det	officielle	materiale,	altså	i	aflytningsmaterialet	eller	lignende.	Der	var	ikke	
beviser	 for,	 at	Appel-gruppen	stod	bag	grov	kriminalitet,	 og	der	kunne	derfor	
ikke	 henvises	 til	 ”Apple-gruppen’s	 tidligere	 grove	 kriminalitet”.	 Han	 vil	 derfor	
antage,	at	dette	ikke	har	indgået	i	anmodninger	til	retten	om	indgreb	i	medde-
lelseshemmeligheden	over	for	Appel-gruppen.	PET	havde	en	rimelig	begrundet	
mistanke	om,	at	Appel-gruppen	stod	bag	tidligere	røverier	mv.,	men	der	var	ikke	
tale	om	nogen	stærk	mistanke.	Det	var	i	orden,	at	en	sådan	rapport	fandtes	in-
ternt	i	PET,	men	konklusionen	ville	ikke	holde	for	en	nærmere	prøvelse	i	retten.	
Baggrunden	for	den	fornyede	målrettede	efterforskning	mod	Appel-gruppen	var	
PFLP’s	ønske	om	at	genetablere	kontakten	til	gruppen,	og	det	var	også	det,	der	
var	baggrunden	for,	at	der	blev	udarbejdet	den	foreliggende	sammenskrivning	
vedrørende	gruppen.	

Foreholdt	bilag	vedrørende	Niels	Jørgensens	vedtagelse	den	19.	september	1986	
af	bødeforlæg	for	overtrædelse	af	straffelovens	§	172,	stk.	2,	jf.	stk.	1,	forklarede	
han,	at	han	har	 læst,	at	Niels	Jørgensen	som	følge	af	en	procesfejl	eller	pro-
cedurefejl	fra	Københavns	Politis	side	ikke	blev	dømt	for	de	øvrige	forseelser	i	
forbindelse	med	forholdet	på	Lobeliavej.	Han	var	ikke	bekendt	hermed	dengang.	
Efter	hans	opfattelse	havde	PET	ikke	overtaget	sagen	fra	Københavns	Politi,	og	
i	øvrigt	ville	man	ikke	have	røbet	noget	over	for	Niels	Jørgensen	ved	at	dømme	
Niels	Jørgensen	for	det,	denne	faktisk	godt	vidste,	at	han	havde	gjort.

Han	har	læst	sig	til,	at	de	iværksatte	aflytninger	mod	Appel-gruppen	blev	afslut-
tet	hen	over	efteråret	i	1986,	da	de	ikke	gav	noget	resultat.	PET	var	nødt	hertil,	
idet	der	ikke	var	grundlag	for	at	få	forlænget	tilladelserne	til	aflytning,	når	der	
ikke	var	fremkommet	noget	nyt,	der	bestyrkede	mistanken	mod	Appel-gruppen.	
Desuden	tjente	det	 ikke	noget	 formål	at	have	aflytningerne,	når	der	 ikke	kom	
noget	ud	heraf.	Så	vidt	han	husker,	blev	rumaflytningerne	ikke	iværksat	enten	
som	 følge	 af	 manglende	 kapacitet,	 eller	 fordi	 man	 ikke	 kunne	 skaffe	 adgang	
til	lokaliteterne.	Aflytningen	af	Torkil	Lauesens	telefon	fortsatte	hen	over	julen	
1986.	Han	husker	ikke	baggrunden	herfor.
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3.6.4	 Kommissionens	sammenfatning

I	det	følgende	sammenfatter	kommissionen	–	på	grundlag	af	den	ovenfor	gen-
givne	dokumentation	og	vidneforklaringerne	–	det	sandsynlige	forløb	vedrørende	
sagen	om	anholdelsen	den	3.	juni	1986	af	Niels	Jørgensen	på	Lobeliavej	på	Ama-
ger	og	PET’s	overvågning	af	Appel-gruppen,	herunder	PET’s	viden	om	gruppen	i	
tiden	maj	1986	til	december	1986.

Status	 vedrørende	PET’s	overvågning	af	Appel-gruppen	 ved	 indgangen	 til	maj	
1986	var,	at	PET	 i	perioden	op	 til	dette	 tidspunkt	havde	haft	yderst	beskedent	
fokus	på	Appel-gruppen.	PET	havde	således	ingen	igangværende	indgreb	i	med-
delelseshemmeligheden	over	for	gruppens	medlemmer,	og	den	seneste	obser-
vation	mod	gruppens	medlemmer	havde	fundet	sted	den	4.	februar	1985.	Obser-
vationen	var	blevet	iværksat,	fordi	PET	mistænkte	dem	for	at	være	gerningsmænd	
til	et	røveri	mod	Privatbanken	på	Bagsværd	Torv	samme	dag.	Imidlertid	havde	
PET	ikke	observeret	noget	af	interesse,	og	Gladsaxe	Politis	efterfølgende	efter-
forskning	havde	afsløret,	at	en	gruppe	sydamerikanere	stod	bag	røveriet.	Efter	
det	 for	kommissionen	 foreliggende	materiale	havde	PET	 ikke	siden	1982	kon-
stateret	kontakt	mellem	Appel-gruppens	medlemmer	og	PFLP.	PET	mistænkte	
fortsat	 gruppens	 medlemmer	 for	 grov	 berigelseskriminalitet,	 uden	 at	 der	 var	
nogen	konkrete	beviser	herfor.

Marwan	 el	 Fahoum	 spurgte	 telefonisk	 den	 3.	 maj	 1986	 Hassan	 Abu-Daya	 om	
bl.a.,	hvorvidt	Hassan	Abu-Daya	kunne	få	fat	på	”Toufahah”,	der	angiveligt	var	
Appel-gruppen,	og	hvad	gruppens	adresse	var.	Hassan	Abu-Daya	skulle	prøve	at	
finde	adressen	gennem	offentligt	tilgængelige	oplysninger,	idet	han	ikke	skulle	
kontakte	gruppen.	

Ejeren	af	en	VW-varebil	og	hans	hustru	var	den	3.	juni	1986	gået	i	seng,	da	de	kort	
efter	midnat	hørte	støj	fra	gaden	ud	for	deres	bopæl	på	Lobeliavej	på	Amager.	
Fra	huset	så	de	tre	mænd	i	varebilens	førerkabine,	hvorfor	de	klædte	sig	på	og	
løb	ud	for	at	pågribe	mændene.	Det	lykkedes	for	den	ene	gerningsmands	ved-
kommende,	mens	de	to	andre	slap	væk.	Da	ordenspolitiet	fra	Københavns	Politi	
ankom	til	gerningsstedet,	oplyste	den	tilbageholdte	gerningsmand,	at	han	hed	
Stig	Gøtche	Petersen.	Gerningsmanden	blev	anholdt,	og	på	ham	blev	der	fundet	
bl.a.	en	tændingslås,	to	VW-bilnøgler	og	en	bærbar	Storno-radio.	Desuden	hav-
de	den	anholdte	været	i	besiddelse	af	en	taske,	der	indeholdt	værktøj,	herunder	
en	 håndboremaskine,	 en	 nedstryger,	 tre	 tændingslåse	 og	 seks	 VW-bilnøgler.	
Den	anholdte	legitimerede	sig	i	forløbet	med	et	kørekort,	ifølge	hvilket	han	hed	
Stig	Gøtche	Petersen.
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Hustruen	beskrev	over	for	politiet	den	ene	af	de	undløbne	gerningsmænd	som	
180-190	cm	høj,	almindelig	af	bygning,	mørkhåret,	bærende	briller	med	sølvstel,	
iført	 blå	 cowboyjakke	 og	 blå	 bukser,	 og	 oplyste,	 at	 hun	 ville	 kunne	 genkende	
denne	gerningsmand	in	natura.

Den	anholdte	blev	kl.	04.20	afhørt	af	ordenspolitiet	på	Station	4	på	Amager	og	
sigtet	 for	 forsøg	på	brugstyveri	 af	 varebilen.	Under	afhøringen	 forklarede	den	
anholdte	bl.a.,	at	han	havde	mødt	de	to	medgerningsmænd,	Svend	og	Jose,	på	
Christiania.	Han	kendte	ikke	Svends	adresse,	og	han	havde	ikke	tidligere	mødt	
Jose.

Efter	endt	afhøring	blev	den	anholdte	hensat	i	venterum	på	Station	4.	Kosterne	
og	kosterrapporten	blev	udleveret	til	kriminalpolitiet	til	nærmere	undersøgelse,	
og	kriminalpolitiet	 skulle	efter	ordenspolitiets	behandling	af	brugstyverisagen	
også	afhøre	den	anholdte.	

Det	kan	efter	forklaringerne	for	kommissionen	lægges	til	grund,	at	det	var	sæd-
vanligt,	at	en	sag	af	denne	karakter,	hvor	der	henset	til	det	professionelle	værk-
tøj	kunne	være	mistanke	om	organiseret	kriminalitet,	overgik	fra	ordenspolitiet	
til	kriminalpolitiet.

Som	følge	af	bl.a.,	at	kørekortet,	som	anholdte	havde	legitimeret	sig	med,	var	
fra	1977	og	stadig	så	nyt	ud,	undersøgte	den	afhørende	betjent	fra	ordenspoli-
tiet	efter	den	indledende	afhøring	anholdtes	personlige	forhold	i	cpr-registeret.	
På	den	baggrund	spurgte	betjenten	anholdte	om	anholdtes	forældres	fornavne,	
hvilket	anholdte	ikke	ville	svare	på,	og	anholdte	kunne	ikke	svare	på	spørgsmål	
om	sine	tidligere	bopæle.	Anholdte	erkendte	herefter,	at	han	havde	opgivet	falsk	
navn,	og	oplyste,	at	han	havde	fået	kørekortet	af	Svend.	Det	blev	afklaret,	at	den	
anholdtes	rigtige	identitet	var	Niels	Jørgensen,	og	Niels	Jørgensen	erkendte,	at	
kørekortet	var	en	forfalskning.

Ordenspolitiet	 og	 kriminalpolitiet	 aftalte,	 at	 ordenspolitiet	 som	 følge	 af	 Niels	
Jørgensens	anvendelse	af	Stig	Gøtche	Petersens	 identitet	skulle	udfærdige	et	
særskilt	forhold	vedrørende	overtrædelse	af	straffelovens	§	164.17	

17	 Den	dagældende	§	164,	stk.	1,	i	straffeloven	lød:	”Den,	der	afgiver	urigtige	oplysninger	til	offentlig	myndighed	
med	forsæt	til,	at	en	uskyldig	derved	bliver	sigtet,	dømt	eller	undergivet	strafferetlig	retsfølge	for	et	strafbart	
retsforhold,	straffes	med	hæfte	eller	fængsel	indtil	6	år.”
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Kriminalassistent	 Steen	 Edeling,	 der	 blev	 sagsbehandler	 på	 kriminalpolitiets	
sag	vedrørende	Niels	Jørgensen,	udarbejdede	den	3.	juni	1986	en	rapport,	som	
angav	at	vedrøre	Niels	Jørgensens	overtrædelse	af	straffelovens	§	171	om	doku-
mentfalsk	med	hensyn	til	det	falske	kørekort.	I	bilagene	til	rapporten	indgik	bl.a.	
ordenspolitiets	forhold	mod	Niels	Jørgensen	vedrørende	forsøg	på	brugstyveri,	
jf.	straffelovens	§	293,	jf.	§	21,	og	overtrædelse	af	straffelovens	§	164	ved	afgivel-
se	af	urigtige	oplysninger.	

Det	kan	således	lægges	til	grund,	at	sagen	mod	Niels	Jørgensen	i	første	omgang	
var	blevet	opdelt	således,	at	ordenspolitiet	oprettede	sagerne	vedrørende	over-
trædelserne	af	straffelovens	§	164	og	§	293,	mens	kriminalpolitiet	oprettede	en	
sag	vedrørende	overtrædelsen	af	straffelovens	§	171.	

Steen	Edeling	har	for	kommissionen	forklaret	bl.a.,	at	sagen	som	helhed	skul-
le	samles	hos	kriminalpolitiet.	Kommissionen	har	konstateret,	at	ordenspolitiet	
også	efter	den	3.	 juni	1986	foretog	sagsbehandling	 i	sagen.	Om	og	 i	givet	 fald	
hvornår	sagen	blev	endeligt	samlet	hos	kriminalpolitiet,	har	kommissionen	der-
imod	ikke	kunnet	fastlægge.

Niels	Jørgensen	blev	i	forbindelse	med	dokumentfalskforholdet	afhørt	af	Steen	
Edeling	den	3.	juni	1986.	Herunder	forklarede	Niels	Jørgensen	bl.a.,	at	han	ikke	
var	bekendt	med,	hvorfra	Svend	havde	Storno-radioen,	ligesom	han	ikke	var	be-
kendt	med,	hvorfra	de	øvrige	ting,	heriblandt	værktøjskassen,	stammede.	Svend	
havde	bedt	ham	om	at	skaffe	et	billede	af	sig	selv,	og	Svend	havde	efterfølgende	
udleveret	det	falske	kørekort	til	ham	med	billedet	isat.	Niels	Jørgensen	gav	i	for-
bindelse	med	afhøringen	tilladelse	til	ransagning	af	sin	bopæl	og	tilkendegav,	at	
han	ønskede	advokat	Niels	Forsby	beskikket	som	forsvarer,	hvilket	der	angiveligt	
blev	fremsendt	meddelelse	om	til	Københavns	Byret.	Under	den	efterfølgende	
ransagning	af	Niels	Jørgensens	bopæl	blev	der	ikke	fundet	noget	af	betydning	
for	sagen,	og	Niels	Jørgensen	blev	løsladt.	

Efter	 forklaringerne	for	kommissionen	fra	daværende	kriminalassistent	 i	PET,	
Christian	 Dehn,	 og	 Steen	 Edeling	 lægger	 kommissionen	 til	 grund,	 at	 en	 af		
Christian	Dehns	arbejdsopgaver	i	PET	var	at	se	efter	i	kriminalregisteret,	om	der	
var	kommet	nytilførsler	vedrørende	en	række	”interessante”	personer,	herunder	
Niels	Jørgensen.	Christian	Dehn	konstaterede	ved	sin	gennemgang	af	registe-
ret	 muligvis	 allerede	 den	 3.	 juni	 1986,	 at	 Niels	 Jørgensen	 var	 blevet	 anholdt.		
Christian	Dehn	ringede	derefter	til	Station	4	og	oplyste,	at	han	var	bekendt	med,	
at	de	havde	anholdt	Niels	Jørgensen,	og	at	PET	var	interesseret	heri.	Steen	Ede-
ling	holdt	i	det	følgende	efterforskningsforløb	Christian	Dehn	orienteret	om	sa-
gens	udvikling	hos	Københavns	Politi,	mens	Christian	Dehn	sandsynligvis	ikke	
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på	noget	tidspunkt	orienterede	Steen	Edeling	nærmere	om	Appel-gruppen,	ud	
over	at	han	informerede	om,	at	Niels	Jørgensen	tilhørte	en	gruppe,	som	PET	in-
teresserede	sig	for.	Ved	den	indledende	kontakt	mellem	Christian	Dehn	og	Steen	
Edeling	var	der	en	 fælles	 forståelse	af,	at	Steen	Edeling	 ikke	skulle	behandle	
sagen	anderledes,	end	han	normalt	ville	have	gjort.18	Christian	Dehns	og	Steen	
Edelings	overordnede	var	bekendt	med	kontakten	mellem	dem.	Sandsynligvis	
var	ikke	andre	end	de	to	direkte	involveret	i	kontakten.

Københavns	Politi,	Kriminalpolitiet,	konstaterede	under	sin	efterforskning	den	
10.	juni	1986,	at	Storno-radioen	var	leveret	til	firmaet	Video-Tek	på	Blegdamsvej	
i	København.	Det	var	sket	den	26.	oktober	1984	i	forbindelse	med	en	ordre	på	i	
alt	fire	radioer	af	samme	type.	Den	samlede	ordre	var	på	77.494,40	kr.	Ordren	
var	afgivet	af	en	Per	Jensen.	Video-Tek	havde	 ikke	 længere	 lokaler	på	adres-
sen	på	Blegdamsvej,	og	udlejeren	af	disse	lokaler	oplyste	bl.a.,	at	Video-Tek	den		
9.	januar	1984	havde	lejet	lokalerne	den	og	var	fraflyttet	den	30.	november	1984.	
Der	havde	i	udlejningsperioden	ikke	været	nævneværdig	aktivitet	på	adressen,	
der	af	mange	blot	blev	brugt	som	en	firmaadresse	uden	egentlig	 funktion	ud	
over	modtagelse	af	post.	Kriminalpolitiet	konstaterede	desuden,	at	Per	Jensen	
ikke	 sås	 at	 have	 boet	 på	 den	 privatadresse,	 som	 var	 oplyst	 i	 forbindelse	 med	
udlejningen.

Post	og	Telegrafvæsnet	oplyste	den	10.	juni	1986	Københavns	Politi,	Kriminalpo-
litiet,	om,	at	der	efter	leveringen	af	Storno-radioerne	mv.	til	Per	Jensen	aldrig	var	
modtaget	nogen	anmeldelse	om	ibrugtagning	trods	talrige	skriftlige	henvendel-
ser	til	Per	Jensen.	Sendetilladelsen	var	derfor	blevet	slettet,	og	radioerne	kunne	
således	ikke	benyttes	eller	besiddes	lovligt.	

18	 Kan	sammenholdes	med	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	198,	hvor-
af	fremgår	bl.a.:	”Af	den	grund	er	det	mig	helt	ubegribeligt,	at	PET-kommissionen	slet	ikke	beskæftiger	sig	
med	perioden	efter	Lyngby-kuppet.	At	man	for	eksempel	ikke	undrer	sig	over,	hvorfor	det	var	så	vigtigt	for	
PET,	at	Niels	Jørgensen	i	en	fart	kom	på	fri	fod	efter	sit	forsøg	på	biltyveri	på	Lobeliavej	på	Amager	i	somme-
ren	1986.”

Kan	desuden	sammenholdes	med	”Blekingegadebanden”,	s.	660,	hvoraf	fremgår	bl.a.:	”Under	alle	omstæn-
digheder	 fik	 kriminalpolitiet	 på	 stationen	 på	 et	 tidspunkt	 den	 3.	 juni	 en	 meddelelse	 fra	 terrorafdelingen	 i	
PET	om,	at	de	havde	en	ganske	særlig	interesse	i	biltyven	Niels	Jørgensen.	Fra	dette	tidspunkt	foregik	efter-
forskningen	i	sagen	i	tæt	kontakt	med	PET	og	reelt	under	efterretningstjenestens	ledelse.	PET’s	strategi	var	
efter	alt	at	dømme	at	undgå,	at	Niels	Jørgensen	og	dermed	resten	af	hans	gruppe	fattede	mistanke	om,	at	
tjenesten	var	involveret.	Derfor	skulle	kriminalbetjentene	ikke	lade	sig	mærke	med	noget,	men	blot	afhøre	
den	anholdte,	sigte	ham	for	tyveriforsøg,	ransage	hans	bolig	og	derpå	uden	videre	løslade	ham.”
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Marwan	el	Fahoum	spurgte	 telefonisk	den	14.	 juni	1986	–	uden	at	nævne	Ap-
pel-gruppen	ved	navn	–	Hassan	Abu-Daya,	om	han	var	kommet	i	kontakt	med	
Appel-gruppen,	som	Marwan	el	Fahoum	omtalte	som	sin	”fætter”.	Hassan	Abu-
Daya	oplyste,	at	han	havde	prøvet	mange	gange,	men	der	var	ikke	blevet	svaret.	
Marwan	el	Fahoum	bad	Hassan	Abu-Daya	om	at	få	kontakt	til	gruppen	gennem	
angiveligt	Jens	Holger	Jensens	søster.	Hassan	Abu-Daya	svarede,	at	hun	 ikke	
var	i	Danmark.	Marwan	el	Fahoum	foreslog	herefter,	at	Hassan	Abu-Daya	skulle	
kontakte	gruppen	gennem	Talal	Zouabi.	Hassan	Abu-Daya	spurgte,	om	han	måt-
te	kontakte	en	navngiven	dansk	kvinde	med	spørgsmålet.	Marwan	el	Fahoum	
svarede,	at	det	måtte	han	godt,	men	han	måtte	kun	spørge	om	adressen,	og	om	
gruppen	stadig	var	aktiv.	Marwan	el	Fahoum	ville	også	prøve	at	få	adressen	ad	
anden	vej.	Hassan	Abu-Daya	foreslog	en	person,	som	Marwan	el	Fahoum	kunne	
spørge.	

Senere	samme	dag	oplyste	Talal	Zouabi	i	en	telefonsamtale	med	Hassan	Abu-
Daya,	at	han	ikke	kendte	gruppens	adresse	eller	telefonnummer,	ligesom	han	
ikke	vidste,	om	den	tidligere	omtalte	navngivne	danske	kvinde	gjorde.	

Også	samme	dag	fik	Hassan	Abu-Daya	fra	en	anden	herboende	palæstinenser	
telefonisk	 et	 tre	 år	 gammelt	 telefonnummer	 på	 Jens	 Holger	 Jensens	 søster.	
Hassan	Abu-Daya	fortalte	telefonisk	sin	hustru,	at	han	havde	mødtes	med	før-
omtalte	kvinde,	men	hun	havde	ikke	et	telefonnummer	på	Jens	Holger	Jensens	
søster,	og	der	blev	ikke	svaret	på	det	tre	år	gamle	telefonnummer.

Hassan	Abu-Daya	ringede	den	19.	 juni	1986	 til	Damaskus	og	 lagde	besked	 til	
Marwan	el	Fahoum	om,	at	han	havde	udført	det,	som	Marwan	el	Fahoum	havde	
bedt	ham	om.	Samme	dag	ringede	Marwan	el	Fahoum	tilbage.	Hassan	Abu-Daya	
oplyste	i	den	forbindelse,	at	han	havde	fået	fat	på	telefonnummeret	på	Marwan	
el	Fahoums	fætter,	men	det	var	 ikke	den	rigtige	fætter.	Hassan	Abu-Daya	op-
gav	Gotfred	Appels	telefonnummer.	Marwan	el	Fahoum	sagde,	at	han	ledte	efter	
en	kvinde,	hvis	mand,	som	han	plejede	at	mødes	med,	 var	død.	Hassan	Abu-
Daya	bemærkede	hertil,	at	Marwan	el	Fahoum	havde	nævnt	navnet	”Toufahah”.	
Marwan	el	Fahoum	svarede,	at	han	plejede	at	kalde	dem	alle	”Toufahah”.	Marwan	
el	Fahoum	lovede	at	finde	adressen	på	trykkeriet,	angiveligt	Manifest,	og	vide-
regive	den	til	Hassan	Abu-Daya.	Marwan	el	Fahoum	spurgte,	om	Hassan	Abu-
Daya	havde	mødt	–	formentlig	–	Jens	Holger	Jensens	søster.	Hassan	Abu-Daya	
oplyste,	at	hun	var	i	Argentina	for	at	besøge	sin	mand,	men	at	hun	ville	komme	
tilbage	 til	Danmark.	Marwan	el	Fahoum	sagde,	at	han	 ledte	efter	en	mand	af	
samme	type	som	–	antageligvis	–	Jens	Holger	Jensen.	Marwan	el	Fahoum	ville	
ikke	oplyse	Jens	Holger	Jensens	navn	over	telefonen.	Hassan	Abu-Daya	oplyste,	
at	han	desuden	havde	fået	telefonnummeret	på	en	navngiven	dansk	mand,	der	
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arbejdede	for	Oman-gruppen,	og	oplyste	telefonnummeret.	Marwan	el	Fahoum	
spurgte,	om	manden	var	 fra	den	gamle	gruppe.	Hassan	Abu-Daya	svarede,	at	
det	var	han	ikke.	Han	tilhørte	gruppen,	som	forlod	”den	gamle	mand”.	Marwan	
el	Fahoum	sluttede	samtalen	af	med	at	sige,	at	dette	var,	hvad	han	behøvede.	

Rigspolitiets	 Tekniske	 Afdeling	 havde	 efter	 anmodning	 fra	 Københavns	 Politi,	
Kriminalpolitiet,	undersøgt	det	kørekort,	som	Niels	Jørgensen	havde	forevist	 i	
forbindelse	med	anholdelsen	på	Lobeliavej,	og	meddelte	den	23.	juni	1986	bl.a.,	
at	det	med	sikkerhed	kunne	udtales,	at	førerbeviset	var	en	totalforfalskning.	Ved	
en	sammenligning	med	teknisk	afdelings	samling	af	 falske	førerbeviser/køre-
kort	var	det	konstateret,	at	der	var	tale	om	en	kendt	forfalskningstype,	der	en	
gang	tidligere	var	registreret	i	afdelingen	i	en	sag	fra	Århus.

I	 rapport	 af	 27.	 juni	 1986	 fra	 PET	 vedrørende	 de	 tidligere	 i	 dette	 sammenfat-
ningsafsnit	refererede	telefonsamtaler	anførtes	bl.a.,	at	Appel-gruppen	havde	ry	
for	at	være	særdeles	professionelle	i	deres	adfærd,	hvilket	måske	var	årsagen	
til,	at	deres	aktiviteter	aldrig	var	blevet	endeligt	bevist,	men	det	kunne	nævnes,	
at	gruppen	var	sat	i	forbindelse	med	bl.a.	en	sag	om	forsøg	på	bankrøveri	ved	
gidseltagning	i	Glostrup	den	7.	juli	1980.	Desuden	var	Appel-gruppen	mistænkt	i	
forbindelse	med	et	røveri	mod	en	pengetransportbil	i	Lyngby	den	2.	marts	1983,	
men	der	havde	heller	ikke	i	dette	tilfælde	kunnet	konstateres	nogen	sammen-
hæng.	 Yderligere	 anførtes,	 at	 det	 var	 internationalt	 kendt,	 at	 PFLP	 manglede	
økonomiske	midler,	og	det	kunne	ikke	udelukkes,	at	Marwan	el	Fahoums	nylige	
interesse	for	Appel-gruppen,	der	ellers	–	så	vidt	PET	vidste	–	havde	været	inaktiv	
i	nogle	år,	kunne	være	et	ønske	om	at	genoptage	tidligere	tiders	aktiviteter	med	
Appel-gruppen,	hvor	formålet	givetvis	ville	være	at	skaffe	økonomiske	midler	til	
PFLP	formentlig	ved	kriminalitet	i	Danmark.	

Det	blev	i	en	yderligere	rapport	af	30.	juni	1986	fra	PET	om	Marwan	el	Fahoums	
forsøg	på	at	genoptage	kontakten	til	bl.a.	Appel-gruppen	angivet,	at	det	skøn-
nedes	hensigtsmæssigt	 for	efterforskningen,	at	der	blev	 indhentet	 telefon-	og	
postkendelser	 fra	 retten	 vedrørende	 bl.a.	 Peter	 Døllner,	 Torkil	 Lauesen,	 Jan		
Weimann,	Niels	Jørgensen	og	forlaget	Manifest.	På	en	håndskreven	note,	som	
var	vedhæftet	på	kopi	af	rapporten,	var	det	anført,	at	forholdene	–	angiveligt	om-
kring	Appel-gruppen	–	måtte	afklares,	hvilket	ville	kræve	en	større	indsats,	her-
under	observation,	aflytning	osv.	En	større	prioriterings/disponeringsindsats	på	
afdeling	2’s	område	ville	derfor	være	nødvendig.	

Marwan	el	Fahoum	gav	telefonisk	den	19.	juli	1986	Hassan	Abu-Daya	adressen	
på	forlaget	Manifest	og	oplyste,	at	Hassan	Abu-Daya	gennem	denne	adresse	ville	
kunne	få	fat	på	adressen	og	telefonnummeret	på	den	person,	der	var	brug	for.	
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Hassan	Abu-Daya	spurgte	om	navnet	på	denne	person,	men	det	ville	Marwan	el	
Fahoum	ikke	oplyse	over	telefonen.	Han	nævnte	imidlertid	navnene	Peter	og	Jan.	
Marwan	el	Fahoum	understregede,	at	Jan	var	den	vigtige.	Marwan	el	Fahoum	an-
befalede	Hassan	Abu-Daya	at	foretage	forespørgslerne	forsigtigt.	Faktisk	måtte	
de	ikke	kontakte	dem	(antageligvis	henholdsvis	PFLP	og	medlemmerne	af	Ap-
pel-gruppen)	”her	fra	(Danmark)”.	Når	Marwan	el	Fahoum	fik	telefonnummeret,	
ville	han	henvende	sig	til	dem.	Hassan	Abu-Daya	gav	igen	Marwan	el	Fahoum	
telefonnummeret	på	den	tidligere	nævnte	navngivne	dansker,	der	arbejdede	for	
Oman-gruppen.	Marwan	el	Fahoum	sagde,	at	han	ikke	kendte	ham,	og	at	han	
ville	slette	hans	navn.	Hassan	Abu-Daya	fik	efterfølgende	forlaget	Manifests	te-
lefonnummer	gennem	telefonoplysningen.	

Hassan	Abu-Daya	talte	den	21.	juli	1986	med	en	kvinde,	der	telefonisk	oplyste,	at	
hun	havde	talt	med	Torkil,	som	gerne	ville	tale	med	Hassan	Abu-Daya.	Det	skulle	
ske	enten	samme	aften	kl.	23.00	eller	næste	morgen	kl.	8.00.	Kvinden	oplyste	
desuden	Torkil	Lauesens	adresse.

PET	fik	ved	kendelser	af	24.	juli	1986	tilladelse	fra	retten	til	at	aflytte	bl.a.	Peter	
Døllners,	Torkil	Lauesens,	Jan	Weimanns,	Niels	Jørgensens	og	forlaget	Mani-
fests	telefoner.	PET	anmodede	aldrig	om	postkendelser	som	nævnt	i	rapporten	
af	30.	juni	1986.

Hassan	Abu-Daya	oplyste	den	24.	juli	1986	telefonisk	Marwan	el	Fahoum,	at	”alt	
var	gået	godt.	Han	havde	to	personer,	men	de	ville	ikke	give	deres	telefonnumre.”	
Hassan	Abu-Daya	havde	mødtes	med	”Tompson”	–	angiveligt	Torkil	Lauesen	–	
der	havde	understreget,	at	de	var	villige	til	at	udføre	alt,	hvad	Marwan	el	Fahoum	
måtte	ønske.	Marwan	el	Fahoum	bad	Hassan	Abu-Daya	sige	til	dem,	at	de	skulle	
komme	 til	Damaskus.	Senere	 i	 samtalen	bad	han	Hassan	Abu-Daya	om	at	 få	
dem	til	at	ringe	til	sig	i	Damaskus.	Hassan	Abu-Daya	bekræftede,	at	”Tompson”	
ville	ringe	til	Marwan	el	Fahoum	kl.	8.00	dagen	efter.	Hassan	Abu-Daya	fortalte	
yderligere,	at	han	af	en	anden	person	havde	fået	Peters	telefonnummer,	og	han	
oplyste	derpå	Peter	Døllners	telefonnummer.	Marwan	el	Fahoum	spurgte,	om	
Peter	var	”Tompsons”	bror,	hvilket	Hassan	Abu-Daya	bekræftede.	

Senere	samme	dag	den	24.	juli	1986	efter	samtalen	mellem	Hassan	Abu-Daya	
og	Marwan	el	Fahoum	oplyste	en	kvinde	telefonisk	Torkil	Lauesen,	at	hun	havde	
besøg	af	en,	som	ville	snakke	med	Torkil	Lauesen.	Hassan	Abu-Daya	kom	her-
efter	til	 telefonen,	og	det	blev	aftalt,	at	Hassan	Abu-Daya	skulle	komme	ud	til	
Manifests	lokaler	med	det	samme.
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PET	observerede	den	24.	juli	1986	og	to	dage	frem	mod	Niels	Jørgensen,	i	hvilken	
forbindelse	der	blev	optaget	fotos	af	ham.	Det	blev	den	27.	juli	1986	konstateret,	
at	Peter	Døllners	lejlighed	så	næsten	tom	ud.	Samme	dag	blev	der	observeret	
i	nogle	timer	mod	adresser	med	tilknytning	til	Torkil	Lauesen	og	Jan	Weimann,	
ligesom	 der	 dagen	 efter	 blev	 observeret	 mod	 adresser	 vedrørende	 Torkil		
Lauesen,	Niels	Jørgensen,	Peter	Døllner	og	forlaget	Manifest.	Ingen	af	de	om-
talte	personer	blev	set.	Den	29.	juli	1986	blev	bl.a.	Jan	Weimann,	Niels	Jørgen-
sen,	Torkil	Lauesen	og	Karsten	Møller	Hansen	observeret	ved	Manifests	lokaler,	
i	hvilken	forbindelse	der	blev	optaget	fotos	af	Jan	Weimann,	Torkil	Lauesen	og	
Karsten	Møller	Hansen	m.fl..	Desuden	blev	der	senere	på	dagen	observeret	mod	
adresser	med	 tilknytning	 til	 Jan	Weimann,	Niels	Jørgensen,	Peter	Døllner	og	
Torkil	Lauesen.	I	ingen	af	de	ovenævnte	tilfælde	blev	der	iagttaget	noget	bemær-
kelsesværdigt.	

I	en	rapport	af	25.	juli	1986	fra	PET	opsummeredes	forholdet	på	Lobeliavej	og	
Københavns	Politis	efterfølgende	efterforskning.	Det	fremgik	af	rapporten	bl.a.,	
at	den	i	Rigspolitiets	brev	af	23.	juni	1986	nævnte	tidligere	registrerede	kørekort-
forfalskning	 af	 samme	 type	 som	 det	 af	 Niels	 Jørgensen	 anvendte	 forfalskede	
kørekort	stammede	fra	undersøgelserne	i	forbindelse	med	Jens	Holger	Jensens	
død	og	DSB-attentaterne	i	Århus.19	PET	havde	henvendt	sig	til	Rigspolitiets	Tek-
niske	Afdeling,	der	havde	oplyst,	at	de	to	kørekort	var	de	eneste	af	samme	slags	i	
hele	landet,	og	der	herskede	ingen	tvivl	om,	at	fabrikationsstedet	var	det	samme.	

Efter	Steen	Edelings	og	Christian	Dehns	forklaringer	for	kommissionen	er	det	
tvivlsomt,	om	PET	orienterede	Københavns	Politi	om	PET’s	selvstændige	efter-
forskning	i	sagen,	herunder	ovennævnte	henvendelse	til	Rigspolitiets	Tekniske	
Afdeling.	

Hvorvidt	PET	bør	videregive	oplysninger	til	det	almindelige	politi,	må	efter	kom-
missionens	 opfattelse	 bero	 på	 en	 konkret	 afvejning	 af	 bl.a.	 grovheden	 af	 den	
kriminalitet,	som	det	almindelige	politi	efterforsker,	karakteren	af	PET’s	efter-
forskningsskridt	 og	 betydningen	 af	 oplysningerne	 fra	 PET	 for	 det	 almindelige	
politis	efterforskning	over	for	hensynet	til	hemmeligholdelsen	af	PET’s	overvåg-
ning.	 I	 den	 foreliggende	 sag	 efterforskedes	 et	 forsøg	 på	 brugstyveri	 af	 en	 bil,	
dokumentfalsk	og	afgivelse	af	urigtige	oplysninger,	og	der	var	ikke	udsigt	til,	at	
oplysningerne	fra	PET	ville	kunne	føre	til,	at	Københavns	Politi	ville	kunne	føre	
bevis	for,	at	forholdet	var	en	egentlig	forberedelse	til	grovere	kriminalitet,	her-
under	røveri.	Derimod	kunne	PET’s	intensiverede	overvågning	af	Appel-gruppen	

19	 Se	kapitel	3,	afsnit	3.1.
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være	egnet	 til	at	afdække	Appel-gruppens	mulige	grove	kriminalitet.	På	dette	
grundlag	finder	kommissionen	det	sagligt,	hvis	PET	da	vurderede,	at	hensynet	
til	hemmeligholdelsen	af	PET’s	mangeårige	overvågning	af	Appel-gruppen	og	
det	palæstinensiske	miljø	i	Danmark	med	tilknytning	til	PFLP	samlet	set	vejede	
så	tungt,	at	det	var	forsvarligt,	at	PET	undlod	at	videregive	PET’s	oplysninger	om	
Appel-gruppen	og	om	ovennævnte	efterforskningsskridt	i	sagen	til	Københavns	
Politi.

PET	orienterede	den	28.	juli	1986	Rigspolitiets	Specialregister	om,	at	PET	i	for-
bindelse	med	aktuel	efterforskning	 i	afdelingen	var	blevet	opmærksom	på,	at	
en	af	PET’s	”interessante	personer”	havde	specialiseret	sig	i	at	”begå	indbrud/
lave	brugstyveri	af	varebiler	af	mærket	VW”.	Personen	blev	anholdt	i	juni	måned	
1986	i	forbindelse	med	forsøg	på	brugstyveri	af	en	VW-varebil.	Hvis	Rigspoliti-
ets	Specialregister	ønskede	at	 vide	mere,	 var	man	 velkommen	 til	 at	 kontakte	
sagsbehandleren	hos	PET.	Efter	kommissionens	opfattelse	kan	dette	ikke	nød-
vendigvis	tages	som	udtryk	for,	at	PET	var	villige	til	at	videregive	oplysninger	til	
Specialregisteret	om	Appel-gruppen.	Henvendelsen	kan	lige	så	vel	have	været	et	
ønske	om	at	få	oplysninger	fra	Specialregisteret,	hvis	registeret	havde	kendskab	
til	eventuelt	relateret	kriminalitet.

Christian	Dehn	havde	den	29.	 juli	1986	en	samtale	med	Rigspolitiets	Tekniske	
Afdeling,	hvorunder	han	fik	forklaret,	hvordan	et	falsk	kørekort	som	Niels	Jør-
gensens	blev	fabrikeret.	Det	krævede	bl.a.	en	offsetmaskine.	Medarbejderen	fra	
Teknisk	Afdeling	ville	på	baggrund	af	samtalen	rekvirere	det	falske	kørekort	fra	
sagen	i	Århus	og	foretage	en	direkte	sammenligning	mellem	dette	og	Niels	Jør-
gensens	falske	kørekort.	I	lighed	med	PET’s	føromtalte	selvstændige	efterforsk-
ningsskridt	i	Lobeliavej-sagen	finder	kommissionen	det	sagligt	begrundet,	hvis	
PET	ikke	videregav	oplysning	herom	til	Københavns	Politi.

Steen	Edeling	orienterede	den	29.	juli	1986	Christian	Dehn	om,	at	den	tidligere	
nævnte	Per	Jensen	havde	forklaret	Steen	Edeling,	at	han	aldrig	havde	haft	fir-
maet	Video-Tek,	ligesom	han	aldrig	havde	boet	på	den	adresse,	der	var	oplyst	
til	myndighederne	 i	 forbindelse	med	Video-Teks	virksomhed.	Desuden	fortalte	
Steen	Edeling,	at	udlejeren,	der	havde	udlejet	lokalerne	til	Video-Tek,	havde	op-
lyst,	at	huslejen	var	blevet	betalt	af	en	kvinde,	som	udlejeren	muligvis	ville	kunne	
genkende.	Per	Jensen	ville	senere	møde	til	egentlig	afhøring	på	Station	4.	

Steen	Edeling	afhørte	senere	samme	dag	Per	Jensen,	der	efter	sin	 forklaring	
ikke	havde	kendskab	 til	de	oplysninger,	som	han	blev	 foreholdt,	herunder	om		
Video-Teks	lokaler	på	Blegdamsvej.	Det	kan	bemærkes,	at	det	på	baggrund	af	
Københavns	 Politis	 egen	 efterforskning	 vedrørende	 Storno-radioen	 ville	 være	
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nærliggende,	hvis	Per	Jensen	var	blevet	spurgt	direkte	om,	hvorvidt	han	kendte	
Niels	Jørgensen.	Uanset	Steen	Edelings	 forklaring	om,	at	det	 ville	han	gerne	
have	gjort,	men	undlod	det,	da	det	”lå	i	luften”	efter	samtalerne	med	Christian	
Dehn,	 at	 det	 ikke	 måtte	 komme	 frem,	 at	 de	 interesserede	 sig	 ekstraordinært	
meget	for	Niels	Jørgensen,	finder	kommissionen	efter	Christian	Dehns	forkla-
ring	ikke	uden	andet	grundlag	at	kunne	lægge	til	grund,	at	PET	havde	instrueret	
Steen	Edeling	om	ikke	at	spørge	Per	Jensen	om	sit	kendskab	til	Niels	Jørgensen.	

PET	orienterede	samme	dag	den	29.	juli	1986	en	samarbejdspartner	om,	at	der	
var	 iværksat	 telefonaflytning	 af	 bl.a.	 Peter	 Døllner,	 Torkil	 Lauesen,	 Jan	 Wei-
mann,	Niels	Jørgensen	og	forlaget	Manifest.	PET	anførte,	at	hvis	samarbejds-
partneren	 havde	 oplysninger	 til	 brug	 for	 sagen,	 ville	 PET	 gerne	 underrettes.	
Det	kan	hertil	bemærkes,	at	kommissionen	ingen	holdepunkter	har	fundet	for,	
at	PET	i	forbindelse	med	den	intensiverede	indsats	over	for	Appel-gruppen	fra	
sommeren	1986	og	frem	til	december	1986,	som	dette	afsnit	bl.a.	omhandler,	
skulle	have	drøftet	strategi,	 fremgangsmåde	mv.	vedrørende	overvågningen	af	
Appel-gruppen	med	samarbejdspartnere	eller	have	fået	væsentlige	oplysninger	
af	betydning	for	overvågningen	af	Appel-gruppen	fra	samarbejdspartnere.	Alle	
væsentlige	oplysninger	om	Appel-gruppen	indsamlet	i	perioden	stammede	fra	
PET’s	egne	telefonaflytninger	af	herboende	palæstinensere.20	Disse	aflytninger	
blev	oversat	af	en	tolk	fra	Mossad.	Se	nærmere	herom	kapitel	1,	afsnit	1.4.2.	Der	
er	heller	ikke	oplysninger,	som	tyder	på,	at	PET	i	den	angivne	periode	skulle	have	
tilbageholdt	oplysninger	vedrørende	Appel-gruppen	over	for	det	almindelige	po-
liti	af	hensyn	til	indhentelse	af	oplysninger	af	betydning	for	samarbejdspartnere.

Den	5.	august	1986	oplyste	PET	til	en	samarbejdspartner,	at	der	 forelå	oplys-
ninger	 om,	 at	 Torkil	 Lauesen	 skulle	 rejse	 til	 Helgoland,	 og	 at	 han	 tilhørte	 en	
gruppe	 PFLP-sympatisører,	 som	 mistænktes	 for	 at	 stå	 bag	 kidnapning	 af	 en	
bankdirektør	 i	 1980	 og	 et	 røveri	 mod	 en	 pengetransport	 i	 1983,	 hvor	 udbyttet	
var	ca.	6	mio.	kr.	Desuden	anførte	PET	bl.a.,	at	der	forelå	mistanke	om,	at	Torkil		
Lauesen	ville	holde	konspirative	møder	med	udenlandske	terrorstøttegrupper.	
På	 den	 baggrund	 anmodede	 PET	 samarbejdspartneren	 om	 at	 observere	 mod	

20	 Kan	sammenholdes	med	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	 s.	121	 f.,	
hvoraf	fremgår	bl.a.:	”…	I	PET-kommissionens	rapport	kan	man	læse,	at	efterretningstjenesten	netop	i	som-
meren	1986	førte	meget	nøje	opsyn	på	Appel-gruppens	udskejelser.	PET	var	faktisk	i	højeste	alarmberedskab.	
Man	havde	indhentet	oplysninger	om,	at	banden	snart	ville	slå	til	med	endnu	en	stor	forbrydelse.	Oplysningen	
kom	fra	den	 israelske	efterretningstjeneste,	Mossad,	der	 i	en	årrække	havde	haft	mindst	én	medarbejder	
siddende	 i	PET’s	hovedkvarter	på	Bellahøj	 i	København.	…	Det	var	gennem	Mossads	mand	på	Bellahøj,	at	
efterretningstjenesten	i	sommeren	1986	erfarede,	at	den	palæstinensiske	terrororganisation	PFLP	ville	gen-
optage	samarbejdet	med	røverne	i	Appel-gruppen	efter	at	have	holdt	en	pause.	…”	
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Torkil	Lauesen	under	hans	rejse	og	identificere	eventuelle	mødedeltagere.	PET	
angav,	 at	 anholdelse	af	Torkil	Lauesen	og	eventuelle	mødedeltagere	af	 efter-
forskningsmæssige	grunde	ikke	ville	være	hensigtsmæssig.

PET	 observerede	 Torkil	 Lauesen	 intensivt	 i	 tiden	 fra	 den	 5.	 til	 den	 11.	 august	
1986.	Der	blev	ikke	iagttaget	noget	bemærkelsesværdigt.	

En	anden	politimyndighed	oplyste	på	forespørgsel	fra	PET	den	5.	august	1986,	at	
der	ud	over,	hvad	der	var	registreret	vedrørende	Jan	Weimann	i	kriminalregiste-
ret,	var	registreret	en	færdselslovsovertrædelse.	

Steen	Edeling	oplyste	den	6.	august	1986	Christian	Dehn	om,	at	Niels	Jørgensen	
var	tilsagt	til	afhøring	den	7.	august	1986	på	stationen.	Tilsigelsen	var	afsendt	
en	uge	tidligere,	og	da	Niels	Jørgensen	ikke	havde	ladet	høre	fra	sig,	måtte	det	
formodes,	at	han	ville	komme	på	det	anførte	tidspunkt.	Rapport	vedrørende	af-
høringen	ville	senere	tilgå	PET.

Det	 har	 ikke	 ved	 forklaringer	 eller	 i	 øvrigt	 været	 muligt	 for	 kommissionen	 at	
fastslå,	hvorvidt	Niels	Jørgensen	faktisk	mødte	op	til	afhøring	på	stationen.	Det	
kan	bemærkes,	at	det	ville	være	et	helt	naturligt	led	i	efterforskningen	at	genaf-
høre	Niels	Jørgensen,	og	der	var	ingen	oplysninger	i	Københavns	Politis	mate-
riale,	som	vedrørte	PET’s	overvågning	af	Appel-gruppen.	Kommissionen	finder	
det	derfor	ikke	sandsynligt,	at	PET	havde	et	ønske	om,	at	Niels	Jørgensen	ikke	
skulle	genafhøres.

Efter	forklaringerne	lægger	kommissionen	til	grund,	at	PET	efter	Københavns	
Politis	afslutning	af	efterforskningen	af	forholdet	på	Lobeliavej	fik	udleveret	sa-
gens	koster,	herunder	værktøjskassen	og	Storno-radioen	beslaglagt	hos	Niels	
Jørgensen,	 der	 havde	 forklaret,	 at	 kosterne	 ikke	 tilhørte	 ham.	 Kommissionen	
finder,	at	kosterudleveringen	var	naturlig,	idet	Københavns	Politi	på	dette	tids-
punkt	ikke	længere	havde	interesse	i	at	beholde	kosterne	til	brug	for	deres	sag,	
mens	PET	tidligere	var	stødt	på	radiomateriel	af	samme	type	i	forbindelse	med	
forhold,	hvor	Appel-gruppen	havde	været	mistænkt.	Kommissionen	finder	der-
imod,	at	det	næppe	kan	være	rigtigt,	at	PET	fik	udleveret	sagens	originale	akter	
fra	Københavns	Politi,	idet	kommissionen	har	konstateret,	at	PET’s	bilag	fra	Kø-
benhavns	Politis	sag	alle	er	kopier,	og	som	det	 fremgår	senere	 i	denne	sam-
menfatning,	sendte	Københavns	Politi	i	oktober	1986	sagen	med	diverse	bilag	til	
Københavns	Byret.	Se	i	øvrigt	kommissionens	bemærkninger	hertil	i	forbindelse	
med	den	senere	i	sammenfatningen	nævnte	redegørelse	af	26.	maj	1987	fra	Kø-
benhavns	 Politi,	 Ordenspolitiets	 politiadvokatur,	 til	 Statsadvokaten	 for	 Køben-
havn.
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Efter	anmodning	meddelte	retten	den	8.	august	1986	PET	tilladelse	til	rumaflyt-
ning	 af	 forlaget	 Manifests	 lokaler.	 I	 anmodningen	 havde	 PET	 bl.a.	 henvist	 til	
telefonsamtalerne	mellem	Hassan	Abu-Daya	og	Marwan	el	Fahoum	samt	an-
holdelsen	af	Niels	Jørgensen	på	Lobeliavej	og	dele	af	det	efterfølgende	efter-
forskningsforløb.	Opmærksomheden	var	blevet	henledt	på,	at	signalementet	af	
en	af	de	øvrige	gerningsmænd	nøje	svarede	til	et	foto	af	Torkil	Lauesen,	og	at	
anmelderen	 af	 forholdet	 på	 Lobeliavej	 mente	 at	 kunne	 genkende	 denne	 ger-
ningsmand	in	natura.	Afslutningsvis	i	anmodningen	havde	PET	anført,	at	det	på	
baggrund	af	de	afgivne	oplysninger	måtte	 formodes,	at	Appel-gruppen	fortsat	
var	aktiv,	og	at	forlaget	Manifests	lokaler	benyttedes	som	mødested	for	medlem-
mer	af	gruppen,	herunder	muligvis	til	fabrikation	af	falske	kørekort	mv.

