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Protokol nr.: 1 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 18. januar 2012 kl. 9.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 
59, 1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, 
kommissionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Arne Siezing med bisidder advokat Stine Gry Johannessen. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat John Petersen, advokat Jens Christensen og ad-
vokat Torben Koch ved advokat Martin Cumberland var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelses-
kommissioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Arne Siezing forklarede blandt andet, at han i 1966 blev ansat i politiet. Efter nogle år i for-
skellige afdelinger i Københavns Politi blev han i 1977 ansat i Rigspolitiets rejseafdeling, hvor 
han hovedparten af tiden var efterforskningsleder.   

Han blev i efteråret 1980 tilknyttet efterforskningen af en række forhold i Århus. Ud over ef-
terforskning af en række brandattentater drejede det sig også om en sag om besiddelse af 
håndgranater og anden ammunition. Der havde tidligere på året været kollegaer fra rejseaf-
delingen i Århus og efterforske sagerne. 

Forevist assistancemelding nr. A 10/80 af 26. marts 1982, bekræftede han oplysningerne heri 
om, at han var udkommanderet til Århus fra den 6. oktober 1980 til 12. juni 1981.  

Lige før eller efter den 6. oktober 1980 fik han lejlighed til at gennemgå det hidtidige indsam-
lede efterforskningsmateriale, og han blev også briefet om sagen på et møde hos PET i hoved-
afdelingen på Bellahøj.  

Den tidligere efterforskning var foretaget af blandt andre kollegaerne fra rejseholdet, Hans 
Jørgen Bonnichsen og Willy Hove. Foreholdt resume af 19. juni 1980 ”vdr. undersøgelser i sa-
gen mod DANMARKS SOCIALISTISKE BEFRIELSESHÆR” (DSB) underskrevet af H.J. Bonnichsen 
og W. Hove, forklarede han, at det ville være normal rutine, at han havde set rapporten forud 

Blekingegade-kommissionen 
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for sin ankomst til Århus. Det var almindelig praksis i rejseafdelingen, at når man havde været 
udkommanderet til en opgave, blev der ved afslutningen udarbejdet en resumerapport. Re-
sumerapporten blev afleveret til kredsens politimester og rejseholdets afdelingschef, som var 
Lundgreen Larsen på det pågældende tidspunkt.  

Han er ikke klar over, hvorfor det ikke var de samme personer fra rejseholdet, der blev ud-
kommanderet på ny. Så vidt han husker, var Hove og Bonnichsen begge hovedsageligt be-
skæftiget med bedragerisager, hvilket kan have været årsagen.  

Foreholdt, at der er en række rapporter om forholdene i Århus udarbejdet af Christian 
Medom inden den 6. oktober 1980, forklarede han, at det er helt overvejende sandsynligt, at 
han har set disse rapporter i forbindelse med udkommanderingen, men han husker ikke rap-
porterne i dag. Han husker derfor heller ikke præcist, hvornår han så rapporterne. Der var som 
nævnt et møde hos PET i hovedafdelingen omkring den 6. oktober 1980. På mødet fik han og 
Søndergaard adgang til adskillige bunker af rapporter, observationer og telefonaflytninger 
mv., som de fik lejlighed til at gennemgå. Materialet omhandlede ikke bare brandsagerne, 
men også Jens Holger Jensen, som kort tid forinden var blevet trafikdræbt. PET’s hovedtese 
var, at Jens Holger Jensen havde noget med DSB at gøre. Han mener ikke, at han havde hørt 
om Jens Holger Jensen tidligere. 

Foreholdt rapport af 23. september 1980 fra kriminalpolitiet i Århus vedrørende Jens Holger 
Jensen og rapport af samme dato fra kriminalpolitiet, afdeling G. – Århus, ”Vedr.: undersøgel-
ser i sagen vedr. personkredsen omkring afdøde Jens Holger Jensen og dennes mulige forbin-
delse til den politisk motiverede vold, der i den seneste tid har hærget i Århusområdet”, beg-
ge rapporter underskrevet af Christian Medom, forklarede han, at det vil være helt usand-
synligt, at han ikke skulle have set disse rapporter. 

Han var udkommanderet til Århus sammen med Ernst Søndergaard Pedersen og Søren Korne-
rup.  Søndergaard var chefen, men når man ikke er flere af sted, taler man om tingene. Korne-
rup var overvejende med til at varetage kontorfunktionen, da der ikke var en ledig sekretær i 
rejseafdelingen hertil på dette tidspunkt. Medom og han var ”ude i marken”. Han rapporte-
rede direkte til Søndergaard. Derudover deltog de dagligt i en briefing med PET’s regionschef. 
Når rejseholdet var udkommanderet på en opgave som i Århus, arbejdede de på den lokale 
politimesters ansvar, og de var således også underlagt politimesterens instrukser. Han formo-
der, at Søndergaard alene orienterede politimesteren i Århus Politi, ud over at de talte med 
Iversen, der var chef for kriminalpolitiet i Århus. Han talte aldrig selv med politimesteren.  

Foreholdt telex af 14. oktober 1980 fra Region II til Centralafdelingen om et møde med delta-
gelse af blandt andre Iversen, Siezing, Søndergaard og Medom, forklarede han, at der blev 
afholdt mange møder, herunder også i Århus. Det klassificerede materiale vedrørende Appel-
gruppen lå i PET’s hovedafdeling i København, og det kom ikke videre derfra.  
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Han vil tro, at mødet i PET’s hovedafdeling, hvor han og Søndergaard fik lejlighed til at gen-
nemgå det klassificerede materiale, fandt sted før den 6. oktober 1980, hvor han kom til År-
hus. Det var i forbindelse med Jens Holger Jensens trafikdrab den 15. september 1980, at man 
havde fundet oplysninger, der kunne indikere en sammenhæng mellem ham og DSB, og det 
var på den baggrund, at PET gav dem adgang til det klassificerede materiale. Af materialet 
fremgik, at gruppen havde forbindelse til PFLP. Der var blandt andet fotos fra PFLP-trænings-
lejre.  

Han blev foreholdt uddrag af rapport af 19. september 1980, ”Vedr.: Undersøgelser vedrøren-
de Jens Holger Jensens trafikdrab” udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet følgende fremgår: 

”… 
Fra … var det oplyst, at Abu Daya fra PFLP til Marwan Fahoum i Beiruth havde 
sagt, ”Æblet var gået hjem til gud”, hvilket betyder, at Jens Holger Jensen var 
død. Æble var kodenavn.” 

Hertil forklarede han, at han husker at have set bilaget hos PET. Det er hans indtryk, at de fik 
alt tilgængeligt relevant materiale i sagen, i forbindelse med at de flere gange havde lejlighed 
til at gennemgå materiale hos PET. 

I første omgang var det ordenspolitiet, der behandlede sagen om Jens Holger Jensens trafik-
drab. Da man fandt walkie-talkier i varevognen, der var forsynet med tagantenne, og konsta-
terede en indretning af vognen, som tydede på, at der kunne foretages observationer fra den, 
overgik sagen fra ordenspolitiet til kriminalpolitiet. Han husker ikke, hvornår PET blev involve-
ret i efterforskningen. Sammenholdt med, at der på dette tidspunkt havde været en række 
røverier mod Bilka forretninger rundt om i landet, og varevognen holdt ved en Bilka forret-
ning, da den blev påkørt, var det nærliggende at få den tanke, at Jens Holger Jensen måske 
havde været i færd med at observere mod forretningen. 

Foreholdt fundet af et KRAK-kort, der fremgår af kosterrapporter af 20. september 1980 ved-
rørende ransagning på adressen Gl. Jernbanevej 26 i Valby, der indehavedes af Jens Holger 
Jensen, forklarede han, at kortet viste sig at være meget interessant, da man fandt ud af, at 
der havde været endnu en varevogn i anvendelse i kredsen omkring Jens Holger Jensen. Vare-
vognen var købt for 60.000 kr. og havde kun kørt 960 km efter overtagelsen. Herefter var den 
sat til salg igen, hvilket forekom påfaldende. De kørte kilometer svarede til strækningen År-
hus-København retur med en smule yderligere kørsel. De undersøgte derfor, om der havde 
været et røveri i den periode, hvor denne varevogn havde været inde i billedet. Her blev de 
opmærksom på røveriforsøget og gidseltagningen i Glostrup, hvor der var blevet set to vare-
vogne, som kørte rundt, mens gidseltagningen stod på. KRAK-kortet var herefter interessant, 
idet der i kortet var prikker omkring Forstædernes Bank i Glostrup.   

Under hele forløbet var kollegaerne i PET meget hjælpsomme. Hvis han eller Søndergaard 
manglede noget, forsøgte PET at fremskaffe det. Når de udfærdigede rapporter, skete det, at 
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der blev udfærdiget rapporter med følsomme oplysninger alene til brug for PET og rapporter 
til brug for Århus Politi. Han og Søndergaard så også de rapporter, der alene var beregnet for 
PET. Hvis han selv og Søndergaard skrev rapporter, der indeholdt klassificerede oplysninger, 
så blev rapporterne ikke journaliseret i rejseholdets journaler. Disse rapporter blev afleveret 
til PET. Vidnet har ikke været ude for, at PET har forholdt ham og Søndergaard noget. Han 
kom næsten dagligt i PET’s lokaler i Århus, hvor de drøftede sagen.  

De ovennævnte oplysninger vedrørende Glostrup-sagen gjorde, at han var overbevist om, at 
det var muligt at finde ud af, hvem gerningsmændene til Glostrup-forholdet var. Han husker 
ikke at have hørt om, at PET skulle have kontaktet Glostrup Politi omkring mistanken mod 
Appel-gruppen, inden han kom til Århus. Under sit ophold der udarbejdede han en omfat-
tende resumerapport om Glostrup-sagen, hvori han redegjorde for mistanken. Det tilkom po-
litimesteren i Århus at videregive rapporten til Glostrup Politi, og det var således ikke PET, der 
skulle gøre det.  

Foreholdt notat fra PET af 9. oktober 1980 vedr. Jens Holger Jensen, hvoraf det blandt andet 
fremgår, at PET den 25. september 1980 havde rettet henvendelse til Glostrup Politi ”i anled-
ning af resultater vedr. ransagning hos J. Holger Jensen”, forklarede han, at han ikke husker 
notatet, men han føler ikke, at der blev tilbageholdt oplysninger fra PET’s side over for ham og 
Søndergaard. Han husker heller ikke notatets oplysninger om, at PET havde givet Glostrup 
Politi fotos af Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen med henblik på forevisning for bankdirek-
tøren. 

Da han kom til Århus den 6. oktober 1980, var han bekendt med, at der var sket lejlighedsvise 
observationer og aflytninger af kredsen omkring Jens Holger Jensen. De var imidlertid meget 
svære at observere mod. Desuden var PET´s observationsgruppe for lille.  

Foreholdt notat af 2. oktober 1980 udarbejdet af PET forklarede han, at han var fuldt oriente-
ret om tiltagene med henblik på at identificere Axel Mortensen. Han var således direkte invol-
veret i opsætningen af udstyr hos fru Vedsegaard. Han kan bekræfte, at man som nævnt i no-
tatet havde fotos af Jens Holger Jensen, Niels Jørgensen, Peter Døllner og Jan Weimann, om 
end det var fotos af svingende kvalitet. Han husker, at fru Vedsegaard ud fra fotos sagde, at 
det kunne være Jens Holger Jensen, der var Axel Mortensen.  

Foreholdt kendelse af 16. oktober 1980, hvor der blev meddelt tilladelse til ransagning af Jens 
Holger Jensens lejlighed på ny, forklarede han, at han på forhånd var orienteret om, at de 
skulle foretage en genransagning af lejligheden. 

Foreholdt anmodning af 17. oktober 1980 til retten om tilladelse til aflytning af Niels Jørgen-
sens kærestes telefon, forklarede han, at der lejlighedsvis var aflytning af Appel-gruppens 
medlemmers telefoner, men de sagde aldrig noget af interesse.  

Han blev foreholdt telex af 17. oktober 1980 fra Region II til Centralafdelingen. Af telexen 
fremgår blandt andet: 
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”… 
det bemaerkes, at alt skriftligt materiale, der fra dags dato tilgaar rejseafdelin-
gen, herunder materiale fra retten, vil vaere bearbejdet paa en saadan maade, at 
oplysninger fra pet ikke fremstaar i rapporter, der skal bruges i en eventuel 
kommende retssag.” 
 

Hertil forklarede han, at efterforskningen var ret kompleks med mange personer og forbrydel-
ser involveret, og derfor kunne man ikke have aflytninger af f.eks. Niels Jørgensen kørende 
under samme sag, som de personer, der var mistænkt for brandstiftelserne. Det ville ikke væ-
re hensigtsmæssigt for anklageren, idet anklageren i givet fald kunne blive pålagt at doku-
mentere de hemmelige oplysninger i retten.  

Foreholdt rapport ”vedr.: Omstændighederne omkring undersøgelse af Jens Holger Jensen 
m.fl.” udarbejdet af PET med kontinuation den 20. oktober 1980, forklarede han, at det var 
væsentligt at sikre sig KRAK-kortet i original, idet man f.eks. kunne undersøge originalen for 
fingeraftryk. Genransagningen af Jens Holger Jensens lejlighed kan derfor skyldes, at man ved 
første ransagning muligvis kun havde fotograferet kortet og således ikke sikret sig det i origi-
nal.  

Han blev foreholdt, at der af ovennævnte rapport blandt andet fremgår som følger: 

”Undersøgelserne viste, at Døllner, Frandsen og Weimann ikke har noget med 
DSB at gøre. Med hensyn til JHJ og NJ har vi så lidt viden, at vi ikke kan sige, om 
der er nogen forbindelse …” 

 

Hertil forklarede han, at det også var den konklusion, som rejseholdet kom frem til. Genran-
sagningen hos Jens Holger Jensen var derfor med henblik på at følge op på Glostrup-sporet.   

Han blev foreholdt, at der af rejseafdelings rapport af 23. oktober 1980 ”vedrørende D.S.B. – 
DANMARKS SOCIALISTISKE BEFRIELSESHÆR. Omh.: Ransagning hos Jens Holger Jensen, Gl. 
Jernbanevej 26, 2500 Valby, udarbejdet af ham selv blandt andet fremgår som følger: 

”Efter ransagning, der pågik den 20. oktober 1980 i tiden mellem kl. 1202 – 1222, 
er udfærdiget rapport, der indeholder fortrolige oplysninger nærværende sag 
uvedkommende. Rapporten indgår derfor ikke i heromhandlede sagsmateriale.” 
 

Hertil forklarede han, at det kun var en snæver kreds, der fik lejlighed til at se alt materialet i 
sagen. Det er indforstået, at når man samarbejder med PET, må det være på den måde. Der er 
blandt andet det nævnte hensyn til, at hvis sagen ender i retten, da ville en forsvarer få lejlig-
hed til at kræve alle oplysninger fremlagt, herunder observationer og aflytninger, hvis de ind-
gik i sagen. Arbejdsmetoden er en naturlig følge, når der indgår klassificerede oplysninger. De 
havde yderligere sager i gang end brandattentaterne og Glostrup. Blandt andet var der efter-
forskning, hvori indgik mulige forbindelser til RAF.  
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Foreholdt, at det fremgår af årsberetning for Regionsafdeling II for tiden 1. januar 1980 til 31. 
december 1980 vedrørende de i regionsafdelingen behandlede sagsområder, at efterforskning 
omkring DSB, Statsfjenderne og Jens Holger var blevet udført i et godt samarbejde mellem 
Århus Kriminalpoliti, rejseafdelingen og PET’s regionsafdeling, forklarede han, at han er enig i, 
at de havde et godt samarbejde med PET. 

Han blev foreholdt følgende fra sin forklaring gengivet i PET-kommissionens retsbog af 12. 
august 2008: 

”Adspurgt forklarede vidnet, at Blekingegadegruppens forbindelse til DSB og 
Statsfjenderne var en arbejdshypotese. Der var forskellige omstændigheder, der 
gjorde, at der kunne være personsammenfald, men som vidnet tidligere har for-
klaret for kommissionen, kunne rejseafdelingen ikke konstatere nogen sammen-
hæng mellem Blekingegadebanden og DSB og Statsfjenderne.” 

 

Hertil forklarede han, at det er helt korrekt. 

Foreholdt rapport af 23. oktober 1980 fra rejseafdelingen ”vedrørende Jens Holger Jensen, 
der den 150980 blev dræbt ved færdselsuheld i Århus politikreds. Omhandlende: Bankrøveri 
med gidseltagning i Glostrup politikreds den 070780”, forklarede han, at han ikke husker at 
have været i Glostrup, ligesom han ikke husker, hvordan kontakten til politiet i Glostrup blev 
etableret. Han har fået at vide, at Søndergaard har oplyst over for PET-kommissionen, at det 
fremgik af Søndergaards dagbog, at han havde været i Glostrup. Han har ikke grund til at be-
tvivle oplysningen i dagbogen, og det betyder formentlig, at han har været i Glostrup og afle-
vere rapporten. Rapporten skulle danne baggrund for, at Glostrup Politi kunne gå i gang med 
en efterforskning mod de interessante personer. Rejseafdelingen have ikke selv mulighed for 
at efterforske i Glostrup, idet politikreds 1-8, hvortil Glostrup hører, lå uden for rejseafdelin-
gens område. Efter det daværende system var det Københavns Politi, som i givet fald skulle 
yde assistance til Glostrup Politi. Rejseafdelingen kunne således ikke foretage yderligere end 
at underrette politiet i Glostrup. 

Han blev foreholdt telex af 23. oktober 1980 fra Region II til Centralafdelingen, hvoraf blandt 
andet fremgår: 

”… 
det er vigtigt for den fortsatte efterforskning mod niels joergensen og andre, at 
der er enighed om, hvorvidt hans tilknytning til pflp – hvilket vil vaere saerdeles 
brugbart i efterforskningen – maa eller kan bruges. 
…” 
 

Han forklarede hertil, at det ville være urealistisk at holde de oplysninger om PFLP, som de var 
bekendt med, ude af officielle efterforskningsrapporter.  
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Han blev foreholdt notat af 6. november 1980 udarbejdet af PET ”Vedrørende møde med rej-
seholdet angående Jens Holger Jensen”, hvoraf blandt andet følgende fremgår: 

”Fredag den 31. OKT 1980 kl. 1330 blev der i filmsalen holdt møde i forbindelse 
med Jens Holger Jensen. 
… 
Medom: oplyste om baggrunden for Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen og 
forbindelsen til PFLP. 
…: Det politiske problem vedr. forbindelsen til PFLP og de omhandlede personer, 
hvis det blev draget frem i forbindelse med en retssag. Omfanget af oplysninger, 
for ikke at afsløre kilderne. 
Søndergård og Siezing: De må bruge PFLP forbindelsen, da navnene er fundet i 
JHJ’s lommebog. Resten bliver holdt ude. 
Kan bruge PET’s ransagningsrapporter under henvisning til at de er klassificeret, 
og så oplyse om, hvordan de (rejseholdet) er kommet ind i sagen. 
Rejseholdet skal bruge PFLP forbindelsen, men de tidligere skrevne rapporter skal 
forblive hos os. 
De kan bruge de rapporter, som reg. II er i færd med at lave. 
…” 
 

Hertil forklarede han, at mødet formentlig blev holdt i København. Klassificerede rapporter 
skulle rejseholdet aflevere til PET´s regionsafdeling i Århus. Derfra kan de være videreformid-
let til PET’s hovedafdeling.  

Foreholdt, at det fremgår af flere rapporter, herunder rapporter af 6. og 14. november 1980 
udarbejdet af PET, at man søgte at identificere Axel Mortensen, forklarede han, at han lø-
bende var bekendt med denne efterforskning. Han var selv direkte impliceret heri. 

Han blev foreholdt følgende afsnit fra s. 53 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner 
Blekingegadesagen”, hvoraf følgende bl.a. fremgår: 

”… 

Politifolkene fra Rejseholdet fik kopier af det materiale som kollegerne i Glostrup 
havde skaffet om sommerens kidnapning, og skrev det hele sammen til en omfat-
tende rapport, hvor de pegede på afdøde Holger Jensen og Niels Jørgensen og 
deres kammerater som gerningsmændene bag den mislykkede kidnapning. Rej-
seholdet gættede desuden på, at formålet var at røve penge til PFLP. De oplys-
ninger rejste de to efterforskere fra Rejseholdet, Siezing og Søndergaard, den 14. 
november 1980 til Sjælland for at præsentere for deres kolleger i Glostrup. Her 
havde man forgæves ledt efter gerningsmændene til sommerens kidnapning mod 
bankdirektør Würtzen og hans familie.” 

Han forklarede hertil, at han mener, at det ikke kan passe, at de var i Glostrup på dette tids-
punkt. Han har i hvert fald ingen erindring om en sådan rejse. Hvis det står i Søndergaards 
dagbog, passer det dog sikkert. 
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Han blev foreholdt rapport af 4. februar 1981, hvoraf følgende blandt andet fremgår: 

”… 

R. ringede lørdag den 6. februar 1981 til utg. privat for at høre, hvorvidt der 
fandtes foto af Niels Jørgensen, hvortil jeg svarede, at det gjorde der såvidt jeg 
vidste ikke, men at jeg endnu engang ville søge det oplyst. 

Efter samråd med Z, ringede utg. tilbage til R. og gjorde ham bekendt med, at 
Niels Jørgensen var fuldkommen uinteressant i forb. med nærv., hvorfor oplys-
ninger om ham var helt uden betydning, hvorefter R. tilkendegav, at han ikke 
ville beskæftige sig mere med ham.” 

Hertil forklarede han, at rapporten ikke vækker nogen erindring hos ham. De brugte en del 
kilder. Han mener, at de havde fotos af alle medlemmerne af Appel-gruppen blandt andet fra 
Jens Holger Jensens begravelse. Hverken ”R” eller ”Z” siger ham noget.  

Han blev foreholdt rapport af 6. marts 1981 udarbejdet af ham selv, hvoraf blandt andet føl-
gende fremgår: 

”… 

Ved kendelse af 19. september 1980 har retten i Århus ved dommer Niels Glahn 
bestemt, at det tillades politiet at foretage ransagning i lejligheden Middelfarts-
gade 14, 5. th. København Ø, der bebos af Niels Jørgensen. 

På grund af særlige omstændigheder er ransagningen først iværksat i dag.” 

Hertil forklarede han, at han ikke umiddelbart husker, hvad de ”særlige omstændigheder” var. 
Hans bedste bud er, at tidsforløbet skyldtes, at PET’s observationshold flere gange forgæves 
havde forsøgt at finde et tidspunkt, hvor de var sikre på, at Niels Jørgensen ikke var hjemme 
og var så langt væk, at han ikke pludselig kom hjem.  

Foreholdt retsbog af 18. marts 1981 om tilladelse til at tilbageholde brev til Axel Mortensen, 
forklarede han, at varevognen havde stået til salg i et halvt år. De ville gerne have at vide, 
hvem der skulle have pengene ved et salg, og derfor fik de et firma til at købe varevognen. 
Derefter meddelte de bagmændene, at pengene snart ville komme. Han og Kornerup anholdt 
Peter Døllner, i forbindelse med at denne kom for at hæve pengene. Efter varetægtsfængslin-
gen gik det ikke så godt, som de havde håbet på. De forsøgte i forbindelse med vidneforkla-
ring fra Niels Jørgensen at få rettens tilladelse til at tage hans fingeraftryk, men det fik de ikke. 
Anholdelsen blev en fuser, i forhold til hvad de havde forventet at få ud af den.  

Foreholdt notat af 24. marts 1981 udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet fremgår, at nær-
mere angående den videre afhøring af Peter Døllner ville tilgå PET’s politimester, forklarede 
han, at han ikke havde drøftelser med PET-folkene om, hvorvidt håndteringen af sagen, her-
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under spørgsmålet om den videre afhøring af Peter Døllner, skulle op på politimesterniveau. 
Han ville imidlertid finde det naturligt, at det blev tilfældet. 

Han blev foreholdt notat af 31. marts 1981 udarbejdet af PET. I notatet er det blandt andet 
nævnt, at rejseholdet nu ville tilsige en række personer med tilknytning til Jens Holger Jensen 
til afhøring i forbindelse med sagen mod Peter Døllner, og hvis de indkaldte nægtede at lade 
sig afhøre, ville rejseholdet formentlig indkalde dem til afhøring i retten. Hertil forklarede han, 
at han ikke husker drøftelser herom, men de gjorde sig naturligvis sådanne overvejelser. I øv-
rigt ville det være af tvivlsom værdi at afhøre modvillige vidner som de her nævnte. Henset til 
forløbet efter anholdelsen af Peter Døllner var sagen til at henlægge. ”Den var syg”. De kunne 
ikke komme videre. 

Foreholdt, at det af håndskreven note af 3. april 1981 udarbejdet af en PET-medarbejder 
blandt andet fremgår, at Medom gerne ville have at vide, om en fremmed tjeneste var i be-
siddelse af Marwan Fahoums fingeraftryk, forklarede han, at man var interesseret i Fahoums 
fingeraftryk med henblik på sammenligning med fingeraftrykkene fra varevognen, idet Mar-
wan Fahoum var mistænkt for at have været med til Glostrup-forholdet. Han har ingen klar 
erindring om at have været orienteret om forsøget på indhentelse af Marwan Fahoums fin-
geraftryk, men det ville være et helt naturligt efterforskningsskridt med de oplysninger, som 
de havde. 

Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingega-
desagen”, s. 69, hvoraf blandt andet fremgår:    

”… 

Kriminalkommissær Søndergaard og hans makker Arne Siezing troede så meget 
på, at de havde fat i bagmændene bag kidnapningen af familien Würtzen, at 
sidstnævnte den 8. april 1981 tog til Sjælland og holdt møde nummer to med 
kriminalpolitiet i Glostrup for at fortælle om Rejseholdets efterforskning, og om 
hvilke mistanker man nærede mode den såkaldte Appel-gruppe.” 

Hertil forklarede han, at ikke husker et sådant møde.  

Foreholdt rapport af 19. maj 1981 udarbejdet af ham selv og Søndergaard vedrørende under-
søgelser mod Niels Jørgensen og Jens Holger Jensen til brug for kriminalpolitiet i København, 
afd. A i anledning af drabsforsøg mod tyrkisk diplomat den 3. april 1981, forklarede han, at det 
formentlig var på eget initiativ, at de havde udarbejdet rapporten. 

Foreholdt resume af 9. juni 1981 i sagen mod Peter Døllner udarbejdet af ham selv og Sønder-
gaard, forklarede han, at det var en sædvanlig afslutningsrapport, som skulle afleveres til rej-
seholdets ledelse, politimesteren i Århus og formentlig også PET, i forbindelse med at de af-
sluttede udstationeringen i Århus. Rigspolitichefen var meget interesseret i at læse resumeet. 
De betragtede sagen vedrørende Peter Døllner for afsluttet for nærværende. 
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Af resume af 9. juni 1981 vedrørende undersøgelser mod Jens Holger Jensen og Niels Jørgen-
sen udarbejdet af ham selv og Søndergaard fremgår blandt andet: 

”… 

Det skønnes, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere efterforsknings-
muligheder, der kunne føre til yderligere oplysning i sagen vedrørende røveriet 
og gidseltagningen i Glostrup. Der synes heller ikke på nuværende tidspunkt at 
være muligheder, der kunne anvendes til identificering af Axel Mortensen. De 
tekniske undersøgelser vedrørende fuldmagter og førerbevis er ikke afsluttede.” 

Hertil forklarede han, at han vil mene, at Glostrup Politi eventuelt med assistance fra Køben-
havns Politi kunne komme videre med sagen mod Niels Jørgensen. De kunne ikke selv i for-
bindelse med efterforskningen i Århus komme videre med Glostrup-sagen. 

Foreholdt, at der i resume af 12. juni 1981 i sagen vedrørende Danmarks Socialistiske Befriel-
seshær udarbejdet af ham og Søndergaard blev peget på en række navngivne personer, som 
var anset for interessante i forbindelse med efterforskningen omkring DSB, forklarede han, at 
nogle af de i resumeet navngivne personer var blevet set foretage bemalinger, og de vidste, at 
brandstiftelserne havde forbindelse med bemalingerne. Derfor mente de, at der var grundlag 
for anholdelse af disse personer. Man måtte herefter afhøre dem og foretage ransagninger, 
og hvis det ikke gav noget, ville der ikke være mere at gøre med hensyn til efterforskningen 
mod DSB. De personer, som de angav som interessante i resumeet og gerne ville anholde, var 
ikke medlemmer af Appel-gruppen eller personer med tilknytning hertil.  

Han blev foreholdt, at det af resumeets afslutning blandt andet fremgår som følger: 

”… 

Det kan tænkes, at personerne bag DSB har ladet denne gruppe ”uddø”, hvoref-
ter de samme genopstår som STATSFJENDERNE, der bl.a. har taget ansvaret for 
branden i Det britiske Konsulat Grenåvej. …” 

Hertil forklarede han, at det på grundlag af efterforskningen lå meget fjernt, at det skulle være 
personer fra Appel-gruppen, der stod bag brandattentaterne. Han mener, at de var meget 
enige med PET i, at det sandsynligvis var blandt de i resumeet angivne interessante personer, 
at gerningsmændene til brandattentaterne skulle findes. 

Foreholdt resume af 2. juli 1981 i sagen vedrørende Statsfjenderne udarbejdet af Sønder-
gaard, forklarede han, at uanset at han selv var rejst hjem den 12. juni 1981, så har de talt 
sammen om resumeets indhold. Han husker ikke, om konklusionerne i de nævnte resumeer 
blev drøftet med PET’s folk på sagen. 

Han blev bekendt med, at de skulle stoppe efterforskningen en onsdag, hvor Søndergaard 
oplyste, at han havde været til møde med politimesteren, der havde meddelt, at de skulle 
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”lukke efterforskningen ned”. De havde ellers planlagt en anholdelsesaktion, som de havde 
drøftet med en gruppe fra Århus Politi. Anholdelsesaktionen ville kræve, at Århus Politi stil-
lede en hel del personale til rådighed til brug for anholdelserne og de dertil hørende ransag-
ninger. Han var selv meget bitter over, at de ikke fik mulighed for at gennemføre anholdelses-
aktionen, idet han mente, at der utvivlsomt var grundlag herfor. Det var som nævnt en helt 
anden personkreds end Appel-gruppen, som denne anholdelsesaktion skulle være rettet mod. 
Søndergaard var ”tosset” over politimesterens beslutning.  

Han blev foreholdt, at det af s. 67 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekinge-
gadesagen” blandt andet fremgår: 

”… 

Blandt de personer, Rejseholdet ønskede at anholde, var folk fra Boligkaravanen, 
som man mistænkte for at stå bag de mange brandstiftelser i Århus, samt Niels 
Jørgensen. Desuden ønskede Siezing og Søndergaard også at pågribe samme 
Jørgensens københavnske kumpaner fra den senere Blekingegadebanden, som 
de var overbeviste om stod bag kidnapningen året før hos bankdirektøren i Glos-
trup.” 

Hertil forklarede han, at som det fremgår af resumeet af 12. juni 1981 vedrørende DSB, var 
det ikke Appel-gruppens medlemmer, som rejseholdet ønskede at anholde i forbindelse med 
efterforskningen af brandattentaterne i Århus. For så vidt angik efterforskningen af Glostrup-
sagen, havde rejseholdet ikke beføjelser til at foretage anholdelser af medlemmer af Appel-
gruppen. Den sag skulle efterforskes af Glostrup Politi eventuelt i samarbejde med Køben-
havns Politi, der var assistanceafdeling for omegnskredsene, og som tidligere nævnt ikke af 
rejseholdet.  

Foreholdt, at det af notat af 25. september 1981 udarbejdet af Medom i forbindelse med 
fremsendelse af rejseholdets ovennævnte slutresumeer til PET’s hovedafdeling blandt andet 
fremgår, at PET’s regionsafdeling stort set var enig i rejseholdets vurderinger, hvad angik ho-
vedpersonerne i de efterforskede grupper, forklarede han, at der altid vil være nogle punkter, 
hvor man ikke er helt enige. De havde haft et godt samarbejde med PET, og de var enige på 
alle væsentlige punkter. De uenigheder, som fremgår af notatet, vedrører andre personer end 
medlemmer af Appel-gruppen.  

Han blev foreholdt artikel af 12. april 1982 i Ekstra Bladet med overskriften ”Tyske terrorister 
gemte sig i Danmark”, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 

Da vi netop stod foran anholdelse i sagen, fik vi besked på, at vi skulle pakke 
sammen og tilbage til andet arbejde. Fra nu af skulle PET nok selv klare sagen, 
siger en kriminalmand, der var med i efterforskningen, ....” 
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Hertil forklarede han, at han ikke ved, hvem den omtalte ”kriminalmand” er. De havde som 
tidligere forklaret et meget fint samarbejde med PET. Rejseholdet havde lokaler et godt stykke 
fra PET’s lokaler i Århus, men de kom nærmest dagligt hos hinanden.   

Han blev foreholdt følgende fra sin forklaring som gengivet i PET-kommissionens retsbog af 2. 
juni 2004: 

”… 

Det var Søndergaard, der sagde til vidnet, ”nu stopper vi”. Vidnet husker ikke 
hvorfor. Han var selvfølgeslig skuffet over ikke at kunne fuldføre sagen, men 
Lundgreen, Rejseafdelingens chef, som havde truffet den endelige beslutning, 
diskuterede man ikke med.” 

Hertil forklarede han, at det var politimesteren, der kunne stoppe efterforskningen, og rejse-
holdets leder kunne beslutte, at rejseholdet ikke længere ville yde assistance. Han går ud fra, 
at hvis politimesteren havde syntes, at de skulle fortsætte, da havde Lundgreen bakket dette 
op.  

Han husker ikke, at der i forbindelse med deres opbrud fra Århus skulle have været diskussio-
ner om, hvor langt Anders Nørgaard måtte gå. Det stod helt klart, at Anders Nørgaard ikke 
måtte foretage sig noget kriminelt. Der var enighed med PET herom. Det er ikke hans opfat-
telse, at rejseholdet ville lade Anders Nørgaard gå videre, end de øvrige involverede ville. 

I forbindelse med deres efterforskning udarbejdede de blandt andet rapporter, som indeholdt 
klassificerede oplysninger. Som følge heraf skulle rapporterne opbevares hos PET. Hvis han og 
Søndergaard ville læse deres egne tidligere rapporter, skulle de derfor komme ned til PET’s 
lokaler og gøre det. Det var Søndergaard meget utilfreds med. De undersøgte muligheden for 
at få indrettet deres eget kontor, så det levede op til kravene for opbevaring af klassificeret 
materiale, men det ville være økonomisk ude af proportioner. Personligt syntes han ikke, at 
det var nogen stor ulejlighed at gå ned til PET og genlæse rapporterne.  

Det er rigtigt, som det fremgår af rapport af 19. april 1982 fra Københavns Politi, at han tip-
pede Københavns Politi om Niels Jørgensen, Torkil Lauesen, Peter Døllner og Jan Weimann 
som mulige gerningsmænd til røveriet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 
1982. Han var nede hos Københavns Politi og gav tippet til en af efterforskningslederne, der 
herefter foranledigede, at Regnar Jørgensen ringede ham op. Han kendte ikke Regnar Jørgen-
sen på forhånd. Han arbejdede ikke da sammen med Søndergaard, men han havde orienteret 
Søndergaard om, at han ville tippe Københavns Politi. Efter tippet havde han ikke mere med 
sagen at gøre. Foreholdt, at det fremgår af rapporten, at der fortsat skulle foregå efterforsk-
ning hos rejseafdelingen af de nævnte personer, og at der ikke måtte tages kontakt til de på-
gældende personer, uden at der hos Københavns Politi beroede oplysninger/signalementer, 
der pegede i retning af dem, forklarede han, at der ikke da foregik efterforskning omkring Ap-
pel-gruppen hos rejseafdelingen.  
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I forbindelse med røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 
1983 tog han ud til Lyngby Politi, Willy Pedersen, der var tidligere kollega fra rejseafdelingen. 
Han tippede Willy Pedersen om, at medlemmerne af Appel-gruppen kunne være mulige ger-
ningsmænd. Foreholdt, at det fremgår af brev af 4. marts 1983 fra ham til Willy Pedersen, at 
han ved dette brev tippede Lyngby Politi om en helt anden personkreds, som ingen tilknytning 
havde til Appel-gruppen, forklarede han, at han utvivlsomt har sendt brevet, men han husker 
ikke brevet eller omstændighederne, i forbindelse med at han sendte det. Der må være sket 
noget mellem det tidspunkt, hvor han skrev brevet, og til han senere tog ud til Willy Pedersen 
og fortalte om Appel-gruppen, men han husker ikke hvad. Han havde informeret Søndergaard 
om, at han ville tippe Lyngby Politi om Appel-gruppens medlemmer. I forbindelse med ethvert 
røveri af en karakter som dette drøftede han og Søndergaard, om det kunne være Appel-
gruppens medlemmer, som stod bag. Det kan godt passe, at han, som han er citeret for s. 86 i 
”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen”, i forbindelse med tippet 
om Appel-gruppens medlemmer, meddelte Lyngby Politi, at de nok kunne få flere oplysninger 
om sagen hos PET. Ud over tippet var han ikke involveret i efterforskningen af Lyngby-røve-
riet. 

Foreholdt, at det fremgår af ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesa-
gen”, s. 117, at han ikke husker, om han og Søndergaard tippede Gladsaxe Politi i forbindelse 
med røveriet mod en pengetransport fra Privatbanken i Herlev den 3. december 1985, forkla-
rede han, at det er rigtigt.  

Niels Bach Christensen var primus motor og leder af efterforskningen mod Appel-gruppen 
efter Købmagergade-røveriet. Han var ikke selv rigtig involveret i efterforskningen. Han blev 
kontaktet, i anledning af at Københavns Politi ville omskrive resumeet fra Glostrup-sagen til 
brug for fremlæggelse i retten. 

 

Kl. 13.40 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 

formand 
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Protokol nr.: 2 

 
 

PROTOKOL 
 

 

Den 20. januar 2012 kl. 9.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 
59, 1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen og 
kommissionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Michael Georg Clan med bisidder advokat Morten Samuelsson. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat Stine Gry Johannessen, advokat Jens Christensen 
og advokat Torben Koch ved advokat Martin Cumberland var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelses-
kommissioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages.  

Michael Georg Clan forklarede, at han i 1981 blev udnævnt som vicepolitimester i Glostrup, 
men rent fysisk tiltrådte han først den 1. marts 1984, idet han var blevet pålagt at føre Jan 
Bonde Nielsen-sagen for SØK. Han var herefter i Glostrup indtil den 1. september 1984. Det 
var Ebbe Steen Hansen, som han afløste som vicepolitimester i Glostrup. 

Han havde ingen kontakt med Glostrup Politi før sin tiltrædelse den 1. marts 1984, og i den 
korte periode frem til den 1. september 1984 mindes han ikke at have hørt om sagen om fri-
hedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980, ligesom han ikke hørte om 
Appel-gruppen.  

Advokat Morten Samuelsson oplyste, at han havde overvejet at sende et brev til kommissio-
nen om Michael Georg Clans yderst begrænsede kendskab til sagen, men han fandt det rig-
tigst, at Michael Georg Clan mødte som indkaldt og afgav forklaring under vidneansvar. 

Kl. 9.45 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 

Blekingegade-kommissionen 
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Protokol nr.: 3 

  
 

PROTOKOL 
 

 

Den 20. januar 2012 kl. 10.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 
59, 1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen og 
kommissionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Ernst Søndergaard Pedersen og med ham Tom Christensen. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat Stine Gry Johannessen, advokat Jens Christensen 
og advokat Torben Koch ved advokat Martin Cumberland var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelses-
kommissioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Ernst Søndergaard Pedersen forklarede blandt andet, at han blev ansat i politiet den 1. januar 
1953. Fra 1959 arbejdede han i kriminalpolitiet i København, og i juni 1967 tiltrådte han en 
stilling i Rigspolitiets rejseafdeling. På det tidspunkt, hvor han blev udkommanderet til Århus, 
var han kriminalkommissær. 

Foreholdt assistancemelding nr. A 10/80 af 26. marts 1982, bekræftede han oplysningerne 
heri om, at han var udkommanderet til Århus fra den 6. oktober 1980 til 3. juli 1981. Rejsehol-
det skulle yde assistance i forbindelse med efterforskningen af en række brande og hær-
værksforhold.  

Han blev foreholdt resume af 19. juni 1980 ”vdr. undersøgelser i sagen mod DANMARKS SO-
CIALISTISKE BEFRIELSESHÆR” (DSB) underskrevet af H.J. Bonnichsen og W. Hove. Hertil forkla-
rede han, at han ikke husker, om der tidligere havde været ydet assistance af andre personer 
fra rejseholdet til efterforskningen af de nævnte forhold, ligesom han ikke husker, at han og 
Arne Siezing inden afrejsen til Århus skulle have fået yderligere orientering om forholdene end 
de oplysninger, som fremgik af assistancemeldingen. 