Det	kan	hertil	bemærkes,	at	henset	til	den	tidligere	beskrevne	afvejning	af	bl.a.	
kriminalitetens	grovhed	over	for	hensynet	til	hemmeligholdelsen	af	PET’s	over-
vågning	 af	 Appel-gruppen	 og	 de	 palæstinensiske	 kredse	 i	 Danmark	 med	 til-
knytning	 til	PFLP,	da	finder	kommissionen	det	sagligt	begrundet,	at	PET	 ikke	
henledte	 Københavns	 Politis	 opmærksomhed	 på	 Torkil	 Lauesen	 og	 herunder	
udleverede	et	foto	af	ham,	idet	det	efter	al	sandsynlighed	i	bedste	fald	kun	ville	
føre	til	en	domfældelse	af	Torkil	Lauesen	for	deltagelse	i	Lobeliavej-forholdet,	
mens	det	ikke	ville	kunne	føre	til,	at	Københavns	Politi	ville	kunne	afsløre	planer	
om	alvorligere	kriminalitet,	hvilket	derimod	PET’s	overvågning	af	Appel-gruppen	
kunne	være	egnet	til.

I	en	telefonsamtale	den	11.	august	1986	fortalte	Torkil	Lauesens	hustru	sin	mor,	
at	Torkil	Lauesen	ikke	var	kommet	af	sted	til	Helgoland.	Det	fremgik	af	samtalen,	
at	den	aflyste	rejse	var	arbejdsrelateret.	Torkil	Lauesens	hustru	havde	imidlertid	
fortalt	alle,	at	han	var	på	Helgoland,	idet	der	havde	været	et	familiearrangement,	
som	han	ikke	ønskede	at	komme	med	til.	

PET	orienterede	den	12.	august	1986	den	tidligere	nævnte	samarbejdspartner	
om	bl.a.,	at	det	var	konstateret,	at	Torkil	Lauesen	ikke	var	rejst	til	Helgoland	som	
tidligere	angivet,	og	sagen	betragtedes	som	afsluttet.

Den	15.	august	1986	anmodede	PET’s	afdeling	2	en	anden	afdeling	i	PET	om	at	
installere	rumaflytning	i	forlaget	Manifests	lokaler.	

I	et	kort	 tidsrum	den	21.	august	1986	observerede	PET	mod	Niels	Jørgensen.	
Heller	ikke	ved	den	lejlighed	blev	der	iagttaget	noget	bemærkelsesværdigt.	

PET	henvendte	sig	den	22.	august	1986	til	Lyngby	Politi	i	forbindelse	med	et	rø-
veri	mod	Privatbanken	i	Trørød	begået	den	24.	april	1986.	Årsagen	hertil	var,	at	
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PET	mistænkte	Appel-gruppen	for	at	stå	bag	røveriet.	Mistanken	var	begrundet	
i,	at	en	af	gerningsmændene,	der	havde	været	iført	en	mørkkrøllet	paryk,	hav-
de	båret	en	øresnegl	i	højre	øre	med	en	ledning	ned	foran	i	venstre	side	under	
jakken.	Gerningsmændene	havde	forud	for	røveriet	stjålet	tre	biler.	Lyngby	Politi	
havde	ingen	spor	ud	over	fotos	af	gerningsmændene.	Udbyttet	ved	røveriet	var	
ca.	120.000	kr.	i	dansk	og	udenlandsk	valuta.	Der	blev	afholdt	et	møde	med	del-
tagelse	af	to	medarbejdere	fra	PET,	herunder	Christian	Dehn,	og	en	kriminalas-
sistent	fra	Lyngby	Politi.	Sagen	efterforskedes	sammen	med	et	røveri	begået	i	
Espergærde,	der	ifølge	Lyngby	Politi	havde	tilknytning	til	det	foreliggende	røveri,	
og	nærmere	ville	tilgå	PET	senere.	I	PET’s	rapport	om	mødet	mv.	blev	det	anført,	
at	omstændighederne	ved	røverierne	umiddelbart	syntes	at	have	sammenhæng	
med	tidligere	røverier,	som	man	mistænkte	Appel-gruppen	for	at	stå	bag.	

Christian	Dehn	har	for	kommissionen	forklaret	bl.a.,	at	han	på	et	tidspunkt	var	
ude	hos	Lyngby	Politi.	Baggrunden	herfor	var,	at	de	havde	undersøgt,	om	der	
var	andre	sager,	hvor	gerningsmændene	havde	anvendt	radioudstyr,	hvilket	var	
tilfældet	i	forbindelse	med	et	røveri	i	Lyngby	Politikreds.	Han	mener,	at	det	var	
PET,	som	tog	initiativ	til	mødet	med	Lyngby	Politi.	Han	og	hans	kollega	fik	udle-
veret	nogle	rapporter	mv.,	men	det	viste	sig,	at	der	ikke	var	nogen	sammenhæng	
med	Appel-gruppen,	og	PET	havde	ingen	brugbare	oplysninger,	som	de	kunne	
give	til	Lyngby	Politi.

Under	Lyngby	Politis	efterforskning	af	røveriet	i	Trørød	blev	en	person,	der	ved	
tidligere	kriminalitet	havde	anvendt	bl.a.	radioscanner	til	aflytning	af	politiets	ra-
dio,	sigtet.	Efterforskningen	viste	imidlertid,	at	sigtelsen	var	grundløs,	og	sagen	
mod	den	sigtede	blev	sluttet	i	oktober	1986.	Ingen	andre	blev	sigtet	i	sagen,	og	
røveriet	blev	således	aldrig	opklaret.	

Kriminalassistent	 Johannes	 Helmer	 Pedersen,	 der	 havde	 kendskab	 til	 Ap-
pel-gruppen	fra	efterforskningen	af	røveriet	den	2.	marts	1983	i	Lyngby,	havde	
deltaget	i	Lyngby	Politis	efterforskning	af	røveriet	i	Trørød,21	og	vicepolitimester	
Jørgen	 Galle,	 der	 tilsvarende	 havde	 kendskab	 til	 Appel-gruppen,	 var	 også	 in-
volveret	 i	 behandlingen	 af	 sagen.	 Johannes	 Helmer	 Pedersen	 deltog	 senere	 i	
Københavns	 Politis	 efterforskning	 efter	 røveriet	 og	 drabet	 ved	 Købmagergade	
Postkontor,	og	i	den	forbindelse	foranledigede	han	fotos	fra	røveriet	i	Trørød	ind-
sendt	til	Københavns	Politi,	idet	han	troede,	at	der	kunne	være	en	sammenhæng.	

21	 Kommissionen	har	således	konstateret,	at	kriminalassistent	Johannes	Helmer	Pedersen	den	29.	maj	1986	i	
forbindelse	med	anholdelse	og	sigtelse	af	en	person	for	bl.a.	bankrøveriet	i	Trørød	deltog	i	ransagning	af	den	
pågældendes	hjem.
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Imidlertid	konstaterede	han,	at	der	ikke	var	sammenfald	mellem	den	i	banken	
af	røverne	anvendte	beklædning,	og	det	under	Københavns	Politis	efterforskning	
frembragte.

Henset	hertil,	og	idet	der	heller	ikke	i	øvrigt	er	oplysninger,	herunder	i	akterne	
fra	Lyngby	Politis	sag	om	Trørød-røveriet,	som	kommissionen	har	gennemgå-
et,	 der	 tyder	 på,	 at	 Appel-gruppen	 var	 involveret	 i	 dette	 røveri,	 giver	 det	 ikke	
kommissionen	anledning	til	bemærkninger,	at	PET	angiveligvis	ikke	gav	Lyngby	
Politi	oplysninger	om	Appel-gruppen	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	dette	
forhold.

Den	25.	august	1986	fik	PET	rettens	tilladelse	til	at	opretholde	de	tidligere	nævn-
te	telefonaflytninger	af	bl.a.	Appel-gruppens	medlemmer	til	den	22.	september	
1986.	PET	anførte	i	forbindelse	med	indhentelsen	af	tilladelsen	bl.a.,	at	man	ikke	
havde	haft	mulighed	for	at	afsløre,	hvad	møderne	mellem	bl.a.	Appel-gruppens	
medlemmer	omhandlede,	idet	rumaflytning	endnu	ikke	var	installeret	på	grund	
af	tekniske	vanskeligheder.	

I	en	rapport	af	25.	august	1986	fra	PET	var	to	telefonsamtaler,	hvor	medlemmer	
af	Appel-gruppen	aftalte	at	mødes,	refereret.	Afslutningsvis	anførtes	i	rapporten,	
at	der	ikke	ved	telefonaflytningerne	var	konstateret	andre	direkte	kontakter	mel-
lem	Appel-gruppes	medlemmer,	der	tilsyneladende	yndede	at	besøge	hinanden	
i	stedet	for	at	tale	i	telefon	sammen,	hvilket	de	næsten	aldrig	gjorde.

Daværende	sagsbehandler	i	PET,	kriminalassistent	Erling	Sigurd	Hjort,	der	ikke	
tidligere	 havde	 beskæftiget	 sig	 med	 Appel-gruppen,	 fik	 i	 sommeren	 1986	 af	
souschef	i	afdeling	2,	Frank	Jensen,	til	opgave	at	udarbejde	en	analyse	af	Ap-
pel-gruppen	på	grundlag	af	alt	foreliggende	materiale,	som	PET	havde	om	grup-
pen.	Det	resulterede	i	rapport	af	28.	august	1986	med	titlen	”APPLE-gruppen.”.	

I	rapporten	blev	det	om	Appel-gruppens	relation	til	forlaget	Manifest	anført	bl.a.,	
at	 en	 gennemgang	 af	 regnskaberne	 viste,	 at	 der	 var	 et	 gennemsnitligt	 årligt	
underskud	på	25-40.000	kr.	Underskuddet	dækkedes	ind	af	 interessentskabet,	
der	bestod	af	medlemmer	af	Appel-gruppen,	formentlig	gennem	gruppens	kri-
minelle	aktiviteter.	Gruppen	mistænktes	 for	at	stå	bag	Glostrup-forholdet	den		
7.	 juli	 1980	 og	 røveriet	 mod	 en	 pengetransport	 i	 Lyngby	 den	 2.	 marts	 1983.	
Desuden	 nævntes	 branden	 i	 møbelforretningen	 Cebra,22	 røveriet	 i	 Trørød	 den		
24.	april	1986	og	anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	på	Lobeliavej	den	3.	juni	1986.	

22	 Se	kapitel	3,	afsnit	3.1.
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Afsluttende	blev	det	i	rapporten	udtalt,	at	der	ved	gennemgangen	havde	tegnet	
sig	et	billede	af	en	særdeles	professionel	og	 veltrænet	gruppe,	der	mistænk-
tes	for	at	stå	bag	grov	kriminalitet,	hvis	 formål	var	at	yde	operationel	og	 logi-
stisk	støtte	til	PFLP’s	verdensomspændende	terror.	Det	var	internationalt	kendt,	
at	PFLP	netop	da	manglede	økonomiske	midler	 til	at	finansiere	sin	 terror,	og	
PFLP’s	reaktivering	af	Appel-gruppen	skulle	formentlig	ses	i	 lyset	af,	at	PFLP	
forventede	et	fornyet	operationelt	samarbejde	med	Appel-gruppen.	Som	en	lo-
gisk	konsekvens	heraf	ville	PET	-	ifølge	rapporten	-	utvivlsomt	i	den	nærmeste	
fremtid	opleve	en	genoptagelse	af	Appel-gruppens	tidligere	grove	kriminalitet.	

Kommissionen	har	konstateret,	at	alle	oplysninger	i	rapporten	fremgår	af	ma-
teriale,	der	har	 indgået	 i	 kommissionens	hidtidige	gennemgang.	Som	det	har	
fremgået	heraf,	finder	kommissionen,	at	der	 ikke	som	sket	 i	ovennævnte	rap-
port	vedrørende	”APPLE-gruppen.”	var	holdepunkter	for	at	lægge	til	grund	som	
et	faktum,	at	Appel-gruppen	havde	begået	den	nævnte	grove	kriminalitet.	Der	
var	fortsat	alene	en	mistanke	herom,	og	som	redegjort	for	i	tidligere	afsnit	ved-
rørende	 de	 enkelte	 grove	 kriminelle	 forhold	 havde	 PET	 i	 forbindelse	 med	 det	
almindelige	 politis	 efterforskning	 heraf	 videregivet	 alle	 relevante	 oplysninger	
til	det	almindelige	politi.	Det	er	således	usandsynligt,	at	en	henvendelse	til	det	
almindelige	politi	på	det	foreliggende	grundlag	ville	have	kunnet	føre	til	en	af-
klaring	af,	hvori	Appel-gruppens	kriminelle	aktiviteter	bestod,	hvilket	derimod	
PET’s	 intensiverede	overvågning	af	Appel-gruppen	kunne	være	egnet	 til.	Rap-
porten	gav	derfor	ikke	i	sig	selv	anledning	til,	at	PET	burde	have	henvendt	sig	til	
det	almindelige	politi	på	ny.	Det	kan	bemærkes,	at	Frank	Jensen	under	en	vis	
tvivl	har	forklaret	for	kommissionen	bl.a.,	at	han	mener,	at	han	omkring	et	halvt	
år	 inden	røveriet	mod	Daells	Varehus	havde	givet	Københavns	Politi	oplysnin-
ger	om	Appel-gruppen	i	form	af	uddrag	af	den	foreliggende	rapport	vedrørende		
”APPLE-gruppen.”.	Kommissionen	kan	ikke	udelukke,	at	det	var	tilfældet,	men	
der	er	ingen	oplysninger	i	øvrigt,	som	understøtter	dette.	

Erling	Sigurd	Hjort	udarbejdede	desuden	rapporter	af	29.	august	og	2.	septem-
ber	1986	om	Niels	Jørgensen,	Jan	Weimann,	Torkil	Lauesen	og	Peter	Døllner.	
Der	er	 i	rapporterne	ikke	yderligere	oplysninger	om	gruppens	kriminelle	akti-
viteter,	end	hvad	der	fremgik	af	rapporten	af	28.	august	1986	om	gruppen	som	
helhed,	ligesom	der	i	rapporterne	ikke	er	oplysninger,	som	ikke	fremgår	af	for-
udgående	materiale	fra	PET.	

Den	31.	august	1986	observerede	PET	mod	et	møde,	hvor	en	amerikaner	angive-
ligt	skulle	deltage.	I	den	forbindelse	blev	Carsten	Nielsen	og	Torkil	Lauesen	m.fl.	
observeret.	Der	blev	ikke	iagttaget	noget	bemærkelsesværdigt.	



	 1008	

lobeliavej



PET	fik	den	3.	september	1986	rettens	tilladelse	til	rumaflytning	af	Torkil	Laue-
sens	lejlighed.	I	forbindelse	med	anmodningen	herom	til	retten	havde	PET	hen-
vist	til	bl.a.,	at	Appel-gruppen	havde	genoptaget	samarbejdet	med	PFLP,	og	at	
det	var	konstateret,	at	Torkil	Lauesen	sammen	med	sin	hustru	den	7.	september	
1986	skulle	 rejse	 til	Sovjetunionen,	hvor	PET	 formodede,	at	der	skulle	holdes	
møde	 med	 repræsentanter	 fra	 PFLP.	 Rumaflytningen	 var	 led	 i	 en	 PET-ope-
ration,	 der	 blev	 kaldt	 ”Operation	 Pineapple”.	 Operationen	 blev	 i	 en	 rapport		
af	4.	september	1986	fra	PET	beskrevet	som	en	teknisk	operation	rettet	mod	Torkil		
Lauesen	med	det	formål	at	klarlægge	hans	og	de	andre	medlemmer	af	Appel-	
gruppens	aktiviteter	til	fordel	for	PFLP.	Samme	dag	–	den	4.	september	1986	–		
anmodede	afdeling	2	en	anden	afdeling	i	PET	om	installering	af	rumaflytning	i	
Torkil	Lauesens	lejlighed.	I	anmodningen	blev	det	anført	bl.a.,	at	Torkil	Lauesen	
ifølge	det	foreliggende	i	snarlig	fremtid	kunne	forventes	at	ville	udføre	en	eller	
anden	form	for	kriminel	aktivitet	til	fordel	for	PFLP.

På	 et	 ikke	 angivet	 tidspunkt	 undersøgte	 PET	 adgangsforholdene	 til	 Torkil		
Lauesens	lejlighed	med	henblik	på	installering	af	rumaflytning.	Det	blev	konsta-
teret,	 at	 adgangsforholdene,	 herunder	 låsesystemet,	 medførte,	 at	 den	 eneste	
mulighed	for	adgang	til	lejligheden	var	ved	gennemboring	fra	en	anden	lejlighed.	
Der	var	blevet	bestilt	tegninger	af	Torkil	Lauesens	lejlighed	og	nabolejligheden,	
hvilket	afventedes,	med	henblik	på	at	vurdere	om	nabolejligheden	var	brugbar	
til	formålet.	

Rigspolitiets	Tekniske	Afdeling	konkluderede	i	et	notat	af	8.	september	1986	–	
udarbejdet	efter	anmodning	fra	PET	om	undersøgelse	af	Niels	Jørgensens	fal-
ske	kørekort,	det	tidligere	omtalte	kørekort	fra	sagen	i	Århus,	to	registreringsan-
meldelser	til	toldvæsnet	underskrevet	af	”Per	Jensen”,	registreringsafmeldelse	
underskrevet	af	”Per	Jensen”	og	et	brev	samt	tre	giroindbetalingskort	alle	un-
derskrevet	af	”Per	Jensen”	–	at	der	for	en	meget	stor	del	var	benyttet	samme	
originalmateriale,	papir,	film	mv.	ved	fremstillingen	af	kørekortene.	Undersøgel-
serne	af	”Per	Jensen”-underskrifterne	viste	bl.a.,	at	det	måtte	anses	for	overor-
dentligt	sandsynligt,	at	en	og	samme	person	havde	udfærdiget	alle	de	omstridte	
underskrifter.	Der	var	ikke	konstateret	overensstemmelser,	som	indikerede,	at	
den	rigtige	Per	Jensen	havde	udfærdiget	de	omhandlede	underskrifter.	 ”Skri-
vemaskineskrifterne”	på	registreringsblanketterne	var	søgt	i	Teknisk	Afdelings	
”maskinskriftsamling”	uden	resultat.

Som	 med	 PET’s	 øvrige	 hidtidige	 selvstændige	 efterforskningsskridt	 vedrøren-
de	Lobeliavej-forholdet	er	det	 tvivlsomt,	om	Københavns	Politi	 blev	orienteret	
om	ovenævnte,	men	efter	det	tidligere	anførte	om	afvejningen	i	forbindelse	med	
overvejelse	om	videregivelse	af	oplysninger	til	det	almindelige	politi	om	PET’s	
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selvstændige	efterforskningsskridt	finder	kommissionen	det	sagligt	begrundet,	
hvis	PET	ikke	videregav	oplysning	herom.	

Københavns	Politi	sendte	i	en	sag	fra	kriminalpolitiet	et	bødeforlæg	af	9.	sep-
tember	1986	på	500	kr.	til	Niels	Jørgensen.	Ifølge	bødeforlægget	vedrørte	bøden	
Niels	Jørgensens	overtrædelse	af	straffelovens	§	172,	stk.	2,	jf.	§	171,	ved	”før	
tirsdag	 den	 3.	 juni	 1986	 kl.	 0038	 at	 have	 skaffet	 sig	 i	 besiddelse	 af	 et	 til	 Stig		
Gøtche	Petersen	udstedt	kørekort,	hvori	han	isatte	eget	foto,	og	på	nævnte	tids-
punkt	i	Lobeliavej	ud	for	nr.	22,	falskeligt	at	have	forevist	kørekortet	for	politiet.”	

Det	 kan	 konstateres,	 at	 de	 øvrige	 straffelovsovertrædelser	 i	 forbindelse	 med	
episoden	på	Lobeliavej	vedrørende	forsøg	på	brugstyveri	af	bil,	jf.	straffelovens		
§	293,	og	afgivelse	af	urigtige	oplysninger,	jf.	§	164,	stk.	1,	var	uomtalt	i	oven-
nævnte	bødeforlæg.	Se	i	øvrigt	kommissionens	bemærkninger	hertil	i	forbindel-
se	med	den	senere	i	sammenfatningen	beskrevne	redegørelse	af	26.	maj	1987	
fra	Københavns	Politi,	Ordenspolitiets	politiadvokatur,	til	Statsadvokaten	for	Kø-
benhavn.	

PET	skaffede	sig	den	17.	september	1986	adgang	til	forlaget	Manifests	lokaler	
med	henblik	på	at	 installere	rumaflytning,	men	det	viste	sig	 ikke	umiddelbart	
muligt.	PET	var	nødt	til	først	at	få	KTAS	til	at	konstruere	en	fejl	på	telefoninstal-
lationen	og	indsætte	et	andet	kabel,	når	”fejlen”	udbedredes.	

Niels	Jørgensens	bøde	på	500	kr.	for	overtrædelse	af	straffelovens	§	172,	stk.	2,	
jf.	§	171,	blev	betalt	og	således	vedtaget	den	19.	september	1986.

Retten	 forlængede	 den	 22.	 september	 1986	 PET’s	 tilladelser	 til	 de	 tidligere	
nævnte	 telefon-	og	rumaflytninger	 til	den	20.	oktober	1986.	 I	 forbindelse	med	
anmodningen	om	forlængelse	heraf	havde	PET	over	for	retten	oplyst	bl.a.,	at	det	
var	 konstateret,	 at	 medlemmer	 af	 Appel-gruppen	 m.fl.	 ønskede	 at	 oprette	 en	
café/restaurant	på	Vestmannagade	2.	Over	for	bevillingspolitiet	var	det	tilkende-
givet,	at	bl.a.	Jan	Weimann	var	ansvarlig	for	oprettelsen	af	caféen.	I	anmodnin-
gen	var	det	desuden	blevet	anført,	at	man	afventede	resultatet	af	det	formodede	
møde	mellem	Torkil	Lauesen	og	repræsentanter	for	PFLP	i	Sovjetunionen,	og	at	
man	ville	benytte	venteperioden	til	at	komme	i	den	mest	fordelagtige	efterforsk-
ningsposition	ved	at	installere	de	i	sagen	begærede	rumaflytninger	dels	i	Torkil	
Lauesens	lejlighed,	dels	i	forlaget	Manifests	lokaler.

KTAS	udbedrede	den	9.	oktober	1986	den	tidligere	omtalte	”fejl”	på	forlaget	Ma-
nifests	telefoninstallation,	og	PET	var	herefter	klar	til	at	gå	videre	med	installe-
ring	af	rumaflytning	af	forlagets	lokaler.
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Tayseer	Kubaa	skulle	fra	den	15.	til	den	19.	oktober	1986	deltage	i	World	Peace	
Council-kongressen	 i	 Danmark.	 I	 en	 rapport	 fra	 PET	 herom	 anførtes	 bl.a.,	 at	
Tayseer	Kubaa	var	ansvarlig	for	opretholdelsen	af	kontakt	med	PFLP-afdelinger	
over	hele	verden,	hvoraf	nogle	medvirkede	til	PFLP’s	terroraktiviteter.	Det	blev	
desuden	 nævnt,	 at	 Jens	 Holger	 Jensen	 i	 1976	 havde	 besøgt	 Tayseer	 Kubaa	 i	
Bagdad.	

De	 tidligere	omtalte	 telefonaflytninger	blev	alle	–	på	nær	aflytningen	af	Torkil	
Lauesens	telefon	–	afsluttet	i	retten	den	20.	oktober	1986,	idet	PET	ikke	ønske-
de	tilladelserne	fornyet.	PET	angav,	at	baggrunden	for	ønsket	om	afslutning	af	
sagerne	udelukkende	var	den	kendsgerning,	at	Appel-gruppen	var	for	professio-
nel	til,	at	PET	fik	nævneværdige	oplysninger	ved	aflytning	af	gruppens	telefoner.	
Sammenholdt	med	PET’s	begrænsede	ressourcemæssige	kapacitet	gjorde	det-
te,	at	PET	fremover	ville	prøve	at	koncentrere	sig	om	færre,	men	mere	indgående	
efterforskningsskridt	i	form	af	rumaflytninger.	Retten	meddelte	tilladelse	til	op-
retholdelse	af	aflytningen	af	Torkil	Lauesens	telefon	og	tilladelserne	til	rumaflyt-
ning	af	Torkil	Lauesens	lejlighed	samt	forlaget	Manifests	lokaler	til	den	17.	no-
vember	1986.	I	forbindelse	med	rettens	behandling	af	sagerne	oplyste	PET	bl.a.,	
at	Jan	Weimann	og	hans	hustru	skulle	være	3	uger	i	Tyrkiet	fra	den	5.	oktober	
1986.	Niels	Jørgensen	var	rejst	til	Spanien	i	en	uge	fra	den	18.	september	1986	
tilsyneladende	med	 turisme	som	 formål.23	 Torkil	Lauesen	og	hans	hustru	 var	
den	14.	september	1986	kommet	hjem	fra	deres	rejse	til	Sovjetunionen.	Siden	
hjemkomsten	havde	PET	ikke	med	de	forhåndenværende	efterforskningsskridt	
kunnet	afsløre	andet	formål	med	rejsen	end	turisme.	

Det	kan	hertil	bemærkes,	at	henset	til	PET’s	ringe	udbytte	af	de	meget	ressour-
cekrævende	telefonaflytninger	af	Appel-gruppens	medlemmer	finder	kommis-
sionen	det	forståeligt	og	velbegrundet,	at	aflytningerne	på	dette	tidspunkt	i	vidt	
omfang	 blev	 afsluttet	 angiveligt	 med	 henblik	 på	 at	 koncentrere	 indsatsen	 om	
rumaflytninger.

23	 I	”Blekingegadebanden”,	s.	667,	er	det	nævnt,	at	Niels	Jørgensen	var	 i	Damaskus	to	gange	i	august	1986.	
Kommissionen	har	konstateret,	at	det	først	var	i	forbindelse	med	efterforskningen	efter	røveriet	og	drabet	ved	
Købmagergade	Postkontor,	at	PET	og	Københavns	Politi	fik	oplysninger	herom.	
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Københavns	 Politi,	 Politiadvokatur	 O,	 anmodede	 ved	 retsmødebegæring	 af		
24.	oktober	1986	Københavns	Byret	om	afholdelse	af	et	retsmøde	med	henblik	
på	behandling	af	en	sag	mod	Niels	Jørgensen	i	medfør	af	retsplejelovens	§	925.24	
Ifølge	retsmødebegæringen	vedrørte	sagen	overtrædelse	af	straffelovens	§	293,	
stk.	1,	jf.	§	21,	ved	den	3.	juni	1986	i	forening	med	to	ukendte	mænd	på	Lobeliavej	
at	have	forsøgt	at	tilvende	sig	en	varebil	for	uberettiget	at	benytte	den	til	kørsel,	
hvilket	han	blev	forhindret	i	ved	ejerens	tilstedekomst.	Sagen	vedrørte	desuden	
overtrædelse	af	straffelovens	§	164,	stk.	1,	ved	den	3.	juni	1986	til	ordenspolitiet,	
der	havde	anholdt	Niels	Jørgensen	på	Lobeliavej,	og	senere	til	vagthavende	på	
Station	4,	at	have	oplyst	sine	generalia	som	værende	Stig	Gøtche	Petersen	med	
forsæt	til,	at	Stig	Gøtche	Petersen	ville	blive	sigtet,	dømt	eller	undergivet	straffe-
retlig	retsfølge	for	et	strafbart	forhold.	Der	medfulgte	diverse	bilag	og	en	mappe	
med	personlige	oplysninger	til	sagen.	

Det	kan	således	konstateres,	at	Københavns	Politi	 ikke	afsluttede	sagen	mod	
Niels	Jørgensen	i	sin	helhed	med	det	tidligere	omtalte	bødeforlæg	af	9.	septem-
ber	1986	på	500	kr.	Desuden	kan	det	bemærkes,	at	når	anklagemyndigheden	
anmoder	om	et	retsmøde,	som	det	skete	her,	da	er	det	sædvanligvis	udtryk	for,	
at	 anklagemyndigheden	 under	 sagen	 vil	 nedlægge	 påstand	 om	 idømmelse	 af	
frihedsstraf.	Efter	praksis	ville	Niels	Jørgensens	overtrædelse	af	straffelovens		
§	164,	stk.	1,	da	også	medføre	en	kortere	frihedsstraf.	

PET	orienterede	den	6.	november	1986	retten	om,	at	PET	ved	en	beklagelig	fejl	
havde	fortsat	aflytningen	af	 forlaget	Manifests	telefon	frem	til	den	28.	oktober	
1986,	uanset	at	sagen	om	aflytningen	var	afsluttet	i	retten	den	20.	oktober	1986.	
Retten	 indberettede	den	18.	november	1986	den	ulovligt	 foretagne	aflytning	af	
forlaget	Manifests	 telefon	 til	 Justitsministeriet,	 jf.	 retsplejelovens	dagældende		
§	783,	stk.	3,	4.	pkt.	(nu	§	783,	stk.	4,	4.	pkt.)	eller	dennes	analogi,	hvorefter	retten	
skal	give	meddelelse	til	Justitsministeriet	om	indgreb,	der	efter	rettens	opfattel-
se	ikke	burde	være	foretaget.

24	 Den	dagældende	bestemmelse	i	retsplejelovens	§	925,	stk.	1,	om	tilståelsessager	lød:	”Har	sigtede	i	retten,	
jf.	§	694,	stk.	3,	afgivet	en	uforbeholden	tilståelse,	hvis	rigtighed	bestyrkes	ved	de	i	øvrigt	foreliggende	oplys-
ninger,	kan	sagen,	…,	uden	udfærdigelse	af	anklageskrift	straks	fremmes	til	dom.	…”
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Retten	 opretholdt	 den	 17.	 november	 1986	 tilladelserne	 til	 aflytning	 af	 Torkil		
Lauesens	 telefon	 og	 rumaflytning	 af	 Torkil	 Lauesens	 lejlighed	 samt	 forlaget		
Manifests	lokaler	til	den	15.	december	1986.	I	forbindelse	med	rettens	behand-
ling	 af	 anmodningerne	 om	 opretholdelse	 af	 indgrebene	 oplyste	 PET	 bl.a.,	 at	
rum	aflytningerne	endnu	ikke	var	etableret,	men	der	var	iværksat	foranstaltnin-
ger,	som	i	nær	fremtid	skulle	medføre	en	oprettelse.	

Den	11.	februar	1987	mødte	Niels	Jørgensen	i	retten	som	sigtet	for	overtrædelse	
af	straffelovens	§	293,	stk.	1,	jf.	§	21,	og	§	164,	stk.	1,	på	grundlag	af	den	tidlige-
re	nævnte	retsmødebegæring	af	24.	oktober	1986.	Niels	Jørgensen,	der	havde	
advokat	Jan	Schultz-Lorentzen	som	beskikket	forsvarer	under	sagen,	erkendte	
sig	 skyldig	 i	 overtrædelserne	 som	 beskrevet	 i	 retsmødebegæringen.	 Retsmø-
det	mundede	ifølge	retsbogen	ud	i,	at	sagen	blev	”udsat	til	politiet	til	yderligere	
overvejelser”.	Det	kan	bemærkes,	at	det	sædvanlige	ville	have	været,	at	sagen	
var	blevet	optaget	til	dom	på	grundlag	af	Niels	Jørgensens	tilståelse.	Se	i	øvrigt	
kommissionens	bemærkninger	hertil	i	forbindelse	med	den	senere	i	sammen-
fatningen	omtalte	redegørelse	af	26.	maj	1987	fra	Københavns	Politi,	Ordenspo-
litiets	politiadvokatur,	til	Statsadvokaten	for	København.	

PET’s	afdeling	2	anmodede	den	23.	februar	1987	en	anden	afdeling	i	PET	om	at	
undersøge,	om	Jan	Weimann	gennem	sit	arbejde	 i	A/S	Regnecentralen	havde	
haft	adgang	til	det	lokale	i	Jyske	Bank,	hvor	Stig	Gøtche	Petersen	arbejdede.	Det	
skete	under	henvisning	til	Niels	Jørgensens	anvendelse	af	det	falske	kørekort	
med	Stig	Gøtche	Petersens	navn,	og	at	den	 rigtige	Stig	Gøtche	Petersen,	der	
arbejdede	i	Jyske	Bank,	havde	oplyst,	at	han	i	februar/marts	1986	havde	taget	en	
kopi	af	sit	kørekort,	og	at	denne	kopi	var	endt	i	en	papirkurv	på	arbejdspladsen.

Det	 forelå	 den	 27.	 marts	 1987	 oplyst,	 at	 en	 kontakt	 fra	 A/S	 Regnecentralen		
havde	meddelt,	at	Jan	Weimann	ikke	i	forbindelse	med	sit	arbejde	for	A/S	Regne-
centralen	kunne	have	haft	forbindelse	med	den	afdeling	i	Jyske	Bank,	hvor	Stig	
Gøtche	Petersen	arbejdede.	

I	 et	brev	af	26.	maj	1987	udarbejdet	af	politiassessor	Susan	Schmiegelow	re-
degjorde	 Københavns	 Politi,	 Ordenspolitiets	 politiadvokatur,	 over	 for	 Statsad-
vokaten	 for	 København	 for,	 at	 der	 ved	 begyndelsen	 af	 behandlingen	 af	 sagen	
mod	Niels	Jørgensen	vedrørende	episoden	på	Lobeliavej	var	sket	en	opdeling	af	
sagsbehandlingen,	idet	kriminalpolitiet	behandlede	et	forhold	for	dokumentfalsk	
med	hensyn	til	kørekortet,	og	ordenspolitiet	behandlede	forholdene	vedrørende	
brugstyveriet	og	urigtige	oplysninger.	Forholdene	indkom	ikke	samtidigt	til	po-
litiadvokaturen,	og	forholdet	vedrørende	dokumentfalsk	blev	derfor	sendt	som	
et	bødeforlæg	til	Niels	Jørgensen.	Bødeforlægget	blev	betalt	og	dermed	vedta-
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get	den	19.	september	1986.	Forholdene	vedrørende	brugstyveri,	jf.	straffelovens		
§	293,	stk.	1,	jf.	§	21,	og	falsk	anklage,	jf.	straffelovens	§	164,	stk.	1,	blev	først	se-
nere	fremsendt	af	politiadvokaturen	til	Københavns	Byret	og	registreret	i	byret-
ten	den	24.	oktober	1986.	Da	der	ved	denne	sagsbehandling	formentlig	var	sket	
en	påtalebegrænsning	ved	udsendelse	af	bødeforlægget,	indstillede	politiadvo-
katuren	til	Statsadvokaten	for	København,	at	sigtelserne	mod	Niels	Jørgensen	
for	overtrædelse	af	straffelovens	§	164,	stk.	1,	og	§	293,	stk.	1,	jf.	21,	henlagdes.	
Politiadvokaturen	bemærkede	samtidig	med	indstillingen,	at	det	var	indskærpet	
i	afdelingen,	at	opmærksomheden	skulle	være	henledt	på,	at	en	situation	som	
den	foreliggende	ikke	opstod	igen.	Statsadvokaten	tiltrådte	den	12.	juni	1987	ind-
stillingen	og	 bad	 politiadvokaturen	om	 at	 underrette	Københavns	Byret,	Niels	
Jørgensen	og	dennes	beskikkede	forsvarer	herom.	

Navnlig	henset	til	ovennævnte	redegørelse	af	26.	maj	1987	fra	Ordenspolitiets	
politiadvokatur	samt	forklaringerne	fra	Christian	Dehn,	Susan	Schmiegelow	og	
Hans	Christian	Thomsen,	der	som	dommer	behandlede	Niels	Jørgensens	sag	
den	11.	 februar	1987,	finder	kommissionen,	at	det	 ikke	er	sandsynligt,	at	PET	
skulle	have	overtaget	efterforskningen	af	forholdet	på	Lobeliavej	fra	Københavns	
Politi	eller	have	søgt	at	påvirke	 forløbet	vedrørende	retsforfølgningen	af	Niels	
Jørgensen,	uanset	det	modsatte	fremgår	af	Steen	Edelings	forklaring	for	kom-
missionen.	Der	ses	i	den	forbindelse	heller	ikke	at	have	været	noget	formål	for	
PET	med	at	overtage	efterforskningen,	idet	PET	efter	det	for	kommissionen	oply-
ste	ikke	havde	givet	Københavns	Politi	oplysninger	af	betydning	for	straffesagen	
mod	Niels	Jørgensen,	hvorfor	retsforfølgningen	af	Niels	Jørgensen,	herunder	et	
retsmøde	i	sagen,	ikke	indebar	en	risiko	for	afsløring	af	PET’s	overvågning	af	Ap-
pel-gruppen	og	det	palæstinensiske	miljø	i	Danmark	med	tilknytning	til	PFLP.25

En	medarbejder	fra	PET,	CC,	afhørte	den	29.	oktober	1987	hustruen	til	ejeren	og	
ejeren	af	varebilen,	som	Niels	Jørgensen	m.fl.	havde	forsøgt	at	brugsstjæle	den	
3.	juni	1986.	Medarbejderen	oplyste	over	for	ægteparret,	at	han	kom	fra	krimi-
nalpolitiet,	og	at	politiet	”fandt	omstændighederne	ved	”biltyveriet”	ulogisk	med	
hensyn	til	 ressourcerne,	der	var	 til	 rådighed	ved	et	simpelt	”biltyveri””.	Under	
afhøringen	blev	ægteparret	forevist	fotos	af	bl.a.	Niels	Jørgensen,	Torkil	Lauesen	
og	Jan	Weimann.	De	kunne	ikke	umiddelbart	genkende	Niels	Jørgensen	på	fotos,	
og	de	udtog	hverken	Torkil	Lauesen	eller	Jan	Weimann	som	medgerningsmænd.	

25	 Se	note	28.
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På	det	foreliggende	grundlag	er	det	ikke	med	sikkerhed	fastlagt,	hvorvidt	denne	
genafhøring	på	forhånd	var	drøftet	med	Københavns	Politi.	Det	giver	dog	kom-
missionen	anledning	til	at	bemærke,	at	der	var	tale	om	et	efterforskningsskridt	
af	en	sådan	karakter	foretaget	i	offentlighed	og	med	direkte	forbindelse	til	for-
holdet	på	Lobeliavej,	at	Københavns	Politi	forinden	burde	have	været	orienteret	
herom	–	selv	om	Københavns	Politis	efterforskning	af	 forholdet	på	Lobeliavej	
var	afsluttet	og	uanset	hensynet	til	hemmeligholdelsen	af	PET’s	overvågning	af	
Appel-gruppen.26	

Under	 sagen	 mod	 Appel-gruppens	 medlemmer	 efter	 røveriet	 og	 drabet	 ved	
Købmagergade	 Postkontor	 den	 3.	 november	 1988	 anførte	 Københavns	 Politi	 i	
en	rapport	af	23.	marts	1990	bl.a.,	at	sagen	om	dokumentfalsk	vedrørende	Niels	
Jørgensens	anvendelse	af	falsk	kørekort	i	navnet	Stig	Gøtche	Petersen	var	af-
gjort	den	19.	september	1986	med	at	bødeforlæg	på	500	kr.,	mens	sigtelsen	for	
forsøg	på	brugstyveri	og	falsk	anklage	var	henlagt	af	statsadvokaten	den	16.	juli	
1987	pga.	procedurefejl	ved	tiltalerejsningen.	

Niels	 Jørgensens	 beskikkede	 forsvarer,	 advokat	 Jan	 Schultz-Lorentzen,	 be-
mærkede	 den	 2.	 november	 1990	 over	 for	 Københavns	 Politi	 bl.a.,	 at	 han	 som	
også	tidligere	beskikket	forsvarer	for	Niels	Jørgensen	i	forbindelse	med	forhol-
det	på	Lobeliavej	hverken	af	materialet	eller	på	anden	vis	dengang	fik	opfattelsen	
af	andet,	end	at	der	var	tale	om	en	helt	banal	sag	om	brugstyveri	af	en	bil,	men	
sagens	tidsforløb	taget	i	betragtning	lød	det	nu	imidlertid	ikke	sandsynligt,	at	der	
havde	været	tale	om	nogen	”procedurefejl”.	

Københavns	 Politi	 oplyste	 herefter	 den	 28.	 november	 1990,	 at	 ”procedurefej-
len”	kun	angik	afgørelsesmåden	i	forbindelse	med	Niels	Jørgensens	forsøg	på	
brugstyveri	og	dokumentfalsk	ved	forevisning	af	falsk	kørekort.	Brugstyverisa-
gen	var	blevet	behandlet	af	ordenspolitiet	og	dokumentfalskforholdet	af	krimi-

26	 Kan	sammenholdes	med	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	123,	hvor-
af	 fremgår	bl.a.:	”Efterretningstjenesten	var	med	andre	ord	forberedt	på	det	værste.	Alligevel	blev	banden	
–	som	ellers	var	overbevist	om,	at	spillet	var	ved	at	være	ude,	da	Niels	Jørgensen	blev	 taget	 i	biltyveri	på	
Amager	–	aldrig	opsøgt	af	politiet.	Det	gjorde	til	gengæld	blikkenslageren	fra	Lobeliavej.	Mange	måneder	
efter	biltyveriet	modtog	han	en	opringning	fra	politiet,	som	gerne	ville	aflægge	ham	et	besøg	og	stille	et	par	
spørgsmål	omkring	episoden	med	Niels	Jørgensen.	Men	det	undrede	blikkenslageren,	at	han	skulle	tale	om	
den	gamle	sag	igen,	så	han	ringede	til	det	lokale	politi	for	at	tjekke	henvendelsen.	Her	kendte	man	imidlertid	
ikke	noget	til	det	forestående	besøg.	Blikkenslageren	blev	af	gode	grunde	panisk,	for	han	troede,	at	det	var	
gerningsmændene,	som	ville	hævne	sig,	og	han	var	derfor	bevæbnet,	da	ordensmagtens	udsendte	på	det	
aftalte	tidspunkt	ringede	på	hans	dør.	Han	faldt	dog	hurtigt	ned	på	jorden,	da	hans	gæst	kunne	fremvise	over-
bevisende	legitimation	og	forklarede,	at	han	kom	fra	det	hemmelige	politi,	som	mistænkte	biltyvene	for	at	stå	
bag	anden	og	mere	alvorlig	kriminalitet.”
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nalpolitiet.	Ved	en	 fejltagelse	havde	man	 ikke	 fået	sammenlagt	sagerne	 til	en	
samlet	afgørelse	ved	retten.	At	Københavns	Politi	svarede	sådan	på	et	tidspunkt	
kun	ca.	tre	år	efter	afslutningen	af	sagen	mod	Niels	Jørgensen	vedrørende	for-
holdet	på	Lobeliavej	understøtter	kommissionens	tidligere	angivne	vurdering	af,	
at	det	ikke	er	sandsynligt,	at	PET	skulle	have	søgt	at	påvirke	retsforfølgningen	
af	 Niels	 Jørgensen	 i	 anledning	 af	 episoden	 på	 Lobeliavej.	 Kommissionen	 kan	
i	øvrigt	bemærke,	at	 forholdet	på	Lobeliavej	blev	begået	den	3.	 juni	1986,	bø-
deforlægget	vedrørende	overtrædelsen	af	straffelovens	§	172,	stk.	2,	 jf.	§	171,	
til	Niels	Jørgensen	blev	sendt	den	9.	september	1986,	og	retsmødebegæringen	
vedrørende	 Niels	 Jørgensens	 overtrædelse	 af	 straffelovens	 §	 164,	 stk.	 1,	 og		
§	293,	jf.	§	21,	blev	sendt	den	24.	oktober	1986	til	retten,	hvilket	må	betegnes	som	
et	sædvanligt	tidsforløb.	

PET-kommissionen	spurgte	den	6.	november	1986	PET	om	bl.a.,	hvorfor	ægte-
parret,	der	tilbageholdt	Niels	Jørgensen	i	forbindelse	med	hans	og	andres	for-
søg	på	at	brugsstjæle	en	varevogn	på	Lobeliavej,	først	blev	afhørt	i	oktober	1987,	
når	 det	 var	 15	 måneder	 efter,	 at	 bilen	 var	 forsøgt	 stjålet.	 PET	 besvarede	 den		
6.	juli	2007	spørgsmålet	med,	at	det	ikke	havde	været	muligt	at	udfinde	akter,	der	
sås	at	belyse,	hvorfor	PET	først	i	oktober	1987	afhørte	ægteparret.	Desuden	oply-
ste	PET,	at	spørgsmålet	havde	været	forelagt	CC,	der	havde	foretaget	afhøringen	
i	oktober	1987.	CC	havde	oplyst,	at	det	var	på	eget	initiativ,	at	han	havde	afhørt	
ægteparret,	og	at	han	ikke	var	klar	over,	hvorfor	afhøringen	ikke	havde	fundet	
sted	på	et	tidligere	tidspunkt.	CC	var	blevet	ansat	i	PET	i	november	1986	og	var	
først	begyndt	at	arbejde	med	sagen	i	begyndelsen	af	1987.	

Vedrørende	denne	afhøring	henvises	til	de	bemærkninger,	som	kommissionen	
er	kommet	med	herom	tidligere	i	dette	afsnit.	Yderligere	kan	det	bemærkes,	at	
CC	i	sin	forklaring	for	kommissionen	har	forklaret	bl.a.,	at	normalt	ville	et	sådant	
tiltag	 som	 den	 foreliggende	 afhøring	 altid	 ske	 efter	 drøftelse	 med	 en	 af	 hans	
foresatte.

På	 kommissionens	 forespørgsel	 oplyste	 Københavns	 Politi	 den	 14.	 juni	 2011	
bl.a.,	at	journalmateriale,	anmeldelsesrapport	og	en	række	afhøringer	i	sagen	
om	anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	den	3.	 juni	1986	på	Lobeliavej	 ikke	sås	at	
befinde	sig	hos	Københavns	Politi	og	heller	ikke	i	øvrigt	havde	kunnet	spores.	Det	
måtte	anses	for	mest	sandsynligt,	at	de	gamle	journalkort	var	blevet	makuleret	
i	forbindelse	med	omstruktureringen	af	Københavns	Politi	ved	årsskiftet	2006-
2007.	Desuden	oplyste	Københavns	Politi,	at	vicekriminalinspektør	Niels	Bach	
Christensen,	der	overordnet	set	formentlig	var	den	person	med	det	mest	indgå-
ende	kendskab	til	Blekingegade-sagen	og	de	dertil	knyttede	sagsakter,	havde	
oplyst,	at	Københavns	Politi	i	efterforskningsmæssig	sammenhæng	i	slutningen	
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af	1980’erne	og	frem	til	ca.	1991	forsøgte	at	udfinde	de	omtalte	akter,	uden	at	
dette	dog	lykkedes.

Kommissionen	kan	i	tilknytning	hertil	bemærke,	at	kommissionen	uden	held	har	
forsøgt	at	finde	Københavns	Politis	originale	akter	 i	Lobeliavej-forholdet.	Som	
tidligere	angivet	finder	kommissionen	det	ikke	sandsynligt,	at	PET	på	noget	tids-
punkt	modtog	sagens	originale	akter,	hvorfor	det	sandsynlige	er,	at	de	er	bort-
kommet	i	Københavns	Politis	varetægt.

Ud	over	politiets	behandling	af	forholdet	på	Lobeliavej	er	PET’s	overvågning	af	
Appel-gruppen	 i	 tiden	 maj	 til	 december	 1986	 gennemgået	 i	 dette	 afsnit.	 Sta-
tus	ved	udgangen	af	perioden	var,	at	PET	havde	indledt	en	intensiv	overvågning	
af	 Appel-gruppen,	 herunder	 aflytning	 af	 Peter	 Døllners,	 Torkil	 Lauesens,	 Jan	
Weimanns,	 Niels	 Jørgensens	 og	 forlaget	 Manifests	 telefoner.	 Det	 var	 sket	 på	
baggrund	 af	 Marwan	 el	 Fahoums	 angivelige	 forsøg	 på	 fornyet	 kontakt	 til	 Ap-
pel-gruppen	i	begyndelsen	af	perioden	sammenholdt	med,	at	det	var	internati-
onalt	kendt,	at	PFLP	manglede	økonomiske	midler	til	at	finansiere	sine	aktivi-
teter.	PET	havde	desuden	som	et	led	i	den	intensiverede	overvågning	foretaget	
en	række	observationer	mod	Appel-gruppens	medlemmer	og	optaget	 fotos	af	
dem.	Der	var	imidlertid	intet	bemærkelsesværdigt	blevet	observeret	i	perioden.	
PET	havde	yderligere	indhentet	tilladelse	til	rumaflytning	af	forlaget	Manifests	
lokaler	og	Torkil	Lauesens	lejlighed.	Som	følge	af	tekniske	vanskeligheder	var	
det	imidlertid	ikke	lykkedes	for	PET	at	få	etableret	rumaflytningerne	i	den	fore-
liggende	periode.	Telefonaflytningerne	var	på	nær	aflytningen	af	Torkil	Lauesens	
telefon	afsluttet	ved	retten	den	20.	oktober	1986	bl.a.	med	den	begrundelse,	at	
Appel-gruppen	var	for	professionel	til,	at	PET	fik	nævneværdige	oplysninger	ved	
aflytning	af	telefonerne.	PET	havde	i	perioden	også	foretaget	forskellige	efter-
forskningsskridt	i	forbindelse	med	forholdet	på	Lobeliavej.	Samlet	havde	PET’s	
intensiverede	indsats	i	perioden	imidlertid	ikke	bragt	PET	nærmere	på	konkrete	
beviser	for,	at	gruppens	sandsynligvis	kriminelle	aktiviteter	bestod	i	grov	beri-
gelseskriminalitet.	
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3.6.5	 Kommissionens	konklusioner

Niels	Jørgensen	blev	anholdt	af	Københavns	Politi	på	gerningsstedet,	da	han	den	
3.	juni	1986	på	Lobeliavej	sammen	med	to	medgerningsmænd	forsøgte	at	brugs-
stjæle	 en	 varebil	 af	 mærket	 VW.	 I	 forbindelse	 med	 anholdelsen	 oplyste	 Niels	
Jørgensen	til	politiet,	at	han	hed	Stig	Gøtche	Petersen,	og	han	legitimerede	sig	i	
forløbet	med	et	forfalsket	kørekort.	Niels	Jørgensen	havde	herved	gjort	sig	skyl-
dig	i	flere	overtrædelser	af	straffeloven.	Signalementet	på	en	af	de	to	medger-
ningsmænd	passede	på	Torkil	Lauesen,	og	der	var	et	vidne,	som	havde	oplyst,	at	
hun	ville	kunne	genkende	denne	gerningsmand	in	natura.

Som	det	 fremgår	af	sammenfatningen,	var	Københavns	Politi	 fra	sin	egen	ef-
terforskning	i	besiddelse	af	alle	nødvendige	og	relevante	oplysninger	til	brug	for	
at	sigte	Niels	Jørgensen	for	overtrædelse	af	straffelovens	§	293,	jf.	§	21,	§	164,	
stk.	1,	og	§	171.27	Derimod	gav	Københavns	Politis	efterforskning	i	sagen	ingen	
oplysninger	om	Torkil	Lauesen	eller	om	andre	medlemmer	af	Appel-gruppen.	
Under	efterforskningen	af	forholdet	på	Lobeliavej	blev	PET	holdt	underrettet	om	
Københavns	Politis	efterforskning,	mens	det	er	tvivlsomt,	om	Københavns	Politi	
blev	 orienteret	 om	 PET’s	 selvstændige	 efterforskningsskridt	 i	 sagen	 og	 PET’s	
viden	om	Appel-gruppen,	herunder	om	Torkil	Lauesen,	som	PET	havde	nye	fotos	
af.	

Hvorvidt	PET	bør	videregive	oplysninger	mv.	til	det	almindelige	politi	må	som	re-
degjort	for	i	sammenfatningen	efter	kommissionens	opfattelse	bero	på	en	kon-
kret	afvejning	af	bl.a.	grovheden	af	den	kriminalitet,	som	det	almindelige	politi	
efterforsker,	karakteren	af	PET’s	efterforskningsskridt	og	betydningen	af	oplys-
ningerne	fra	PET	for	det	almindelige	politis	efterforskning	over	for	hensynet	til	
hemmeligholdelsen	af	PET’s	overvågning.	

I	den	 foreliggende	sag	efterforskedes	overtrædelser	af	de	 førnævnte	bestem-
melser	i	straffeloven,	og	der	var	ikke	udsigt	til,	at	oplysninger	mv.	fra	PET	ville	
kunne	 føre	 til,	 at	 Københavns	 Politi	 ville	 kunne	 føre	 bevis	 for,	 at	 forholdet	 på	
Lobeliavej	var	en	egentlig	forberedelseshandling	til	f.eks.	grov	kriminalitet	som	
røveri.	Derimod	kunne	PET’s	intensiverede	overvågning	af	Appel-gruppen	være	
egnet	til	at	afdække	Appel-gruppens	mulige	grove	kriminalitet,	og	videregivelse	
af	oplysninger	fra	overvågningen	af	Appel-gruppen	til	Københavns	Politi	ville	in-

27	 Forsøg	på	brugstyveri,	 jf.	straffelovens	§	293,	jf.	§	21,	afgivelse	af	urigtige	oplysninger	med	forsæt	til	at	en	
uskyldig	derved	bliver	sigtet	for	et	strafbart	forhold,	jf.	straffelovens	§	164,	stk.	1,	og	dokumentfalsk,	jf.	§	171.
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debære	en	risiko	for	afsløring	af	PET’s	indsats	over	for	gruppen	og	palæstinen-
siske	kredse	i	Danmark	med	tilknytning	til	PFLP.	

Hvis	 PET	 vurderede,	 at	 hensynet	 til	 hemmeligholdelsen	 af	 PET’s	 mangeårige	
overvågning	af	Appel-gruppen	og	det	palæstinensiske	miljø	i	Danmark	med	til-
knytning	til	PFLP	måtte	veje	 tungere	end	hensynet	 til	efterforskningen	af	 for-
holdet	på	Lobeliavej,	finder	kommissionen	denne	vurdering	saglig,	ligesom	det	
findes	sagligt	begrundet,	at	PET	i	en	sag	om	mindre	alvorlige	straffelovsovertræ-
delser	ikke	orienterede	Københavns	Politi	om	PET’s	viden	om	Appel-gruppens	
medlemmer	 og	 PET´s	 selvstændige	 efterforskningsskridt	 i	 sagen.	 Dog	 finder	
kommissionen,	at	PET’s	afhøring	af	vidner	den	29.	oktober	1987	vedrørende	for-
holdet	på	Lobeliavej	havde	en	sådan	karakter,	at	Københavns	Politi	burde	have	
været	orienteret	herom	på	forhånd,	hvilket	PET	efter	alt	foreliggende	ikke	gjorde.

Som	 det	 fremgår	 af	 sammenfatningen,	 lægger	 kommissionen	 efter	 forklarin-
gerne	til	grund,	at	PET	efter	Københavns	Politis	afslutning	af	efterforskningen	
af	forholdet	på	Lobeliavej	angiveligt	omkring	august	1986	fik	udleveret	sagens	
koster,	herunder	en	værktøjskasse	og	en	Storno-radio	beslaglagt	hos	Niels	Jør-
gensen,	som	havde	forklaret,	at	de	ikke	tilhørte	ham.	Kommissionen	finder,	at	
kosterudleveringen	var	naturlig,	idet	Københavns	Politi	på	dette	tidspunkt	ikke	
længere	havde	interesse	i	kosterne,	mens	PET	tidligere	var	stødt	på	radiomate-
riel	af	samme	type	i	forbindelse	med	forhold,	hvor	Appel-gruppen	havde	været	
mistænkt.	Kommissionen	finder	imidlertid,	at	det	næppe	kan	være	rigtigt,	at	PET	
fik	udleveret	sagens	originale	akter	 fra	Københavns	Politi,	 idet	kommissionen	
har	konstateret,	at	PET’s	bilag	fra	Københavns	Politis	sag	alle	er	kopier,	og	idet	
Københavns	Politi	i	oktober	1986	sendte	sagen	med	diverse	bilag	til	Københavns	
Byret.	

Københavns	Politi	sendte	et	bødeforlæg	af	9.	september	1986	på	500	kr.	til	Niels	
Jørgensen.	Bødeforlægget	 vedrørte	Niels	Jørgensens	overtrædelse	af	straffe-
lovens	§	171	i	forbindelse	med	episoden	på	Lobeliavej.	Desuden	sendte	Køben-
havns	Politi	den	24.	oktober	1986	en	sag	mod	Niels	Jørgensen	til	Københavns	
Byret	med	henblik	på	et	retsmøde	vedrørende	Niels	Jørgensens	overtrædelser	
af	straffelovens	§	164,	stk.	1,	og	§	293,	jf.	21,	i	forbindelse	med	episoden	på	Lobe-
liavej.	Retsmødet	blev	gennemført	med	deltagelse	af	Niels	Jørgensen,	og	sagen	
måtte	forventes	at	medføre	frihedsstraf.	Som	redegjort	for	i	sammenfatningen	
finder	kommissionen	det	henset	hertil	og	på	grundlag	af	de	afgivne	forklaringer	
ikke	sandsynligt,	at	PET	skulle	have	overtaget	efterforskningen	af	forholdet	på	
Lobeliavej	fra	Københavns	Politi	eller	have	søgt	at	påvirke	forløbet	vedrørende	
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retsforfølgningen	af	Niels	Jørgensen.28	Der	ses	heller	ikke	at	have	været	noget	
formål	for	PET	hermed,	idet	PET	efter	det	for	kommissionen	oplyste	ikke	havde	
givet	Københavns	Politi	oplysninger	til	brug	for	straffesagen	mod	Niels	Jørgen-
sen,	hvorfor	retsforfølgning	af	Niels	Jørgensen	med	afholdelse	af	et	retsmøde	i	
sagen	ikke	indebar	en	risiko	for	afsløring	af	PET’s	overvågning	af	Appel-gruppen	
og	det	palæstinensiske	miljø	i	Danmark	med	tilknytning	til	PFLP.

Som	det	har	 fremgået	af	kommissionens	hidtidige	gennemgang	af	de	enkelte	
forhold	 i	de	 foregående	afsnit,	har	kommissionen	 ikke	 fundet,	at	PET	 frem	 til	
maj	1986	havde	sikre	holdepunkter	for	at	lægge	til	grund	som	et	faktum,	at	Ap-
pel-gruppen	havde	begået	grov	kriminalitet.	PET	havde	alene	mistanke	herom,	
og	PET	havde	i	forbindelse	med	det	almindelige	politis	efterforskning	af	de	en-
kelte	kriminelle	forhold	videregivet	alle	relevante	oplysninger	til	det	almindelige	
politi.	PET’s	overvågning	af	Appel-gruppen	i	tiden	maj	1986	og	frem	til	december	
1986,	som	dette	afsnit	vedrører,	havde	–	som	det	fremgår	af	sammenfatningen	–	
ikke	givet	nye	spor	vedrørende	de	alvorlige	kriminelle	forhold,	som	Appel-grup-
pen	var	mistænkt	for	at	stå	bag	eller	bragt	PET	nærmere	på	konkrete	beviser	
for,	at	gruppens	mulige	kriminelle	aktiviteter	bestod	i	grov	berigelseskrimina-

28	 Kan	sammenholdes	med	”Blekingegadebanden”,	s.	662	ff.,	hvoraf	fremgår	bl.a.:	”Længere	fik	kriminalbetjen-
tene	ikke	lov	til	at	komme	med	deres	efterforskning.	Fra	dette	punkt	overtog	PET’s	terrorafdeling	selv	sagen,	
og	sidst	på	sommeren	mødte	et	par	PET-medarbejdere	op	på	station	4	for	at	overtage	både	rapporterne	i	
sagen	og	de	koster,	som	efter	anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	var	blevet	beslaglagt	af	politiet.	…	 I	sidste	
ende	blev	Niels	Jørgensen	dog	kun	tiltalt	for	det	ene	punkt,	dokumentfalsk.	Af	grunde,	som	ingen	i	dag	kan	
redegøre	for,	blev	sagen	om	dokumentfalsk	skilt	fra	sagerne	om	brugstyveri	og	falsk	anklage,	og	de	to	sidste	
sigtelser	 er	 Niels	 Jørgensen	 aldrig	 blevet	 hverken	 tiltalt	 eller	 dømt	 for.	 En	 nærliggende	 forklaring	 kunne	
være,	at	PET	på	dette	tidspunkt	ikke	ønskede	at	få	hele	den	mystiske	sag	oprullet	på	et	åbent	retsmøde.	Under	
en	retssag	ville	det	være	vanskeligt	at	kontrollere,	hvilke	informationer	der	dels	sivede	til	offentligheden,	dels	
kom	til	Niels	Jørgensens	og	dermed	hans	gruppes	kendskab.	I	politiets	officielle	rapporter	om	Blekingega-
desagen	karakteriseres	den	manglende	tiltale	mod	Niels	Jørgensen	på	de	to	punkter	som	en	”procedurefejl”.	
Rapporterne	indeholder	dog	ingen	nærmere	konkretisering	af,	hvad	denne	”procedurefejl”	bestod	i,	og	ingen	
i	politiet	kan	eller	vil	i	dag	redegøre	for,	hvem	der	har	begået	den	såkaldte	fejl.	Under	alle	omstændigheder	
medførte	proceduren	i	sagen,	at	Niels	Jørgensen	kun	blev	tiltalt	for	det	ene	af	de	tre	punkter,	han	havde	været	
sigtet	for.	Han	modtog	efterfølgende	–	uden	at	skulle	gennem	en	retssag	–	et	bødeforlæg	for	at	have	begået	
dokumentfalsk	ved	at	anvende	et	forfalsket	kørekort.	Niels	Jørgensen	erkendte	forseelsen	og	slap	med	at	gå	
på	posthuset	og	betale	en	bøde	på	fem	hundrede	kroner.”

Kan	 desuden	 sammenholdes	 med	 ”Politiets	 hemmeligheder	 –	 Jørn	 Moos	 genåbner	 Blekingegadesagen”,	
s.	121,	hvoraf	fremgår	bl.a.:	”Kort	efter	episoden	kontaktede	PET	i	hvert	 fald	det	 lokale	politi	 fra	Station	4	
på	Hørhusvej	på	Amager	for	at	gøre	dem	opmærksom	på,	at	man	havde	en	særlig	interesse	i	den	anholdte.	
Efterforskningen	overgik	derefter	i	al	hemmelighed	til	efterretningstjenesten,	hvorefter	Niels	Jørgensen	blev	
løsladt	og	endte	med	at	slippe	med	en	bøde	på	500	kroner	for	dokumentfalsk.	Selve	forsøget	på	biltyveri	blev	
”glemt”	ved	en	såkaldt	procedurefejl.	 ”…	PET	havde	nemlig	sine	grunde	til	at	 lukke	efterforskningen	mod	
Niels	Jørgensen	og	forhindre	det	almindelige	politi	i	at	gøre	et	større	nummer	ud	af	den	på	papiret	banale	
sag	fra	Lobeliavej.”
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litet.	Det	er	således	usandsynligt,	at	en	henvendelse	til	det	almindelige	politi	 i	
anledning	af	sagen	fra	Lobeliavej	på	det	foreliggende	grundlag	ville	have	kunnet	
føre	til	en	afklaring	af,	hvori	Appel-gruppens	kriminelle	aktiviteter	bestod,	hvilket	
derimod	PET’s	 intensiverede	overvågning	af	Appel-gruppen	kunne	være	egnet	
til.	Kommissionen	finder	det	derfor	forståeligt,	hvis	PET	 ikke	henvendte	sig	til	
det	almindelige	politi	på	baggrund	af	en	intern	PET-rapport	fra	august	1986,	der	
på	grundlag	af	oplysninger,	som	alle	har	indgået	i	kommissionens	hidtidige	gen-
nemgang,	konkluderede,	at	Appel-gruppen	i	den	nærmeste	fremtid	utvivlsomt	
ville	genoptage	sin	tidligere	grove	kriminalitet.	

Kommissionen	finder	på	den	baggrund,	at	PET	ikke	modvirkede	det	almindelige	
politis	opklaring	og	strafforfølgning	i	forhold	til	Blekingegadebandens	medlem-
mer	 i	 forbindelse	 med	 efterforskningen	 af	 forholdet	 på	 Lobeliavej	 på	 Amager	
den	3.	juni	1986	eller	i	øvrigt	i	tiden	maj	1986	til	december	1986,	idet	PET’s	und-
ladelse	af	at	 videregive	oplysninger	om	Appel-gruppen	og	PET’s	selvstændige	
efterforskning	 i	 Lobeliavej-sagen	 til	 Københavns	 Politi	 som	 redegjort	 for	 var	
sagligt	begrundet.
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3.7	 Røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986

3.7.1	 Indledning

Mandag	 morgen	 den	 22.	 december	 1986	 lykkedes	 det	 tre	 gerningsmænd	 be-
væbnet	med	pistoler	under	anvendelse	af	vold	og	trusler	at	tilegne	sig	weeken-
dens	juleomsætning	i	Daells	Varehus,	da	de	tiltvang	sig	adgang	til	hovedkassen,	
hvor	et	bankbud	netop	havde	fået	udleveret	omsætningen.	Gerningsmændene	
løb	ned	i	en	baggård	og	anbragte	udbyttet	i	en	barnevogn,	hvorefter	de	undløb	i	
forskellige	retninger.	Gerningsmanden	med	barnevognen	løb	over	til	et	garage-
anlæg	under	Israels	Plads,	hvor	barnevognen	senere	blev	fundet.	Udbyttet	blev	
4.492.160	 kr.	 i	 kontanter	 og	 1.118.023,95	 kr.	 i	 checks.	 Yderligere	 1.608.350	 kr.	
tabte	gerningsmændene	under	flugten.

Efterforskningen	af	dette	forhold	gennemgås	i	det	følgende	i	overensstemmelse	
med	den	i	indledningen	til	kapitel	3	beskrevne	fremgangsmåde.	Desuden	gen-
nemgås	PET’s	overvågning	af	Appel-gruppen1	i	tiden	december	1986	til	novem-
ber	1988.

3.7.2	 Dokumentation

Kommissionen	 har	 gennemgået	 et	 stort	 materiale	 vedrørende	 røveriet	 mod		
Daells	Varehus	den	22.	december	1986	og	PET’s	overvågning	af	Appel-gruppen	i	
den	ovenfor	angivne	periode.	Den	del	af	materialet,	der	er	af	væsentlig	interesse,	
er	gengivet	nedenfor.

Af	 rapporter	af	8.	december	1986	 fra	PET	 fremlagt	 i	 retten	den	15.	december	
1986	om	rumaflytning	af	forlaget	Manifests	lokaler	og	Torkil	Lauesens	lejlighed	
samt	aflytning	af	hans	telefon	fremgår	bl.a.,	at	PET	anmodede	om	opretholdelse	
af	tilladelserne	hertil.	PET	anførte,	at	der	ikke	var	tilgået	sagen	nye	oplysninger,	
og	at	rumaflytningerne	endnu	ikke	var	etableret,	men	at	det	forventedes	at	ske	
i	nær	fremtid.

Ifølge	retsbøger	af	15.	december	1986	blev	tilladelserne	til	ovennævnte	indgreb	
opretholdt	til	den	12.	januar	1987.	

1	 Efter	opdagelsen	 i	maj	1989	af	Appel-gruppens	dæklejlighed	 i	Blekingegade	fik	gruppen	 i	pressen	navnet	
Blekingegadebanden.
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Af	 opsummerende	 rapport	 fra	 Københavns	 Politi	 vedrørende	 ”Røveri	 af	 sær-
lig	farlig	karakter	imod	varehuset	–	DAELLS	VAREHUS,	…	forøvet	mandag	den		
22.	 DEC	 1986	 kl.	 0905,	 hvorunder	 der	 forøvedes	 VOLD	 MED	 PERSONSKADE.”	
af	23.	januar	1989	udfærdiget	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet	og	
drabet	ved	Købmagergade	Postkontor	den	3.	november	1988	fremgår	bl.a.:

”...	 	 	 	
Udbytte:		 6	nylonsportstasker	m/BIKUBEN	
	 INDEHOLDENDE:
	 Kontant	 4.492.160,-	kr.
	 checks	 1.118.023,95	”
	 til	stede	 1.608.350,-	”
	 total	 7.218.533,95	kr.

FREMGANGSMÅDEN:	 	Da	bankbudet	fra	Bikuben	havde	fået	udleveret	–	og	kvit-
teret	 –	 for	 total-beløbet	 i	 hovedkassen,	 blev	 den	 aflåste	
dør	af	personalet	åbnet	og	STRAKS	presset	helt	op,	hvor-
efter	 3	 gerningsmænd	 trængte	 ind.	 GM	 truede	 med	 pi-
stoler	 og	 tildelte	 fg.	 hovedkasserer	 samt	 bankbetjenten	
slag	med	en	hjemmelavet	knippel,	hvorved	de	forurettede	
slap	taget	i	taskerne.	GM	m.	knippelen	RAKTE	ind	foran	
forreste	GM	og	 fg.	hovedbogholder	 faldt	ved	slaget.	Un-
der	 røveriet	 talte	 een	 GM	 dansk:	 ”det	 er	 et	 røveri	 –	 det	
er	alvor	!”	Flugten	fra	stedet	foregik	via	gange	i	mellem-
bygninger	til	PERSONALETRAPPE	”B”	i	tilstødende	byg-
ning.	Undervejs	blev	GM	forsøgt	bremset	af	driftschef	…,	
der	 imidlertid	 blev	 slået	 m.	 pistolskæfte	 eller	 knippel,	
hvorved	 han	 faldt/skadestuebeh	 På	 reposen	 3.	 sal	 på	
PERSONALETRAPPE	”B”	blev	den	sidste	af	GM	 indhen-
tet	af	sikkerhedschef	…,	hvor	han	anholdte/tilbageholdte	
pgl.,	 men	 lynhurtigt	 kom	 een	 af	 med-GM	 kammeraten	
til	 undsætning	 og	 tildelte	 sikkerhedschefen	 flere	 slag	 i	
hovedet	m.	PISTOLSKÆFTE,	hvorved	…	pådrog	sig	et	let-
tere	 KRANIEBRUD	 samt	 en	 læderet	 finger	 HOSPBEH.	
GM	 fortsatte	 deres	 flugt	 ad	 trappen,	 men	 på	 reposen	
på	1.	sal	 faldt	bageste	GM	og	en	snarrådig	kontordame	
een	af	GM’s	banktasker	og	smækkede	døren	til	reposen.	
Fra	PERSONALETRAPPE	”B”	var	GM	i	gården	til	NØRRE	-	
GADE	 22,	 hvor	 de	 anbragte	 udbyttet	 i	 en	 med	bragt		
BARNEVOGN	 mrk	 ”ODDER”	 og	 iførte	 sig	 overtøj.	 Under		
dette	 forsøgte	 en	 D.V.-prokuristat	 nærme	 sig	 GM	 i	
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gården,	 men	 pgl.	 måtte	 trække	 sig	 tilbage,	 idet	 een		
af	GM	gik	truende	ham	imøde.

	 	GM	 undløb	 m.	 barnevognen	 fra	 gården	 NØRREGADE	
24	–	ad	NØRREGADE	imod	NØRRE	VOLDGADE	og	smed	
herunder	en	bagagekurv	 tilh.barnevognsstellet	–	 fra	sig.	
I	Nørregade	delte	GM	sig,	hvorefter	een	GM	m.	barnevog-
nen	fortsatte	via	porten	NØRREGADE	49	(bag	posthuset)	til	
NØRRE	VOLDGADE	56,	hvor	han	foran	opbremsende	biler	
skråede	over	kørebanenog	løb	langs	de	i	midten	parkere-
de	biler	til	Linnesgade	og	via	trappetårn	til	det	underjordi-
ske	garageanlæg	under	Israels	Plads,	hvor	barnevognen	
blev	 fundet	 på	 2.	 parkeringsdæk	 ud	 for	 trappetårn	 C.	 I	
barnevognen	fandtes	en	hjemmelavet	knippel	–	tillavet	af	
armeret	vandslange	m.	”strandsand”	i	slangen	og	lukket	i	
begge	ender	m.	en	rund	træprop/skive	af	rundstok.

FØR	RØVERIET:	 	Vidner	har	i	ugen	forinden	røveriet	set	en	VAREBIL		–	VW/
(ugen	før)	 	MERCEDES	 kassevogn	 m.	 3	 prs.	 i	 eller	 omkr.	 køretøjet		

parkeret	i	gården	NØRREGADE	24	–	m.	bag	enden	tæt	til	
opg.B.

	 	Personerne	var	i	ARBEJDSTÆJ.
	 	Flere	vidner	har	på	g.dagen	set	de	3	GM	u/f	hovedkassen	

m.	spand	og	taske.
…

GERNINGSMÆNDENE:		Ud	fra	de	af	vidner	og	forurettede	afgivne	signalementer	–	
er	følgende	signalementer	udfærdiget:

	 A.	 	mand,	dansker	(dansktalende),	30-33	år	gl.	–	ej	under	25	
og	ej	over	35	år	–	ca.	185	cm	
almindelig	til	slank	af	bygning,	atletisk,	

	 	 hår:	 	mørkt,	næsten	sort	hår	til	kravekanten	
–	muligt	skilning	–	mørke	barkenbarter	
samt	

	 	 	skæg;	 	mørkt	over-	og	hageskæg.
	 	 Brille:	 	plaststel	m.	lige	dobb.	bro	og	dråbeforme-

de	glas.	
Pgl.	var	solbrændt.

	 	 IFØRT:	 	(før)	bar	hvid	bøllehat	m.	rød	påskrift
	 	 (under)	 mørkeblå	tophue	m.	kvast	
	 	 	 Blåt	2-delt	arbejdstøj	
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	 	 	 Halstørklæde	for	underansigt	
	 	 	 Hvide	kondisko.
	 	 (efter)	 	Iførte	sig	en	beige	cottoncoat	(kittel?)
	 	 BEVÆBNING:	knippel.
	 	 SÆRLIGT:	 A	førte	barnevognen

	 B.	 mand,		
	 	 omkring	30	år	–	yngre	end	A	
	 	 højde:	 175	-	180	cm	høj,	
	 	 bygning;	 	tæt	af	bygning	–	fyldigt	ansigt	m.	bred	

hage.	Bredskuldret	og	muskuløs.
	 	 hår:	 	blond	–	let	rødligt	–	ikke	særligt	

langt	og	let	krøllet	hår.
	 	 nationalitet:	 formentlig	dansker	–	lys	(rødlig)	hud.
	 	 IFRØT:	 	grønlig	hue,	der	dækkede	hele	ansigtet	

-muligt	m.	huller	til	øjne.	
2-delt	beige-brunt	arbejdstøj.	
Sorte	militærlignende	støvler.

	 	 BEVÆBNING:		FN	Browning	HP	–	9	mm	pistol

	 C.	 MAND,		
	 	 omkring	30	år	–	dog	yngre	end	A	
	 	 højde:	 ca.		180	cm	høj.	
	 	 bygning;		 almindelig	til	slank	af	bygning	
	 	 hår:	 	mørkeblond	m.	pandehår,	–	klippet	lige	

over.	(Falsk	?)
	 	 nationalitet:	 	dansker/dansktalende.
	 	 IFØRT:	 	beige-brunt	2-delt	arbejdstøj.	

Blå	strikket	hue	med	kvast.	
Hvide	kondisko.

	 	 BEVÆBNING:	Pistol.

ANVENDTE		VOLD:	 	Under	udførelsen	af	røveriet	rakte	een	(B)	GM	frem	for-
an	forreste	GM	og	slog	forurettede	fg.	hovedkasserer	m.	
knippel	(ansigt	til	ansigt)	over	skulder/nakke,	hvorved	for-
urr.	faldt	–	men	ved	bevidsthed.

	 	Forreste	GM	(A)	henvendte	sig	v.	bankbetj.	og	under	VER-
BALE	trusler:	”Det	er	alvor	–	det	er	røveri”	stak	A	pistol-
løbet	 imod	 forurettedes	 hals	 og	 efter	 at	 have	 sluppet	
taskerne	–	blev	foru.	SKUBBET	over	i	nogle	der	stående	
blomsterkryppe.
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	 	Under	flugten	–	på	gangen	uden	for	HOVEDKASSEN	løb	
GM	ind	i	driftschef	…,	–	der	blev	skubbet	tilbage-	og	sam-
tidig	 dermedrakte	 PÅNY	 een	 	 GM	 (form.	 B)	 frem	 foran	
forreste	 GM	 og	 slog	 med	 UKENDT	 våben	 –	 muligvis	 pi-
stolskæfte	–	 tilskadekomnei	panden/hårgrænsen	–	ska-
destuebeh.

	 	Sikkerhedschef	…	indhentede	den	bageste	(A)	af	GM	un-
der	flugten	på	personaletrappe	”B”,	hvor	han	tilbagehold-
te/anholdte	A	–	der	straks	begyndte	at	slå	…	oven	i	hove-
det	–	med	pistolskæfte	og	tumulten	tilkaldte	GM	nærmest	
–	B.	Denne	kom	A	 til	undsætning	på	 reposen	på	3.	 sal.	
Da	B	med	sin	pistol	 i	hånden	TYDELIGT	viste,	hvad	han	
havde	til	hensigt	–	værgede	…	for	sig	m.	hænderne	til	ho-
vedet,	men	da	B	SLOG	AFHØRTE	OVEN	I	HOVEDET	MED	
SKÆFTET	AF	EN	PISTOL	–	var	slaget	så	kraftigt,	at	…	gik	i	
knæ	m.	lettere	kraniebrud/læderet	finger	VEd	slaget	faldt	
pistolmagasinet	ud	af	GM’s	pistol	og	ramte	trappegulvet,	
hvor	det	blev	efterladt.

	 …”

Oplysning	 om	 røveriet	 er	 også	 påført	 et	 kartotekskort	 i	 PET’s	 arkiv.	 Af	 kortet	
fremgår	bl.a.:

”Møder	i	DECEMBER	1986
…

22/	Røveri	mod	Daells	Varehus.
[j.nr.	vedrørende	sag	om	PFLP’s	forsøg	på	at	genoptage	kontakten	til	Ap-
pel-gruppen]
…”

Af	udskrift	af	aflytning	af	Torkil	Lauesens	telefon	den	25.	december	1986	fremgår	
bl.a.:

”...
Opk.	Til	fulda.nr.	(…)

THORKILD	taler	med	LEIF	(fon)	–	
T	ønsker	god	jul	–	
L	takker	for	”det	nyttige	udstyr”	–	spørger,	om	det	ikke	var	besværligt	at	
få	det	med	samtidigt	med	de-5-millioner?	
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Neej,	det	gik	siger	T	–			(pinlig	tavshed	??)	
L	griner…	
Det	er	den	slags	småting,	der	sommetider	falder,	siger	L	–	
Ja,	siger	T	–	når	jeg	nu	var	i	DALLE	VALLE	-	
Snak	om	juleaften…marcinpangrise	m.m.	
T	taler	med	sin	mor	bagefter	–	takker	for	huen…	
Sank	om	juleaften…	
Ts	mor	taler	med	…	og	…	–	S	kysser	sin	bedstemor	i	tlf…	–	
Snak	om	vejret	–	
Og	om	familiemedlemmerne…
…”

Ifølge	rapport	af	16.	 februar	1987	 fra	PET	fremgik	det	af	 telefonaflytninger,	at	
Torkil	Lauesens	hustru	den	11.	februar	1987	havde	fortalt	en	veninde,	at	hun	og	
Torkil	Lauesen	måske	skulle	en	uge	til	Malta	i	slutningen	af	april.	Desuden	var	
det	fremgået	af	en	samtale	den	12.	februar	1987,	at	Torkil	Lauesen	havde	fået	job	
på	Rigshospitalet	som	histolaborant.	

Af	rapport	af	24.	februar	1987	fra	PET	”Vedr.:	Samtale	om	røveriet	i	Daells	Vare-
hus	den	22.	december	1986.”	fremgår:

”...
Ifølge	kladdebogen	den	25.	december	1986	udspandt	der	sig	følgende	sam-
tale	mellem	Thorkild	LAUESEN	og	hans	mor’s	 tidligere	samlever	Leif	…	
LAUESEN	 foretager	 opkald	 til	 nummer	 …,	 der	 tilhører	 hans	 mor	 …	

Thorkild:	 	Ønsker	god	jul
LEIF:	 	Takker	 for	 det	 ”det	 nyttige	 udstyr”	 –	 spørger,	 om	 det	 ikke	 var	

besværligt	at	få	det	med	samtidig	med	de	5	millioner?
Thorkild:	 	Nej,	det	gik	–	(pinlig	tavshed??)
LEIF:	 	Griner…..	det	er	den	slags	småting,	der	sommetider	fælder.
Thorkild:	 	Ja,	–	når	jeg	nu	var	i	Dalle	Valle		-.

Herefter	fortsætter	samtalen,	hvorunder	LAUESEN’s	mor,	hustru	og	barn	
alle	kommer	til	røret.

Der	forekommer	intet	yderligere	af	interesse	under	den	fortsatte	samtale.

Leif	…	har	været	samlever	med	…	[Thorkild	Lauesens	mor]	i	4	år	frem	til	
den	20.	marts	1986,	hvor	han	blev	tilmeldt	en	anden	adresse.	(evt.	profor-
ma)
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Egne	Kommentarer:	 	Der	 er	 ingen	 svivl	 om,	 at	 der	 i	 samtalen	 henty-
des	 til	 røveriet	 i	 Daells	 Varehus	 den	 22.	 decem-
ber	1986,	hvor	der	blev	røvet	ca.	6,5	millioner	kr.	 	
Røveriet	blev	udført	af	3	mænd,	og	den	koldblodig-
hed	og	professionalisme	røveriet	blev	begået	med,	
leder	tankerne	hen	på	Apple-gruppen.

	 	Der	foreligger	dog	ingen	sikre	spor,	der	underbyg-
ger	den	antagelse.

	 	Det	fremgår	af	samtalen,	der	bliver	holdt	i	en	hu-
moristisk	 tone,	at	Thorkild	 lAUESEN	har	købt	en	
julegave	(en	skovl	e.lign)	til	Leif	i	Daells	Varehus,	
hvorfor	man	må	formode,	at	de	har	et	vist	kend-
skab	 til	hinanden.	Det	er	dog	 ikke	sandsynlig,	at	
Leif	…	har	noget	kendskab	til	Thorkild	LAUESENs	
kriminelle	aktiviteter.

	 	Det	fremgår	dog	af	pauserne	i	samtalen,	at	de	ikke	
taler	let	og	ubesværet	sammen,	idet	den	humori-
stiske	tone	tydelig	dækker	over	lidt	forlegenhed	og	
søgen	efter	ord.	Specielt	den	”markerede”	tavshed	
ved	 samtalen	 kan	 skyldes	 forlegenhed	 men	 om	
det	 skyldes	 søgen	 efter	 ord	 eller	 et	 for	 Thorkild	
LAUESENs	pinligt	emne	kan	ikke	fastslås	ved	en	
samtale	af	den	karakter	og	varighed.

	
	 	Nævnte	bånd	vil	blive	opbevaret	indtil	videre.
…”

Der	fremgår	bl.a.	følgende	af	kartotekskort	fra	PET	vedrørende	Daells	Varehus:

”...
24/2-87.	PET.Samtale	25/12-86	ml.Thorkild	LAUESEN	(…)	og	Leif	…	om	rø-
veriet	i	Daells	Varehus	d.22/12-86	Apple-gruppen	kan	muligvis	have	fore-
taget	røveriet.	…/PFLP	(ad	…)
…”
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I	PET’s	afdeling	2’s	årsberetning	for	1986	hedder	det	bl.a.:

”...
PFLP	I	DANMARK
Aktiviteterne	 på	 dette	 område	 har	 været	 små	 i	 1986.	 Lederen	 af	 PFLP	 i	
Danmark,	Hassan	Abu-DAYA	blev	i	juni	måned	kontaktet	af	Marwan	EL	FA-
HOUM	 fra	PFLP	 i	Syrien.	Denne	ønskede	at	 få	kontakt	med	den	danske	
”APPLE-gruppe”,	hvis	medlemmer	er	skolet	og	uddannet	af	PFLP.	Kontak-
ten	blev	etableret.
…”	

Det	fremgår	af	rapporter	af	5.	januar	1987	fra	PET	fremlagt	i	retten	den	12.	ja-
nuar	1987,	at	PET	anmodede	om	opretholdelse	af	tilladelserne	til	rumaflytning	
af	forlaget	Manifests	lokaler	og	Torkil	Lauesens	lejlighed	samt	aflytning	af	Torkil	
Lauesens	telefon.	PET	anførte,	at	der	ikke	var	tilgået	sagen	nye	oplysninger,	og	
at	 rumaflytningerne	endnu	 ikke	var	etableret,	men	at	det	 forventedes	at	ske	 i	
nær	fremtid.

Ifølge	retsbøger	af	12.	januar	1987	blev	tilladelserne	til	ovennævnte	indgreb	op-
retholdt	til	den	9.	februar	1987.	

Af	rapport	af	23.	januar	1987	fra	PET	med	senere	tilførsler	fremgår	bl.a.,	at	PET	
fra	den	23.	januar	til	den	1.	februar	1987	dagligt	så	efter,	om	der	var	aktivitet	i	
forlaget	Manifests	lokaler,	hvilket	ikke	var	tilfældet	på	observationstidspunkter-
ne.	

På	rapport	af	28.	januar	1987	fra	PET	fremlagt	i	retten	den	6.	februar	1987	vedrø-
rende	tilladelsen	til	etablering	af	rumaflytning	af	Torkil	Lauesens	lejlighed	er	der	
i	hånden	skrevet,	at	anmodningen	blev	frafaldet	den	6.	februar	1987.	

Det	fremgår	af	yderligere	rapport	af	28.	januar	1987	fra	PET	fremlagt	i	retten	den	
6.	februar	1987,	at	PET	anmodede	om	opretholdelse	af	tilladelsen	til	aflytning	af	
Torkil	Lauesens	telefon.	PET	oplyste,	at	der	ikke	var	tilgået	sagen	nye	oplysnin-
ger.

I	rapport	af	30.	januar	1987	fra	PET	anførtes	bl.a.,	at	Torkil	Lauesens	hustru	i	en	
telefonsamtale	den	26.	januar	1987	med	et	advokatkontor	havde	oplyst,	at	man	
for	ca.	to	måneder	siden	havde	opsagt	lejemålet	vedrørende	forlaget	Manifests	
lokaler	med	seks	måneders	opsigelse.	 Ifølge	 rapporten	 virkede	det	oplagt,	 at	
man	ville	nedskære	Manifests	virksomhed	eller	helt	afvikle	denne.	
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I	henhold	til	rapport	af	2.	februar	1987	fra	PET	fremlagt	i	retten	den	6.	februar	
1987	anmodedes	”om	ophør”	af	tilladelsen	til	rumaflytning	af	forlaget	Manifests	
lokaler,	under	henvisning	til	at	lejekontrakten	vedrørende	forlagets	lokaler	var	
opsagt,	og	aktiviteterne	i	forlaget	herefter	ville	kunne	forventes	at	blive	reduceret	
væsentligt,	hvorfor	en	aflytning	ville	være	af	mindre	essentiel	betydning.	

Af	samtidige	rapporter	fra	PET	ligeledes	fremlagt	 i	retten	den	6.	 februar	1987	
fremgår,	at	PET	anmodede	retten	om	tilladelse	til	aflytning	af	Café	Liberations	
telefon	og	rumaflytning	af	caféens	lokaler.	Der	blev	henvist	til,	at	medlemmer	af	
Appel-gruppen	var	blandt	ejerne	af	caféen.	Det	forventedes,	at	Café	Liberation	
ville	overtage	forlaget	Manifests	rolle	som	tilholdssted	for	gruppens	aktiviteter.

Ifølge	retsbøger	af	6.	 februar	1987	blev	sagerne	om	tilladelse	 til	etablering	af	
rumaflytning	af	forlaget	Manifests	lokaler	og	Torkil	Lauesens	lejlighed	sluttet,	
og	PET	oplyste	i	den	forbindelse,	at	indgrebene	ikke	havde	været	forsøgt	etable-
ret.	Tilladelsen	til	aflytning	af	Torkil	Lauesens	telefon	blev	derimod	opretholdt	til	
den	9.	marts	1987.	Endvidere	blev	PET’s	anmodninger	om	tilladelse	til	aflytning	
af	 Café	 Liberations	 telefon	 og	 rumaflytning	 af	 caféens	 lokaler	 imødekommet,	
således	at	der	blev	givet	tilladelse	frem	til	den	9.	februar	1987.	Tilladelserne	til	
indgrebene	blev	ifølge	retsbøger	af	9.	februar	1987	forlænget	yderligere	til	den	
9.	marts	1987.	

Det	fremgår	af	rapport	af	20.	februar	1987	fra	PET	fremlagt	i	retten	den	9.	marts	
1987,	at	PET	anmodede	”om	ophør”	af	tilladelsen	til	aflytning	af	Torkil	Lauesens	
telefon.	PET	oplyste,	at	baggrunden	for	anmodningen	var	en	ressourcemæssig	
prioritering,	hvorfor	den	videre	efterforskning	i	sagen	ville	foregå	på	anden	måde.

Af	 rapport	 af	 24.	 februar	 1987	 fra	 PET	 med	 senere	 tilførsler	 fremgår	 bl.a.,	 at	
der	skulle	iværksættes	observation	mod	Café	Liberation	med	det	formål	at	se	
adgangsforholdene,	optage	oversigtsfoto/udarbejde	rids,	observere	personer	på	
adressen,	herunder	hvor	længe	de	opholdt	sig	på	caféen,	og	om	der	var	over-
nattende	personer	på	caféen.	Caféen	skulle	åbne	omkring	den	1.	marts	1987.	
Der	blev	observeret	mod	caféen	den	24.	februar	1987.	I	den	forbindelse	blev	bl.a.	
Niels	Jørgensen	set.	Også	dagen	efter	blev	der	observeret	mod	caféen.	Igen	blev	
bl.a.	Niels	Jørgensen	bemærket.	Om	natten	den	26.	februar	1987	sås	der	ingen	
aktivitet	i	lokalerne.	Den	næste	observation	mod	caféen	var	den	5.	marts	1987.	
Der	blev	i	ingen	af	tilfældene	observeret	noget	bemærkelsesværdigt.	

Det	fremgår	af	rapporter	af	25.	og	27.	februar	1987	fra	PET	fremlagt	i	retten	den		
9.	marts	1987,	at	PET	anmodede	om	opretholdelse	af	tilladelserne	til	aflytning	
af	Café	Liberations	telefon	og	rumaflytning	af	caféens	lokaler.	I	rapporten	ved-
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rørende	forlængelse	af	tilladelsen	til	rumaflytningen	blev	der	henvist	til	bl.a.,	at	
Appel-gruppen	var	mistænkt	for	at	være	involveret	i	sagen	om	frihedsberøvelse	
og	forsøg	på	bankrøveri	 i	Glostrup	den	7.	 juli	1980	og	røveriet	mod	en	penge-
transport	fra	Den	Danske	Bank	i	Lyngby	den	2.	marts	1983.

Ifølge	retsbøger	af	9.	marts	1987	blev	sagen	om	telefonaflytning	af	Torkil	Laue-
sens	telefon	afsluttet,	mens	tilladelserne	til	aflytning	af	Café	Liberations	telefon	
og	rumaflytning	af	caféens	lokaler	blev	opretholdt	til	den	6.	april	1987.	

Den	19.	marts	1987	observeredes	der	ifølge	den	tidligere	nævnte	PET-rapport	af	
24.	februar	1987	med	senere	tilførsler	mod	Café	Liberation.	Niels	Jørgensen	og	
andre	blev	set,	uden	at	der	var	noget	bemærkelsesværdigt.

Det	fremgår	af	rapporter	af	26.	og	27.	marts	1987	fra	PET	fremlagt	i	retten	den		
6.	april	1987,	at	PET	anmodede	om	forlængelse	af	tilladelserne	til	aflytning	af	
Café	Liberations	telefon	og	rumaflytning	af	caféens	lokaler.	PET	oplyste,	at	caféen	
stadig	var	under	ombygning/indretning,	hvilket	havde	medført,	at	PET	ikke	havde	
haft	mulighed	for	at	etablere	rumaflytningen,	og	at	der	ikke	var	tilgået	sagen	nye	
væsentlige	informationer,	men	PET’s	billede	af,	at	Appel-gruppens	medlemmer	
havde	deres	gang	i	caféen	og	medvirkede	i	styringen	heraf,	var	bekræftet.	

Ifølge	retsbøger	af	6.	april	1987	blev	ovennævnte	 tilladelser	opretholdt	 til	den		
4.	maj	1987.

Af	rapporter	af	24.	april	1987	fra	PET	fremlagt	i	retten	den	4.	maj	1987	fremgår,	
at	PET	anmodede	om	forlængelse	af	tilladelserne	til	aflytning	af	Café	Liberati-
ons	telefon	og	rumaflytning	af	caféens	lokaler.	Det	blev	oplyst,	at	det	endnu	ikke	
havde	været	muligt	at	etablere	rumaflytningen,	og	at	der	ikke	var	tilgået	sagen	
nye	væsentlige	informationer.

Ovennævnte	 tilladelser	 blev	 ifølge	 retsbøger	 af	 4.	 maj	 1987	 opretholdt	 til	 den		
1.	juni	1987.

Der	observeredes	den	8.	maj	1987	 ifølge	den	 tidligere	nævnte	PET-rapport	af		
24.	februar	1987	med	senere	tilførsler	mod	Café	Liberation,	dels	udenfor,	dels	
inde	i	selve	caféen.	Den	11.	maj	blev	der	observeret	mod	de	personer,	som	sidst	
forlod	caféen,	herunder	hvor	de	tog	hen.	En	af	personerne	var	Niels	Jørgensen.	
Der	blev	i	ingen	af	tilfældene	observeret	noget	bemærkelsesværdigt.

Af	rapporter	af	25.	maj	1987	fra	PET	fremlagt	i	retten	den	1.	juni	1987	fremgår,	at	
PET	anmodede	om	opretholdelse	af	tilladelserne	til	aflytning	af	Café	Liberations	
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telefon	og	rumaflytning	af	caféens	lokaler.	I	lighed	med	tidligere	blev	det	oplyst,	
at	det	endnu	ikke	havde	været	muligt	at	etablere	rumaflytningen,	og	det	anførtes	
bl.a.,	at	der	ikke	var	tilgået	nye	væsentlige	informationer	til	sagen.	Tilladelserne	
blev	ifølge	retsbøger	af	1.	juni	1987	opretholdt	til	den	29.	juni	1987.

Af	et	bilag	fra	PET’s	afdeling	2	af	29.	maj	1987	fremgår,	at	afdelingen	anmodede	
Kriminalregisteret	om	kontrolregistrering	af	Jan	Weimann,	Torkil	Lauesen,	Pe-
ter	Døllner	og	Niels	Jørgensen.	Af	påtegning	på	bilaget	fremgår,	at	de	nævnte	
personer	den	2.	juni	1987	blev	kontrolspærret	i	Kriminalregisteret.	

PET	 anmodede	 ifølge	 notits	 af	 3.	 juni	 1987	 Kriminalregisteret	 om	 sletning	 af	
ovennævnte	kontrolregistrering.	Af	påtegning	på	PET’s	genpart	af	anmodningen	
fremgår	som	følger:

”[Politimesterens	tjenestenummer]	har	d.d.	resolveret	at	ovennævnte	per-
soners	kontrolregistrering	i	KR	skal	slettes,	hvilket	KR	er	underrettet	om.”

Det	fremgår	af	aflytning	den	17.	juni	1987	af	Hassan	Abu-Dayas	telefon	bl.a.,	at	
Hassan	Abu-Daya	talte	med	en	person,	der	oplyste,	at	han	medbragte	et	brev	fra	
Marwan	el	Fahoum	til	Hassan	Abu-Daya.	Personen	skulle	overnatte	på	et	hotel	
i	København	og	derefter	rejse	videre,	hvorfor	det	var	nødvendigt,	at	Hassan	Abu-
Daya	kom	samme	dag	og	hentede	brevet.	

Hassan	Abu-Daya	modtog	i	juni	1987	ifølge	PET-notat	af	9.	oktober	1987	en	ordre	
fra	PFLP-ledelsen	i	Damaskus,	og	han	blev	sandsynligvis	samtidig	ekskluderet	
af	PFLP.	Efter	eksklusionen	af	Hassan	Abu-Daya	overtog	lederen	af	den	sven-
ske	PFLP-afdeling	rollen	som	leder	af	PFLP	i	Skandinavien.	PFLP-afdelingen	i	
Skandinavien	havde	herefter	en	kontaktperson	i	den	danske	afdeling	af	PFLP.

Kontaktpersonen	fra	PFLP-afdelingen	i	Danmark	havde	den	11.	juni	1987	ifølge	
PET-notat	af	14.	oktober	1987	vedrørende	”PFLP-kontakt	til	en	ansat	i	Café	Li-
beration.”	en	telefonsamtale	med	en	ansat	i	caféen.	Kontaktpersonen	oplyste,	at	
den	svenske	leder	af	PFLP	i	Skandinavien	ville	komme	til	Danmark	den	12.	juni	
1987.	Det	blev	i	samtalen	aftalt,	at	den	svenske	leder	og	kontaktpersonen	i	Dan-
mark	den	13.	juni	1987	skulle	mødes	med	den	café-ansatte	på	dennes	bopæl.	

Af	rapporter	af	22.	juni	1987	fra	PET	fremlagt	i	retten	den	29.	juni	1987	fremgår,	
at	PET	anmodede	om	forlængelse	af	tilladelserne	til	aflytning	af	Café	Liberati-
ons	telefon	og	rumaflytning	af	caféens	 lokaler.	PET	oplyste,	at	det	endnu	 ikke	
havde	været	muligt	at	etablere	rumaflytningen,	og	at	telefonaflytningerne	havde	
bekræftet,	at	det	var	Appel-gruppen	og	dens	nærmeste	omgangskreds,	der	drev	
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caféen.	Det	ovenfor	omtalte	møde	mellem	bl.a.	en	ansat	fra	Café	Liberation	og	
lederen	af	PFLP	i	Skandinavien	blev	også	nævnt,	og	det	blev	anført,	at	der	ikke	
forelå	 oplysninger	 om	 formålet	 med	 mødet,	 eller	 om	 hvorvidt	 medlemmer	 af	
Appel-gruppen	skulle	deltage	heri.	

Ifølge	retsbøger	af	29.	 juni	1987	blev	ovennævnte	tilladelser	opretholdt	 til	den	
27.	juli	1987.

Den	3.	juli	1987	talte	kontaktpersonen	fra	PFLP-afdelingen	i	Danmark	på	ny	med	
den	 tidligere	 nævnte	 ansatte	 på	 Café	 Liberation,	 hvilket	 fremgår	 af	 føromtal-
te	PET-notat	af	14.	oktober	1987	vedrørende	”PFLP-kontakt	til	en	ansat	i	Café	
Liberation.”	Niels	Jørgensen	var	 tillige	 til	stede	på	tidspunktet	 for	samtalen.	 I	
rapporten	blev	det	afslutningsvis	anført:

”...
Det	er	næsten	fastlagt,	at	JØRGENSEN	og	[den	ovenfor	nævnte	 	ansatte	
på	Café	Liberation]	er	vidende	om	hinandens	kontakter	til	PFLP,	men	der	
foreligger	ingen	umiddelbare	spor,	om	…	er	vidende	om	APPLE-gruppens	
eksistens	og	dens	økonomiske	kriminalitet	til	fordel	for	PFLP.”