Blekingegade-kommissionen 
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Han var udkommanderet til Århus sammen med Arne Siezing og Søren Kornerup. Kornerup 
fungerede som journalfører. Det var ham selv, der var efterforskningsleder i samarbejde med 
det lokale politi, i den foreliggende sag kriminalinspektør Iversen og politimester Erik Chri-
stensen. Desuden samarbejdede de med PET under efterforskningen. Der var ingen overord-
net arbejdsdeling i samarbejdet mellem rejseholdet, Århus Politi og PET. 

De blev briefet af Århus Politi og PET om sagen ved ankomsten til Århus. De fik oplyst, at man 
havde mistanke om, at Jens Holger Jensen havde været i færd med at planlægge et røveri mod 
Bilka. Han husker ikke, om de fik oplysninger om en ransagning foretaget hos Jens Holger Jen-
sen efter dennes død, eller om der var noget særligt med den bil, som Jens Holger Jensen sad 
i, da han blev trafikdræbt. Der fremkom oplysninger om, at Jens Holger Jensen kunne have 
været indblandet i anden kriminalitet, men han husker ikke, hvad det konkret var. Han husker 
ikke noget om fund af et bykort, ligesom han ikke husker, om Christian Medom oplyste, at 
Jens Holger Jensen tilhørte en personkreds, som PET havde holdt under observation.  

Foreholdt kendelse af 16. oktober 1980, hvorved det blev tilladt, at han og Siezing skulle fore-
tage ransagning af Jens Holger Jensens lejlighed på ny, forklarede han, at det ikke vækker no-
gen erindring hos ham, ligesom rapport af 20. oktober 1980 fra rejseafdelingen, hvoraf det 
fremgår, at han var med til ransagningen, heller ikke fremkalder nogen erindring om ransag-
ningen eller omstændighederne i forbindelse hermed, herunder det i kendelsen omtalte 
KRAK-kort med indrammede områder.1  

Han blev foreholdt, at det af rapport ”vedr.: Omstændighederne omkring undersøgelse af Jens 
Holger Jensen m.fl.” udarbejdet af PET med kontinuation den 20. oktober 1980 blandt andet 
fremgår, at han og Siezing var til møde hos PET inden ovennævnte ransagning. Hertil forkla-
rede han, at han ikke husker det konkrete møde. De havde flere møder med PET både i Kø-
benhavn og i Århus. PET var deres samarbejdspartner, og det ville være helt naturligt at drøfte 
ransagningen med PET. Samarbejdet med PET fungerede udmærket. De havde drøftelser om 
sagen med PET i hvert fald et par gange om ugen.  

Foreholdt, at der af rejseafdelingens rapport af 23. oktober 1980 ”vedrørende D.S.B. – DAN-
MARKS SOCIALISTISKE BEFRIELSESHÆR. Omh.: Ransagning hos Jens Holger Jensen, Gl. Jernba-
nevej 26, 2500 Valby” blandt andet fremgår, at der blev beslaglagt et KRAK-kort, forklarede 
han, at kortet satte tanker i gang om, hvorvidt det skulle anvendes til kriminalitet, eller havde 
været anvendt til tidligere begået kriminalitet. Han husker ikke, om det kunne sættes i forbin-
delse med nogle konkrete forhold.2  

Han blev foreholdt, at der i det beslaglagte KRAK-kort var indstregninger af områder i Glos-
trup. Hertil forklarede han, at rejseholdet ikke efterforskede i politikreds 1-8, herunder Glos-
trup, men fik de oplysninger om kriminalitet i disse kredse, da videregav de oplysningerne 
                                                           
1 Ernst Søndergaard Pedersen har ved sin godkendelse af protokollen tilføjet: ”Husker fund af omh. krakkort - 
men ikke findested.” 
2 Ernst Søndergaard Pedersen har ved sin godkendelse af protokollen tilføjet: ”Husker der var indstregninger på 
kortet.” 
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herom til den pågældende politikreds. Herefter foretog rejseholdet sig ikke yderligere. Han 
husker ikke, om de under udstationeringen i Århus fik tilsendt nogle papirer fra Glostrup Politi. 

Foreholdt rapport af 23. oktober 1980 fra rejseafdelingen ”vedrørende Jens Holger Jensen, 
der den 150980 blev dræbt ved færdselsuheld i Århus politikreds. Omhandlende: Bankrøveri 
med gidseltagning i Glostrup politikreds den 070780”, forklarede han, at rejseholdet ikke som 
sådan havde noget med efterforskningen af gidseltagningen at gøre, da forholdet henhørte 
under Glostrup Politi, men man udvekslede relevante oplysninger med alle politikredse, når 
der var grundlag herfor. Han husker ikke drøftelser om, hvorvidt personerne, som man mis-
tænkte i forbindelse med Glostrup-forholdet, var interessante i forbindelse med rejseholdets 
efterforskning i Århus. Derimod havde rejseholdet nogle oplysninger, der var interessante for 
Glostrup Politi. Han husker ikke hvilke, eller hvordan oplysningerne blev viderekommunikeret 
til Glostrup Politi.  

Han husker ikke, hvem der var ejer af den bil, som Jens Holger Jensen sad i, da han blev trafik-
dræbt, ligesom han ikke husker, om der var en yderligere bil involveret i efterforskningen. Han 
husker heller ikke, om de efterforskede, hvem der var ejer af denne anden bil.  

Han blev foreholdt notat af 6. november 1980 udarbejdet af PET ”Vedrørende møde med rej-
seholdet angående Jens Holger Jensen”, hvoraf blandt andet følgende fremgår: 

”Fredag den 31. OKT 1980 kl. 1330 blev der i filmsalen holdt møde i forbindelse 
med Jens Holger Jensen. 
… 
Medom: oplyste om baggrunden for Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen og 
forbindelsen til PFLP. 
…: Det politiske problem vedr. forbindelsen til PFLP og de omhandlede personer, 
hvis det blev draget frem i forbindelse med en retssag. Omfanget af oplysninger, 
for ikke at afsløre kilderne. 
Søndergård og Siezing: De må bruge PFLP forbindelsen, da navnene er fundet i 
JHJ’s lommebog. Resten bliver holdt ude. 
Kan bruge PET’s ransagningsrapporter under henvisning til at de er klassificeret, 
og så oplyse om, hvordan de (rejseholdet) er kommet ind i sagen. 
Rejseholdet skal bruge PFLP forbindelsen, men de tidligere skrevne rapporter skal 
forblive hos os. 
De kan bruge de rapporter, som reg. II er i færd med at lave. 
…” 
 

Hertil forklarede han, at han ikke husker mødet eller de omtalte drøftelser og problemstillin-
ger.3 

Forespurgt, husker han ikke, om han var til møde hos Glostrup Politi i forbindelse med efter-
forskningen. Han blev foreholdt følgende afsnit fra s. 53 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn 
Moos genåbner Blekingegadesagen”, hvoraf følgende bl.a. fremgår: 

                                                           
3 Ernst Søndergaard Pedersen har ved sin godkendelse af protokollen tilføjet: ”Kan bekræfte deltagelse i mødet.” 
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”… 

Politifolkene fra Rejseholdet fik kopier af det materiale som kollegerne i Glostrup 
havde skaffet om sommerens kidnapning, og skrev det hele sammen til en omfat-
tende rapport, hvor de pegede på afdøde Holger Jensen og Niels Jørgensen og 
deres kammerater som gerningsmændene bag den mislykkede kidnapning. Rej-
seholdet gættede desuden på, at formålet var at røve penge til PFLP. De oplys-
ninger rejste de to efterforskere fra Rejseholdet, Siezing og Søndergaard, den 14. 
november 1980 til Sjælland for at præsentere for deres kolleger i Glostrup. Her 
havde man forgæves ledt efter gerningsmændene til sommerens kidnapning mod 
bankdirektør Würtzen og hans familie.” 4 

Hertil forklarede han, at han ikke husker et sådant møde, men han kan ikke afvise, at det har 
fundet sted. Han husker ikke, om han har noteret noget om mødet i sin dagbog.   

Forespurgt, om man i foråret 1981 i samarbejde med PET forsøgte at skaffe yderligere oplys-
ninger frem om Niels Jørgensen og hans omgangskreds, forklarede han, at han ikke har kend-
skab til PET’s arbejdsmetoder, men rejseholdet blev orienteret, hvis PET fik oplysninger af in-
teresse for efterforskningen af brandattentaterne mv. Det var hans indtryk, at samarbejdet 
med PET og Århus Politi gik rimelig godt. Han kan i sagens natur ikke vide, om PET tilbageholdt 
oplysninger over for rejseholdet. Han husker ikke noget om aflytning af en veninde til Niels 
Jørgensen eller indhentelse af oplysninger om Jens Holger Jensens økonomiske forhold.  

Han blev foreholdt rapport af 4. februar 1981, hvoraf følgende blandt andet fremgår: 

”… 

R. ringede lørdag den 6. februar 1981 til utg. privat for at høre, hvorvidt der 
fandtes foto af Niels Jørgensen, hvortil jeg svarede, at det gjorde der såvidt jeg 
vidste ikke, men at jeg endnu engang ville søge det oplyst. 

Efter samråd med Z, ringede utg. tilbage til R. og gjorde ham bekendt med, at 
Niels Jørgensen var fuldkommen uinteressant i forb. med nærv., hvorfor oplys-
ninger om ham var helt uden betydning, hvorefter R. tilkendegav, at han ikke 
ville beskæftige sig mere med ham.” 

Hertil forklarede han, at han ikke har kendskab til rapporten, hvem der har skrevet den, eller 
hvem ”Z” er. 

Af rejseafdelings rapport af 6. marts 1981 fremgår blandt andet: 

”… 

                                                           
4 Ernst Søndergaard Pedersen har ved sin godkendelse af protokollen tilføjet: ”Kan bekræfte rigtigheden af omh. 
møde.” 



	 			 23

bilag

indholdsfortegnelse

 

 
 

Ved kendelse af 19. september 1980 har retten i Århus ved dommer Niels Glahn 
bestemt, at det tillades politiet at foretage ransagning i lejligheden Middelfarts-
gade 14, 5. th. København Ø, der bebos af Niels Jørgensen. 

På grund af særlige omstændigheder er ransagningen først iværksat i dag.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at de under ransagningen fandt nogle masker og parykker. 
Han husker ikke, hvilke ”særlige omstændigheder” der henvises til, men nogle ting skulle være 
på plads, inden de kunne foretage ransagningen. 

Han husker ikke forløbet omkring Peter Døllner præcist, herunder drøftelser med PET herom. 
Han husker heller ikke, om der var drøftelser med PET om eventuelle spor til udlandet. Der var 
flere personer med tilknytning til PFLP inde i deres efterforskning. Navnet Marwan Fahoum 
siger ham ikke noget konkret, ligesom han ikke husker at have været orienteret om forsøg på 
at fremskaffe dennes fingeraftryk.  

Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingega-
desagen”, s. 69, hvoraf blandt andet fremgår:    

”… 

Kriminalkommissær Søndergaard og hans makker Arne Siezing troede så meget 
på, at de havde fat i bagmændene bag kidnapningen af familien Würtzen, at 
sidstnævnte den 8. april 1981 tog til Sjælland og holdt møde nummer to med 
kriminalpolitiet i Glostrup for at fortælle om Rejseholdets efterforskning, og om 
hvilke mistanker man nærede mode den såkaldte Appel-gruppe.” 

Hertil forklarede han, at Arne Siezing på et tidspunkt under efterforskningen var til møde med 
Glostrup Politi. Han husker ikke, om han selv har deltaget i et møde med Glostrup Politi.5  

Foreholdt rapport af 19. maj 1981 udarbejdet af ham selv og Siezing ”vedrørende undersøgel-
ser mod Niels Jørgensen og Jens Holger Jensen. Omh.: resume til brug for kriminalpolitiet i 
København, afd. A i anledning af drabsforsøg mod tyrkisk diplomat Cavit Demir … den 3. april 
1981 …”, forklarede han, at når de stødte på oplysninger af interesse for en politikreds ind i 
forbindelse med deres egen efterforskning, henvendte de sig til pågældende politikreds og 
videregav oplysningerne. Herefter foretog de sig ikke yderligere. 

Han blev foreholdt, at der af samme rapport blandt andet fremgår som følger:  

”Under Døllners fængsling blev der afholdt efterforskningsforhør, hvorunder Ni-
els Jørgensen blev afhørt som vidne. Omstændigheder ved retsmødet gjorde, at 
Niels Jørgensen forud for sin vidneforklaring blev gjort bekendt med de spørgs-
mål, som han skulle stilles. Formentlig derfor fremkom intet, der kunne bruges til 
sagens oplysning.” 

                                                           
5 Ernst Søndergaard Pedersen har ved sin godkendelse af protokollen tilføjet: ”Deltog ikke selv.” 
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Hertil forklarede han, at han ikke husker, hvad de omtalte ”omstændigheder ved retsmødet” 
var. 

De afsluttede efterforskningen i Århus, som følge af at de var utilfredse med lokaleforholdene, 
og at de hver dag om aftenen skulle aflevere deres egne rapporter til PET, hvis der i rappor-
terne var oplysninger af interesse for PET. PET’s begrundelse herfor var, at sådanne rappor-
tere ikke måtte ligge i de kontorlokaler, som rejseholdet havde fået stillet til rådighed. Når 
rapporterne således var afleveret til PET, var der kun mulighed for at genlæse dem i PET’s lo-
kaler. Det fandt han utilfredsstillende for rejseholdets arbejde, hvorfor han ringede til sin chef 
i rejseafdelingen, Lundgreen Larsen, som sagde, at han kunne give politimester Erik Chri-
stensen besked om, at rejseholdets assistance sluttede, hvilket han herefter gjorde.  

Foreholdt resume af 9. juni 1981 i sagen mod Peter Døllner udarbejdet af ham selv og Siezing, 
forklarede han, at når de havde færdigefterforsket en sag, skrev de et resume til brug for an-
klagemyndigheden og dem, der eventuelt skulle arbejde videre med sagen.  

Han blev foreholdt resume af 9. juni 1981 vedrørende undersøgelser mod Jens Holger Jensen 
og Niels Jørgensen udarbejdet af ham selv og Siezing, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 

Det skønnes, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere efterforsknings-
muligheder, der kunne føre til yderligere oplysning i sagen vedrørende røveriet 
og gidseltagningen i Glostrup. Der synes heller ikke på nuværende tidspunkt at 
være muligheder, der kunne anvendes til identificering af Axel Mortensen. De 
tekniske undersøgelser vedrørende fuldmagter og førerbevis er ikke afsluttede.” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker denne konklusion, men meningen må have været, at 
det nu var op til Glostrup Politi, hvad der skulle ske i forhold til Niels Jørgensen.  

Resumerapporter som de ovennævnte blev afleveret til det lokale politi, og hvis der var en 
anholdt, blev de også givet til anklageren. De her omtalte resumeer blev givet til politiet i År-
hus, og formentlig har Århus Politi givet en kopi videre til PET. Glostrup Politi har ikke fået en 
kopi, idet Glostrup Politi havde fået de oplysninger, som Glostrup Politi havde brug for. 

Han blev foreholdt, at der i resume af 12. juni 1981 i sagen vedrørende Danmarks Socialistiske 
Befrielseshær udarbejdet af ham selv og Siezing blev peget på en række navngivne personer, 
der var anset for interessante i forbindelse med efterforskningen omkring DSB, og at det af 
resumeets afslutning blandt andet fremgår som følger: 

”… 

Det kan tænkes, at personerne bag DSB har ladet denne gruppe ”uddø”, hvoref-
ter de samme genopstår som STATSFJENDERNE, der bl.a. har taget ansvaret for 
branden i Det britiske Konsulat Grenåvej. …” 
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Hertil forklarede han, at han ikke husker baggrunden for denne bemærkning. De personer, 
som de angav som interessante i resumeet, var ikke medlemmer af Appel-gruppen.  

Han blev foreholdt resume af 2. juli 1981 i sagen vedrørende Statsfjenderne udarbejdet af 
ham selv. Af resumeet fremgår blandt andet: 

”Efterforskningen skønnes at have godtgjort, at personkredsen i Danmarks Soci-
alistiske befrielseshær (DSB) og STATSFJENDER meget vel kan være de samme 
personer – eller i hvert fald alle med tilknytning til kollektivet KRISENS KRÆM-
MERE og dermed også BOLIGKARAVANEN.” 

Hertil forklarede han, at den omtalte personkreds var en helt anden end medlemmerne af 
Appel-gruppen. 

Foreholdt resume af 3. juli 1981 i sagen vedrørende ”Efterforskning i forbindelse med de i 
Århus-området i 1980 uopklarede ”terrorist-brande” m.v., som fraktionerne kaldet: DSB og 
STATSFJENDER har forøvet og påtaget sig skylden for” udarbejdet af ham selv, forklarede han, 
at han ikke husker drøftelser med PET om meddelere. PET havde viden om rejseholdets med-
delere i forbindelse med efterforskningen i Århus. Det var ikke uenigheder om anvendelse af 
meddelere, der var baggrunden for, at rejseholdet stoppede efterforskningen i Århus. Det var 
derimod de tidligere omtalte lokaleproblemer og de dermed dårlige arbejdsforhold. Han blev 
foreholdt følgende fra resumeet: 

”I samme anledning er der foretaget efterforskning og dyberegående undersø-
gelser omkring Niels Jørgensen og hans omgangskreds – herunder også Peter 
Døllner, men der er intet fremkommet, der indicerer, at de skulle have noget med 
BILKA-røveriet at gøre.” 

Hertil forklarede han, at rejseholdet havde fået oplysninger, der pegede på, at Jens Holger 
Jensen havde holdt i sin bil og observeret mod Bilka uden for Århus med henblik på senere at 
begå røveri mod forretningen. Han husker ikke begrundelsen for konklusionen.  

Foreholdt, at det af notat af 25. september 1981 udarbejdet af Medom i forbindelse med 
fremsendelse af rejseholdets ovennævnte slutresumeer til PET’s hovedafdeling blandt andet 
fremgår, at PET’s regionsafdeling stort set var enig i rejseholdets vurderinger, hvad angik ho-
vedpersonerne i de efterforskede grupper, forklarede han, at de ikke drøftede konklusionerne 
i de ovennævnte resumeer med PET, og han husker ikke, om PET var enig heri. 

På det tidspunkt, hvor de afsluttede efterforskningen i Århus, følte han, at de godt kunne an-
holde nogle enkelte personer, eller i hvert fald tilsige dem til afhøring, men det blev ikke til 
noget. Han blev foreholdt s. 67 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekinge-
gadesagen”, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
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Blandt de personer, Rejseholdet ønskede at anholde, var folk fra Boligkaravanen, 
som man mistænkte for at stå bag de mange brandstiftelser i Århus, samt Niels 
Jørgensen. Desuden ønskede Siezing og Søndergaard også at pågribe samme 
Jørgensens københavnske kumpaner fra den senere Blekingegadebanden, som 
de var overbeviste om stod bag kidnapningen året før hos bankdirektøren i Glos-
trup.” 

Hertil forklarede han, at dette er en dækkende beskrivelse. Han blev foreholdt, at det anførte i 
bogen ikke harmonerer med de ovennævnte resumeer og hans forklaring i forbindelse her-
med. Han forklarede hertil, at i tilfælde af uoverensstemmelse mellem det i bogen angivne og 
ovennævnte resumeer, da må han henholde sig til resumeerne, herunder hvilken person-
kreds, som man fandt interessant. 

Han blev foreholdt artikel af 12. april 1982 i Ekstra Bladet med overskriften ”Tyske terrorister 
gemte sig i Danmark”, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 

Da vi netop stod foran anholdelse i sagen, fik vi besked på, at vi skulle pakke 
sammen og tilbage til andet arbejde. Fra nu af skulle PET nok selv klare sagen, 
siger en kriminalmand, der var med i efterforskningen, ....” 

Hertil forklarede han, at det ikke er ham, der er kilde til oplysningerne. Efter at han forlod År-
hus den 3. juli 1981, beskæftigede han sig ikke mere med sagen.  

Foreholdt, at Siezing tippede Københavns Politi om Appel-gruppens medlemmer som mulige 
gerningsmænd til røveriet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982, forkla-
rede han, at han ikke kan afvise, at han og Siezing havde talt om Appel-gruppen i forbindelse 
med dette røveri, men så vidt han husker, kendte han ikke til, at Siezing henvendte sig til Kø-
benhavns Politi. 

Han husker ikke at have været involveret i, at Arne Siezing tippede Lyngby Politi om Appel-
gruppens medlemmer som mulige gerningsmænd til røveriet mod en pengetransport fra Den 
Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983. Foreholdt, at det fremgår af s. 85 i ”Politiets hem-
meligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen”, at Siezing skulle have drøftet det med 
ham, inden Siezing gav Lyngby Politi tippet, vil han ikke afvise, at det kan have været tilfældet.  

Han husker ikke drøftelser med Siezing om at henlede opmærksomheden på Appel-gruppens 
medlemmer i forbindelse med senere røverier. 

Kl. 13.50 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 4 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 25. januar 2012 kl. 9.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Søren Peter Kornerup med bisidder advokat Ebbe Mogensen. 

Bisidderne advokat Torben Koch, advokat Jens Christensen og advokat Stine Gry Johannessen var 
mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Søren Peter Kornerup forklarede blandt andet, at han efter 10 års ansættelse i politiet den 1. au-
gust 1980 tiltrådte hos Rigspolitiets rejseafdeling. Den 20. oktober 1980 blev han sendt til Århus 
for at assistere Arne Siezing og Ernst Søndergaard Pedersen. Han skulle være journalfører og ordne 
alle praktiske opgaver. I begyndelsen deltog han derfor ikke i selve efterforskningen.  

Han fik ingen briefing inden afrejsen til Århus ud over, at han skulle fungere som kontormand for 
Søndergaard og Siezing. Han er ikke klar over, om der tidligere havde været ydet assistance af an-
dre personer fra rejseholdet til efterforskningen i Århus.  

Samarbejdet med Århus Politi og PET foregik i vidt omfang ved, at Søndergaard løbende drøftede 
sagen med kriminalinspektør Iversen fra Århus Politi og PET’s regionalchef. Rejseholdets efter-
forskning i Århus var hemmelig, hvilket var nødvendigt, idet de mistænkte var ”sky og paranoide” 
personer. Rejseafdelingen skulle derfor være forsigtige også over for kolleger i kriminalpolitiet, da 
intet måtte komme ud. Rejseafdelingen havde således hos kriminalpolitiet i Århus fået tildelt et 
lokale sikret med dobbelte låse. Iversen havde adgang til lokalet, og PET’s regionalchef kom også 
jævnligt i lokalerne. De havde ikke morgenparoler med Århus Politi og PET i lokalerne, idet de af 
ovennævnte årsager søgte at holde deres tilstedeværelse i Århus mest muligt skjult. Han er derfor 

Blekingegade-kommissionen 
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ikke klar over omfanget af Siezing og Søndergaards kontakt med PET og Århus Politi. Det hændte 
dog, at han også havde kontakt til PET. Han var blandt andet på en fotograferingsopgave med 
Medom. Samarbejdet med PET var fint, og det var ikke hans indtryk, at PET tilbageholdt oplysnin-
ger over for dem. 

Foreholdt rejseafdelings rapport af 20. oktober 1980 ”vedrørende: D.S.B. – DANMARKS SOCIALI-
STISKE BEFRIELSESHÆR omhandlende: Ransagning hos JENS HOLGER JENSEN, Gl. Jernbanevej 26, 
Valby”, forklarede han, at han ikke husker ransagningen, herunder beslaglæggelsen af KRAK-
kortet. De var generelt interesseret i alle optegnelser eller oplysninger, som kunne belyse de mis-
tænktes færden. Rejseafdelingen havde en personkreds omkring afdøde Jens Holger Jensen, her-
under Niels Jørgensen, i kikkerten som mistænkte. Denne personkreds havde hovedsageligt relati-
oner i Århus.  

Han blev foreholdt, at det af rapport ”Vedr.: Omstændighederne omkring undersøgelse af Jens 
Holger Jensen m.fl.” udarbejdet af PET med kontinuation den 20. oktober 1980 blandt andet frem-
går som følger: 

”Følgende personer indgik i undersøgelsen: 
JHJ, NJ, Peter Døllner …, Torkil Frandsen … og Jan Weiman … Undersøgelserne viste, 
at Døllner, Frandsen og Weimann ikke har noget med DSB at gøre. Med hensyn til JHJ 
og NJ har vi så lidt viden, at vi ikke kan sige, om der er nogen forbindelse.” 
 

Han forklarede hertil, at de aldrig fik bevis for, hvorvidt personkredsen omkring Jens Holger Jensen 
havde noget med DSB at gøre. 

Af ovennævnte rapport fremgår desuden: 

”… Ransagningen blev foretaget i rejseholdets navn, ligesom de beslaglagte gen-
stande vil blive undersøgt via rejseholdet.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at alt rejseholdets materiale var tilgængeligt for PET, ligesom 
Iversen havde adgang til det.  

Forespurgt, om de fik oplysninger fra PET, om at personkredsen omkring Jens Holger Jensen havde 
forbindelse til PFLP, forklarede han, at han på et tidspunkt fik at vide, at Jens Holger Jensen havde 
været i Libanon, hvor han have fået en guerilla-uddannelse af tre ugers varighed. Han blev fore-
holdt rapport af 19. september 1980, ”Vedr.: Undersøgelser vedrørende Jens Holger Jensens tra-
fikdrab” udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet følgende fremgår: 

”…  

Fra … var det oplyst, at Abu Daya fra PFLP til Marwan Fahoum i Beiruth havde sagt, 
”Æblet var gået hjem til gud”, hvilket betyder, at Jens Holger Jensen var død. Æble var 
kodenavn.” 
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Hertil forklarede han, at han ikke husker, om han var bekendt med det foreholdte dengang. Han 
genkender det imidlertid fra sin læsning af Peter Øvig Knudsens bog. Han husker ikke drøftelser 
om, hvorvidt oplysninger om Jens Holger Jensen med fleres tilknytning til PFLP måtte komme 
frem. Han går ud fra, at det måtte de ikke. 

Foreholdt notat af 9. oktober 1980 vedr. Jens Holger Jensen udarbejdet af PET, hvoraf det blandt 
andet fremgår, at PET den 25. september 1980 havde henvendt sig til Glostrup Politi ”i anledning 
af resultater vedr. ransagning hos J. Holger Jensen”, forklarede han, at han intet havde hørt om, at 
PET skulle have henvendt sig til Glostrup Politi på et tidspunkt, inden han kom til Århus den 20. 
oktober 1980. 

Han blev foreholdt, at der af rejseafdelings rapport af 23. oktober 1980 ”vedrørende D.S.B. – 
DANMARKS SOCIALISTISKE BEFRIELSESHÆR. Omh.: Ransagning hos Jens Holger Jensen, Gl. Jernba-
nevej 26, 2500 Valby”, udarbejdet af Siezing blandt andet fremgår som følger: 

”Efter ransagning, der pågik den 20. oktober 1980 i tiden mellem kl. 1202 – 1222, er 
udfærdiget rapport, der indeholder fortrolige oplysninger nærværende sag uved-
kommende. Rapporten indgår derfor ikke i heromhandlede sagsmateriale.” 
 

Hertil forklarede han, at det skete, at der blevet udarbejdet to rapporter om samme emne med 
forskelligt indhold, idet kun den ene rapport indeholdt klassificerede oplysninger. Rapporten med 
klassificerede oplysninger blev videregivet til PET. Han vil umiddelbart mene, at de også selv kunne 
beholde et eksemplar af den fortrolige rapport, idet kun få personer med nær tilknytning til ef-
terforskningen havde adgang til deres kontorlokaler. Foreholdt, at Ernst Søndergaard Pedersen i 
sin forklaring over for Blekingegade-kommissionen den 20. januar 2012 blandt andet gav udtryk 
for, at det var et irritationsmoment at skulle ned til PET for at læse egne rapporter, forklarede han, 
at han ikke mindes dette problem, men han kan ikke afvise, at nogle af rejseholdets egne rappor-
ter kun måtte opbevares hos PET. Vidnet mindede om, at han var med som journalfører og ”prak-
tisk gris.” 

Han blev foreholdt notat af 6. november 1980 udarbejdet af PET ”Vedrørende møde med rejse-
holdet angående Jens Holger Jensen”, hvoraf blandt andet følgende fremgår: 

”Fredag den 31. OKT 1980 kl. 1330 blev der i filmsalen holdt møde i forbindelse med 
Jens Holger Jensen. 
… 
Medom: oplyste om baggrunden for Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen og forbin-
delsen til PFLP. 
 

…: Det politiske problem vedr. forbindelsen til PFLP og de omhandlede personer, hvis 
det blev draget frem i forbindelse med en retssag. Omfanget af oplysninger, for ikke 
at afsløre kilderne. 
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Søndergård og Siezing: De må bruge PFLP forbindelsen, da navnene er fundet i JHJ’s 
lommebog. Resten bliver holdt ude. 
Kan bruge PET’s ransagningsrapporter under henvisning til at de er klassificeret, og 
så oplyse om, hvordan de (rejseholdet) er kommet ind i sagen. 
Rejseholdet skal bruge PFLP forbindelsen, men de tidligere skrevne rapporter skal for-
blive hos os. 
De kan bruge de rapporter, som reg. II er i færd med at lave. 
…” 
 

Hertil forklarede han, at han som journalfører ikke deltog i møder med PET, og han husker ikke at 
være blevet orienteret om de nævnte problemstillinger. 

Forespurgt, om de fik noget materiale fra Glostrup Politi, forklarede han, at han ikke da havde no-
get nærmere kendskab til Glostrup-sagen. Han var dog bekendt med sagen, og han hørte fra Søn-
dergaard og Siezing, at de havde været til møde hos kollegaerne i Glostrup. Han husker ikke, om 
de fik materiale fra Glostrup Politi. Han blev foreholdt rapport af 23. oktober 1980 fra rejseafde-
lingen ”vedrørende Jens Holger Jensen, der den 150980 blev dræbt ved færdselsuheld i Århus poli-
tikreds. Omhandlende: Bankrøveri med gidseltagning i Glostrup politikreds den 070780”.  

Hertil forklarede han, at Siezing så en sammenhæng mellem Glostrup-sagen og den personkreds, 
som de efterforskede i Århus. Han husker, at Siezing en gang på vej fra sin bopæl til Århus tog om-
kring Glostrup Politi. Han husker ikke tidspunktet herfor. 

Med hensyn til deres efterforskning mod personkredsen omkring Jens Holger Jensen på dette 
tidspunkt husker han, at han i januar eller februar 1981 var sammen med en kvindelig kontorassi-
stent fra PET på en observationsopgave mod Niels Jørgensen, som angiveligt skulle mødes med en 
person på en restaurant. Kontorassistenten udpegede Niels Jørgensen for ham. Niels Jørgensen 
var meget forsigtig, og efter halvanden times observation måtte de konstatere, at det ikke gav 
resultat. Han har ingen erindring om, at der i efteråret 1980 blev foretaget aflytning af en veninde 
til Niels Jørgensen eller af andre i personkredsen. 

Han har ikke nogen sikker erindring om efterforskningen omkring Axel Mortensen, fundene i den 
varebil, som Jens Holger Jensen sad i, da han blev trafikdræbt, eller en anden varevogn, som skulle 
være købt i falsk navn. Han husker ikke, hvorvidt man forsøgte at skaffe yderligere oplysninger 
omkring Jens Holger Jensens økonomiske forhold. 

Foreholdt rapport af 19. september 1980 vedrørende færdselsuheld den 15. september 1980 med 
kontinuation udarbejdet af ham selv den 8. januar 1981 vedrørende blandt andet tekniske under-
søgelser af en varevogn med henblik på sikring af fingeraftryk, forklarede han, at det ikke bringer 
andet frem i erindringen, end at Axel Mortensen angiveligt var identisk med Jens Holger Jensen. 
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Han blev foreholdt rapport af 4. februar 1981, hvoraf blandt andet fremgår følgende: 

”… 

R. ringede lørdag den 6. februar 1981 til utg. privat for at høre, hvorvidt der fandtes 
foto af Niels Jørgensen, hvortil jeg svarede, at det gjorde der såvidt jeg vidste ikke, 
men at jeg endnu engang ville søge det oplyst. 

Efter samråd med Z, ringede utg. tilbage til R. og gjorde ham bekendt med, at Niels 
Jørgensen var fuldkommen uinteressant i forb. med nærv., hvorfor oplysninger om 
ham var helt uden betydning, hvorefter R. tilkendegav, at han ikke ville beskæftige sig 
mere med ham.” 

Han husker ikke rapporten, men ud fra den stil, som rapporten er skrevet i, vil han antage, at det 
er ham, der har skrevet den. ”R” og han havde været sergenter sammen i Livgarden. Han og ”R”, 
der var studerende på Journalisthøjskolen i Århus, havde tilfældigt mødt hinanden i Århus, mens 
efterforskningen stod på. ”Z” må herefter antageligvis være Siezing. Han husker ikke baggrunden 
for rapporten, de deri nævnte drøftelser, eller om de havde fotos af Niels Jørgensen. 

Han var med til at anholde Peter Døllner. Han husker imidlertid ikke noget herfra, herunder ran-
sagning i forbindelse med anholdelsen. Foreholdt anholdelsesrapport af 19. marts 1981 vedrø-
rende Peter Døllner udarbejdet af ham selv, forklarede han, at det ikke vækker yderligere erin-
dring. Forespurgt om efterforskning mod Niels Jørgensen på dette tidspunkt, forklarede han, at de 
havde gjort sig tanker om, at anholdelsen af Peter Døllner muligvis ville føre til reaktioner fra an-
dre i personkredsen. De havde derfor fokus på Niels Jørgensen i denne periode. De drøftede ikke, 
om det måtte komme frem, at der var forbindelse fra personkredsen til PFLP. 

På tidspunktet for afslutningen af efterforskningen i juni 1981 følte de, at de havde fat i noget, og 
de var klar til at foretage anholdelser. Deres fokus var på Niels Jørgensen og Peter Døllner. Imidler-
tid kom Søndergaard en dag meget vred ind på deres kontor efter et møde med Iversen og for-
talte, at de skulle lukke sagen ned og rejse hjem. Han og Siezing spurgte nærmere ind til baggrun-
den for beskeden. Søndergaard svarede imidlertid blot, at beskeden var, at de skulle pakke sam-
men og rejse hjem. Da han spurgte Søndergaard på ny, svarede Søndergaard: ”Du skal ikke spørge 
så meget, lille Søren. Du skal bare pakke dine ting sammen og tage hjem. Vi har ikke fået nogen 
begrundelse for, hvorfor vi skal tage hjem. Du får ikke at vide, hvem der har besluttet det. Hvis 
nogen spørger til sagen, kender du ikke noget til den.” Han drøftede herefter ikke baggrunden for 
deres hjemsendelse yderligere. Han blev foreholdt, at Søndergaard den 20. januar 2012 i sin for-
klaring over for Blekingegade-kommissionen blandt andet gav udtryk for, at efterforskningen blev 
afsluttet, som følge af at det var utilfredsstillende for rejseholdet at skulle gennemlæse egne rap-
porter hos PET. Hertil forklarede han, at han intet kender til dette. Han havde ingen fornemmelse 
af, at Søndergaard var utilfreds med at skulle læse egne rapporter hos PET. 
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Foreholdt resume af 9. juni 1981 i sagen mod Peter Døllner udarbejdet af Søndergaard og Siezing, 
forklarede han, at resumeet må være udarbejdet kort efter, at de fik besked på at afslutte efter-
forskningen. Han blev i Århus noget tid efter, at de fik beskeden, idet han skulle pakke sagen 
sammen. De betragtede ikke sagen mod Peter Døllner som færdigefterforsket. Som det fremgår af 
resumeet manglede der blandt andet tekniske undersøgelser af det falske kørekort. 

Et resume som det ovennævnte blev givet til den lokale politiinspektør. I den foreliggende sag er 
han sikker på, at PET også har fået et eksemplar. Rejseafdelingen fik i hans tid i afdelingen i reglen 
et resume af den sag, de pågældende kolleger eller den pågældende kollega havde behandlet i 
den politikreds, der havde begæret assistancen, efter sagens færdiggørelse til retten, inklusiv for-
brug af tid mv.  

Af resume af 9. juni 1981 vedrørende undersøgelser mod Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen 
udarbejdet af Siezing og Søndergaard fremgår blandt andet: 

”… 

Det skønnes, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere efterforskningsmulig-
heder, der kunne føre til yderligere oplysning i sagen vedrørende røveriet og gidsel-
tagningen i Glostrup. Der synes heller ikke på nuværende tidspunkt at være mulighe-
der, der kunne anvendes til identificering af Axel Mortensen. De tekniske undersøgel-
ser vedrørende fuldmagter og førerbevis er ikke afsluttede.” 

Han forklarede hertil, at han læser det således, at der mellem linjerne står, at ”bremserne blev 
slået i” på deres vegne. Når de havde fået besked på at afslutte efterforskningen, var der ikke 
yderligere efterforskningsmuligheder. 

Han blev foreholdt, at der i resume af 12. juni 1981 i sagen vedrørende Danmarks Socialistiske 
Befrielseshær udarbejdet af Søndergaard og Siezing blev peget på en række navngivne personer, 
der var anset for interessante i forbindelse med efterforskningen omkring DSB, og at det af resu-
meets afslutning blandt andet fremgår som følger: 

”… 

Det kan tænkes, at personerne bag DSB har ladet denne gruppe ”uddø”, hvorefter de 
samme genopstår som STATSFJENDERNE, der bl.a. har taget ansvaret for branden i 
Det britiske Konsulat Grenåvej. …” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker, hvorvidt Peter Døllner og Niels Jørgensen efter Siezing og 
Søndergaards opfattelse var en del af DSB og Statsfjenderne. Foreholdt, at Peter Døllner, Niels 
Jørgensen og personkredsen omkring dem ikke optræder blandt navnene på de personer, som i 
resumeet fremhæves som interessante i forbindelse med DSB og Statsfjenderne, forklarede han, 
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at man ikke kunne udelukke, at nogen af de i resumeet nævnte personer havde relationer til Niels 
Jørgensen og Peter Døllner. Han ved imidlertid ikke, om det var tilfældet. 

Han blev foreholdt resume af 2. juli 1981 i sagen vedrørende Statsfjenderne udarbejdet af Sønder-
gaard. Af resumeet fremgår blandt andet: 

”Efterforskningen skønnes at have godtgjort, at personkredsen i Danmarks Socialisti-
ske befrielseshær (DSB) og STATSFJENDER meget vel kan være de samme personer – 
eller i hvert fald alle med tilknytning til kollektivet KRISENS KRÆMMERE og dermed 
også BOLIGKARAVANEN.” 

Foreholdt dette, og at Niels Jørgensen, Peter Døllner og personkredsen omkring dem heller ikke 
optræder blandt navnene på de personer, som i dette resume fremhæves som interessante, for-
klarede han, at som nævnt kunne man ikke udelukke, at nogen af de i resumeet nævnte personer 
havde relationer til dem. Hvis man anholdt de i resumeerne angivne personer, var det muligt, at 
der kom oplysninger frem om Niels Jørgensen, Peter Døllner og deres omgangskreds.  

Han blev foreholdt følgende fra resume af 3. juli 1981 i sagen vedrørende ”Efterforskning i forbin-
delse med de i Århus-området i 1980 uopklarede ”terrorist-brande” m.v., som fraktionerne kaldet: 
DSB og STATSFJENDER har forøvet og påtaget sig skylden for” udarbejdet af Søndergaard: 

”M.h.t. efterforskningen omkring grupperne DSB og STATSFJENDER henvises som 
nævnt til de særskilt udfærdigede resuméer.  
Det skal dog her anføres, at efterforskningen i sagen har været foretaget i samar-
bejde med kriminalpolitiet i Århus og PET – såvel Århus som København.  
Efterforskningen har været meget omfattende.  
Der har været benyttet utraditionelle efterforskningsskridt – herunder også telefon-
aflytninger – faste ”meddelere” m.v., men af hensyn til den videre efterforskning re-
degøres der ikke nærmere herom.” 
 

Hertil forklarede han, at han under hele forløbet opfattede samarbejdet med PET såvel i Århus 
som København som forbilledligt. Det var hans indtryk, at der mellem rejseholdet og PET var enig-
hed om blandt andet fremgangsmåden. Han husker ikke drøftelser med PET om, hvad meddelere 
måtte foretage sig for at skaffe oplysninger.  

Fra ovennævnte resume blev han yderligere foreholdt følgende: 

”I samme anledning er der foretaget efterforskning og dyberegående undersøgelser 
omkring Niels Jørgensen og hans omgangskreds – herunder også Peter Døllner, men 
der er intet fremkommet, der indicerer, at de skulle have noget med BILKA-røveriet at 
gøre.” 

Han forklarede hertil, at han ikke husker noget om dette. 
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Han blev foreholdt artikel af 12. april 1982 i Ekstra Bladet med overskriften ”Tyske terrorister gem-
te sig i Danmark”, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 

Da vi netop stod foran anholdelse i sagen, fik vi besked på, at vi skulle pakke sammen 
og tilbage til andet arbejde. Fra nu af skulle PET nok selv klare sagen, siger en krimi-
nalmand, der var med i efterforskningen, ....” 