Det	 fremgår	af	rapporter	af	21.	 juli	1987	 fra	PET	fremlagt	 i	 retten	den	27.	 juli	
1987,	at	PET	anmodede	om	forlængelse	af	tilladelserne	til	aflytning	af	Café	Li-
berations	telefon	og	rumaflytning	af	caféens	lokaler.	Det	blev	oplyst,	at	det	end-
nu	ikke	havde	været	muligt	at	etablere	rumaflytningen.	Tilladelserne	blev	ifølge	
retsbøger	af	27.	juli	1987	opretholdt	til	den	24.	august	1987.

Af	PET-notat	af	19.	august	1987	 fremgår	bl.a.,	at	Niels	Jørgensen	ringede	 fra	
Café	Liberation	til	Torkil	Lauesen	og	spurgte	til	et	møde	søndag.	Torkil	Lauesen	
svarede,	at	han	havde	lagt	et	blad	til	Niels	Jørgensen	i	en	brun	kuvert	i	caféen.	I	
bladet	lå	besked	om	mødetid	og	sted.	Niels	Jørgensen	fandt	bladet	og	afsluttede	
samtalen.	Herefter	anførtes	i	notatet:

”...
Den	 konspirative	 samtale	 vidner	 om,	 hvor	 sikkerhedsmindede	 ”APPLE-	
gruppen”	er.	Der	er	ikke	siden	tilgået	sagen	nye	oplysninger	om	formålet	
med	mødet	eller	hvem	der	i	øvrigt	skulle	deltage	i	det.”

Det	 fremgår	 af	 rapporter	 af	 19.	 august	 1987	 fra	 PET	 fremlagt	 i	 retten	 den		
24.	 august	 1987,	 at	 PET	 anmodede	 om	 forlængelse	 af	 tilladelserne	 til	 aflyt-
ning	af	Café	Liberations	telefon	og	lokaler.	PET	oplyste,	at	det	endnu	ikke	havde	
været	muligt	at	etablere	rumaflytningen.	Tilladelserne	blev	 ifølge	retsbøger	af		
24.	august	1987	opretholdt	til	den	21.	september	1987.
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Af	PET-notat	af	16.	september	1987	fremgår	bl.a.,	at	det	af	en	telefonsamtale	
fulgte,	at	Niels	Jørgensen	var	 rejst	 til	Lanzarote,	og	at	 intet	 tydede	på,	at	det	
drejede	sig	om	andet	end	en	ferierejse.

Det	 fremgår	af	rapporter	af	16.	september	1987	fra	PET	fremlagt	 i	retten	den		
21.	september	1987,	at	PET	anmodede	om	forlængelse	af	tilladelserne	til	aflyt-
ning	af	Café	Liberations	telefon	og	lokaler.	PET	oplyste,	at	det	endnu	ikke	havde	
været	muligt	at	etablere	rumaflytningen.	Tilladelserne	blev	 ifølge	retsbøger	af	
21.	september	1987	opretholdt	til	den	19.	oktober	1987.

Ifølge	retsbog	af	21.	september	1987	ønskede	PET	 ikke	fornyet	aflytningstilla-
delse	vedrørende	Hassan	Abu-Dayas	 telefon,	og	sagen	herom	blev	sluttet	 ved	
retten.

Af	rapporter	af	12.	oktober	1987	fra	PET	fremlagt	i	retten	den	19.	oktober	1987	
fremgår,	 at	 PET	 anmodede	 om	 forlængelse	 af	 tilladelsen	 til	 aflytning	 af	 Café	
Liberations	telefon,	og	der	var	tilsvarende	lagt	op	til,	at	der	skulle	anmodes	om	
forlængelse	af	tilladelsen	til	rumaflytning	af	caféens	lokaler.	Det	blev	oplyst,	at	
det	ikke	havde	været	muligt	at	etablere	rumaflytningen	endnu.	

Ifølge	retsbøger	af	19.	oktober	1987	oplyste	PET	imidlertid,	at	der	ikke	ønskedes	
forlængelse	af	tilladelsen	til	rumaflytning	af	Café	Liberations	lokaler,	og	sagen	
herom	blev	sluttet	 ved	 retten,	mens	 tilladelsen	 til	 aflytning	af	 caféens	 telefon	
blev	opretholdt	til	den	16.	november	1987.

Det	fremgår	af	rapport	af	29.	oktober	1987	fra	PET	vedrørende	”Vidneafhøring	
den	23.	oktober	1987	omkring	Niels	JØRGENSENS	anholdelse	den	3.	juni	1986.”,	
at	en	medarbejder	fra	PET	afhørte	to	vidner	fra	Lobeliavej-forholdet.2

Af	rapporter	af	9.	november,	2.	og	28.	december	1987	fra	PET	fremlagt	i	retten	
henholdsvis	den	16.	november	1987,	14.	december	1987	og	11.	januar	1988	frem-
går,	at	PET	anmodede	om	forlængelse	af	tilladelsen	til	aflytning	af	Café	Liberati-
ons	telefon.	PET	anførte	i	alle	tilfældene,	at	fortsat	aflytning	måtte	antages	at	være	
af	”vigtigste”	betydning	for	efterforskningen.	Ifølge	retsbøger	af	16.	november,		
14.	december	1987	og	11.	januar	1988	blev	tilladelsen	opretholdt	til	henholdsvis	
den	14.	december	1987,	11.	januar	og	8.	februar	1988.

2	 Se	i	øvrigt	om	denne	rapport,	herunder	indholdet,	i	kapitel	3,	afsnit	3.6.
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I	PET’s	afdeling	2’s	årsberetning	for	1987	anførtes	følgende	bl.a.:

”…
”APPLE-GRUPPEN
Denne	 gruppe	 består	 af	 danske	 statsborger,	 der	 siden	 begyndelsen	 af	
70’erne	har	haft	tilknytning	til	den	palæstinensiske	terrororganisation	PFLP.	
Flere	af	medlemmerne	har	i	perioder	opholdt	sig	i	Mellemøsten,	hvor	de	
har	gennemgået	forskellige	terror	relaterede	kurser.

Omkring	01.	april	1987	åbnede	kredsen	omkring	APPLE-gruppen	en	café	
i	København.
Formålet	 med	 cafédriften	 er,	 at	 man	 gennem	 frivillig	 arbejdskraft	 skal	
oparbejde	et	overskud,	der	sendes	til	”Den	tredie	Verden”.

Samtidig	opsagde	man	lejekontrakten	på	lokalerne,	hvor	man	indtil	da	hav-
de	drevet	forlagsvirksomhed.

Caféen	blev,	ikke	overraskende,	et	centrum	for	grupperinger	på	den	poli-
tiske	venstrefløj.

I	løbet	af	1987	har	der	været	adskillelige	kontakter	mellem	kernen	i	caféen	
og	repræsentanter	for	PFLP.
Samarbejdet	mellem	parterne	har	dog	så	vidt	vides	kun	været	af	politisk	
og	social	karakter.”

Det	fremgår	af	rapporter	af	1.	og	25.	februar	samt	21.	marts	1988	fra	PET	frem-
lagt	i	retten	henholdsvis	den	8.	februar,	7.	og	28.	marts	1988,	at	PET	anmodede	
om	forlængelse	af	tilladelsen	til	aflytning	af	Café	Liberations	telefon.	Det	blev	
i	alle	tilfældene	anført,	at	fortsat	aflytning	måtte	antages	at	være	af	”vigtigste”	
betydning	for	efterforskningen.	Tilladelsen	blev	ifølge	retsbøger	af	henholdsvis		
8.	februar,	7.	og	28.	marts	1988	opretholdt	til	henholdsvis	den	7.	marts,	4.	april	
og	2.	maj	1988.

I	rapport	af	22.	april	1988	fra	PET	vedrørende	”Efterforskning	mod	Hassan	Abu-
Daya.”	hedder	det	bl.a.,	at	Hassan	Abu-Daya	havde	fortalt	en	kvinde,	at	han	ikke	
mere	ønskede	at	arbejde	for	PFLP.

Det	fremgår	af	rapporter	af	25.	april,	20.	maj,	13.	 juni	og	18.	 juli	1988	fra	PET	
fremlagt	i	retten	henholdsvis	den	2.	og	30.	maj,	27.	juni	og	25.	juli	1988,	at	PET	
anmodede	om	forlængelse	af	tilladelsen	til	aflytning	af	Café	Liberations	telefon.	
Det	blev	i	alle	tilfældene	som	tidligere	anført,	at	fortsat	aflytning	måtte	antages	
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at	være	af	”vigtigste”	betydning	for	efterforskningen.	Tilladelsen	blev	ifølge	rets-
bøger	fra	de	sidstnævnte	datoer	opretholdt	til	henholdsvis	den	30.	maj,	27.	juni,		
25.	juli	og	22.	august	1988.

Ifølge	rapport	af	15.	august	1988	fra	PET	anmodede	PET	”om	ophør”	af	tilladel-
sen	til	aflytning	af	Café	Liberations	telefon,	under	henvisning	til	at	der	ikke	blev	
givet	væsentlig	information	”ad	denne	kanal”.	Sagen	blev	herefter	ved	retsbog	af		
22.	august	1988	sluttet	ved	retten.

I	rapport	af	19.	marts	1989	fra	Københavns	Politi	udarbejdet	af	kriminalassistent	
Jørn	Moos	under	efterforskningen	efter	røveriet	og	drabet	ved	Købmagergade	
Postkontor	den	3.	november	1988	blev	mistanken	mod	bl.a.	Niels	Jørgensen,	Jan	
Weimann,	Karsten	Møller	Hansen,	Torkil	Lauesen	og	Peter	Døllner	vedrørende	
en	række	uopklarede	røverier	begået	i	tiden	fra	juli	1980	til	november	1988	gen-
nemgået,	herunder	røveriet	mod	Daells	Varehus.	I	rapporten	var	det	om	røveriet	
mod	Daells	Varehus	anført,	at	sagen	fortsat	efterforskedes,	og	”Umiddelbart	er	
der	ingen	beviser	mod	APPEL-gruppen”.

Af	rapport	af	12.	juni	1989	udarbejdet	af	Københavns	Politi	under	efterforsknin-
gen	af	Købmagergade-forholdet	fremgår	følgende	bl.a.:

”…
I	forbindelse	med	ransagning	d.	020589	på	adressen,	BLEKINGEGADE	2,	
1.	 th.,	…	blev	der	 i	hemmeligt	 lokale	bag	fastskruet	reol	 fundet	et	større	
våbenlager,	…

./.	 	Jfr.	vedlagte	rapportmateriale	er	kosten	–	
	 	belgisk	selvladepistol,	kal.	9	mm		

parabellum,	fabrikat	FN-High	Power,		
model	1935	nr.	202612,	mrk.	med	tysk		
ørn,	belgisk	produceret,	uden	magasin

sendt	 til	 TEKNISK	 AFDELING	 med	 anmodning	 om	 sammenligning	 ad	
TEKN	31227/86	(magasin	tabt	under	røveri	i	DAELLS	VAREHUS	i	1986)

. /.	 	Jfr.	TEKNISK	AFDELING,s	erklæring	vedr.	undersøgelse	heraf,	fremgår	
	
	 at	magasinet	er	fastlagt	indført	
	 	et	stort	antal	gange	i	pistolen.

...”
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Det	fremgår	af	rapport	af	14.	juni	1989	fra	Københavns	Politi	bl.a.,	at	kriminalin-
spektør	 Kurt	 Olsen	 havde	 meddelt,	 at	 der	 som	 følge	 af	 de	 tekniske	 undersø-
gelser	i	sagskomplekset	vedrørende	Blekingegadebanden	skulle	rejses	sigtelse	
over	for	bl.a.	Niels	Jørgensen	vedrørende	røveriet	mod	Daells	Varehus,	og	ifølge	
yderligere	rapport	af	samme	dato	fra	Københavns	Politi	blev	også	Peter	Døllner	
sigtet	herfor.

Ved	brev	af	15.	november	1990	henvendte	Torkil	Lauesens	forsvarer	sig	på	vegne	
af	 forsvarerne	 i	 Blekingegade-sagen	 sig	 til	 Statsadvokaten	 for	 København.	 Af	
brevet	fremgår	bl.a.:

”…	
Det	 vil	 være	 af	 betydning	 for	 en	 eventuel	 strafudmåling	 og	 kan	 være	 af	
betydning	for	bevisvurderingen	og	dermed	skyldbedømmelsen,	hvorledes	
politiet,	herunder	PET	har	forholdt	sig	til	den	mistanke	man	gennem	årene	
har	haft	til	de	tiltalte	og	hvad	grundlaget	for	denne	mistanke	nærmere	har	
været.
…

Det	forekommer	flere	steder	i	efterforskningsmaterialet,	at	opmærksom-
heden	henledes	på	de	sigtede,	nu	tiltalte,	eller	nogle	af	dem.

Det	 er	 formentlig	 PET,	 der	 efter	 røveriet	 mod	 pengetransporten	 ved	 	
Danske	Bank,	Lyngbygårdsvej,	retter	henvendelse	til	Lyngby	Kriminalpoliti,	
jfr.	…
…

Herudover	ønskes	oplyst,	om	PET	ved	senere	lejligheder	har	rettet	henven-
delse	til	andre	politiafdelinger	vedrørende	gruppen	som	mulige	gernings-
mænd	til	begåede	 forbrydelser	og	 i	bekræftende	 fald,	hvilke	oplysninger	
man	stillede	til	rådighed	for	de	pågældende	afdelinger?
…”

PET	besvarede	den	20.	december	1990	henvendelsen	og	oplyste	følgende	bl.a.:

”…	
På	gerningsdagen	for	røveriet	imod	Daells	varehus	(den	22.	december	1986)	
blev	de	(i	forvejen)	etablerede	aflytninger	mod	personkredsen	gennemgået	
umiddelbart	 efter,	 at	 Politiets	 Efterretningstjeneste	 fik	 underretning	 om	
røveriet.	Denne	gennemgang	underbyggede	ikke,	(røveri-)mistanken,	som	
ikke	 –	 på	 daværende	 tidspunkt	 –	 var	 baseret	 på	 konkrete	 holdepunkter,	
men	alene	skyldtes	røveriets	karakter.	En	medarbejder	i	Politiets	Efterret-
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ningstjeneste	mener	at	erindre,	at	Københavns	politi,	afdeling	C,	uformelt	
blev	underrettet	om,	at	Jan	Weimann,	Peter	Døllner,	Torkil	Lauesen,	Niels	
Jørgensen	og	…	kunne	være	interessante	efterforskningsobjekter,	hvis	ikke	
andre	spor	forelå.	Der	foreligger	dog	intet	skriftligt	om	denne	henvendel-
se.”

Ved	Østre	Landsrets	dom	af	2.	maj	1991	i	Blekingegade-sagen	blev	Niels	Jørgen-
sen,	Torkil	Lauesen,	Jan	Weimann,	Karsten	Møller	Hansen,	Carsten	Nielsen	og	
Bo	Weimann,	der	alle	var	tiltalt	for	at	have	begået	røveriet	mod	Daells	Varehus,	
frifundet	herfor.

Det	fremgår	af	brev	af	6.	november	2006	fra	PET-kommissionen	til	PET	bl.a.:	

”...
3.	I	perioden	1982-85	tog	PET	kun	enkelte	initiativer	til	overvågning	af	den	
såkaldte	Appel-gruppe,	da	man	tilsyneladende	ikke	mente,	at	gruppen	var	
synderlig	aktiv.	I	1986	fik	PET	oplysninger	om,	at	PFLP	igen	søgte	kontakt	
med	 gruppen,	 og	 PET	 iværksatte	 en	 række	 overvågningsinitiativer.	 Om-
stændighederne	for	disse	giver	anledning	til	følgende	konkrete	spørgsmål:

•	 	Operation	PINEAPPLE

	 	Rumaflytning	af	Torkil	Lauesens	lejlighed	efteråret	1986.

	 	Hvorfor	blev	den	aldrig	etableret,	skønt	tilladelse	hertil	forelå,	og	hvor-
for	blev	operationen	bragt	til	ophør	kort	tid	efter	Daells	Varehus	røve-
riet?	(	…)

…

•	 	Daells	Varehus	røveriet	22/12	1986

	 	Henledte	PET	kriminalpolitiets	opmærksomhed	på	gruppen,	som	det	
var	sket	ved	tidligere	røverier?

	 …”
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PET	besvarede	henvendelsen	den	6.	juli	2007,	og	af	svaret	fremgår	bl.a.:

”...
Ad	punkt	3.

Operation	PINEAPPLE

Det	 har	 alene	 været	 muligt	 for	 Politiets	 Efterretningstjeneste	 at	 udfinde	
akter,	der	kan	indikere,	hvorfor	rumaflytningen	af	Torkil	Lauesens	lejlighed	
aldrig	blev	etableret	i	efteråret	1986.
…

Det	har	ikke	været	muligt	for	Politiets	Efterretningstjeneste	at	udfinde	do-
kumenter,	der	belyser,	hvorfor	operationen	blev	bragt	til	ophør	kort	tid	ef-
ter	Daells	Varehus	røveriet.

[Herefter	henvistes	til	bilag,	som	Blekingegade-kommissionen	har	gengi-
vet	i	det	foregående,	herunder	i	kapitel	3,	afsnit	3.6.2]
…

Daells	Varehus	røveriet	22/12	1986

Det	har	ikke	været	muligt	at	udfinde	noget	skriftligt	materiale,	der	belyser,	
hvorvidt	tjenesten	henledte	kriminalpolitiets	opmærksomhed	på	gruppen,	
som	det	var	sket	ved	tidligere	røverier.
…”

I	et	fjernsynsprogram	med	titlen	”Historien	om	Politiets	Efterretningstjeneste”	
interviewede	DR2	tidligere	operativ	chef	i	PET,	Per	Larsen.	Interviewet	blev	den	
14.	oktober	2007	vist	i	DR2.	Heraf	fremgår	bl.a.:

”…
Speaker:	…	lillejuleaften	året	efter	sker	der	et	nyt	og	dristigt	røveri	i	hjertet	
af	København.	Juleomsætningen	i	Daells	Varehus	bliver	stjålet.
…

Speaker:	selvom	professionalismen,	de	få	spor	og	opfindsomheden	igen	er	
et	ekko	af	det	som	skete	i	Lyngby	og	Herlev,	så	er	PET	tavse.

Per	Larsen:	Jeg	kan	ærligt	og	redeligt	ikke	huske	om	vi	tippede	i	den	si-
tuation,	men	det	kan	godt	tænkes	at	vi	ikke	har	gjort	det.	Efterretningstje-
nesten	er	jo	ikke	kendt	for	at	lukke	alle	deres	oplysninger	ud	og	heller	ikke	
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til	politiet.	Der	er	 jo	 ingen	grund	til	at	give	en	person	eller	et	system	en	
information,	som	de	ikke	kan	bruge	til	noget	som	helst	og	dermed	pålæg-
ger	du	dem	egentlig	en	byrde.	En	ekstra	byrde	om,	at	holde	deres	mund.	
Så	er	det	meget	nemmere	at	lade	være	med	at	give	dem	oplysningen,	fordi	
de	kan	ikke	bruge	den,	de	må	ikke	bruge	den.	Og	så	er	det	sådan	set	bedst,	
at	leve	i	lykkelig	uvidenhed,	for	det	man	ikke	ved,	det	har	man	jo	ikke	ondt	
af.	Det	behøver	man	ikke	og	bekymre	sig	om.	Det	er	det,	der	er	dilemmaet.
…”

3.7.3	 Forklaringer

Efterforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	er	ind-
gået	i	kommissionens	afhøring	af	vidner,	der	da	var	ansat	i	Københavns	Politi,	
Lyngby	Politi	og	PET.	

Fra	 Københavns	 Politi	 har	 således	 Jan	 Andersen,	 Henrik	 Bjerg	 Jensen,	 Jørn	
Moos,	Niels	Bach	Christensen,	Kurt	Olsen	og	Annemette	Møller	samt	fra	Lyngby	
Politi	Johannes	Helmer	Pedersen,	Karsten	Høy	Petersen,	Gerhard	Rohwer	og	
Søren	Sørensen	afgivet	forklaring.	Desuden	har	AA,	Søren	Helge	Arleth	Nielsen,	
Erling	 Sigurd	 Hjort,	 CC,	 Hilbert	 Winther-Hinge,	 Frank	 Jan	 Jensen,	 Per	 Claus	
Larsen,	Mikael	Lyngbo	og	Henning	Fode	fra	PET	afgivet	forklaring.

Nedenfor	gengives	i	redigeret	form	de	relevante	dele	af	vidnernes	forklaringer.	
Forklaringerne	er	i	deres	helhed	medtaget	som	bilag	til	beretningen,	hvortil	der	
i	øvrigt	henvises.

Jan	Andersen3	
Jan	Andersen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	har	været	i	kriminalpolitiet	ved	Køben-
havns	Politi	siden	1982,	hvor	han	begyndte	i	afdeling	C.	Efter	omkring	1	½	år	i	
afdeling	C	kom	han	over	i	CX-gruppen,	der	efterforskede	større	sager.	Gruppen	
bestod	af	5-7	mand.	

På	tidspunktet	for	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	var	han	
i	afdeling	CX.	Jørn	Moos	var	leder	af	gruppen,	der	bl.a.	bestod	af	Henrik	Bjerg	
Jensen.	Kriminalinspektør	Kurt	Olsen	var	chef	 for	hele	afdeling	C	og	dermed	
også	CX-gruppen.	Afdeling	C	var	underopdelt	i	en	række	specialafdelinger,	her-
under	 en	 tyveriafdeling	 og	 en	 røveriafdeling.	 Lederen	 af	 røveriafdelingen	 var	
Niels	Bach	Christensen.	

3	 Protokol	48.
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Straks	efter	røveriet	mod	Daells	Varehus	blev	alle	i	afdelingen	inddraget	i	efter-
forskningen	heraf.	Han	husker	ikke	præcist,	hvilke	opgaver	han	selv	fik	på	dette	
tidspunkt.	Efter	at	afdeling	C’s	røveriafdeling	i	et	stykke	tid	forgæves	havde	efter-
forsket	røveriet,	blev	efterforskningen	overdraget	til	CX-gruppen.	

Han	var	ikke	bekendt	med,	at	Karsten	Høy	Petersen,	Lyngby	Politi,	i	forbindelse	
med	efterforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Varehus	skulle	have	tippet	Køben-
havns	Politi	om,	at	det	kunne	være	en	ide	at	rette	henvendelse	til	PET,	idet	røve-
riet	havde	lighedspunkter	med	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Den	Danske	
Bank	 i	Lyngby	den	2.	marts	1983,	 ligesom	han	 ikke	hørte	om	kontakt	mellem	
Københavns	Politi	og	PET	i	forbindelse	med	efterforskningen.	Personligt	tænkte	
han	ikke	på,	om	der	kunne	være	grund	til	at	spørge	PET	i	anledning	af	efterforsk-
ningen	af	røveriet.	Han	havde	 ikke	da	været	 involveret	 i	sager,	hvor	der	havde	
været	kontakt	til	PET.

CX-gruppens	 efterforskning	 af	 røveriet	 var	 i	 begyndelsen	 centreret	 om	 nogle	
personer,	 herunder	 Mogens	 ”Nivå”,	 der	 efter	 rygter	 i	 det	 kriminelle	 miljø	 var	
involveret	i	røveriet.	Dette	spor	førte	imidlertid	ingen	vegne.	

På	et	 tidspunkt	 løb	de	 tør	 for	brugbare	spor,	og	under	drøftelserne	om,	hvad	
de	så	skulle	gøre,	nævnte	Henrik	Bjerg	Jensen,	at	der	var	nogle	røverier,	som	
kunne	ligne	røveriet	mod	Daells	Varehus.	Efter	 indhentelse	af	oplysninger	om	
de	tidligere	røverier,	konstaterede	de,	at	fremgangsmåden	i	vidt	omfang	havde	
været	 tilsvarende	 i	 forbindelse	med	røveriet	 i	Lyngby	og	røveriet	mod	en	pen-
getransport	fra	Privatbanken	i	Herlev	den	3.	december	1985.	Han	husker	ikke,	
hvilke	 oplysninger	 eller	 hvorfra	 de	 fik	 oplysninger	 om	 de	 tidligere	 røverier	 på	
dette	indledende	stadium.	Enden	på	det	blev,	at	de	besluttede	at	se	nærmere	på	
akterne	fra	røveriet	i	Lyngby	navnlig	med	henblik	på	at	se,	om	der	havde	været	
nogle	mistænkte,	som	de	eventuelt	kunne	efterforske	videre	mod.	De	kontaktede	
Lyngby	Politi	telefonisk	og	aftalte	et	møde	med	henblik	på	at	se	Lyngby	Politis	
materiale	 i	 sagen.	Han	husker	 ikke	 tidspunktet	 for	mødet.	Foreholdt,	at	han	 i	
sin	 forklaring	den	22.	april	2008	 for	PET-kommissionen	bl.a.	 forklarede,	at:	 ”I	
slutningen	 af	 1987/begyndelsen	 af	 1988	 drøftede	 de	 i	 afdelingen,	 at	 røveriet	 i	
Daells	Varehus	lignende	røveriet	på	Lyngbygårdsvej	(Lyngby-røveriet)	og	Rulle-
stolsrøveriet	i	Herlev.”,	forklarede	han,	at	det	godt	kan	passe,	at	det	var	ca.	et	år	
efter	røveriet	mod	Daells	Varehus,	at	de	aftalte	et	møde	hos	Lyngby	Politi.	Hos	
Lyngby	Politi	blev	Henrik	Bjerg	Jensen	og	han	modtaget	af	Karsten	Høy	Petersen	
og	Johannes	Helmer	Pedersen.	De	blev	vist	ind	på	et	kontor,	hvor	der	var	lagt	det	
materiale	frem,	som	de	kunne	få	lov	at	se.	Karsten	Høy	Petersens	og	Johannes	
Helmer	Pedersens	chef	kom	og	hilste	på	dem,	men	deltog	ikke	i	øvrigt	i	mødet.	
Han	husker	ikke,	hvem	chefen	var.	Ved	deres	gennemgang	af	det	fremlagte	ma-
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teriale	kunne	de	hurtigt	konstatere,	at	der	måtte	mangle	meget	af	materialet	fra	
sagen.	De	spurgte	derfor,	om	der	ikke	var	yderligere	materiale,	som	de	kunne	få	
at	se.	De	fik	at	vide,	at	det	var	der	ikke.	I	hvert	fald	Johannes	Helmer	Pedersen	
var	hele	tiden	hos	dem	og	kunne	besvare	spørgsmål.	Fra	pressen	vidste	de	på	
forhånd,	at	der	i	Charles	de	Gaulle	lufthavnen	i	Paris	var	blevet	beslaglagt	nogle	
penge,	som	formentlig	stammede	fra	røveriet	i	Lyngby,	og	at	der	var	foretaget	
anholdelse	af	nogle	arabere.	De	kunne	imidlertid	konstatere,	at	der	intet	mate-
riale	var	herom.	Desuden	var	bilagsmængden	mindre,	end	hvad	man	erfarings-
mæssigt	måtte	antage,	at	der	ville	være	i	en	sag	af	denne	karakter.	Det	var	på	
denne	baggrund,	at	de	kunne	regne	ud,	at	der	måtte	være	yderligere	materiale.	
De	kunne	ikke	ud	af	materialet	se,	om	Lyngby	Politi	havde	haft	nogle	konkrete	
mistænkte,	heller	ikke	fra	tiden	før	beslaglæggelsen	af	pengene	i	Paris.	Dette	
gjorde	de	kollegaerne	opmærksom	på	og	sagde,	at	hvis	der	havde	været	nogen	
mistænkte,	da	var	det	oplysninger	herom,	som	de	var	interesseret	i	samt	oplys-
ninger	om,	hvorfor	disse	personer	havde	været	mistænkt.	Han	husker	ikke,	om	
der	havde	været	rettet	mistanke	mod	nogle	svenskere.	Foreholdt,	at	der	havde	
været	mistanke	mod	blandt	andre	Rolf	Kenneth	Carlsson,	forklarede	han,	at	han	
ikke	husker	oplysninger	herom	i	det	fremlagte	materiale.	De	fik	ikke	oplysninger	
om,	at	dansk	politi	havde	været	 i	Paris	for	at	efterforske	sporene	der.	Karsten	
Høy	Petersen	og	Johannes	Helmer	Pedersen	sagde	til	dem,	at	der	ikke	var	mere	
materiale	lagt	frem,	idet	der	var	blevet	lagt	låg	på	”fra	højere	sted”	underforstået	
PET.	De	var	forhånd	klar	over,	at	PET	måtte	have	været	involveret	i	sagen,	idet	
PFLP	var	inde	i	billedet,	og	der	havde	i	pressen	været	tale	om	landets	sikkerhed	
og	risiko	for	terror	i	Danmark	i	forbindelse	med	sagen.	Kort	fortalt	var	det	mate-
riale,	som	de	fik	stillet	til	rådighed,	gerningsstedsundersøgelsen,	anmeldelses-
rapporten	og	nogle	vidneforklaringer	om	selve	røveriet.	Han	blev	foreholdt	brev	
af	17.	august	1983	 fra	politimesteren	 i	Lyngby	 til	Statsadvokaten	 for	Sjælland,	
hvoraf	bl.a.	fremgår	som	følger:	

”…
Den	 12.	 august	 1983	 blev	 det	 overfor	 Lyngby	 politibekræftet,	 at	 de	 i	 be-
varing	tagne	penge	i	henhold	til	troværdig	kilde	i	en	venligsindet	tjeneste	
angiveligt	kommer	fra	et	væbnet	røveri	begået	i	Danmark	af	medlemmer	
af	en	ekstremistisk	organisation	i	dette	land	på	P.F.L.P.s	(Folkefronten	til	
Palæstinas	Befrielse)	vegne.	...”

Hertil	forklarede	han,	at	dette	bilag	med	sikkerhed	ikke	lå	i	det	fremlagte	materi-
ale.	Han	husker	ikke,	at	Karsten	Høy	Petersen	eller	Johannes	Helmer	Pedersen	
skulle	have	sagt,	at	de	kunne	henvende	sig	til	PET,	men	han	kan	ikke	udelukke,	
at	det	var	tilfældet.	Han	husker	ikke,	om	Henrik	Bjerg	Jensen	tog	kopi	af	noget	
af	materialet	hos	Lyngby	Politi.	Da	de	efter	mødet	hos	Lyngby	Politi	havde	drøftet	
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resultatet	heraf	med	resten	af	CX-gruppen,	blev	de	enige	om	at	gå	andre	veje,	og	
de	henvendte	sig	ikke	til	PET.	De	var	enige	om,	at	når	der	var	lagt	låg	på,	ville	de	
ikke	gøre	mere	ved	det.	Hverken	Jørn	Moos	eller	andre	ledere	var	til	stede	under	
disse	drøftelser.	

Han	var	 ikke	selv	hos	Gladsaxe	Politi	 for	at	 læse	akter	fra	efterforskningen	af	
røveriet	i	Herlev,	og	han	kan	ikke	huske,	om	der	var	andre	fra	CX-gruppen,	som	
gjorde	det.	De	læste	akterne	fra	sagen	om	røveriet	mod	en	pengetransport	ved	
Vesterport	den	2.	april	1982.	Han	husker	ikke,	om	de	læste	akter	fra	andre	sa-
ger,	herunder	fra	sagen	om	frihedsberøvelse	og	forsøg	på	bankrøveri	i	Glostrup	
den	7.	 juli	1980.	Foreholdt	rapport	af	19.	april	1982	udarbejdet	af	Københavns	
Politi,	hvoraf	det	fremgår	bl.a.,	at	en	kollega	fra	rejseholdet	tippede	om	de	fire	
navngivne	Appel-gruppemedlemmer	som	mulige	gerningsmænd	til	røveriet	ved	
Vesterport,	forklarede	han,	at	han	ikke	tidligere	har	set	denne	rapport,	der	må	
have	 været	 tilgængelig	 for	 dem	 i	 akterne	 fra	 efterforskningen	 af	 røveriet	 ved	
Vesterport.	Hvis	han	havde	set	 rapporten	dengang,	 ville	han	have	reageret	på	
den.	Han	kendte	ikke	dengang	navnene	på	de	i	tippet	navngivne	medlemmer	af	
Appel-gruppen.	Der	var	ingen	efterforskning	mod	Appel-gruppen	i	forbindelse	
med	CX-gruppens	efterforskning.

Han	blev	foreholdt	følgende	citat	fra	ham	selv	i	en	artikel	i	Berlingske	Tidende	
den	9.	marts	2008:

”…
”Det	er	det	værste,	jeg	har	oplevet	i	min	tid	i	politiet.	Hvis	min	kollega	og	jeg	
dengang	havde	fået	adgang	til	de	oplysninger,	som	vi	under	et	møde	bad	
om	hos	Lyngby	Politi,	kunne	politiet	have	indledt	efterforskning	mod	Ble-
kingegadebanden.	Dermed	havde	banden	sandsynligvis	 ikke	gennemført	
røveriet	mod	postkontoret	i	Købmagergade,	hvor	Jesper	Egtved	blev	skudt.	
Men	Lyngby	Politi	holdt	efter	ordre	oppefra	oplysningerne	tilbage	for	os,”	
siger	Jan	Andersen.
...”

Hertil	 forklarede	han,	at	baggrunden	 for	artiklen	var	bl.a.,	at	det	havde	naget	
ham	i	mange	år,	at	de	måske	kunne	have	gjort	en	forskel	og	undgået	drabet	på	
en	politibetjent.	På	tidspunktet	for	artiklen	i	2008	havde	han	været	hjemme	fra	
arbejde	i	en	måned,	idet	han	havde	det	rigtig	skidt.	Efter	denne	måned	hjemme	
fik	han	det	godt	 igen	og	tænkte,	at	det	måske	ville	hjælpe,	hvis	han	fik	”lettet	
lidt	på	låget	for	de	ting,	som	han	gik	rundt	med	i	rygsækken”.	Da	han	samtidig	
kunne	se,	at	der	kom	en	række	bøger	mv.	på	gaden	om	Blekingegadebanden,	
besluttede	han	at	komme	frem	med	disse	oplysninger	om	sine	oplevelser,	og	
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han	tog	selv	kontakt	til	avisen.	Han	havde	jævnligt	talt	med	Henrik	Bjerg	Jensen	
og	vidste,	at	denne	også	havde	det	skidt	på	dette	tidspunkt.	Johannes	Helmer	
Pedersen	og	han	havde	i	en	periode	arbejdet	sammen	i	afdeling	A,	og	der	havde	
de	talt	om	sagen,	men	han	har	aldrig	talt	med	Karsten	Høy	Petersen	om	den.	De	
oplysninger,	som	PET	skulle	have	givet	dem,	var	blot	navnene	på	de	mistænkte.	
Han	har	ikke	kendskab	til,	om	PET	havde	andet	end	en	mistanke	mod	gruppens	
medlemmer.	Efter	hans	opfattelse	var	de	i	CX-gruppen	så	gode	til	deres	arbejde,	
at	de	kunne	have	gjort	en	forskel,	hvis	de	i	forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	
Varehus	havde	fået	oplysninger	om	denne	mistanke.	Det	er	desuden	hans	faste	
overbevisning,	at	om	ikke	andet	kunne	de	have	”pustet	gruppens	medlemmer	i	
nakken”,	således	at	det	ville	have	forhindret,	at	gruppen	lavede	yderligere	røveri-
er.	De	kunne	i	hvert	fald	have	henvendt	sig	til	gruppens	medlemmer	og	gjort	dem	
opmærksom	på,	at	der	blev	holdt	øje	med	dem,	hvilket	han	vil	gætte	på	havde	
haft	betydning.	

Henrik	Bjerg	Jensen4	
Henrik	Bjerg	Jensen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	januar	1986	kom	til	røveriafdelin-
gen	i	Københavns	Politis	afdeling	C,	hvis	chef	var	Niels	Bach	Christensen.	Kort	
tid	inden	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	var	han	begyndt	
på	et	regnskabskursus	og	kom	først	tilbage	til	afdelingen	efter	den	afsluttende	
eksamen	den	13.	januar	1987.	Den	1.	maj	1987	fik	han	plads	i	CX-gruppen,	der	
var	en	underafdeling	 i	afdeling	C.	Han	var	 i	CX-gruppen	 frem	til	 røveriet	mod	
en	pengetransport	ved	Købmagergade	Postkontor	i	København	og	drabet	på	en	
politibetjent	den	3.	november	1988.	

Efter	at	han	den	13.	januar	1987	var	kommet	tilbage	fra	regnskabskursus	blev	
han	sat	ind	i	efterforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Varehus,	og	han	overtog	ef-
terforskningen	fra	sin	hidtidige	makker,	der	skulle	begynde	andetsteds.	Omkring	
den	1.	maj	1987	fik	han	besked	på,	at	det	 var	blevet	besluttet,	at	CX-gruppen	
skulle	overtage	efterforskningen	af	røveriet,	og	at	han	skulle	 indgå	 i	gruppen.	
I	CX-gruppen	blev	han	makker	med	Flemming	Bengtsen.	Dagen	efter	røveriet	
skrev	Ekstra	Bladet	om,	at	Mogens	”Nivå”	stod	bag	røveriet.	En	meddeler	pege-
de	i	samme	retning,	og	de	satte	en	hel	del	ressourcer	ind	på	at	efterforske	dette	
spor,	der	imidlertid	ikke	førte	nogen	vegne.

4	 Protokol	49.
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Han	var	ikke	bekendt	med,	at	Karsten	Høy	Petersen,	Lyngby	Politi,	i	forbindelse	
med	efterforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Varehus	skulle	have	tippet	Køben-
havns	Politi	om,	at	det	kunne	være	en	ide	at	henvende	sig	til	PET,	 idet	røveri-
et	havde	lighedspunkter	med	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Den	Danske	
Bank	i	Lyngby	den	2.	marts	1983,	ligesom	han	ikke	havde	kendskab	til	eventuel	
kontakt	mellem	Københavns	Politi	og	PET	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	
røveriet	mod	Daells	Varehus.	

Han	mente,	at	 røveriet	mod	Daells	Varehus	havde	en	del	 lighedspunkter	med	
røveriet	 i	 Lyngby,	 som	 han	 havde	 kendskab	 til	 fra	 pressen.	 Lighedspunkterne	
bestod	i	den	voldsomhed,	som	røveriet	var	gennemført	med,	den	ved	første	øje-
kast	manglende	maskering,	der	muligvis	skyldtes	anvendelse	af	falske	parykker,	
skæg	mv.,	slag	med	formentlig	hjemmelavede	knipler,	de	store	udbytter,	og	at	
røverierne	 var	mod	pengetransporter.	På	et	 tidspunkt,	hvor	deres	egen	efter-
forskning	var	ved	at	gå	i	stå,	ringede	han	derfor	til	Lyngby	Politi	for	at	tale	med	
sagsbehandleren.	Han	fik	fat	i	Johannes	Helmer	Pedersen,	og	de	aftalte	et	møde.	
Han	husker	ikke	det	præcise	tidspunkt	for	mødet,	men	ud	fra	noget	materiale,	
som	han	har	gemt	fra	dengang,	har	han	kunnet	konstatere,	at	mødet	højst	sand-
synligt	fandt	sted	i	januar	1988.	Han	var	opmærksom	på,	at	der	ud	over	røveriet	
i	Lyngby	også	var	store	lighedspunkter	med	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	
Privatbanken	i	Herlev	den	3.	december	1985.	Han	var	overbevist	om,	at	det	var	de	
samme	gerningsmænd,	der	stod	bag	de	tre	røverier.	Han	rekvirerede	imidlertid	
ikke	akterne	fra	efterforskningen	af	røveriet	i	Herlev	fra	Gladsaxe	Politi,	ligesom	
han	ikke	i	øvrigt	tog	kontakt	til	Gladsaxe	Politi.	Indtil	for	nylig	var	han	sikker	på,	at	
han	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Varehus	gennem-
gik	akterne	fra	efterforskningen	af	røveriet	mod	en	pengetransport	ved	Vester-
port	den	2.	april	1982,	men	efter	en	samtale	med	Niels	Bach	Christensen	er	han	
kommet	i	tvivl	herom.	Niels	Bach	Christensen	mener,	at	det	først	var	på	et	tids-
punkt	efter	røveriet	og	drabet	ved	Købmagergade	Postkontor,	at	han	så	akterne	
i	Vesterport-sagen.	Hans	egen	erindring	er	imidlertid,	at	han	ikke	umiddelbart	
havde	forbundet	røveriet	ved	Vesterport	med	de	tre	andre	nævnte	røverier,	men	
da	han	i	maj	1987	blev	afgivet	fra	afdeling	C	til	CX-gruppen,	sagde	Niels	Bach	
Christensen	til	ham,	at	han	skulle	huske	at	se	på	de	gamle	uopklarede	sager	på	
hylderne,	og	han	mindes,	at	han	som	følge	heraf	bladede	bl.a.	sagsakterne	fra	
Vesterport-sagen	 igennem.	 I	 den	 sammenhæng	 så	 han	 formentlig	 rapport	 af		
19.	april	1982	udarbejdet	af	Københavns	Politi,	hvoraf	det	 fremgår	bl.a.,	at	en	
kollega	 fra	 rejseholdet	 kom	 med	 et	 tip	 om	 fire	 navngivne	 medlemmer	 af	 Ap-
pel-gruppen	 som	 mulige	 gerningsmænd	 til	 røveriet	 ved	 Vesterport.	 Imidlertid	
fandt	han	åbenbart	ikke,	at	denne	rapport,	der	lå	som	en	0-rapport	i	sagen,	var	
interessant.	Han	kendte	ikke	dengang	navnene	på	medlemmerne	af	Appel-grup-
pen.	
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Under	efterforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Varehus	rettede	de	også	opmærk-
somheden	mod	 to	andre	røverier.	Det	var	et	 røveri	 i	Tårnby,	hvor	en	kvindelig	
bankkasserer	var	blevet	voldtaget,	og	et	røveri	i	Hvidovre.	De	fik	et	tæt	samarbej-
de	med	sagsbehandleren	fra	Tårnby	Politi,	men	det	viste	sig,	at	der	var	tale	om	
en	anden	gerningsmand.	De	to	nævnte	røverier	ledte	tanken	hen	på	sagen	om	
frihedsberøvelse	og	forsøg	på	bankrøveri	i	Glostrup	den	7.	juli	1980,	og	de	fik	op-
lysninger	ind	om	Glostrup-sagen.	Dem	havde	de	liggende,	da	røveriet	og	drabet	
ved	i	Købmagergade	Postkontor	skete,	men	han	husker	ikke	nøjagtigt,	hvilken	
kontakt	de	havde	til	Glostrup	Politi.	

Han	tog	ud	til	det	aftalte	møde	hos	Lyngby	Politi	i	januar	1988	sammen	med	Jan	
Andersen	og	Flemming	Bengtsen.	Da	han	afgav	forklaring	for	PET-kommissi-
onen	den	23.	april	2008	havde	han	glemt,	at	Flemming	Bengtsen	var	med.	Det	
skyldes	 formentlig,	at	Flemming	Bengtsen	var	chauffør,	og	mens	Jan	Ander-
sen	og	han	gik	op	og	 talte	med	kollegaerne	 fra	Lyngby	Politi,	 ledte	Flemming	
Bengtsen	efter	en	parkeringsplads.	De	blev	mødt	af	Gerhard	Rohwer,	Johannes	
Helmer	Pedersen	og	Karsten	Høy	Petersen.	Under	mødet	havde	han	en	fornem-
melse	af,	at	kollegaerne	fra	Lyngby	Politi	var	lidt	flove.	De	fik	forevist	en	lille	sag,	
og	 han	 fik	 lov	 at	 kopiere	 materiale	 derfra.	 Det	 eneste	 interessante	 materiale,	
som	han	fandt,	har	han	fortsat	i	et	ringbind,	og	det	vedrører	alene	røveriets	ud-
førelse,	afhøringer	af	vidner	og	tekniske	rapporter.	Johannes	Helmer	Pedersen	
forklarede	om	efterforskningen	af	 røveriet,	 samtidig	med	at	de	havde	adgang	
til	materialet.	Han	kopierede,	mens	Jan	Andersen	talte	med	Johannes	Helmer	
Pedersen.	Selv	om	han	fulgte	med	 i	samtalen,	kan	han	derfor	godt	være	gået	
glip	af	nogle	oplysninger.	Gerhard	Rohwer	og	Karsten	Høy	Petersen	havde	bare	
indledningsvis	hilst	på	dem	og	var	ikke	til	stede	under	resten	af	mødet.	Der	var	
efter	sagens	karakter	ikke	meget	materiale,	hvilket	undrede	dem.	Desuden	hu-
skede	han,	at	det	havde	været	omtalt	i	pressen,	at	to	arabere	var	blevet	anholdt	
i	Charles	de	Gaulle	lufthavnen	i	Paris	med	6	mio.	d.kr.,	der	angiveligt	stammede	
fra	røveriet	i	Lyngby,	men	der	fremgik	ikke	noget	herom	i	de	akter,	som	de	fik	
forevist.	Han	spurgte	derfor	specifikt	til	materiale	om	anholdelserne	i	Paris,	og	
svaret	herpå	var,	at	dette	materiale	var	hemmeligt	stemplet.	På	den	baggrund	
kunne	de	slutte	sig	til,	at	PET	var	involveret	i	sagen,	og	de	spurgte	derfor	ikke	
yderligere	hertil.	Når	nogen	havde	 taget	stilling	 til,	at	disse	oplysninger	skul-
le	være	hemmelige,	var	det	efter	hans	opfattelse	sådan,	at	det	ud	fra	”need	to	
know”-princippet	måtte	respekteres.	Han	husker	ikke,	om	de	fik	oplyst,	at	der	
havde	været	medarbejdere	fra	Lyngby	Politi	i	Paris	for	at	efterforske	sporene	der	
nærmere.	Mødet	var	meget	kortvarigt,	og	på	trappen	ned	fra	mødelokalet	mødte	
de	Flemming	Bengtsen,	der	var	på	vej	ind	efter	at	have	parkeret	bilen.	Efterføl-
gende	fortalte	de	den	øvrige	del	af	CX-gruppen	om	resultatet	af	mødet,	og	Niels	
Bach	Christensen	blev	tillige	orienteret	herom.	Han	er	i	tvivl	om,	hvorvidt	Jørn	
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Moos	fik	noget	at	vide	om	mødet,	idet	Jørn	Moos	var	i	et	lederuddannelsesforløb	
omkring	dette	tidspunkt,	og	han	var	i	den	anledning	blevet	flyttet	til	administrati-
onen.	Henrik	Svindt	afløste	Jørn	Moos	midlertidigt.	Han	er	sikker	på,	at	det	blev	
drøftet	hos	Københavns	Politi,	om	der	skulle	rettes	henvendelse	til	PET,	men	det	
skete	på	ledelsesniveau,	og	han	hørte	ikke	herom.	Han	ved	således	ikke,	om	der	
blev	taget	kontakt	til	PET,	men	det	er	hans	fornemmelse,	at	det	ikke	var	tilfældet.

Jørn	Moos5	
Jørn	Moos	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	efteråret	1986,	hvor	han	var	kriminalassi-
stent,	kom	til	Københavns	Politis	røveriafdeling	og	blev	leder	af	CX-gruppen.	Rø-
veriafdelingens	chef	var	kriminalinspektør	Kurt	Olsen.	I	1989	blev	han	tilknyttet	
planlægningsafdelingen	i	Københavns	Politi	samtidig	med,	at	han	var	efterforsk-
ningsleder	i	Blekingegade-sagen.	

I	 CX-gruppen	 havde	 de	 på	 tidspunktet	 for	 røveriet	 mod	 Daells	 Varehus	 den		
22.	december	1986	en	større	efterforskning	i	gang	mod	nogle	personer,	der	var	
mistænkt	for	at	stå	bag	en	række	røverier	mod	bl.a.	guldsmedeforretninger	på	
Østerbro.	 Under	 en	 aflytning	 af	 disse	 personer	 var	 der	 på	 gerningsdagen	 for	
Daells	Varehus-røveriet	to	af	de	aflyttede,	der	talte	om,	at	det	kunne	være	deres	
ven	Mogens	”Nivå”,	som	stod	bag	røveriet.	På	den	måde	blev	CX-gruppen	invol-
veret	i	et	af	sporene	i	efterforskningen	af	røveriet,	der	i	øvrigt	blev	efterforsket	
på	sædvanlig	vis	af	afdeling	C’s	røverigruppe,	hvis	 leder	var	kriminalassistent	
Niels	Bach	Christensen.	Kurt	Olsen	var	som	chef	for	hele	røveriafdelingen	chef	
for	både	afdeling	C’s	røverigruppe	og	CX-gruppen.	Efter	at	alle	sædvanlige	efter-
forskningsskridt	var	afprøvet	uden	held,	blev	det	besluttet,	at	CX-gruppen	skulle	
tage	sig	af	den	videre	efterforskning.	Henrik	Bjerg	Jensen,	der	fra	begyndelsen	
af	havde	været	med	i	afdeling	C’s	røverigruppes	efterforskning	af	røveriet,	blev	
på	et	tidspunkt	tillknyttet	CX-gruppen.	Foreholdt,	at	Henrik	Bjerg	Jensen	i	sin	
forklaring	for	PET-kommissionen	den	23.	april	2008	bl.a.	forklarede,	at	han	i	maj	
1987	blev	tilknyttet	CX-gruppen,	forklarede	han,	at	det	kan	godt	kan	passe,	idet	
CX-gruppen	i	den	første	periode	efter	overtagelsen	af	hele	efterforskningen	af	
røveriet	havde	haft	fokus	på	personkredsen	med	tilknytning	til	Mogens	”Nivå”,	
og	først	da	dette	ikke	førte	til	noget,	blev	Henrik	Bjerg	Jensen	tilknyttet	gruppen.	
Efterfølgende	efterforskede	de	mod	en	række	andre	personer,	hvilket	gav	en	del	

5	 Protokol	47.
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sidegevinster,	men	de	fik	ikke	et	gennembrud	i	efterforskningen	af	røveriet	mod	
Daells	Varehus.	Han	blev	foreholdt	følgende	fra	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	
Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	129:	

”…
Få	 dage	 efter	 røveriet	 ringede	 kriminalassistent	 Karsten	 Høy	 fra	 Lyngby	
Politi	 til	Røveriafdelingen	 i	København.	Han	var	yderst	nervøs	 for	at	sige	
noget	direkte,	for	han	frygtede,	at	det	kunne	koste	ham	jobbet	at	afsløre	sin	
hemmelighed.	Alligevel	tog	han	en	dyb	indånding	og	fortalte,	at	han	havde	
stået	for	efterforskningen	af	Lyngby-kuppet,	og	mente,	at	det	ville	være	en	
rigtig	god	idé,	hvis	Røveriafdelingen	med	det	samme	rettede	henvendelse	
til	PET.
...”

Hertil	forklarede	han,	at	han	dengang	ikke	fik	at	vide,	at	Karsten	Høy	Petersen	
havde	kontaktet	Københavns	Politi	som	beskrevet,	hvilket	undrer	ham.	Han	er	
ikke	bekendt	med,	hvem	hos	Københavns	Politi,	som	Karsten	Høy	Petersen	talte	
med.	 Dengang	 var	 han	 heller	 ikke	 bekendt	 med,	 at	 der	 i	 forbindelse	 med	 ef-
terforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Varehus	var	kontakt	mellem	Københavns	
Politi	og	PET.	Han	blev	foreholdt	følgende	fra	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	
Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	129	i	forlængelse	af	det	ovenfor	citere-
de:	

”…
Det	gjorde	Københavns	Politi.	Om	det	skete	på	grund	af	opringningen	fra	
Karsten	 Høy	 er	 uvist,	 for	 Høy	 udbad	 sig	 af	 gode	 grunde	 fuld	 diskretion.	
Under	alle	omstændigheder	fik	Røveriafdelingens	chef,	Niels	Bach,	sat	et	
møde	op	med	efterretningstjenesten.	
...”

Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	hørte	herom	dengang.	I	CX-gruppen	havde	de	
ikke	nogen	 fornemmelse	af,	at	PET	kunne	have	kendskab	 til,	hvem	gernings-
mændene	til	røveriet	eventuelt	kunne	være.	Han	havde	et	fint	samarbejde	med	
PET	i	andre	sager,	og	det	havde	derfor	været	naturligt	for	ham	at	kontakte	PET,	
hvis	de	havde	haft	en	sådan	fornemmelse.	

Henrik	 Bjerg	 Jensen,	 Jan	 Andersen	 og	 formentlig	 Flemming	 Bengtsen	 fra	
CX-gruppen	var	 i	 forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Va-
rehus	 ude	 hos	 Lyngby	 Politi	 for	 at	 se	 akterne	 fra	 efterforskningen	 af	 røveriet	
mod	en	pengetransport	fra	Den	Danske	Bank	i	Lyngby	den	2.	marts	1983.	De	var	
blevet	opmærksom	på	sagen	fra	Lyngby	under	deres	gennemgang	af	tidligere	
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sager	i	Danske	Politiefterretninger,	hvor	grovere,	uopklarede	forbrydelser	blev	
beskrevet.	Han	husker	ikke,	om	han	dengang	var	bekendt	med,	at	de	var	ude	hos	
Lyngby	Politi,	eller	det	først	var	i	forbindelse	med	senere	drøftelser	med	Henrik	
Bjerg	Jensen	og	Jan	Andersen,	at	han	fik	denne	viden.	Disse	senere	drøftelser	
fandt	først	sted	efter	Jan	Andersens	udtalelser	til	Berlingske	Tidende	trykt	i	en	
artikel	den	9.	marts	2008.	Han	mener,	at	det	var	på	eget	initiativ,	at	de	tre	medar-
bejdere	fra	afdeling	CX	tog	ud	til	Lyngby	Politi.	Det	var	erfarne	efterforskere	”med	
fingerspidsfornemmelser”,	og	de	behøvede	ikke	”at	vende	det	højere	oppe”,	in-
den	de	foretog	et	sådant	efterforskningsskridt.	

Af	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	133	f.,		
fremgår	bl.a.:	

”…	Men	jeg	kan	huske,	at	det	pinte	mig,	at	vi	under	forberedelsen	af	straffe-
sagen	i	1989	erfarede,	at	PET	allerede	i	december	1986	havde	aflyttet	Torkil	
Lauesens	telefon	uden	at	gøre	os	opmærksom	på	en	mærkelig	samtale,	
som	han	havde	ført	med	sin	svigerfar.

Samtalen	 mellem	 Lauesen	 og	 hans	 svigerfar	 fandt,	 så	 vidt	 jeg	 husker,	
sted	den	23.	december	1986,	altså	dagen	efter	kuppet	i	Daells.	Og	som	jeg	
erindrer	det,	lød	den	væsentligste	bemærkning	i	båndudskriften	af	telefo-
naflytningen	nogenlunde	sådan	her:	”Nå,	du	var	nok	i	Daells	Varehus	i	går”																																																																															
Ordene	tilhørte	Torkil	Lauesens	svigerfar	og	blev	besvaret	med	tavshed	i	
den	anden	ende.

Nu	kan	jeg	i	PET-kommissionens	rapport	læse	uddrag	af	en	anden	telefo-
naflytning,	som	jeg	aldrig	blev	præsenteret	for.	Det	er	en	samtale	mellem	
Torkil	Lauesen	og	en	af	hans	venner,	som	finder	sted	dagen	efter	juleaften,	
altså	den	25.	december	1986.

TL:		Ønsker	god	jul.
L:	 	Takker	for	”det	nyttige	udstyr”.	Spørger	om	det	ikke	var	for	besværligt	

at	få	det	med	samtidig	med	de	fem	millioner?
TL:		Nej,	det	gik	–	(pinlig	tavshed?)
L:	 	Griner	…	Det	er	den	slags	småting,	der	sommetider	fælder
TL:		Ja,	–	når	jeg	nu	var	i	Dalle	Valle	–

De	to	samtaler	kan	måske	umiddelbart	forveksles.	Men	de	er	ikke	identi-
ske,	og	datoerne	er	ikke	de	samme.	…	Den	citerede	udskrift	findes	nemlig	
i	en	PET-sagsmappe,	som	bærer	overskriften:	”Vedr.	samtale	om	røveriet	i	
Daells	Varehus	den	22.	december	1986.”
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Rapporten	er	dateret	den	24.	februar	1987	og	dokumenterer	fuldstændigt	
entydigt,	at	PET	havde	en	mere	end	præcis	idé	om,	hvem	der	havde	plynd-
ret	det	gamle	stormagasin.	...”

Forholdt	dette,	og	at	der	i	udskrift	af	telefonaflytning	af	Torkil	Lauesens	telefon	
den	23.	december	1986	ikke	ses	at	være	gengivet	samtaler	med	Torkil	Lauesens	
svigerfar	 eller	 samtaler,	 hvor	 Daells	 Varehus	 nævnes,	 forklarede	 han,	 at	 han	
fortsat	mener,	at	der	var	en	samtale	mellem	Torkil	Lauesen	og	dennes	svigerfar	
den	23.	december	1986	som	beskrevet	i	bogen.	Han	tror,	at	det	fremgik	af	et	bi-
lag,	som	Peter	Øvig	Knudsen	viste	ham,	da	han	og	Peter	Øvig	Knudsen	havde	en	
lang	række	samtaler,	mens	Peter	Øvig	Knudsen	skrev	”Blekingegadebanden”.	
Foreholdt	den	 i	citatet	nævnte	rapport	af	24.	 februar	1987	”Vedr.:	Samtale	om	
røveriet	 i	Daells	Varehus	den	22.	december	1986.”	forklarede	han,	at	han	ikke	
havde	set	denne	rapport	 i	 forbindelse	med	behandlingen	af	Blekingegade-sa-
gen.	Det	var	først	i	forbindelse	med	PET-kommissionens	beretning,	at	han	blev	
bekendt	med	den.	

Han	blev	foreholdt	følgende	fra	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	
Blekingegadesagen”,	s.	135:	

”…
Hvis	PET	reagerede	på	den	mistanke,	som	det	er	hævet	over	enhver	tvivl,	
at	de	havde,	må	Weimann	og	hans	kumpaner	være	blevet	skygget	på	deres	
udflugter	til	de	mange	pengeinstitutter	i	tiden	efter	kuppet	mod	Daells	Va-
rehus.	På	det	tidspunkt	har	PET	næppe	været	i	tvivl	om,	at	der	var	rigelige	
beviser	mod	bandemedlemmerne	til	at	lade	dem	anholde.	Medmindre	PET	
slet	 ikke	var	 interesseret	 i,	at	Blekingegadebanden	skulle	opdages?	Må-
ske	var	hele	 formålet	med	Operation	Pineapple	 i	 virkeligheden	at	skaffe	
oplysninger	til	den	israelske	samarbejdspartner	Mossad.	Oplysninger	om	
PFLP’s	danske	samarbejdspartnere,	og	om	hvordan	de	fragtede	pengene	
ud	af	landet	og	videre	til	Mellemøsten.
...”

Hertil	 forklarede	han,	at	disse	overvejelser	bl.a.	er	baseret	på	PET-kommissi-
onens	 oplysninger	 om	 Operation	 Pineapple.	 Det	 fremgår	 således	 heraf	 bl.a.,	
at	PET	havde	aflyttet	en	samtale	mellem	PFLP-folk,	hvoraf	det	fremgik,	at	Ap-
pel-gruppen	var	villige	til	at	gøre	alt	for	PFLP.	Af	PET-kommissionens	beretning	
fremgår	endvidere,	at	PET	i	forbindelse	med	Operation	Pineapple	ville	sætte	ind	
over	for	Appel-gruppen	bl.a.	med	aflytninger,	herunder	rumaflytning	hos	Torkil	
Lauesen,	og	det	har	undret	ham,	at	dette	ikke	førte	til	noget	i	forbindelse	med	
røveriet	mod	Daells	Varehus.	I	overvejelserne	indgår	desuden	det	forhold,	at	der	
var	en	israelsk	tolk	formentlig	med	tilknytning	til	Mossad,	som	var	ansat	hos	PET	
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og	oversatte	aflyttede	samtaler	fra	arabisk.	Det	var	først,	da	Hanne	Bech	Hansen	
kom	til	PET,	at	dette	samarbejde	blev	stoppet.	Endelig	har	han	drøftet	med	flere	
PET-medarbejdere,	at	det	var	vigtigt	ikke	at	brænde	informationskilder	af.	

Niels	Bach	Christensen6	
Niels	 Bach	 Christensen	 har	 forklaret	 bl.a.,	 at	 han	 i	 1977	 kom	 til	 Københavns	
Politis	røveriafdeling,	der	var	en	del	af	afdeling	C.	Indtil	1982	var	han	i	en	special-
afdeling	ved	navn	CX-gruppen.	Han	var	derefter	på	Bellahøj	Station	til	omkring	
1984,	hvor	han	blev	gruppeleder	i	Københavns	Politis	røveriafdeling,	hvilket	han	
var	frem	til	1992.	

Da	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	blev	begået,	var	hans	
direkte	overordnede	chefen	for	afdeling	C,	kriminalinspektør	Kurt	Olsen.	Per	Iver	
Petersen	var	stedfortrædende	for	Kurt	Olsen.	Som	gruppeleder	i	røverafdelin-
gen	ledte	han	efterforskningen	af	det	nævnte	røveri.	Han	husker	ikke	nøjagtig,	
hvem	der	da	var	i	CX-gruppen.	Først	senere	blev	Jørn	Moos	leder	af	CX-grup-
pen,	der	var	etableret	i	1973	som	led	i	indsatsen	mod	organiseret	kriminalitet	i	
København.	CX-gruppens	medarbejdere	valgte	i	vidt	omfang	selv,	dels	hvem	der	
skulle	være	nye	medarbejdere	i	gruppen,	dels	hvilke	sager	man	ville	efterforske.	
Når	CX-gruppen	efterforskede	mod	en	kreds	af	kriminelle,	kunne	gruppen	bl.a.	
hente	forhold	ind	i	efterforskningen,	når	der	kunne	være	mistanke	om,	at	denne	
kreds	kunne	stå	bag	forholdet.	Det	var	netop	det,	der	skete	i	forbindelse	med	rø-
veriet	mod	Daells	Varehus,	hvor	CX-gruppen	inddrog	røveriet	i	en	igangværende	
efterforskning	mod	nogle	kriminelle.	

Han	erindrer	ikke	at	have	hørt	om,	at	Karsten	Høy	Petersen,	Lyngby	Politi,	ef-
ter	røveriet	mod	Daells	Varehus	skulle	have	tippet	Københavns	Politi	om,	at	det	
kunne	være	en	 ide	at	henvende	sig	til	PET,	 idet	røveriet	havde	lighedspunkter	
med	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Den	Danske	Bank	i	Lyngby	den	2.	marts	
1983.	Som	efterforskningsleder	burde	han	i	givet	fald	have	set	en	oplysningsrap-
port	herom.

Ham	bekendt	var	der	ikke	kontakt	med	PET	vedrørende	røveriet	mod	Daells	Va-
rehus,	førend	han	3-5	måneder	inde	i	1987	henvendte	sig	til	PET.	Omkring	det	
tidspunkt	måtte	de	 indse,	at	de	 ikke	kunne	komme	længere	med	opklaringen	
af	røveriet.	Hans	henvendelse	til	PET	var	begrundet	i,	at	de	overvejede,	om	det	
kunne	 være	 udlændinge,	 der	 stod	 bag	 røveriet.	 De	 drøftede	 navnlig,	 om	 ger-
ningsmændene	kunne	være	tidligere	militærfolk	eller	politifolk,	hvilket	der	var	

6	 Protokol	50.
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set	eksempler	på	 i	udlandet.	 I	Sverige	var	der	således	 i	den	periode	en	stribe	
røverier	foretaget	af	en	bande,	der	senere	blev	kendt	som	”Maskeradebanden”,	
fordi	 den	 bl.a.	 havde	 forklædt	 sig	 som	 politifolk	 i	 forbindelse	 med	 røverierne.	
Desuden	var	der	en	bande	ved	navn	”Militærligaen”.	I	Belgien	havde	der	været	
flere	professionelt	udførte	røverier,	og	i	Danmark	havde	der	været	flere	røverier,	
herunder	mod	en	pengetransport,	udført	af	tyskere.	Han	mener,	at	han	kom	til	
at	tale	med	en	medarbejder	i	PET’s	analysegruppe.	Han	husker	i	dag	ikke	navnet	
på	vedkommende.	Ud	fra	de	beskrevne	præmisser	spurgte	han,	om	PET	havde	
hørt,	om	sådanne	grupper	kunne	være	i	gang	i	Danmark.	Noget	tid	efter	fik	han	
det	svar,	at	PET	havde	kig	på	nogle	grupper,	men	PET	havde	ikke	oplysninger,	
der	var	relevante	 for	Københavns	Politis	efterforskning	af	røveriet	mod	Daells	
Varehus.	PET	havde	ikke	oplysninger	om	grupper,	der	mindede	om	det,	som	han	
spurgte	til.	Han	fik	 ikke	oplyst,	hvilke	grupper	det	var,	som	PET	havde	kig	på.	
Nærmest	som	en	joke,	sagde	han	til	medarbejderen	fra	PET,	at	så	måtte	PET	ka-
ste	sig	over	disse	grupper	næste	gang,	der	skete	noget	stort.	Han	mener,	at	han	
var	ude	hos	PET	i	forbindelse	med	forespørgslen,	og	at	han	fik	svaret	telefonisk.	
Han	blev	foreholdt	følgende	fra	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	
Blekingegadesagen”,	s.	129:	

”…	Under	alle	omstændigheder	fik	Røveriafdelingens	chef,	Niels	Bach,	sat	
et	 møde	 op	 med	 efterretningstjenesten.	 Det	 var	 helt	 ekstraordinært,	 for	
normalt	var	der	som	nævnt	ingen	kontakt	mellem	det	almindelige	og	det	
hemmelige	politi.	Niels	Bach	måtte	da	også	gå	tomhændet	hjem	med	den	
ubrugelige	besked,	at	PET	ikke	havde	nogen	særlig	mistanke	i	den	forelig-
gende	sag,	men	at	man	da	kendte	til	flere	grupperinger,	som	kunne	tæn-
kes	at	stå	bag	lignende	kriminalitet.	PET	lovede	at	iværksætte	overvågning	
af	disse	grupper,	næste	gang	et	stort	røveri	fandt	sted	i	København.
...”

Hertil	forklarede	han,	at	det	citerede	må	vedrøre	hans	ovenfor	beskrevne	kontakt	
med	PET.	Forskellene	mellem	hans	beskrivelse	af	forløbet	og	det	citerede	kan	
bero	på	referatet	fra	den	person,	der	har	videregivet	det	til	bogens	forfattere.	Det	
ligger	imidlertid	fast,	at	PET	ikke	gav	tilsagn	om	at	ville	iværksætte	overvågning	
af	de	nævnte	grupperinger,	næste	gang	et	stort	røveri	fandt	sted	i	København.	
Det	var	som	sagt	en	sjov	bemærkning	fra	hans	side	til	medarbejderen	fra	PET.	

På	det	tidspunkt,	hvor	CX-gruppen	inddrog	Daells	Varehus-røveriet	i	sin	efter-
forskning	mod	en	kreds	af	kriminelle,	var	Jørn	Moos	leder	af	gruppen.	Han	var	
bekendt	med,	at	nogle	af	medarbejderne	i	CX-gruppen	i	forbindelse	med	grup-
pens	efterforskning	af	røveriet	mod	Daells	Varehus	foretog	en	undersøgelse	af	
andre	uopklarede	større	røverier.	I	den	forbindelse	var	Henrik	Bjerg	Jensen,	Jan	
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Andersen	og	Flemming	Bengtsen	ude	hos	Lyngby	Politi	for	at	få	nærmere	oplys-
ninger	vedrørende	efterforskningen	af	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Den	
Danske	Bank	i	Lyngby	den	2.	marts	1983.	Flemming	Bengtsen	nåede	imidlertid	
aldrig	at	komme	med	ind	til	mødet,	idet	det	var	overstået,	da	Flemming	Bengt-
sen	havde	fundet	en	parkeringsplads	til	deres	bil.	Han	ved	ikke,	om	det	var	på	
eget	initiativ,	at	de	henvendte	sig	til	Lyngby	Politi.	Han	var	til	stede,	da	de	kom	
tilbage	fra	mødet	i	Lyngby.	De	fortalte	bl.a.,	at	de	ikke	måtte	se	alt	materialet.	
Han	husker	ikke,	hvem	hos	Lyngby	Politi,	de	havde	talt	med.	De	følte	sig	ukolle-
gialt	behandlet	og	var	noget	fortørnede	over,	at	de	ikke	måtte	kigge	i	sagen.	De	
fik	heller	ikke	lov	til	at	kopiere	materiale.	Han	husker	ikke,	hvilken	begrundelse	
de	havde	fået	for,	at	de	ikke	måtte	se	alle	akterne,	herunder	om	PET	blev	nævnt	i	
denne	sammenhæng.	Han	mindes	ikke,	om	der	var	kontakt	eller	tale	om	at	tage	
kontakt	til	andre	politikredse	end	Lyngby	Politi	vedrørende	tidligere	røverier.	Da	
Henrik	Bjerg	Jensen	og	Flemming	Bengtsen	blev	afgivet	til	afdeling	CX,	hvilket	
var	sket	samtidig	med,	at	CX-gruppen	overtog	efterforskningen	af	røveriet	mod	
Daells	Varehus,	tog	de	røveriafdelingens	sag	herom	med	sig,	og	han	opfordrede	
dem	til	også	at	tage	en	sag	vedrørende	efterforskningen	af	et	røveri	i	Lyrskovga-
de	med,	idet	han	mente,	at	det	kunne	være	den	samme	personkreds,	der	stod	
bag	dette	røveri.	Han	er	ret	sikker	på,	at	sagen	vedrørende	efterforskningen	af	
røveriet	mod	en	pengetransport	ved	Vesterport	den	2.	april	1982	ikke	kom	ned	i	
afdeling	CX	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Varehus,	
idet	han	i	forbindelse	med	røveriet	mod	en	pengetransport	ved	Købmagergade	
Postkontor	i	København	og	drabet	på	en	politibetjent	den	3.	november	1988	fandt	
sagen	 vedrørende	 røveriet	 ved	 Vesterport	 frem.	 Sagen	 var	 meget	 tilstøvet,	 og	
ovenpå	den	 lå	en	knippel.	Sagen	havde	således	 tydeligvis	 ikke	været	 rørt	 i	en	
årrække.	Han	blev	foreholdt	rapport	af	19.	april	1982	udarbejdet	af	Københavns	
Politi,	hvoraf	det	bl.a.	fremgår,	at	en	kollega	fra	rejseholdet	kom	med	et	tip	om	
fire	navngivne	medlemmer	af	Appel-gruppen	som	mulige	gerningsmænd	til	rø-
veriet	ved	Vesterport.	Hertil	forklarede	han,	at	han	hverken	havde	kendskab	til	
dette	bilag	eller	navnene	på	de	fire	medlemmer	af	Appel-gruppen	før	efterforsk-
ningen	af	 røveriet	og	drabet	ved	Købmagergade	Postkontor,	 ligesom	han	 ikke	
kendte	til	sagen	om	anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	den	3.	juni	1986	på	Lobelia-
vej	på	Amager	for	forsøg	på	biltyveri	mv.	

Han	har	læst	alt	det	materiale,	som	Københavns	Politi	fik	stillet	til	rådighed	af	
PET	efter	røveriet	og	drabet	ved	Købmagergade	Postkontor,	og	der	var	mange	
observationer	og	aflytninger	mod	Appel-gruppen,	men	resultaterne	af	indsatsen	
var	tilsyneladende	meget	få.	Det	kan	eksemplificeres	ved,	at	han	på	et	tidspunkt	
har	udtalt	noget	lignende,	at	”Nok	noget	af	det	mest	interessante,	da	de	kastede	
sig	over	Appel-gruppen,	var	at	læse,	hvor	lidt	PET	havde	fået	ud	af	at	overvåge	
dem	med	så	store	ressourcer.	Det	måtte	betyde,	at	Appel-gruppens	medlemmer	
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var	meget	dygtige	og	professionelle.”	Han	har	ikke	i	materialet	set	indikationer	
på,	at	PET	foretog	efterforskning	mod	Appel-gruppen	med	direkte	tilknytning	til	
røveriet	mod	Daells	Varehus.	Han	fik	ikke	i	forbindelse	med	sin	henvendelse	til	
PET	under	efterforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Varehus	oplysning	om	samta-
len	mellem	Torkil	Lauesen	og	dennes	mors	tidligere	samlever	den	25.	december	
1986,	hvor	røveriet	i	Daells	Varehus	blev	berørt.	Hvis	han	var	blevet	præsenteret	
for	samtalen	dengang,	 ville	han	sandsynligvis	 ikke	have	 tillagt	den	nogen	be-
tydning.	Han	har	hørt	samtalen	afspillet	mange	gange,	og	det	er	helt	klart,	at	
moderens	tidligere	samlever	ikke	har	nogen	fornemmelse	af,	at	Torkil	Lauesen	
skulle	have	nogen	tilknytning	til	røveriet,	og	det	er	således	en	samtale	uden	no-
gen	efterforskningsmæssig	relevans.	

Forespurgt,	 om	 PET	 inden	 efterforskningen	 af	 Købmagergade-forholdet	 selv	
burde	have	forfulgt	oplysninger	yderligere	og	givet	dem,	de	havde,	videre	til	det	
åbne	politi,	forklarede	han,	at	det	er	en	meget	subjektiv	vurdering.	Hvis	Køben-
havns	Politi	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Varehus	
havde	fået	de	samme	oplysninger,	som	Lyngby	Politi	fik	i	forbindelse	med	efter-
forskningen	af	røveriet	i	Lyngby,	da	ville	Københavns	Politi,	som	enhver	normal	
politiafdeling	burde	have	gjort,	have	indledt	en	målrettet	efterforskning	mod	de	
fire	navngivne	medlemmer	af	Appel-gruppen,	herunder	med	indhentelse	af	fotos	
af	gruppens	medlemmer	mv.	Om	dette	kunne	have	ført	til	et	gennembrud	i	sagen	
over	for	Appel-gruppen,	kan	han	 ikke	spå	om.	Efter	hans	vurdering	ville	selve	
efterforskningen	ikke	have	standset	gruppen,	idet	gruppen	fortsatte	med	at	begå	
store	røverier,	selv	om	gruppen	var	klar	over,	at	PET	brugte	store	ressourcer	på	
at	overvåge	dem.	Tilsvarende	tror	han	ikke,	at	en	præventiv	samtale	med	grup-
pens	medlemmer	ville	have	afholdt	dem	fra	at	fortsætte	med	røverierne.	Dette	
understreges	af,	at	Appel-gruppen	knap	nok	holdt	pause	i	sine	aktiviteter	efter	
anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	på	Lobeliavej	den	3.	juni	1986.

Kurt	Olsen7	
Kurt	Olsen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	1984	blev	chef	for	afdeling	C	i	Københavns	
Politi,	hvilket	han	var	frem	til	sin	pensionering	i	1998.

På	tidspunktet	for	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	var	Per	
Iver	Petersen	hans	souschef	og	Niels	Bach	Christensen	var	leder	af	røverigrup-
pen.	Når	han	selv	skulle	 referere	opad,	 var	det	 til	 vicepolitidirektør	Annemet-
te	 Møller,	 der	 var	 juridisk	 chef	 for	 kriminalpolitiet,	 eller	 til	 politidirektør	 Poul	
Eefsen.	Efterforskningen	af	 røveriet	 foregik	som	 i	alle	andre	sager,	 idet	 røve-

7	 Protokol	70.
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riet	lignede	andre	røverier	bortset	fra	det	stjålne	beløbs	størrelse	og	røveriets	
voldelige	karakter.	Hans	opgave	 i	 forbindelse	med	røveriet	var	at	sørge	for,	at	
efterforskningsgruppen	havde	de	fornødne	ressourcer,	og	at	der	foregik	den	for-
nødne	koordinering,	i	det	omfang	der	var	behov	herfor.	Der	blev	ud	over	på	mor-
genmøderne	refereret	til	ham	vedrørende	røveriet,	når	der	blev	fundet	anledning	
til	det.	Som	udgangspunkt	 foregik	den	almindelige	efterforskning	af	 røveriet	 i	
røverigruppen,	og	han	husker	ikke,	om	CX-gruppen	blev	involveret	i	efterforsk-
ningen.	Han	blev	foreholdt,	at	det	s.	130	i	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	
genåbner	Blekingegadesagen”	bl.a.	fremgår	som	følger:	

”…
Efter	nogle	ugers	efterforskning	i	den	almindelige	røveriafdeling	blev	vi	 i	
CX-gruppen	koblet	på	sagen,	og	vi	brugte	mere	end	et	år	på	at	lede	efter	
gerningsmændene.	Forgæves.	Alle	kræfter	blev	rettet	mod	det	kendte	kri-
minelle	miljø,	og	vi	mente	 længe,	at	den	 legendariske	gangster	Mogens	
Nivå	Pedersen	var	en	af	de	få	danske	kriminelle,	der	havde	format	til	at	
planlægge	sådan	et	røveri.
...”

Hertil	forklarede	han,	at	når	et	røveri	af	denne	karakter	fandt	sted,	da	overvejede	
man,	hvilke	kriminelle	der	havde	kapacitet	til	at	kunne	have	udført	det,	hvorefter	
man	kiggede	de	mulige	emner	efter	i	sømmene.	I	den	forbindelse	var	Mogens	
”Nivå”	Pedersen	inde	i	billedet.	Dette	har	formentlig	været	baggrunden	for,	at	
CX-gruppen	var	involveret	i	efterforskningen.	

Han	er	ikke	bekendt	med,	at	Københavns	Politi	i	forbindelse	med	efterforsknin-
gen	af	Daells	Varehus-røveriet	skulle	have	fået	et	tip	fra	Karsten	Høy	Petersen,	
Lyngby	Politi,	om,	at	det	kunne	være	en	ide	at	kontakte	PET.	Han	blev	foreholdt,	
at	Karsten	Høy	Petersen	i	sin	forklaring	for	kommissionen	den	29.	februar	2012	
forklarede	bl.a.:

”…	
Efter	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	mener	han,	at	
Johannes	Helmer	Pedersen	var	på	ferie,	og	han	er	derfor	i	tvivl	om,	hvor-
vidt	de	drøftede	røveriet,	 inden	han	selv	ringede	til	røveriafdelingen	i	Kø-
benhavns	Politi	og	sagde,	at	røveriet	 i	Daells	Varehus	 lignende	det,	som	
var	sket	i	Lyngby,	og	han	syntes,	at	Københavns	Politi	skulle	kontakte	PET,	
idet	det	var	muligt,	at	PET	kunne	hjælpe	Københavns	Politi	med	nogle	flere	
oplysninger	omkring	mulige	gerningsmænd.	Han	husker	 ikke,	hvem	han	
talte	med	hos	Københavns	Politi.	Han	 turde	 ikke	nævne	nogen	konkrete	
navne	for	Københavns	Politi.	...”
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Hertil	forklarede	han,	at	der	ikke	var	nogen,	som	fortalte	ham	om	en	sådan	hen-
vendelse,	og	han	fik	heller	ikke	selv	en	sådan.	

Han	er	ikke	bekendt	med,	at	der	skulle	have	været	kontakt	mellem	Københavns	
Politi	og	PET	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet.	Hvis	der	havde	væ-
ret	en	henvendelse	fra	PET	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet	mod		
Daells	 Varehus	 kan	 han	 ikke	 forestille	 sig,	 at	 røveri-gruppen	 ikke	 ville	 have	
orienteret	 ham	 herom.	 Han	 havde	 inden	 røveriet	 mod	 en	 pengetransport	 ved	
Købmagergade	Postkontor	i	København	og	drabet	på	en	politibetjent	den	3.	no-
vember	1988	 intet	kendskab	 til	Appel-gruppen	og	dens	medlemmer.	Han	blev	
foreholdt,	at	Frank	Jensen,	PET,	 i	sin	 forklaring	 for	kommissionen	den	2.	maj	
2012	forklarede	bl.a.:

”…
I	 forbindelse	 med	 røveriet	 mod	 Daells	 Varehus	 den	 22.	 december	 1986	
ringede	 han	 til	 chefen	 for	 Københavns	 Politis	 røveriafdeling,	 kriminalin-
spektør	 Kurt	 Olsen,	 og	 henledte	 opmærksomheden	 på	 Appel-gruppens	
medlemmer.	Han	mener,	at	han	henviste	til	oplysninger	om	gruppen,	som	
PET,	så	vidt	han	husker,	havde	givet	Københavns	Politi	et	halvt	år	tidligere.	
Oplysningerne	var	blevet	givet	til	Københavns	Politi	i	form	af	et	uddrag	af	
Hjorts	rapport.	Baggrunden	for	at	give	Københavns	Politi	dette	uddrag	var,	
at	det	var	oplagt,	at	forholdet	på	Lobeliavej	var	et	led	i	forberedelsen	af	no-
get	større.	Han	husker	ikke,	hvem	i	røveriafdelingen	der	fik	oplysningerne.	
Hans	erindring	om	dette	tip	til	Københavns	Politi	et	halvt	år	inden	røveriet	
mod	Daells	Varehus	er	dog	noget	usikkert,	og	han	er	ikke	100	%	sikker	på,	
at	det	fandt	sted,	men	det	er	sådan,	som	han	husker	det	i	dag.	Han	sagde	
til	Kurt	Olsen,	at	på	baggrund	af	oplysningerne	om	Appel-gruppen,	her-
under	om	PFLP’s	genaktivering	af	gruppen,	da	var	gruppens	medlemmer	
et	godt	bud	på,	hvem	der	kunne	være	gerningsmændene	til	røveriet,	hvis	
Københavns	Politi	ikke	havde	andet	at	gå	efter.	Hertil	svarede	Kurt	Olsen,	
at	Københavns	Politi	nok	selv	skulle	styre	efterforskningen	af	røveriet.	Det	
behøvede	PET	 ikke	at	blande	sig	 i.	Samtalen	 fandt	sted	 lige	efter	 julen	 i	
1986,	da	de	havde	hørt,	at	Københavns	Politi	ingen	spor	havde	at	gå	efter.	
...”

Hertil	 forklarede	 han,	 at	 han	 selvfølgelig	 ikke	 kan	 huske	 alle	 telefonsamtaler	
fra	 dengang,	 men	 han	 er	 ikke	 i	 tvivl	 om,	 at	 han	 ikke	 har	 fået	 en	 sådan	 tele-
fonopringning	fra	Frank	Jensen.	Hvis	han	havde	fået	en	relevant	henvendelse,	
uanset	fra	hvem	det	måtte	være,	da	havde	han	kun	en	ting	at	gøre,	og	det	var	
at	 formidle	henvendelsen	videre	til	efterforskningsgruppen,	og	havde	han	fået	
en	 så	 detaljeret	 information	 som	 beskrevet,	 kan	 han	 ikke	 se	 nogen	 grund	 til,	
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at	han	ikke	skulle	have	videregivet	den.	Han	blev	foreholdt,	at	Per	Larsen	i	sin	
forklaring	for	kommissionen	den	2.	maj	2012	forklarede	bl.a.,	at	Frank	Jensen	
orienterede	ham	om,	at	han	havde	ringet	og	talt	med	Kurt	Olsen	i	forbindelse	
med	røveriet	mod	Daells	Varehus	og	henledt	Københavns	Politis	opmærksom-
hed	på	Appel-gruppen.	Hertil	forklarede	han,	at	som	nævnt	var	det	ikke	tilfældet.	
I	øvrigt	ville	et	sådan	tip	typisk	blive	givet	under	et	personligt	møde	mellem	de	
respektive	chefer	efter	en	forudgående	telefonisk	aftale	om	et	møde.	Hvis	Frank	
Jensen	ringede	med	et	sådant	tip,	ville	det	naturlige	være,	at	Frank	Jensen	talte	
direkte	med	nogen	fra	efterforskningsgruppen	og	ikke	med	ham,	da	der	ingen	
relationer	 var	mellem	Frank	Jensen	og	ham.	Hvis	han	skulle	kontakte	nogen	
hos	PET,	da	ville	det	være	Per	Larsen,	ligesom	det	ville	være	naturligt	for	ham,	
hvis	Per	Larsen	henvendte	sig	til	ham.	Han	blev	foreholdt,	at	Frank	Jensen	i	sin	
forklaring	for	kommissionen	videre	forklarede	bl.a.:

”…	
Også	i	forbindelse	med	røveriet	mv.	i	Købmagergade	ringede	han	til	Kurt	
Olsen	hos	Københavns	Politi.	Han	spurgte	Kurt	Olsen,	om	denne	kunne	
huske	samtalen	om	Appel-gruppen,	som	de	havde	haft	i	forbindelse	med	
røveriet	mod	Daells	Varehus.	
Det	kunne	Kurt	Olsen.		...”

Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	har	talt	med	Frank	Jensen	om	et	tip	til	Køben-
havns	Politi	fra	PET	i	forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus.	Han	har	hel-
ler	ikke	hørt	om	anden	kontakt	mellem	Københavns	Politi	og	PET	i	forbindelse	
med	røveriet	mod	Daells	Varehus.	Han	blev	foreholdt,	at	Niels	Bach	Christensen	
i	sin	forklaring	for	kommissionen	den	27.	april	2012	forklarede	bl.a.:	

”…	
Ham	bekendt	var	der	ikke	kontakt	med	PET	vedrørende	røveriet	mod	Da-
ells	Varehus,	 førend	han	3-5	måneder	 inde	 i	1987	henvendte	sig	 til	PET.	
Omkring	det	tidspunkt	måtte	de	indse,	at	de	ikke	kunne	komme	længere	
med	opklaringen	af	røveriet.	Hans	henvendelse	til	PET	var	begrundet	i,	at	
de	overvejede,	om	det	kunne	være	udlændinge,	der	stod	bag	røveriet.	De	
drøftede	navnlig,	om	gerningsmændene	kunne	være	tidligere	militærfolk	
eller	politifolk,	hvilket	der	var	set	eksempler	på	 i	udlandet.	 I	Sverige	var	
der	således	i	den	periode	en	stribe	røverier	foretaget	af	en	bande,	der	se-
nere	blev	kendt	som	”Maskeradebanden”,	 fordi	den	bl.a.	havde	 forklædt	
sig	som	politifolk	i	forbindelse	med	røverierne.	Desuden	var	der	en	bande	
ved	navn	”Militærligaen”.	I	Belgien	havde	der	været	flere	professionelt	ud-
førte	røverier,	og	i	Danmark	havde	der	været	flere	røverier,	herunder	mod	
en	 pengetransport,	 udført	 af	 tyskere.	 Han	 mener,	 at	 han	 kom	 til	 at	 tale	
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med	en	medarbejder	i	PET’s	analysegruppe.	Han	husker	i	dag	ikke	navnet	
på	vedkommende.	Ud	fra	de	beskrevne	præmisser	spurgte	han,	om	PET	
havde	hørt,	om	sådanne	grupper	kunne	være	i	gang	i	Danmark.	Noget	tid	
efter	fik	han	det	svar,	at	PET	havde	kig	på	nogle	grupper,	men	PET	havde	
ikke	oplysninger,	der	var	relevante	for	Københavns	Politis	efterforskning	af	
røveriet	mod	Daells	Varehus.	PET	havde	ikke	oplysninger	om	grupper,	der	
mindede	om	det,	som	han	spurgte	til.	...”

Hertil	forklarede	han,	at	det	forekommer	logisk,	at	Niels	Bach	Christensen	hen-
vendte	sig	til	PET	som	beskrevet,	men	det	var	 ikke	noget,	som	han	hørte	om.	
Hvis	der	kom	noget	positivt	ud	af	en	sådan	henvendelse,	ville	han	blive	orienteret	
herom.	Ellers	ikke.	

Han	mindes	ikke	at	have	hørt	om	en	kontakt	mellem	Københavns	Politi	og	Lyng-
by	Politi	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Varehus.	Han	
blev	foreholdt,	at	nogle	af	de	tidligere	vidner	i	deres	forklaringer	for	kommissio-
nen	har	forklaret,	at	Henrik	Bjerg	Jensen,	Jan	Andersen	og	Flemming	Bengtsen	
fra	Københavns	Politi	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet	mod	Daells	
varehus	var	ude	hos	Lyngby	Politi	for	at	se	Lyngby	Politis	akter	i	sagen	vedrøren-
de	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Den	Danske	Bank	i	Lyngby	den	2.	marts	
1983.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	var	bekendt	hermed.	Hvis	der	ikke	kom	
noget	 ud	 af	 et	 sådant	 møde	 med	 Lyngby	 Politi,	 ville	 han	 ikke	 blive	 orienteret	
herom.	Han	blev	foreholdt,	at	medarbejderne	fra	Københavns	Politi	efter	deres	
forklaringer	for	kommissionen	oplevede,	at	det	var	underligt,	at	de	ikke	kunne	få	
adgang	til	alt	i	sagen	fra	Lyngby,	og	at	PET	var	involveret	i	sagen.	Hertil	forkla-
rede	han,	at	det	ikke	var	noget,	som	han	hørte	om.	I	øvrigt	vil	man	i	forbindelse	
med	et	røveri	som	det	mod	Daells	Varehus	altid	undersøge,	om	der	er	andre	lig-
nende	røverier.	Det	forekommer	derfor	naturligt,	at	man	henvendte	sig	til	Lyngby	
Politi	vedrørende	røveriet	i	Lyngby,	men	han	var	ikke	involveret	heri.	

Han	blev	foreholdt,	at	Torkil	Lauesen	den	25.	december	1986	havde	en	samta-
le,	der	blev	aflyttet	af	PET,	med	sin	mors	tidligere	samlever,	hvor	røveriet	mod		
Daells	Varehus	blev	omtalt.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	hørte	herom	i	for-
bindelse	med	efterforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Varehus.
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Annemette	Møller8	
Annemette	Møller	har	forklaret	bl.a.,	at	hun	i	1982	blev	2.	vicepolitidirektør	i	Kø-
benhavns	Politi,	hvorunder	kriminalpolitiet	sorterede,	og	i	1990	blev	hun	1.	vice-
politidirektør.	

Hun	var	 ikke	involveret	 i	den	oprindelige	efterforskning	af	røveriet	mod	Daells	
Varehus	den	22.	december	1986	og	har	ikke	hørt	om	nogen	henvendelse	fra	PET	
til	Københavns	Politi	i	tæt	forbindelse	med,	at	røveriet	fandt	sted.	
	
Johannes	Helmer	Pedersen9	
Johannes	Helmer	Pedersen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	1968	blev	ansat	i	politiet.	
I	1978	begyndte	han	som	kriminalassistent	ved	kriminalpolitiet	i	Lyngby	og	var	
der,	indtil	han	i	1989	kom	til	Københavns	Politi,	hvor	han	var	ansat	frem	til	sin	
pensionering	i	2008.

Efter	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	ringede	Karsten	Høy	
Petersen	til	afdeling	C	i	Københavns	Politi	og	sagde,	at	Københavns	Politi	skulle	
kontakte	PET.	Han	mener	 ikke,	at	han	og	Karsten	Høy	Petersen	havde	drøftet	
det	på	 forhånd,	 idet	han	 ikke	var	på	arbejde	på	gerningsdagen.	Efterfølgende	
drøftede	de	det	og	var	enige	om,	at	der	igen	var	mange	lighedstræk	med	røveriet	
i	 Lyngby.	 I	 forbindelse	 med,	 at	 han	 efter	 røveriet	 og	 drabet	 ved	 Købmagerga-
de	Postkontor	blev	indstationeret	i	Københavns	Politi,	blev	han	bekendt	med,	at	
Niels	Bach	Christensen	efter	Karsten	Høy	Petersens	opringning	havde	været	til	
møde	i	PET,	hvor	han	havde	spurgt	til,	om	PET	havde	oplysninger,	som	kunne	
have	betydning	for	efterforskningen	af	Daells	Varehus-røveriet,	hvilket	PET	op-
lyste,	at	de	ikke	havde.	På	et	tidspunkt,	hvor	man	i	Københavns	Politi	ikke	kunne	
komme	længere	i	efterforskningen	af	røveriet,	begyndte	man	at	se	på	ældre	lig-
nende	sager,	herunder	røveriet	i	Lyngby.	På	den	baggrund	kom	Jan	Andersen	og	
Henrik	Bjerg	Jensen	fra	Københavns	Politi	til	møde	hos	dem	i	Lyngby	Politi.	Han	
og	Karsten	Høy	Petersen	var	enige	om,	at	henset	til	truslen	om	fyring	turde	de	
ikke	fortælle	Jan	Andersen	og	Henrik	Bjerg	Jensen	om	de	fortrolige	oplysninger,	
som	de	havde	fået	fra	PET.	”Påbuddet	dengang	fra	PET	sad	stadig	i	rygmarven”.	
De	 fandt	 ikke	anledning	 til	på	ny	at	give	 tip	om	at	 tage	kontakt	 til	PET,	da	de	
anså	det	for	nytteløst.	Jan	Andersen	og	Henrik	Bjerg	Jensen	fik	akterne	i	sagen	
til	gennemlæsning	hos	Lyngby	Politi.	 I	akterne	var	der	intet	nedskrevet	om	de	
fortrolige	oplysninger.	De	få	notater,	der	var	herom,	havde	han	og	Karsten	Høy	
Petersen	hos	sig	selv.	

8	 Protokol	68.
9	 Protokol	20.
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Karsten	Høy	Petersen10	
Karsten	Høy	Petersen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	1978	kom	til	kriminalpolitiet	i	
Lyngby,	hvor	han	har	været	indtil	sin	pensionering	i	2006.	

Efter	 røveriet	 mod	 Daells	 Varehus	 den	 22.	 december	 1986	 mener	 han,	 at	 Jo-
hannes	Helmer	Pedersen	var	på	 ferie,	og	han	er	derfor	 i	 tvivl	om,	hvorvidt	de	
drøftede	røveriet,	inden	han	selv	ringede	til	røveriafdelingen	i	Københavns	Politi	
og	sagde,	at	røveriet	 i	Daells	Varehus	 lignende	det,	som	var	sket	 i	Lyngby,	og	
han	syntes,	at	Københavns	Politi	skulle	kontakte	PET,	idet	det	var	muligt,	at	PET	
kunne	hjælpe	Københavns	Politi	med	nogle	flere	oplysninger	omkring	mulige	
gerningsmænd.	Han	husker	 ikke,	hvem	han	 talte	med	hos	Københavns	Politi.	
Han	 turde	 ikke	 nævne	 nogen	 konkrete	 navne	 for	 Københavns	 Politi.	 Han	 blev	
foreholdt	bl.a.	følgende	fra	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Ble-
kingegadesagen”,	s.	130	f.,	vedrørende	kollegaerne	fra	Københavns	Politi,	Jan	
Andersens	og	Henrik	Bjerg	Jensens,	møde	hos	Lyngby	Politi	i	forbindelse	med	
disses	efterforskning	af	Daells	Varehus	røveriet:

”Hvad	Jan	Andersen	og	Henrik	Bjerg	ikke	vidste,	var,	at	de	to	Lyngby-folk	
allerede	et	år	tidligere	havde	orienteret	Københavns	Politi	om	sagen,	men	
at	de	nu	fra	øverste	sted	havde	fået	direkte	forbud	mod	at	indvie	deres	kø-
benhavnske	kolleger	i	noget	som	helst	om	sagernes	tråde	til	Appel-grup-
pen	og	terrorismen	i	Mellemøsten.
Andersen	og	Bjerg	blev	 inviteret	 ind	 i	politistationens	parolesal,	hvor	der	
på	et	skrivebord	lå	en	lille	bunke	papirer,	der	handlede	om	Lyngby-kuppets	
spor	 til	Sverige.	De	 falske	spor.	Oplysningerne,	der	handlede	om	sagens	
rette	sammenhæng	og	om	sporene	til	PFLP	og	Frankrig	lå	i	en	anden	map-
pe,	der	var	låst	inde	i	en	skuffe	i	skrivebordet.
Før	mødet	havde	Karsten	Høy	spurgt	sin	chef,	hvad	han	skulle	fortælle	sine	
kolleger	fra	København.
”Der	er	jo	to	historier”
”Nej,	der	er	kun	én,”	svarede	den	nye	kriminalinspektør,	Gerhard	Rohwer.	
”Den	historie	handler	om	sporene	til	Sverige.”
Således	fik	Jan	Andersen	og	Henrik	Bjerg	at	vide,	at	de	kunne	se	en	del	af	
materialet,	men	at	andet	var	”hemmeligstemplet”.”

10	 Protokol	21.
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Hertil	 forklarede	han,	at	det	er	en	dækkende	beskrivelse	af	hans	oplevelse	af	
mødet	med	Jan	Andersen	og	Henrik	Bjerg	Jensen.11	Efter	at	have	kigget	på	bun-
ken	kom	Jan	Andersen	og	Henrik	Bjerg	Jensen	ind	på	hans	kontor.	Her	sagde	
han	 til	dem,	at	de	skulle	prøve	at	kontakte	PET,	som	muligvis	kunne	 fortælle	
noget	mere.	Han	mener,	at	mødet	var	aftalt	efter	telefonsamtale	mellem	Køben-
havns	Politi	og	Willy	Pedersen.	Han	er	ikke	klar	over,	hvad	konkret	Jan	Andersen	
og	Henrik	Bjerg	Jensen	fik	stillet	 til	 rådighed.	Hverken	Johannes	Helmer	Pe-
dersen	eller	han	havde	fundet	materialet	frem	til	Jan	Andersen	og	Henrik	Bjerg	
Jensen.	Der	var	ikke	materiale	i	Lyngby-sagen	om	Appel-gruppen.	

Gerhard	Rohwer12	
Gerhard	Rohwer	har	forklaret	bl.a.,	at	han	den	1.	maj	1985	tiltrådte	som	krimi-
nalkommissær	i	Lyngby	Politi,	hvor	han	var	indtil	1997.	

Han	var	ikke	bekendt	med,	at	Karsten	Høy	Petersen	kontaktede	Københavns	Po-
liti	i	forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	og	an-
befalede	Københavns	Politi	at	kontakte	PET,	ligesom	han	ikke	husker,	at	der	kom	
kollegaer	fra	Københavns	Politi	til	møde	hos	Lyngby	Politi	i	forbindelse	med	Kø-
benhavns	Politis	efterforskning	af	røveriet.	Det	er	imidlertid	meget	sandsynligt,	
at	det	var	tilfældet,	idet	politikredsene	i	forbindelse	med	større	sager	udveksle-
de	oplysninger.	Han	blev	foreholdt	bl.a.	følgende	fra	”Politiets	hemmeligheder	–	
Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	130	f.,	vedrørende	kollegaerne	fra	
Københavns	Politi,	Jan	Andersens	og	Henrik	Bjerg	Jensens,	møde	hos	Lyngby	
Politi	i	forbindelse	med	disses	efterforskning	af	Daells	Varehus	røveriet:

”Hvad	Jan	Andersen	og	Henrik	Bjerg	ikke	vidste,	var,	at	de	to	Lyngby-folk	
allerede	et	år	tidligere	havde	orienteret	Københavns	Politi	om	sagen,	men	
at	de	nu	fra	øverste	sted	havde	fået	direkte	forbud	mod	at	indvie	deres	kø-
benhavnske	kolleger	i	noget	som	helst	om	sagernes	tråde	til	Appel-grup-
pen	og	terrorismen	i	Mellemøsten.
Andersen	og	Bjerg	blev	 inviteret	 ind	 i	politistationens	parolesal,	hvor	der	
på	et	skrivebord	lå	en	lille	bunke	papirer,	der	handlede	om	Lyngby-kuppets	
spor	 til	Sverige.	De	 falske	spor.	Oplysningerne,	der	handlede	om	sagens	
rette	sammenhæng	og	om	sporene	til	PFLP	og	Frankrig	lå	i	en	anden	map-
pe,	der	var	låst	inde	i	en	skuffe	i	skrivebordet.