Hertil forklarede han, at det ”lyder fuldstændig forkert”. Han har aldrig udtalt sig til pressen, og 
det er ikke ham, der er kilde til oplysningerne i artiklen. Han ved ikke, hvem det kan have været. 

Ud over en enkelt tilfældig observation af Peter Døllner den 2. marts 1984 havde han efter Århus-
sagen ikke mere med Appel-gruppen at gøre.  

Han blev foreholdt, at det af rejseafdelings resume af 26. marts 1982 ”vedrørende efterforskning i 
forbindelse med de i Århus-området i 1980 uopklarede ”terrorist-brande” m.v., som fraktionerne 
kaldet: DSB og STATSFJENDER har forøvet og påtaget sig skylden for”, udarbejdet af Søndergaard, 
blandt andet nævnes sagsgenstanden vedrørende Peter Døllner og en anden navngiven person, 
hvorimod sagsgenstanden vedrørende brandattentaterne, som fremgår af resume af 2. juli 1981”i 
sagen vedr.: STATSFJENDER” udarbejdet af Søndergaard, ikke er nævnt. Hertil forklarede han, at 
han ikke kender baggrunden herfor. Han er heller ikke klar over, hvorfor resumeet af 26. marts 
1982 er skrevet så længe efter rejseholdets afslutning af sagen. Han blev foreholdt, at det fremgår, 
at det ovennævnte resume af 26. marts 1982 er påtegnet: ”Set af Boye og Baun” den 14. maj 
1982. Hertil forklarede han, at Boye var daværende rigspolitichef ligesom vicerigspolitichefen var 
Arne Baun. Så vidt det var ham bekendt, var det ikke almindeligt, at rigspolitichefen og/eller vice-
rigspolitichefen gennemlæste rejseafdelingens resumeer. 

Kl. 11.50 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 

formand 
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Protokol nr.: 5 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 25. januar 2012 kl. 13.00 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Villy Sørensen. 

Bisidderne advokat Stine Gry Johannessen, advokat Jens Christensen, advokat Torben Koch og 
advokat Ebbe Mogensen var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Villy Sørensen forklarede blandt andet, at han fra den 1. januar 1978 var politiassessor i Roskilde, 
indtil han den 1. august 1981 blev vicepolitimester i Århus, hvilket han var indtil politireformen i 
2007. Nu afdøde Henning Stampe-Degn var da den anden vicepolitimester i Århus.  

Efterforskningen af brandattentaterne var fuldstændig afsluttet for Århus Politis vedkommende, 
da han tiltrådte. På stationen hørte han om attentaterne, herunder ildspåsættelsen hos politime-
ster Erik Christensen, men han læste aldrig nogen akter herom, ligesom han heller ikke på anden 
vis fik indsigt i selve sagsbehandlingen heraf. Han havde således ikke noget indtryk af, om man 
havde været tæt på at kunne foretage anholdelser i brandattentatkomplekset op til sommeren 
1981. Den eneste sag af interesse for kommissionen, som han behandlede, var sagen mod Peter 
Døllner. Han så først sagen, da den var færdigefterforsket, og han skulle tage stilling til tiltale-
spørgsmålet. Han blev ikke orienteret om baggrunden for, at rejseholdets efterforskning var af-
sluttet, og han blev ikke briefet om andre sager i komplekset end Peter Døllner-sagen. Han husker 
til gengæld denne sag rimelig godt, idet nogle af sagens rapporter, som var udarbejdet af PET, var 
specielle derved, at de bestod mere af udstregninger end af ord.  

Foreholdt resume af 9. juni 1981 i sagen mod Peter Døllner udarbejdet af rejseholdet, forklarede 
han, at han læste denne rapport i forbindelse med sin behandling af Peter Døllner-sagen. Det var 
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ikke denne rapport, der indeholdt udstregninger. Baggrunden for udstregningerne var, at der var 
oplysninger, som ikke måtte komme frem offentligt. Han havde ingen kontakt til PET i forbindelse 
med sagen. Det var en tilståelsessag, og der var derfor ikke noget stort behov for oplysninger. Han 
mener, at det var Stampe-Degn, som mødte for anklagemyndigheden til domsforhandlingen. Han 
og Stampe-Degn talte på et tidspunkt om, at der måtte være en grund til, at visse oplysninger var 
streget ud. De havde ikke kendskab til, hvilke oplysninger det var, som var streget ud. Han husker 
ikke, om man i forbindelse med sagen mod Peter Døllner forsøgte at få en afhøring af Niels Jør-
gensen gennemført. Selv om han var meget nysgerrig, fik han aldrig at vide, hvorfor Peter Døllner 
med flere var interessante for PET. Efter dommen mod Peter Døllner blev sagen lukket, og der blev 
herefter ikke foretaget yderligere i komplekset.  

Han hørte ikke dengang noget om, at brandattentatkomplekset kunne have forbindelse til sagen 
om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri Glostrup den 7. juli 1980. 

Han blev foreholdt artikel af 12. april 1982 i Ekstra Bladet med overskriften ”Tyske terrorister gem-
te sig i Danmark”, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 

Da vi netop stod foran anholdelse i sagen, fik vi besked på, at vi skulle pakke sammen 
og tilbage til andet arbejde. Fra nu af skulle PET nok selv klare sagen, siger en krimi-
nalmand, der var med i efterforskningen, ...” 

Hertil forklarede han, at han ikke er bekendt med artiklen, og han husker ikke, at man skulle have 
talt om den på stationen i Århus. 

Kl. 13.25  blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 6 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 25. januar 2012 kl. 13.35 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Ebbe Steen Hansen med bisidder advokat Peter Steen Hansen. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat Jens Christensen, advokat Stine Gry Johannessen og 
advokat Torben Koch var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Ebbe Steen Hansen forklarede blandt andet, at han blev cand. jur. i 1964. Inden han den 15. sep-
tember 1981 blev politimester i Middelfart, var han vicepolitimester i Glostrup Politi, hvor han 
havde været siden 1975. I 1980 var han eneste vicepolitimester på stationen og Ernst Alberts var 
politimester. Juristgruppen bestod i øvrigt af politiassessor Berdiin, Lis Reisby, Svend Kiertzner, 
Henning Thiesen og Nina Melchior. Han havde en løbende dialog med kriminalinspektør Dalsgaard 
om sagerne. En afdelingsleder ved navn Aasberg kan han ikke huske. 

Han mener, at han først hørte om sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri Glostrup 
længe efter, at han var stoppet i Glostrup, hvilket skete den 15. september 1981. Det undrer ham, 
idet han som vicepolitimester havde ansvaret for det sagsområde. Han har derfor intet hørt om en 
eventuel henvendelse fra PET om forevisning af fotos af mulige gerningsmænd, ligesom han ikke 
husker at have hørt noget om en kontakt til rejseholdet i Århus i forbindelse med sagen, herunder 
udlevering af akter. Han har heller intet kendskab til en række brandattentater i Århus i begyndel-
sen af 1980’erne. På tidspunktet for Glostrup-sagen sad han med en anden stor sag. Behandlingen 
af denne anden sag foregik i et selvstændigt hus, og han havde derfor ikke sædvanlig og daglig 
føling med, hvad der i øvrigt skete på stationen. Det kan være baggrunden for, at han ikke var be-
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kendt med røveri-sagen. Foreholdt, at sagen blev dækket i pressen, forklarede han, at han ikke kan 
have set sagen omtalt i pressen, idet han i givet fald ville have spurgt til den. 

Han blev foreholdt rapport af 21. november 1980 fra Glostrup Politi ”ad sagen vedr. gidseltagning 
og forsøg på bankrøveri forøvet 7/7-80 overfor Forstædernes bank, Hovedvejen 110, Glostrup”, 
udarbejdet af E. Aasberg, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 

I forbindelse med indtegnede områder på Politikens kort af 1973, formentlig foreta-
get af afdøde Jens Holger Jensen har ka.erne Benni Poulsen og undertegnede d.d. fo-
retaget undersøgelser i området under 37 og 43 (se oversigtskort). 

 ...” 

Hertil forklarede han, at det ikke vækker nogen erindring om sagen. Han mindes ikke at have hørt 
om det pågældende kort.  

Foreholdt, at rejseholdet på et tidspunkt under efterforskningen af brandattentaterne foretog 
ransagning af en lejlighed tilhørende Niels Jørgensen, hvor man fandt nogle parykker, forklarede 
han, at han heller ikke mindes at have hørt herom. 

Han blev foreholdt, at rejseholdet på et tidspunkt under efterforskningen af brandattentaterne 
anholdt Peter Døllner, der senere blev dømt for dokumentfalsk. Hertil forklarede han, at det var 
heller ikke noget, som han har hørt om.  

Foreholdt udateret ”RESUME vedrørende forsøg på røveri overfor Forstædernes bank, … samt 
gidseltagning overfor bankdirektør Würtzen, dennes hustru samt deres 8-årige barnebarn …” ud-
arbejdet af E. Aasberg, forklarede han, at han intet kender til denne resumerapport.  

Forespurgt, om han har kendskab til, hvornår efterforskningen af Glostrup-sagen blev sluttet, for-
klarede han, at han grundet sit manglende kendskab til sagen ikke ved det. Han har ikke talt med 
tidligere kollegaer fra Glostrup Politi om sagen, efter at han fik kendskab til den.  

Kl. 14.00 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 

formand 
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Den 27. januar 2012 kl. 9.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Niels Christian Medom med bisidder advokat Lars Buurgaard Sørensen. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat Jens Christensen, advokat Stine Gry Johannessen og 
advokat Torben Koch var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Niels Christian Medom forklarede blandt andet, at han begyndte i 1971 på politiskolen og blev 
tjenestegørende i Københavns Politi samtidig med sin uddannelse. Den 1. august 1975 tiltrådte 
han efter ansøgning en turnusstilling som observatør i PET. Efter godt et år i den funktion blev han 
overflyttet til hovedafdelingen, hvor han blev sagsbehandler i ekstremisme/terrorisme-afdelingen. 
Terrorismeafdelingen blev selvstændig i 1977 og kom til at hedde afdeling T for terror. Han gjorde 
tjeneste i afdeling T indtil den 26. februar 1980, hvor han fik en stilling i PET’s regionsafdeling i 
Århus.  

Bagudrettet kan han se, at PET’s første observationer mod Appel-gruppen kan siges at være blevet 
gjort i 1975, hvor PET observerede mod en postboks på Vesterbrogade. PET var blevet opmærk-
som på postboksen efter en henvendelse fra de franske myndigheder, der var kommet i besid-
delse af oplysninger om postboksen efter en aktion i Paris mod terroristen Carlos. PET’s mistanke 
var, at der gennem postboksen blev korresponderet mellem PFLP og en mulig PFLP-celle i Dan-
mark. De fik blotlagt den danske celle, som viste sig at være en lille kerne af medlemmerne i PWU 
(Palestinian Workers Union). Efter at have identificeret medlemmerne af cellen påbegyndte de en 
overvågning rettet mod disse personer. Det foregik ved aflytninger og observationer, i det omfang 
der var ressourcer hertil. Under overvågningen af PFLP-cellens medlemmer dukkede medlem-
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merne af Appel-gruppen momentvis op. Der var således i de første år efter optrevlingen af PFLP-
cellen ingen overvågningsskridt rettet direkte mod Appel-gruppen og dens medlemmer. Han var 
da placeret i en gruppe på fem medarbejdere, der blandt andet havde ansvaret for overvågningen 
af PFLP-cellen. Han og de øvrige i gruppen delte alle oplysninger mellem sig.  

Han blev foreholdt, at der af rapport af 22. juli 1975 udarbejdet af PET om fundene i lejligheden i 
Paris efter aktionen mod Carlos blandt andet fremgår følgende: 

”… 
For så vidt angår Danmark blev fundet notater med følgende ordlyd: 
Kontakt: Der skal skrives til … på følgende adresse. 
… 
Postboks 24, 
Vesterbrogade 208, 
1800 København. 
 
Nærmere enkeltheder: I hvert brev skal der anføres: ”Jeg har et brev til dig fra KAS-
SEM i Beirut”, derefter skal brevet afsluttes således: 
”SALIM HAMAE” eller ”MESMAR sender hilsener til sin hustru, som er hos dig.” 
Bemærkninger: 
… 
”KAK KOUF med flere medlemmer og tilførsel af den rumænske vare (KAK KOUF).” 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke ved, om PET da var klar over, at de sidstnævnte bemærkninger 
formentlig var henvisninger til de kommunistiske organisationer KAK og KUF i Danmark. Som han 
husker det, var det først senere, efter at man på andet grundlag havde indledt overvågning mod 
Appel-gruppen, at man blev opmærksom på den sandsynlige sammenhæng. 

Foreholdt rapport af 5. januar 1977 ”Vedr.: Marwan Muhammed Ibrahim EL FAHOUM…” udarbej-
det af PET, forklarede han, at PET gennem telefonaflytninger mod PFLP-cellens medlemmer blev 
opmærksom på Marwan Fahoum. Efterfølgende undersøgelser viste, at han var militær leder in-
den for PFLP. Fahoum havde ansvaret for cellen i København.   

Han blev foreholdt rapport af 18. februar 1977 ”Vedrørende Jens Holger Jensen …” udarbejdet af 
PET. Hertil forklarede han, at de i forbindelse med overvågningen af PFLP-cellen på et tidspunkt 
hørte nogle kryptiske samtaler mellem nogle af cellens medlemmer og Jens Holger Jensen. Det var 
som følge heraf, at PET fik interesse for Jens Holger Jensen.  

Foreholdt rapport af 22. februar 1977 ”Vedr.: Jens Holger Jensen” udarbejdet af PET, forklarede 
han, at PET udvekslede oplysninger om interessante personer med mulig tilknytning til PFLP med 
andre tjenester over et såkaldt arabisk terroristnet. Det foreholdte er svar på en forespørgsel på 
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Jens Holger Jensen på nettet. Som det fremgår af svaret, var den fremmede tjeneste ikke i besid-
delse af oplysninger om Jens Holger Jensen. Han husker ikke umiddelbart yderligere omkring Jens 
Holger Jensen før dennes angivelige rejse til USA i efteråret 1979.  

Han blev foreholdt udskrift af rumaflytning af 2 – 3. maj 1979 af en lejlighed tilhørende et af med-
lemmerne af PFLP-cellen. Af udskriften fremgår blandt andet: 

”… 
Marwan asks Talal to ask these people whether they are prepared to carry out a mili-
tary operation. Sati answers that they may very well agree. 
 ...” 

Hertil forklarede han, at det var en meget interessant samtale, idet det stod klart, at PFLP-cellen 
havde planer om et operativt samarbejde med en dansk gruppe, som PET kunne identificere som 
Appel-gruppen. 

Overvågningen af Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen blev meget intensiv, da de i efteråret 
1979 meddelte deres omgangskreds, at de skulle ud at rejse i et år. PET mistænkte, at de skulle 
bistå PFLP med terror. PET havde ingen konkret viden om, hvori bistanden skulle bestå. Observati-
onen mod Niels Jørgensen og Jens Holger Jensen tog en uventet drejning, da de efter at være ta-
get til England inden for et døgn returnerede til Danmark. De låste sig ind i en anden sals lejlighed i 
Reventlowsgade, men med det korte varsel var det meget svært at fastholde observationen, og 
allerede morgenen efter ”var de smuttet”. En måned senere dukkede de op i København igen, 
hvorefter de rejste til USA. Det var meget sporadisk, hvilke oplysninger PET fik om Jens Holger Jen-
sen og Niels Jørgensen i denne periode. Ud over nogle få glimt i form af f.eks. postkort og enkelte 
telefonsamtaler var de ude af PET’s synsfelt det næste år. PET havde da optrevlet gruppen om-
kring Jens Holger Jensen, således at man ud over Niels Jørgensen også havde fokus på Jan Wei-
mann, Torkil Lauesen og Peter Døllner. Forespurgt, om PET på dette tidspunkt overvejede at skride 
til handling over for gruppen, forklarede han, at efter ”forsvindingsnummeret” kunne man måske 
set i bagklogskabens lys have talt med dem. Det ville i givet fald have været en beslutning, der 
skulle træffes på højere ledelsesmæssigt niveau. Imidlertid valgte man at prøve at lokalisere dem 
blandt andet ved en efterlysning den 15. oktober 1979 med fotos til Københavns Politis Bered-
skabsafdeling. Beslutningen om at efterlyse dem blev truffet på ledelsesniveau i PET. ”Han var 
håndværker, ikke arkitekt”. Der var ikke da andre danskere, som PET mistænkte for at have et 
operativt samarbejde med PFLP.  

Han blev foreholdt telex af 6. december 1979 udarbejdet af PET med en opsummering af blandt 
andet Jens Holger Jensen og Niels Jørgensens rejseaktiviteter i efteråret 1979 samt forespørgsel 
om oplysninger vedrørende disse to personer. Herom forklarede han, at telexen er en ”warning” 
og en anmodning om oplysninger over et efterretningsnet.   
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Foreholdt ”Oversigt over PWU’s kontakter med den danske venstrefløj i APRIL 1980”, forklarede 
han, at han ikke husker, om de så sådanne oversigter i Århus. Han mener, at denne type oversigter 
blev udarbejdet alene til brug for PET’s ledelse. Efter sin ankomst til Århus beskæftigede han sig 
ikke mere med Appel-gruppens medlemmer, før end meldingen om Jens Holger Jensens dødsfald 
kom. Han blev foreholdt, at aflytningerne af Weimann, Døllner og Lauesens telefoner blev afslut-
tet i henhold til rapport udarbejdet af PET den 17. juni 1980. Hertil forklarede han, at man den-
gang af retten kunne få en aflytningsperiode på tre måneder, og inden for disse tre måneder skulle 
der fremkomme nye relevante oplysninger for, at retten ville forlænge aflytningsperioden. Det 
viste sig, at der nærmest aldrig kom nye relevante oplysninger ved aflytninger af medlemmernes 
telefoner. Når PET fik oplysninger af operationel art vedrørende gruppen, var det i forbindelse 
med observationer mod PFLP-cellens medlemmer.  

I Århus fik PET en henvendelse fra en avis den 1. april 1980 om, at avisen havde modtaget en løbe-
seddel fra Danmarks Socialistiske Befrielseshær (DSB). Løbesedlen var en atypisk ”vedkendelses-
skrivelse”. PET kunne konstatere, at der var alvor bag løbesedlen, idet nogle heri nævnte hær-
værksforhold var udført. Efter attentatet mod politimesterens lejlighed den 4. april 1980 rekvire-
rede Århus Politi bistand fra Rigspolitiets rejsehold. Da rejseholdet ankom til Århus, indgik PET’s 
regionalafdeling i samarbejde med de to medarbejdere fra rejseholdet, Bonnichsen og Hove, samt 
Århus Politi. Bonnichsen og Hove fik som senere Søndergaard og Siezing adgang til alle relevante 
oplysninger, som PET var i besiddelse af. Tilsvarende fik politimesteren i Århus, på hvis ansvar ef-
terforskningen foregik, naturligvis også underretning om alt, herunder af efterretningsmæssig ka-
rakter. Efterforskningen løb imidlertid ud i sandet i løbet af juni 1980, og rejseholdet tog hjem 
igen. I den forbindelse udarbejdede Bonnichsen og Hove en afsluttende resumerapport af 19. juni 
1980. Inden brandattentaterne mv. begyndte, havde PET allerede fokus på en anarkist-gruppe i 
Århus, og det var umiddelbart denne gruppe, som man mistænkte for brandattentaterne m.v. PET 
havde på dette tidspunkt ingen mistanke mod nogen af Appel-gruppens medlemmer. Mens Bon-
nichsen og Hove var i Århus, var han ikke selv primær sagsbehandler for PET på sagen. Det blev 
han først efter sommerferien i 1980. Koordineringen af samarbejdet foregik i vidt omfang ved 
morgenparoler på kriminalinspektør Iversens kontor, hvor Århus Politi, rejseholdet og PET deltog. 
Efter sommerferien deltog han selv i disse møder. Hans viden om samarbejdet indtil efter som-
merferien stammer derfor fra, hvad han hørte, når Bonnichsen og Hove kom i PET’s lokaler, som lå 
i en anden bygning 10 minutters gang fra rejseholdets lokaler i Århus Politis bygning.  

Han blev foreholdt kartotekskort fra PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Møder i juli 1980 

7/mislyk. gidseltagn. mod bestyr. af Forstæd.s Bank, Glostrup. 

[journalnummerhenvisning til operationen vedrørende brandattentaterne i Århus] 
 ...” 
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Hertil forklarede han, at sådanne kort blev udarbejdet af administrationen. Indførslerne på kor-
tene skete kontinuerligt. Imidlertid må denne tilførsel være indført bagudrettet, idet man ikke 
straks i forbindelse med røveriet i Glostrup gættede på, at der kunne være en sammenhæng med 
brandattentaterne mv. i Århus. 

Han blev foreholdt rapport fra 3. til 15. september 1980 udarbejdet af PET, hvoraf fremgår, at PET 
i denne periode observerede mod Jens Holger Jensens adresse. Han forklarede hertil, at han ikke 
da var klar over, at PET observerede mod Jens Holger Jensen. Heller ikke i forbindelse med under-
søgelserne efter Jens Holger Jensens død blev han i enkeltheder sat ind i Centralafdelingens forsøg 
på at lokalisere Jens Holger Jensen i tiden efter dennes forsvinden og frem til dødsfaldet.  

Foreholdt notat af 19. september 1980 udarbejdet af PET omhandlende et opkald fra Centralafde-
lingen til regionalafdelingen om Jens Holger Jensens død, forklarede han, at notatet er underskre-
vet af den tidligere primære sagsbehandler på brandattentat-komplekset. Han ringede formentlig 
selv Centralafdelingen op bagefter, og han blev i den forbindelse bedt om at se døgnrapporterne 
fra Århus Politi igennem. Det var første gang, mens han var i Århus, at han hørte om Jens Holger 
Jensen. Som det fremgår af notatet, blev man også i Århus underrettet om, at Marwan Fahoum fra 
herboende PFLP-folk var blevet underrettet om, at Jens Holger Jensen var død. I forbindelse med 
undersøgelserne af dødsfaldet gik der en strøm af oplysninger frem og tilbage mellem Centralaf-
delingen og regionalafdelingen. Han var stort set i daglig kontakt med Centralafdelingen i form af 
telefonsamtaler, møder og telexer.  

Han blev foreholdt rapport af 19. september 1980 vedrørende Jens Holger Jensens trafikdrab ud-
arbejdet af ham selv på Århus Kriminalpolitis papir. Hertil forklarede han, at han i sine undersøgel-
ser af trafikdrabet måske gik lidt ud over sit normale PET-virke. Han og en kollega tog ud og kig-
gede på uheldsstedet. Her fandt de i grøften blandt andet en dags dato kvittering og et kaffefilter 
med en skitse over et område omkring Det Kongelige Teater. De tog desuden ud på synspladsen 
og gennemgik VW-varevognen, et Folkevognsrugbrød, som Jens Holger Jensen havde befundet sig 
i, da han blev dræbt. Han skrev umiddelbart sine notater om undersøgelserne på en standard ko-
sterrapport. På det tidspunkt var der ingen samlet sagsstyring ud over møderne hos Iversen. Sene-
re i forløbet kom Siezing til og foranledigede, at de systematiserede sagen blandt andet med hen-
blik på en åben straffesag. Siezing byggede herefter et rapportmateriale op til brug for en åben 
straffesag. Det var i sammenhæng hermed, at Siezing skrev den foreholdte rapport på grundlag af 
hans tidligere nævnte oprindelige notater på papir fra PET. Efter at have skrevet rapporten bad 
Siezing ham om at skrive den under, da det reelt var ham, som var ophavsmand til oplysningerne i 
den. Rapporten er således tilbagedateret. I forbindelse med Siezings opbygning af rejseholdets 
rapportmateriale skete der en parallel bilagering af sagens akter, således at rejseholdet havde en 
sag udarbejdet med henblik på en åben straffesag, mens PET havde en efterretningssag, der yder-
ligere indeholdt oplysninger, som ikke skulle med i en eventuel åben straffesag. 
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Foreholdt kendelse af 19. september 1980 vedrørende tilladelse til ransagning af Jens Holger Jen-
sen og Niels Jørgensens lejligheder, forklarede han, at grundlaget for anmodningen om ransag-
ningstilladelse var mistanken om Jens Holger Jensen og Niels Jørgensens forbindelse til brandat-
tentatet mod møbelforretningen Cebra den 17. september 1980. 

Han blev foreholdt, at der er tre udgaver af kosterrapport af 19. september 1980 udarbejdet af 
ham vedrørende ransagning af den førnævnte VW-varevogn, og de tre kosterrapporter adskiller 
sig fra hinanden ved, at det forekommer, at der er sket tilføjelser på to af dem i forhold til en op-
rindelig udgave. Hertil forklarede han, at han i forbindelse med undersøgelsen af varevognen ud-
fyldte en kosterrapport. Denne kosterrapport blev udbygget og kosterne omnummereret, da Sie-
zing opbyggede rapportmateriale til brug for en åben straffesag. Forskellene er således alene af 
rapportteknisk karakter.  

Under ransagningen af Jens Holger Jensens lejlighed den 20. september 1980 fotograferede de 
blandt andet flere sider med markeringer på fra et KRAK-kort. Da det senere viste sig, at disse si-
der kunne være interessante for efterforskningen af sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bank-
røveri Glostrup den 7. juli 1980, foretog de en genransagning for at sikre KRAK-kortet i original. 
Ransagningen af Jens Holger Jensens lejlighed skete i samarbejde med ansatte i Centralafdelingen, 
som samtidig havde folk ude at fotografere i forbindelse med begravelsen af Jens Holger Jensen 
samt forinden var i kapellet for at sikre Jens Holger Jensens fingeraftryk. Han er ikke klar over, om 
Centralafdelingen omkring dette tidspunkt havde fokus på Gotfred Appel. Hvis der da var observa-
tioner mod Gotfred Appel, kunne det skyldes, at der i efterforskningen mod PFLP-medlemmerne 
fremkom oplysninger om et møde med Gotfred Appel. I givet fald har man observeret dette møde, 
uden at det har været udtryk for en selvstændig efterforskning mod Gotfred Appel.    

Han blev foreholdt telex af 23. september 1980 fra ham selv til Centralafdelingen. Af telexen frem-
går blandt andet: 

”… 
Til brug for den videre efterforskning i sagen vedr. personkredsen omkring jens holger 
jensen og dennes mulige forbindelse til den politisk motiverede vold, der i den seneste 
tid har hærget i aarhusomraadet, udbeder regionsafdelingen i samarbejde med kri-
minalinspektør iversen fra aarhus kriminalpolitiet skema der sted og tidsmaessigt kan 
fastholde foelgende personer: 

jens holger jensen 

niels joergensen 

thorkild frandsen 

jan carl weimann 

peter doelner 
 ...” 
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Hertil forklarede han, at Iversen styrede efterforskningen på politimesteren i Århus’ ansvar. På de 
tidligere omtalte morgenmøder, der foregik ved Iversens mødebord, deltog typisk Iversen og Mar-
cussen fra Århus Politi samt to PET-medarbejdere, herunder ham selv. Efter rejseholdets ankomst 
deltog også Søndergaard og Siezing i morgenmøderne. Han rapporterede om efterforskningens 
udvikling til Centralafdelingen i slutningen af hver uge. Den foreholdte telex er et eksempel på en 
sådan rapportering. Han havde briefet Iversen og Marcussen om PET’s kendskab til de i telexen 
nævnte personer. På morgenmøderne i dette lukkede forum åbnede PET op for ”sluserne”. PET 
holdt intet tilbage for Iversen. 

Han blev foreholdt rapport af 23. september 1980 udarbejdet af ham selv på PET’s brevpapir 
”Vedr.: Undersøgelser i sagen vedr. personkredsen omkring afdøde Jens Holger Jensen … og den-
nes mulige forbindelse til den politisk motiverede vold, der i den seneste tid har hærget i Århus-
området.” Hertil forklarede han, at oplysningerne om personkredsen omkring Jens Holger Jensens 
omgangskreds stammede fra hans viden fra tiden i afdeling T muligvis suppleret med nye oplys-
ninger fra Centralafdelingen. Han blev foreholdt, at oplysningerne i rapport af 23. september 1980 
”vedrørende: JENS HOLGER JENSEN …” udarbejdet af ham selv på kriminalpolitiet i Århus’ brevpa-
pir alene adskiller sig fra førnævnte rapport derved, at der er udeladt oplysninger om PET’s virk-
somhed i forbindelse med Jens Holger Jensens begravelse. Hertil forklarede han, at han vil antage, 
at rapporten på Århus Kriminalpolitis brevpapir var beregnet for en eventuel senere åben straffe-
sag. Derfor var visse oplysninger ekstraheret fra den oprindelige rapport. Dette var rent rapport 
teknik. Iversen og senere rejseholdet var således bekendt med oplysningerne også i den oprinde-
lige rapport.  

Han blev foreholdt rapport af 9. oktober 1980 udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Torsdag den 25. sept. 1980 henvendte jeg mig hos Glostrup Kriminalpoliti i anledning 
af resultater vedr. ransagning hos J. Holger JENSEN. 

Under denne ransagning fandt man et kort over København. På dette kort var der 
indtegnet nogle områder vest for København, hvilket drev tanken på bortførelsen af 
en bankdirektør fra Forstædernes Bank den 7. juli d.å. 

… blev kort sat ind i sagen og fik overdraget billeder af Jens Holger JENSEN og Niels 
JØRGENSEN med henblik på fremvisning af disse overfor bankdirektøren. 

Senere erfaredes det, at man hos Kriminalpolitiet havde resolveret, at billederne ikke 
skulle vises, idet bankdirektøren og hans hustru havde udtaget 30-40 billeder af 
mænd ”af den type”, og derfor mente man ikke, det ville have nogen betydning ved 
fremstillingen af disse to. 
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I den anledning henvendte jeg mig telefonisk torsdag den 9. okt. til afdelingslederen, 
ka. E. Aasberg, Glostrup Kriminalpoliti, overfor hvem jeg kort forelagde sagen. 

Efter endt samtale bebudede Aasberg, at han ville foranledige de omtalte billeder fo-
revist for bankdirektøren. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke mindes at have set den foreholdte rapport tidligere. Som han 
husker det, var det rejseholdets efterforskning, der førte frem til den mulige forbindelse til Glos-
trup-sagen. Han var direkte impliceret i efterforskningen omkring ”Axel Mortesens” lejemål hos 
fru Vedsegaard og salget af en Dodge varevogn. PET bistod kriminalpolitiet med at foretage aflyt-
ning af telefonen hos autoforhandleren, der frivilligt indvilligede heri. Det var ud fra oplysninger 
fra denne efterforskning blandt andet om varevognens kørselsstrækning i ”Axel Mortensens” ejer-
tid, at rejseholdet sluttede sig til forbindelsen med Glostrup-sagen. Han blev foreholdt rapporter 
af 29. september 1980 og 2. oktober 1980 ”Vedr. Axel Mortensen” udarbejdet af PET. Hertil forkla-
rede han, at rapporterne er udarbejdet af en medarbejder i Centralafdelingen. Han havde et lø-
bende samarbejde om sagen med denne medarbejder. Det vækker ikke yderligere erindring om, 
hvornår han blev opmærksom på den eventuelle forbindelse til Glostrup-sagen. 

Han blev foreholdt rapport af 9. oktober 1980 ”Vedr.: Evt. forbindelse mellem ”Danmarks Sociali-
stiske Befrielseshær – DSB”, Jens Holger Jensen og personkredsen omkring ham.” udarbejdet af 
PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Jens Holger Jensen var trænet og uddannet i PFLP-lejre, og han var uden tvivl højt på 
strå hos PFLP, og på det grundlag må det udelukkes, at han eller hans nærmeste om-
gangskreds skulle have deltaaget i DSB-aktionerne. 

Med hensyn til brandattentaterne mod IBM og ”Terma”, kan det ikke udelukkes, at 
førnævnte personer kan spille en rolle, da vi på de aktuelle tidspunkter ikke ved, hvor 
de forskellige personer befinder sig 
...” 

Hertil forklarede han, at det er en rapport til PET’s ledelse udarbejdet af en medarbejder i Central-
afdelingen på grundlag af blandt andet de telexer, som man ugentligt sendte fra regionalafdelin-
gen. Den anførte konklusion er alene den pågældende medarbejders og ikke et udtryk for PET’s 
samlede vurdering. Konklusionen har med sikkerhed ikke været drøftet med regionalafdelingen. 
En rapport som denne blev givet til den operative leder, hvorefter den gik videre til juristerne.  

Han blev foreholdt blandt andet følgende fra telex af 14. oktober 1980 fra ham selv til Centralaf-
delingen: 
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”… 
Jeg redegjorde for den dispositionsplan, der gaars dato blev godkendt af [nummerbe-
tegnelsen for PET’s politimester] med hensyn til den person, der formentlig henvender 
sig til Jydsk Autocenter… i den hensigt at faa udbetalt penge for salg af dodge vare-
motorvogn …, der ejes af aksel mortensen. 
...” 

Herom forklarede han, at den angivne talbetegnelse kan være en henvisning til både PET’s politi-
mester og til Centralafdelingen som sådan. I den her omhandlede situation er han ikke i tvivl om, 
at den omtalte plan har været forelagt Ole Stig Andersen selv eventuelt i forbindelse med PET’s 
morgenparole. Han har ikke selv drøftet sagen med Ole Stig Andersen. 

Han blev foreholdt følgende fra telex af 17. oktober 1980 udarbejdet af ham selv til Centralafde-
lingen: 

”… 
det bemaerkes, at alt skriftligt materiale, der fra dags dato tilgaar rejseafdelingen, 
herunder materiale fra retten, vil vaere bearbejdet paa en saadan maade, at oplys-
ninger fra pet ikke fremstaar i rapporter, der skal bruges i en eventuelt kommende 
retssag. 
...” 

Hertil forklarede han, at det drejer sig om den tidligere nævnte rapport-teknik. Det ville være 
uhensigtsmæssigt, hvis visse efterretningsmæssige oplysninger indgik i en åben retssag, og disse 
oplysninger blev derfor kun givet mundtligt til rejseholdet og Århus Politi. Hvis sådanne efterret-
ningsmæssige oplysninger fremgik af akter i en åben straffesag, ville en forsvarer kunne begære 
hele efterretningssagen fremlagt. Blandt andet ville forsvareren have ret til at få adgang til grund-
laget for retskendelserne mod PFLP-cellens medlemmer, hvis man anvendte oplysninger fra over-
vågningen af cellens medlemmer. Det skulle undgås. Det drejede sig således om at lægge en ”snit-
flade” for, hvilke oplysninger der måtte fremgå af materialet beregnet for den åbne sag.  

Han blev foreholdt rapport ”Vedr.: Omstændighederne omkring undersøgelserne af Jens Holger 
Jensen m.fl.” udarbejdet af PET med kontinuation af 20. oktober 1980, hvoraf blandt andet frem-
går: 

”…Ved ransagningen blev kortbogen, hvor kortet over Glostrup med indplotningen af 
de derværende banker, fundet. … Ransagning blev foretaget i rejseholdets navn, lige-
som de beslaglagte genstand vil blive undersøgt via rejseholdet. 
...” 

Han forklarede hertil, at den beskrevne fremgangsmåde havde til formål, at rejseholdet skulle op-
bygge en sag baseret på oplysninger indhentet af det åbne politi. Der kunne således være efter-



	 48	 		

bilag

indholdsfortegnelse

 
 

retningsoplysninger, som PET havde givet på morgenmøderne, som man måtte finde ad anden vej, 
således at de kunne indgå i en åben sag.  

Foreholdt rapport af 23. oktober 1980 ”vedrørende Jens Holger Jensen, der den 150980 blev 
dræbt ved færdselsuheld i Århus politikreds. Omhandlende: Bankrøveri med gidseltagning i Glos-
trup politikreds den 070780” udarbejdet af Siezing, forklarede han, at han ikke er klar over, om 
Siezing gav rapporten til Glostrup Politi. Søndergaard og Siezing holdt på morgenmøderne PET og 
Århus Politi underrettet om forløbet omkring kontakten til Glostrup Politi. På et tidspunkt fortalte 
de, at de skulle til et møde med Glostrup Politi. De ville forsøge at få Glostrup Politi til at intensi-
vere eller genoptage efterforskningen af sagen på baggrund af de oplysninger, der var fremkom-
met i forbindelse med efterforskningen af brandattentaterne mv. i Århus. De kom imidlertid til-
bage fra mødet med Glostrup Politi og fortalte, at Glostrup Politi ikke ville fortsætte efterforsknin-
gen. Han kan ikke tidsfæste Søndergaard og Siezings møde i Glostrup, ligesom han ikke mindes 
baggrunden for, at Glostrup Politi ikke ville gå videre med sagen, eller hvem Søndergaard og Sie-
zing talte med hos Glostrup Politi. Han blev foreholdt følgende afsnit fra s. 53 i ”Politiets hemme-
ligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen”, hvoraf følgende blandt andet fremgår: 

”… 
Politifolkene fra Rejseholdet fik kopier af det materiale som kollegerne i Glostrup 
havde skaffet om sommerens kidnapning, og skrev det hele sammen til en omfat-
tende rapport, hvor de pegede på afdøde Holger Jensen og Niels Jørgensen og deres 
kammerater som gerningsmændene bag den mislykkede kidnapning. Rejseholdet 
gættede desuden på, at formålet var at røve penge til PFLP. De oplysninger rejste de 
to efterforskere fra Rejseholdet, Siezing og Søndergaard, den 14. november 1980 til 
Sjælland for at præsentere for deres kolleger i Glostrup. Her havde man forgæves ledt 
efter gerningsmændene til sommerens kidnapning mod bankdirektør Würtzen og 
hans familie.” 

Hertil forklarede han, at det ikke bringer noget frem i erindringen om, hvornår Søndergaard og 
Siezing var i Glostrup.  

Han blev foreholdt blandt andet følgende fra telex af 23. oktober 1980 udarbejdet af ham selv til 
Centralafdelingen: 

”… 
det er vigtigt for den fortsatte efterforskning mod niels joergensen og andre, at der er 
enighed om, hvorvidt hans tilknytning til pflp – hvilket vil vaere saerdeles brugbart i 
efterforskningen – maa eller kan bruges. 
...” 
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Hertil forklarede han, at det anførte drejer sig om, hvilken ”snitflade” der skulle anlægges i forhold 
til, hvilket materiale der måtte indgå i akterne til brug for en åben straffesag, der ikke måtte ”rive 
PET´s PFLP-efterforskning op ved rode”. 

Han blev foreholdt rapport af 6. november 1980 udarbejdet af PET vedrørende møde med rejse-
holdet angående Jens Holger Jensen, hvoraf blandt andet følgende fremgår: 

”Fredag den 31. OKT 1980 kl. 1330 blev der i filmsalen holdt møde i forbindelse med 
Jens Holger Jensen. 
… 
Medom: Oplyste om baggrunden for Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen og forbin-
delsen til PFLP. 
… : Det politiske problem vedr. forbindelsen til PFLP og de omhandlede personer, hvis 
det blev draget frem i forbindelse med et retssag. Omfanget af oplysninger, for ikke 
at afsløre kilderne. 
Søndergård og Siezing: De må bruge PFLP forbindelsen, da navnene er fundet i JHJ’s 
lommebog. Resten bliver holdt ude. 
Kan bruge PET’s ransagningsrapporter under henvisning til at de er klassificeret, og 
så oplyse om, hvordan de (rejseholdet) er kommet ind i sagen. 
Rejseholdet skal bruge PFLP forbindelsen, men de tidligere skrevne rapporter skal for-
blive hos os. 
De kan bruge de rapporter, som reg. II er i færd med at lave. 
...” 

Han forklarede hertil, at dette er en drøftelse af den føromtalte snitflade i forbindelse med udar-
bejdelse af rapportmateriale til brug for en åben straffesag.  

Han blev foreholdt rapport af 14. november 1980 udarbejdet af ham selv, hvoraf blandt andet 
fremgår: 

”… 
Dette fund samt fund at et Krak bykort i Jens Holger Jensens lejlighed i Valby, hvor der 
på kortet var indtegnet ruter omkring Forstædernes Bank i Glostrup og omstændig-
hederne i øvrigt, påkrævede en efterforskning i forbindelse med gidseltagningen den 
070780, hvor en 60 årig bankbestyrer fra Forstædernes Bank i Glostrup blev taget 
som gidsel i den hensigt at frarøve banken 30 mill. Kr. …” 

Hertil forklarede han, at han ikke tror, at Søndergaard og Siezing blev informeret om en statusrap-
port af denne karakter. Han mener ikke, at regionalafdelingen i forbindelse med denne statusrap-
port eller i øvrigt havde drøftelser med Centralafdelingen om at lægge pres på Glostrup Politi for 
at få dem til at forfølge de fremkomne spor i Glostrup-sagen. 

Han blev foreholdt årsberetning for regionsafdeling II for tiden 1. januar 1980 til 31. december 
1980 vedrørende de i regionsafdelingen behandlede sagsområder, hvoraf blandt andet fremgår: 
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”Ekstremistorganisationernes tilstedeværelse, størrelse og aktivitet inden for regio-
nen: 
… 
Følgende emner vil i det følgende blive beskrevet: 
1. DANMARKS SOCIALISTISKE BEFRIELSESHÆR. 
2. STATSFJENDERNE. 
3. JENS HOLGER JENSEN 
… 
Den efterforskning, der er beskrevet under punkterne 1, 2 og 3 er blevet udført i et 
godt samarbejde mellem Århus kriminalpoliti, rejseafdelingen og herværende afde-
ling. 
...” 