11	 Karsten	Høy	Petersens	bemærkninger	til	protokol	modtaget	16.	maj	2012:	”For	den	rette	forståelse	bør	der	
tilføjes,	at	jeg	ikke	til	Andersen	og	Bjerg	har	oplyst,	at	der	skulle	være	”hemmeligstemplet”	materiale,	som	de	
ikke	måtte	se.”

12	 Protokol	23.
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Før	mødet	havde	Karsten	Høy	spurgt	sin	chef,	hvad	han	skulle	fortælle	sine	
kolleger	fra	København.
”Der	er	jo	to	historier”
”Nej,	der	er	kun	én,”	svarede	den	nye	kriminalinspektør,	Gerhard	Rohwer.	
”Den	historie	handler	om	sporene	til	Sverige.”
Således	fik	Jan	Andersen	og	Henrik	Bjerg	at	vide,	at	de	kunne	se	en	del	af	
materialet,	men	at	andet	var	”hemmeligstemplet”.”

Herom	forklarede	han,	at	han	intet	kender	hertil,	herunder	til	en	opdeling	af	sa-
gen.	Han	ville	aldrig	have	nægtet	kollegaerne	adgang	til	facts	fra	Lyngby-sagen	
til	 brug	 for	efterforskningen	af	 så	grov	kriminalitet,	 som	der	 var	 tale	om.	Fra	
sin	tid	i	rejseafdelingen	var	han	vant	til	at	arbejde	på	tværs	af	kredsene,	og	den	
beskrevne	handlemåde	ville	være	helt	i	strid	med	hans	grundlæggende	holdning	
herfra	til	deling	af	viden.	 I	øvrigt	var	der	ham	bekendt	 ikke	nogen	oplysninger	
om	Appel-gruppen	eller	andre	 fortrolige	oplysninger	 fra	PET	 i	Lyngby-sagens	
akter.	Forevisning	af	akterne	for	kollegaerne	fra	Københavns	Politi	ville	derfor	
ikke	kunne	være	 i	strid	med	PET’s	pålæg.	Han	er	bekendt	med,	at	kollegaer	 i	
Københavns	Politi	har	fremsat	kritik	af	Lyngby	Politi	for	manglende	samarbejds-
vilje	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet	i	Daells	Varehus.	Efter	hans	
opfattelse	er	kritikken	forfejlet,	 idet	Lyngby	Politi	altid	ville	være	 interesseret	 i	
samarbejde	for	at	opklare	en	sag.	

Søren	Sørensen13	
Søren	Sørensen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	1979	blev	politimester	i	Lyngby,	hvil-
ket	han	var	til	sin	pensionering	i	2002.	

Han	 var	 ikke	 dengang	 bekendt	 med,	 om	 der	 i	 forbindelse	 med	 røveriet	 mod		
Daells	Varehus	den	22.	december	1986	var	kontakt	mellem	Lyngby	Politi	og	Kø-
benhavns	 Politi.	 Senere	 har	 han	 læst,	 at	 der	 skulle	 have	 været	 et	 møde	 med	
Københavns	Politi,	hvor	den	daværende	kriminalkommissær	i	Lyngby	Politi,	Ger-
hard	Rohwer,	skulle	have	nægtet	Københavns	Politi	adgang	til	akterne.	Det	var	i	
givet	fald	ikke	noget,	som	han	var	orienteret	om.	

13	 Protokol	24.
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AA14	
AA	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	 januar	1979	kom	til	PET’s	observationsafdeling,	
hvor	han	var,	indtil	han	i	august	1980	begyndte	i	terrorafdelingen,	afdeling	T.	Her	
var	han,	indtil	han	i	1987	blev	udstationeret	i	udlandet.

I	tiden	mellem	røveriet	i	Lyngby	og	røveriet	mod	en	pengetransport	ved	Købma-
gergade	Postkontor	i	København	og	drabet	på	en	politibetjent	den	3.	november	
1988	var	Appel-gruppen	af	og	til	i	kikkerten	vedrørende	kriminalitet.	Ud	over	an-
holdelsen	af	Niels	Jørgensen	den	3.	juni	1986	på	Lobeliavej	på	Amager	for	forsøg	
på	biltyveri	mv.	havde	PET	gruppen	i	kikkerten,	når	der	skete	større	røverier.	Ved	
de	store	røverier	kørte	de	således	fire	til	fem	mand	ud	fra	afdeling	T	og	så	efter,	
hvor	gruppens	medlemmer	befandt	sig.	De	konstaterede	imidlertid	aldrig,	at	de	
var	fraværende	fra	arbejde	eller	andet	mistænkeligt.	Han	husker	 ikke,	om	det	
var	på	sagsbehandler-niveau	eller	”højere	oppe”,	at	det	blev	besluttet	at	foretage	
disse	skridt.	Der	blev	ikke	udarbejdet	rapporter	herom,	når	der	ikke	blev	konsta-
teret	noget	af	interesse.	Når	han	skal	sætte	navn	på,	hvilke	større	røverier	der	
var	tale	om,	kan	han	kun	komme	i	tanke	om	røveriet	mod	Daells	Varehus	den		
22.	december	1986	og	muligvis	et	røveri	ved	Vesterport.

Han	mener,	at	Frank	Jensen	henvendte	sig	til	Københavns	Politi	efter	røveriet	
mod	Daells	Varehus.	Han	forstod	på	Frank	Jensen,	at	Københavns	Politi	imidler-
tid	ikke	ville	have	oplysningerne	om	Appel-gruppen.

Søren	Helge	Arleth	Nielsen15	
Søren	Helge	Arleth	Nielsen	har	 forklaret	bl.a.,	at	han	den	1.	 juni	1983	kom	til	
PET,	hvor	han	arbejdede	som	sagsbehandler	i	afdeling	T,	terror.	På	et	tidspunkt	
blev	afdeling	T	lagt	sammen	med	afdeling	C,	ekstremisme,	og	han	arbejdede	vi-
dere	på	terrorområdet	i	den	nye	afdeling,	som	hed	afdeling	2.	Efterfølgende	kom	
han	til	observationsafdelingen,	hvor	han	arbejdede	med	sikkerhedsgodkendel-
ser.	Omkring	1	½	år	efter	kom	han	den	1.	maj	1988	til	politiskolen	som	undervi-
ser.	Her	var	han	i	6	år,	inden	han	kom	tilbage	til	PET.

Han	er	ikke	bekendt	med,	om	PET	iværksatte	særlige	efterforskningsskridt	mod	
Appel-gruppen	i	forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	decem-
ber	1986,	ligesom	han	ikke	er	bekendt	med,	om	der	var	kontakt	mellem	PET	og	
Københavns	Politi	 vedrørende	røveriet.	Han	mindes	 ikke	noget	 fra	aflytning	af	
Torkil	Lauesens	telefon	omkring	tidspunktet	for	røveriet	i	Daells	Varehus.	Han	

14	 Protokol	26.
15	 Protokol	42.
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blev	 foreholdt	 følgende	 fra	udskrift	af	aflytning	af	Torkil	Lauesens	 telefon	den		
25.	december	1986:

”THORKILD	taler	med	LEIF	(fon)	–
T	ønsker	god	jul	-
L	takker	for	”det	nyttige	udstyr”	–	spørger,	om	det	ikke	var	besværligt	at	få	
det	med	samtidigt	med	de	5	millioner?
Neej,	det	gik	siger	T	–	(pinlig	tavshed	??)
L	griner	…
Det	er	den	slags	småting,	der	sommetider	falder,	siger	L	-
Ja,	siger	T	–	når	jeg	nu	var	i	DALLE	VALLE	–
…”

Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	mindes	at	have	hørt	om	denne	samtale.	Han	
blev	 foreholdt	 rapport	af	24.	 februar	1987	udarbejdet	af	PET	om	samtalen.	Af	
rapporten	 fremgår	 bl.a.,	 at	 båndet	 med	 aflytningen	 ville	 blive	 opbevaret	 indtil	
videre.	Hertil	forklarede	han,	at	det	ikke	bringer	yderligere	frem	i	erindringen.	
Han	havde	ikke	samme	tætte	samarbejde	med	den	medarbejder,	CC,	der	havde	
udfærdiget	denne	rapport,	som	han	havde	med	Christian	Dehn,	idet	han	havde	
haft	til	opgave	at	oplære	Christian	Dehn,	da	denne	tiltrådte	i	PET.

Erling	Sigurd	Hjort16

Erling	Sigurd	Hjort	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	fra	1.	april	1982	til	20.	april	1987	
gjorde	tjeneste	i	PET.	

I	forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	tænkte	
han	for	sig	selv,	at	røveriet	bar	Appel-gruppens	kendetegn.	Han	delte	ikke	disse	
tanker	med	andre.	Set	 i	bagklogskabens	 lys	burde	han	måske	have	gjort	det,	
men	på	det	tidspunkt	var	analysen	af	Appel-gruppen	en	blandt	mange	analyser,	
som	han	foretog.

CC17	
CC	har	forklaret	bl.a.,	at	han	den	1.	november	1986	kom	til	PET,	hvor	han	fortsat	
arbejder.	Ved	ansættelsen	i	PET	begyndte	han	i	afdeling	2,	terror.	Her	var	han	til	
omkring	1990/91.

16	 Protokol	38.
17	 Protokol	46.
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På	tidspunktet	for	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	var	der	
allerede	 etableret	 telefonaflytning	 på	 de	 fire	 nøglemedlemmer	 i	 gruppen,	 Jan	
Weimann,	Torkil	Lauesen,	Peter	Døllner	og	Niels	Jørgensen,	idet	denne	aflytning	
havde	kørt	fra	om	sommeren	1986.	Iværksættelsen	af	aflytningerne	i	sommeren	
1986	lå	før	hans	ansættelse,	og	han	er	ikke	bekendt	med,	hvad	baggrunden	her-
for	nøjagtigt	var.

Foreholdt	 rapport	 af	 19.	 januar	 1987	 ”Vedr.:	 Møde	 på	 forlaget	 MANIFEST”,	
”Emne:	 Apple-gruppen”	 udarbejdet	 af	 ham,	 hvoraf	 fremgår	 bl.a.,	 at	 der	 iføl-
ge	kladdebogen	skulle	afholdes	møde	på	forlaget	Manifest	den	5.	 januar	1987		
kl.	19.00,	forklarede	han,	at	”kladdebogen”	var	en	betegnelse	for	afskrifterne	af	
aflytningerne.	Afskrifterne	blev	normalt	skrevet	med	gennemslagspapir,	således	
at	der	var	4-5	eksemplarer	heraf.	Originalerne	blev	opbevaret	hos	det	persona-
le,	der	skrev	båndene	af,	og	sagsbehandlerne	fik	2-3	genparter	til	anvendelse	i	
sagsbehandlingen.	Det	var	ikke	hans	indtryk,	at	originalerne	på	noget	tidspunkt	
blev	destrueret,	men	han	er	 ikke	bekendt	med,	om	det	var	tilfældet.	Formålet	
med	en	sådan	rapport	var	at	registrere,	at	der	havde	været	møde	mellem	grup-
pens	medlemmer,	 idet	det	 ikke	skete	særlig	 tit,	at	PET	blev	bekendt	hermed.	
Afdelingslederen	fik	notatet	til	gennemlæsning.	Herefter	blev	det	registreret	og	
lagt	på	sagen.	

Foreholdt	 følgende	 fra	 rapport	 af	 23.	 januar	 1987	 fra	 PET	 ”Vedr.:	 observation	
mod	fa.	Manifest	…”:	”Der	blev	i	dag	kl.	1535	og	kl.	1815	foretaget	observation	
mod	firmaet	for	evt.	konstatering	af	lys,	samt	fremgangsmåde	ved	aflåsning	af	
indgangsdør.	…”,	forklarede	han,	at	formålet	med	observationen	muligvis	var	at	
forberede	installation	af	aflytningsudstyr	i	Manifests	lokaler.	PET	havde	konsta-
teret,	at	der	kom	meget	 lidt	ud	af	 telefonaflytningerne.	Det	var	bagrunden	for	
ønsket	om	rum	aflytning.	

Han	blev	foreholdt	rapport	af	28.	januar	1987	til	retten	udarbejdet	af	ham	med	
anmodning	om	fristforlængelse	vedrørende	tilladelse	til	rumaflytning	hos	Torkil	
Lauesen.	Af	rapporten	fremgår,	at	baggrunden	for	ønsket	om	rumaflytning	var,	
at	der	ikke	fra	aflytningen	af	Lauesens	telefon	var	tilgået	sagen	nye	informatio-
ner.	Desuden	fremgår	det,	at	rumaflytningen	endnu	ikke	var	etableret.	Yderligere	
blev	han	foreholdt	rapport	af	2.	februar	1987	til	retten	udarbejdet	af	ham	med	
begæring	om	ophør	af	kendelse	om	tilladelse	til	rumaflytning	af	Manifests	loka-
ler.	Af	denne	rapport	fremgår	bl.a.,	at	Manifest	havde	opsagt	lejekontrakten	ved-
rørende	sine	lokaler.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	husker,	hvorfor	der	ikke	
var	blevet	etableret	rumaflytning	i	Manifests	lokaler.	Efter	at	det	var	opgivet	at	
installere	rumaflytning	i	Manifests	lokaler	ønskede	PET	at	foretage	rumaflytning	
i	lokalerne	i	en	café,	som	blandt	andre	medlemmer	af	Appel-gruppen	var	ved	at	
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etablere.	Caféen	hed	Café	Liberation.	Han	blev	foreholdt	rapporter	af	2.	februar	
1987	til	 retten	udarbejdet	af	ham	med	anmodninger	om	tilladelse	til	aflytning	
af	Caféens	telefon	og	lokaler.	Hertil	forklarede	han,	at	retten	tog	anmodninger-
ne	til	følge.	Telefonaflytningen	blev	straks	iværksat,	mens	rumaflytningen	først	
blev	etableret	efter	røveriet	og	drabet	ved	Købmagergade	Postkontor.	 Indtil	da	
var	vurderingen,	at	risikoen	ved	installering	af	udstyr	til	rumaflytning	i	Caféens	
lokaler	var	for	stor.	

Af	rapport	af	24.	februar	1987	”Vedr.:	Samtale	om	røveriet	i	Daells	Varehus	den	
22.	december	1986.”	udarbejdet	af	ham	fremgår	bl.a.:	

”…
Ifølge	kladdebogen	den	25.	december	1986	udspandt	der	sig	følgende	sam-
tale	mellem	Thorkild	LAUESEN	og	hans	mor´s	tidligere	samlever	Leif	…
LAUESEN	foretager	opkald	til	nummer	…,	der	tilhører	hans	mor	…

Thorkild:	Ønsker	god	jul
LEIF:	Takker	for	”det	nyttige	udstyr”	–	spørger,	om	det	ikke	var	besværligt	
at	få	det	samtidig	med	de	5	millioner?
Thorkild:	Nej,	det	gik	–	(pinlig	tavshed??)
LEIF:	Griner	…..	det	er	den	slags	småting,	der	sommetider	fælder.
Thorkild:	Ja,	–	når	jeg	nu	var	i	Dalle	Valle	-.
…

Nævnte	bånd	vil	blive	opbevaret	indtil	videre...”

Foreholdt	dette,	forklarede	han,	at	han	ikke	husker	baggrunden	for,	at	rapporten	
først	blev	skrevet	ca.	to	måneder,	efter	at	samtalen	fandt	sted.	Efter	hans	opfat-
telse	var	det	ikke	en	seriøs	samtale,	men	man	kunne	fornemme	på	optagelsen,	
at	Torkil	Lauesen	var	påvirket	af	spørgsmålet	om	de	5	mio.	Det	var	en	del	af	en	
samtale,	hvor	Torkil	Lauesen	også	talte	med	sin	mor,	og	Torkil	Lauesens	kone	
deltog	tillige	i	samtalen.	Samtalen	var	et	meget	svagt	indicium	for	Appel-grup-
pens	eventuelle	andel	i	Daells	Varehus-røveriet,	hvilket	var	baggrunden	for,	at	
han	 besluttede,	 at	 båndoptagelsen	 skulle	 gemmes.	 Af	 ressourcemæssige	 år-
sager	blev	båndoptagelserne	normalt	opbevaret	omkring	tre	måneder,	hvorefter	
de	blev	overspillet	i	forbindelse	med	anvendelse	af	båndene	til	nye	aflytninger.	
Vigtige	passager	blev	derfor	spillet	over	på	en	hovedspole,	der	ikke	blev	slettet.	
Han	erindrer	det	ikke,	men	han	drøftede	helt	sikkert	samtalen	med	sine	over-
ordnede.	



	 1066	

daells varehus



I	forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus	bad	Frank	Jensen	på	gernings-
dagen	ham	og	en	kollega	om	at	køre	ud	 til	Manifests	 lokaler	 for	at	overvåge,	
om	der	skulle	være	nogle	usædvanlige	aktiviteter.	Der	var	imidlertid	ikke	noget	
at	bemærke,	og	efter	en	time	eller	halvanden	returnerede	de	til	afdelingen.	En	
uges	tid	efter	foretog	han	nogle	undersøgelser	af,	hvor	Appel-gruppens	nøgle-
personer	havde	befundet	sig	på	gerningstidspunktet	 for	at	konstatere,	om	det	
kunne	udelukkes,	at	de	havde	været	 involveret	 i	røveriet.	Han	konstaterede,	at	
Peter	Døllner	havde	kørt	taxi	om	natten	op	til	røveriet,	Torkil	Lauesen	var	ansat	
på	et	museum	og	havde	ikke	vagt	på	gerningstidspunktet,	Jan	Weimann	var	ikke	
på	 sin	 arbejdsplads	 den	 formiddag,	 og	 Niels	 Jørgensen	 var	 arbejdsløs.	 Ingen	
af	dem	kunne	således	udelukkes	som	gerningsmænd	til	 røveriet.	Han	foretog	
undersøgelserne	på	egen	hånd	uden	bistand	fra	observationsafdelingen.	Sand-
synligvis	udarbejdede	han	rapporter	om	disse	undersøgelser.	I	princippet	burde	
sådanne	rapporter	ligge	både	på	en	emnesag	vedrørende	Daells	Varehus-røveri-
et	samt	på	de	pågældendes	personsager.	Rapportskrivningen	var	omstændelig,	
idet	de	skrev	rapporterne	i	hånden,	hvorefter	de	skulle	renskrives	af	en	kontord-
ame.	Han	er	ikke	bekendt	med,	at	der	skulle	have	været	kontakt	mellem	PET	og	
Købehavns	Politi	i	forbindelse	med	røveriet.	

Foreholdt,	at	Per	Larsen	i	sin	forklaring	for	kommissionen	den	14.	marts	2012	
forklarede	bl.a.,	at	PET	henvendte	sig	til	Københavns	Politi	umiddelbart	efter	rø-
veriet	med	et	tip	vedrørende	Appel-gruppen,	forklarede	han,	at	han	ikke	var	be-
kendt	hermed.	Han	mener	ikke,	at	PET	forsøgte	at	få	materiale	fra	Københavns	
Politi	om	efterforskningen	af	Daells	Varehus-røveriet.	

Foreholdt	rapport	af	16.	februar	1987	”Vedr.:	Personlige	forhold	omkring	Torkil	
LAUESEN.”	udarbejdet	af	ham,	hvoraf	fremgår	bl.a.,	at	det	af	kladdebogen	den	
11.	 februar	 1987	 fremgik,	 at	 Torkil	 Lauesen	 og	 hans	 kone	 muligvis	 skulle	 en	
uge	til	Malta	i	slutningen	af	april,	og	det	af	kladdebogen	den	12.	februar	1987	
fremgik,	at	Torkil	Lauesen	havde	fået	et	job	på	Rigshospitalet	som	histolaborant,	
forklarede	han,	at	formålet	med	en	sådan	rapport	bl.a.	var	at	registrere	rejsen,	
idet	det	ikke	kunne	udelukkes,	at	rejsen	til	Malta	ikke	alene	var	en	ferierejse.	

Han	blev	foreholdt	rapport	af	20.	februar	1987	til	retten	udarbejdet	af	ham	med	
anmodning	”om	ophør”	af	kendelse	vedrørende	tilladelse	til	aflytning	af	Torkil	
Lauesens	 telefon.	 Af	 rapporten	 fremgår,	 at	 baggrunden	 for	 anmodningen	 var	
”en	resursemæssig	prioritering,	hvorfor	den	videre	efterforskning	i	sagen	ville	
foregå	 på	 anden	 måde.	 Da	 der	 stadig	 efterforskes	 i	 sagen,	 anmoder	 Politiets	
Efterretningstjeneste	 om,	 at	 retten	 ikke	 informerer	 Torkil	 LAUESENs	 om	 det	
nævnte	indgreb”.	Hertil	forklarede	han,	at	ud	over,	at	PET	var	ressourcemæssigt	
presset,	var	der	også	en	strategisk	baggrund	for	anmodningen.	Den	strategiske	
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overvejelse	lå	i,	at	de	næsten	ingen	relevante	informationer	fik	ud	af	telefonaflyt-
ningerne,	 hvorfor	 de	 måtte	 prøve	 en	 anden	 strategi.	 Telefonaflytningerne	 blev	
derfor	reduceret	til	alene	at	blive	bibeholdt	på	Jan	Weimanns	telefon,	idet	PET	
anså	ham	for	at	være	lederen	af	Appel-gruppen,	og	på	Café	Liberations	telefon.	

Han	blev	foreholdt	rapport	af	25.	februar	1987	til	retten	udarbejdet	af	ham	med	
anmodning	om	tilladelse	til	rumaflytning	af	Café	Liberation.	I	rapporten	blev	der	
bl.a.	henvist	til,	at	Appel-gruppen	var	mistænkt	for	at	være	involveret	i	sagen	om	
frihedsberøvelse	og	forsøg	på	bankrøveri	i	Glostrup	den	7.	juli	1980	og	røveriet	
mod	en	pengetransport	fra	Den	Danske	Bank	i	Lyngby	den	2.	marts	1983.	Her-
til	 forklarede	 han,	 at	 mistanken	 vedrørende	 Daells	 Varehus-røveriet	 ikke	 blev	
nævnt	i	rapporten,	idet	indicierne	for	Appel-gruppens	eventuelle	andel	heri	var	
for	svage.

Han	 blev	 foreholdt	 anmodning	 af	 29.	 maj	 1987	 om	 kontrolregistrering	 af	 Jan	
Weimann,	Torkil	Lauesen,	Peter	Døllner	og	Niels	Jørgensen	udarbejdet	af	ham	
samt	notits	af	3.	juni	1987	fra	Rigspolitichefens	afdeling	G	til	kriminalregisteret	
med	anmodning	om	slettelse	af	kontrolregistreringen.	Af	påtegning	på	notitsen	
fremgår	bl.a.,	at	”[politimesteren	i	PET’s	tjenestenummer]	har	d.d.	resolveret	at	
ovennævnte	personers	kontrolregistrering	 i	KR	skal	slettes,	hvilket	KR	er	un-
derrettet	om.”	Hertil	forklarede	han,	at	ikke	husker,	hvad	dette	drejede	sig	om,	
herunder	hvad	kontrolregistrering	indebar.	Han	mener,	at	der	på	det	tidspunkt	
var	mulighed	for	at	få	noteret,	at	der	skulle	gives	besked	til	PET,	hvis	der	kom	en	
nytilførsel	til	registeret	om	en	given	person.

I	 juni	måned	1987	eller	1988	var	han	sammen	med	en	kollega	på	en	overvåg-
ningsopgave	på	Café	Liberation.	Formålet	med	denne	opgave	var	et	forsøg	på	at	
afdække,	hvilke	af	Appel-gruppens	medlemmer	der	kom	på	Café	Liberation.	De	
prøvede	at	tage	fotos	med	en	lighter	med	indbygget	kamera.	Kvaliteten	af	foto-
grafierne	var	imidlertid	så	ringe,	at	de	ikke	kunne	anvendes.	Han	husker	ikke,	
om	de	udarbejdede	en	rapport	om	denne	overvågningsopgave.	

Foreholdt	retsbog	af	21.	september	1987,	hvoraf	fremgår,	at	PET	ikke	ønskede	
fornyet	 aflytningstilladelse	 vedrørende	 Hassan	 Abu-Dayas	 telefon,	 forklarede	
han,	at	Hassan	Abu-Daya	da	var	 leder	af	PFLP	 i	Danmark.	Han	vil	antage,	at	
baggrunden	for,	at	der	ikke	ønskedes	fornyelse,	var,	at	PET	havde	konstateret,	at	
der	ikke	længere	kom	relevant	information	fra	aflytningen	af	denne	telefon.	Has-
san	Abu-Daya	havde	åbnet	et	ismejeri,	og	PET	antog,	at	det	fremover	var	fra	en	
telefon	i	denne	forretning,	at	Hassan	Abu-Daya	ville	føre	samtaler	af	betydning,	
hvorfor	man	ønskede	at	aflytte	denne	telefon	i	stedet.	Han	blev	foreholdt	rapport	
af	9.	oktober	1987	vedrørende	Hassan	Abu-Daya	udarbejdet	af	ham.	Hertil	for-
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klarede	han,	at	rapporten	formentlig	var	en	opsamling	af,	hvilke	oplysninger	PET	
havde	om	Hassan	Abu-Daya.	Han	husker	ikke,	om	han	udarbejdede	rapporten	på	
eget	initiativ	eller	på	foranledning	af	en	af	sine	foresatte.	Begge	dele	er	muligt.	

Af	rapport	af	14.	oktober	1987	”Vedr.:	PFLP-kontakt	til	en	ansat	i	Café	Libera-
tion.”	udarbejdet	af	ham	fremgår	bl.a.:

”…
Konklusion:
Det	 er	 næsten	 fastlagt,	 at	 JØRGENSEN	 og	 …	 er	 vidende	 om	 hinandens	
kontakter	til	PFLP,	men	der	foreligger	ingen	umiddelbare	spor,	om	…	er	
vidende	om	APPLE-gruppens	eksistens	og	dens	økonomiske	kriminalitet	
til	fordel	for	PFLP.”

Foreholdt	dette,	forklarede	han,	at	”Appel-gruppens	økonomiske	kriminalitet	til	
fordel	 for	PFLP”	var	en	arbejdshypotese,	som	PET	havde	stor	 tillid	 til	bl.a.	på	
baggrund	af	oplysningerne	i	forbindelse	med	røveriet	i	Lyngby.	

Han	blev	foreholdt	rapport	af	12.	oktober	1987	til	retten	udarbejdet	af	ham	med	
anmodning	om	forlængelse	af	kendelse,	der	udløb	den	19.	oktober	1987	til	rum-
aflytning	af	Café	Liberation.	Af	rapporten	fremgår	bl.a.,	at	det	”endnu	ikke	har	
været	muligt	at	etablere	aflytningen	af	Caféen,	hvorfor	der	af	denne	kanal	ikke	er	
tilgået	sagen	nye	informationer.”	Hertil	forklarede	han,	at	det	fortsat	var	blevet	
fundet	for	risikofyldt	at	installere	apparater	til	brug	for	rumaflytningen,	hvorfor	
det	ikke	var	sket	endnu.	Foreholdt	retsbog	af	19.	oktober	1987	om	samme	aflyt-
ningstilladelse,	hvoraf	bl.a.	 fremgår,	at	den	mødende	anklager	 redegjorde	 for	
sagen	og	bemærkede,	at	der	 ikke	ønskedes	 fornyet	aflytningstilladelse.	Hertil	
forklarede	han,	at	den	ændrede	holdning	hos	den	mødende	anklagers	side	i	for-
hold	til	hans	indstilling	antageligvis	har	skyldtes	det	forhold,	at	PET	havde	haft	
tilladelse	til	etablering	af	aflytningen	siden	februar	1987,	uden	at	det	var	lykke-
des	at	etablere	den.

Han	blev	foreholdt	rapport	af	22.	april	1988	”Vedr.:	Efterforskning	mod	Hassan	
Abu-Daya.”	Hertil	forklarede	han,	at	rapporten	kunne	være	en	opsummering	af,	
hvad	der	var	kommet	ud	af	en	aflytning	i	de	foregående	fire	uger	til	brug	for	en	
anmodning	om	forlængelse	af	tilladelse	hertil.

Foreholdt	retsbog	af	22.	august	1988,	hvoraf	fremgår,	at	den	mødende	anklager	
redegjorde	for	sagen	og	bemærkede,	at	der	ikke	ønskedes	fornyet	aflytningstil-
ladelse	af	Café	Liberations	telefon,	forklarede	han,	at	han	ikke	husker	baggrun-
den	for,	at	man	sluttede	denne	aflytning.
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Frank	Jan	Jensen18	
Frank	Jan	Jensen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	er	operativ	chef	i	PET.	Han	blev	i	maj	
1985	souschef	i	PET’s	afdeling	2,	hvis	områder	bl.a.	var	ekstremisme	og	terro-
risme.	Hilbert	Winther-Hinge	var	chef	og	varetog	primært	ekstremismeområdet,	
mens	han	primært	tog	sig	af	terror.	Han	var	i	afdelingen	frem	til	foråret	1988,	
hvor	han	blev	leder	af	terrorafdelingen,	idet	terrorområdet	blev	gjort	til	en	selv-
stændig	afdeling,	afdeling	5.

I	forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	ringede	
han	til	chefen	for	Københavns	Politis	røveriafdeling,	kriminalinspektør	Kurt	Ol-
sen,	og	henledte	opmærksomheden	på	Appel-gruppens	medlemmer.	Han	me-
ner,	at	han	henviste	til	oplysninger	om	gruppen,	som	PET,	så	vidt	han	husker,	
havde	givet	Københavns	Politi	et	halvt	år	tidligere.	Oplysningerne	var	blevet	gi-
vet	 til	Københavns	Politi	 i	 form	af	et	uddrag	af	Erling	Sigurd	Hjorts	 rapport.19	
Baggrunden	 for	at	give	Københavns	Politi	dette	uddrag	var,	at	det	 var	oplagt,	
at	forholdet	på	Lobeliavej	var	et	led	i	forberedelsen	af	noget	større.	Han	husker	
ikke,	hvem	i	røveriafdelingen	der	fik	oplysningerne.	Hans	erindring	om	dette	tip	
til	Københavns	Politi	et	halvt	år	inden	røveriet	mod	Daells	Varehus	er	dog	noget	
usikker,	og	han	er	ikke	100%	sikker	på,	at	det	fandt	sted,	men	det	er	sådan,	som	
han	husker	det	i	dag.	Han	sagde	til	Kurt	Olsen,	at	på	baggrund	af	oplysningerne	
om	Appel-gruppen,	herunder	om	PFLP’s	genaktivering	af	gruppen,	da	var	grup-
pens	medlemmer	et	godt	bud	på,	hvem	der	kunne	være	gerningsmændene	til	
røveriet,	hvis	Københavns	Politi	ikke	havde	andet	at	gå	efter.	Hertil	svarede	Kurt	
Olsen,	at	Københavns	Politi	nok	selv	skulle	styre	efterforskningen	af	røveriet.	Det	
behøvede	PET	ikke	at	blande	sig	i.	Samtalen	fandt	sted	lige	efter	julen	i	1986,	da	
de	havde	hørt,	at	Københavns	Politi	ingen	spor	havde	at	gå	efter.	Han	er	ikke	be-
kendt	med,	om	der	i	øvrigt	var	kontakt	mellem	PET	og	Københavns	Politi	i	forbin-
delse	med	efterforskningen	af	røveriet.	Det	er	muligt,	idet	alle	i	terrorafdelingen	
var	bekendt	med,	at	han	havde	ringet	til	Kurt	Olsen,	og	der	var	flere	personlige	
relationer	mellem	medarbejdere	 i	 terrorafdelingen	og	medarbejdere	 i	Køben-
havns	Politis	røveriafdeling.	Han	hørte	ikke	om,	at	Niels	Bach	Christensen	havde	
kontakt	med	PET	i	forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet.	PET	foretog	ikke	
nogen	 særskilt	 efterforskning	 mod	 Appel-gruppen	 i	 forbindelse	 med	 røveriet	
og	havde	ikke	observeret	noget	mistænkeligt	omkring	Appel-gruppen	i	relation	
hertil	i	forbindelse	med	den	igangværende	overvågning	af	gruppen.	Han	husker	
ikke,	at	der	var	nogle	medarbejdere	fra	PET,	der	på	gerningsdagen	foretog	ob-
servationer	mod	Appel-gruppens	medlemmer.	Han	blev	foreholdt,	at	et	tidligere	

18	 Protokol	51.
19	 Rapport	af	28.	august	1986	vedrørende	”APPLE-gruppen.”.	Se	kapitel	3,	afsnit	3.6.2.
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vidne	fra	PET	har	forklaret	for	kommissionen,	at	fire	til	fem	mand	fra	afdeling	T	
kort	efter	røveriet	kørte	ud	for	at	konstatere,	hvor	gruppens	medlemmer	befandt	
sig,	og	at	der	ikke	blev	udarbejdet	observationsrapporter	herom,	idet	der	ikke	var	
noget	af	interesse.	Hertil	forklarede	han,	at	det	lyder	meget	rigtigt.	Det	kunne	
godt	forekomme	dengang,	at	der	ikke	blev	skrevet	rapporter	i	en	sådan	situation,	
hvor	det	ikke	var	observationstjenesten,	der	foretog	observationen,	og	der	ikke	
var	noget	af	interesse	at	rapportere	om.	Han	blev	foreholdt	følgende	fra	”Politiets	
hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	135:	

”…
Hvis	PET	reagerede	på	den	mistanke,	som	det	er	hævet	over	enhver	tvivl,	
at	de	havde,	må	Weimann	og	hans	kumpaner	være	blevet	skygget	på	deres	
udflugter	til	de	mange	pengeinstitutter	i	tiden	efter	kuppet	mod	Daells	Va-
rehus.	På	det	tidspunkt	har	PET	næppe	været	i	tvivl	om,	at	der	var	rigelige	
beviser	mod	bandemedlemmerne	til	at	lade	dem	anholde.	Medmindre	PET	
slet	 ikke	 var	 interesseret	 i,	 at	 Blekingegadebanden	 skule	 opdages?	 Må-
ske	var	hele	 formålet	med	Operation	Pineapple	 i	 virkeligheden	at	skaffe	
oplysninger	til	den	israelske	samarbejdspartner	Mossad.	Oplysninger	om	
PFLP’s	danske	samarbejdspartnere,	og	om	hvordan	de	fragtede	pengene	
ud	af	landet	og	videre	til	Mellemøsten.
…”

Hertil	forklarede	han,	at	rigtigheden	af	det	citerede	bl.a.	forudsætter,	at	der	var	
døgnovervågning	af	Appel-gruppens	medlemmer,	hvilket	ikke	var	tilfældet,	idet	
det	henset	til	observationstjenestens	størrelse	dengang	var	en	umulighed.	Der	
var	således	 ikke	engang	mandskab	til	at	holde	dem	under	observation	en	hel	
dag.	Operation	Pineapple	var	 rettet	mod	at	afdække	PFLP’s	virksomhed	her	 i	
landet	og	således	ikke	mod	at	skaffe	oplysninger	til	Mossad.	

Han	blev	foreholdt	følgende	fra	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	
Blekingegadesagen”,	s.	129:

”…	Under	alle	omstændigheder	fik	Røveriafdelingens	chef,	Niels	Bach,	sat	
et	 møde	 op	 med	 efterretningstjenesten.	 Det	 var	 helt	 ekstraordinært,	 for	
normalt	var	der	som	nævnt	ingen	kontakt	mellem	det	almindelige	og	det	
hemmelige	politi.	Niels	Bach	måtte	da	også	gå	tomhændet	hjem	med	den	
ubrugelige	besked,	at	PET	ikke	havde	nogen	særlig	mistanke	i	den	forelig-
gende	sag,	men	at	man	da	kendte	til	flere	grupperinger,	som	kunne	tæn-
kes	at	stå	bag	lignende	kriminalitet.	PET	lovede	at	iværksætte	overvågning	
af	disse	grupper,	næste	gang	et	stort	røveri	fandt	sted	i	København.
…
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PET’s	nedslående	besked	til	Niels	Bach	må	siges	at	være	bemærkelses-
værdig,	når	vi	i	dag	ved,	at	tjenesten	få	måneder	forinden	havde	iværksat	
Operation	 Pineapple	 på	 en	 direkte	 mistanke	 om,	 at	 Appel-gruppen	 var	 i	
færd	med	at	forberede	nye	storkup.
...”

Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	husker	den	beskrevne	henvendelse	fra	Niels	
Bach	Christensen.	Igen	må	det	pointeres,	at	Operation	Pineapple	ikke	var	iværk-
sat	 for	 at	 efterforske	 røverier.	 Operationen	 var	 iværksat	 for	 at	 afsløre	 PFLP’s	
hemmelige	operationer	i	Danmark	gennem	to	danske	celler.	I	øvrigt	var	det	åbne	
politi	 bekendt	 med	 PET’s	 mistanke	 mod	 Appel-gruppen.	 PET	 havde	 således	 i	
forbindelse	med	alle	de	røverier,	som	PET	mistænkte	Appel-gruppen	for	at	stå	
bag,	videregivet	alle	oplysninger	af	betydning	 for	det	almindelige	politis	efter-
forskning	af	sagerne	til	de	pågældende	politikredse.	Det	skete	således	i	forbin-
delse	med	sagen	om	frihedsberøvelse	og	 forsøg	på	bankrøveri	 i	Glostrup	den		
7.	juli	1980,	røveriet	mod	en	pengetransport	fra	Den	Danske	Bank	i	Lyngby	den		
2.	marts	1983	og	røveriet	mod	Daells	varehus.	Problemet	var	måske,	at	de	for-
skellige	kredse	ikke	arbejdede	sammen	om	en	opklaring	af	røverierne.	Dengang	
var	der	 ikke	et	organ,	som	havde	det	samlede	overblik.	Han	blev	 foreholdt,	at	
Niels	Bach	Christensen	i	sin	forklaring	for	kommissionen	den	27.	april	2012	for-
klarede	bl.a.,	at	hans	henvendelse	til	PET	var	begrundet	i,	at	Københavns	Politi	
overvejede,	om	det	kunne	være	udlændinge,	der	stod	bag	røveriet,	idet	der	i	ud-
landet	var	eksempler	på	tidligere	militærfolk	eller	politifolk,	som	havde	udført	
røverier,	herunder	en	bande	i	Sverige	kaldet	”Militærligaen”.		Hertil	forklarede	
han,	at	han	ikke	ved,	hvem	hos	PET	Niels	Bach	Christensen	talte	med.	Han	er	
bekendt	med	”Militærligaen”,	der	ikke	havde	noget	med	ekstremisme	eller	ter-
rorisme	at	gøre.	

Han	 blev	 foreholdt	 anmodning	 af	 29.	 maj	 1987	 om	 kontrolregistrering	 af	 Jan	
Weimann,	Torkil	Lauesen,	Peter	Døllner	og	Niels	Jørgensen	udarbejdet	af	PET	
samt	notits	af	3.	juni	1987	fra	Rigspolitichefens	afdeling	G	til	kriminalregisteret	
med	anmodning	om	slettelse	af	kontrolregistreringen.	Af	påtegning	på	notitsen	
fremgår	bl.a.,	at	”[politimesteren	i	PET’s	tjenestenummer]	har	d.d.	resolveret	at	
ovennævnte	personers	kontrolregistrering	i	KR	skal	slettes,	hvilket	KR	er	under-
rettet	om.”	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	har	nogen	erindring	om	kontrolre-
gisteringen	og	den	efterfølgende	slettelse	heraf.	Kontrolregistrering	fungerede	
således,	at	såfremt	den	kontrolregistrerede	person	blev	stoppet	af	politiet,	da	
ville	der	gå	besked	til	PET	herom.	Beskeden	ville	komme	fra	centralt	sted,	såle-
des	at	den	stoppende	betjent	ikke	ville	kunne	se,	at	der	var	en	kontrolregistrering	
på	personen.	I	en	notits	som	den	foreliggende	er	angivelsen	af	politimesterens	
tjenestenummer	udtryk	for,	at	det	var	politimesteren,	der	havde	truffet	beslut-
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ningen.	Han	er	 ikke	klar	over,	hvorfor	politimesteren	besluttede,	at	kontrolre-
gistreringen	skulle	slettes.	Han	ved	ikke,	hvad	baggrunden	var	for,	at	der	ikke	
på	et	langt	tidligere	tidspunkt	var	etableret	en	kontrolregistrering	af	gruppens	
medlemmer.	Årsagen	hertil	 kan	muligvis	have	 været,	at	det	 ville	have	 været	 i	
strid	med	reglerne	om	kontrolregistrering.	

Også	i	forbindelse	med	røveriet	og	drabet	ved	Købmagergade	Postkontor	ringe-
de	han	til	Kurt	Olsen	hos	Københavns	Politi.	Han	spurgte	Kurt	Olsen,	om	den-
ne	kunne	huske	samtalen	om	Appel-gruppen,	som	de	havde	haft	i	forbindelse	
med	røveriet	mod	Daells	Varehus.	Det	kunne	Kurt	Olsen.	Han	orienterede	Kurt	
Olsen	om,	at	han	havde	givet	ordre	til,	at	gruppens	medlemmer	skulle	overvå-
ges,	og	spurgte,	hvad	Kurt	Olsens	mening	var	om	Appel-gruppens	medlemmer	
som	mulige	gerningsmænd	til	røveriet	og	drabet	ved	Købmagergade	Postkontor.	
Kurt	Olsen	sagde,	at	det	måtte	være	efterretningstjenestens	hjernespind	at	få	
denne	tanke,	hvilket	var	afslutningen	på	deres	samtale.	PET	fortsatte	imidlertid	
efterforskningen	mod	Appel-gruppen.	Hverken	efter	samtalen	med	Kurt	Olsen	i	
forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus	eller	efter	samtalen	i	forbindelse	
med	røveriet	og	drabet	ved	Købmagergade	Postkontor	skrev	han	notat	om	sam-
talen.	I	dag	skriver	man	notater	over	sådanne	samtaler,	men	det	gjorde	man	ikke	
dengang.	Han	skrev	det	formentlig	alene	ned	på	en	seddel,	som	han	anvendte	til	
sit	referat	af	samtalen	på	næste	dags	morgenmøde.

Hilbert	Winther-Hinge20	
Hilbert	Winther-Hinge	har	forklaret	bl.a.,	at	han	i	1966	begyndte	i	PET´s	afdeling	
2,	der	beskæftigede	sig	med	uro.	Afdelingen	skiftede	under	en	omorganisering	
navn	til	afdeling	C.	Senere	kom	han	på	”russerholdet”,	og	efterfølgende	var	han	
uddannelsesleder.	Det	kan	godt	passe,	at	han	var	uddannelsesleder	fra	1976	til	
1978.	Derefter	var	han	en	kort	overgang	i	observationstjenesten,	inden	han	blev	
afdelingsleder	 i	afdeling	C,	hvilket	han	var	til	ca.	1989/90.	Mens	han	var	afde-
lingsleder	i	afdeling	C,	blev	afdelingen	en	kort	overgang	lagt	sammen	med	afde-
ling	T,	der	havde	terror	som	arbejdsområde.	Han	var	afdelingsleder	i	den	sam-
menlagte	afdeling.	I	forlængelse	heraf	kom	han	på	ny	til	observationstjenesten.

Han	er	ikke	bekendt	med,	om	der	var	kontakt	mellem	PET	og	Københavns	Politi	
i	forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986.	Han	blev	
foreholdt,	 at	 tidligere	 vidner	 for	kommissionen	har	 forklaret,	 at	Frank	Jensen	
kontaktede	 kriminalinspektør	 Kurt	 Olsen,	 Københavns	 Politi,	 med	 et	 tip	 ved-
rørende	Appel-gruppen	efter	røveriet.	Hertil	 forklarede	han,	at	han	 ikke	hørte	

20	 Protokol	71.
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herom.	Han	blev	foreholdt,	at	tidligere	vidner	også	har	forklaret,	at	Niels	Bach	
Christensen,	Københavns	Politi,	senere	engang	i	1987	var	ude	hos	PET	i	forbin-
delse	med	efterforskningen	af	 røveriet.	Hertil	 forklarede	han,	at	han	 ikke	har	
kendskab	hertil.	

Af	rapport	af	24.	februar	1987	”Vedr.:	Samtale	om	røveriet	i	Daells	Varehus	den	
22.	december	1986.”	udarbejdet	af	PET	fremgår	bl.a.:	

”…
Ifølge	kladdebogen	den	25.	december	1986	udspandt	der	sig	følgende	sam-
tale	mellem	Thorkild	LAUESEN	og	hans	mor´s	tidligere	samlever	Leif	…
LAUESEN	foretager	opkald	til	nummer	…,	der	tilhører	hans	mor	…

Thorkild:	Ønsker	god	jul
LEIF:	Takker	for	”det	nyttige	udstyr”	–	spørger,	om	det	ikke	var	besværligt	
at	få	det	samtidig	med	de	5	millioner?
Thorkild:	Nej,	det	gik	–	(pinlig	tavshed??)
LEIF:	Griner	…..	det	er	den	slags	småting,	der	sommetider	fælder.

Thorkild:	Ja,	–	når	jeg	nu	var	i	Dalle	Valle	-.
…

Nævnte	bånd	vil	blive	opbevaret	indtil	videre...”

Foreholdt	dette,	forklarede	han,	at	han	ikke	mindes	at	have	hørt	herom.	

Der	var	nogle	af	Appel-gruppens	medlemmer,	der	var	med	til	at	etablere	Café	
Liberation,	men	han	husker	ikke	i	øvrigt	nærmere	om	forløbet	af	overvågningen	
af	gruppen	i	perioden	efter	røveriet	mod	Daells	Varehus,	herunder	om	forgæves	
bestræbelser	på	at	få	etableret	rumaflytninger	i	lokaler	med	tilknytning	til	Ap-
pel-gruppen.	

Han	blev	foreholdt	anmodning	af	29.	maj	1987	om	kontrolregistrering	af	Jan	Wei-
mann,	Torkil	Lauesen,	Peter	Døllner	og	Niels	Jørgensen	udarbejdet	af	PET	med	
påtegning	”Kontrolspærret	i	KR”	2.	juni	1987	samt	notits	af	3.	juni	1987	fra	Rigs-
politichefens	 afdeling	 G	 til	 kriminalregisteret	 med	 anmodning	 om	 slettelse	 af	
kontrolregistreringen.	Af	påtegning	på	notitsen	fremgår	bl.a.,	at	”[politimesteren	
i	PET’s	tjenestenummer]	har	d.d.	resolveret	at	ovennævnte	personers	kontrolre-
gistrering	i	KR	skal	slettes,	hvilket	KR	er	underrettet	om.”	Hertil	forklarede	han,	
at	angivelsen	af	politimesterens	tjenestenummer	betød,	at	det	var	politimeste-
ren,	der	havde	truffet	beslutningen.	Angivelse	af	politimesterens	tjenestenum-
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mer	var	ikke	en	henvisning	til	PET	som	sådan.	En	kontrolregistrering	indebar,	
at	PET	ville	blive	underrettet,	hvis	den	registrerede	blev	stoppet.	Han	har	ingen	
erindring	om	baggrunden	for	kontrolregistreringen	af	Appel-gruppens	medlem-
mer	og	den	efterfølgende	sletning	heraf.

Per	Claus	Larsen21	
Per	Claus	Larsen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	den	1.	februar	1983	fik	stillingen	som	
kriminalinspektør	i	PET.	Efter	ni	år	i	denne	stilling	kom	han	til	Glostrup	Politi,	
hvor	han	var	i	et	års	tid,	inden	han	igen	kom	til	Københavns	Politi.

I	forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	henledte	
PET	 Københavns	 Politis	 opmærksomhed	 på	 Appel-gruppen.	 Henvendelsen	 til	
Københavns	Politi	skete	ved,	at	Frank	Jensen	ringede	til	chefen	for	røveriafde-
lingen,	kriminalinspektør	Kurt	Olsen.	Han	mener,	at	det	skete	uden	forudgående	
aftale	med	ham,	men	at	han	efterfølgende	blev	orienteret	herom.	Som	afdelings-
leder	kunne	Frank	Jensen	give	et	sådant	tip	på	eget	initiativ.	Tippet	gik	ud	på,	at	
PET	havde	en	fornemmelse	af,	at	det	kunne	være	Appel-gruppens	medlemmer,	
der	var	gerningsmænd	til	røveriet,	hvorfor	det	kunne	være	en	mulighed	at	ef-
terforske	 mod	 denne	 gruppe,	 hvis	 der	 ikke	 var	 andre	 spor.	 Frank	 Jensen	 gav	
Kurt	Olsen	navnene	på	gruppens	medlemmer.	”Tippet	blev	ikke	modtaget	som	
en	gave	af	Københavns	Politi”,	hvilket	formentlig	skulle	ses	i	lyset	af	det	gene-
relle	forhold	mellem	PET	og	det	åbne	politi	i	den	periode,	hvor	der	var	en	smule	
mistro	over	for	PET,	hvilket	i	vidt	omfang	skyldtes	PET’s	håndhævelse	af	”need	
to	know”-princippet.	Han	tror	 ikke,	at	PET	gav	Københavns	Politi	noget	skrift-
ligt	 materiale.	 Efter	 Københavns	 Politis	 reaktion	 på	 tippet	 om	 Appel-gruppen	
fandt	PET	 ikke	anledning	til	yderligere	 forsøg	på	at	 få	Københavns	Politi	 til	at	
efterforske	mod	Appel-gruppen	i	forbindelse	med	røveriet.	Efter	hans	opfattel-
se	havde	PET	ingen	beviser	eller	andet,	der	ville	kunne	overbevise	Københavns	
Politi	om,	at	det	var	det	rette	at	gøre,	og	der	ville	derfor	ikke	have	været	ide	i	at	
invitere	Københavns	Politi	ud	for	at	gennemgå	for	dem,	hvad	PET	havde.	Han	er	
ikke	bekendt	med,	om	der	i	øvrigt	var	kontakt	mellem	PET	og	Københavns	Politi	
i	 anledning	 af	 røveriet.	 Han	 ved,	 at	 der	 i	 forbindelse	 med	 efterforskningen	 af	
røveriet	var	nogle	medarbejdere	fra	Københavns	Politi	ude	hos	Lyngby	Politi	for	
at	se	materialet	fra	efterforskningen	af	røveriet	i	Lyngby.	Han	hørte	ikke	om,	at	
Niels	Bach	Christensen	fra	Københavns	Politi	skulle	have	haft	kontakt	med	PET	
i	forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus.	Han	blev	foreholdt,	at	Niels	Bach	
Christensen	i	sin	forklaring	for	kommissionen	den	27.	april	2012	forklarede	bl.a.,	
at	han	henvendte	sig	til	PET	efter	røveriet,	idet	Københavns	Politi	overvejede,	om	

21	 Protokol	31	og	52.
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det	kunne	være	udlændinge,	der	stod	bag	røveriet,	da	der	i	udlandet	var	eksem-
pler	på	tidligere	militærfolk	eller	politifolk,	som	havde	udført	røverier,	herunder	
en	 bande	 i	 Sverige	 kaldet	 ”Militærligaen”.	 	 Hertil	 forklarede	 han,	 at	 han	 ikke	
hørte	om	denne	henvendelse.	