Hertil forklarede han, at det er korrekt, at de havde et godt samarbejde.  

Han blev foreholdt rapport af 6. marts 1981 udarbejdet af Siezing, hvoraf blandt andet følgende 
fremgår: 

”… 
Ved kendelse af 19. september 1980 har retten i Århus ved dommer Niels Glahn be-
stemt, at det tillades politiet at foretage ransagning i lejligheden Middelfartsgade 14, 
5. th. København Ø, der bebos af Niels Jørgensen. 

På grund af særlige omstændigheder er ransagningen først iværksat i dag.” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker, hvad de ”særlige omstændigheder” var. Det kan have 
været travlhed. 

Rejseholdet orienterede ham straks efter anholdelsen af Peter Døllner. Under grundlovsforhøret 
vedrørende Peter Døllner kunne rejseholdet bruge alle oplysninger i rejseholdets akter. Peter 
Døllner blev sigtet for dokumentfalsk, og det var derfor ikke nødvendigt at anvende efterretnings-
oplysninger. 

Han blev foreholdt notat af 31. marts 1981 udarbejdet af ham selv. I notatet er det blandt andet 
nævnt, at rejseholdet ville tilsige en række personer med tilknytning til Jens Holger Jensen til afhø-
ring i forbindelse med sagen mod Peter Døllner, og hvis de indkaldte nægtede at lade sig afhøre, 
ville rejseholdet formentlig indkalde dem til afhøring i retten. Hertil forklarede han, at det var så-
dan, som han havde forstået rejseholdets plan på dette tidspunkt. Han er ikke klar over, om de 
nævnte afhøringer blev gennemført. Han er sikker på, at det ikke kom til en fremstilling af de 
nævnte personer i retten. 

Foreholdt, at det af håndskreven note af 3. april 1981 fra Centralafdelingens akter blandt andet 
fremgår, at han gerne ville have at vide, om en fremmed tjeneste var i besiddelse af Marwan 
Fahoums fingeraftryk, forklarede han, at det formentlig var rejseholdet, som havde bedt ham om 
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at fremskaffe fingeraftrykkene. Rejseholdet havde sin viden om Marwan Fahoum fra PET, herun-
der rumaflytningen fra 2-3. maj 1979, hvor Fahoum gav udtryk for, at han ønskede et militært 
samarbejde med nogle danskere. Det lykkedes ikke at fremskaffe Fahoums fingeraftryk. Formålet 
med indhentelsen af fingeraftrykkene var, at rejseholdet ved en match mellem Marwan Fahoums 
fingeraftryk indhentet fra Interpol eller et andet land og fingeraftrykkene fra Dodgen kunne få 
PFLP-vinklen ind i sagen, uden at det involverede efterretningsoplysninger fra PET.  

Han blev foreholdt blandt andet følgende fra telex af 9. april 1981 udarbejdet af ham selv til Cen-
tralafdelingen: 

”… 
niels joergensen skal i dag kl. 15.30 indenretsligt afhøres om axel mortesen/jens hol-
ger jensen. … her blev det droeftet, hvilke muligheder, der er til stede og hvilke, der 
kan benyttes i retten. 
…” 

Hertil forklarede han, at der refereres til en drøftelse af, hvilken snitflade der skulle anlægges i 
forhold til anvendelse af efterretningsoplysninger i retten. 

Han blev foreholdt rapport af 7. maj 1981 udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Der blev ved retsmødet overhovedet ikke spurgt om JØRGENSENs tilknytning til PFLP, 
hvilket det skal bemærkes heller ikke var meningen af bevismæssige årsager. 
…” 

Han forklarede hertil, at det anførte er udtryk for overvejelser som følge af den tidligere omtalte 
snitflade. Rapporten må efter sin karakter være en statusrapport udarbejdet i Centralafdelingen til 
den øverste ledelse. 

På dette tidspunkt fulgte han fortsat rejseholdets efterforskning på morgenmøderne. Hertil kom, 
at han og Siezing i fællesskab var blevet kildefører for Anders Nørgaard, hvilket gjorde, at han og 
Siezing havde et meget tæt samarbejde. De havde ofte møder flere gange om ugen med Anders 
Nørgaard. De drøftede blandt andet, hvor langt Anders Nørgaard måtte gå for at fremskaffe op-
lysninger, og de var ikke altid enige. De havde også daglige kammeratlige drøftelser af, hvor langt 
man kan ”drive en kilde”. Rejseholdet og PET havde forskellige interesser, idet PET’s interesse var 
proaktiv, mens rejseholdet skulle opklare en sag reaktivt. Kollegialt kunne de sagtens finde ud af 
dette, men selvfølgelig gav det anledning til diskussioner. Det var primært med fokus på det anar-
kistiske miljø i Århus, at der anvendtes meddelere, og således ikke mod Appel-gruppen. 

Forespurgt om baggrunden for, at rejseholdet stoppede sin efterforskning, forklarede han, at han 
den 23. november 1989 har udarbejdet en notits herom efter at være blevet stillet samme 
spørgsmål i anledning af efterforskningen mod Appel-gruppen efter Købmagergade-røveriet. Til 
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brug for udarbejdelsen af notitsen ringede han til Iversen. Iversen oplyste blandt andet, at efter-
forskningen blev indstillet i juli 1981, da der ikke var flere spor at gå efter. Peter Døllner var blevet 
dømt, og der var ikke i øvrigt sigtede, hvorfor sagen blev lagt i bero som uopklaret. Når der ingen 
sigtede var, skulle statsadvokaten ikke ind i billedet. Afgørelsen om at afslutte efterforskningen 
kunne således træffes af politimester Erik Christensen alene.  

Han deltog ikke selv i drøftelserne, som førte frem til beslutningen om at stoppe efterforskningen. 
Kollegaerne fra rejseholdet informerede ham om beslutningen. Han havde set det komme, idet 
der var blevet mindre og mindre at tale om på morgenmøderne. ”Efterforskningen af brandatten-
taterne var sandet til”. Man var nået dertil, at enten måtte man anholde de mistænkte personer 
og foretage ransagninger i forbindelse hermed, eller også måtte man stoppe efterforskningen. 
Hvis man skulle anholde nogen, skulle det være medlemmerne af anarkist-gruppen, som var mis-
tænkt for at være ”Statsfjenderne”. Efter hans opfattelse ville det være hasard at gå ud og fore-
tage anholdelser. Søndergaard og Siezing var stemt for at foretage anholdelser, og de følte sig fag-
ligt krænket, da det blev besluttet at stoppe efterforskningen. Deres holdning var, at når rejsehol-
det var på en opgave, stoppede man ikke, før sagen var opklaret. Søndergaard og Siezing var der-
for skuffede. Han er ikke klar over, om Erik Christensen fik input til beslutningen fra andre end 
Iversen. Der har givetvis været møder med andre. Han er imidlertid ikke bekendt hermed.  

Han blev foreholdt, at Ernst Søndergaard Pedersen i sin forklaring over for Blekingegade-kommis-
sionen den 20. januar 2012 blandt andet gav udtryk for, at det var en medvirkende årsag til rejse-
holdets beslutning om at stoppe sin efterforskning, at rejseholdet om aftenen skulle aflevere sine 
rapporter til PET, og hvis de ville genlæse dem, skulle det ske i PET’s lokaler. Hertil forklarede han, 
at der var rapporter, som kun måtte læses i PET’s lokaler, idet de var klassificerede. Rejseholdet 
havde fuld adgang til disse rapporter, men PET kunne ikke slække på sikkerhedskravene og lade 
rejseholdet have disse rapporter i rejseholdets lokaler, der ikke var sikkerhedsgodkendte. Han ved 
godt, at Søndergaard var irriteret herover. Han kan imidlertid ikke tro, at dette har haft indflydelse 
på beslutningen om, at rejseholdet stoppede sin efterforskning.  

Kl. 14.50 blev afhøringen afsluttet. 

 
Jens Rosenløv 

formand 
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Protokol nr.: 8 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 1. februar 2012 kl. 9.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Poul Mose Hansen. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat Jens Christensen, advokat Stine Gry Johannessen og 
advokat Torben Koch var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Poul Mose Hansen forklarede blandt andet, at han begyndte som politifuldmægtig ved Politime-
steren i Odense i 1974. Fra årsskiftet 1978/79 til 1985/86 var han politifuldmægtig i PET. Da han 
blev ansat, bestod juristgruppen af politimester Ole Stig Andersen, vicepolitimester Niels Schmidt, 
politifuldmægtigene Niels Christiansen og Arne Stevns samt ham selv. 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.  

Fra 1979 husker han mest markant, at de havde en unik mulighed for at overvåge et møde mellem 
Marwan Fahoum og nogle af Appel-gruppens medlemmer. Imidlertid havde den uerfarne afde-
lingsleder i afd. T, som havde ansvaret for aflytningen af lejligheden, hvor mødet skulle foregå, af 
egen drift besluttet at slukke for optageudstyret af strømbesparelseshensyn. Da de fra anden 
overvågning blev opmærksom på mødet, var det allerede afholdt, og muligheden var således for-
spildt. At de først blev opmærksom på mødet efter dets afholdelse - uanset forudgående telefon-
aflytninger herom -skyldtes, at aflytninger blev indspillet på bånd og først senere udskrevet og 
oversat. Samtaler på arabisk skulle de desuden have oversat, før end de kunne gøre sig bekendt 
med indholdet heraf. På det tidspunkt vidste PET, at PFLP var interesseret i et operativt samarbej-
de med Appel-gruppen. PET havde ikke nærmere oplysninger om, hvori dette operative samarbej-
de skulle bestå.  

Blekingegade-kommissionen 
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Han blev foreholdt telex af 6. december 1979 udarbejdet af PET ”Vedr.: Danske PFLP-sympatisø-
rer” samt telex af 14. december 1979 udarbejdet af PET ”Vedr.: PFLP-sympatisører i Danmark. 
JENSEN og JØRGENSEN” omhandlende blandt andre Jens Holger Jensen, Niels Jørgensen, Marwan 
Fahoum og Taysir Kuba. Hertil forklarede han, at det er telexer til et efterretningsnet. De hånd-
skrevne numre, hvor der står ”tale” ud for, betød, at han skulle tale med vicepolitimesteren om 
telexerne. Det var normalt, at når man var bekendt med, at interessante personer skulle foretage 
rejser, da gjorde man samarbejdspartnere opmærksom herpå. PET’s fokus på dette tidspunkt var 
at afklare, hvilket samarbejde Appel-gruppen havde med PFLP.  

Aflytningerne af Weimann, Døllner og Lauesens telefoner blev afsluttet i henhold til rapport udar-
bejdet af PET den 17. juni 1980. Hertil forklarede han, at man stoppede aflytningerne af de pågæl-
dende personer, idet der ikke var fremkommet nye relevante oplysninger i forbindelse hermed, og 
der var efter de dagældende regler herefter ikke grundlag for at få forlænget aflytningstilladel-
serne. Det var ikke ensbetydende med, at PET stoppede overvågningen af gruppen. PET tog de 
manglende oplysninger som udtryk for, at gruppens medlemmer udviste en ekstrem sikkerheds-
bevidsthed. At gruppen udviste ekstrem sikkerhedsbevidsthed illustreredes af, at PET i hans an-
sættelsesperiode stort set ingenting fik ud af indgrebene i meddelelseshemmeligheden, uanset at 
gruppen antagelig stod bag flere røverier mv. i denne periode. PET havde gennem årene en for-
nemmelse af, at sådan forholdt det sig, men med de midler, PET havde til rådighed, var det imid-
lertid vanskeligt at komme tættere på, hvad gruppen konkret gik og foretog sig.  

Han blev foreholdt kartotekskort fra PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Møder i juli 1980 

7/mislyk. Gidseltagn. Mod bestyr. Af Forstæd.s Bank, Glostrup. 

[journalnummerhenvisning til operationen vedrørende brandattentaterne i Århus] 
 ...” 

Hertil forklarede han, at han ikke ved, hvem der har foretaget indførslen, eller hvornår det er sket.  

Der fremgår af notat af 19. september 1980 udarbejdet af PET vedrørende Jens Holger Jensens 
trafikdrab blandt andet følgende: 

”… 
Fra … er det oplyst, at man allerede g.d. medd. hjem til centret, at ”ÆBLET VAR GÅET 
HJEM TIL GUD”.” 

Han forklarede hertil, at det var en oplysning, som PET havde fået fra aflytning af et herboende 
PFLP-medlems telefonsamtale. PET forstod først indholdet af det citerede, da PET blev opmærk-
som på Jens Holger Jensens dødsannonce. Da Jens Holger Jensen havde været forsvundet siden 
januar 1980, ønskede man at finde ud af, hvor han havde været henne. Der indledtes et samarbej-
de med Århus Politi og rejseholdet vedrørende efterforskningen af brandattentaterne mv. i Århus. 
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Han blev løbende orienteret herom. I overensstemmelse med dagældende instruks til chefen for 
PET var det det lokale politi og i dette tilfælde Århus Politi, der styrede efterforskningen. I henhold 
til instruksen henhørte det under det stedlige politi at foretage egentlige efterforskningsskridt, og 
PET kunne yde bistand hertil. I forbindelse med efterforskningen af brandattentaterne mv. stillede 
PET alle oplysninger, man havde, til rådighed for rejseholdet og Århus Politi. Det var aldrig til de-
bat, at alle oplysninger skulle stilles til rådighed, når det gjaldt at opklare kriminelle handlinger 
som de foreliggende. Både afdeling T og afdeling C var involveret i efterforskningen. Afdelingerne 
havde hver deres afdelingsleder. Han var som nævnt selv ansvarlig for begge afdelinger, og afde-
lingerne samarbejdede på tværs. 

Man blev opmærksom på den eventuelle sammenhæng mellem brandattentaterne mv. i Århus og 
sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980 i forbindelse med 
fundet af et Krak-kort under ransagning i Jens Holger Jensens lejlighed. I den forbindelse kontak-
tede PET Glostrup Politi. PET havde ikke hånd om efterforskningen i Glostrup-sagen, og han kender 
derfor ikke til baggrunden for, at sporene ikke førte til noget. 

Han blev foreholdt rapport af 9. oktober 1980 udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Torsdag den 25. sept. 1980 henvendte jeg mig hos Glostrup Kriminalpoliti i anledning 
af resultater vedr. ransagning hos J. Holger JENSEN. 

Under denne ransagning fandt man et kort over København. På dette kort var der 
indtegnet nogle områder vest for København, hvilket drev tanken på bortførelsen af 
en bankdirektør fra Forstædernes Bank den 7. juli d.å. 

… blev kort sat ind i sagen og fik overdraget billeder af Jens Holger JENSEN og Niels 
JØRGENSEN med henblik på fremvisning af disse overfor bankdirektøren. 

Senere erfaredes det, at man hos Kriminalpolitiet havde resolveret, at billederne ikke 
skulle vises, idet bankdirektøren og hans hustru havde udtaget 30-40 billeder af 
mænd ”af den type”, og derfor mente man ikke, det ville have nogen betydning ved 
fremstillingen af disse to. 

I den anledning henvendte jeg mig torsdag den 9. okt. Til afdelingslederen, ka. E. 
Aasberg, Glostrup Kriminalpoliti, overfor hvem jeg kort forelagde sagen. 

Efter endt samtale bebudede Aasberg, at han ville foranledige de omtalte billeder fo-
revist for bankdirektøren. 
...” 

Hertil forklarede, at han ikke husker bilaget. Indholdet er imidlertid helt i overensstemmelse med 
den tidligere beskrevne holdning i PET om, at der ikke skulle holdes noget tilbage over for det 
stedlige politi. Han er ikke klar over, om de nævnte fotos blev forevist for bankdirektøren, eller om 
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man fra PET fulgte op herpå.  Han er ikke bekendt med, om rejseholdet, som var udstationeret i 
Århus, tog kontakt til Glostrup Politi.  

Han blev foreholdt blandt andet følgende fra telex af 14. oktober 1980 fra Medom til Centralaf-
delingen: 

”… 
Jeg redegjorde for den dispositionsplan, der gaars dato blev godkendt af [nummerbe-
tegnelsen for PET’s politimester] med hensyn til den person, der formentlig henvender 
sig til jydsk autocenter… i den hensigt at faa udbetalt penge for salg af dodge vare-
motorvogn …, der ejes af aksel mortensen. 
...” 

Herom forklarede han, at han i vidt omfang så de telexer, der kom fra regionalafdelingen i Århus 
omkring efterforskningen af brandattentaterne mv. Når nummeret på PET’s politimester er nævnt 
i telexerne kan det både være en henvisning til politimesteren og en henvisning til Centralafdelin-
gen. Som han husker det, var Ole Stig Andersen ikke specielt meget inde over detaljerne i forbin-
delse med efterforskningen af brandattentaterne mv. Om den foreholdte telex blev forelagt poli-
timesteren, ved han ikke. Indholdet af telexen har en sådan karakter, at det i givet fald næppe har 
givet anledning til mere end en konstatering fra politimesterens side af, at så gør vi det.  

Af rapport af 6. november 1980 udarbejdet af PET vedrørende møde med rejseholdet angående 
Jens Holger Jensen fremgår blandt andet: 

”Fredag den 31. OKT 1980 kl. 1330 blev der i filmsalen holdt møde i forbindelse med 
Jens Holger Jensen. 
… 
Medom: Oplyste om baggrunden for Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen og forbin-
delsen til PFLP. 
Mose H.: Det politiske problem vedr. forbindelsen til PFLP og de omhandlede perso-
ner, hvis det blev draget frem i forbindelse med et retssag. Omfanget af oplysninger, 
for ikke at afsløre kilderne. 
Søndergård og Siezing: De må bruge PFLP forbindelsen, da navnene er fundet i JHJ’s 
lommebog. Resten bliver holdt ude. 
Kan bruge PET’s ransagningsrapporter under henvisning til at de er klassificeret, og 
så oplyse om, hvordan de (rejseholdet) er kommet ind i sagen. 
Rejseholdet skal bruge PFLP forbindelsen, men de tidligere skrevne rapporter skal for-
blive hos os. 
De kan bruge de rapporter, som reg. II er i færd med at lave. 
...” 

Hertil forklarede han, at det anførte i rapporten alene er udtryk for, at PET var påpasselig med ikke 
afsløre sine kilder eller arbejdsmetoder. Det er således ikke udtryk for, at der blev tilbageholdt 
noget over for det åbne politi. Det var hans indtryk, at de havde et godt samarbejde med rejsehol-
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det omkring sagen, og han mindes ikke, at rejseholdet i forløbet skulle have beklaget sig over, at 
PET tilbageholdt oplysninger.  

Foreholdt rapport af 14. november 1980 ”Vedr.: Orientering om operation …” udarbejdet af 
Medom, forklarede han, at en sådan sammenfattende rapport ville tilgå ham, og den vil også være 
tilgået både afdeling T og C. Han blev foreholdt kartotekskort fra PET, hvoraf blandt andet føl-
gende fremgår: 

”14/11-80 Årh. orient. om oper. … m.v. Un.ransagn.hos Jens Holger JENSEN … er der 
fund. effekt., der tyd.på delt. i mislyk.gidseltagn. mod bestyr. af Forstæd.s Bank, Glos-
trup 7/7-80. 
[journalnummeret på operationen i Århus] 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke ved, om det er ovennævnte sammenfattende rapport af 14. no-
vember 1980, der er omtalt på kartotekskortet. Han ved ikke med sikkerhed, hvem der førte kar-
totekskort af denne art. Han husker ikke, om PET i forbindelse med den sammenfattende rapport 
fulgte op over for Glostrup Politi. Umiddelbart kan han ikke forestille sig, at det var tilfældet. PET 
skulle have haft en konkret anledning til at henvende sig igen, og der forelå ikke noget så markant, 
at der var grund til at spørge: ”Hvorfor gør I ikke brug af dette bevis?”.  

Han blev foreholdt, at der i fremsendelsespåtegning til retten af 3. februar 1981 underskrevet af 
ham selv vedrørende indgreb i meddelelseshemmeligheden over for Per Mortensen blandt andet 
anføres: ”Det bemærkes, at Jens Holger Jensen og personer med tilknytning til ham mistænkes for 
røveri og overtrædelse af straffelovens § 108.” Den medfølgende rapport af 2. februar 1981 udar-
bejdet af PET til brug for rettens vurdering af anmodningen indeholder imidlertid alene oplysnin-
ger angående overtrædelse af straffelovens § 108 og ikke oplysninger vedrørende røveri. Hertil 
forklarede han, at det må være røveriet i Glostrup, som der sigtes til i anmodningen.  

Det fremgår af rapport af 6. maj 1981, at aflytninger af Døllner og Manifests telefoner blev afslut-
tet den 5. maj 1981. Foreholdt dette, forklarede han, at afbrydelsen af aflytningerne heller ikke 
denne gang var udtryk for, at overvågningen af gruppen ophørte.   

Af rapport af 14. december 1981 udarbejdet af PET indeholdende anmodning om tilladelse til te-
lefonaflytning af Lauesen og Døllners telefoner fremgår blandt andet: 

”… 
Den 11. DEC 1981 om formiddagen ankom der til postbox 190 et telegram fra Beirut 
med følgende ordlyd: 
meet my friend in Sophia on 22 dec cable us to confirm the date 
talaat 
...” 
 

Han forklarede hertil, at det er et godt eksempel på de fragmentariske oplysninger, som de op-
snappede om gruppen. Oplysninger af denne art godtgjorde, at der fortsat var forbindelse mellem 
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gruppen og PFLP, og når der anvendtes kodesprog, var det opfattelsen, at de ikke havde rent mel i 
posen. Derfor var der stadig grund til at overvåge dem. 

Som han husker det, indstillede rejseholdet efterforskningen i Århus, som følge af at man ikke 
kunne komme videre med hensyn til sagernes opklaring. Efterforskningen havde stået på trekvart 
år, og efter rejseholdets prioritering kunne man ikke længere have to mand i Århus, når man ikke 
længere kom nogen vegne. Han mindes ikke, om nogen mente, at man stod over for at kunne fo-
retage anholdelser i Århus, mens andre mente noget andet. Han erindrer ikke, hvem man i givet 
fald skulle have anholdt. Som han husker det, ville Medom gerne have fortsat efterforskningen. 
Imidlertid var det åbenbart ikke rejseholdets vurdering, at der var udsigt til, at man kunne komme 
videre med sagen, og det var rejseholdet, der sammen med Århus Politi styrede efterforskningen.  

Kl. 10.30  blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 9 

 
PROTOKOL 

 
 

 

Den 1. februar 2012 kl. 11.00 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Niels Gudmund Riskær Schmidt. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat Jens Christensen, advokat Stine Gry Johannessen og 
advokat Torben Koch var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Niels Gudmund Riskær Schmidt forklarede blandt andet, at han blev cand. Jur. i 1970. Efter at 
have været politifuldmægtig i Københavns Politi blev han i 1974 ansat som fuldmægtig i PET. De 
var på det tidspunkt tre jurister i PET. Et af hans ansvarsområder var subversion, hvorunder blandt 
andet den senere terrorafdeling T, som han oprettede, henhørte. Fra 1977 til 1983 var han vicepo-
litimester i PET, inden han blev politimester i Grønland. 

Han blev foreholdt anmodning af 7. juli 1975 underskrevet af ham om tilladelse til indgreb i med-
delelseshemmeligheden vedrørende postboks 221, Vesterbrogade 208, 1800 Kbh., der angiveligt 
skulle fungere som kontaktforbindelse for terroristgrupper og terroristen Carlos. Hertil forklarede, 
at han ikke husker bilaget, ligesom han ikke husker, om oplysninger fra postboksens indhold hen-
ledte PET’s opmærksomhed på Appel-gruppen, eller PET eventuelt allerede inden havde fokus på 
gruppen. Han husker, at Jens Holger Jensen blev observeret, da han på Hovedbanegården hentede 
et af de ledende herboende PFLP-medlemmer.  Det var efter denne observation, at PET begyndte 
at interessere sig for Jens Holger Jensen.  

Blekingegade-kommissionen 
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Han blev foreholdt, at der af telex rapport af 16. juli 1975 om fund i en lejlighed i Paris efter en 
aktion mod Carlos blandt andet fremgår følgende: 

”… 
3. Danmark 

For så vidt angår Danmark blev fundet notater med følgende ordlyd: 

Kontakt: Der skal skrives til … på følgende adresse. 
… 
Postboks 24, 

Vesterbrogade 208, 

1800 København. 

- Nærmere enkeltheder: I hvert brev skal der anføres: ”Jeg har et brev til dig fra KAS-
SEM i Beirut”., derefter skal brevet afsluttes således: 

SALIM HAMAR eller MESMAR sender hilsener til sin hustru, som er hos dig.” 

Bemærkninger: 
… 
”KAK KOUF med flere medlemmer og tilførsel af den rumænske vare (KAK KOUF).” 
…” 

Hertil forklarede han, at han givetvis har set disse oplysninger dengang, men han husker det ikke i 
dag. Han er bekendt med, at KAK er en forkortelse for Kommunistisk Arbejdskreds. KOUF siger 
ham ikke noget. De havde ikke da nogen egentlig overvågning af KAK. Ressourcerne rakte kun til at 
følge med i KAK’s åbne aktiviteter. Da han blev vicepolitimester i foråret 1977, var PET’s kapacitet 
24 telefonaflytninger og på døgnbasis at foretage kørende observationer af én person/et objekt, 
hvilket bevirkede, at PET måtte prioritere, hvor ressourcerne skulle sættes ind.  

Han blev foreholdt udskrift af rumaflytning af 2-3. maj 1979 af en lejlighed angiveligt tilhørende et 
herboende medlem af PFLP. Af udskriften fremgår blandt andet: 

”… 
Marwan asks Talal to ask these people whether they are prepared to carry out a mili-
tary operation. Sati answers that they may very well agree. 
 ...” 

Hertil forklarede han, at han ikke har nogen erindring om denne aflytning. Poul Mose Hansen hav-
de da ansvaret for området. Der skulle først refereres til ham, hvis der kom et gennembrud i en 
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sag. Han mindes ikke yderligere om Appel-gruppen fra denne periode end, at Jens Holger Jensen 
var væk i omkring et års tid og først dukkede op, da han blev meldt trafikdræbt i Århus.  

Han blev foreholdt telex af 6. december 1979 udarbejdet af PET ”Vedr.: Danske PFLP-sympatisø-
rer” samt telex af 14. december 1979 udarbejdet af PET ”Vedr.: PFLP-sympatisører i Danmark. 
JENSEN og JØRGENSEN” omhandlende blandt andre Jens Holger Jensen, Niels Jørgensen, Marwan 
Fahoum og Taysir Kuba. Hertil forklarede han, at det kan være udkast til telexer til et efterret-
ningsnet. PET var blandt andet med i et efterretningsnet vedrørende palæstinensisk terrorisme. 
De håndskrevne numre, hvor der står ”tale” ud for, betød, at han skulle tale med Poul Mose Han-
sen om udkastene. 

Da han en lørdag var ude i PET, så han meddelelsen om branden i politimester Erik Christensens 
lejlighed i Århus og løbesedlerne mv. fra DSB. Det havde en sådan karakter, at han straks tog ud til 
Ole Stig Andersen og orienterede denne. Det var hovedsageligt PET’s regionalafdeling i Århus, som 
bistod rejseholdet og Århus Politi i efterforskningen af brandattentaterne mv. i Århus. Hans viden 
herom er derfor begrænset. Han mindes ikke, at samarbejdet med Århus Politi og rejseholdet gav 
anledning til problemer. Han hørte referater fra Medom om forløbet af efterforskningen, herun-
der om hvorvidt der var sket gennembrud i sagen, men yderligere beskæftigede han sig ikke med 
den. Han mindes således ikke drøftelser om, i hvilket omfang rejseholdet måtte bruge oplysninger 
fra PET i sine rapporter. Generelt havde han dog ikke forbehold over for at PET videregav materia-
let vedr. ”Appel-gruppen”, når blot PET’s overvågning af PFLP ikke blev kompromitteret. Fra efter-
forskningen husker han kun, at man efter Jens Holger Jensens dødsfald ransagede en lejlighed, 
men den var ryddet, således at der intet var af efterforskningsmæssig interesse. Han hørte ikke 
om, at rejseholdet stoppede efterforskningen i Århus. 

Han blev foreholdt uddrag af rapport af 19. september 1980, ”Vedr.: Undersøgelser vedrørende 
Jens Holger Jensens trafikdrab” udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet følgende fremgår: 

”… 
Fra … var det oplyst, at Abu Daya fra PFLP til Marwan Fahoum i Beiruth havde sagt, 
”Æblet var gået hjem til gud”, hvilket betyder, at Jens Holger Jensen var død. Æble var 
kodenavn.” 

Hertil forklarede han, at palæstinenserne omtalte Jens Holger Jensen og personkredsen omkring 
denne som ”æblerne”. Medlemmerne af Appel-gruppen var meget sikkerhedsbevidste, og i hans 
ansættelsesperiode i PET lykkedes det ikke at finde ud, hvad det egentlig var, gruppen gik og la-
vede. PET kunne fornemme, at der var noget, som ”lugtede”, men der var ikke noget, som for-
bandt gruppen direkte til de kriminelle handlinger, som de antageligvis udførte. PET kunne ikke 
gøre mere end at give de lokale politimyndigheder et praj om de spor, som PET eventuelt blev 
opmærksom på. Efter de dagældende regler kunne PET ikke foretage egentlig efterforskning af 
kriminelle handlinger. Sådan efterforskning skulle overlades til det lokale politi.  



	 62	 		

bilag

indholdsfortegnelse

 
 

 

Han blev foreholdt kartotekskort fra PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Møder i juli 1980 

7/mislyk. Gidseltagn. Mod bestyr. Af Forstæd.s Bank, Glostrup. 

[journalnummerhenvisning til operationen vedrørende brandattentaterne i Århus] 
 ...” 

Hertil forklarede han, at han ikke kender til kartotekskort af denne karakter. Han er derfor ikke 
klar over, hvordan indførsler på dem er blevet håndteret.  

Han blev foreholdt rapport af 9. oktober 1980 udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Torsdag den 25. sept. 1980 henvendte jeg mig hos Glostrup Kriminalpoliti i anledning 
af resultater vedr. ransagning hos J. Holger JENSEN. 

Under denne ransagning fandt man et kort over København. På dette kort var der 
indtegnet nogle områder vest for København, hvilket drev tanken på bortførelsen af 
en bankdirektør fra Forstædernes Bank den 7. juli d.å. 

… blev kort sat ind i sagen og fik overdraget billeder af Jens Holger JENSEN og Niels 
JØRGENSEN med henblik på fremvisning af disse overfor bankdirektøren. 

Senere erfaredes det, at man hos Kriminalpolitiet havde resolveret, at billederne ikke 
skulle vises, idet bankdirektøren og hans hustru havde udtaget 30-40 billeder af 
mænd ”af den type”, og derfor mente man ikke, det ville have nogen betydning ved 
fremstillingen af disse to. 

I den anledning henvendte jeg mig torsdag den 9. okt. Til afdelingslederen, ka. E. 
Aasberg, Glostrup Kriminalpoliti, overfor hvem jeg kort forelagde sagen. 

Efter endt samtale bebudede Aasberg, at han ville foranledige de omtalte billeder fo-
revist for bankdirektøren. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke mindes dette bilag, ligesom han ikke har nogen erindring om, at 
PET gav Glostrup Politi oplysning om gruppens mulige forbindelse til sagen om frihedsberøvelse og 
forsøg på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980. Det er først i forbindelse med omtale i pressen af 
denne kommissions afhøringer, at han er blevet opmærksom herpå. Han hørte ikke dengang noget 
om, hvorvidt rejseholdet henvendte sig til Glostrup Politi. 
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Forespurgt, om han dengang hørte om, at Arne Siezing fra rejseholdet i april 1982 tippede Køben-
havns Politi om Niels Jørgensen, Torkil Lauesen, Peter Døllner og Jan Weimann som mulige ger-
ningsmænd til røveriet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982, forklarede han, 
at det gjorde han ikke. Fra ca. medio oktober 1981 og indtil medio oktober 1982 blev han på grund 
af ændrede ledelsesforhold i PET ikke holdt særligt orienteret om PET’s løbende efterforsknings-
skridt og resultaterne af disse. 

Kl. 12.05  blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 10 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 1. februar 2012 kl. 13.00 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Evan Frits Poulsen med bisidder advokat Torben Koch. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat Jens Christensen, advokat Stine Gry Johannessen var 
mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Advokat Torben Koch anmodede om, at der nedlægges navneforbud, jf. retsplejelovens bestem-
melser herom. Til støtte herfor anførte han, at det er for at beskytte vidnet mod unødvendig 
krænkelse. Forbuddet ønskes alene i relation til offentlig gengivelse af vidnets navn. 

Udspørgeren henviste til, at hjemmelen til navneforbud skal søges i § 30, stk. 2, i lov om undersø-
gelseskommissioner, men havde i øvrigt ikke bemærkninger til anmodningen. Han oplyste samti-
dig, at vidnet inden mødet havde meddelt, at vidnet ikke ønsker sit navn i aviserne, som det er 
sket for nogle af de vidner, der tidligere har afgivet forklaring over for kommissionen. 

De øvrige bisiddere havde ingen bemærkninger. 

Der var ikke repræsentanter for pressen til stede. 

Kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, skal til den frem-
satte anmodning udtale følgende: 

På baggrund af oplysningen om den konkrete avisomtale, og da vidnet alene ønsker, at hans navn 
ikke offentliggøres, finder kommissionen, at en afvejning af offentlighedens interesse i at få kend-
skab til vidnets navn over for vidnets ønske om navneforbud i dette tilfælde må føre til, at anmod-

Blekingegade-kommissionen 
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ningen imødekommes i det angivne omfang, jf. lov om undersøgelseskommissioner § 30, stk. 2, jf. 
§ 30, stk. 1, nr. 4.  

Evan Frits Poulsen forklarede blandt andet, at han i 1959 blev ansat i Københavns Politi. I 1969 
begyndte han i PET’s regionalafdeling i Århus. Efter at have været fungerende leder af denne afde-
ling i fem år blev han den 1. februar 1980 udnævnt til afdelingsleder.  

De enkelte politimestre i regionen bestemte, hvilke sager PET skulle involveres i. Som leder af re-
gionalafdelingen besøgte han en gang om måneden regionens politimestre og den medarbejder, 
som den enkelte politimester havde udtaget til at varetage PET’s interesser i politikredsen. På dis-
se månedlige møder drøftede de sammen med den lokale leder af kriminalpolitiet eventuelle sa-
ger.   

Inden brandattentaterne mv. i Århus havde han efter ”need to know” princippet ikke kendskab til 
Appel-gruppen eller dens medlemmer. Han blev først bekendt med gruppen i forbindelse med 
Jens Holger Jensens færdselsulykke den 15. september 1980. Foreholdt meddelelse af 4. decem-
ber 1979 fra PET’s Centralafdeling til samtlige regioner, hvorved Jens Holger Jensens bil blev ef-
terlyst, forklarede han, at hans område i det daglige var østlandene. Han har formentlig læst en 
meddelelse som den foreliggende, men den har ikke sagt ham noget dengang.  

Han blev foreholdt, at det af resume af 19. juni 1980 ”vdr. undersøgelser i sagen mod DANMARKS 
SOCIALISTISKE BEFRIELSESHÆR” (DSB) underskrevet af H.J. Bonnichsen og W. Hove fra rejseholdet, 
blandt andet fremgår, at efterforskningen i sagen var udført i samarbejde mellem personale fra 
Århus Politi, PET og rejseholdet. Hertil forklarede han, at det var sædvanligt, at kriminalinspektør 
Iversen fra Århus Politi inddrog PET, når der var sager af denne karakter. Han husker ikke noget fra 
denne første periode, hvor rejseholdet var i Århus ud over, at rejseholdet på et tidspunkt efter 
aftale med Iversen rejste fra Århus igen, og PET’s bistand blev også indstillet. 

Han hørte første gang om en eventuel sammenhæng mellem Appel-gruppen og sagen om friheds-
berøvelse og forsøg på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980 kort efter Jens Holger Jensens trafik-
drab. PET var da på ny involveret i efterforskningen af brandattentaterne mv., idet Iversen efter 
nye brande havde besluttet at genoptage efterforskningen. PET kunne efter reglerne ikke yde 
egentlig bistand til efterforskning af straffesager, og Århus Politi anmodede derfor også rejsehol-
det om fornyet assistance til efterforskningen. Efterforskningen skete på politimester Erik Chri-
stensens ansvar. Rejseholdet fik efter sin ankomst overdraget efterforskningen, men der blev ned-
sat en efterforskningsledergruppe bestående af politimester Erik Christensen, Iversen, ham selv og 
Ernst Søndergaard Pedersen. Christian Medom deltog af og til i disse møder. PET’s rolle var alene 
at bistå med oplysninger, som rejseholdet herefter kunne arbejde videre med.  

Han blev foreholdt uddrag af rapport af 19. september 1980, ”Vedr.: Undersøgelser vedrørende 
Jens Holger Jensens trafikdrab” udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet følgende fremgår: 
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”…  
Fra … var det oplyst, at Abu Daya fra PFLP til Marwan Fahoum i Beiruth havde sagt, 
”Æblet var gået hjem til gud”, hilket betyder, at Jens Holger Jensen var død. Æble var 
kodenavn.” 

Hertil forklarede han, at da de fik underretningen fra Centralafdelingen om Jens Holger Jensens 
død, sagde Medom:”Nå, er det dem.” Medom forklarede dem om baggrunden for det citerede fra 
aflytningen og briefede dem i øvrigt omkring Appel-gruppen. Det var første gang, han selv hørte 
Appel-gruppen omtalt. Der blev herefter iværksat en række ransagninger i Århus og København. 
Det var PET, som forestod ransagningerne. Forinden havde Medom udarbejdet et notat sammen 
med rejseholdet om, hvad det var, man skulle kigge efter i lejlighederne. Ved ransagningerne blev 
der blandt andet fundet et kort over København, hvor der i Glostrup-området var afsat nogle 
mærker, hvilket man affotograferede. Rejseholdet fik efterfølgende alt at se fra ransagningerne, 
herunder foto af kortet. Man gjorde også en række interessante fund i og omkring bilen, som Jens 
Holger Jensen befandt sig i, da han omkom. 

Han blev foreholdt rapport af 9. oktober 1980 udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Torsdag den 25. sept. 1980 henvendte jeg mig hos Glostrup Kriminalpoliti i anledning 
af resultater vedr. ransagning hos J. Holger JENSEN. 

Under denne ransagning fandt man et kort over København. På dette kort var der 
indtegnet nogle områder vest for København, hvilket drev tanken på bortførelsen af 
en bankdirektør fra Forstædernes Bank den 7. juli d.å. 

… blev kort sat ind i sagen og fik overdraget billeder af Jens Holger JENSEN og Niels 
JØRGENSEN med henblik på fremvisning af disse overfor bankdirektøren. 

Senere erfaredes det, at man hos Kriminalpolitiet havde resolveret, at billederne ikke 
skulle vises, idet bankdirektøren og hans hustru havde udtaget 30-40 billeder af 
mænd ”af den type”, og derfor mente man ikke, det ville have nogen betydning ved 
fremstillingen af disse to. 

I den anledning henvendte jeg mig torsdag den 9. okt. Til afdelingslederen, ka. E. 
Aasberg, Glostrup Kriminalpoliti, overfor hvem jeg kort forelagde sagen. 

Efter endt samtale bebudede Aasberg, at han ville foranledige de omtalte billeder fo-
revist for bankdirektøren. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker at have hørt om denne henvendelse til Glostrup Politi. 
Han ved, at rejseholdet på et tidspunkt kontaktede Glostrup Politi vedrørende de spor, man havde 
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af mulig betydning for Glostrup-sagen. PET hørte om denne kontakt i forbindelse med de daglige 
møder, som Medom havde med rejseholdet. Selve efterforskningsledelsen var kun samlet en gang 
i mellem, når der var anledning til det. De mødtes som regel i rejseholdets lokaler, hvor rappor-
terne i sagen lå. I begyndelsen af efterforskningen havde rejseholdet alle sine papirer i egne loka-
ler. Efter indsættelsen af Anders Nørgaard som meddeler blev han imidlertid af nogle i det infiltre-
rede miljø beskyldt for at være politiagent. I første omgang fik Anders Nørgaard manet rygtet til 
jorden, men omkring den 1. maj 1981 havde situationen udviklet sig sådan, at PET frygtede, at han 
ville blive afsløret. Der var ingen fysisk sikring af rejseholdets lokaler i Århus Politis bygning. Det 
var derfor hans vurdering, at det var alt for farligt at have papirer vedrørende Anders Nørgaard 
liggende i rejseholdets lokaler, som man nemt kunne bryde ind i. Efter en drøftelse med Erik Chri-
stensen bestemte denne, at de følsomme papirer skulle opbevares hos PET. 