PET	havde	 ingen	konkrete	spor	mod	Appel-gruppen	efter	røveriet	mod	Daells	
Varehus.	Den	kendte	samtale	mellem	Torkil	Lauesen	og	dennes	mors	tidligere	
samlever	havde	efter	hans	opfattelse	ingen	bevismæssig	værdi,	idet	det	bare	var	
en	sjov	bemærkning.	Han	husker	 ikke,	hvornår	han	hørte	om	denne	samtale.	
Foreholdt,	 at	 der	 af	 rapport	 af	 24.	 februar	 1987	 ”Vedr.:	 Samtale	 om	 røveriet	 i		
Daells	Varehus	den	22.	december	1986.”	udarbejdet	af	PET	bl.a.	fremgår,	at	bån-
det	med	samtalen	ville	blive	opbevaret	indtil	videre,	forklarede	han,	at	han	tror,	
at	båndene	sædvanligvis	blev	opbevaret	længe.	Han	er	ikke	klar	over,	hvor	lang	
tid	der	gik,	inden	de	blev	slettet.	

Han	blev	foreholdt	mødekort	fra	PET,	hvoraf	bl.a.	fremgår:

”…
Møder	i	DECEMBER	1986
…

22/	Røveri	mod	Daells	Varehus
[j.nr.	 vedrørende	 sag	 om	 PFLP’s	 forsøg	 på	 at	 genoptage	 kontakten	 til	 	
Appel-gruppen]
…”

Hertil	forklarede	han,	at	dette	passer	fint	med,	at	PET	straks	havde	en	mistanke	
om,	at	det	kunne	være	Appel-gruppen,	der	stod	bag	røveriet.	Han	mener	ikke,	at	
PET	 iværksatte	nogen	særskilt	efterforskning	mod	Appel-gruppen	vedrørende	
røveriet.	Han	blev	foreholdt,	at	et	tidligere	vidne	fra	PET	har	forklaret	for	kom-
missionen,	at	fire	til	fem	mand	fra	afdeling	T	kort	efter	røveriet	kørte	ud	for	at	
konstatere,	 hvor	 gruppens	 medlemmer	 befandt	 sig,	 og	 at	 der	 ikke	 blev	 udar-
bejdet	observationsrapporter	herom,	idet	der	ikke	var	noget	af	interesse.	Hertil	
forklarede	han,	at	han	ikke	var	bekendt	hermed.	

Af	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	135,	
fremgår	bl.a.:	

”…
Hvis	PET	reagerede	på	den	mistanke,	som	det	er	hævet	over	enhver	tvivl,	
at	de	havde,	må	Weimann	og	hans	kumpaner	være	blevet	skygget	på	deres	
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udflugter	til	de	mange	pengeinstitutter	i	tiden	efter	kuppet	mod	Daells	Va-
rehus.	På	det	tidspunkt	har	PET	næppe	været	i	tvivl	om,	at	der	var	rigelige	
beviser	mod	bandemedlemmerne	til	at	lade	dem	anholde.	Medmindre	PET	
slet	 ikke	 var	 interesseret	 i,	 at	 Blekingegadebanden	 skule	 opdages?	 Må-
ske	var	hele	 formålet	med	Operation	Pineapple	 i	 virkeligheden	at	skaffe	
oplysninger	til	den	israelske	samarbejdspartner	Mossad.	Oplysninger	om	
PFLP’s	danske	samarbejdspartnere,	og	om	hvordan	de	fragtede	pengene	
ud	af	landet	og	videre	til	Mellemøsten.
…”

Hertil	forklarede	han,	at	som	det	fremgik	af	sagen	mod	Appel-gruppen	efter	rø-
veriet	og	drabet	ved	Købmagergade	Postkontor,	var	der	på	ingen	måde	”rigelige	
beviser”	mod	gruppens	medlemmer	vedrørende	 røveriet	mod	Daells	Varehus.	
Frank	Jensens	tip	til	Københavns	Politi	efter	røveriet	mod	Daells	Varehus	viser,	
at	PET	var	interesseret	i,	at	Appel-gruppen	blev	opdaget.	

Han	blev	foreholdt	anmodning	af	29.	maj	1987	om	kontrolregistrering	af	Jan	Wei-
mann,	Torkil	Lauesen,	Peter	Døllner	og	Niels	Jørgensen	udarbejdet	af	PET	med	
påtegning	”Kontrolspærret	i	KR”	2.	juni	1987	samt	notits	af	3.	juni	1987	fra	Rigs-
politichefens	 afdeling	 G	 til	 kriminalregisteret	 med	 anmodning	 om	 slettelse	 af	
kontrolregistreringen.	Af	påtegning	på	notitsen	fremgår	bl.a.,	at	”[politimesteren	
i	PET’s	tjenestenummer]	har	d.d.	resolveret	at	ovennævnte	personers	kontrol-
registrering	 i	KR	skal	slettes,	hvilket	KR	er	underrettet	om.”	Hertil	 forklarede	
han,	at	han	ikke	mindes	at	have	været	orienteret	herom.	En	kontrolregistrering	
i	Kriminalregisteret	var	en	registrering,	der	ikke	umiddelbart	kunne	ses.	Regi-
streringen	fungerede	således,	at	PET	fik	underretning,	hvis	der	blev	spurgt	på	
den	registrerede	person,	eller	der	kom	nytilførsler	vedrørende	denne.	Han	ved	
ikke,	hvad	baggrunden	var	for,	at	kontrolregistreringen	blev	slettet	dagen	efter	
iværksættelsen	heraf.	Det	kan	skyldes,	at	der	 ikke	var	grundlag	 for	en	sådan	
registrering.	I	en	notits	som	den	foreliggende	kan	angivelsen	af	politimesterens	
tjenestenummer	være	udtryk	for,	såvel	at	det	var	politimesteren,	der	havde	truf-
fet	beslutningen,	som	at	beslutningen	var	truffet	af	PET.
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Af	rapport	af	14.	oktober	1987	”Vedr.:	PFLP-kontakt	til	en	ansat	i	Café	Libera-
tion.”	udarbejdet	af	PET	fremgår	bl.a.:

”…
Konklusion:
Det	 er	 næsten	 fastlagt,	 at	 JØRGENSEN	 og	 …	 er	 vidende	 om	 hinandens	
kontakter	til	PFLP,	men	der	foreligger	ingen	umiddelbare	spor,	om	…	er	
vidende	om	APPLE-gruppens	eksistens	og	dens	økonomiske	kriminalitet	
til	fordel	for	PFLP.”

Foreholdt	dette,	 forklarede	han,	at	han	finder	konklusionen	 lidt	håndfast.	Han	
ville	have	skrevet	”eventuelle	økonomiske	kriminalitet	til	fordel	for	PFLP”.	

Han	blev	foreholdt	retsbog	af	21.	september	1987,	hvoraf	fremgår,	at	PET	ikke	
ønskede	fornyet	aflytningstilladelse	vedrørende	Hassan	Abu-Dayas	telefon.	Her-
til	 forklarede	han,	at	det	muligvis	 var	 fordi,	der	 i	en	periode	 ikke	var	kommet	
interessante	oplysninger	fra	aflytningen	heraf.	

PET’s	overvågning	af	Appel-gruppen	var	fladet	ud	op	til	røveriet	og	drabet	ved	
Købmagergade	Postkontor.	Han	er	lidt	i	tvivl	om,	hvorvidt	der	var	igangværende	
aflytning	af	Café	Liberation	på	gerningstidspunktet,	men	der	var	ikke	aflytninger	
i	gang	mod	medlemmerne	af	gruppen,	hvilket	konstateredes	under	efterforsk-
ningen	efter	 røveriet	og	drabet	 ved	Købmagergade	Postkontor.	De	 indtegnede	
således	alle	indgreb	i	meddelelseshemmeligheden	over	for	gruppens	medlem-
mer	på	en	tidslinje,	og	det	fremgik	heraf,	at	der	kun	i	forbindelse	med	røveriet	
mod	Daells	Varehus	havde	været	igangværende	indgreb	i	meddelelseshemme-
ligheden	over	for	gruppens	medlemmer.

Mikael	Lyngbo22	
Mikael	Lyngbo	har	forklaret	bl.a.,	at	den	15.	august	1983	tiltrådte	han	som	vice-
politimester	i	PET,	hvor	han	var	til	sin	udnævnelse	til	vicestatsadvokat	for	Fyn	
den	15.	januar	1989.	

Foreholdt	retsbog	af	6.	februar	1987,	hvoraf	fremgår	bl.a.,	at	han	mødte	i	retten	
og	redegjorde	for,	at	PET	ikke	ønskede	fornyet	aflytningstilladelse	for	Manifests	
lokaler,	forklarede	han,	at	hans	fremmøde	i	retten	ikke	var	udtryk	for,	at	sagen	
var	blevet	opgraderet.	Det	var	ofte	tilfældigt,	hvem	der	mødte	i	retten	i	en	sag.		
Aflytningen	 af	 Manifests	 lokaler	 var	 ikke	 blevet	 gennemført,	 og	 man	 rettede	 i	

22	 Protokol	34.
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stedet	 opmærksomheden	 mod	 Café	 Liberation,	 som	 Appel-gruppen	 var	 med	
til	at	etablere.	PET	indhentede	rettens	tilladelse	til	at	rumaflytte	Caféens	loka-
ler,	og	de	havde	mange	drøftelser	i	ledelsen	om,	hvorvidt	det	skulle	forsøges	at	
iværksætte	rumaflytningen.	Rumaflytningen	blev	imidlertid	aldrig	til	noget,	idet	
risikoen	for	afsløring	var	for	stor.	

Han	har	ingen	erindring	om,	hvorvidt	der	var	kontakt	mellem	PET	og	Københavns	
Politi	i	forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986.

Foreholdt	rapport	af	3.	februar	1987	”Vedr.:	”APPLE-gruppen”	i	Danmark.	Emne:	
Oprettelse	af	café	på	Islands	Brygge.”	og	kendelse	af	6.	februar	1987	om	tilladel-
se	til	rumaflytning	af	Café	Liberations	lokaler,	forklarede	han,	at	overvågningen	
af	gruppen	da	var	en	del	af	den	kontinuerlige	intensive	overvågning	af	gruppen	
siden	beslutningen	herom	blev	truffet	i	sommeren	1986.	

Henning	Fode23	
Henning	Fode	har	forklaret	bl.a.,	at	han	den	1.	november	1984	blev	politimester	
i	PET,	hvilket	han	var	indtil	1.	oktober	1987,	hvor	han	blev	vicerigspolitichef	med	
ansvar	for	de	operative	afdelinger.

I	 forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	sagde	
Per	 Larsen	 under	 morgenparolen,	 at	 det	 garanteret	 var	 Appel-gruppen	 igen.	
Derefter	 henvendte	 PET	 sig	 til	 Københavns	 Politi	 for	 at	 gøre	 opmærksom	 på,	
at	det	her	klart	var	noget,	man	burde	interessere	sig	for,	og	at	det	kunne	være	
Appel-gruppen,	der	stod	bag.	PET	havde	ingen	beviser	for	noget	som	helst,	men	
det	 var	 formentlig	 trenden	 fra	 de	 tidligere	 røverier,	 som	 man	 mistænkte	 Ap-
pel-gruppen	for	at	stå	bag,	der	gjorde,	at	man	i	PET	syntes,	at	Københavns	Politi	
skulle	 inddrage	Appel-gruppen	i	efterforskningen.	Han	ved	ikke,	hvordan	kon-
takten	til	Københavns	Politi	foregik,	men	det	har	antageligvis	været	telefonisk	til	
chefen	for	røveriafdelingen,	og	han	ved	heller	ikke,	om	det	var	Per	Larsen	eller	
en	anden	medarbejder,	der	henvendte	sig.	Hvis	han	selv	skulle	have	ringet	 til	
Københavns	Politi,	ville	han	have	ringet	til	politidirektøren,	hvilket	ikke	ville	være	
særlig	praktisk,	da	politidirektøren	ikke	sad	med	efterforskningen.	Ham	bekendt	
foretog	PET	sig	 ikke	yderligere	mod	Appel-gruppen	 i	 forbindelse	med	røveriet	

23	 Protokol	69.
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mod	Daells	Varehus.	Han	blev	foreholdt	rapport	af	24.	februar	1987	”Vedr.:	Sam-
tale	om	røveriet	 i	Daells	Varehus	den	22.	december	1986”	udarbejdet	af	PET,	
hvoraf	bl.a.	fremgår:	

”…
LAUESEN	foretager	opkald	til	nummer	…,	der	tilhører	hans	mor	…

Thorkild:	Ønsker	god	jul
LEIF:	Takker	for	”det	nyttige	udstyr”	–	spørger,	om	det	ikke	var	besværligt	
at	få	det	samtidig	med	de	5	millioner?
Thorkild:	Nej,	det	gik	–	(pinlig	tavshed??)
LEIF:	Griner	…..	det	er	den	slags	småting,	der	sommertider	fælder.
Thorkild:	Ja,	–	Når	jeg	nu	var	i	Dalle	Valle	-.
…

Nævnte	bånd	vil	blive	opbevaret	indtil	videre...”

Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	erindrer,	om	han	blev	gjort	bekendt	med	denne	
samtale.	Sædvanligvis	ville	han	ikke	blive	orienteret	om	en	sådan.	Der	er	tale	om	
en	efterforskningsoplysning,	der	i	givet	fald	ville	blive	givet	videre	til	Københavns	
Politi,	hvis	det	kunne	have	interesse	for	dem,	muligt	klausuleret	således	at	de	
kun	skulle	bruge	den,	hvis	det	var	således,	at	de	gjorde	det	med	PET´s	indforstå-
else,	men	hvis	det	kunne	være	et	led	i	deres	efterforskning,	ville	PET	ikke	holde	
sådan	noget	tilbage.

Efter	tippet	til	Københavns	Politi	fulgte	PET	ikke	efterforskningen	af	røveriet	mod	
Daells	Varehus,	og	han	er	 ikke	klar	over,	hvad	tippet	 førte	til	hos	Københavns	
Politi.

I	 perioden	 fra	 røveriet	 i	Daells	Varehus	og	 frem	 til	hans	 fratræden	1.	oktober	
1987	som	chef	 for	PET	havde	PET	 ikke	specielt	 fokus	på	Appel-gruppen.	PET	
havde	ikke	fået	noget	ud	af	operation	Pineapple	og	den	massive	indsats	mod	Ap-
pel-gruppen	hen	over	efteråret	1986,	hvorfor	det	ikke	var	forsvarligt	at	fortsætte	
hermed.	”De	var	for	dygtige”.

Han	blev	foreholdt	anmodning	af	29.	maj	1987	om	kontrolregistrering	af	Jan	Wei-
mann,	Torkil	Lauesen,	Peter	Døllner	og	Niels	Jørgensen	udarbejdet	af	PET	med	
påtegning	”Kontrolspærret	i	KR”	2.	juni	1987	samt	notits	af	3.	juni	1987	fra	Rigs-
politichefens	 afdeling	 G	 til	 kriminalregisteret	 med	 anmodning	 om	 slettelse	 af	
kontrolregistreringen.	Af	påtegning	på	notitsen	fremgår	bl.a.,	at	”[politimesteren	
i	PET’s	tjenestenummer]	har	d.d.	resolveret	at	ovennævnte	personers	kontrolre-
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gistrering	i	KR	skal	slettes,	hvilket	KR	er	underrettet	om.”	Hertil	forklarede	han,	
at	politimesterens	tjenestenummer	både	kunne	være	henvisning	til	politimeste-
ren	og	til	embedet	som	sådan.	I	den	foreliggende	situation	ville	det	typisk	være	
en	henvisning	til	politimesteren,	men	han	har	ingen	erindring	om	det	foreholdte,	
der	forundrer	ham	en	smule,	idet	der	ikke	skete	noget	ved	kontrolspærringen.	
Den	kreds,	der	opdaterede,	med	den	virkning	at	PET	blev	opmærksom	på,	at	
der	skete	en	opdatering,	fik	ikke	noget	at	vide	om,	at	der	var	en	kontrolspær-
ring,	hvorfor	kredsen	ikke	ville	blive	advaret	om,	at	der	var	et	eller	andet	i	værk.	
PET	alene	fik	oplysningerne	og	kunne	tage	kontakt	til	kredsen,	men	behøvede	
ikke	at	gøre	det.	Der	 var	 ingen	 retsplejeretlige	kriterier	 for,	hvilke	saglige	el-
ler	mistankemæssige	betingelser	der	skulle	være	til	stede	for	at	iværksætte	en	
kontrolregistrering.	De	interne	forskrifter	for,	hvilke	betingelser	der	skulle	være	
opfyldt	for	at	iværksætte	kontrolregistrering,	var	formentlig	alene,	at	det	skulle	
interessere	PET,	hvad	den	registrerede	person	gik	og	foretog	sig.	Det	virker	un-
derligt,	at	kontrolspærringen	er	pillet	ned	2	dage	efter.	Det	må	være	et	udtryk	
for,	at	det	var	overflødigt.	Hvis	der	ikke	var	noget	på	de	pågældende,	skulle	man	
naturligvis	ikke	sætte	det	op,	men	det	var	trods	alt	hovedpersoner,	som	PET	hav-
de	interesseret	sig	for	i	mange	år,	så	der	skete	ikke	noget	ved,	at	kontrolspær-
ringen	var	der.	En	efterforsker	havde	formentlig	ikke	kompetence	til	henholdsvis	
at	iværksætte	og	afmelde	en	kontrolregistrering.	Det	var	en	sektionsleder	eller	
nogen	derover,	der	traf	beslutning	herom,	og	det	var	normalt	 ikke	noget,	som	
politimesteren	ville	interessere	sig	for.

Hanne	Bech	Hansen24	
Hanne	Bech	Hansen	har	forklaret	bl.a.,	at	hun	i	1964	blev	cand.	jur.	I	slutningen	
af	august	1988	blev	hun	politimester	i	PET,	hvilket	hun	var	frem	til	den	1.	april	
1993,	hvor	hun	blev	statsadvokat	for	København.	

Hun	blev	politimester	i	PET	efter	Anders	Walsted	Hansen,	der	var	afgået	ved	dø-
den,	hvilket	betød,	at	overdragelsesforretningen	i	forbindelse	med	hendes	ind-
sættelse	i	embedet	var	anderledes	end	normalt.	Hun	blev	briefet	af	de	enkelte	
afdelinger	med	vicepolitimester	Michael	Lyngbo	og	kriminalinspektør	Per	Lar-
sen	i	spidsen	om	interessante	problemstillinger	og	sager	i	de	forskellige	afde-
linger,	herunder	Appel-gruppen.	Af	gennemgangen	vedrørende	Appel-gruppen	
fremgik	bl.a.,	hvorfor	man	interesserede	sig	for	dem,	og	hvor	meget	man	havde	
observeret	mv.	mod	dem,	uden	at	der	rigtig	var	kommet	noget	ud	af	det.	Hun	
fik	forhistorien	om	Gotfred	Appel,	KAK	og	gruppens	tilknytning	til	PFLP.	Grup-
pen	var	interessant	bl.a.	som	følge	af,	at	medlemmer	af	gruppen	havde	kontakt	

24	 Protokol	65.
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med	Sati	Bakier	og	 tilrejsende	PFLP-repræsentanter,	 ligesom	medlemmer	af	
gruppen	selv	havde	haft	rejser	til	Bagdad.	Desuden	opførte	medlemmerne	sig	
generelt	konspiratorisk,	hvilket	bl.a.	gav	sig	udslag	i,	at	det	var	helt	umuligt	at	
observere	imod	dem.	Det	var	som	om,	at	de	regnede	med	at	blive	observeret,	og	
de	stak	næsten	altid	af	fra	observatørerne.

Hun	fik	oplyst	bl.a.,	at	det	viste	sig,	at	når	observationsholdene	havde	”lagt	dem	
i	seng”,	hvilket	vil	sige,	at	observationsholdene	holdt	neden	for	deres	bopæl	og	
kunne	se,	at	nu	slukkede	de	 lyset,	og	observationsholdene	var	kørt	hjem,	”så	
stod	medlemmerne	op	og	lavede	deres	ulykker”.	Da	hun	tiltrådte	i	PET,	var	over-
vågningen	af	Appel-gruppen	aktuel	som	følge	af	gruppens	tilknytning	til	PFLP,	
men	det	var	også	som	følge	af,	at	man	mistænkte	gruppen	for	at	stå	bag	gro-
ve	 uopklarede	 røverier	 begået	 navnlig	 i	 Københavnsområdet.	 Baggrunden	 for	
mistanken	til	gruppen	var	bl.a.	medlemmernes	konspirative	måde	at	opføre	sig	
på.	Selv	om	man	aflyttede	deres	telefoner,	fik	man	ingensinde	nogen	indsigt	i,	
hvornår	de	skulle	mødes.	Derimod	så	man	af	og	 til,	at	de	holdt	møder	uden-
dørs.	Man	havde	således	ikke	noget	rigtig	at	have	mistanken	i,	men	man	vidste,	
at	man	 i	 forbindelse	med	de	 røverier,	 som	man	mistænke	gruppen	 for	at	 stå	
bag,	skulle	kigge	efter	nogle	meget	professionelle	forbrydere,	der	var	i	stand	til	
at	holde	oplysninger	om	forbrydelserne	 inden	for	egne	rækker,	 idet	der	 ingen	
rygter	var	i	forbrydermiljøerne	om,	hvem	der	havde	begået	disse	grove	røverier,	
som	hun	hørte	om.	Hun	husker	ikke,	om	hun	i	forbindelse	med	denne	briefing	
om	Appel-gruppen	hørte	om	anholdelsen	af	Niels	Jørgensen	den	3.	juni	1986	på	
Lobeliavej	på	Amager	for	forsøg	på	biltyveri	mv.	Hun	husker	heller	ikke,	om	der	
var	igangværende	aflytninger	af	Appel-gruppen	ved	hendes	tiltræden,	men	der	
havde	i	hvert	fald	til	tæt	op	til	hendes	ansættelse	været	aflytninger	af	gruppen.	
Derimod	var	der	med	sikkerhed	ikke	igangværende	aflytninger,	da	røveriet	mod	
en	pengetransport	ved	Købmagergade	Postkontor	i	København	og	drabet	på	en	
politibetjent	den	3.	november	1988	fandt	sted.	Foreholdt	retsbog	af	22.	august	
1988,	 hvoraf	 fremgår,	 at	 den	 mødende	 anklager	 redegjorde	 for	 sagen	 og	 be-
mærkede,	at	der	ikke	ønskedes	fornyet	aflytningstilladelse	af	Café	Liberations	
telefon,	forklarede	hun,	at	det	støtter	hendes	erindring	om,	at	der	ikke	aktuelt	
var	aflytninger	vedrørende	Appel-gruppen,	da	hun	tiltrådte.

3.7.4	 Kommissionens	sammenfatning

I	det	følgende	sammenfatter	kommissionen	–	på	grundlag	af	den	ovenfor	gen-
givne	dokumentation	og	vidneforklaringerne	–	det	sandsynlige	forløb	vedrøren-
de	efterforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	og	
PET’s	overvågning	af	Appel-gruppen,	herunder	PET’s	viden	om	gruppen	i	tiden	
december	1986	til	november	1988.
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Status	 vedrørende	 PET’s	 overvågning	 af	 Appel-gruppen	 ved	 indgangen	 til	 de-
cember	1986	 var,	 at	PET	 i	 juli	 1986	havde	 indledt	en	 intensiveret	overvågning	
af	Appel-gruppen,	hvori	indgik	indgreb	i	meddelelseshemmeligheden	i	form	af	
aflytning	af	Peter	Døllners,	Torkil	Lauesens,	Jan	Weimanns,	Niels	Jørgensens	
og	 forlaget	 Manifests	 telefoner.	 Indgrebene	 var	 foranlediget	 af	 Marwan	 el	 Fa-
houms	angivelige	 forsøg	på	 fornyet	kontakt	 til	Appel-gruppen	og	 forholdet	på	
Lobeliavej,	sammenholdt	med	at	det	var	internationalt	kendt,	at	PFLP	manglede	
økonomiske	midler	til	at	finansiere	sine	aktiviteter.	PET	havde	desuden	som	et	
led	i	den	øgede	overvågning	foretaget	en	række	observationer	mod	Appel-grup-
pens	 medlemmer.	 Der	 var	 imidlertid	 intet	 bemærkelsesværdigt	 blevet	 obser-
veret.	PET	havde	yderligere	i	august	og	september	1986	indhentet	tilladelse	til	
rumaflytning	 af	 forlaget	 Manifests	 lokaler	 og	 Torkil	 Lauesens	 lejlighed.	 Som	
følge	af	tekniske	vanskeligheder	var	det	dog	ikke	lykkedes	for	PET	at	få	etable-
ret	disse	rumaflytninger	ved	udgangen	af	november	1986.	Telefonaflytningerne	
var	på	nær	aflytningen	af	Torkil	Lauesens	telefon	blevet	afsluttet	ved	retten	den		
20.	oktober	1986	bl.a.	med	den	begrundelse,	at	Appel-gruppen	var	for	professio-
nel	til,	at	PET	fik	nævneværdige	oplysninger	ved	aflytning	af	telefonerne.	Samlet	
set	havde	PET’s	intensiverede	indsats	frem	til	december	1986	således	ikke	bragt	
PET	nærmere	på	konkrete	beviser	for,	at	gruppens	–	sandsynligvis	kriminelle	–	
aktiviteter	bestod	i	grov	berigelseskriminalitet.	

Retten	opretholdt	den	15.	december	1986	tilladelserne	til	aflytning	og	rumaflyt-
ning	af	henholdsvis	Torkil	Lauesens	 telefon	og	 lejlighed	samt	 rumaflytning	af	
forlaget	Manifests	lokaler	frem	til	den	12.	januar	1987.	I	forbindelse	med	rettens	
behandling	af	anmodningerne	om	opretholdelse	af	indgrebene	havde	PET	oplyst	
bl.a.,	at	der	ikke	var	tilgået	sagen	nye	oplysninger,	og	at	rumaflytningerne	endnu	
ikke	var	etableret,	men	at	det	forventedes	at	ske	snart.

Da	et	bankbud	mandag	den	22.	december	1986	ca.	kl.	9.05	havde	fået	udleveret	
weekendens	juleomsætning	i	Daells	Varehus	ved	hovedkassen,	åbnede	persona-
let	for	den	aflåste	dør	ind	til	hovedkassen.	Døren	blev	straks	herefter	presset	helt	
op	af	tre	gerningsmænd,	der	var	iført	arbejdstøj.	Gerningsmændene	truede	med	
pistoler	og	slog	med	en	hjemmelavet	knippel	hovedkassereren	og	bankbuddet,	
der	som	følge	heraf	gav	slip	på	de	sportstasker,	som	omsætningen	var	lagt	ned	
i.	Under	gerningsmændenes	flugt,	der	foregik	via	gange	i	mellembygninger,	blev	
de	forsøgt	bremset	af	en	driftschef,	der	imidlertid	blev	slået	med	et	pistolskæfte	
eller	en	 knippel,	 hvorved	 han	 faldt	 om.	 En	 af	 gerningsmændene	 blev	 indhen-
tet	af	en	sikkerhedschef,	men	en	medgerningsmand	kom	til	undsætning	og	gav	
sikkerhedschefen	flere	slag	i	hovedet	med	et	pistolskæfte,	hvorved	sikkerheds-
chefen	 pådrog	 sig	 et	 lettere	 kraniebrud	 og	 en	 læderet	 finger.	 Ved	 slaget	 faldt	
et	magasin	med	skarpe	9	mm	patroner	ud	af	pistolen.	 I	en	baggård	anbragte	
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gerningsmændene	udbyttet	i	en	barnevogn	og	iførte	sig	overtøj.	Herefter	undløb	
de	i	forskellige	retninger,	og	gerningsmanden	med	barnevognen	løb	over	til	et	
garageanlæg	under	Israels	Plads,	hvor	barnevognen	senere	blev	fundet.	Udbyt-
tet	var	4.492.160	kr.	i	kontanter,	1.118.023,95	kr.	i	checks.	Yderligere	1.608.350	kr.	
tabte	gerningsmændene	under	flugten.

Røveriet	blev	indledningsvis	efterforsket	af	Københavns	Politis	afdeling	C’s	rø-
verigruppe,	hvis	leder	var	kriminalassistent	Niels	Bach	Christensen.	Hans	over-
ordnede	var	kriminalinspektør	Kurt	Olsen,	der	var	chef	for	hele	afdeling	C.	På	
et	tidspunkt	 i	1987	blev	efterforskningen	af	røveriet	overdraget	til	Københavns	
Politis	 afdeling	 CX,	 hvis	 leder	 var	 kriminalassistent	 Jørn	 Moos.	 Kriminalassi-
stenterne	Jan	Andersen	og	Henrik	Bjerg	Jensen	m.fl.	var	tilknyttet	afdeling	CX’s	
efterforskning	af	røveriet.	

På	et	kartotekskort	i	PET’s	arkiv	er	røveriet	mod	Daells	Varehus	noteret	under	
den	22.	december	1986,	og	der	er	henvist	til	en	sag	vedrørende	PFLP’s	forsøg	på	
at	genoptage	kontakten	til	Appel-gruppen.	Dette	viser,	at	PET	havde	mistanke	
om,	at	det	kunne	være	Appel-gruppen,	der	stod	bag	røveriet	mod	Daells	Vare-
hus.	Efter	PET-medarbejderne,	kriminalassistenterne	AA’s	og	CC’s,	forklaringer	
indledte	de	da	også	på	grundlag	af	meldingen	om	røveriet	på	gerningsdagen	den	
22.	december	1986	observation	mod	Appel-gruppen,	men	de	observerede	ikke	
noget	af	interesse.	CC	foretog	desuden	en	uges	tid	efter	nogle	undersøgelser	af,	
hvor	Appel-gruppens	nøglepersoner	havde	befundet	sig	på	gerningstidspunktet.	
Han	konstaterede,	at	ingen	af	dem	kunne	udelukkes	som	gerningsmænd.

Det	kan	hertil	bemærkes,	at	der	ikke	foreligger	rapporter	herom.	AA	har	i	den	
sammenhæng	forklaret,	at	når	der	ikke	blev	konstateret	noget	af	interesse,	blev	
der	ikke	udarbejdet	rapporter.

Ifølge	svar	af	6.	december	2012	og	3.	maj	2013	fra	Rigspolitiet25	på	spørgsmål	
fra	Blekingegade-kommissionen	ses	det	ikke	regelreguleret,	hvorvidt	der	skulle	

25	 Se	kapitel	2,	afsnit	2.1.	
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have	været	udarbejdet	notater	om	sådanne	observationer.	Kommissionen	finder,	
at	det	havde	været	både	hensigtsmæssigt	og	ønskeligt,	at	det	var	sket.

Torkil	Lauesen	havde	den	25.	december	1986	en	telefonsamtale	med	sin	mors	
tidligere	 samlever,	 der	 ønskede	 god	 jul,	 takkede	 ”for	 det	 nyttige	 udstyr”	 og	
spurgte,	om	det	 ikke	 var	besværligt	at	 få	det	med	samtidig	med	de	 fem	mio.	
Torkil	Lauesen	svarede,	at	det	gik.	Der	var	herefter	tavshed,	indtil	der	blev	grinet	
og	svaret,	at	”det	er	den	slags	småting,	der	sommetider	fælder.”	Hertil	sagde	
Torkil	 Lauesen:	 ”Ja,	 når	 jeg	 nu	 var	 i	 Dalle	 Valle.”	 Samtalen	 fortsatte	 herefter	
uden	yderligere	af	interesse.	

I	en	PET-rapport	af	24.	februar	1987	om	samtalen	anførtes	det,	at	den	koldblo-
dighed	og	professionalisme,	som	røveriet	mod	Daells	Varehus	–	som	 telefon-
samtalen	utvivlsomt	hentydede	til	–	var	blevet	udført	med,	 ledte	tankerne	hen	
på	Appel-gruppen.	Der	forelå	dog	ingen	sikre	spor,	der	underbyggede	den	an-
tagelse.	Yderligere	blev	det	anført,	at	samtalen	blev	holdt	i	en	humoristisk	tone.	
Torkil	Lauesen	havde	købt	en	skovl	eller	lignende	i	julegave	i	Daells	Varehus	til	
den	pågældende,	og	det	fandtes	ikke	sandsynligt,	at	han	havde	noget	kendskab	
til	Torkil	Lauesens	kriminelle	aktiviteter.	Det	var	dog	PET-medarbejderens	op-
fattelse,	at	det	fremgik	af	pauserne	i	samtalen,	at	de	ikke	talte	let	og	ubesværet	
sammen,	idet	den	humoristiske	tone	tydeligt	dækkede	over	lidt	forlegenhed	og	
søgen	efter	ord.	Specielt	den	nævnte	tavshed	på	et	 tidspunkt	 i	samtalen	kun-
ne	skyldes	forlegenhed,	men	om	det	skyldtes	søgen	efter	ord	eller	et	for	Torkil		
Lauesen	pinligt	emne	kunne	ikke	fastslås.

På	et	kartotekskort	 vedrørende	Daells	Varehus	 fra	PET’s	arkiv	er	ovennævnte	
telefonsamtale	nævnt,	og	det	er	anført,	at	Appel-gruppen	muligvis	kunne	have	
foretaget	røveriet.

Det	 kan	 hertil	 bemærkes,	 at	 telefonsamtalen	 efter	 kommissionens	 opfattelse	
ingen	nævneværdig	betydning	havde	som	egentligt	bevis.	Opfattelsen	understøt-
tes	af,	at	Niels	Bach	Christensen	har	forklaret	for	kommissionen	bl.a.,	at	han	i	
forbindelse	med	efterforskningen	efter	røveriet	og	drabet	ved	Købemagergade	
Postkontor	har	hørt	samtalen	afspillet	mange	gange,	og	at	det	er	en	samtale	
uden	nogen	efterforskningsmæssig	relevans.	

Kommissionen	har	konstateret,	at	der	ikke	i	øvrigt	er	noget	af	væsentlig	interes-
se	i	udskrifterne	fra	telefonaflytningen	af	Torkil	Lauesens	telefon	og	altså	heller	
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ikke	i	dagene	omkring	tidspunktet	for	røveriet	mod	Daells	Varehus.26	Gennem-
gangen	af	materiale	fra	PET	har	vist,	at	PET	heller	ikke	i	øvrigt	havde	konkrete	
indikationer	på,	at	Appel-gruppen	stod	bag	røveriet	mod	Daells	Varehus.	Det	kan	
således	konstateres,	at	PET’s	mistanke	mod	Appel-gruppen	 lige	efter	røveriet	
må	antages	at	have	bygget	på	lighedstræk	med	tidligere	alvorlige	forhold	begå-
et	i	Glostrup	og	Lyngby,	og	som	man	mistænkte	Appel-gruppen	for	at	stå	bag.	
Lighedstrækkene	bestod	navnlig	i,	at	forholdene	havde	krævet	grundig	planlæg-
ning,	og	at	de	blev	brutalt	gennemført	af	flere	 i	 forening	under	anvendelse	af	
forklædninger	og	våben.	Dertil	kom	ikke	mindst,	at	PET	på	baggrund	af	Marwan	
el	Fahoums	fornyede	kontakt	til	Appel-gruppen	i	sommeren	1986	og	forholdet	på	
Lobeliavej,	sammenholdt	med	at	det	var	internationalt	kendt,	at	PFLP	manglede	
økonomiske	midler	til	at	finansiere	sine	aktiviteter,	i	tiden	op	til	røveriet	havde	
mistanke	om,	at	Appel-gruppen	i	nær	fremtid	ville	udføre	berigelseskriminalitet	
til	fordel	for	PFLP.	Dette	var	efter	kommissionens	opfattelse	et	spinkelt	mistan-
kegrundlag,	som	ikke	ville	kunne	begrunde	en	anholdelse	af	medlemmerne	af	
Appel-gruppen,	og	ud	over	PET’s	beskrevne	observation	mod	Appel-gruppens	
medlemmer	på	gerningsdagen	og	undersøgelse	af,	hvor	de	havde	befundet	sig	
på	gerningstidspunktet,	ses	PET	ikke	at	have	iværksat	yderligere	efterforskning	i	

26	 Kan	sammenholdes	med	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	133,	hvor-
af	 fremgår	bl.a.:	”…	Men	 jeg	kan	huske,	at	det	pinte	mig,	at	vi	under	 forberedelsen	af	straffesagen	 i	1989	
erfarede,	at	PET	allerede	i	december	1986	havde	aflyttet	Torkil	Lauesens	telefon	uden	at	gøre	os	opmærksom	
på	en	mærkelig	samtale,	som	han	havde	ført	med	sin	svigerfar.	Samtalen	mellem	Lauesen	og	hans	svigerfar	
fandt,	så	vidt	jeg	husker,	sted	den	23.	december	1986,	altså	dagen	efter	kuppet	i	Daells.	Og	som	jeg	erindrer	
det,	 lød	den	væsentligste	bemærkning	 i	båndudskriften	af	 telefonaflytningen	nogenlunde	sådan	her:	 ”Nå,	
du	var	nok	i	Daells	Varehus	i	går?”	Ordene	tilhørte	Torkil	Lauesens	svigerfar	og	blev	besvaret	med	tavshed	
i	den	anden	ende.	Nu	kan	jeg	i	PET-Kommissionens	rapport	læse	uddrag	af	en	anden	telefonaflytning,	som	
jeg	aldrig	blev	præsenteret	for.	Det	er	en	samtale	mellem	Torkil	Lauesen	og	en	af	hans	venner,	som	finder	
sted	dagen	efter	juleaften,	altså	den	25.	december	1986.	TL:	Ønsker	god	jul.	L:	Takker	for	”det	nyttige	udstyr”.	
Spørger	om	det	ikke	var	besværligt	at	få	det	med	samtidig	med	de	fem	millioner?	TL:	Nej,	det	gik	–	(pinlig	
tavshed?)	L:	Griner	…	Det	er	den	slags	småting,	der	sommetider	fælder.	TL:	Ja,	–	når	jeg	nu	var	i	Dalle	Valle	–	
De	to	samtaler	kan	måske	umiddelbart	forveksles.	Men	de	er	ikke	identiske,	og	datoerne	er	ikke	de	samme.”

Kan	desuden	sammenholdes	med	”Blekingegadebanden”,	s.	676,	hvoraf	fremgår	bl.a.:	”Også	Jørn	Moos’	ef-
terforskning	af	røveriet	i	Daells	Varehus	endte	dog	resultatløst.	Hvad	heller	ikke	Jørn	Moos	på	dette	tidspunkt	
blev	orienteret	om,	var	at	PET	havde	en	alvorlig	mistanke	om,	at	også	kuppet	i	Daells	Varehus	var	udført	af	
Appel-gruppen,	og	at	PET’s	terrorafdeling	på	samme	tid	overvågede	og	telefonaflyttede	flere	af	gruppemed-
lemmerne.	Dagen	efter	røveriet	 i	Daells	Varehus	blev	Torkil	Lauesen	således	ringet	op	af	sin	far,	 fremgår	
det	af	PET’s	 telefonaflytninger.	”Nå,	du	var	nok	 i	Dallevalle	 i	går,”	sagde	faren	henkastet	 til	sin	søn.	…	Da	
telefonsamtalen	fortsatte,	blev	det	dog	tydeligt,	at	faren	intet	vidste	om	noget	røveri,	men	blot	havde	spurgt	
til	en	uskyldig	indkøbstur.”
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anledning	af	røveriet.27	Dette	understøttes	af	Niels	Bach	Christensens	forklaring	
for	kommissionen	om,	at	han	har	læst	alt	det	materiale,	som	Københavns	Politi	
fik	stillet	til	rådighed	af	PET	efter	røveriet	og	drabet	ved	Købmagergade	Postkon-
tor,	og	at	der	var	mange	observationer	og	aflytninger	mod	Appel-gruppen,	men	
resultaterne	af	indsatsen	var	tilsyneladende	meget	få,	hvilket	kunne	eksemplifi-
ceres	ved,	at	han	på	et	tidspunkt	havde	udtalt	noget	lignende,	at:	”Nok	noget	af	
det	mest	interessante,	da	de	kastede	sig	over	Appel-gruppen,	var	at	læse,	hvor	
lidt	PET	havde	fået	ud	af	at	overvåge	dem	med	så	store	ressourcer.	Det	måtte	be-
tyde,	at	Appel-gruppens	medlemmer	var	meget	dygtige	og	professionelle.”	Han	
havde	 ikke	 i	materialet	set	 indikationer	på,	at	PET	 foretog	efterforskning	mod	
Appel-gruppen	med	direkte	tilknytning	til	røveriet	mod	Daells	Varehus.	

Kriminalassistent	Karsten	Høy	Petersen	fra	Lyngby	Politi	har	forklaret	for	kom-
missionen	bl.a.,	at	han	ringede	til	røveriafdelingen	i	Københavns	Politi	og	sagde,	
at	røveriet	i	Daells	Varehus	lignende	det,	som	var	sket	i	Lyngby,	og	han	syntes,	at	
Københavns	Politi	skulle	kontakte	PET,	idet	det	var	muligt,	at	PET	kunne	hjælpe	
Københavns	Politi	med	nogle	flere	oplysninger	omkring	mulige	gerningsmænd.	
Han	turde	ikke	nævne	nogen	konkrete	navne	for	Københavns	Politi.

Det	har	ikke	ved	vidneforklaringer	eller	i	øvrigt	været	muligt	for	kommissionen	at	
fastslå,	hvad	Københavns	Politi	foretog	sig	i	anledning	af	denne	henvendelse	fra	
Karsten	Høy	Petersen,	om	hvilken	der	ikke	foreligger	en	rapport,	og	som	ingen	
vidner	fra	Københavns	Politi	har	erindring	om.

27	 Kan	sammenholdes	med	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	135,	hvor-
af	fremgår	bl.a.:”…	Hvis	PET	reagerede	på	den	mistanke,	som	det	er	hævet	over	enhver	tvivl,	at	de	havde,	må	
Weimann	og	hans	kumpaner	være	blevet	skygget	på	deres	udflugter	til	de	mange	pengeinstitutter	i	tiden	efter	
kuppet	mod	Daells	Varehus.	På	det	tidspunkt	har	PET	næppe	været	i	tvivl	om,	at	der	var	rigelige	beviser	mod	
bandemedlemmerne	til	at	lade	dem	anholde.	Medmindre	PET	slet	ikke	var	interesseret	i,	at	Blekingegade-
banden	skulle	opdages?	Måske	var	hele	formålet	med	Operation	Pineapple	i	virkeligheden	at	skaffe	oplysnin-
ger	til	den	israelske	samarbejdspartner	Mossad.	Oplysninger	om	PFLP’s	danske	samarbejdspartnere,	og	om	
hvordan	de	fragtede	pengene	ud	af	landet	og	videre	til	Mellemøsten.	...”	

Kan	desuden	sammenholdes	med	”Blekingegadebanden”,	s.	32	f.,	hvoraf	fremgår	bl.a.:	”Med	følsomme	næ-
ser,	der	havde	mange	års	 træning	 i	at	snuse	 til	 forbrydelser,	kunne	både	Moos	og	Bach	 lugte,	at	der	var	
ganske	særlige	gerningsmænd	på	færde	i	Dalle	Valle-sagen.	Men	alle	efterforskningsskridt	løb	ud	i	sandet,	
uge	 efter	 uge	 og	 måned	 efter	 måned.	 Tre	 år	 efter	 er	 røveriet	 fortsat	 uopklaret.	 Men	 under	 arbejdet	 med	
at	gennemgå	efterretningstjenestens	rapporter	går	det	nu	op	 for	Jørn	Moos,	at	 ledelsen	 i	PET	også	efter	
dette	kup	havde	haft	mistanke	til	personerne	i	Appel-gruppen.	Mistanken	havde	endda	været	så	stor,	at	PET	
øjeblikkelig	efter	røveriet	havde	igangsat	en	omfattende	overvågning	og	telefonaflytning	af	fire	af	gruppens	
medlemmer.	…”
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PET	oplyste	den	6.	juli	2007	PET-kommissionen	om	bl.a.,	at	det	ikke	havde	været	
muligt	at	finde	skriftligt	materiale,	der	belyste,	hvorvidt	PET	i	forbindelse	med	
røveriet	mod	Daells	Varehus	havde	henledt	det	almindelige	politis	opmærksom-
hed	på	Appel-gruppen.	

Daværende	souschef	i	PET’s	afdeling	2,	Frank	Jensen,	har	forklaret	bl.a.,	at	han	
i	forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus	den	22.	december	1986	ringede	
til	chefen	 for	Københavns	Politis	 røveriafdeling,	kriminalinspektør	Kurt	Olsen,	
og	henledte	opmærksomheden	på	Appel-gruppens	medlemmer.	Han	mener,	at	
han	henviste	til	oplysninger	om	gruppen,	som	PET,	så	vidt	han	huskede,	havde	
givet	 Københavns	 Politi	 et	 halvt	 år	 tidligere.	 Oplysningerne	 var	 blevet	 givet	 til	
Københavns	Politi	i	form	af	et	uddrag	af	Erling	Sigurd	Hjorts	rapport.28	Baggrun-
den	for	at	give	Københavns	Politi	dette	uddrag	var,	at	det	var	oplagt,	at	forholdet	
på	Lobeliavej	var	et	led	i	forberedelsen	af	noget	større.	Han	husker	ikke,	hvem	
i	røveriafdelingen	der	fik	oplysningerne.	Hans	erindring	om	dette	tip	til	Køben-
havns	Politi	et	halvt	år	inden	røveriet	mod	Daells	Varehus	er	dog	noget	usikker,	
og	han	er	 ikke	100%	sikker	på,	at	det	 fandt	sted,	men	det	er	sådan,	som	han	
husker	 det	 i	 dag.	 Han	 sagde	 til	 Kurt	 Olsen,	 at	 på	 baggrund	 af	 oplysningerne	
om	Appel-gruppen,	herunder	om	PFLP’s	genaktivering	af	gruppen,	da	var	grup-
pens	medlemmer	et	godt	bud	på,	hvem	der	kunne	være	gerningsmændene	til	
røveriet,	hvis	Københavns	Politi	ikke	havde	andet	at	gå	efter.	Hertil	svarede	Kurt	
Olsen,	 at	Københavns	Politi	 nok	selv	 skulle	 styre	efterforskningen	af	 røveriet.	
Det	behøvede	PET	ikke	at	blande	sig	i.	Samtalen	fandt	sted	lige	efter	julen	i	1986,	
da	de	havde	hørt,	at	Københavns	Politi	ingen	spor	havde	at	gå	efter.	Han	er	ikke	
bekendt	med,	om	der	 i	 øvrigt	 var	kontakt	mellem	PET	og	Københavns	Politi	 i	
forbindelse	med	efterforskningen	af	røveriet.	Det	er	muligt,	idet	alle	i	terroraf-
delingen	var	bekendt	med,	at	han	havde	ringet	til	Kurt	Olsen,	og	der	var	flere	
personlige	relationer	mellem	medarbejdere	i	terrorafdelingen	og	medarbejdere	
i	Københavns	Politis	 røveriafdeling.	Også	 i	 forbindelse	med	røveriet	og	drabet	
ved	Købmagergade	Postkontor	ringede	han	til	Kurt	Olsen.	Han	spurgte	ham,	om	
han	kunne	huske	samtalen	om	Appel-gruppen,	som	de	havde	haft	i	forbindelse	
med	røveriet	mod	Daells	Varehus.	Det	kunne	Kurt	Olsen.	Han	orienterede	Kurt	
Olsen	om,	at	han	havde	givet	ordre	til,	at	gruppens	medlemmer	skulle	overvå-
ges,	og	spurgte,	hvad	Kurt	Olsens	mening	var	om	Appel-gruppens	medlemmer	
som	mulige	gerningsmænd	til	røveriet	og	drabet	ved	Købmagergade	Postkontor.	
Kurt	Olsen	svarede,	at	det	måtte	være	efterretningstjenestens	hjernespind	at	få	
denne	tanke,	hvilket	var	afslutningen	på	deres	samtale.	Hverken	efter	samtalen	
med	Kurt	Olsen	i	forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus	eller	efter	sam-

28	 Rapport	af	28.	august	1986	vedrørende	”APPLE-gruppen.”.	Se	kapitel	3,	afsnit	3.6.2.
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talen	i	forbindelse	med	røveriet	og	drabet	ved	Købmagergade	Postkontor	skrev	
han	notat	om	samtalen.	I	dag	skriver	man	notater	over	sådanne	samtaler,	men	
det	gjorde	man	ikke	dengang.	Han	skrev	det	formentlig	alene	ned	på	en	seddel,	
som	han	anvendte	til	sit	referat	af	samtalen	på	næste	dags	morgenmøde.