Af rapport af 6. november 1980 udarbejdet af PET vedrørende møde med rejseholdet angående 
Jens Holger Jensen fremgår blandt andet: 

”Fredag den 31. OKT 1980 kl. 1330 blev der i filmsalen holdt møde i forbindelse med 
Jens Holger Jensen. 
… 
Medom: Oplyste om baggrunden for Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen og forbin-
delsen til PFLP. 
...: Det politiske problem vedr. forbindelsen til PFLP og de omhandlede personer, hvis 
det blev draget frem i forbindelse med en retssag. Omfanget af oplysninger, for ikke 
at afsløre kilderne. 
Søndergård og Siezing: De må bruge PFLP forbindelsen, da navnene er fundet i JHJ’s 
lommebog. Resten bliver holdt ude. 
Kan bruge PET’s ransagningsrapporter under henvisning til at de er klassificeret, og 
så oplyse om, hvordan de (rejseholdet) er kommet ind i sagen. 
Rejseholdet skal bruge PFLP forbindelsen, men de tidligere skrevne rapporter skal for-
blive hos os. 
De kan bruge de rapporter, som reg. II er i færd med at lave. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke kan huske drøftelserne om udeladelse af oplysninger fra PET i 
rapporter til brug for en åben straffesag. For ham er det imidlertid helt naturligt, at sådan måtte 
det være. Det er helt grundlæggende for et samarbejde med udenlandske tjenester, at efterret-
ningsoplysninger ikke kommer åbent frem. Han husker ikke drøftelser om, hvorvidt PFLP-forbin-
delsen skulle holdes ude af sagen mod Peter Døllner. Han har aldrig hørt, at der i samarbejdet med 
rejseholdet skulle have været et problem med opbevaring af rapporter. Det var hans indtryk, at 
der var et fint samarbejde med rejseholdet og Århus Politi. Rejseholdet kunne ikke få udleveret 
PET’s rapporter, idet de var klassificerede, men rejseholdet fik fri adgang til at læse rapporterne. 
Rejseholdet benyttede sig jævnligt af denne mulighed. Enten kom rejseholdet ned i PET’s lokaler, 
eller også bragte Medom det klassificerede materiale hen til rejseholdet. Han har ingen erindring 
om, at Søndergaard var utilfreds med, at der var bilag, som rejseholdet kun måtte læse i PET’s lo-
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kaler. Han kan ikke forstå, at det sikkerhedsmæssige aspekt i slutfasen skulle have voldt rejsehol-
det nævneværdige problemer. Det var i hvert fald ikke hans indtryk.   

Han blev foreholdt årsberetning for regionsafdeling II for tiden 1. januar 1980 til 31. december 
1980 vedrørende de i regionsafdelingen behandlede sagsområder, hvoraf blandt andet fremgår: 

”Ekstremistorganisationernes tilstedeværelse, størrelse og aktivitet inden for regio-
nen: 
… 
Følgende emner vil i det følgende blive beskrevet: 
1. DANMARKS SOCIALISTISKE BEFRIELSESHÆR. 
2. STATSFJENDERNE. 
3. JENS HOLGER JENSEN 
… 
Den efterforskning, der er beskrevet under punkterne 1, 2 og 3 er blevet udført i et 
godt samarbejde mellem Århus kriminalpoliti, rejseafdelingen og herværende afde-
ling. 
...” 

Hertil forklarede han, at de helt afgjort havde et fint samarbejde med rejseholdet og Århus Politi. 
Som han husker det, deltog der i første omgang, hvor Bonnichsen og Hove var i Århus, en krimi-
nalmand fra Århus Politi i styringen af efterforskningen. Efter at Søndergaard og Siezing kom, over-
tog rejseholdet efterforskningen suverænt, således at der ikke deltog andre fra Århus Politi end 
Iversen.  

Forespurgt om baggrunden for, at rejseholdet stoppede sin efterforskning, forklarede han, at man 
efter at have fået en meddeler ind i miljøet måtte konstatere, at der ikke længere skete noget kri-
minelt. Rejseholdet var i en situation, hvor de ikke kunne komme længere med deres efterforsk-
ning. PET havde allerede arbejdet med grupperinger i miljøet, inden brandattentaterne mv. be-
gyndte, hvilket betød, at for PET’s vedkommende var det bare en tilbagevenden til dagligdagen 
med sædvanlig overvågning. Rejseholdet havde imidlertid ikke mulighed for at bare sidde og ven-
te. Rejseholdet måtte have en afslutning, og set fra rejseholdets side var det enten i form af an-
holdelser eller ved at tage nogle personer ind til afhøring. Det var personer i miljøet, som skulle 
anholdes eller afhøres, og således ikke medlemmer af Appel-gruppen. Han var ikke bekendt med 
oplysninger, som kunne føre til fængsling af nogle af de personer, som rejseholdet ønskede at an-
holde. Om rejseholdet havde sådanne oplysninger, ved han ikke. Der blev holdt et møde mellem 
Erik Christensen, Iversen, ham selv og Søndergaard, hvor rejseholdets ønske om at foretage an-
holdelser eller afhøringer blev drøftet. Det blev ikke på dette møde besluttet at afslutte efter-
forskningen. Han går ud fra, at denne beslutning er truffet på et senere møde mellem Erik Chri-
stensen og Søndergaard. Hans egen holdning var, at der nu var ro i Århus, og hvis man foretog 
anholdelser, ville uroen kunne blusse op på ny, og de ville være nødt til at trække Anders Nørgaard 
ud, hvorefter de ikke ville have hold på, hvad der skete. Han gav udtryk for disse synspunkter un-
der det nævnte møde. Han havde imidlertid bare en rådgivende rolle. Det var ikke ham, der skulle 
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træffe beslutningen. Da beslutningen blev, at der ikke skulle foretages anholdelser eller afhørin-
ger, kunne rejseholdet ikke komme videre, og det var årsagen til, at efterforskningen stoppede. 
Han ved, at Erik Christensen og Iversen var tilfredse med sagens forløb, for der var blevet ro i År-
hus. 

Foreholdt, at det af notat af 25. september 1981 udarbejdet af Medom i forbindelse med frem-
sendelse af rejseholdets slutresumeer til PET’s hovedafdeling blandt andet fremgår, at PET’s regi-
onsafdeling stort set var enig i rejseholdets vurderinger, hvad angik hovedpersonerne i de efter-
forskede grupper, forklarede han, at uenigheder i givet fald ikke drejede sig om medlemmer af 
Appel-gruppen.  

Han blev foreholdt artikel af 12. april 1982 i Ekstra Bladet med overskriften ”Tyske terrorister gem-
te sig i Danmark”, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Da vi netop stod foran anholdelse i sagen, fik vi besked på, at vi skulle pakke sammen 
og tilbage til andet arbejde. Fra nu af skulle PET nok selv klare sagen, siger en krimi-
nalmand, der var med i efterforskningen, ...” 

Hertil forklarede han, at han ikke ved, hvem kilden er. Efter artiklens indhold må det være udeluk-
ket, at kilden var fra PET eller Århus Politi. Ham bekendt stod man ikke over for anholdelser, idet 
det krævede et fængslingsgrundlag, og det var der ikke. De personer, som man havde fokus på, var 
ikke personer, der ville tilstå, blot fordi de blev anholdt. For at få dem fængslet krævedes enten 
”helt klare beviser”, eller at de blev taget på fersk gerning. 

Han blev foreholdt blandt andet følgende fra rapport af 16. april 1982 ”Vedr. Artikler i Ekstra-Bla-
det, der omhandler efterforskning, hvor PET er nævnt som en hindring for sagens opklaring” udar-
bejdet af Medom: 

”… 
I foråret 1981 blev det besluttet, at sagen snart skulle afsluttes, da der ikke øjnedes 
nogen chance for en egentlig opklaring, men hvor vi derimod havde en mistanke til en 
gruppe anarkister i Århus, der var under overvågning. Denne mistanke blev bestyrket 
af oplysninger fra et infiltrationsforsøg, der blev styret af PET i sammenhæng med 
rejseafdelingen. I denne sammenhæng opstod der problemer, da rejseafdelingen 
nægtede at efterkomme de sikkerhedsinstrukser, hvorefter PET kører. Og da PET var 
ansvarlig overfor justitsministeren i denne sag, blev det til sidst nødvendigt – af sik-
kerhedsmæssige årsager – at udelukke rejseafdelingen for aktivt at være med til ind-
hentningen af disse infiltrationsoplysninger. …” 

Hertil forklarede han, at der var nogle drøftelser med rejseholdet om, hvor langt en meddeler 
måtte gå. Det var imidlertid godkendt af Justitsministeriet at indsætte Anders Nørgaard som med-
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deler, og det lå fast, at der ikke måtte foretages handlinger, som medførte, at der kunne rejses 
sigtelse mod Anders Nørgaard for noget kriminelt. Det var hans indtryk, at Anders Nørgaard i for-
bindelse med spørgsmålet om sprængstoffer, gerne ville gøre sig interessant. Anders Nørgaard og 
Siezing havde haft et møde alene, hvor Anders Nørgaard gav udtryk for, at han var interesseret i at 
opbevare sprængstoffet. Han har efterfølgende fået oplyst, at Siezing sagde til Anders Nørgaard, 
at denne ikke måtte opbevare sprængstoffet. Hændelsen gjorde ham selv nervøs, og han var ban-
ge for, at de var ved at opildne til noget. Han blev foreholdt følgende fra sin forklaring afgivet den 
28. januar 2004 over for PET-kommissionen, i forbindelse med at han dengang blev foreholdt ud-
drag af ovennævnte artikel fra Ekstra Bladet: 

”… 
Vidnet forklarede hertil, at han og Arne Siezing ikke kunne få tingene til at køre. Arne 
Siezing skulle opklare en sag. Det skulle vidnet ikke, men var interesseret i at skaffe så 
mange oplysninger som muligt til politimester Erik Christensen. Der var sådan set ikke 
noget problem i at lade Zeus fortsætte, men de kunne ikke blive enige om, hvor langt 
Zeus måtte gå. Vidnet tog derfor et møde med politimester Erik Christensen og Iver-
sen, og Erik Christensen erklærede, at dette ikke kunne fortsætte. 
  ...” 

Han forklarede hertil, at det citerede er rigtigt. Han var bange for, at Anders Nørgaard ville frem-
provokere en opblussen af situationen. De indhentede oplysninger var selvfølgelig også til brug for 
rejseholdet.  

Han blev fra den tidligere nævnte rapport af 16. april 1982 desuden foreholdt følgende: 

”… Endvidere er PET nu blevet omtalt meget negativt og som om PET har prioriteret 
samarbejdet med de vesttyske myndigheder højere end samarbejdet med vore egne 
kolleger. Denne fremstilling af sagen, der iøvrigt er usand, kan meget vel blive sær-
deles belastende for fremtidige sager, hvor PET skal samarbejde med andre kolleger. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker denne del af rapporten. Det forekommer ham imidlertid 
naturligt, at oplysninger fra udenlandske tjenester af hensyn til samarbejdet med disse ikke måtte 
komme offentligt frem. Han var ikke involveret i, hvilke oplysninger Medom instruerede rejsehol-
det i, at de ikke måtte bruge offentligt. 

Kl. 14.30  blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 11 

 
PROTOKOL 

 
 

 

Den 3. februar 2012 kl. 11.00 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Jens Brian Pedersen. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat Stine Gry Johannessen og advokat Torben Koch ved 
advokat Martin Cumberland var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Jens Brian Pedersen forklarede blandt andet, at han i 1972 blev ansat i politiet. I 1976 kom han til 
PET, hvor han begyndte i observationsafdelingen. Han var i denne afdeling indtil maj 1979. Heref-
ter var han frem til maj 1984 i ekstremismeafdelingen. På nær en periode i anden halvdel af 1984 
var han efterfølgende i spionageafdelingen frem til august 1989. 

Inden brandattentaterne mv. i Århus havde han været med til observationer mod Appel-gruppen. 
Han husker imidlertid ikke de enkelte observationer konkret, idet han deltog i hundredevis af ob-
servationer. Da han kom til ekstremismeafdelingen som sagsbehandler, havde afdelingen alene 
med den politiske del af KAK at gøre. Den resterende del af KAK’s virksomhed blev behandlet af 
terrorafdelingen. De blev informeret af terrorafdelingen om gruppens aktiviteter. Gruppen gjorde 
imidlertid ikke meget væsen af sig, og informationerne drejede sig hovedsageligt om tøjindsamlin-
ger. I PET opererede man efter ”need to know” princippet, og de spurgte derfor ikke terrorafdelin-
gen om flere oplysninger, end terrorafdelingen vurderede, at de havde brug for.  

Blekingegade-kommissionen 
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Han blev foreholdt kartotekskort fra PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Møder i juli 1980 

7/mislyk. gidseltagn. mod bestyr. af Forstæd.s Bank, Glostrup. 

[journalnummerhenvisning til operationen vedrørende brandattentaterne i Århus] 
 ...” 

Hertil forklarede han, at han ikke er klar over, hvem der har udarbejdet teksten. Han var på ferie-
rejse i perioden omkring frihedsberøvelsen og forsøget på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980. 
Selve indførslerne på kartotekskortene blev foretaget af medarbejdere i arkivafdelingen. Det skete 
ikke samtidig med eller straks efter, at begivenheden var indtruffet. Det skyldtes blandt andet, at 
rapporterne, som lå til grund for indførslerne, først skulle omkring afdelingslederne. Han husker 
ikke, om han hørte om Glostrup-sagen, da han kom tilbage fra ferie. Han blev foreholdt rapport af 
9. oktober 1980 udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 

Torsdag den 25. sept. 1980 henvendte jeg mig hos Glostrup Kriminalpoliti i anledning 
af resultater vedr. ransagning hos J. Holger JENSEN. 

Under denne ransagning fandt man et kort over København. På dette kort var der 
indtegnet nogle områder vest for København, hvilket drev tanken på bortførelsen af 
en bankdirektør fra Forstædernes Bank den 7. juli d.å. 

… blev kort sat ind i sagen og fik overdraget billeder af Jens Holger JENSEN og Niels 
JØRGENSEN med henblik på fremvisning af disse overfor bankdirektøren. 

Senere erfaredes det, at man hos Kriminalpolitiet havde resolveret, at billederne ikke 
skulle vises, idet bankdirektøren og hans hustru havde udtaget 30-40 billeder af 
mænd ”af den type”, og derfor mente man ikke, det ville have nogen betydning ved 
fremstillingen af disse to. 

I den anledning henvendte jeg mig telefonisk torsdag den 9. okt. til afdelingslederen, 
ka. E. Aasberg, Glostrup Kriminalpoliti, overfor hvem jeg kort forelagde sagen. 

Efter endt samtale bebudede Aasberg, at han ville foranledige de omtalte billeder fo-
revist for bankdirektøren. 
...” 
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Han forklarede hertil, at rapporten er skrevet af hans ”makker”. Han husker ikke at have hørt om 
det i rapporten beskrevne. 

Han var bekendt med, at rejseholdet i efteråret 1980 var i Århus for at bistå Århus Politi med ef-
terforskning af brandattentater mv. Rejseholdet kom under efterforskningen også ud i Centralaf-
delingen. Han var ikke selv involveret i efterforskningen ud over nogle få enkeltstående opgaver. 
Han blev foreholdt blandt andet følgende fra rapport af 9. oktober 1980 ”Vedr.: Evt. forbindelse 
mellem ”Danmarks Socialistiske Befrielseshær – DSB”, Jens Holger Jensen og personkredsen om-
kring ham” udarbejdet af ham selv: 

”… 
Jens Holger Jensen var trænet og uddannet i PFLP-lejre, og han var uden tvivl højt på 
strå hos PFLP, og på det grundlag må det udelukkes, at han eller hans nærmeste om-
gangskreds skulle have deltaaget i DSB-aktionerne. 

Med hensyn til brandattentaterne mod IBM og ”Terma”, kan det ikke udelukkes, at 
førnævnte personer kan spille en rolle, da vi på de aktuelle tidspunkter ikke ved, hvor 
de forskellige personer befinder sig 
...” 

Hertil forklarede han, at regionerne underrettede Centralafdelingen om, hvad der skete i regio-
nerne, og det foreliggende er et eksempel på en opsummerende rapport til ledelsen udarbejdet på 
grundlag af indberetninger fra regionen. Typisk var det ledelsen – politimesteren eller kriminalin-
spektøren – som bad om en opsummerende rapport om et emne. Afdelingslederen fordelte heref-
ter opgaven i afdelingen.  

Han blev foreholdt blandt andet følgende fra telex af 14. oktober 1980 fra regionalafdelingen til 
Centralafdelingen: 

”… 
Jeg redegjorde for den dispositionsplan, der gaars dato blev godkendt af [nummerbe-
tegnelsen for PET’s politimester] med hensyn til den person, der formentlig henvender 
sig til jydsk autocenter… i den hensigt at faa udbetalt penge for salg af dodge vare-
motorvogn …, der ejes af aksel mortensen. 
...” 

Han forklarede hertil, at han typisk ikke ville se en sådan dispositionsplan. Der var ikke ressourcer 
til, at afdelingen løbende fulgte efterforskningen af brandattentaterne mv. De blev briefet, når de 
skulle bistå med konkrete opgaver i forløbet. I den foreliggende sammenhæng er nummerhenvis-
ningen i teksten en henvisning til politimesteren.  
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Af telex af 17. oktober 1980 udarbejdet af regionalafdelingen til Centralafdelingen fremgår blandt 
andet: 

”… 
det bemaerkes, at alt skriftligt materiale, der fra dags dato tilgaar rejseafdelingen, 
herunder materiale fra retten, vil vaere bearbejdet paa en saadan maade, at oplys-
ninger fra pet ikke fremstaar i rapporter, der skal bruges i en eventuel kommende 
retssag. 
...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke husker sådanne drøftelser i forbindelse med efter-
forskningen af brandattentaterne mv., men det anførte er udtryk for sædvanlig procedure. Han 
var ikke bekendt med, at rejseafdelingen da interesserede sig for Glostrup-sagen, og han hørte 
ikke om, at rejseholdet fik akter fra Glostrup Politi. Det var som nævnt kun i perifert omfang, at 
han var involveret i efterforskningen af brandattentaterne mv. Hans afdeling havde ingen selv-
stændig kontakt til rejseholdet.  

Af rapport af 6. november 1980 udarbejdet af ham vedrørende møde med rejseholdet angående 
Jens Holger Jensen fremgår blandt andet: 

”Fredag den 31. OKT 1980 kl. 1330 blev der i filmsalen holdt møde i forbindelse med 
Jens Holger Jensen. 
… 
Medom: oplyste om baggrunden for Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen og forbin-
delsen til PFLP. 
… : Det politiske problem vedr. forbindelsen til PFLP og de omhandlede personer, hvis 
det blev draget frem i forbindelse med en retssag. Omfanget af oplysninger, for ikke 
at afsløre kilderne. 
Søndergård og Siezing: De må bruge PFLP forbindelsen, da navnene er fundet i JHJ’s 
lommebog. Resten bliver holdt ude. 
Kan bruge PET’s ransagningsrapporter under henvisning til at de er klassificeret, og 
så oplyse om, hvordan de (rejseholdet) er kommet ind i sagen. 
Rejseholdet skal bruge PFLP forbindelsen, men de tidligere skrevne rapporter skal for-
blive hos os. 
De kan bruge de rapporter, som reg. II er i færd med at lave. 
...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke husker mødet. Den omtalte problemstilling var klas-
sisk og et sædvanligt emne i alle sager, når de skulle arbejde sammen med det åbne politi, der 
normalt ville have ”rub og stub”. Han har ikke hørt andet, end at der i den foreliggende sag var et 
fornuftigt og godt samarbejde mellem rejseholdet og PET. 
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Han blev foreholdt rapport af 4. november 1980 ”Vedr.: anmodning om rettens kendelse til aflyt-
ning af telefon … tilhørende Peter Døllner … og telefon … tilhørende forlaget ”Manifest” …” udar-
bejdet af ham. Han forklarede herom, at han ikke husker rapporten. Han har formentlig udarbej-
det rapporten som en enkeltstående ”bestillingsopgave”, og udarbejdelsen er sket på grundlag af 
tidligere rapporter udarbejdet af andre. Fra rapporten blev han foreholdt følgende: 

”Grundet ovenstående og oplysningerne i de tidligere nævnte rapporter vedrørende 
forbindelser til PFLP, er der grund til at mistænke Jens Holger Jensen, Niels Jørgensen  
og Peter Døllner for at skulle foretage en operationel handling, ...” 

Hertil forklarede han, at han går ud fra, at det er skrevet under indtryk af PET’s oplysninger om de 
nævnte personers tilknytning til PFLP. I tiden efter denne rapport var hans afdeling stadig med på 
sidelinjen og kunne yde assistance blandt andet med skrivning af rapporter som ovennævnte. As-
sistancen bestod af enkeltopgaver.  

Han blev foreholdt rapport af 8. december 1980 ”Vedr.: Anmodning om rettens kendelse til for-
længelse af aflytning af telefon … tilhørende Peter Døllner og telefon … tilhørende forlaget ”Ma-
nifest”…” skrevet af ham selv. Hertil forklarede, at denne rapport er skrevet på tilsvarende vis som 
ovennævnte rapport af 4. november 1980. Selve efterforskningen, som lå til grund for oplysnin-
gerne i rapporten, havde han ikke deltaget i. 

Foreholdt rapport af 16. januar 1981 ”Vedr.: Jens Holger Jensen” udarbejdet af ham og en kollega, 
forklarede han, at når de havde været to om at udarbejde en rapport, stod de begge anført på 
rapporten, således at man havde mulighed for at kontakte dem begge om rapportens indhold. 
Oplysningerne i rapporten må stamme fra rejseholdet.  

Af rapport af 6. marts 1981 udarbejdet af Siezing fremgår blandt andet:  

”… 

Ved kendelse af 19. september 1980 har retten i Århus ved dommer Niels Glahn be-
stemt, at det tillades politiet at foretage ransagning i lejligheden Middelfartsgade 14, 
5. th. København Ø, der bebos af Niels Jørgensen. 

På grund af særlige omstændigheder er ransagningen først iværksat i dag.” 

Forholdt dette, forklarede han, at han ikke ved, hvad de ”særlige omstændigheder” var. En af hans 
kollegaer fra afdelingen deltog som assistance i forbindelse med ransagningen. 

Han blev foreholdt rapport af 24. marts 1981 ”Vedr.: … Anholdelsen af Peter Døllner …”. Hertil 
forklarede han, at han var med alene som assistance, da Peter Døllner blev anholdt. Han har ikke 
deltaget i drøftelser om, hvilke oplysninger, herunder eventuelt om PFLP, som rejseholdet måtte 
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bruge i retten under den efterfølgende sag mod Peter Døllner. Han fulgte ikke sagen mod Peter 
Døllner efter anholdelsen. 

Forespurgt, om han havde kendskab til, at Medom forhørte sig i Centralafdelingen, om det var 
muligt at fremskaffe Marwan Fahoums fingeraftryk, forklarede han, at han ikke var bekendt her-
med. 

Han hørte ikke om baggrunden for, at rejseholdet stoppede sin efterforskning i sagen. Han gik ud 
fra, at det var, fordi man ikke kunne komme videre. Han var ikke involveret i drøftelser om even-
tuelle videre efterforskningsskridt eller andet, ligesom han ikke er klar over, om der var forskellige 
meninger om, hvad man kunne gøre for at komme videre. Han ved ikke, om hans afdeling fik af-
slutningsresumeerne fra rejseholdet at se. I givet vil de være gået til afdelingslederen. For PET’s 
vedkommende fortsatte overvågningen af de mistænkte på normal vis, efter at rejseholdets ef-
terforskning var afsluttet. 

Han hørte ikke om, at Siezing tippede Københavns Politi om Niels Jørgensen, Torkil Lauesen, Peter 
Døllner og Jan Weimann som mulige gerningsmænd til røveriet mod en pengetransport ved Ve-
sterport den 2. april 1982. Han blev foreholdt følgende fra s. 426 i ”Blekingegadebanden” af Peter 
Øvig Knudsen: 

”I røveriafdelingen blev tippet fra Rejseholdet til en rapport, som samme dag landede 
på skrivebordet hos afdelingens ledelse. Efter at have haft kontakt med Rejseholdet 
stod det klart, at yderligere oplysninger om de fire mistænkte skulle findes hos Politi-
ets Efterretningstjeneste. 

Hos PET kunne man bekræfte, at man vidste, at gruppemedlemmerne samarbejdede 
med terrororganisationen PFLP, og at man også hos PET havde en mistanke om, at 
dette samarbejde inkluderede kriminelle aktiviteter i Danmark. Men konkrete beviser 
for, at gruppen skulle stå bag røveriet ved Vesterport, kunne PET ikke umiddelbart 
præsentere. ” 

Hertil forklarede han, at det var naturligt, at det i givet fald var terrorafdelingen, som rejseholdet 
havde talt med.  

Kl. 12.00  blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 12 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 3. februar 2012 kl. 13.00 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Ole Jens Rømer med bisidder advokat Torben Koch ved advokat Martin Cum-
berland. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen og advokat Stine Gry Johannessen var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Advokat Martin Cumberland anmodede om, at der nedlægges navneforbud, jf. retsplejelovens 
bestemmelser herom. Til støtte herfor anførte han, at det er for at beskytte vidnet mod unødven-
dig krænkelse. Forbuddet ønskes alene i relation til offentlig gengivelse af vidnets navn. 

Udspørgeren henviste til, at hjemmelen til navneforbud skal søges i § 30, stk. 2, i lov om undersø-
gelseskommissioner, men havde i øvrigt ikke bemærkninger til anmodningen. De øvrige bisiddere 
havde ingen bemærkninger. 

Der var ikke repræsentanter for pressen til stede. 

Kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, skal til den frem-
satte anmodning udtale følgende: 

Det er oplyst, at vidnet er i aktiv tjeneste hos PET. Kommissionen finder, at en afvejning af offent-
lighedens interesse i at få kendskab til vidnets navn over for hensynet til vidnets særlige tjeneste-
funktion må føre til, at anmodningen imødekommes i det angivne omfang, jf. lov om undersøgel-
seskommissioner § 30, stk. 2, jf. § 30, stk. 1, nr. 4.  

Blekingegade-kommissionen 
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Ole Jens Rømer forklarede blandt andet, at han i 1972 blev ansat i politiet. I 1975 blev han ansat i 
PET’s observationsafdeling. Omkring 1977/78 kom han til terrorafdelingen som sagsbehandler. 
Han var i terrorafdelingen indtil den 1. oktober 1980, hvor han tiltrådte i PET’s regionsafdeling i 
Odense. 

Han blev foreholdt følgende fra indførsel skrevet af ham den 28. marts 1978 i rapport ”Vedr.: En 
eventuel terroraktion i Danmark”,  

”den 28 MAR 1978 kl. 13.13 fremgår det af kilde …, at Sati BAKIR og Jens Holger JEN-
SEN vil ankomme til … BAKIRS’S lejlighed om ca. 10 min. For at tale med … 
… 
Kl. 13.38 ringer en mand fra Baghdad til … [Bakiers] lejlighed og taler med …” 
… spurgte hvor ”the wedding celebration” skulle finde sted. Manden fra Baghdad 
meddelte, at ”the wedding celebration” allerede var startet på det sted, hvor … for 
øjeblikket befandt sig. 
…  
Efter tolkens udsagn er ”the wedding celebration” kodeordet for en terroraktion.” 

Hertil forklarede han, at PET da havde fokus på en PFLP-gruppering i Danmark, herunder lederen 
af grupperingen, Sati Bakier, og personkredsen omkring ham.  

Af rapport af 17. maj 1978 fra PET til retten fremgår blandt andet, at PET anmodede om tilladelse 
til rumaflytning af en lejlighed, som PET mente blev anvendt som dæklejlighed for PFLP-grupperin-
gen i Danmark. Herom forklarede han, at han ikke husker, om der var en bestemt begivenhed, som 
gav anledning til anmodningen. Han blev foreholdt, at retten i første retsmøde den 18. maj 1978 
tilkendegav, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at imødekomme anmodningen, hvorefter 
sagen blev udsat. Politimester Ole Stig Andersen mødte ved sagens fortsættelse den 11. juli 1978, 
hvor anmodningen i forlængelse af mødet blev taget til følge ved kendelse af 13. juli 1980. Hertil 
forklarede han, at han ikke er klar over, om det var sædvanligt, at politimesteren af og til mødte i 
retten. I den følgende tid deltog han i overvågningen af PFLP-grupperingen. Ud over rumaflytning 
skete overvågningen ved telefonaflytninger og observationer.  

Foreholdt rapport af 17. januar 1979 ”Vedr.: Observation af FAHOUM’s afrejse med Flyvebåden til 
Malmø”, forklarede han, at PET antog, at Marwan Fahoum var forbindelsesofficer mellem PFLP i 
Damaskus og PFLP-cellen i Danmark. Overvågningen førte blandt andet til, at PET konstaterede, at 
PFLP-cellen havde kontakt til Appel-gruppen, der blev et begreb omkring 1978/79. Som han husker 
det, var gruppen lidt kendt i PET’s uro-afdeling, afdeling C, inden terrorafdelingen fik dem ”ind på 
radaren”. De var kendt som en gruppering omkring Gotfred Appel og deraf navnet. Uroafdelingen 
beskæftigede sig med intern uro (ekstremisme) i Danmark på de politiske yderfløje.  

Han blev foreholdt udskrift af rumaflytning af 9. februar 1979 af samtale mellem Jens Holger Jen-
sen og Sati Bakier i PFLP-grupperingens tidligere nævnte dæklejlighed. Hertil forklarede han, at når 
de vidste, at der skulle være et møde i lejligheden, tog de ud og startede optageudstyret manuelt. 
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Der skulle være en anledning til at starte en lydoptagelse. Hvis optagelserne var på arabisk, blev de 
oversat til engelsk af en arabisk talende tolk. Han blev foreholdt udskrift af rumaflytning af 2 – 3. 
maj 1979 af samtale i dæklejligheden. Af udskriften fremgår blandt andet: 

” … 
Marwan asks Talal to ask these people whether they are prepared to carry out a mili-
tary operation. Sati answers that they may very well agree. 
 ...” 

Hertil forklarede han, at de forstod det citerede således, at PFLP-cellen mente, at Appel-gruppen 
var villige til at udføre militære operationer for PFLP.  

Foreholdt rapport af 25. maj 1979 ”Vedr.: Oversigt over aktivitet i /på [PFLP-grupperingen dæklej-
lighed]” udarbejdet af ham, forklarede han, at det formentlig er en oversigtsrapport til ledelsen. 
De havde ikke i det daglige megen kontakt med ekstremismeafdelingen, afdeling C, og det var 
overladt til afdelingslederen at vurdere, om en sådan rapport også skulle tilgå ekstremismeafde-
lingen. 

Han blev foreholdt rapport ”Vedr.: PFLP’s ønske om et samarbejde med en på tiden ukendt dansk 
gruppe” udarbejdet af ham med indførsler den 21. og 24. august 1979, hvortil han forklarede, at 
rapporten blev udarbejdet for at fastslå, om det var Appel-gruppen, som PFLP ønskede at etablere 
et militært samarbejde med.  

Af rapport af 31. august 1979 ”Vedr.: Jan Carl WEIMANN’s … og Jens Holger JENSEN’s … rejse til 
Beirut i AUG 1979 for at mødes med Tayssir KUBA” fremgår blandt andet: 

” … 
Ud fra det ovennævnte må det antages, at “THE TOFFAHA” er identisk med WEI-
MANN og JENSEN. 
 ...” 

Hertil forklarede han, at PET var nået frem til, at Fahoum og PFLP-cellen i Danmark anvendte det 
arabiske ord for æble ”Toffaha” om Appel-gruppen, hvilket de mente var afledt af Gotfred Appels 
navn.  

Under henvisning til ovenstående samt rapport af 18. september 1979 udarbejdet af ham om an-
modning om rettens kendelse til at foretage telefonaflytning af Jan Weimanns telefon og oversigt 
”Vedr.: Jan Carl WEIMANN’s … og Jens Holger JENSEN’s … rejse til Beirut i AUG/SEP 1979 for at 
mødes med Tayssir KUBA”, blev han forespurgt, hvorvidt PET da overvejede at tage en forebyg-
gende samtale med gruppens medlemmer. Hertil forklarede han, at ham bekendt blev det ikke 
overvejet.  
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Han blev foreholdt rapport af 27. september 1979 ”Vedr.: Fotooptagelse af JENSEN, Jens Holger, 
…, der sættes i forbindelse med PWU/PFLP i Kbh.”, hvoraf blandt andet fremgår, at han den 20. 
september 1979 havde anmodet om fotooptagelse af Jens Holger Jensen. Hertil forklarede han, at 
formålet med en sådan fotooptagelse var at have fotos til rådighed, således at man vidste, hvor-
dan personen, som man overvågede, så ud.  

Under henvisning til rapport af 8. oktober 1979 o.s. ”Vedr.: Besøg i København af Marwan 
FAHOUM fra PFLP’s kontor for udenlandske forbindelser og operationer. OKT 1979” udarbejdet af 
ham, hvoraf blandt andet fremgår, at Fahoum mødtes med Weimann, blev han forespurgt, om PET 
nu overvejede at tage en forebyggende samtale med Appel-gruppens medlemmer. Hertil forklare-
de han, at man ikke havde nogen konkret viden om, hvad gruppen foretog sig. Det blev åbenbart 
vurderet, at der ikke var grundlag for en samtale. I givet fald var det en beslutning, som skulle ta-
ges over sagsbehandlerniveau. 

Forespurgt om det var hans indtryk, at Appel-gruppen var meget sikkerhedsbevidste, forklarede 
han, at PET ikke på dette tidspunkt havde et sådant kendskab til gruppen, at det var muligt at fast-
slå. Det måtte imidlertid konstateres, at gruppens medlemmer ikke i telefonsamtaler meldte om 
noget, der kunne hjælpe.  

Han blev foreholdt rapporter af 11. oktober 1979 vedrørende Niels Jørgensen, Peter Døllner og 
Thorkild Lauersen Frandsen udarbejdet af ham. Hertil forklarede han, at der er tale om registre-
ringsanmodninger med henblik på oprettelse af personsager på de tre nævnte personer. Disse tre 
har således antageligvis ikke været selvstændigt registreret tidligere. En sådan anmodning har han 
udarbejdet efter drøftelse med sin afdelingsleder.  

Han blev foreholdt oversigter ”Vedrørende : Jens Holger JENSEN’s rejse til USA … TELEX”, ”Vedrø-
rende: Jens Holger JENSEN’s rejse til USA … TELEFONRAPPORTER …” og ”Vedrørende : Jens Holger 
JENSEN’s rejse til USA … OBS-RAPPORTER”. Hertil forklarede han, at han ikke er klar over, om 
oversigterne blev udarbejdet kontinuerligt i forbindelse med udarbejdelsen/modtagelsen af de i 
oversigterne nævnte bilag, eller oversigterne er udarbejdet på et senere tidspunkt. 

Foreholdt ”TELEX IMMEDIATE Vedr.: ”Jens Holger Jensen … og Niels JØRGENSEN …” af 29. novem-
ber 1979 med hans nummerbetegnelse angivet i toppen af arket forklarede han, at det er et ud-
kast til en telex til en fremmed tjeneste.    

Han blev foreholdt ”Oversigt over PWU’s kontakter med den danske venstrefløj i APRIL 1980”. 
Hertil forklarede han, at han ikke har kendskab til oversigten eller baggrunden for den. 

Han blev foreholdt, at aflytningerne af Weimann, Døllner og Lauesens telefoner blev afsluttet i 
henhold til rapport udarbejdet af ham den 17. juni 1980. Hertil forklarede han, at aflytningen blev 
afsluttet som følge af, at der ikke var kommet noget brugbart ud af aflytningerne af gruppens 
medlemmer.  
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Han blev foreholdt resume af 19. juni 1980 ”vdr undersøgelser i sagen mod DANMARKS SOCIALI-
STISK BEFRIELSESHÆR” udarbejdet af Bonnichsen og Hove, hvoraf blandt andet fremgår, at efter-
forskningen var sket i samarbejde med Århus Politi og PET. Hertil forklarede han, at han ikke var 
involveret i efterforskningen af brandattentaterne mv. i den periode, hvor Bonnichsen og Hove var 
udstationeret i Århus. Han er ikke klar over, om andre fra terrorafdelingen deltog i efterforsknin-
gen i denne periode. 

Han blev foreholdt rapport fra 3. til 15. september 1980 udarbejdet af PET, hvoraf fremgår, at PET 
i denne periode observerede mod Jens Holger Jensens adresse. Hertil forklarede han, at de prø-
vede at finde Jens Holger Jensen.  

Foreholdt notat af 19. september 1980 udarbejdet af PET omhandlende et opkald fra Centralafde-
lingen til regionalafdelingen om Jens Holger Jensens død, forklarede han, at en kollega fra afdeling 
C gjorde ham opmærksom på dødsfaldet, hvorefter han ringede rundt til regionalafdelingerne og 
orienterede om det. Han blev foreholdt rapport af 19. september 1980 ”Vedr.: JENS HOLGER JEN-
SEN … og omstændighederne omkring hans død den 15.9.1980” udarbejdet af ham. Han forkla-
rede herom, at formålet med rapporten var som angivet i rapportens overskrift. Han deltog ikke 
yderligere i efterforskningen, idet han skulle tiltræde i regionalafdelingen i Odense den 1. oktober 
1980. Hele afdelingen på 6-7 personer kendte til sagen, og det var derfor ikke nødvendigt med en 
egentlig overleveringsforretning i forbindelse med hans efterfølgers overtagelse af hans områder. 
Af samme grund skrev han ikke nogen afslutningsrapport om sagen. Efter ankomsten til Odense 
var hans eneste kontakt med sagen, da Christian Medom sammen med en fra rejseholdet på et 
tidspunkt i 1981 kom til Odense for at høre, om han havde nogen oplysninger, som de kunne bru-
ge. Det var hans indtryk, at han ikke kunne tilføre sagen noget nyt. 

Han var fra dagspressen bekendt med sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i Glos-
trup den 7. juli 1980. Da han forlod Centralafdelingen kort inden den 1. oktober 1980, var han ikke 
bekendt med, at der eventuelt var en forbindelse mellem begivenhederne i Århus og Glostrup-sa-
gen. Han blev foreholdt rapport af 9. oktober 1980 udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet frem-
går: 

”… 
Torsdag den 25. sept. 1980 henvendte jeg mig hos Glostrup Kriminalpoliti i anledning 
af resultater vedr. ransagning hos J. Holger JENSEN. 

Under denne ransagning fandt man et kort over København. På dette kort var der 
indtegnet nogle områder vest for København, hvilket drev tanken på bortførelsen af 
en bankdirektør fra Forstædernes Bank den 7. juli d.å. 

… blev kort sat ind i sagen og fik overdraget billeder af Jens Holger JENSEN og Niels 
JØRGENSEN med henblik på fremvisning af disse overfor bankdirektøren. 
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Senere erfaredes det, at man hos Kriminalpolitiet havde resolveret, at billederne ikke 
skulle vises, idet bankdirektøren og hans hustru havde udtaget 30-40 billeder af 
mænd ”af den type”, og derfor mente man ikke, det ville have nogen betydning ved 
fremstillingen af disse to. 

I den anledning henvendte jeg mig telefonisk torsdag den 9. okt. til afdelingslederen, 
ka. E. Aasberg, Glostrup Kriminalpoliti, overfor hvem jeg kort forelagde sagen. 

Efter endt samtale bebudede Aasberg, at han ville foranledige de omtalte billeder fo-
revist for bankdirektøren. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke tidligere har kendt til denne henvendelse til Glostrup Politi. Årsa-
gen hertil kan være, at det er en medarbejder fra afdeling C, som har foretaget henvendelsen.  

Han var i en kort periode tilknyttet efterforskningen efter røveriet mod en pengetransport ved 
Købmagergade Postkontor i København den 3. november 1988, herunder foretog han afhøringer 
af Gotfred Appel.  

Foreholdt rapport af 23. november 1990 ”Vedr.: Efterforskningen omkring … samt hendes mand 
…” forklarede han, at dette ikke havde tilknytning til efterforskningen i Blekingegade-sagen.  

Kl. 14.50  blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 13 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 8. februar 2012 kl. 9.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Leon Mandal Jensen med bisidder advokat Torben Koch. 

Bisidderne advokat Stine Gry Johannessen, advokat Jens Christensen og advokat Ebbe Mogensen 
var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Advokat Torben Koch anmodede om, at der nedlægges navneforbud, jf. retsplejelovens § 31, stk. 
1, nr. 2. Forbuddet ønskes alene i relation til offentlig gengivelse af vidnets navn. Til støtte for an-
modningen anførte han blandt andet, at offentlig gengivelse af vidnets navn vil være en krænkelse 
af vidnet, der henset til sin tidligere ansættelse i PET har et materielt retskrav på at forblive identi-
tetsløs også efter ansættelsens ophør, medmindre væsentlige samfundshensyn taler for offentlig-
gørelse. Det er ikke tilfældet. At navneforbud antageligvis borfalder senest ved beretningen of-
fentliggørelse kan ikke føre til en anden vurdering, idet fokus på dette tidspunkt ikke vil være på 
det enkelte vidne. 

Udspørgeren udtalte sig imod anmodningen og bemærkede, at hjemmelen til navneforbud skal 
søges i § 30, stk. 2, i lov om undersøgelseskommissioner. Sådan som § 30, stk. 2, er formuleret må 
det antages, at der kun er hjemmel til at nedlæge navneforbud som et alternativ til dørlukning. 
Det betyder, at betingelserne for at lukke dørene i princippet skal være opfyldt, for at der kan ned-
lægges navneforbud. Det forekommer umiddelbart klart, at der ikke foreligger omstændigheder, 
som beskrevet i § 30, stk. 1, nr. 1-3. Det følger heraf, at der skal foreligge andre særlige grunde, jf. 
§ 30, stk. 1, nr. 4, for at nedlægge navneforbud. Henset til, at det er omkring 25 år siden, at vidnet 
var ansat i PET, er der ikke længere et væsentligt hensyn at tage til vidnets særlige tjenestefunkti-

Blekingegade-kommissionen 
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on. Hertil kommer, at navneforbud antages at bortfalde senest ved beretningens offentliggørelse. 
På den baggrund er det udspørgerens opfattelse, at der ikke foreligger særlige grunde, jf. § 30, stk. 
1, nr. 4, og der er derfor ikke grundlag for at nedlægge navneforbud.    

De øvrige bisiddere havde ingen bemærkninger. 

Niels Northroup, Ritzau, protesterede af principielle grunde mod anmodningen. 

Kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, skal til den frem-
satte anmodning udtale følgende: 

Kommissionen imødekommer ikke anmodningen. 

Kommissionen finder således ikke, at offentliggørelse af vidnets navn vil udgøre en unødvendig 
krænkelse af vidnet som beskrevet i lov om undersøgelseskommissioner § 30, stk. 2, jf. § 30, stk. 1, 
nr. 3, der gør det påkrævet at nedlægge navneforbud. Da der desuden ikke er anført konkrete, 
personlige grunde til støtte for anmodningen, og da offentligt kendskab til vidnets tidligere ansæt-
telse i PET ikke kan føre til et andet resultat, finder kommissionen ikke, at det er påkrævet af andre 
særlige grunde at nedlægge navneforbud, jf. samme lovs § 30, stk. 2, jf. § 30, stk. 1, nr. 4.  

Leon Mandal Jensen forklarede blandt andet, 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 afde-
ling, inden han den 1. oktober 1984 begyndte i afdeling T, terror-afdelingen.  Han tog den 1. fe-
bruar 1987 orlov fra politiet og er ikke vendt tilbage.  

Da han begyndte i PET, var der ikke mange ansatte. De talte sammen på tværs af afdelingerne, dog 
lå observationsafdelingen i en anden bygning, hvilket indebar nogle begrænsninger i kontakten 
med de øvrige medarbejdere. Hvis der blev drøftet sager, skete det almindeligvis på afdelingsle-
derplan.  

Mens han var ansat i observationsgruppen, var han i nogle tilfælde med til at observere mod med-
lemmer af Appel-gruppen. Han var ikke dengang klar over baggrunden for overvågningen af dem. 
Mens han var i afdeling C, hørte han ikke meget om gruppen. Som følge af gruppens udenlandske 
kontakter var det afdeling T, som havde mest med gruppen at gøre.  

Han havde noget kendskab til brandattentaterne i Århus, som i et vist omfang henhørte under 
afdeling C, da der var tale om indenlandsk uro. Imidlertid var det Christian Medom fra regionalaf-
delingen i Århus, som havde kontakten til Århus Politi. Han er også bekendt med, at rejseholdet 
havde to mand på sagen, Søndergaard og Siezing, som han primært havde telefonisk kontakt med. 
Han havde ikke haft kontakt med Bonnichsen og Hove, som var i Århus på et tidligere tidspunkt. 
Efterforskningen foregik i Århus, og i Centralafdelingen havde man i længere tid det indtryk, at det 
var unge mennesker fra universitetsmiljøet, som ville lave sjov i gaden. På et tidspunkt fik han 
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imidlertid en henvendelse fra lederen af afdeling T, som fortalte ham, at de havde set i avisen, at 
Jens Holger Jensen var død. Umiddelbart kendte han ikke særligt meget til Jens Holger Jensen eller 
andre medlemmer af Appel-gruppen, men han var klar over, at Jens Holger Jensen var leder af 
gruppen. Der blev herefter rettet henvendelse til regionalafdelingen i Århus, som vendte tilbage 
med oplysninger om dødsfaldet. Desuden bad han om at få tilsendt de effekter, som var fundet i 
den bil, som Jens Holger Jensen befandt sig i, da han blev trafikdræbt. Han undersøgte herefter 
effekterne, herunder radiomateriel og et Krak-kort. Mens han sad med Krak-kortet, bemærkede 
han nogle cirkler omkring områder i Glostrup, hvor han selv boede. Hans nabo arbejdede i Forstæ-
dernes Bank i Glostrup, og han havde derfor sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i 
Glostrup den 7. juli 1980 i klar erindring. Han prøvede at se, om cirklerne kunne have nogen sam-
menhæng med Glostrup-sagen og konstaterede, at der var en cirkel omkring den frihedsberøvede 
bankdirektørs bolig. På den baggrund tog han – formentlig efter at have drøftet sagen med sin 
afdelingsleder – kontakt til Glostrup Politi og kørte derud med de interessante effekter. Han hu-
sker ikke, hvem han talte med. Under samtalen fik han det indtryk, at sagen ikke var henlagt, men 
sat i bero. Glostrup Politi virkede ikke interesserede, og han tog af sted igen. To til tre dage senere 
blev han imidlertid ringet op fra Glostrup Politi, som meddelte, at de havde vurderet sagen nær-
mere, og de var nået frem til, at han var velkommen til at komme ud og se deres materiale i sagen. 
Denne meddelelse overraskede ham, idet hans hensigt havde været, at det var Glostrup Politi, 
som skulle foretage yderligere efterforskning på grundlag af de effekter, som han præsenterede 
dem for. Han tog ud til Glostrup Politi og gennemså deres akter. Herefter overlod han eventuel 
videre efterforskning til Glostrup Politi, idet det ikke tilkom PET at foretage egentlig efterforskning 
af kriminelle aktiviteter. Efter et stykke tid fik han en melding fra Glostrup Politi om, at de havde 
genafhørt nogle vidner, der havde forklaret om nogle påfaldende biler på gerningstidspunktet, 
men forklaringerne var så forskellige, at de ikke kunne føre til videre. Han husker ikke, hvem han 
under forløbet havde kontakt med hos Glostrup Politi. Det har formentlig været personer på kri-
minalassistent niveau, som herefter har bragt oplysningerne videre op. Umiddelbart husker han 
ikke, at han skulle have udleveret fotos af nogle personer til Glostrup Politi. Han blev foreholdt 
rapport af 9. oktober 1980 udarbejdet af ham, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Torsdag den 25. sept. 1980 henvendte jeg mig hos Glostrup Kriminalpoliti i anledning 
af resultater vedr. ransagning hos J. Holger JENSEN. 

Under denne ransagning fandt man et kort over København. På dette kort var der 
indtegnet nogle områder vest for København, hvilket drev tanken på bortførelsen af 
en bankdirektør fra Forstædernes Bank den 7. juli d.å. 

… blev kort sat ind i sagen og fik overdraget billeder af Jens Holger JENSEN og Niels 
JØRGENSEN med henblik på fremvisning af disse overfor bankdirektøren. 
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Senere erfaredes det, at man hos Kriminalpolitiet havde resolveret, at billederne ikke 
skulle vises, idet bankdirektøren og hans hustru havde udtaget 30-40 billeder af 
mænd ”af den type”, og derfor mente man ikke, det ville have nogen betydning ved 
fremstillingen af disse to. 

I den anledning henvendte jeg mig telefonisk torsdag den 9. okt. til afdelingslederen, 
ka. E. Aasberg, Glostrup Kriminalpoliti, overfor hvem jeg kort forelagde sagen. 

Efter endt samtale bebudede Aasberg, at han ville foranledige de omtalte billeder fo-
revist for bankdirektøren. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke kan huske det beskrevne forløb i rapporten. Når han genlæser 
rapporten, kan han se, at tredje afsnit af det citerede kan misforstås. Afsnittet skal forstås således, 
at som følge af at man ikke i afdeling C havde fotos af Appel-gruppens medlemmer, rettede han 
henvendelse til en person i afdeling T, og denne person udleverede fotos af Jens Holger Jensen og 
Niels Jørgensen til ham. Det var således ham selv, der skulle bringe fotografierne ud til Glostrup 
Politi. Han husker ikke, om han fulgte op på den refererede samtale af 9. oktober 1980 med Aas-
berg. Efterforskningen lå hos Glostrup Politi, og der var ikke mere, som han kunne gøre. Det er 
derfor ikke sandsynligt, at han fulgte op på sagen igen. Han tror, at Medom fik at vide, at han hav-
de henvendt sig til Glostrup Politi. Han er ikke bekendt med, om rejseafdelingen og regionalaf-
delingen fik adgang til akterne fra Glostrup-sagen. 

Han blev foreholdt notat af 19. september 1980 udarbejdet af PET’s regionalafdeling i Århus. Af  
notatet fremgår blandt andet: 

”… 
Fra … er det oplyst, at man allerede g.d. medd. hjem til centret, at ”ÆBLET VAR GÅET 
HJEM TIL GUD”.  
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke da var bekendt med, at der blev foretaget aflytninger af PWU og 
visse af de herboende PFLP-medlemmers telefoner. Han var bekendt med, at gruppen omkring 
Gotfred Appel blev kaldt æblerne, hvilket formentlig var afledt fra Gotfred Appels efternavn.  

Foreholdt rapporter af 29. september og 2. oktober 1980 ”Vedr.: Axel MORTENSEN” udarbejdet af 
ham, forklarede han, at han stod for kontakten til udlejeren af det værelse, som Appel-gruppen 
havde lejet i navnet Axel Mortensen. Udlejeren blev aldrig bekendt med, at han kom fra PET. Han 
husker ikke, hvordan han blev involveret i denne del af efterforskningen. Han er ikke klar over, om 
de fotos af Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen, som han foreviste udlejeren, var de samme, 
som han angiveligt fremskaffede i forbindelse med kontakten til Glostrup Politi. Han rapporterede 
løbende til sin afdelingsleder om forløbet i sagen. 
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Af rapport ”Vedr.: Omstændighederne omkring undersøgelserne af Jens Holger Jensen m.fl.” ud-
arbejdet af PET med kontinuation af 20. oktober 1980 fremgår blandt andet, at Søndergaard og 
Siezing inden ransagningen samme dag af Jens Holger Jensens lejlighed var til møde i Centralafde-
lingen, hvor Jens Holger Jensen, Niels Jørgensen og personkredsen omkring dem blev drøftet. Her-
til forklarede han, at han ikke husker, om han deltog i mødet. Fra rapporten blev han foreholdt 
følgende: 

”Fra reg. II blev det oplyst, at ”Rejseholdet” helt og holdent ville overtage efterforsk-
ningen omkring JHJ og NJ i forbindelse med ovennævnte varemotorvogn, idet der  
muligvis kunne være en forbindelse til gidseltagningen i Glostrup i JUN/JUL 80.” 

Han forklarede hertil, at han ikke husker de konkrete drøftelser omkring arbejdsfordelingen mel-
lem PET, rejseafdelingen og Århus Politi. PET havde i øvrigt et fortræffeligt samarbejde med rejse-
afdelingen i forbindelse med efterforskningen af brandattentaterne mv.  

Af rapport af 6. november 1980 udarbejdet af PET vedrørende møde med rejseholdet angående 
Jens Holger Jensen fremgår blandt andet, at han selv deltog i mødet, samt følgende: 

”Fredag den 31. OKT 1980 kl. 1330 blev der i filmsalen holdt møde i forbindelse med 
Jens Holger Jensen. 
… 
Medom: Oplyste om baggrunden for Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen og forbin-
delsen til PFLP. 
…: Det politiske problem vedr. forbindelsen til PFLP og de omhandlede personer, hvis 
det blev draget frem i forbindelse med en retssag. Omfanget af oplysninger, for ikke 
at afsløre kilderne. 
Søndergård og Siezing: De må bruge PFLP forbindelsen, da navnene er fundet i JHJ’s 
lommebog. Resten bliver holdt ude. 
Kan bruge PET’s ransagningsrapporter under henvisning til at de er klassificeret, og 
så oplyse om, hvordan de (rejseholdet) er kommet ind i sagen. 
Rejseholdet skal bruge PFLP forbindelsen, men de tidligere skrevne rapporter skal for-
blive hos os. 
De kan bruge de rapporter, som reg. II er i færd med at lave. 
…” 

Han forklarede hertil, at han ikke husker mødet eller de omtalte drøftelser. Det var hans indtryk, at 
rejseholdet fik alle de oplysninger, som de ønskede.  

Af rapport af 14. november 1980 ”Vedr.: Orientering om operation [navnet på operationen vedrø-
rende brandattentaterne mv.]” udarbejdet af Medom fremgår blandt andet: 
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”…  
Dette fund samt fund af et Krak bykort i Jens Holger Jensens lejlighed i Valby, hvor der 
på kortet var indtegnet ruter omkring Forstædernes Bank i Glostrup og omstændig-
hederne i øvrigt, påkrævede en efterforskning i forbindelse med gidseltagningen den 
070780, hvor en 60 årige bankbestyrer fra Forstædernes Bank i Glostrup blev taget 
som gidsel i den hensigt at frarøve banken 30 mill. kr. ...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke husker rapporten. En sådan rapport ville tilgå hans 
afdeling, men han ville ikke nødvendigvis få den at se. Han erindrede om, at ”PET ikke efterforsker, 
men indsamler oplysninger.” Han ved ikke, om Centralafdelingen sikrede sig, at de nævnte oplys-
ninger var tilgået Glostrup Politi.  

Han blev foreholdt rapport af 6. marts 1981 udarbejdet af Siezing, hvoraf blandt andet følgende 
fremgår: 

”… 
Ved kendelse af 19. september 1980 har retten i Århus ved dommer Niels Glahn be-
stemt, at det tillades politiet at foretage ransagning i lejligheden Middelfartsgade 14, 
5. th. København Ø, der bebos af Niels Jørgensen. 

På grund af særlige omstændigheder er ransagningen først iværksat i dag. 

…skab bag sengen fandtes 4 parykker… 
” 

Hertil forklarede han, at han deltog i ransagningen, men han husker ikke, hvad de ”særlige om-
stændigheder” var. De studsede over fundet af parykker og talte nok om, at lejlighedens beboer 
kunne være seksuelt afvigende. Tanken om, at parykkerne kunne bruges eller var brugt til for-
klædning, opstod ikke. 

Han hørte ikke noget om baggrunden for, at rejseholdet sluttede sin efterforskning i Århus. Efter 
afslutningen af denne sag var han ikke senere involveret i overvågningen af Appel-gruppen og 
dens medlemmer. 

Han er ikke bekendt med, om der var kontakt mellem Københavns Politi og PET i forbindelse med 
efterforskningen af røveriet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982. 

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

”Den 15. september 1980 afgik Jens Holger JENSEN ved døden på grund af et trafik-
uheld. I den forbindelse blev der foretaget undersøgelser omkring PFLP-tilhængerne, 
men der blev ikke fundet noget belastende omkring disse personer i den sammen-
hæng. 
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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 forespørg-
sel fra en fremmed tjeneste. 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 ma-
teriale, som er fundet frem via kartotekskort angående Niels Jørgensen. 

Kl. 11.30 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 14 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 8. februar 2012 kl. 11.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Erling Sigurd Hjort. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat Stine Gry Johannessen, advokat Jens Christensen og 
advokat Torben Koch var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Erling Sigurd Hjort forklarede blandt andet, at han i 1973 blev ansat i politiet. Fra 1. april 1982 til 
20. april 1987 gjorde han tjeneste i PET. Han blev pensioneret i år. 

I begyndelsen af 1986 fik han til opgave at analysere PET’s hidtidige efterforskningsmateriale 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 fore-
stået 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 refe-
rence 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 formodninger omkring gruppen. Ledelsen mente således, at der kunne 
være ”mere” i gruppen, end hvad der umiddelbart fremgik af de enkelte rapporter. På den bag-
grund 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 Fahoum forsøgte at genoptage forbindelsen til 
en herboende dansk gruppe, forklarede han, at han gennem sit analysearbejde blev bekendt med, 

Blekingegade-kommissionen 
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at Fahoum var Appel-gruppens kontaktperson. Han mindes, at der i materialet var oplysning om, 
at gruppen havde indgået en aftale med 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 numre, som er angivet til sidst i rapporten, 
hvor det normalt angives, hvem der har udarbejdet en rapport. Han har imidlertid ikke udarbejdet 
rapporten. Den foreliggende rapport er antageligvis udarbejdet på grundlag af den analyserapport, 
som han havde udarbejdet om Appel-gruppen. Han udarbejdede alene én rapport 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 udarbejdet kronologisk om de enkelte forhold på baggrund af hans gen-
nemlæsning af alt tilgængeligt materiale om gruppen hos PET. Han vurderede, om de enkelte for-
hold 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 kriminelle aktivitet fra Appel-gruppens side. 
Konklusionen var blandt andet baseret på en oplysning om, at gruppen havde indgået en aftale 
med Marwan 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 kon-
klusion 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 kon-
klusion om røveriet 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 pengetransport 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 tjene-
stenummer sammen med et andet nummer til sidst i rapporten, 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 begyndel-
sen eller 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 blandt andet 
fremgår: 

”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. Efterforskningen pe-
gede på, at røveriet blev foretaget af Apple-gruppen, uden at det dog har kunnet be-
vises. 
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Den 2. marts 1983 blev der forøvet et røveri mod en pengetransport i Lyngby politi-
kreds, 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 hid-
rørte fra et røveri i Danmark, begået af en dansk sympatisørgruppe til PFLP. Dette 
gav anledning til mistanke om, at Apple-gruppen kunne være ansvarlige for røveriet i 
Lyngby, og at e 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 antageligvis også er ekstrakter af hans ana-
lyse. Han mindes aldrig at have set de foreholdte rapporter. Han er ikke klar over, hvis tjeneste-
nummer 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.   

Kl.12.05  blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 15 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 8. februar 2012 kl. 13.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Regnar Kjeld Jørgensen med bisidder advokat Stine Gry Johannessen. 

Bisidder advokat Ebbe Mogensen var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Regnar Kjeld Jørgensen forklarede blandt andet, at han i 1972 blev ansat i politiet. I 1976 kom han 
til PET’s observationsgruppe, hvor han var indtil 1. november 1978, hvor han blev kriminalbetjent i 
PET. Det var han frem til den 3. september 1979, hvor han tiltrådte en turnusstilling ved Hørsholm 
Politi. Den 15. maj 1980 blev han ansat i Københavns Politi.  

I sin tid i PET beskæftigede han sig ikke som sagsbehandler med Appel-gruppen. Han blev fore-
holdt, at det s. 77 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” blandt 
andet fremgår: 

”… 
Det er et rent tilfælde, at Siezings oplysninger lagrede sig særligt i Regnar Jørgensens 
hukommelse. Han havde nemlig en fortid hos PET, hvor han havde haft til opgave at 
registrere oplysninger om den stærkt venstreorienterede Appel-gruppe fra Svanevej 
på Nørrebro i København. 
...” 

Hertil forklarede han, at det ikke er rigtigt. Han var som observatør med i flere overvågningsopera-
tioner mod personer med relation til PFLP, og herunder var han med til at tage fotoet, som er gen-
givet på s. 307 i ”Blekingegadebanden” af Peter Øvig Knudsen. Han blev foreholdt, at det fremgår 
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af rapport af 9. oktober 1979 udarbejdet af PET ”Vedr.: konstatering af udrejse fra Kbh. Hovedba-
negård af 2 danske statsborgere. 1: Jensen, Jens Holger … 2: ”Niels””, at fotografiet angiveligt er 
taget den 9. oktober 1979. Hertil forklarede han, at han ikke husker sit medarbejdernummer i PET, 
og han kan derfor ikke sige, om hans nummer er blandt de to numre, som i rapporten er angivet 
som observatører på opgaven. 

I Københavns Politi var han i afdeling CX på tidspunktet for røveriet mod en pengetransport ved 
Vesterport den 2. april 1982. Han deltog ikke i efterforskningen af røveriet. Han fik imidlertid te-
lefonisk et tip om mulige gerningsmænd til røveriet fra en rejseafdelingskollega i Århus. Han kend-
te ikke kollegaen på forhånd og ved ikke præcist, hvorfor det var ham, som modtog opkaldet. Fo-
reholdt, at Arne Siezing den 18. januar 2012 over for kommissionen blandt andet forklarede at 
have henvendt sig til Københavns Politi og give tippet til en af efterforskningslederne, der herefter 
foranledigede, at Regnar Jørgensen ringede ham op, forklarede han, at han ikke med sikkerhed 
husker, hvem der ringede op. Han blev foreholdt, at det af rapporten af 19. april 1982 udarbejdet 
af ham om tippet blandt andet fremgår: 

”… 
Da der pågår efterforskning hos rejseafdelingen, kan der ikke tages kontakt til de pgl. 
umiddelbart, uden at der i afdelingen her beror oplysninger/signalementer, der peger 
i retning mod de signalicerede.” 

Hertil forklarede han, at det ikke er hans sprogbrug. Det må være den besked, som han fik. Han 
husker ikke, hvad han gjorde med tippet, men tippet må med sikkerhed være endt hos en sagsbe-
handler i røveriafdelingen. Han kan ikke udelukke, at han lagde rapporten ind til Per Kanding, men 
han har ingen erindring om det. Han blev foreholdt, at det på s. 80 i ”Politiets hemmeligheder – 
Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” i fortsættelse af det tidligere foreholdte citat fra s. 77 
blandt andet fremgår: 

”… 
”Derfor kendte jeg udmærket navne og signalementer på både Torkil Lauesen, Niels 
Jørgensen, Jan Weimann og Peter Døllner. Jeg skrev en rapport, som jeg lagde ind til 
min chef, kriminalinspektør Per Kanding. Men sagen blev aldrig fremmet, og der kom 
aldrig noget ud af Siezings tip,” husker Regnar Jørgensen, der i dag er pensioneret.  
...” 

Hertil forklarede han, at navnene på Appel-gruppens medlemmer var fuldstændig fremmede for 
ham, da han skrev rapporten. Moos må have ræsonneret sig frem til, at han lagde rapporten ind til 
Per Kanding, for han har aldrig fortalt sådan til Moos. Han har haft besøg af Moos og to journali-
ster, men det var andre ting, som han blev konsulteret om. Han blev i øvrigt først pensioneret for 
otte dage siden.  
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Han blev foreholdt, at der i forlængelse af ovenstående citat fremgår som følger: 

”Han fortæller også, at han lagde mærke til, at Arne Siezing under samtalen virkede 
frustreret over, at han ikke selv kunne deltage i opklaringen af postrøveriet. Og at 
Siezing gav udtryk for, at han var fuldkommen overbevist om, at det var netop de 
personer, han tidligere havde overvåget, som nu stod bag røveriet ved Vesterport.” 

Hertil forklarede han, at det ikke er noget, som han har fortalt til Moos og de to journalister. 

Foreholdt, at der i sagen om Vesterport-røveriet foreligger nogle få yderligere rapporter udarbej-
det af ham om vidneafhøringer lige efter gerningstidspunktet, forklarede han, at han ikke har er-
indring herom. Når der sker et røveri som dette, da rykker hele afdelingen ud, herunder CX, og det 
kan være baggrunden for, at han har deltaget i efterforskningen straks efter røveriet. 

Han blev foreholdt, at det s. 426 i ”Blekingegadebanden” af Peter Øvig Knudsen blandt andet 
fremgår som følger: 

”I røveriafdelingen blev tippet fra Rejseholdet til en rapport, som samme dag landede 
på skrivebordet hos afdelingens ledelse. Efter at have haft kontakt med Rejseholdet 
stod det klart, at yderligere oplysninger om de fire mistænkte skulle findes hos Politi-
ets Efterretningstjeneste. 

Hos PET kunne man bekræfte, at man vidste, at gruppemedlemmerne samarbejdede 
med terrororganisationen PFLP, og at man også hos PET havde en mistanke om, at 
dette samarbejde inkluderede kriminelle aktiviteter i Danmark. Men konkrete beviser 
for, at gruppen skulle stå bag røveriet ved Vesterport, kunne PET ikke umiddelbart 
præsentere. 

...” 

Hertil forklarede han, at han kun udarbejdede én rapport om tippet. Det var ikke ham bekendt, at 
Københavns Politi henvendte sig til PET i forbindelse med Vesterport-røveriet. Han er også blevet 
personligt interviewet af Peter Øvig Knudsen i forbindelse tilblivelsen af Blekingegadebande-bø-
gerne.  

Foreholdt, at akterne fra Vesterport-røveriet blev udlånt til Gladsaxe Politi i forbindelse med ef-
terforskningen af røveriet mod en pengetransport fra Privatbanken i Herlev den 3. december 
1985, forklarede han, at han ikke vidste dette. 

Efter røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og drabet på en 
politibetjent den 3. november 1988 deltog han i den genoptagne efterforskning af Vesterport-rø-
veriet. Han var i øvrigt sagsbehandler vedrørende Karsten Møller Hansen. Det var Niels Bach Chri-
stensen, som var efterforskningsleder, og derfor formentlig også Niels Bach Christensen, der sand-
synligvis efter fundene i lejligheden besluttede, at efterforskningen af Vesterport-røveriet skulle 
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genoptages. Chefen for afdeling C, Per Iver Petersen, var formentlig den formelle leder af efter-
forskningen. Moos svævede lidt over vandene sammen med Niels Christian Medom fra PET.  

Kl. 14:10 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 16 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 8. februar 2012 kl. 14.15 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Per Kanding med bisidder advokat Stine Gry Johannessen. 

Bisidder advokat Ebbe Mogensen var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Per Kanding forklarede blandt andet, at han i 1961 blev ansat i politiet. Efter at have været ansat 
forskellige steder i politiet blev han i 1980 kriminalinspektør og leder af afdeling C, tyveri- og røve-
riafdelingen i Københavns Politi. Han bestred denne stilling frem til den 15. december 1983, hvor-
efter han blev chef for Rigspolitiets rejseafdeling.  

Afdeling C var på tidspunktet for røveriet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982 
opdelt i en afdeling som blev kaldt store C, to efterforskningsgrupper, som havde tilknyttet en ad-
vokatur, samt en lille afdeling, der hed CX. Efterforskningen af røverisager begyndte i store C. Når 
der skete anholdelser, gik sagen herefter til en af de to efterforskningsgrupper. Han var som kri-
minalinspektør chef for hele afdeling C.  

Han blev foreholdt følgende fra oversigt over 0-rapporter i sagen om Vesterport-røveriet: 

”0-18. 
Rejseafdelingen p.t. Århus henleder opmærksomheden på 4-personer: Niels Jørgen-
sen, … Thorkild Lauesen, … Peter Dølner, … Jan Carl Weimann, … Rejseafdelingen kø-
rer i øjeblikket observationer på pgl.” 
 

Hertil forklarede han, at 0-rapporter var oplysninger, som kunne have interesse for efterforsknin-
gen. En oversigt over 0-rapporter blev udarbejdet løbende under efterforskningen af et forhold. 
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Når man fik et tip som det foreliggende, ville man iværksætte en efterforskning på baggrund af 
det. Han fik ikke selv nogen tip i forbindelse med Vesterport-røveriet og mindes ikke at have set 
den foreliggende rapport vedrørende tippet om Appel-gruppens medlemmer. Hvis han havde set 
rapporten, ville han have sat sine initialer på den.  

Ud for ovennævnte tilførsel i oversigten over 0-rapporter er i hånden skrevet, at den er udtaget til 
sagen med angivelse af en dato og en signatur. Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke er be-
kendt med signaturen eller baggrunden for tilførslen. Han hørte først om tippet, da han senere 
tiltrådte som chef for rejseafdelingen. Han blev foreholdt, at det af Københavns Politis rapport af 
19. april 1982 om tippet blandt andet fremgår: 

”… 
Da der pågår efterforskning hos rejseafdelingen, kan der ikke tages kontakt til de pgl. 
umiddelbart, uden at der i afdelingen her beror oplysninger/signalementer, der peger 
i retning mod de signalicerede.” 

Hertil forklarede han, at det ikke bringer noget frem i erindringen. Hvis han havde set det, ville en 
sådan oplysning ikke have holdt ham tilbage fra at indlede en efterforskning mod de nævnte per-
soner. Desuden havde han så stor tiltro til vedkommende, der gav tippet, at han ville have iværk-
sat en efterforskning på grundlag af det, hvis han havde været bekendt hermed. Han kendte ikke 
navnene på Appel-gruppens medlemmer dengang.  

Foreholdt, at der samme dag, som Vesterport-røveriet fandt sted, blev udsendt en meddelelse fra 
Rigspolitichefen om røveriet under overskriften: ”Uopklarede forbrydelser” i ”Danske Politi Efter-
retninger” til tjenestebrug. Hertil forklarede han, at det var en sædvanlig måde at orientere på ved 
et røveri af denne karakter, der måtte betegnes som usædvanligt.   

Han blev foreholdt, at det s. 77 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesa-
gen” blandt andet fremgår: 

”… 
Det er et rent tilfælde, at Siezings oplysninger lagrede sig særligt i Regnar Jørgensens 
hukommelse. Han havde nemlig en fortid hos PET, hvor han havde haft til opgave at 
registrere oplysninger om den stærkt venstreorienterede Appel-gruppe fra Svanevej 
på Nørrebro i København. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker at have været bekendt med, at Regnar Jørgensen havde 
arbejdet i PET. Han har i øvrigt ikke læst bogen. Han blev foreholdt, at det på s. 80 i fortsættelse af 
det ovennævnte citat fra s. 77 blandt andet fremgår: 

”… 
”Derfor kendte jeg udmærket navne og signalementer på både Torkil Lauesen, Niels 
Jørgensen, Jan Weimann og Peter Døllner. Jeg skrev en rapport, som jeg lagde ind til 
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min chef, kriminalinspektør Per Kanding. Men sagen blev aldrig fremmet, og der kom 
aldrig noget ud af Siezings tip,” husker Regnar Jørgensen, ... 
…” 

Hertil forklarede han, at rapporten intet siger ham. Hvis han havde set den omhandlede rapport 
fra Regnar Jørgensen vedrørende tip fra Arne Siezing, ville han have sat sine initialer på den, som 
han altid gjorde, når han gennemgik rapporter. Der var ikke med hans viden kontakt mellem Kø-
benhavns Politi og PET i forbindelse med efterforskningen af Vesterport-røveriet.  

Af s. 76 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” fremgår blandt an-
det: 

”Aviserne bragte dagen efter fyldige referater om kuppet, som var yderst professio-
nelt og brutalt udført: 

”Vi må gå ud fra, at røverne har observeret posthuset gennem nogen tid. De har 
vidst, hvad de ville, selv flugtvejen har været planlagt i detaljer,” udtalte kriminalin-
spektør Per Kanding. 

Politichefen drog straks paralleller til et røveri, som blev begået den 3. april 1979, 
hvor to bankbude ligeledes var blevet slået ned på åben gade og frarøvet 4,7 millio-
ner kroner, som de var i færd med at transportere fra posthuset på Frederikssundsvej 
til Handelsbanken. 

Røveriet på Frederikssundsvej er aldrig blevet forbundet med Blekingegadebanden, 
men efter overfaldet på de to unge postfunktionærer ved Vesterport i 1982 var Per 
Kanding enig med dagbladenes konklusioner. De to forbrydelser lignede hinanden til 
forveksling: 

”Det minder meget om postrøveriet på Frederikssundsvej for nøjagtig tre år siden. 
Men vi kan ikke sige, om det er de samme gerningsmænd, for vi ved ikke, hvem der 
begik kuppet dengang.” 
…” 

Hertil forklarede han, at han meget vel kan have udtalt sig sådan til aviserne. Det er en nærlig-
gende parallel at drage. Han har imidlertid ikke nogen klar erindring om sine udtalelser. Han har 
ikke talt med Moos eller forfatterne til bogen.  

Han blev foreholdt, at det s. 426 i ”Blekingegadebanden” af Peter Øvig Knudsen blandt andet 
fremgår som følger: 

”I røveriafdelingen blev tippet fra Rejseholdet til en rapport, som samme dag landede 
på skrivebordet hos afdelingens ledelse. Efter at have haft kontakt med Rejseholdet 
stod det klart, at yderligere oplysninger om de fire mistænkte skulle findes hos Politi-
ets Efterretningstjeneste. 
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Hos PET kunne man bekræfte, at man vidste, at gruppemedlemmerne samarbejdede 
med terrororganisationen PFLP, og at man også hos PET havde en mistanke om, at 
dette samarbejde inkluderede kriminelle aktiviteter i Danmark. Men konkrete beviser 
for, at gruppen skulle stå bag røveriet ved Vesterport, kunne PET ikke umiddelbart 
præsentere. 

Til gengæld kunne PET oplyse, at tjenestens terrorafdeling allerede havde gruppen 
under overvågning. Et par af gruppemedlemmerne blev således telefonaflyttet. 

Efter at have fået denne melding fra PET besluttede lederne i røveriafdelingen, at det 
for tiden ikke var muligt at foretage yderligere efterforskning mod de fire mistænkte. 

Røveriet mod de to postbude ved Vesterport blev nogle måneder senere lagt hen i 
stakken af uopklarede sager. 
...” 

Hertil forklarede han, at han intet kender til det beskrevne forløb. Han har på ingen måde været 
involveret i nogen dialog med PET omkring røveriet. I øvrigt er ledelsen af røveriafdelingen et vidt 
begreb, idet det kan være ledelsen i CX, det kan være ledelsen i en af de to efterforskningsgrup-
per, og det kan være en af de vicekriminalkommissærer, som var på røveriafdelingskontorer. Han 
ville dog normalt være blevet orienteret, hvis nogen i ledelsesgruppen under ham, havde haft en 
sådan kontakt som beskrevet til PET. Han er ikke klar over, hvornår efterforskningen af Vesterport-
røveriet stoppede. 

Han har heller ikke i øvrigt i forbindelse med sin ansættelse ved politiet deltaget i efterforskning af 
sager, hvor Appel-gruppen har været inddraget i efterforskningen. Da han tiltrådte som chef for 
rejseafdelingen fortalte Søndergaard og Siezing ham om efterforskningen af brandattentaterne i 
Århus, og de gav udtryk for, at de var skuffede og frustrerede over, at de blev ringet op af Lund-
green Larsen med besked om at komme hjem på et tidspunkt, hvor de gennem nogle meddelere 
var kommet meget tæt på, hvem der stod bag brandene. Da de vægrede sig mod beslutningen 
om, at de skulle tage hjem, skal Lundgreen Larsen have sagt: ”Bare pak kufferten og kom hjem”. 
De fik aldrig efterfølgende en begrundelse for, hvorfor de skulle komme hjem. Han husker ikke i 
dag, om han fik oplyst navnene på dem, som de stod over for at anholde, eller nærmere oplysnin-
ger om, hvem de var, ud over at brandstiftelserne var politisk motiverede.  

Kl.14.35  blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 17 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 10. februar 2012 kl. 13.00 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Ejgil Martin Dalsgaard med bisidder Lars Nicolaj Jensen. 

Bisidder advokat Ebbe Mogensen var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Ejgil Martin Dalsgaard forklarede blandt andet, at han i 1953 blev ansat i politiet. I 1974 blev han 
stationsleder i Glostrup. Efterfølgende blev han den 1. november 1981 konstitueret som operativ 
chef i PET, hvor han var de næste 11 måneder.  

Han deltog ikke i den daglige efterforskning af sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i 
Glostrup den 7. juli 1980. Han var da kriminalinspektør. Efterforskningen i en sag som denne blev 
varetaget på mellemlederplan, indtil der kom noget vigtigt. Enkelte punkter fra sagen husker han, 
blandt andet var han selv på gerningsstedet, hvor han konstaterede, at en af gerningsmændene 
muligvis havde drukket af en sodavandsflaske, der stod i køkkenet. Det viste sig imidlertid, at det 
var en af vagterne fra/hos forurettede bankdirektør, som havde drukket af flasken uden at fortæl-
le det til nogen, hvilket han påtalte. Han husker ikke, hvem der var leder af efterforskningen. Hans 
stedfortræder på det tidspunkt var Tom Bech, som ikke længere lever. De holdt morgenparole 
hver morgen kl. 8.00, hvor blandt andet de større sager i kredsen blev gennemgået. Alle i styrken 
var derfor bekendt med sagens forløb. Politimesteren havde dagligt møde med stationslederen kl. 
10.00, og politimesteren ville på disse møder også være blevet orienteret om sagens forløb. Her-
udover blev politimesteren naturligvis underrettet uden for sædvanlig mødeaktivitet, hvis der ske-
te noget opsigtsvækkende som f.eks. den foreliggende sag. Han husker ikke, hvilke jurister der i 
øvrigt beskæftigede sig med sagen, idet hans kontakt var direkte til politimesteren på de omtalte 
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formiddagsmøder. Han talte normalt meget med vicepolitimester Ebbe Steen Hansen, og han har 
med sikkerhed drøftet sagen med ham. Sagen står imidlertid meget uklart for ham i dag 

Han blev foreholdt følgende fra avisartikel af 10. juli 1980 i Ekstrabladet:  

”… 
Kriminalpolitiet siger, at banden bestod af mindst fire mænd. Selvom en af dem lig-
nede en sydlænding talte han perfekt dansk. Kuppet var vel forberedt, men amatør-
agtigt og naivt udført, siger kriminalinspektør E. Dalsgaard, som mangler de afgø-
rende oplysninger for at kunne afsløre gidsel-røverne 
...” 

Hertil forklarede han, at det ikke bringer noget frem i erindringen. 

Han husker, at der var noget med et tip i forbindelse med en varevogn, som havde passeret i et 
kryds. Mere husker han ikke om tippet. Han husker heller ikke, om der kom en henvendelse fra 
PET.  

Han blev foreholdt rapport af 9. oktober 1980 udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Torsdag den 25. sept. 1980 henvendte jeg mig hos Glostrup Kriminalpoliti i anledning 
af resultater vedr. ransagning hos J. Holger JENSEN. 

Under denne ransagning fandt man et kort over København. På dette kort var der 
indtegnet nogle områder vest for København, hvilket drev tanken på bortførelsen af 
en bankdirektør fra Forstædernes Bank den 7. juli d.å. 

… blev kort sat ind i sagen og fik overdraget billeder af Jens Holger JENSEN og Niels 
JØRGENSEN med henblik på fremvisning af disse overfor bankdirektøren. 

Senere erfaredes det, at man hos Kriminalpolitiet havde resolveret, at billederne ikke 
skulle vises, idet bankdirektøren og hans hustru havde udtaget 30-40 billeder af 
mænd ”af den type”, og derfor mente man ikke, det ville have nogen betydning ved 
fremstillingen af disse to. 

I den anledning henvendte jeg mig telefonisk torsdag den 9. okt. til afdelingslederen, 
ka. E. Aasberg, Glostrup Kriminalpoliti, overfor hvem jeg kort forelagde sagen. 

Efter endt samtale bebudede Aasberg, at han ville foranledige de omtalte billeder fo-
revist for bankdirektøren. 
...” 

Hertil forklarede han, at han husker noget om et kort, men han kan ikke forbinde nogen detaljer 
hermed. Det foreholdte bringer ikke yderligere frem i hukommelsen. Umiddelbart ville det undre 



	 			 103

bilag

indholdsfortegnelse

 

 
 

ham, hvis Aasberg havde været leder af efterforskningen. Som han husker det, var kriminalassi-
stent Erik Lassen med til at lede efterforskningen. Han kan ikke i øvrigt huske, hvem der indgik i 
ledelsen heraf.  

Han mindes, at der var forbindelser til en sag i Århus. Som han husker det, gav forbindelsen ikke 
bonus. Han husker ikke, at der var kontakt med rejseafdelingen i forbindelse med sagen i Glostrup. 
Efter den daværende områdeopdeling ville rejseafdelingen i øvrigt ikke kunne assistere Glostrup 
Politi. Hvis Glostrup Politi skulle have haft assistance, skulle Københavns Politi have ydet den. Det 
var sjældent, at der var behov for assistance i Glostrup, idet kriminalpolitiet i Glostrup talte 100 
mand.  

Af rapport af 21. november 1980 ”ad sagen vedr. gidseltagning og forsøg på bankrøveri forøvet 
7/7-80 overfor Forstædernes bank …” udarbejdet af ka. E Aasberg fremgår blandt andet: 

”… 
I forbindelse med indtegnede områder på Politikens kort af 1973, formentlig foreta-
get af afdøde Jens Holger Jensen, har ka'erne Benni Poulsen og undertegnede d.d. fo-
retaget undersøgelser i området under 37 og 43 (se oversigtskort). 
...” 

Foreholdt dette forklarede han, at det ikke bringer noget yderligere frem i erindringen. 

Han husker ikke, om han fik oplysninger om, at der andre steder foregik efterforskning mod per-
sonkredsen omkring Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen. Han mindes, at Niels Jørgensen blev 
nævnt som interessant i sagen. 