Kurt	Olsen	har	 forklaret	bl.a.,	at	han	 ikke	er	bekendt	med,	at	der	skulle	have	
været	kontakt	mellem	Københavns	Politi	og	PET	i	 forbindelse	med	efterforsk-
ningen	af	 røveriet	mod	Daells	Varehus.	Hvis	der	havde	 været	en	henvendelse	
fra	PET	i	den	anledning,	kan	han	ikke	forestille	sig,	at	røveri-gruppen	ikke	ville	
have	orienteret	ham	herom.	Han	havde	inden	røveriet	mod	en	pengetransport	
ved	 Købmagergade	 Postkontor	 i	 København	 og	 drabet	 på	 en	 politibetjent	 den		
3.	november	1988	 intet	kendskab	til	Appel-gruppen	og	dens	medlemmer.	Han	
blev	 foreholdt	Frank	Jensens	ovenstående	 forklaring	om,	at	han	 lige	efter	 ju-
len	 i	 1986	 ringede	 til	 Kurt	 Olsen	 og	 angav,	 at	 Appel-gruppen	 var	 et	 godt	 bud	
på,	hvem	der	kunne	 være	gerningsmændene	 til	 røveriet	mod	Daells	Varehus.	
Hertil	 forklarede	 han,	 at	 han	 selvfølgelig	 ikke	 kan	 huske	 alle	 telefonsamtaler	
fra	 dengang,	 men	 han	 er	 ikke	 i	 tvivl	 om,	 at	 han	 ikke	 har	 fået	 en	 sådan	 tele-
fonopringning	fra	Frank	Jensen.	Hvis	han	havde	fået	en	relevant	henvendelse,	
uanset	fra	hvem	det	måtte	være,	da	havde	han	kun	en	ting	at	gøre,	og	det	var	at	
formidle	henvendelsen	videre	til	efterforskningsgruppen,	og	havde	han	fået	en	
så	detaljeret	information	som	beskrevet,	kan	han	ikke	se	nogen	grund	til,	at	han	
ikke	skulle	have	videregivet	den.	Han	blev	foreholdt,	at	Per	Larsen	i	sin	forkla-
ring	for	kommissionen	forklarede	bl.a.,	at	Frank	Jensen	orienterede	Per	Larsen	
om,	at	han	havde	ringet	og	talt	med	Kurt	Olsen	i	forbindelse	med	røveriet	mod		
Daells	Varehus	og	henledt	Københavns	Politis	opmærksomhed	på	Appel-grup-
pen.	Hertil	forklarede	han,	at	som	nævnt	var	det	ikke	tilfældet.	I	øvrigt	ville	et	så-
dant	tip	typisk	blive	givet	under	et	personligt	møde	mellem	de	respektive	chefer	
efter	en	forudgående	telefonisk	aftale	om	et	møde.	Hvis	Frank	Jensen	ringede	
med	et	sådant	 tip,	ville	det	naturlige	være,	at	Frank	Jensen	talte	direkte	med	
nogen	fra	efterforskningsgruppen	og	ikke	med	ham,	da	der	ingen	relationer	var	
mellem	Frank	Jensen	og	ham.	Hvis	han	skulle	kontakte	nogen	hos	PET,	da	ville	
det	være	Per	Larsen,	ligesom	det	ville	være	naturligt	for	ham,	hvis	Per	Larsen	
henvendte	sig	 til	ham.	Han	blev	 foreholdt,	at	Frank	Jensen	 i	sin	 forklaring	for	
kommissionen	videre	forklarede	bl.a.,	at	han	også	i	forbindelse	med	Købmager-
gade-forholdet	ringede	til	Kurt	Olsen	og	bl.a.	spurgte,	om	Kurt	Olsen	kunne	hu-
ske	samtalen	om	Appel-gruppen,	som	de	havde	haft	i	forbindelse	med	røveriet	
mod	Daells	Varehus,	hvilket	Kurt	Olsen	kunne.	Hertil	forklarede	han,	at	han	ikke	
har	talt	med	Frank	Jensen	om	et	tip	til	Københavns	Politi	fra	PET	i	forbindelse	
med	røveriet	mod	Daells	Varehus.	Han	har	heller	 ikke	hørt	om	anden	kontakt	
mellem	Københavns	Politi	og	PET	i	forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Vare-
hus.
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Per	 Larsen,	 som	 da	 var	 kriminalinspektør	 i	 PET,	 har	 forklaret	 bl.a.,	 at	 PET	 i	
forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus	henledte	Københavns	Politis	op-
mærksomhed	på	Appel-gruppen.	Henvendelsen	til	Københavns	Politi	skete	ved,	
at	Frank	Jensen	ringede	til	Kurt	Olsen.	Han	mener,	at	det	skete	uden	forudgå-
ende	aftale	med	ham,	men	at	han	efterfølgende	blev	orienteret	herom.	Som	af-
delingsleder	kunne	Frank	Jensen	give	et	sådant	tip	på	eget	initiativ.	Tippet	gik	ud	
på,	at	PET	havde	en	fornemmelse	af,	at	det	kunne	være	Appel-gruppens	med-
lemmer,	der	var	gerningsmænd	til	røveriet,	hvorfor	det	kunne	være	en	mulighed	
at	efterforske	mod	denne	gruppe,	hvis	der	ikke	var	andre	spor.	Frank	Jensen	gav	
Kurt	Olsen	navnene	på	gruppens	medlemmer.	”Tippet	blev	ikke	modtaget	som	
en	gave	af	Københavns	Politi”,	hvilket	formentlig	skulle	ses	i	lyset	af	det	gene-
relle	forhold	mellem	PET	og	det	åbne	politi	i	den	periode,	hvor	der	var	en	smule	
mistro	over	for	PET,	hvilket	i	vidt	omfang	skyldtes	PET’s	håndhævelse	af	”need	
to	know”-princippet.	Han	tror	ikke,	at	PET	gav	Københavns	Politi	noget	skriftligt	
materiale.	Efter	Københavns	Politis	reaktion	på	tippet	om	Appel-gruppen	fandt	
PET	ikke	anledning	til	yderligere	forsøg	på	at	få	Københavns	Politi	til	at	efterfor-
ske	mod	Appel-gruppen	i	forbindelse	med	røveriet.29

Daværende	politimester	i	PET,	Henning	Fode,	har	forklaret	bl.a.,	at	Per	Larsen	
efter	røveriet	den	22.	december	1986	mod	Daells	Varehus	under	morgenparolen	
sagde,	at	det	garanteret	var	Appel-gruppen	igen.	Derefter	henvendte	PET	sig	til	
Københavns	Politi	 for	at	gøre	opmærksom	på,	at	det	her	klart	var	noget,	man	
burde	 interessere	sig	 for,	og	at	det	kunne	være	Appel-gruppen,	der	stod	bag.	
PET	havde	 ingen	beviser	 for	noget	som	helst,	men	det	var	 formentlig	trenden	
fra	de	tidligere	røverier,	som	man	mistænkte	Appel-gruppen	for	at	stå	bag,	der	
gjorde,	at	man	i	PET	syntes,	at	Københavns	Politi	skulle	inddrage	Appel-gruppen	
i	efterforskningen.	Han	ved	ikke,	hvordan	kontakten	til	Københavns	Politi	foregik,	
men	det	har	antageligvis	været	telefonisk	til	chefen	for	røveriafdelingen,	og	han	
ved	heller	ikke,	om	det	var	Per	Larsen	eller	en	anden	medarbejder,	der	henvend-
te	sig.	Hvis	han	selv	skulle	have	ringet	til	Københavns	Politi,	ville	han	have	ringet	
til	politidirektøren,	hvilket	ikke	ville	være	særlig	praktisk,	da	politidirektøren	ikke	
sad	med	efterforskningen.

29	 Kan	sammenholdes	med	Per	Larsens	udtalelser	i	interview	vist	den	14.	oktober	2007	på	DR	2.	Se	afsnit	3.7.2.
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PET	skrev	i	brev	af	20.	december	1990	i	forbindelse	med	straffesagen	mod	Ap-
pel-gruppens	medlemmer	til	Torkil	Lauesens	forsvarer	bl.a.,	at	en	medarbejder	
i	PET	mente	at	erindre,	at	Københavns	Politi,	afdeling	C,	i	forbindelse	med	rø-
veriet	mod	Daells	Varehus	uformelt	blev	underrettet	om,	at	Jan	Weimann,	Peter	
Døllner,	Torkil	Lauesen	og	Niels	Jørgensen	kunne	være	interessante	efterforsk-
ningsobjekter,	hvis	ikke	andre	spor	forelå.	Der	forefandtes	dog	intet	skriftligt	om	
denne	henvendelse.

På	baggrund	af	ovenstående	brev	og	forklaringer	finder	kommissionen,	at	det	–	
uanset	Kurt	Olsens	forklaring	–	forekommer	sandsynligt,	at	Frank	Jensen	hen-
vendte	sig	til	Københavns	Politi	i	forbindelse	med	røveriet	mod	Daells	Varehus	
som	forklaret	af	ham.	Efter	svar	af	6.	december	og	3.	maj	2013	fra	Rigspolitiet30	
til	Blekingegade-kommissionen	ses	det	ikke	regelreguleret,	hvorvidt	PET	skulle	
have	udarbejdet	et	notat	om	en	sådan	henvendelse	til	Københavns	Politi.	

PET’s	afdeling	2	nævnte	i	sin	årsberetning	for	1986,	at	der	i	årets	løb	var	blevet	
etableret	kontakt	mellem	Marwan	el	Fahoum	og	Appel-gruppen.	Røveriet	mod	
Daells	Varehus	blev	ikke	nævnt.

Retten	opretholdt	den	12.	januar	1987	tilladelserne	til	aflytning	af	Torkil	Laue-
sens	telefon	og	rumaflytning	af	hans	lejlighed	samt	forlaget	Manifests	lokaler	
til	den	9.	februar	1987.	I	forbindelse	med	rettens	behandling	af	anmodningerne	
herom	havde	PET	oplyst	bl.a.,	at	der	ikke	var	tilgået	sagen	nye	oplysninger,	og	
at	 rumaflytningerne	endnu	 ikke	var	etableret,	men	at	det	 forventedes	at	ske	 i	
”snarlig”	fremtid.	

PET	undersøgte	fra	den	23.	januar	1987	til	den	1.	februar	1987	dagligt,	om	der	
var	aktivitet	i	forlaget	Manifests	lokaler,	hvilket	ikke	var	tilfældet	på	observati-
onstidspunkterne.

Torkil	Lauesens	hustru	havde	den	26.	januar	1987	en	telefonsamtale	med	et	ad-
vokatkontor.	Det	 fremgik	af	samtalen,	at	man	 for	ca.	 to	måneder	siden	havde	
opsagt	lejemålet	vedrørende	forlaget	Manifests	lokaler	med	et	opsigelsesvarsel	
på	seks	måneder.

30	 Se	kapitel	2,	afsnit	2.1.3.	
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PET	ønskede	herefter	ikke	forlængelse	af	tilladelsen	til	etablering	af	rumaflyt-
ning	af	forlagets	lokaler,	og	sagen	herom	blev	sluttet	ved	retten	den	6.	februar	
1987.	Tilsvarende	blev	sagen	om	etablering	af	rumaflytning	af	Torkil	Lauesens	
lejlighed	sluttet	samme	dag	i	retten.	Ingen	af	de	to	påtænkte	rumaflytninger	blev	
således	på	noget	tidspunkt	etableret.	

PET	oplyste	den	6.	juli	2007	over	for	PET-kommissionen	bl.a.,	at	det	ikke	havde	
været	muligt	at	finde	dokumenter,	der	belyste,	hvorfor	rumaflytningen	af	Torkil	
Lauesens	lejlighed	aldrig	blev	etableret,	eller	hvorfor	operation	Pineapple31	blev	
bragt	til	ophør	kort	tid	efter	røveriet	mod	Daells	Varehus.

Det	kan	hertil	bemærkes,	at	som	det	fremgår	af	kapitel	3,	afsnit	3.6.4,	var	det	
forbundet	med	store	tekniske	vanskeligheder	at	installere	rumaflytning	i	Torkil	
Lauesens	lejlighed,	idet	det	krævede	gennemboring	fra	en	anden	beboelseslej-
lighed,	og	der	er	heller	ikke	noget	i	øvrigt,	som	tyder	på,	at	det	ikke	var	sagligt	
begrundet,	at	PET	opgav	installeringen	af	rumaflytningen.	

PET	anmodede	samme	dag,	som	ovennævnte	sager	om	rumaflytning	blev	slut-
tet,	retten	om	tilladelse	til	aflytning	af	Café	Liberations32	telefon	og	rumaflytning	
af	caféens	lokaler,	under	henvisning	til	at	der	blandt	ejerne	af	caféen	var	med-
lemmer	af	Appel-gruppen,	og	det	forventedes,	at	Café	Liberation	ville	overtage	
forlaget	Manifests	 rolle	som	tilholdssted	 for	gruppens	aktiviteter.	Retten	 imø-
dekom	den	6.	februar	1987	anmodningerne	vedrørende	Café	Liberation	og	for-
længede	tilladelsen	til	aflytning	af	Torkil	Lauesens	telefon	til	den	9.	marts	1987.	
Aflytningen	af	caféens	telefon	blev	iværksat	den	24.	februar	1987.

Omkring	den	24.	februar	1987	fik	PET’s	observationsafdeling	til	opgave	at	over-
våge	Café	Liberation	formentlig	med	det	formål	at	undersøge	mulighederne	for	
etablering	af	rumaflytning.	I	forbindelse	med	overvågningen	blev	Niels	Jørgen-
sen	observeret	den	24.	og	25.	februar	1987.	Der	blev	også	observeret	mod	caféen	
den	26.	februar	og	5.	marts	1987.	I	ingen	af	tilfældene	blev	der	konstateret	noget	
bemærkelsesværdigt.

31	 Operation	Pineapple	var	ifølge	PET-rapport	af	4.	september	1986	en	teknisk	operation	rettet	mod	Torkil	Lau-
esen	 med	 det	 formål	 at	 klarlægge	 hans	 og	 de	 andre	 Appel-gruppe	 medlemmers	 aktiviteter	 til	 fordel	 for	
PFLP.	Af	sagsakterne	fra	operationen	fremgår,	at	det	eneste	planlagte	tekniske	indgreb	mod	Torkil	Lauesen	
i	forbindelse	med	operationen	var	rumaflytning	af	hans	lejlighed.

32	 Se	kapitel	3,	afsnit	3.6,	hvoraf	fremgår,	at	PET	havde	konstateret,	at	medlemmer	af	Appel-gruppen	m.fl.	var	i	
færd	med	at	oprette	en	café,	der	skulle	hedde	Café	Liberation.
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Aflytningen	af	Torkil	Lauesens	telefon	blev	sluttet	i	retten	den	9.	marts	1987	efter	
anmodning	fra	PET,	der	anførte,	at	baggrunden	herfor	var	en	ressourcemæssig	
prioritering,	hvorfor	den	videre	efterforskning	ville	foregå	på	anden	måde.	Sam-
me	dag	forlængede	retten	tilladelserne	til	aflytning	af	Café	Liberations	telefon	
og	rumaflytning	af	caféens	lokaler	til	den	6.	april	1987.

PET	observerede	den	19.	marts	1987	mod	Café	Liberation,	og	bl.a.	Niels	Jørgen-
sen	blev	set.	Heller	ikke	i	dette	tilfælde	blev	der	konstateret	noget	bemærkel-
sesværdigt.	

Niels	Bach	Christensen	har	forklaret	bl.a.,	at	han	3-5	måneder	inde	i	1987	hen-
vendte	sig	til	PET.	Begrundelsen	for	henvendelsen	var,	at	man	i	Københavns	Po-
liti	overvejede,	om	det	kunne	være	udlændinge,	der	stod	bag	røveriet	mod	Daells	
Varehus.	De	drøftede	navnlig,	om	gerningsmændene	kunne	være	tidligere	mili-
tærfolk	eller	politifolk,	for	det	var	der	set	eksempler	på	i	udlandet.	I	Sverige	var	
der	således	i	den	periode	en	stribe	røverier	foretaget	af	en	bande,	der	senere	blev	
kendt	som	”Maskeradebanden”,	fordi	den	bl.a.	havde	forklædt	sig	som	politifolk	i	
forbindelse	med	røverierne.	Desuden	var	der	en	bande	ved	navn	”Militærligaen”.	
I	Belgien	havde	der	været	en	række	professionelt	udførte	røverier,	og	i	Danmark	
havde	der	været	flere	røverier,	herunder	mod	en	pengetransport,	udført	af	tyske-
re.	Han	mener,	at	han	kom	til	at	tale	med	en	medarbejder	i	PET’s	analysegruppe.	
Ud	fra	de	beskrevne	præmisser	spurgte	han,	om	PET	havde	hørt,	om	sådanne	
grupper	kunne	være	i	gang	i	Danmark.	Noget	tid	efter	fik	han	det	svar,	at	PET	
havde	kig	på	nogle	grupper,	men	PET	havde	ikke	oplysninger,	der	var	relevante	
for	Københavns	Politis	efterforskning	af	røveriet	mod	Daells	Varehus.	PET	havde	
ikke	oplysninger	om	grupper,	der	mindede	om	det,	som	han	spurgte	til.	Han	fik	
ikke	oplyst,	hvilke	grupper	det	var,	som	PET	havde	kig	på.	Nærmest	som	en	joke,	
sagde	han	til	medarbejderen	fra	PET,	at	så	måtte	PET	kaste	sig	over	disse	grup-
per	næste	gang,	der	skete	noget	stort.	PET	gav	således	ikke	tilsagn	om	at	ville	
iværksætte	overvågning	af	de	nævnte	grupperinger,	næste	gang	et	stort	røveri	
fandt	sted	i	København.	Det	var	sagt	som	en	sjov	bemærkning	fra	hans	side	til	
medarbejderen	fra	PET.	

Det	 kan	 hertil	 bemærkes,	 at	 Niels	 Bach	 Christensen	 således	 fastlagde	 nogle	
præmisser	for	de	grupperinger,	som	man	ønskede	eventuelle	oplysninger	om,	
herunder	at	der	skulle	være	tale	om	tidligere	militærfolk	eller	politifolk,	hvilket	
kan	antages	at	have	været	årsagen	til,	at	PET	ved	besvarelsen	ikke	havde	fokus	
på	grupperinger	som	Appel-gruppen.	Kommissionen	finder	på	den	baggrund,	at	
der	efter	det	af	Niels	Bach	Christensen	beskrevne	forløb	ikke	er	holdepunkter	
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for	at	udtale,	at	PET	skulle	have	handlet	kritisabelt	i	forbindelse	med	hans	hen-
vendelse	til	PET	i	1987.33

Retten	forlængede	den	6.	april	og	4.	maj	1987	tilladelserne	til	aflytning	af	Café	
Liberations	telefon	og	rumaflytning	af	caféens	lokaler.	I	forbindelse	med	anmod-
ningerne	herom	havde	PET	oplyst	bl.a.,	at	det	ikke	havde	været	muligt	at	etablere	
rumaflytningen,	og	der	var	ikke	tilgået	sagen	nye	væsentlige	informationer.	

Den	8.	maj	1987	observerede	PET	mod	Café	Liberation,	og	den	11.	maj	1987	ob-
serveredes	der	mod	de	personer,	der	sidst	forlod	caféen,	herunder	hvor	de	tog	
hen.	Den	ene	af	personerne	var	Niels	Jørgensen.	I	lighed	med	tidligere	blev	der	
i	ingen	af	tilfældene	observeret	noget	bemærkelsesværdigt.	

PET’s	afdeling	2	anmodede	den	29.	maj	1987	Kriminalregisteret	om	kontrolre-
gistrering	af	Jan	Weimann,	Torkil	Lauesen,	Peter	Døllner	og	Niels	Jørgensen.	
Kontrolregistreringen	blev	iværksat	den	2.	juni	1987.

33	 Kan	sammenholdes	med	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	129,	hvor-
af	fremgår	bl.a.:	”Få	dage	efter	røveriet	ringede	kriminalassistent	Karsten	Høy	fra	Lyngby	Politi	til	Røveriafde-
lingen	i	København.	…	Alligevel	tog	han	en	dyb	indånding	og	fortalte,	at	han	havde	stået	for	efterforskningen	
af	Lyngby-kuppet,	og	mente,	at	det	ville	være	en	rigtig	god	idé,	hvis	Røveriafdelingen	med	det	samme	rettede	
henvendelse	til	PET.	Det	gjorde	Københavns	Politi.	Om	det	skete	på	baggrund	af	opringningen	fra	Karsten	Høy	
er	uvist,	for	Høy	udbad	sig	af	gode	grunde	fuld	diskretion.	Under	alle	omstændigheder	fik	Røveriafdelingens	
chef,	Niels	Bach,	sat	et	møde	op	med	efterretningstjenesten.	Det	var	helt	ekstraordinært,	 for	normalt	var	
der	som	nævnt	ingen	kontakt	mellem	det	almindelige	og	det	hemmelige	politi.	Niels	Bach	måtte	da	også	gå	
tomhændet	hjem	med	den	ubrugelige	besked,	at	PET	ikke	havde	nogen	særlig	mistanke	i	den	foreliggende	
sag,	men	at	man	da	kendte	til	flere	grupperinger,	som	kunne	tænkes	at	stå	bag	lignende	kriminalitet.	PET	
lovede	at	iværksætte	overvågning	af	disse	grupper,	næste	gang	et	stort	røveri	fandt	sted	i	København.”

Kan	desuden	sammenholdes	med	samme	s.	198,	hvoraf	fremgår	bl.a.:	”…	Det	er	en	kendsgerning,	at	PET	
i	samme	tidsrum	oprettede	den	særskilte	Operation	Pineapple,	som	skulle	overvåge	den	lille	gruppe	unge	
mænd	i	Appel-gruppen	tæt.	Man	ventede	en	eller	anden	form	for	kriminalitet	til	fordel	for	PFLP	–	og	fik	røve-
riet	mod	Daells	Varehus.	Man	havde	herefter	en	mistanke,	der	var	så	konkret,	at	en	sagsmappe	”vedrørende	
røveriet	mod	Daells	Varehus”,	hvor	navngivne	medlemmer	af	Appel-gruppen	figurerede,	blev	oprettet	i	febru-
ar	1987.	Og	alligevel	afviste	PET	over	for	Københavns	Politi,	at	man	havde	konkrete	mistanker.”

Endelig	kan	det	også	sammenholdes	med	”Blekingegadebanden”,	s.	675	f.,	hvoraf	fremgår	bl.a.:	”Da	ingen	i	
det	traditionelle	kriminelle	miljø	syntes	at	kende	det	fjerneste	til	røveriet,	end	ikke	på	rygteplan,	overvejede	
Niels	Bach,	om	gerningsmændene	skulle	findes	i	helt	andre	kredse.	Han	fik	også	arrangeret	et	møde	med	
PET	for	at	høre,	om	de	havde	grupper	i	søgelyset,	der	kunne	tænkes	at	stå	bag	et	røveri	af	denne	kaliber.	På	
mødet	oplyste	PET,	at	tjenesten	var	opmærksom	på	flere	grupperinger,	som	kunne	tænkes	at	være	involveret	
i	kriminalitet.	Aftalen	mellem	Niels	Bach	og	PET	blev,	at	efterretningstjenesten	ville	sætte	disse	grupper	un-
der	overvågning,	næste	gang	et	større	røveri	i	København	fandt	sted.	…	Ingen	i	PET’s	ledelse	mente	åbenbart,	
at	det	var	formålstjenligt	at	orientere	kollegerne	i	det	københavnske	kriminalpoliti	om	telefonaflytningerne	og	
efterforskningen	mod	Appel-gruppen.	…”
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PET	anmodede	den	3.	juni	1987	Kriminalregisteret	om	at	slette	kontrolregistre-
ringen	af	de	ovennævnte	personer.	Det	var	formentlig	PET’s	politimester,	Hen-
ning	Fode,	der	 traf	beslutning	herom.	Kommissionen	har	 ikke	kunnet	 fastslå,	
hvad	baggrunden	for	beslutningen	var.

Et	fremtrædende	herboende	medlem	af	PFLP	ringede	den	11.	juni	1987	til	Café	
Liberation	 for	at	 tale	med	en	af	de	ansatte.	Under	samtalen	med	den	pågæl-
dende	oplyste	PFLP-medlemmet,	at	 lederen	af	PFLP	i	Sverige	ville	komme	til	
Danmark,	og	det	blev	aftalt,	at	de	den	13.	juni	1987	skulle	mødes	med	den	sven-
ske	leder	hjemme	hos	den	ansatte.	PET	havde	ikke	yderligere	oplysninger	om	
mødet,	herunder	om	medlemmer	af	Appel-gruppen	skulle	deltage	heri.

Hassan	Abu-Daya	fik	den	17.	juni	1987	oplyst	i	en	telefonsamtale,	at	en	person,	
der	 skulle	 overnatte	 på	 et	 hotel	 i	 København,	 medbragte	 et	 brev	 fra	 Marwan	
el	Fahoum	til	Hassan	Abu-Daya.	Sandsynligvis	blev	Hassan	Abu-Daya	samtidig	
hermed	ekskluderet	af	PFLP.	Efter	eksklusionen	overtog	lederen	af	PFLP	i	Sve-
rige	rollen	som	leder	af	PFLP	i	Skandinavien.	PFLP-afdelingen	i	Skandinavien	
havde	herefter	en	kontaktperson	i	den	danske	afdeling	af	PFLP.	Kontaktperso-
nen	var	det	fremtrædende	PFLP-medlem,	der	den	11.	juni	1987	havde	ringet	til	
en	ansat	i	Café	Liberation.

Retten,	der	den	1.	 juni	1987	havde	 forlænget	 tilladelserne	til	aflytning	af	Café	
Liberations	telefon	og	rumaflytning	af	caféens	lokaler,	forlængede	den	29.	juni	
og	27.	juli	1987	igen	disse	aflytningstilladelser.	I	forbindelse	med	anmodningerne	
herom	havde	PET	oplyst	bl.a.,	at	det	endnu	ikke	havde	været	muligt	at	etablere	
rumaflytningen,	og	at	telefonaflytningen	havde	bekræftet,	at	Appel-gruppen	og	
dens	nærmeste	omgangskreds	drev	caféen.

Den	danske	PFLP-afdelings	kontaktperson	talte	den	3.	 juli	1987	med	den	tid-
ligere	nævnte	caféansatte.	Niels	Jørgensen	var	også	til	stede	i	caféen	den	på-
gældende	dag.	 I	en	PET-rapport	blev	det	anført,	at	det	næsten	var	fastlagt,	at	
Niels	Jørgensen	og	den	ansatte	på	caféen	var	vidende	om	hinandens	kontakter	
til	PFLP,	men	der	forelå	ingen	umiddelbare	oplysninger	om,	hvorvidt	den	ansatte	
var	vidende	om	Appel-gruppens	eksistens	og	gruppens	økonomiske	kriminalitet	
til	fordel	for	PFLP.	CC,	der	havde	udarbejdet	rapporten,	har	herom	forklaret	for	
kommissionen,	at	”Appel-gruppens	økonomiske	kriminalitet	til	fordel	for	PFLP”	
var	en	arbejdshypotese,	som	PET	havde	stor	tillid	til	bl.a.	på	baggrund	af	oplys-
ningerne	i	forbindelse	med	røveriet	i	Lyngby.

Det	kan	hertil	bemærkes,	at	det	som	beskrevet	i	kommissionens	hidtidige	gen-
nemgang	 kan	 lægges	 til	 grund	 –	 uanset	 formuleringen	 i	 den	 ovenfor	 nævnte	
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rapport	–	at	PET	 ikke	havde	sikre	beviser	 for,	at	Appel-gruppen	havde	begået	
berigelseskriminalitet.	

Niels	 Jørgensen	 ringede	 den	 19.	 august	 1987	 fra	 Café	 Liberation	 til	 Torkil		
Lauesen	 og	 spurgte	 til	 et	 møde	 den	 kommende	 søndag.	 Torkil	 Lauesen	 sva-
rede,	at	han	havde	lagt	et	blad	til	Niels	Jørgensen	i	caféen.	I	bladet	lå	besked	
om	mødetid	og	sted.	Niels	Jørgensen	fandt	bladet	og	afsluttede	samtalen.	I	en	
PET-rapport	om	denne	samtale	blev	det	anført,	at	samtalen	vidnede	om,	hvor	
”sikkerhedsmindede”	 Appel-gruppen	 var.	 PET	 fik	 ikke	 i	 øvrigt	 oplysninger	 om	
mødet.

Retten	forlængede	den	24.	august	og	21.	september	1987	tilladelserne	til	aflyt-
ning	af	Café	Liberations	telefon	og	rumaflytning	af	caféens	lokaler.	I	forbindelse	
med	anmodningerne	herom	havde	PET	oplyst	bl.a.,	at	det	endnu	ikke	havde	væ-
ret	muligt	at	etablere	rumaflytningen,	og	at	Niels	Jørgensen	var	rejst	til	Lanzaro-
te,	men	intet	tydede	på,	at	det	drejede	sig	om	andet	end	en	ferierejse.

Efter	 ønske	 fra	 PET	 blev	 sagen	 om	 tilladelse	 til	 rumaflytning	 af	 Café	 Libera-
tions	lokaler	afsluttet	ved	retten	den	19.	oktober	1987,	uden	at	rumaflytningen	
på	noget	tidspunkt	var	blevet	etableret.	Samtidig	opretholdt	retten	tilladelsen	til	
aflytning	af	caféens	telefon	til	den	16.	november	1987.

En	medarbejder	fra	PET	afhørte	den	29.	oktober	1987	de	forurettede	fra	forholdet	
på	Lobeliavej.	Afhøringen	er	beskrevet	i	kapitel	3,	afsnit	3.6.4,	hvortil	henvises.

Retten	forlængede	den	16.	november	og	14.	december	1987	tilladelsen	til	aflyt-
ning	af	Café	Liberations	telefon.	

I	PET’s	afdeling	2’s	årsberetning	for	1987	blev	Appel-gruppens	åbning	af	Café	
Liberation	nævnt,	og	det	blev	anført,	at	der	i	løbet	af	1987	havde	været	adskillige	
kontakter	mellem	kernen	i	caféen	og	repræsentanter	for	PFLP.34	Samarbejdet	
mellem	parterne	havde	dog,	så	vidt	man	vidste,	kun	været	af	politisk	og	social	
karakter.	

34	 Kommissionen	har	ved	sin	gennemgang	af	materiale	konstateret,	at	de	personer	fra	Café	Liberation,	der	hav-
de	kontakt	med	repræsentanter	for	PFLP,	var	Niels	Jørgensen	og	personer,	som	ikke	tilhørte	Appel-gruppen,	
og	Niels	Jørgensens	kontakter	fremstod	som	værende	af	udelukkende	social	og	praktisk	karakter,	herunder	
vedrørende	forhold	omkring	caféens	drift.
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Sandsynligvis	i	 januar	1988	var	kriminalassistenterne	Jan	Andersen	og	Henrik	
Bjerg	Jensen	til	et	møde	hos	Lyngby	Politi	med	kriminalassistenterne	Karsten	
Høy	Petersen	og	Johannes	Helmer	Pedersen,	der	havde	efterforsket	bankrøve-
riet	i	Lyngby	den	2.	marts	1983.	Baggrunden	for	mødet	var,	at	Københavns	Politi	
mente,	at	fremgangsmåden	ved	røveriet	mod	Daells	Varehus	mindede	om	frem-
gangsmåden	 ved	 røveriet	 i	 Lyngby.	 Derfor	 ønskede	 Københavns	 Politi	 at	 gen-
nemgå	akterne	fra	Lyngbys	Politis	efterforskning	af	dette	røveri.

Efter	 forklaringerne	kan	det	 imidlertid	 lægges	 til	 grund,	at	Københavns	Politi	
ikke	 fik	 adgang	 til	 at	 gennemse	 alle	 akterne.	 Lyngby	 Politi	 lod	 således	 ifølge	
Karsten	Høy	Petersens	forklaring	ikke	efterforskerne	fra	Københavns	Politi	se	
oplysningerne	vedrørende	”sporene	til	PFLP	og	Frankrig”.

Der	er	modstridende	forklaringer	fra	daværende	ansatte	hos	Lyngby	Politi	om,	
hvorvidt	det	var	efter	ordre	fra	Karsten	Høy	Petersens	og	Johannes	Helmer	Pe-
dersens	overordnede,	at	Københavns	Politi	ikke	fik	adgang	til	disse	oplysninger.	
Det	har	 ikke	været	muligt	 for	kommissionen	på	andet	grundlag	at	 fastslå,	om	
det	var	tilfældet.	

Johannes	 Helmer	 Pedersen	 har	 forklaret,	 at	 baggrunden	 for	 at	 tilbageholde	
oplysninger	over	 for	Københavns	Politi	var	pålægget	om	hemmeligholdelse	af	
fortrolige	oplysninger,	som	PET	havde	givet	i	forbindelse	med	Lyngby	Politis	ef-
terforskning	af	røveriet	i	Lyngby	i	1983.

Efter	Karsten	Høy	Petersens	forklaring	sagde	han	til	efterforskerne	fra	Køben-
havns	Politi,	efter	at	de	havde	set	på	de	tilgængelige	akter,	at	de	skulle	prøve	at	
kontakte	PET,	som	muligvis	kunne	fortælle	noget	mere.	

Hos	Københavns	Politi	drøftede	man	efterfølgende	resultatet	af	mødet	hos	Lyng-
by	Politi,	herunder	om	man	skulle	henvende	sig	til	PET,	hvilket	ikke	skete.	Hvem,	
der	traf	beslutningen	herom,	har	det	ikke	været	muligt	at	fastslå.

Det	kan	heraf	udledes,	at	PET	efter	al	sandsynlighed	ikke	var	involveret	i	Lyng-
by	 Politis	 overvejelser	 om,	 hvorvidt	 Københavns	 Politi	 under	 efterforskningen	
af	røveriet	mod	Daells	Varehus	kunne	eller	måtte	få	adgang	til	alle	akterne	fra	
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Lyngby	Politis	efterforskning	af	røveriet	i	Lyngby.35	I	øvrigt	var	der	efter	kommis-
sionens	opfattelse	meget	få	oplysninger	i	akterne	vedrørende	”sporene	til	PFLP	
og	Frankrig”,	der	eventuelt	ville	kunne	karakteriseres	som	fortrolige.	Efterfor-
skerne	fra	Københavns	Politi	blev	angiveligt	orienteret	om,	at	de	kunne	henven-
de	sig	til	PET,	der	eventuelt	kunne	fortælle	mere.	Det	må	lægges	til	grund,	at	
det	valgte	Københavns	Politi	 imidlertid	 ikke	at	gøre.36	På	den	baggrund	finder	
kommissionen,	at	der	ikke	er	grundlag	for	at	bebrejde	PET	noget	i	forbindelse	
med	Københavns	Politis	kontakt	 til	Lyngby	Politi	 i	1987	 i	anledning	af	 røveriet	
mod	Daells	Varehus.37

Der	er	afgivet	forskellige	forklaringer	om,	hvorvidt	Københavns	Politi	under	ef-
terforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Varehus	læste	akterne	fra	sagen	om	røve-
riet	mod	en	pengetransport	ved	Vesterport	den	2.	april	1982.	Henrik	Bjerg	Jensen	
har	forklaret	bl.a.,	at	han	under	efterforskningen	i	1987	bladrede	bl.a.	sagsak-
terne	fra	Vesterport-sagen	igennem.	I	den	sammenhæng	så	han	formentlig	rap-
port	af	19.	april	1982	udarbejdet	af	Københavns	Politi,	hvoraf	det	fremgår	bl.a.,	
at	en	kollega	fra	rejseholdet	kom	med	et	tip	om	fire	navngivne	medlemmer	af	
Appel-gruppen	som	mulige	gerningsmænd	til	røveriet	ved	Vesterport.	Imidlertid	
fandt	han	åbenbart	ikke,	at	denne	rapport,	der	lå	som	en	0-rapport38	i	sagen,	var	
interessant.

35	 Kan	sammenholdes	med	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	133,	hvor-
af	fremgår	bl.a.:	”…	Det	er	et	meget	voldsomt	storrøveri,	hvor	PET	kunne	have	gjort	en	afgørende	forskel	i	
opklaringen.	Men	alligevel	valgte	man	tilsyneladende	at	opretholde	et	krav	om,	at	Lyngby	Politi	 ikke	måtte	
viderebringe	PET’s	oplysninger	til	Røveriafdelingen	og	CX-gruppen	trods	gentagne	forespørgsler.	…”

Kan	desuden	sammenholdes	med	samme	s.	130,	hvoraf	fremgår	bl.a.:	”Hvad	Jan	Andersen	og	Henrik	Bjerg	
ikke	vidste,	var,	at	de	to	Lyngby-folk	allerede	et	år	tidligere	havde	orienteret	Københavns	Politi	om	sagen,	men	
at	de	nu	fra	øverste	sted	havde	fået	direkte	forbud	mod	at	indvie	deres	københavnske	kolleger	i	noget	som	
helst	om	sagernes	tråde	til	Appel-gruppen	og	terrorismen	i	Mellemøsten.”

36	 Kan	sammenholdes	med	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	131,	hvor-
af	fremgår	bl.a.:	””Vi	spurgte	specifikt,	om	de	havde	noget	på	de	to	palæstinensere,	som	var	blevet	anholdt	
i	Frankrig.	Den	sag	havde	jo	været	omtalt	i	pressen.	Men	det	var	en	del	af	det	fortrolige	materiale,”	erindrer	
Jan	Andersen.	Kriminalbetjentene	fra	København	havde	ikke	andet	valg	end	at	respektere	det	forbud,	som	
Lyngby	Politi	var	pålagt,	så	de	tog	derfor	hjem	igen	uden	nogen	anelse	om,	at	de	havde	været	tættere	på	de	
rette	gerningsmænd,	end	CX-gruppen	på	noget	tidspunkt	kom.	De	havde	hverken	fået	navne	eller	cpr-numre	
på	de	bandemedlemmer,	der	bare	ti	måneder	senere	plyndrede	postkontoret	i	Købmagergade	og	dræbte	den	
22-årige	Jesper	Egtved	Hansen.	For	de	oplysninger	lå	blandt	de	hemmeligstemplede	dokumenter.”

37	 Kan	sammenholdes	med	”Politiets	hemmeligheder	–	Jørn	Moos	genåbner	Blekingegadesagen”,	s.	199,	hvor-
af	fremgår	bl.a.:	”…	Jan	Andersen	og	Henrik	Bjerg	har	over	for	[PET-]kommissionen	forklaret,	hvordan	de	
blev	forholdt	informationer,	der	kunne	have	ført	til	pågribelse	eller	i	det	mindste	afhøringer	af	Torkil	Lauesen,	
Niels	Jørgensen,	Jan	Weimann	og	Peter	Døllner.	Men	kommissionen	har	ikke	undersøgt,	om	det	var	PET’s	
forbud	mod	at	nævne	endsige	undersøge	disse	personer,	som	førte	til,	at	de	to	kriminalassistenter	vendte	
tomhændede	hjem.	…”

38	 0-rapporter	findes	typisk	i	et	sagsomslag	med	notitser,	henvendelser	eller	rapporter,	der	skønnes	uden	be-
tydning	for	sagen.
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Retten	forlængede	den	11.	januar,	8.	februar,	7.	marts,	28.	marts,	2.	maj,	30.	maj,	
27.	juni	og	25.	juli	1988	PET’s	tilladelse	til	aflytning	af	Café	Liberations	telefon,	
inden	sagen	herom	blev	sluttet	ved	retten	den	22.	august	1988	efter	ønske	fra	
PET,	som	oplyste,	at	der	ikke	blev	givet	væsentlig	information	”ad	denne	kanal”.

Under	 Københavns	 Politis	 efterforskning	 efter	 røveriet	 og	 drabet	 ved	 Købma-
gergade	Postkontor	den	3.	november	1988	udarbejdede	Jørn	Moos	en	rapport	af		
19.	marts	1989,	hvor	han	gennemgik	den	mulige	forbindelse	mellem	Appel-grup-
pen	og	en	række	uopklarede	røverier	begået	 i	 tiden	 fra	 juli	1980	 til	november	
1988,	herunder	røveriet	mod	Daells	Varehus.	Om	dette	røveri	skrev	han	i	rappor-
ten,	at	der	umiddelbart	ingen	beviser	var	mod	Appel-gruppen.	Appel-gruppens	
medlemmer	blev	da	heller	ikke	i	forbindelse	med	anholdelsen	af	dem	i	april	og	
maj	1989	sigtet	for	røveriet	mod	Daells	Varehus.	Dette	kan	sammenholdes	med,	
at	efterforskerne	fra	Københavns	Politi	på	dette	tidspunkt	efter	forklaringerne	
for	kommissionen	havde	adgang	til	alt	PET’s	materiale	om	Appel-gruppen,	hvil-
ket	kommissionens	gennemgang	af	materiale	understøtter.

Efter	afsløringen	den	2.	maj	1989	af	Appel-gruppens	dæklejlighed	 i	Blekinge-
gade	blev	det	i	juni	1989	af	Teknisk	Afdeling	fastslået,	at	pistolmagasinet,	som	
gerningsmændene	tabte	under	røveriet	mod	Daells	Varehus,	var	blevet	indført	et	
stort	antal	gange	i	en	pistol	fundet	i	lejligheden.	Kurt	Olsen	besluttede	herefter	
den	14.	juni	1989,	at	der	som	følge	af	de	tekniske	undersøgelser	skulle	rejses	
sigtelse	over	for	bl.a.	Niels	Jørgensen	vedrørende	dette	røveri.

Niels	Jørgensen,	Torkil	Lauesen,	Jan	Weimann,	Karsten	Møller	Hansen,	Carsten	
Nielsen	og	Bo	Weimann	blev	tiltalt	for	at	have	begået	røveriet	mod	Daells	Vare-
hus,	men	ved	Østre	Landsrets	dom	2.	maj	1991	blev	de	alle	frifundet	herfor.	Peter	
Døllner,	der	havde	været	sigtet	for	røveriet,	var	ikke	blevet	tiltalt.

Kommissionen	har	ved	gennemgang	af	akterne	vedrørende	røveriet	mod	Daells	
Varehus	fra	retssagen	mod	Appel-gruppens	medlemmer	konstateret,	at	grund-
laget	for	tiltalen	vedrørende	dette	forhold	–	ud	over	pistolen	og	pistolmagasinet	
–	bl.a.	var	nogle	papirer	fundet	i	dæklejligheden,	hvorpå	der	var	gjort	notater,	der	
muligvis	kunne	sættes	i	forbindelse	med	røveriet.	Desuden	er	det	konstateret,	at	
der	ikke	indgik	materiale	fra	PET.

Det	kan	hertil	bemærkes,	at	de	ovennævnte	oplysninger	fra	efterforskningen	og	
retssagen	mod	Appel-gruppen	efter	røveriet	og	drabet	ved	Købmagergade	Post-
kontor	understøtter	 indtrykket	af,	at	PET	ikke	 inden	fundet	af	Appel-gruppens	
lejlighed	i	Blekingegade	havde	materiale,	der	med	blot	nogen	sikkerhed	pegede	
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på	medlemmerne	af	gruppen	som	mulige	gerningsmænd	til	røveriet	mod	Daells	
Varehus.

Ud	over	efterforskningen	af	røveriet	mod	Daells	Varehus	er	PET’s	overvågning	
af	Appel-gruppen	i	tiden	december	1986	til	november	1988	gennemgået	i	det-
te	 afsnit.	 Status	 ved	 udgangen	 af	 perioden	 var,	 at	 PET	 havde	 konstateret,	 at		
Appel-gruppen	havde	afviklet	aktiviteterne	omkring	forlaget	Manifest,	herunder	
opsagt	 lejemålet	 vedrørende	 forlagets	 lokaler.	 I	 stedet	 havde	 gruppens	 med-
lemmer	engageret	sig	i	etableringen	og	driften	af	Café	Liberation.	Med	rettens	
tilladelse	havde	PET	aflyttet	caféens	telefon	fra	den	24.	februar	1987.	PET	hav-
de	 også	 indhentet	 tilladelse	 til	 rumaflytning	 af	 caféens	 lokaler,	 mens	 det	 var	
blevet	opgivet	at	 installere	rumaflytning	af	 forlaget	Manifests	 lokaler	og	Torkil		
Lauesens	 lejlighed,	 sidstnævnte	 formentlig	 som	 følge	 af	 tekniske	 vanskelig-
heder.	Aflytningen	af	Torkil	Lauesens	telefon,	der	havde	været	den	eneste	igang-
værende	aflytning	mod	gruppen	ved	periodens	begyndelse,	var	blevet	afsluttet	
den	9.	marts	1987	efter	PET’s	ønske,	under	henvisning	til	at	det	var	en	ressource-
mæssig	prioritering.	Ligeledes	efter	ønske	fra	PET	var	sagen	om	rumaflytning	af	
Café	Liberations	lokaler	blevet	afsluttet	ved	retten	den	19.	oktober	1987,	hvilket	
var	sket,	uden	at	aflytningen	på	noget	tidspunkt	var	blevet	etableret.	PET	havde	i	
1987	konstateret	adskillelige	kontakter	mellem	personer	med	tilknytning	til	Café	
Liberation	og	repræsentanter	for	PFLP,	men	kontakterne	havde	forekommet	at	
være	udelukkende	af	politisk	og	social	karakter.	De	personer	fra	Café	Liberation,	
der	 havde	 kontakterne	 med	 PFLP-repræsentanterne,	 var	 Niels	 Jørgensen	 og	
personer,	 som	 ikke	 tilhørte	 selve	 Appel-gruppen,	 og	 kommissionen	 har	 efter	
gennemgang	af	aflytningsudskrifter	mv.	ikke	konstateret	noget	af	interesse	un-
der	disse	kontakter.	Aflytningen	af	Café	Liberations	telefon	var	blevet	afsluttet	
den	22.	august	1988	efter	ønske	fra	PET,	under	henvisning	til	at	der	 ikke	blev	
givet	væsentlig	 information	”ad	denne	kanal”.	Der	var	således	ingen	igangvæ-
rende	indgreb	over	for	gruppen	ved	udløbet	af	oktober	1988.	Telefonaflytningerne	
havde	ikke	givet	væsentlige	oplysninger,	ligesom	der	ikke	var	observeret	noget	
bemærkelsesværdigt	under	PET’s	sporadiske	observationer	mod	gruppen	i	pe-
rioden.	PET’s	overvågning	af	gruppen	i	det	angivne	tidsrum	december	1986	til	
november	1988	havde	derfor	ikke	bragt	PET	nærmere	på	konkrete	beviser	for,	
at	gruppens	–	sandsynligvis	kriminelle	–	aktiviteter	bestod	i	grov	berigelseskri-
minalitet.	

3.7.5	 Kommissionens	konklusioner

Grundlaget	for	mistanken	mod	Appel-gruppen	efter	røveriet	mod	Daells	Varehus	
var	som	redegjort	 for	 i	 sammenfatningen	antageligvis	oprindeligt	 lighedstræk	
med	 tidligere	alvorlig	kriminalitet	begået	 i	 1980	 i	Glostrup	og	 i	 1983	 i	Lyngby,	
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og	som	man	mistænkte	Appel-gruppen	for	at	stå	bag.	Lighedstrækkene	bestod	
navnlig	i,	at	kriminaliteten	forudsatte	grundig	planlægning,	og	at	den	blev	bru-
talt	gennemført	af	flere	i	forening	under	anvendelse	af	forklædninger	og	våben.	
Dertil	kom,	at	det	op	til	gerningsdagen	den	22.	december	1986	var	internationalt	
kendt,	at	PFLP	manglede	økonomiske	midler	til	at	finansiere	sine	aktiviteter,	og	
at	PET	–	ikke	mindst	–	på	baggrund	af	Marwan	el	Fahoums	fornyede	kontakt	til	
Appel-gruppen	i	sommeren	1986	havde	mistanke	om,	at	Appel-gruppen	i	nær	
fremtid	ville	udføre	berigelseskriminalitet	til	fordel	for	PFLP.	Imidlertid	var	det	
først	 i	1989	ved	fundet	af	Appel-gruppens	dæklejlighed	 i	Blekingegade,	at	der	
fremkom	de	beviser,	der	betød,	at	anklagemyndigheden	kunne	rejse	tiltale	mod	
flere	af	Appel-gruppens	medlemmer	for	at	have	været	gerningsmændene	til	rø-
veriet	mod	Daells	Varehus.

Uanset	en	intensiveret	overvågning	af	Appel-gruppen	fra	sommeren	1986	hav-
de	PET	ikke	 i	december	1986	eller	senere	 inden	fundet	 i	maj	1989	af	 lejlighe-
den	 i	 Blekingegade	 konkrete	 holdepunkter	 for	 en	 begrundet	 mistanke	 om,	 at	
Appel-gruppen	 havde	 begået	 røveriet	 mod	 Daells	 Varehus.	 Som	 beskrevet	 i	
sammenfatningen	 forekommer	 det	 sandsynligt,	 at	 PET	 gav	 Københavns	 Politi	
et	tip	om	Appel-gruppen	som	mulige	gerningsmænd	i	forbindelse	med	Køben-
havns	Politis	efterforskning	af	røveriet.	Kommissionen	lægger	herefter	til	grund,	
at	 PET	 ikke	 modvirkede	 det	 almindelige	 politis	 opklaring	 og	 strafforfølgning	 i	
forhold	til	Appel-gruppens	medlemmer	under	efterforskningen	af	røveriet	den		
22.	december	1986	mod	Daells	Varehus.
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