Han kan ikke sige noget om, hvornår efterforskningen i sagen blev afsluttet, men en sag af denne 
karakter ville ikke blive henlagt. Den ville blive ved med at blive hentet frem. Foreholdt udateret 
”Resume vedrørende forsøg på røveri overfor Forstædernes bank, Hovedvejen 110, 2600 Glostrup 
samt gidseltagning overfor …” forklarede han, at han ikke husker, hvornår resumerapporten blev 
udarbejdet, herunder om det var før eller efter, at han blev konstitueret som operativ chef i PET. 
Det var en selvfølge, at der blev udarbejdet en resumerapport. Fra rapporten blev han foreholdt 
følgende: 

”… 
Der er etableret nær kontakt med rigspolitichefens rejseafdeling, idet man her arbej-
der på opklaring af talrige bokstyverier over hele landet, og hvor der formentlig er ta-
le om såkaldte ”hårde kriminelle”, der også har været nævnt i denne sag. 

Endvidere arbejdes der med opklaring af ”terrorvirksomhed” i Århus, hvor en bestemt 
personkreds undersøges, og hvor der herfra er foretaget nogle undersøgelser, idet  

man ikke kan udelukke, at heromhandlede gerningsmænd kan have ”politisk motiv”  
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bl.a. på grund af det store beløb ”30 millioner kroner”, der blev nævnt overfor bankdi-
rektør … 

Således har rejseafdelingen fået samtlige kopier i nærværende sag. 

Rejsefafdelingen har udfærdiget et mindre referat af vores sag, og sammen med egne 
oplysninger sendt sagen til viderebehandling i PET. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker noget om dette, herunder om kontakt til PET. Fra ove-
nævnte rapport blev han yderligere foreholdt følgende: 

”… 
Det er også bemærkelsesværdigt, at hverken politiets ”meddelere” eller de kriminelle 
på nogen måde har afsløret blot et periferisk kendskab til denne forbrydelse. De hen-
vendelser der er kommet fra denne personkreds, har udelukkende haft baggrund i, 
hvad de kriminelle tidligere har forøvet af lignende ”handlinger”. 

Derfor er tanken om, at det ikke er de sædvanlige ”kriminelle”, der er gerningsmænd 
her, realistisk.  

Opklaringsmulighederne i denne sag er ikke særlig gode, blandt andet fordi de impli-
cerede næppe med sikkerhed vil kunne genkende de skyldige. Her tænkes også på den 
lange tid der er forløbet siden forbrydelsen. 

Eneste kontante bevisligheder politiet har i denne sag, er 2 brudstykker af fingeraf-
tryk, hvoraf det ene – der blev fundet på telefonkolben i en telefonboks – må anses 
for tvivlsomt. 
... 
E. Aasberg.” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker disse overvejelser. 

I PET var han den operative leder af efterretningstjenesten. Han husker ikke, om der, mens han var 
operativ chef i PET, var overvågning af Appel-gruppen eller af danskere med tilknytning til PFLP. 
Han blev foreholdt, at PET overvågede en postboks på Vesterbrogade. Hertil forklarede han, at 
han husker, at der var noget med en postboks, men detaljer omkring overvågningen af postboksen 
erindrer han ikke. En person ved navn, Peter Døllner, bringer ikke noget frem i erindringen.  

Kl. 13.55  blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 18 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 22. februar 2012 kl. 9.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Paul Erich Ropers med bisidder advokat Torben Koch. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat Stine Gry Johannessen og advokat Jens Christensen 
var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Paul Erich Ropers forklarede blandt andet, at han i 1974 blev ansat i en turnusstilling i PET, hvor 
han i 1975 blev han fastansat i en stilling i afdeling C, uro-afdelingen. Omkring et halvt år senere 
kom han til terrorafdelingen, hvor han var frem til 1984 alene afbrudt af en periode i Tønder Politi 
fra den 1. februar 1978 til den 1. december 1978. I 1984 skiftede han område i PET til blandt andet 
administrative opgaver og havde herefter ikke yderligere med terror at gøre. 

Det var på et tidspunkt, efter at han var begyndt i afdelingen, at man i afdeling T første gang blev 
opmærksom på Appel-gruppen. Det skete gennem telefonaflytninger af herboende PFLP-med-
lemmers telefoner. Af telefonaflytningerne fremgik således, at nogle danskere, som senere viste 
sig at være Appel-gruppen, tog kontakt til lederne af den danske PFLP-afdeling, som PET overvå-
gede.   

Han husker svagt, at de fik nogle adresser, i forbindelse med at der i 1975 i Paris blev fundet nogle 
papirer under en aktion mod terroristen Carlos. Foreholdt rapport af 3. september 1975 ”Vedr.: 
Potsbox 24, BBC Vesterbrogade 208 …” udarbejdet af ham, forklarede han, at PET overvågede for-
sendelserne til denne postboks samt hvem, der hentede post herfra. Det viste sig, at det var her-
boende PFLP-medlemmer, som kom og hentede forsendelserne. Når der var oplysninger i korre-
spondancen om, at der kom tilrejsende fra PFLP, foretog man overvågning af besøgene. Han blev 

Blekingegade-kommissionen 
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foreholdt, at der af telex af 16. juli 1975 fra en fremmed tjeneste om fund i en lejlighed i Paris ef-
ter aktionen mod Carlos blandt andet fremgår følgende:  

”… 
3. Danmark 
Kontakt: Der skal skrives til … på følgende adresse. 
… 
Postboks 221, 
Vesterbrogade 208, 
1800 København 
- Nærmere enkeltheder: I hvert brev skal der anføres: ”jeg har et brev til dig fra KAS-
SEM i Beirut”., derefter skal brevet afsluttes således: 
SALIM HAMAR eller MESMAR sender hilsener til sin hustru, som er hos dig.” 
Bemærkninger: 
… 
- ”KAK KOUF med flere medlemmer og tilførsel af den rumænske vare (KAK KOUF).,” 
...” 

Hertil forklarede han, at det ikke bringer noget frem i erindringen, heller ikke om hvorvidt det an-
førte gav anledning til overvejelser omkring de danske organisationer KAK og KUF. 

Han blev foreholdt rapport af 5. januar 1977 ”Vedr.: Marwan Muhammed Ibrahim EL FAHOUM, ... 
alias Abou El Moor eller ”the old man”.” udarbejdet af ham selv. Herom forklarede han, at Fahoum 
var Taysir Kubas udsending fra Beirut. Kuba var selv højt placeret i PFLP. Fahoum var repræsentant 
for Kubas gruppe vedrørende udenrigspolitik og operationer. Når Fahoum kom til Danmark, over-
vågede PET ham i videst muligt omfang.      

Af rapport af 18. februar 1977 ”Vedrørende Jens Holger Jensen …” udarbejdet af PET fremgår 
blandt andet: 

”… 
Sati foretager opkald til Fulda – 8 cifre – 02 – 842298 … 
Ifølge telefonnøglen – KTAS – er Jensen, Klokkedybet 34 i Herlev abonnet på det 
nævnte telefonnummer. 
Folkeregisteret oplyser, at følgende er tilmeldt under Klokkedybet 34 i Herlev: 
Brandmand Jens Holger Jensen 
…  
Forlagsleder Gotfred Appel 
… 
Journalist Ulla Hauton 
...” 
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Foreholdt dette, forklarede han, at det herefter var almindelig kendt i afdeling T, at der var en for-
bindelse mellem Sati Bakier og Jens Holger Jensen m.fl. På det tidspunkt var de 5-6 sagsbehandlere 
i gruppen, og alle havde kendskab til information af denne karakter. Foreholdt, at det fremgår af 
rapport af 24. februar 1977, at Jens Holger Jensen skulle rejse til Bagdad angiveligt for at mødes 
med Taysir Kuba, forklarede han, at en sådan information også ville være kendt af alle i afdelingen. 
For at kunne dække hinanden ind under fravær var det nødvendigt, at alle havde kendskab til in-
formation af denne karakter. 

Han blev foreholdt rapport af 16. september 1977 ”Vedr.: Nubar HOVSEPIAN, alias JOE.” udarbej-
det af ham. Herom forklarede han, at Hovsepian var et PFLP-medlem bosiddende i USA. Som det 
fremgår af rapporten, skulle Sati fortælle om JOE´s tilstedeværelse og forsøge at arrangere et mø-
de mellem ”the grapes”, hvilket var PFLP’s betegnelse for Appel-gruppen, og JOE.  ”The grapes” 
var identisk med ”the apples”. Ved et besøgsmøde som dette overvågede PET i videst muligt om-
fang alt omkring besøget.  

Foreholdt rapport af 13. december 1977 til retten udarbejdet af ham vedrørende forlængelse af 
aflytning af Sati Bakier, PWU med fleres telefoner, forklarede han, at det var tilfældigt, hvem af 
sagsbehandlerne på sagen der udfærdigede en rapport som den foreliggende. 

Han blev foreholdt udskrift af rumaflytning af 2 – 3. maj 1979 af samtale i en lejlighed tilhørende 
et af de herboende PFLP-medlemmer. Af udskriften fremgår blandt andet: 

” … 
Marwan asks Talal to ask these people whether they are prepared to carry out a mili-
tary operation. Sati answers that they may very well agree. 
 ...” 

Hertil forklarede han, at PET havde en person siddende fra en fremmed tjeneste, som oversatte 
samtaler som denne fra arabisk til engelsk. Det citerede vakte naturligvis opmærksomhed hos PET, 
men hvilken konkret operation der skulle være tale om, havde man i PET ingen anelse om.  

Han blev foreholdt rapport fra august 1979 ”Vedr.: PFLP’s ønske om et samarbejde med en på ti-
den ukendt dansk gruppe.” udarbejdet af PET, hvor kontakten mellem PFLP og Appel-gruppen op-
summeres. Hertil forklarede han, at en sådan rapport blev lagt til ledelsen og blev ikke set af de 
andre medarbejdere i afdelingen. Alle medarbejderne i afdelingen ville imidlertid i mere eller min-
dre grad kende delelementerne i rapporten. De arbejdede efter ”need to know” princippet, og 
derfor kunne der være mindre vigtige oplysninger, som de ikke alle havde kendskab til.  

Foreholdt, at det af telex af 31. august 1979 ”Vedr.: To danske statsborgers rejse til Beirut for at 
mødes med bl.a. Tayssir KUBA.” udarbejdet af PET blandt andet fremgår, at Jens Holger Jensen og 
Jan Weimann skulle rejse til Beirut angiveligt for at mødes med Taysir Kuba, forklarede han, at 
man gav oplysninger af denne karakter til fremmede tjenester, således at de fremmede tjenester 
havde mulighed for også at overvåge gruppen og komme med supplerende oplysninger. PET fulgte 
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da Appel-gruppens medlemmer for at faslægge deres færden, der forekom fordækt. Imidlertid var 
det meget svært at følge dem, idet de var meget sikkerhedsbevidste. Man tog også fotos af grup-
pens medlemmer, herunder den 9. oktober 1979 i forbindelse med Jens Holger Jensen og Niels 
Jørgensens afrejse fra Københavns Hovedbanegård mod London. Formålet hermed var, at obser-
vatører, der ikke tidligere havde observeret mod gruppen, fik mulighed for at se, hvordan de per-
soner, der skulle observeres, så ud. 

Han blev foreholdt rapport af 26. oktober 1979 udarbejdet af PET med anmodning til retten om 
tilladelse til at foretage aflytning af Peter Døllners telefon. Hertil forklarede, at de opsummerende 
oplysninger om Appel-gruppen i rapporten ville være kendt af de øvrige i afdelingen, men selve 
rapporten gik alene til afdelingens ledelse og ikke i cirkulation til de øvrige sagsbehandlere i afde-
lingen. Efter ledelsens gennemlæsning af rapporten, ville den gå til juristen, som tog den med i 
retten. På dette tidspunkt var det PET’s fornemmelse, at Appel-gruppens mulige rolle i forhold til 
PFLP var af logistisk karakter f.eks. i form af at sørge for et ”safehouse” i Danmark til en terror-
gruppe i forbindelse med en operation. 

Af telex af 26. august 1980 ”Vedr.: Jens Holger JENSEN …” fremgår blandt andet: 

” … 
1. Det vil sikkert interessere Dem at vide, at JENSEN ankom til London lufthavn den 

23. august 1980 med fly fra Istanbul. Han påstod, at han på grund af vanske-
ligheder i flytrafikken havde været tvunget til at ændre sin Interflug-billet til Kø-
benhavn-Øst-Berlin-Istanbul og retur … Jensen tog til sidst fra London med fly BA 
634, der fløj til København kl. 0925 den 24. august 1980. 
 

2. Under hans transitophold i London lufthavn, benyttede immigrationsofficererne 
sig af lejligheden til kort at udspørge JENSEN om hans rejse og at foretage en flyg-
tig undersøgelse af hans bagage. 

 ...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at det er telex fra en fremmed tjeneste. Den fremmede tjeneste 
har formentlig været opmærksom på PET’s interesse for Jens Holger Jensen fra dennes og Niels 
Jørgensens rejse til London i oktober 1979, hvor PET havde kontakt med den fremmede tjeneste. 
Selve telexen på originalsproget fik de i afdeling T typisk inden for en halv time, efter at den var 
kommet. Man var således i afdelingen bekendt med oplysningerne heri, inden oversættelsen fo-
relå, hvilket som i det foreliggende tilfælde, hvor stemplerne på oversættelsen tyder på, at der er 
gået omkring tre uger, kunne tage noget tid. 

Han husker ikke, hvornår han første gang hørte i PET om brandattentaterne i Århus. Det har for-
mentlig ikke været på et tidligt tidspunkt, idet attentaterne hørte under afdeling C, da der var tale 
om intern uro. Desuden var det kriminelle handlinger, som Århus Politi i første række skulle tage 
sig af. Eventuel bistand fra PET ville herefter naturligt blive ydet af PET’s regionalkontor i Århus. 
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Det var først, da Jens Holger Jensen blev trafikdræbt, at afdeling T blev involveret. På dette tids-
punkt kom Søndergaard og Siezing fra rejseholdet også ind i efterforskningen. Foreholdt rapport af 
29. august 1980 ”Vedr.: Marwan EL FAHOUM …” udarbejdet af ham selv, forklarede han, at Jens 
Holger Jensen havde været forsvundet i en længere periode, og nu var han dukket op igen. Han 
blev foreholdt rapport fra 3. til 15. september 1980 udarbejdet af PET, hvoraf fremgår, at PET i 
denne periode efter anmodning fra ham selv observerede mod Jens Holger Jensens adresse. Hertil 
forklarede han, at han ikke husker baggrunden for anmodningen. I PET blev man opmærksom på 
Jens Holger Jensens død, da en medarbejder læste dødsannoncen. Han husker ikke at have haft 
noget med efterforskningen at gøre herefter. Det var regionalafdelingen i Århus, som primært 
varetog PET’s opgaver i forbindelse med sagen. Han blev foreholdt, at det af rapport af 20. sep-
tember 1980 vedrørende ransagning af Jens Holger Jensens lejlighed udarbejdet af PET blandt an-
det fremgår, at han deltog i ransagningen. Hertil forklarede han, at han ikke husker det, men han 
har selvfølgelig deltaget, når det står i rapporten.     

Han husker, at PET i forbindelse med fund af blandt andet et kort med markeringer af steder i 
Glostrup i Jens Holger Jensens lejlighed tog kontakt til Glostrup Politi vedrørende en eventuel 
sammenhæng med sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980. 
Det var formentlig afdeling C, som tog kontakten til Glostrup Politi, og han har ikke noget nærmere 
kendskab hertil. Han blev foreholdt rapport af 9. oktober 1980 ”Vedr.: Jens Holger JENSEN - …” 
udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Torsdag den 25. sept. 1980 henvendte jeg mig hos Glostrup Kriminalpoliti i anledning 
af resultater vedr. ransagning hos J. Holger JENSEN. 

Under denne ransagning fandt man et kort over København. På dette kort var der 
indtegnet nogle områder vest for København, hvilket drev tanken på bortførelsen af 
en bankdirektør fra Forstædernes Bank den 7. juli d.å. 

… blev kort sat ind i sagen og fik overdraget billeder af Jens Holger JENSEN og Niels 
JØRGENSEN med henblik på fremvisning af disse overfor bankdirektøren. 

Senere erfaredes det, at man hos Kriminalpolitiet havde resolveret, at billederne ikke 
skulle vises, idet bankdirektøren og hans hustru havde udtaget 30-40 billeder af 
mænd ”af den type”, og derfor mente man ikke, det ville have nogen betydning ved 
fremstillingen af disse to. 

I den anledning henvendte jeg mig telefonisk torsdag den 9. okt. til afdelingslederen, 
ka. E. Aasberg, Glostrup Kriminalpoliti, overfor hvem jeg kort forelagde sagen. 

Efter endt samtale bebudede Aasberg, at han ville foranledige de omtalte billeder fo-
revist for bankdirektøren. 
...” 
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Hertil forklarede han, at det ikke bringer yderligere frem i erindringen. Det skulle godkendes af en 
afdelingsleder, hvis der som her skulle udleveres fotos til en politikreds. I en alvorlig sag som Glos-
trup-sagen ville PET efter hans opfattelse give alle oplysninger, som man havde. Han er ikke be-
kendt med, om der var kontakt mellem Glostrup Politi og rejseholdet.   

Af rapport af 6. november 1980 udarbejdet af PET vedrørende møde med rejseholdet angående 
Jens Holger Jensen fremgår blandt andet, at han deltog i mødet, samt følgende: 

”Fredag den 31. OKT 1980 kl. 1330 blev der i filmsalen holdt møde i forbindelse med 
Jens Holger Jensen. 
… 
Medom: Oplyste om baggrunden for Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen og forbin-
delsen til PFLP. 
…: Det politiske problem vedr. forbindelsen til PFLP og de omhandlede personer, hvis 
det blev draget frem i forbindelse med en retssag. Omfanget af oplysninger, for ikke 
at afsløre kilderne. 
Søndergård og Siezing: De må bruge PFLP forbindelsen, da navnene er fundet i JHJ’s 
lommebog. Resten bliver holdt ude. 
Kan bruge PET’s ransagningsrapporter under henvisning til at de er klassificeret, og 
så oplyse om, hvordan de (rejseholdet) er kommet ind i sagen. 
Rejseholdet skal bruge PFLP forbindelsen, men de tidligere skrevne rapporter skal for-
blive hos os. 
De kan bruge de rapporter, som reg. II er i færd med at lave. 
…” 

Han forklarede hertil, at han var med til mødet som observatør for afdeling T, der ikke var direkte 
involveret i sagen. Spørgsmålet om anvendelse af oplysninger fra PET var en sædvanlig problem-
stilling, da det kunne være et problem i forbindelse med en eventuel senere retssag, idet forsvare-
ren i givet fald kunne begære yderligere oplysninger fra PET’s sag. 

Foreholdt rapport af 2. februar 1981 med anmodning til retten om tilladelse til at tilbageholde og 
gennemse postforsendelser til en postboks i en Per Mortensens navn udarbejdet af ham, forklare-
de han, at denne efterforskning lå i afdeling T, da postboksen angiveligt skulle anvendes til korre-
spondance med PFLP. De var da tre til fire sagsbehandlere på PFLP-området og et par stykker på 
nogle andre arabiske grupperinger. De brugte omkring 75 % af deres arbejdstid på PFLP-området. 
Han blev foreholdt, at der i fremsendelsespåtegningen til retten af 3. februar 1981 vedrørende 
ovennævnte rapport af 2. februar 1981 blandt andet anføres: ”Det bemærkes, at Jens Holger Jen-
sen og personer med tilknytning til ham mistænkes for røveri og overtrædelse af straffelovens § 
108.”, uanset at rapporten af 2. februar 1981 alene indeholder oplysninger angående overtrædel-
se af straffelovens § 108 og ikke oplysninger vedrørende røveri. Hertil forklarede han, at han ikke 
var bekendt med fremsendelsespåtegningen, som er udfærdiget af juristen, men han vil antage, at 
det er Glostrup-røveriet,  der tænkes på. 
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Han blev foreholdt rapport af 24. februar 1981 ”Vedr.: Samtale mellem PFLP-kontoret i Beirut og 
Sati Baqir.” udarbejdet af ham. Af notitsen fremgår blandt andet, at Fahoum oplyste, at han endnu 
ikke havde sendt et brev til ”The Apple”. Han forklarede herom, at en sådan rapport ville tilgå af-
delingslederen og herefter blive lagt på sagen. Den indeholdt ikke sådanne oplysninger, at den 
ville blive sendt i cirkulation blandt afdelingens medarbejdere. Når de foretog telefonaflytninger, 
blev der optaget konstant, og de var typisk omkring 24 timer bagud med aflytningen af det ind-
spillede. Hvis de vidste, at der skulle ske noget, havde de mulighed for at aflytte ”på minuttet”, 
således at der sad en person og lyttede direkte med på samtalen. Med hensyn til rumaflytninger 
foregik det ved hjælp af batteripakker, der havde begrænset levetid, hvorfor det var vigtigt at spa-
re på batterierne for ikke at skulle ind i rummet og skifte dem alt for ofte. Apparaturet til en rum-
aflytning blev derfor typisk kun tændt, når man vidste, at der skulle foregå et møde i de aflyttede 
rum.  

Foreholdt telex af 29. maj 1981 ”Vedr.: Marwan EL FAHOUM …” udarbejdet af ham, forklarede 
han, at det er en telex til en fremmed tjeneste om, at Fahoum skulle afholde et møde med arvta-
geren efter Jens Holger Jensen, og mødet skulle muligvis finde sted i den fremmede tjenestes land.  
PET havde da fortsat ikke med sikkerhed fået klarlagt, hvad Appel-gruppens bistand til PFLP bestod 
i, og man søgte at finde frem hertil ved fortsat overvågning af gruppen. De havde chancen, i for-
bindelse med at Fahoum var i et andet land og angiveligt efterfølgende skulle holde møde med et 
af Appel-gruppens medlemmer i den aflyttede lejlighed i Danmark. Muligheden blev desværre 
forspildt, som følge af at det andet lands tjeneste glemte at underrette PET, da Fahoum tog af sted 
mod Danmark, og en telefonsamtale, hvoraf mødetidspunktet også fremgik, blev som følge af den 
førnævnte 24-timers forsinkelse først aflyttet, efter at mødet havde fundet sted. De overvejede 
ikke at tage en samtale med Appel-gruppens medlemmer på dette tidspunkt. Problemet var, at 
gruppens medlemmer opførte sig på samme måde som efterretningsfolk. De var meget sikker-
hedsbevidste, og det ”lidt triste” var, at PET aldrig fik oplysninger om noget, som PET med sikker-
hed kunne sige, at Appel-gruppens forbindelse med PFLP drejede sig om operationelt. PET havde 
således ikke noget konkret på gruppen. Dens medlemmer havde ikke noget stort pengeforbrug og 
skyldte hellere en måneds husleje end at bruge af de penge, som de ikke var kommet retmæssigt 
til.  

Han var ikke involveret i, at efterforskningen af brandattentaterne i Århus blev indstillet. Som han 
forstod det, var det rejseholdet, som besluttede at stoppe efterforskningen, idet man havde efter-
prøvet alle spor, og det var ikke muligt at komme videre. Han hørte ikke noget om, at der var for-
skellige opfattelser omkring, hvorvidt efterforskningen skulle stoppes. Afslutningsresumeerne fra 
sagen vil formentlig være gået til afdeling C, og han mindes ikke at have set dem.  

Han blev foreholdt rapport ”Vedr.: Marwan El Fahoum ….”med kontinuation af blandt andet 19. 
november 1981, hvor han har anført følgende:  

”Det lykkedes aldrig at konstatere, hvorvidt Fahoum indrejste i Sverige, ligesom det 
ikke lykkedes for os, at få hans evt. færden i Danmark fastlagt. 
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Sagen henlagt.” 

Han forklarede hertil, at det var sagen om Fahoums konkrete rejse, der blev henlagt, og ikke over-
vågningen af PFLP som sådan. 

Han erindrer ikke, at han fulgte sagen mod Peter Døllner om dokumentfalsk. 

Han husker ikke at have hørt om kontakt mellem PET og Københavns Politi i forbindelse med røve-
riet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982. Fra den 5. januar 1982 til den 6. maj 
1982 var han på lederkursus, og han var således ikke i afdelingen, da røveriet blev begået.  

Af rapport fra august 1982 udarbejdet af PET fremgår blandt andet: 

”… 
Jan Carl WEIMANN er identificeret medlem af den her i landet værende danske grup-
pe ”The Apple”, hvis synspunkter stemmer overens med PFLP’s. 
Det er en gruppe, der opererer i det skjulte, og som er skabt til ikke at sige og gøre 
tingene på normal måde, hvilket medfører, at det er umuligt at opsnappe informatio-
ner vedrørende gruppens arbejdsområde og meddelelsessystem. 
Således er det kun i et enkelt tilfælde konstateret, at Sati BAKIR og Jan Carl Weimann 
har talt sammen. 
...” 

Hertil forklarede han, at han er enig i, at det som tidligere forklaret var svært at overvåge gruppen. 
PET havde dog på ingen måde givet op og fulgte den fortsat nøje.  

Kl. 11.50  blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 19 

 
PROTOKOL 

 
 

 

Den 22. februar 2012 kl. 13.00 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Niels Christian Medom med bisidder advokat Lars Buurgaard Sørensen. 

Bisidderne advokat Stine Gry Johannessen, advokat Jens Christensen, advokat Ebbe Mogensen og 
advokat Torben Koch var mødt. 

Niels Christian Medom oplyste, at han ønskede at afgive supplerende forklaring til følgende afsnit 
fra sin forklaring afgivet over for kommissionen den 27. januar 2012: 

”… 
Forespurgt, om PET på dette tidspunkt overvejede at skride til handling over for 
gruppen, forklarede han, at efter ”forsvindingsnummeret” kunne man måske set i 
bagklogskabens lys have talt med dem. Det ville i givet fald have været en beslutning, 
der skulle træffes på højere ledelsesmæssigt niveau. ...” 

Hertil forklarede han, at det i givet fald skulle have været de øvrige medlemmer af Appel-gruppen, 
som PET skulle have talt med, idet de ikke kunne finde Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen. I 
øvrigt har det ændret sig væsentligt siden 1979 med hensyn til spørgsmålet om at tage en samtale 
med personer, som PET overvåger. PET oprettede således i 2004 en forebyggende afdeling, hvor 
man i vidt omfang bruger ”præventive samtaler”. Det et begreb, der kom ind i dansk politi sidst i 
80’erne, og altså ikke et begreb, man havde i 1979. Set i bakspejlet og med kendskab til nye og 
nutidige politimetoder kan man godt spørge, om ikke man skulle have benyttet sig af forebyg-
gende midler. Det var imidlertid ikke umiddelbart en mulighed dengang.  

Af resume af 9. juni 1981 vedrørende undersøgelserne mod: JENS HOLGER JENSEN og NIELS JØR-
GENSEN udarbejdet af E. Søndergaard og Arne Siezing fremgår blandt andet: 

”… 

Blekingegade-kommissionen 
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Det skønnes, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere efterforskningsmulig-
heder, der kunne føre til yderligere oplysning i sagen vedrørende røveriet og gidsel-
tagningen i Glostrup. Der synes heller ikke på nuværende tidspunkt at være mulighe-
der, der kunne anvendes til identificering af Axel Mortensen. De tekniske undersøgel-
ser vedrørende fuldmagter og førerbevis er ikke afsluttede.” 

Hertil forklarede han, at han var enig i denne konklusion. 

Foreholdt resume af 9. juni 1981 i sagen mod Peter Døllner udarbejdet af Søndergaard og Siezing, 
forklarede han, at han ikke husker om han så denne, men han var i hvert fald bekendt med rap-
portmaterialet, der lå til grund herfor. 

Han blev foreholdt, at der af resume af 12. juni 1981 i sagen vedrørende Danmarks Socialistiske 
Befrielseshær udarbejdet af Søndergaard og Siezing blandt andet fremgår: 

”… 
Det kan tænkes, at personerne bag DSB har ladet denne gruppe ”uddø”, hvorefter de 
samme genopstår som STATSFJENDERNE, der bl.a. har taget ansvaret for branden i 
Det britiske Konsulat Grenåvej. … 
…” 

Hertil forklarede han, at han ikke kunne tiltræde denne konklusion. Baggrunden herfor var, at når 
man granskede vedkendelsesskrivelserne fra henholdsvis DSB og Statsfjenderne, kunne det ikke 
være de samme forfattere, der havde skrevet dem. PET fik således forskellige, sprogkyndige per-
soner til at læse skrivelserne, og de nåede frem til denne konklusion. Dette anførte han i rapport 
af 25. september 1981, hvormed han fremsendte rejseholdets slutresumeer til Centralafdelingen. 
De personer, som han nævner i fremsendelsesrapporten, mistænkte man for at være Statsfjen-
derne, og det var en anden kreds af personer end Appel-gruppen. Det er fortsat et åbent spørgs-
mål, om Appel-gruppen havde noget med DSB at gøre. Det mente han dengang, og det blev be-
styrket af hans afhøring af Gotfred Appel i forbindelse med efterforskningen efter Købmagergade-
røveriet mv., hvor Gotfred Appel støttede, at der kunne være grundlag for en mistanke. Blandt 
andet pegede Gotfred Appel på den detalje i DSB-skrivelserne, at det nævnes, at staten består af 
militæret, politiet og brandvæsenet, hvilket henset til sidstnævnte Gotfred Appel og Ulla Hauton  
havde opfattet som en typisk joke fra Jens Holger Jensens side. Imidlertid var og blev det en hypo-
tese, at det var Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen, der stod bag DSB attentaterne, og denne 
hypotese blev ikke særlig stærkt underbygget.  

Af resume af 2. juli 1981 i sagen vedrørende Statsfjenderne udarbejdet af Søndergaard fremgår 
blandt andet: 

”… 
Efterforskningen skønnes at have godtgjort, at personkredsen i Danmarks Socialisti-
ske Befrielseshær (DSB) og STATFJENDER meget vel kan være de samme personer – 
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eller i hvert fald alle med tilknytning til kollektivet KRISENS KRÆMMERE og dermed 
også BOLIGKARAVANEN. …” 

Hertil forklarede han, at han tilsvarende var uenig i denne konklusion. Statsfjendernes modus ope-
randi og deres ideologiske holdninger, som de kom til udtryk i deres skrivelser, mindede meget om 
de anarkistbevægelser, der var i Vesttyskland, mens man ikke kunne udlede en fast ideologisk linje 
af DSB’s skrivelser. Der var ikke altid enighed mellem PET og rejseholdet omkring de nævnte grup-
pers ideologiske standpunkter. Han er fortsat meget overbevist om, at Appel-gruppen ikke havde 
noget med Statsfjenderne at gøre.  

Foreholdt rapport af 11. marts 1982 ”Vedr.: Operation … Ang.: Efterforskning omkring de skrivel-
ser, hvor gruppen STATSFJENDERNE tog ansvaret for tre brandstiftelser.” udarbejdet af ham for-
klarede han, at PET fik en kontaktperson på Journalisthøjskolen til at gennemgå diverse skrivelser 
fra sagskomplekset, herunder fra DSB og Statsfjenderne. De personer, som han havde fokus på i 
rapporten, havde ingen forbindelse til Appel-gruppen. Han tog skrivelserne med i forbindelse med 
andre ærinder til kontakten på Journalisthøjskolen. Hverken Århus Politi eller rejseholdet, hvis 
efterforskning var afsluttet, var involveret i denne henvendelse. Kontaktpersonens vurdering be-
styrkede hans opfattelse af, at DSB og Statsfjenderne var to forskellige grupperinger. Rapporten 
blev sendt til ledelsen i Centralafdelingen. Han husker ikke indholdet af en eventuel tilbagemelding 
fra Centralafdelingen.  

Han blev foreholdt blandt andet følgende fra artikel af 12. april 1982 i Ekstra Bladet med overskrif-
ten ”TYSKE TERRORISTER GEMTE SIG I DANMARK”: 

”… 

Da vi netop stod foran anholdelse i sagen, fik vi besked på, at vi skulle pakke sammen 
og tilbage til andet arbejde. Fra nu af skulle PET nok selv klare sagen, siger en krimi-
nalmand, der var med i efterforskningen, ....” 

Desuden blev han foreholdt følgende fra rapport af 16. april 1982 ”Vedr. Artikler i Ekstra-Bladet, 
der omhandler efterforskning, hvor PET er nævnt som en hindring for sagens opklaring.” udarbej-
det af ham selv:  

”… 

I foråret 1981 blev det besluttet, at sagen snart skulle afsluttes, da der ikke øjnedes 
nogen chance for en egentlig opklaring, men hvor vi derimod havde en mistanke til en 
gruppe anarkister i Århus, der var under overvågning. Denne mistanke blev bestyrket 
af oplysninger fra et infiltrationsforsøg, der blev styret af PET i sammenhæng med 
rejseafdelingen. I denne sammenhæng opstod der problemer, da rejseafdelingen 
nægtede at efterkomme de sikkerhedsinstrukser, hvorefter PET kører. Og da PET var 
ansvarlig overfor justitsministeren i denne sag, blev det til sidst nødvendigt – af sik-
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kerhedsmæssige årsager – at udelukke rejseafdelingen for aktivt at være med til ind-
hentningen af disse infiltrationsoplysninger. ....” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker, hvad det citerede fra rapporten helt nøjagtigt drejede sig 
om. De havde ud over Anders Nørgaard flere kontakter i fællesskab med rejseholdet, og de havde 
mange diskussioner med rejseholdet omkring, hvordan man rent sikkerhedsmæssigt skulle køre 
kilder. Det er antageligvis noget herom, som det citerede hentyder til. I forbindelse med Anders 
Nørgaard skulle PET stå for det sikkerhedsmæssige og økonomiske, mens rejseholdet skulle stå for 
det kriminal-efterforskningsmæssige. De to ting var ikke altid helt forenelige, og der kan nemt ha-
ve været noget, hvor han har ”trukket i håndbremsen”. Han er ikke klar over, hvem fra rejseholdet 
det var, som udtalte sig til Ekstra Bladet. Han husker ikke, om hans citerede rapport blev fulgt op 
af Centralafdelingen. Han vil formode, at kriminalinspektøren har taget det op i forbindelse med 
møde med de øvrige stationsledere og med rejseholdet, men det er ikke noget, som han husker at 
have fået tilbagemelding om.    

Som han husker det, drøftede man ikke at drage PFLP-vinklen ind i retssagen mod Peter Døllner. 
Sagen blev kørt som en ren dokumentfalsk-sag. 

I forbindelse med røveriet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982 ringede Sie-
zing til ham og sagde, at han og Søndergaard havde tænkt sig at give Københavns Politi et tip om 
Appel-gruppens medlemmer som mulige gerningsmænd til røveriet. Der lå i henvendelsen en fo-
respørgsel om, hvorvidt PET havde noget imod det. Baggrunden for Siezing og Søndergaards mis-
tanke var lighedspunkter mellem det foreliggende røveri og røveriet mv. i Glostrup den 7. juli 
1980. Han havde ikke nogen bemærkninger til, at de ville tippe Københavns Politi, idet navnene på 
medlemmerne fremgik af akterne i den ”åbne” del af efterforskningsmaterialet efter Jens Holger 
Jensens trafikdrab og dokumentfalsksagen. Han hørte ikke mere til efterforskningen af Vesterport-
røveriet før end efter røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København 
og drabet på en politibetjent den 3. november 1988.  

Han blev tilknyttet efterforskningen heraf straks efter gerningstidspunktet. I begyndelsen ”ravede 
man rundt i blinde”. En af hans første opgaver var at holde øje med nogle kendte kriminelle i År-
hus. Efter en telefonsamtale med Per Larsen om hans viden om Appel-gruppen rejste han i de-
cember til København, hvor hen den 13. december 1988 deltog i et møde i Københavns Politis af-
deling C under ledelse af kriminalinspektør Kurt Olsen. Mødedeltagerne skulle prøve at ”sætte 
nogle ting sammen”. Per Larsen havde sagt, at han antageligvis skulle bruge 14 dage på opgaven, 
og hvis der viste sig at være noget om det Appel-gruppen, kunne der godt gå 2-3 måneder, inden 
han vendte tilbage til Aarhus. Han kom hjem efter tre år. Under forløbet genoptog man efter-
forskningen af blandt andet Glostrup-røveriet. I den forbindelse var han med til en konfrontation, 
hvor bankdirektørens nu næsten voksne barnebarn udpegede Torkil Lauesen som mulig gernings-
mand. Han er ikke bekendt med, om nogen af gidslerne i forbindelse med den oprindelige efter-
forskning af forholdet fik forevist fotos af medlemmer af Appel-gruppen. I perioden inden anhol-
delsen af bandens medlemmer arbejdede han således i en seks-mands-gruppe med kollegaer fra 
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Københavns Politi. Gruppen gennemgik på ny også sagerne fra Ved Vesterport, Lyngby, Herlev, 
Lobeliavej og Daells Varehus. Han indgik på lige fod med de øvrige i gruppen og stod for linjen ud 
til PET. Han skrev delrapporter til Moos’ ”heliumrapport” om brandattentaterne i Århus og Lobeli-
avej-sagen. Han gjorde sig tanker om, hvorvidt efterforskningen i sagerne kunne have været gjort 
anderledes. I den sammenhæng stødte han ikke på afgørende punkter, men alene, at der ved af-
høringen af vidner var nogle spørgsmål, som han godt kunne have tænkt sig, at de havde fået stil-
let oprindeligt. Dog husker han vedrørende Lobeliavej-sagen, at der var et forhold om dels brugs-
tyveri dels dokumentfalsk, der henhørte under henholdsvis ordenspolitiet og kriminalpolitiet. De 
to sager blev ikke kørt sammen, hvilket medførte, at Niels Jørgensen alene fik en bøde på 500 kr. 
for dokumentfalsk, mens forholdet om brugstyveri forsvandt af en for ham ukendt årsag. Han hu-
sker ikke andre deciderede fejl fra de tidligere sager.   

Det er rigtigt som oplyst i Peter Øvig Knudsens bog ”Blekingegadebanden”, at han fik diverse op-
gaver i forbindelse med udarbejdelsen af materiale med henblik på tiltalerejsning mod bandens 
medlemmer for overtrædelse af straffelovens § 114. Han blev foreholdt notat af 22. juni 1989 om 
”PET’s anvendelse af straffelovens § 114” og notat af 8. februar 1990 med samme titel. Han forkla-
rede hertil, at han husker, at PET’s jurister udarbejdede notatet af 8. februar 1990. I hans optik 
havde spørgsmålet om anvendelsesområdet for § 114 ikke været oppe at vende inden Blekinge-
gade-sagen. Man havde uden at sætte spørgsmålstegn herved henvist til denne bestemmelse 
blandt andet i forbindelse med indhentelse af tilladelser til indgreb i meddelelseshemmeligheden 
over for de herboende PFLP-medlemmer. Rapporten af 8. februar 1990 blev udarbejdet til støtte 
for PET’s synspunkter om bestemmelsens anvendelsesområde. Det var et af de helt store spørgs-
mål i sagen, om der var grundlag for at rejse tiltale efter § 114, og han husker, at der under forbe-
redelsen af sagen var stort fokus på, om de kunne bevise, at Appel-gruppens aktiviteter var rettet 
mod danske mål. I øvrigt er det hans opfattelse, at antallet og arten af de våben, der blev fundet i 
lejligheden i Blekingegade sammenholdt med Appel-gruppens ideologiske ståsted, kunne man 
nemt antage, at våbnene var til anvendelse ved aktioner i Danmark, idet PFLP udførte terror uden 
for Mellemøsten, og hvis de skulle anvendes mod et andet europæisk land end Danmark, ville det 
også medføre ændringer af forholdene i Danmark. Det kan man f.eks. se i dag, hvor terroraktionen 
den 11/9 i New York også har betydning for danske forhold. Inden PET gik i gang med arbejdet 
med materialet til brug for en tiltale mod Blekingegade-bandens medlemmer for overtrædelse af § 
114, havde de et møde med statsadvokaten og hans fuldmægtig, Vibeke Uldal. På mødet rede-
gjorde PET for sin teori og holdning til spørgsmålet om overtrædelse af § 114, og hvordan sagen 
påtænktes opbygget. Statsadvokaten havde ingen bemærkninger hertil og var indforstået med, at 
PET fortsatte som skitseret på mødet. Efter et halvt års arbejde afleverede de 11 ringbind om § 
114 til statsadvokaten. Skuffelsen var derfor meget stor, da hans kollega, som afleverede ringbin-
dene, kom tilbage og refererede, at ”det gad de ikke tage sig af”.   

Forespurgt til Taysir Kuba, forklarede han, at pågældende var en af de højtstående arabere, som 
PET havde fokus på, når han skulle besøge herboende PFLP-medlemmer. Desuden optrådte Taysir 
Kubas navn i Appel-gruppens drejebog til kidnapningen af Rausing. Først i 2008 hørte han, at der 
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var kommet en telex af 29. september 1989 fra Udenrigsministeriet til blandt andre PET, og at det 
af den fremgik, at Taysir Kuba angiveligt var villig til at møde frem i en dansk retssal i forbindelse 
med Blekingegade-sagen. I 2008 blev han bedt om at bistå en jurist i PET i et folketingsspørgsmål 
vedrørende telexen, og han oplyste i den forbindelse, at han aldrig havde set telexen før. Som han 
gav udtryk for over for juristen, var det hans indtryk, når han læste telexen, at det var Force 17, og 
ikke Blekingegade-sagen, som blev drøftet mellem Khaddoumi og Uffe Ellemann-Jensen i New 
York. Der har aldrig været påvist nogen forbindelse mellem PLO, som var paraplyorganisation for 
blandt andre PFLP, og Blekingegade-banden. Han blev ikke i 2008 bekendt med, hvordan man i 
PET havde håndteret indberetningen, da man fik den, og han ved det fortsat ikke. Hvis PET havde 
opfattet telexen som vedrørende Blekingegade-sagen, ville den normalt være tilgået Københavns 
Politi. Han husker ikke navnet på den jurist, som kontaktede ham angående telexen.  

Efter hans opfattelse deler PET oplysninger med den politikreds, der har ansvaret for efterforsk-
ningen af et kriminelt forhold. Som eksempler herpå kan nævnes Mexikaner-sagen, hvor PET sam-
arbejdede med Gladsaxe Politi, og i 1993-1994 arbejdede PET sammen med Aarhus Politi i Ægyp-
ter-sagen. Han har derfor studset over, at der i forbindelse med Appel-gruppen skulle være tale 
om noget mystisk. Som han ser det, har PET under hele forløbet med Appel-gruppen ageret som i 
alle andre sager, som han har været involveret i. PET har givet det almindelige politi adgang til alle 
oplysninger, men der har af hensyn til fremmede tjenester og beskyttelse af kilder været restrikti-
oner på anvendelse af nogle af oplysningerne, som herefter har måttet fremskaffes ad andre ka-
naler for at kunne indgå i en åben straffesag. I forbindelse med efterforskningen efter Købmager-
gade-røveriet mv. kan det blandt andet nævnes, at PET i anden sammenhæng havde møde med 
kollegaer fra en fremmed tjeneste, og under mødet blev de pågældende spurgt om et ord, som var 
fundet nedskrevet i drejebogen til røveriet. Det viste sig, at ordet var schweizisk. Herefter hen-
vendte PET sig til Københavns Politi, der sendte fingeraftryk til politiet i Schweiz, der kunne konsta-
tere, at nogle af aftrykkene matchede Marc Rudins. Det er et godt eksempel på, hvordan PET giver 
oplysninger videre til det åbne politi, der efterfølgende kan fortsætte ad officielle kanaler. Angå-
ende Marc Rudin kan han i øvrigt oplyse, at oplysningen s. 66 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn 
Moos genåbner Blekingegadesagen” om, at Marc Rudin i 1981 var i Århus, er forkert. Den person, 
der omtales, var en fransk desertør, som opholdt sig hos en anarkist-gruppe i Århus.  

Det kan bemærkes, at man i 1980 ikke havde en formaliseret udveksling af ”fiduser”, som man har 
det i dag gennem NEC. Dengang gik det mere gennem personlige netværk. Først i forlængelse af 
Blekingegade-sagen blev det formaliserede netværk RC 8000 opbygget.                                                                                                                                                                                                           

Kl. 14.40  blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 20 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 24. februar 2012 kl. 10.00 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Johannes Helmer Pedersen med bisidder advokat Jens Christensen. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat Torben Koch, advokat Lars Buurgaard Sørensen og 
advokat John Petersen ved advokatfuldmægtig Mathilde Kleis var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Johannes Helmer Pedersen forklarede blandt andet, at han i 1968 blev ansat i politiet. I 1978 be-
gyndte 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. 

I forbindelse med røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 
1983 blev han straks efter gerningstidspunktet involveret i efterforskningen. Karsten Høy Petersen 
og han tog, kort efter at alarmen var gået, til Gentofte Hospital for at tale med et bankbud, som 
var blevet slået ned under røveriet. I løbet af nogle timer kom der informationer om, at der var 
vidner, som havde set en mistænkelig bil med svenske nummerplader. Bilen blev om aftenen fun-
det i Vedbæk med nummerpladerne taget af og gemt af vejen tæt ved bilen. Dagene efter blev der 
fundet en jakke samt en bankpose fra Den Danske Bank på et toilet på Vedbæk Station. Visse ting 
omkring dette fund pegede også i retning af Sverige. Foreholdt brev af 4. marts 1983 til Willy Pe-
dersen fra Arne Siezing med tip om en navngiven person uden tilknytning til Appel-gruppen som 
mulig gerningsmand til røveriet, forklarede han, at han ikke hørte om dette tip. Han hørte heller 
ikke om, at vidnet Jim Olsen den 4. marts 1983 med 100 % sikkerhed udpegede Rolf Kenneth 
Carlsson som en af gerningsmændene til røveriet. Alt pegede i retning af Sverige, og allerede den 
3. marts var han sammen med Høy Petersen sat på det svenske spor, hvorefter de den næste må-

Blekingegade-kommissionen 
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ned befandt sig i Sverige. Han havde derfor ikke selv nogen kontakt med Jim Olsen i denne indle-
dende del af efterforskningen. Det er kun fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Ble-
kingegadesagen” s. 90, at han kender til oplysningen om, at Per Larsen fra PET skulle have været 
en del af et af flere hold politifolk, som afhørte Jim Olsen på gerningsdagen. I Sverige arbejdede de 
sammen med tre svenske kollegaer, og de prøvede blandt andet at eftersøge Rolf Kenneth Carls-
son, som var undveget fra fængsel.  

Efterforskningen hos Lyngby Politi af røveriet var ledet af stationsleder Thor Pedersen. I begyndel-
sen arbejdede alle mand på stationen på sagen, men Lyngby Politi var en lille station, og efter en 
uges tid blev indsatsen trappet ned. Det var kun ham og Høy Petersen, som var på sagen i hele 
efterforskningsperioden. På juristsiden var det navnlig vicepolitimester Galle, som var tilknyttet 
sagen. Politimester Søren Sørensen var også i et vist omfang inde over sagen.  

Han var i Sverige, indtil Lyngby Politi omkring den 6-7. april 1983 fik et tip fra PET om anholdelsen 
af to palæstinensere i lufthavnen i Paris. På det tidspunkt var Høy Petersen og en svensk kollega i 
Holland eller Belgien for at undersøge, om Rolf Kenneth Carlsson eventuelt opholdt sig hos en 
kvinde der. Han og Høy Petersen blev ikke umiddelbart orienteret om de anholdte palæstinensere. 
Thor Pedersen ringede ham op i Sverige og fortalte, at der var kommet en henvendelse fra PET om 
nogle danskere, som kunne være interessante i forbindelse med røveriet. Det blev herefter aftalt, 
at han skulle komme hjem snarest muligt med henblik på at forfølge dette spor sammen med Høy 
Petersen, som han skulle ringe til i Holland. Det svenske spor blev herefter foreløbig skrinlagt. Da 
de mødtes på stationen i Lyngby nogle dage efter orienterede Thor Pedersen dem om fundet af 
pengene på de to palæstinensere i Paris. Han mener ikke, at Willy Pedersen var til stede under 
dette orienteringsmøde. De fik ikke noget at vide om, hvad forbindelsen mellem fundene i Paris og 
danskerne skulle være. Der var aftalt et møde i PET, hvor de ville få nærmere oplysninger. Thor 
Pedersen fortalte, at i første omgang var det politimesteren, som havde fået oplysningerne fra PET 
med besked om kun at måtte orientere vicepolitimesteren og stationslederen i kriminalpolitiet. 
Thor Pedersen havde reageret ved at sige, at hvis han ikke måtte orientere ham og Høy Petersen, 
da ville han ikke have yderligere med oplysningen at gøre. Herefter havde politimesteren hen-
vendt sig til PET på ny og fået grønt lys til at orientere Høy Petersen og ham. Til mødet hos PET 
deltog han selv, Høy Petersen og Willy Pedersen fra Lyngby Politi. Fra PET deltog juristen Mose 
Hansen, Per Larsen og nogle sagsbehandlere, herunder en ved navn Dinesen. Han havde ikke tidli-
gere i forbindelse med andre sager prøvet at samarbejde med PET. Der var lagt op til, at dette var 
et indledende møde, som ville blive fulgt op at et senere møde, hvor de ville få yderligere informa-
tioner. Det senere møde skulle aftales med Dinesen. De blev på det indledende møde orienteret 
om, at det var en gruppe kaldet Appel-gruppen bestående af Niels Jørgensen, Torkil Lauesen, Jan 
Weimann og Peter Døllner, som PET satte i forbindelse med de to palæstinensere, der var anholdt 
i lufthavnen i Paris. Forbindelsen til de anholdte palæstinensere skulle være gennem herboende 
arabere, navnlig en person ved navn Sati Bakier, som var formand for en palæstinensisk ven-
skabsforening. Desuden fik de oplyst, at de to anholdte palæstinensere et halvt år tidligere havde 
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været i København i et par dage. De blev orienteret om, at det var dybt fortrolige oplysninger, som 
de ikke måtte tale med andre end ledelsen i Lyngby Politi om, og de fik ikke noget materiale udle-
veret. Dinesen gav dem pålæg om, at oplysningerne ikke måtte skrives ind i rapporter eller bruges 
som begrundelse i anmodninger til retten om indgreb i meddelelseshemmeligheden, ligesom det 
ikke i øvrigt måtte komme til offentlighedens kendskab, at der var danskere, som havde samarbej-
det med terrorister. Det næste møde, som var med Dinesen, var en eller to dage efter og foregik 
på Dinesens kontor. Han husker ikke, om der var andre end Dinesen fra PET til stede under mødet. 
Dinesen viste dem nogle personoplysninger vedrørende de fire danskere. Materialet var ikke sær-
ligt omfangsrigt. Personsagerne på de fire var højst 3-4 cm tykke. Han mener ikke, at Jens Holger 
Jensen på noget tidspunkt blev nævnt af PET, og om der lå noget på sagerne vedrørende Jens Hol-
ger Jensen, husker han ikke. Der var ikke i nogen af sagerne noget om røveriet mv. i Glostrup den 
7. juli 1980. Hvis der havde været oplysninger herom i materialet, ville de have reageret på det. De 
fik lov at kigge i materialet og tage notater, men de måtte ikke få kopier, og PET ville se deres no-
tater, inden de gik. Han havde ikke noget indtryk af, om PET på dette tidspunkt selv ”kørte en ef-
terforskning” mod de nævnte danskere, eller om PET mistænkte dem for andet end det forelig-
gende røveri. De fik ikke nogen gennemgang af baggrunden for PET’s overvågning af Appel-grup-
pen eller en fuldstændig redegørelse for, hvilket materiale PET havde om gruppen. Han og Høy 
Petersen noterede stort set alene navne, personnumre og adresser ned på de fire nævnte perso-
ner. Det blev ikke diskuteret i denne forbindelse, om de måtte indlede en efterforskning mod Ap-
pel-gruppen. Muligvis var det først på dette møde, at de fik de nærmere oplysninger om forbindel-
sen mellem Appel-gruppen og de anholdte palæstinensere, herunder disses rejse til København et 
halvt år tidligere. Materialet, hvoraf disse oplysninger fremgik, fik de ikke at se. På mødet fik de 
oplyst den rette identitet på de anholdte palæstinensere, hvilket de nogenlunde samtidig også fik 
oplyst fra Interpol. Oplysningerne herom noterede de også ned. De spurgte, om PET havde fotos 
og fingeraftryk vedrørende de fire nævnte danskere, hvilket PET oplyste, at man ikke havde. Han 
mener, at de fik oplysninger om telefonaflytninger, som forbandt Appel-gruppen og Sati Bakier. 
Det var hans opfattelse, at PET gav dem oplysningerne for at have sit alibi i orden, når det på et 
tidspunkt kom frem til offentligheden, at der var anholdt to palæstinensere med 6 millioner d.kr. i 
Paris. De fik ret hurtigt oplysning om, at der var et dansk telefonnummer i en af de anholdtes no-
tesbog. Han husker ikke, om det var gennem PET eller Interpol, at de fik denne oplysning.      

Han og Høy Petersens rejse til Paris blev forberedt med retsanmodning af 14. april 1983, som gik 
gennem Retten i Lyngby, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet. Desuden faxede de retsan-
modningen til Interpol i Frankrig for at få en hurtigere godkendelse af de ønskede tiltag. Retsan-
modningen og planlægningen af rejsen til Paris blev ikke på forhånd drøftet med PET. Inden afrej-
sen til Paris var de ude hos PET yderligere en gang. Dette møde var kommet i stand, efter at de 
hjemkommet fra det andet møde havde beklaget sig i høje toner til både deres stationsleder og 
politimester over de restriktioner, der var blevet lagt på anvendelsen af oplysningerne, som de 
havde fået hos PET. Det medførte, at de blev inviteret ud til PET igen. På mødet fik de imidlertid et 
så kæmpestort materiale stillet til rådighed, at det var helt uoverskueligt. De fik ikke oplysninger 
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om, hvor i materialet der eventuelt kunne være noget af betydning for dem, og det ville tage dem 
selv flere uger, hvis de skulle læse alt materialet igennem, og den tid havde de ikke til rådighed. 
Materialet bestod af telefonaflytninger fra en længere periode. Ingen fra PET bistod ved gennem-
gangen af materialet, som lå på et bord, da de kom. Eftersom ingen andre måtte indvies i de for-
trolige oplysninger, var der ikke mulighed for f.eks. at lave et læsehold hos Lyngby Politi. De følte 
ikke, at der var grobund for at bede om assistance fra PET eller om lov til at indvi andre fra Lyngby 
i de fortrolige oplysninger. I øvrigt var det tæt på afrejsen til Paris, at de var derude, og de havde 
meget at se til. Der var kun de to på sagen som efterforskere på dette tidspunkt, og det gjorde, at 
de tidsmæssigt var meget hængt op.  

Ved afrejsen til Paris mødte de i Kastrup Lufthavn en mand fra PET samt dennes kvindelige tolk. 
Han husker ikke, om de var orienteret herom på forhånd. I Paris blev de fra lufthavnen kørt ind til 
det franske antiterrorkorps-afdeling, som de skulle arbejde sammen med under opholdet. Dagen 
efter havde de møde med den franske undersøgelsesdommer, som havde ansvaret for sagen med 
de to palæstinensere. Undersøgelsesdommeren skulle tillade, at de kunne foretage de i retsan-
modningen anførte efterforskningsskridt. Undersøgelsesdommeren følte imidlertid, at der var så-
danne politiske undertoner i sagen, at det skulle være præsidenten for undersøgelsesdommerne, 
som gav tilladelsen. De måtte derfor køre gennem Paris for at komme til dennes kontor. Præsiden-
ten gav dem herefter tilladelsen. Kommunikationen foregik gennem Frank Madsen, som Interpol 
havde stillet til rådighed for ham og Høy Petersen blandt andet som tolk. PET-medarbejderen og 
dennes tolk var med på turen. Dagen efter fik de lejlighed til at tale med de to arrestanter. Den 
første, de skulle tale med, var Munder, der dog ikke ville udtale sig. Spørgsmålene til arrestanterne 
blev stillet af en fransk kollega, som også skrev afhøringsrapport. Der var ikke på forhånd nogen 
aftale om indholdet af spørgsmålene. Under den efterfølgende afhøring af den anden ved navn 
Toman, fik han imidlertid af den franske udspørger at vide, da han stillede et spørgsmål omkring 
pengesedlerne, at han ikke måtte stille spørgsmål herom, og spørgsmålet ville ikke blive stillet. 
Begrundelsen var, at spørgsmålet om pengene henhørte under undersøgelsesdommeren, og det 
måtte politiet ikke blande sig i. Efterfølgende ringede han hjem til Thor Pedersen og spurgte, om 
Thor Pedersen havde været orienteret om denne begrænsning af deres afhøringstema. Thor Pe-
dersen oplyste, at det havde han ikke hørt om. Afhøringen af Toman endte meget brat. Toman 
havde benægtet at have været i andre skandinaviske lande end Sverige. Da de foreholdt Toman, at 
de vidste, at Toman havde været i København på et tidspunkt, ville Toman ikke tale yderligere med 
dem. PET-medarbejderen og dennes tolk var med til afhøringerne. Under opholdet i Paris talte de 
ikke med PET-medarbejderen om sagen. PET-medarbejderen ville overvære alt, hvad de foretog 
sig, mens PET-medarbejderen selv flere gange trak sig tilbage med den franske efterretningsofficer 
og drøftede nogle ting, som de ikke måtte høre. Der var ikke deciderede gnidninger mellem dem 
og PET-medarbejderen, men der var ikke tale om et samarbejde, herunder udveksling af oplysnin-
ger. Det var ensidigt PET-medarbejderen, som overværede deres efterforskningsskridt. Under op-
holdet i Paris var de senere ude i lufthavnen og se de beslaglagte pengesedler. De skrev serie- og 
løbenumre ned på en række af sedlerne i håbet om, at Den Danske Bank eller Nationalbanken på 
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det grundlag ville kunne fastslå, at sedlerne stammede fra røveriet i Lyngby. Efter hjemkomsten 
viste det sig imidlertid ikke at være muligt. De drøftede ikke med fransk politi eller PET, hvordan 
de skulle gå videre med efterforskningen, når de kom hjem til Danmark. Heller ikke Sati Bakier blev 
drøftet.  

Først efter hjemkomsten til Danmark fik de klarlagt, at det danske telefonnummer i den ene an-
holdtes notesbog var Sati Bakiers. De spurgte ikke PET, inden de tog ud og afhørte Sati Bakier, idet 
de betragtede oplysningen om hans telefonnummer som fremkommet gennem deres egen efter-
forskning. Herefter ville det være ”legalt” at tale med Sati Bakier. Sati Bakier forklarede under 
samtalen, at han ikke kendte noget til pengene i Paris, og at han ikke troede på, at en indsamling i 
Danmark til fordel for den palæstinensiske sag ville kunne indbringe 6 millioner kr. De foreviste 
ham fotos af Toman og Munder. I første omgang kunne Sati Bakier ikke genkende dem. Efter nogle 
yderligere spørgsmål mente Sati Bakier imidlertid, at han nok havde mødt Toman i forbindelse 
med et møde i Berlin. Han og Høy Petersen vidste, at han ikke talte sandt, idet de havde oplysnin-
gerne fra PET om, at Sati Bakier havde holdt møde med de to palæstinensere året før, men henset 
til de restriktioner, som PET havde lagt på oplysningerne, kunne de ikke foreholde Sati Bakier det-
te. Sati Bakier lovede at vende tilbage, hvis han hørte noget af interesse. De hørte imidlertid ikke 
noget fra Sati Bakier, og senere rettede de derfor selv henvendelse til Sati Bakier, som ikke havde 
yderligere oplysninger. Han blev foreholdt, at kommissionen har konstateret, at der i PET’s akter 
er kopi af Høy Petersens rapport af 9. maj 1983 vedrørende afhøringen af Sati Bakier. Hertil forkla-
rede han, at PET ikke automatisk ville få kopi af en sådan rapport. Han husker ikke baggrunden for, 
at PET har fået kopi af den foreholdte rapport. Han mindes ikke, at der var kontakt med PET i tiden 
umiddelbart efter hjemkomsten fra Paris.   

Foreholdt resumerapport af 10. maj 1983 ”vedr. væbnet røveri mod pengetransportbil onsdag d. 
2.3.83 kl. ca. 14.07 ud for Lyngbygårdsvej 143, 2800 Lyngby, hvor der blev røvet ca. d.kr. 8,3 mill.” 
udarbejdet af ham vedrørende blandt andet efterforskning af det svenske spor, forklarede han 
blandt andet, at de drøftede med de svenske rejseholdsfolk, om det kunne være muligt, at Rolf 
Kenneth Carlsson eller Clark Olofsson havde begået røveriet, og at pengene herefter var endt hos 
de to palæstinensere. Svenskerne mente, at det var usandsynligt henset til deres kendskab til de 
to svenske kriminelle og disses kontakter. Selv var de heller ikke i tvivl om, at det rigtige spor var 
det danske. ”Man kan imidlertid aldrig sige aldrig, når man ikke har nagelfaste beviser eller en til-
ståelse.”    

Han blev foreholdt brev af 16. maj 1983 fra Nationalbanken til Lyngby Politi om bekræftelse på, at 
de i Paris beslaglagte pengesedler efter undersøgelse for fingeraftryk ville kunne ombyttes i Natio-
nalbanken. Han forklarede hertil, at det ikke var efter aftale med det franske politi, at Lyngby Politi 
rettede henvendelse til Nationalbanken. Det var Høy Petersen, som henvendte sig til Nationalban-
ken, hvorefter han selv, Høy Petersen og Willy Pedersen var til møde i Nationalbanken. Det fore-
holdte brev var svar på deres forespørgsel under mødet. Arbejdsfordelingen mellem ham og Høy 
Petersen var således, at det helt overvejende var Høy Petersen, som tog sig af arbejdet med un-



	 124	 		

bilag

indholdsfortegnelse

 

 
 

dersøgelse af pengesedlerne for fingeraftryk mv. Blandt andet indhentede Høy Petersen fingeraf-
tryk fra de ansatte i de bankfilialer, som de røvede sedler stammede fra, idet man ved en match 
mellem et fingeraftryk på pengesedlerne i Paris og en af de ansattes fingeraftryk ville have bevis 
for, at sedlerne stammede fra røveriet i Lyngby.  

I forløbet efter hjemkomsten talte de nogle gange i telefon med medarbejdere fra PET, men de 
holdt ingen møder med PET, som han husker det. De koncentrerede sig om at forfølge de spor, 
som de havde efter rejsen til Paris. Han blev foreholdt, at der af telex med ”Emne: Anholdelse af 
PFLP-funktionærerne Mohamed TOMAN, og Munder Hassan MAHMOOD i Paris den 26.03.1983.” 
sendt af PET til et efterretningsnetværk den 20. maj 1983 blandt andet fremgår: 

”… 
2. Efterforskningen har vist, at der formentlig er svenske kriminelle personer involve-
ret i røveriet, bl.a., Rolf Kenneth CARLSSON. 

3. Gennem samarbejdet mellem efterforskningsgruppen fra Danmark og Svensk Poli-
tis ”rejsehold” har vi bragt i erfaring, at Munder Hassan MAHMOOD havde fået vi-
sum til Sverige den 10. FEB 1983, idet han udgav sig for at være diplomat ved Syd-
Yemens ambassade i Stockholm. 

Han skulle også have været i Sverige i 1982 for at besøge sin ”familie”.  

4. Vi mener, at Munder Hassan MAHMOOD er identisk med Ghazi Ahmed Ali 
MASSOUD, … der er medlem af PFLP’s ”Foreign Spheres Departement”, og at han i 
den anledning er koordinator for nogle lande i Europa.”  
...” 

Han forklarede hertil, at de havde orienteret PET om deres efterforskning mod Rolf Kenneth Carls-
son. De fik på et tidspunkt oplysningerne om Munders falske identitet. Han husker ikke, hvornår 
det var.  

Foreholdt brev af 27. maj 1983 fra politimesteren i Lyngby til Interpol med forespørgsel om, hvilke 
formaliter der efter fransk ret skulle være opfyldt for at afhøre de anholdte palæstinenserne om 
diverse spørgsmål, foretage undersøgelse af pengesedlerne for fingeraftryk mv., forklarede han, at 
brevet sandsynligvis blev udarbejdet, efter at han, Høy Petersen, Thor Pedersen og muligvis en af 
juristerne havde drøftet, hvordan man kunne komme videre i sagen. De opfattede Frankrig som et 
vanskeligt land at samarbejde med, og de ville derfor trække på Interpols erfaring med franske 
forhold.  

Han blev foreholdt retsbog af 28. juni 1983 fra Retten i Lyngby, hvorefter de franske myndigheder 
blandt andet anmodes om en fingeraftryksundersøgelse af de beslaglagte pengesedler, og det 
nævnes, at fingeraftryk optaget i Danmark af en række personer, der havde haft berøring med 
pengesedlerne fra røveriet i Lyngby, ville blive stillet til rådighed af dansk politi, samt at der alter-
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nativt anmodes om frigivelse af de beslaglagte pengesedler til Rigspolitichefen, Centralbureauet 
for Identifikation mod, at Nationalbanken sender et tilsvarende beløb til den kompetente franske 
myndighed. Hertil forklarede han, at det i begyndelsen havde været planen, at det var danske fin-
geraftrykseksperter, som skulle have været til Paris og foretage undersøgelserne medbringende de 
indhentede fingeraftryk. Til det formål havde Høy Petersen en aftale med CFI, som havde indvilli-
get i at stille en mand til rådighed, der kunne rejse til Paris. Imidlertid fik de på et tidspunkt en 
melding fra Frankrig om, at der ikke skulle komme en dansker og foretage undersøgelserne. Det 
skulle franskmændene nok selv tage sig af. Forslaget om alternativt at ombytte pengesedlerne var 
også en ide, som de havde fået i Lyngby Politi. Det ønskede franskmændene imidlertid heller ikke.  

I løbet af sommeren 1983, hvor de var ved at løbe tør for efterforskningsmuligheder i sagen, rekvi-
rerede de en kopi af akterne fra sagerne om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i Glostrup 
den 7. juli 1980 og røveriet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982, idet der var 
lighedspunkter i fremgangsmåden ved disse røverier med røveriet i Lyngby. De ville se, om der i 
disse sager var oplysninger, som de kunne arbejde videre med. De fik kopi af alle akter i sagerne. I 
Glostrup-sagen var der ingen oplysninger om Appel-gruppen. Han mindes heller ikke at have set 
en gennemgang af Glostrup-sagen udarbejdet af Arne Siezing fra rejseholdet eller i øvrigt materi-
ale vedrørende brandattentaterne i Århus i akterne fra Glostrup. I akterne fra Vesterport-røveriet 
lå blandt andet en rapport af 19. april 1982 med et tip om de fire navngivne Appel-gruppe med-
lemmer som mulige gerningsmænd til røveriet. Når der tilsyneladende ikke var fortaget efter-
forskning mod de fire medlemmer, gik han ud fra, at det skyldtes, at der var lagt restriktioner på 
anvendelsen af tippet, således at det ville kræve PET’s tilladelse at anvende det.    

På et tidspunkt i august 1983 kom der en oplysning om, at en af palæstinenserne havde tilstået, at 
pengene stammede fra røveriet i Danmark. Han husker ikke, hvorfra oplysningen kom. Han blev 
foreholdt telex af 10. juni 1983 fra en fremmed tjeneste til PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
2. I henhold til en troværdig kilde, som er yderst sårbar i forbindelse med PFLP, kom-
mer de penge, der blev beslagt hos Toman og Munder, fra et væbnet røveri begået i 
Danmark af personer fra en ekstremistisk organisation i Danamrk på vegne af PFLP. 
Pengene skal være blevet bragt til Frankrig, måske ved hjælp af en PFLP-repræsen-
tant i Danmark, og overgivet til Ghazi i Paris. 
 
Vi beder Dem være yderst forsigtige i brugen af ovenstående oplysninger, men beder 
Dem samtidig hurtigst muligt meddele os, hvad De mener.  
...” 

Han forklarede hertil, at som han erindrer det, fik de i en telefonsamtale med Interpol eller PET at 
vide, at det var en af de anholdte, som havde erkendt, at pengene stammede fra røveriet i Lyngby. 

Af rapport af 4. august 1983 ”Vedr.: De i Paris anholdte PFLP-folk, der mistænkes for pengerøveri i 
Lyngby pkr.” udarbejdet af PET fremgår blandt andet: 
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”Vkk. Willy Petersen, Lyngby kripol., forespurgte mig i dag telefonisk, om Lyngby Po-
liti i forbindelse med en retsanmodning om udlevering af de 2 PFLP-folk måtte bruge 
en oplysning, som de havde fået i PET under efterforskningen. Det drejede sig om en 
oplysning til den franske tjeneste fra en af dennes kilder i PFLP. Han skulle have be-
kræftet over for franskmændene, at pengene fra røveriet stammede fra det røveri, 
som var foregået i Lyngby politikreds.  
… 
Lyngby politi ville også kontakte JM med henblik på at søge råd i en sådan udleve-
ringssag, men ville forinden gerne spørge, om de måtte bruge den anførte oplysning.  
--- 
Det er aftalt med WP, at Lyngby Politi ikke må anvende den nævnte oplysning, med-
mindre den franske tjeneste kunne godtage et sådant skridt.   
...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke er bekendt med denne samtale, herunder oplysningen 
om, at det skulle være en kilde i PFLP, som havde bekræftet, at pengene stammede fra røveriet i 
Lyngby. Han havde ikke selv nogen kontakt med PET på dette tidspunkt.  

Foreholdt, at Retten i Lyngby i henhold til retsanmodning af 16. august 1983 på foranledning af 
anmodning fra Lyngby Politi anmodede de franske myndigheder om, at de anholdte palæstinen-
sere måtte blive udleveret til Danmark til videre retsforfølgning, og at de 6 millioner d.kr. beslag-
lagdes, forklarede han, at de forinden løbende havde haft drøftelser om at anmode om disse rets-
skridt. Det var først nu, hvor de kunne henvise til, at pengene stammede fra et røveri i Danmark, at 
juristerne mente, at der var grundlag for en mistanke om hæleri med hensyn til de røvede penge 
mod de to anholdte palæstinensere og dermed også grundlag for at fremsætte den foreholdte 
anmodning. Det blev ikke da overvejet at se nærmere på de bilag, som PET på det tredje møde 
havde stillet til rådighed for dem. De var travlt optaget med de andre spørgsmål i sagen, og de 
indgik i den sædvanlige vagtordning hos Lyngby Politi, hvilket optog omkring en uges arbejdstid 
hver måned. Deres tid var derfor knap. Heller ikke Willy Pedersen eller Thor Pedersen berørte mu-
ligheden for at se på materialet hos PET.  

Siden de var kommet hjem fra Paris og til midt i august, havde de brugt meget tid på spørgsmålet 
om fingeraftryk, men når tiden tillod det, foretog navnlig han selv observationer ved de fire navn-
givne Appel-gruppe medlemmers bopæl, hvor han registrerede deres køretøjer og hvilke personer, 
de var sammen med. Det var af egen drift, at han gjorde det. Han skrev ikke rapporter om det, idet 
der aldrig kom noget egentligt brugbart ud af det. På et tidspunkt havde han set et foto af Niels 
Jørgensen. De øvrige havde han ikke set fotografier af. Thor Pedersen var bekendt med hans ob-
servationer mod gruppen. Han drøftede det ikke med Willy Pedersen eller juristerne, men han går 
ud fra, at i hvert fald Willy Pedersen var orienteret om det af Thor Pedersen. Det var svært at fore-
tage andre efterforskningsskridt mod Appel-gruppen, da de ikke havde oplysninger, som kunne 
danne grundlag for en aflytnings- eller ransagningskendelse. Der var heller ikke grundlag for at 
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tage dem ind til en samtale. De havde derfor ikke nogen drøftelser med ledelsen om andre tiltag 
mod gruppen end observationerne.  

På et tidspunkt kom Willy Pedersen og fortalte, at undersøgelsesdommeren fra Frankrig ville ringe 
til dommer Sølling i Lyngby. Under samtalen, som foregik gennem tolk, var Willy Pedersen til ste-
de. Emnet for samtalen var navnlig undersøgelsen af pengesedlerne og spørgsmålet om udlevering 
af de to anholdte til Danmark. Han blev foreholdt uformel oversættelse af radiogram af 19. august 
1983, hvorved Interpol fremsendte meddelelse fra undersøgelsesdommer Filippi til dommer Søl-
ling, hvor undersøgelsesdommeren blandt andet bekræftede deres samtale den 17. august 1983 
vedrørende retsanmodning af 1. juli 1983 og en række forhold omkring pengesedlerne. Hertil for-
klarede han, at han ikke husker, om de i Lyngby Politi drøftede, at retsanmodningen af 16. august 
1983 om blandt andet udlevering af de to anholdte ikke blev nævnt i radiogrammet. Vedrørende 
bemærkningerne i radiogrammet om fingeraftryksundersøgelserne husker han ikke nærmere, idet 
det som forklaret var Høy Petersen, som varetog det meste her omkring. De havde ikke fingeraf-
tryk af Appel-gruppens medlemmer. Det var således alene fingeraftryk fra bankansatte, som var 
sendt til Frankrig.  

Han blev foreholdt udateret notat fundet i akter angiveligt fra Lyngby Politi. Af notatet fremgår 
blandt andet:  

”Niels Jørgensen, fingre? 
… 
Thorkild Lauesen, p.t. formtl. uden beskæftigelse. 
… 
Peter Dølner, foto + fingre 
… 
Jan Carl Weimann, ansat bl.a. i regnecentralen. 
… 
Møde den 8. sept. med Ki. Per Larsen, pfm. Mose Hansen, ka. Ropert, ka. Dinesen. 
 
Liste til Sæpo over beboerne i Falkenberg i området, hvor nr. pl. blev stjålet.” 

Hertil forklarede han, at han ikke kender notatet, og han har ikke deltaget i et møde den 8. sep-
tember med de nævnte personer eller hørt herom. 

Foreholdt rapport af 23. september 1983 ”vedr. røveri af kr. 8,3 mill. forøvet d. 2.3.1983 ud for 
Lyngbygårdsvej 143, 2800 Lyngby” udarbejdet af ham blandt andet om samtale med den franske 
undersøgelsesdommer, forklarede han, at han ikke selv var med til mødet. Det var deres indtryk, 
at franskmændene forhalede sagen og ikke var særlig samarbejdsvillige.  Af rapporten fremgår 
blandt andet: 

”… 
Fremgangsmåden m.h.t. originalkendelsen m.v. er aftalt mellem pm. Søren Sørensen, 
SA Merlung, JM. samt pm. Ole Stig Andersen PET. 
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Vkk. Willy Petersen er udpeget til koordinering af CFI-mandens afrejse til Paris m.v..” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker baggrunden for det foreholdte.  

Foreholdt, at det fremgår s. 85 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesa-
gen”, at Arne Siezing på et tidspunkt i efterforskningsforløbet tippede Willy Pedersen om Appel-
gruppens medlemmer som mulige gerningsmænd til røveriet i Lyngby, forklarede han, at han ikke 
hørte om dette tip dengang. En gang i løbet af sommeren eller hen mod efteråret 1983 hørte han, 
at Arne Siezing havde været ude på stationen og have en samtale med Willy Pedersen om røveriet 
i Lyngby, men han hørte ikke nærmere om, hvad samtalen havde drejet sig om. Han havde fundet 
det naturligt, at Willy Pedersen havde orienteret ham og Høy Petersen om et eventuelt tip fra Sie-
zing om Appel-gruppens medlemmer. Efter denne periode var han og Høy Petersen igen begyndt 
at få andre sager og var ikke længere fuld tid på røveriet på Lyngbygårdsvej. Af tidsmæssige årsa-
ger stoppede hans observationer derfor mod gruppens medlemmer i begyndelsen af efteråret 
1983. De tog sig herefter af de oplysninger, som kom ind i sagen, men der var ikke længere nogen 
aktiv efterforskning. Der var ikke andre spor end pengesedlerne og de anholdte i Frankrig. Han 
hørte på et tidspunkt, at Høy Petersen havde en aftale med PET om, at PET skulle prøve at få Torkil 
Lauesens fingeraftryk, angiveligt ved at Torkil Lauesen skulle tage på en ølflaske. Han husker ikke, 
om det lykkedes at få brugelige fingeraftryk af Appel-gruppens medlemmer.  

Ham bekendt blev det ikke overvejet at anmode om assistance fra Københavns Politi. Assistance 
fra Københavns Politi til overvågning af Appel-gruppens medlemmer ville i øvrigt have indebåret, 
at medarbejdere fra Københavns Politi skulle orienteres om de fortrolige oplysninger fra PET, hvil-
ket ville have været i strid med PET’s instrukser omkring behandlingen af oplysningerne.    

Han og Høy Petersen havde ikke noget med sagens papirgang, som lå hos juristerne, at gøre, og 
efter at han var overgået til sædvanlig tjeneste i efteråret 1983 fulgte han ikke kommunikationen i 
sagen løbende. Han og Høy Petersen hørte, når der var sendt eller modtaget et brev, herunder om 
dommen over de to anholdte. Der blev rykket flere gange vedrørende udlevering af pengesed-
lerne. Det gav imidlertid ikke resultat. På et tidspunkt var der en retsanmodning, som skulle for-
nyes. Foreholdt retsbog af 31. januar 1984 fra Retten i Lyngby om frigivelse af og oversendelse af 
de 6 millioner kr. til Danmark, forklarede han, at der trods den fornyede retsanmodning ikke skete 
noget. På et tidspunkt fortalte Galle, at der var kommet en henvendelse fra Justitsministeriet om, 
at ministeriet ikke videresendte retsanmodningerne, og at der ikke skulle ske mere i sagen. Mini-
steriet gav ikke nogen begrundelse for det. Orienteringen herom fik han på et møde, hvor Høy 
Petersen, Thor Pedersen og Galle deltog. På mødet orienterede Galle om, at den foreholdte rets-
anmodning ikke ville blive videresendt, og i øvrigt skulle de ikke foretage sig mere i sagen. Han 
blev foreholdt notat af 2. februar 1984 udarbejdet af politimester Søren Sørensen. Af notatet 
fremgår:  
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”Justitsministeriet, fuldmægtig Linde Jensen, meddeler telefonisk den 2. februar 1984, 
at justitsministeriet ikke finder, at justitsministeriet bør fremsende retsanmodningen 
af 31. januar 1984 til de franske myndigheder. 
Det forhold, at den franske dommer har meddelt dommer Sølling, at det franske rets-
væsen udleverer de 6 mill. d.kr. til toldvæsenet den 5. februar 1984 forringer ikke de 
danske myndigheders mulighed for i henhold til den mellem den danske og den fran-
ske stat (dækkende også det franske toldvæsen) indgåede aftale (oplyst under vpm. 
Galles telefonsamtale med ambassaden i Paris den 1. febr. 1984) om at få pengene 
udleveret. Derfor er der ingen grund til at anmode om en ny beslaglæggelse. 
Med hensyn til overførslen af pengene til Danmark henholder ministeriet sig til skri-
velsen til udenrigsministeriet af 27. januar 1984, hvor man rykker for de franske myn-
digheders afgørelse heraf. 
Justitsministeriet har derfor valgt at nøjes med at orientere udenrigsministeriet om 
den ny retsanmodning og telefonsamtalen mellem Sølling og den franske dommer. 
Sølling er underrettet af justitsministeriet og er enig i afgørelsen. Han vil ifølge 
justitsministeriet under samtale den 3. februar 1984 underrette den franske dommer  
om, at udleveringen til det franske toldvæsen tages til efterretning.” 

Desuden blev han foreholdt notat af 26. marts 1984 udarbejdet af Galle. Af notatet fremgår: 

”Den 23. marts 1984 telefonerede dommer Sølling efter anmodning fra konsul Bent 
Andersen, Paris, til dommer Filippi, der forespurgte, hvorledes en eventuel udveksling 
af pengesedler rent praktisk kunne finde sted. Hun var blevet rykket for afleveringen 
af pengene til Toldvæsenet. 
I henhold til referat af den 2. februar 1984 af politimesterens samtale med fuldmæg-
tig Linde Jensen, Justitsministeriet, blev der svaret, at der ikke var noget til hinder for, 
at dommer Filippi udleverede pengene til det franske toldvæsen. Dommeren blev 
samtidig anmodet om at eksperterklæringen, som efter hendes udsagn var negativ, 
blev fremsendt til dommer Sølling, hvortil hun svarede, at den ville blive fremsendt ad 
diplomatisk vej. Herefter sluttede samtalen. 
Nogen tid efter ringede konsul Andersen til dommer Sølling og meddelte, at dommer 
Filippi ønskede at blive ringet op påny og præciserede, at man ønskede 510 sedler, 
der blev ødelagt ved undersøgelsen, erstattet med nye sedler. 
Det blev aftalt, at dommer Sølling ville ringe til hende den 26. marts 1984 kl. 11.00. 
Politimesteren og Justitsministeriet ved sekretær Hanne Schmidt underrettet om 
ovenstående.  
Vedrørende restitution af de 510 ødelagte sedler meddelte kontorchef Rhedin, at be-
gæringen herom skal fremsættes ad diplomatisk vej i overensstemmelse med rets-
hjælpskonventionen. 
Under en samtale med dommer Sølling den 26. marts 1984 bemærkede dommeren, 
at han fandt det rettest, at det var justitsministeriet der kontaktede dommer Filippi i 
anledning af den fremsatte begæring om restitution af de 510 ødelagte pengesedler. 
Efter samråd med politimesteren og kontorchef Rhedin, justitsministeriet, ringede 
undertegnede til konsul Bent Andersen, Paris, og anmodede ham om at meddele 
dommer Filippi: 
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1) at restitutionsbegæringen skal fremsættes ad diplomatisk vej i overensstemmelse 
med retshjælpskonventionen, 

2) at eventuelle fremtidige begæringer fra dommer Filippi til danske myndigheder 
skal fremsættes ad samme vej.” 

Hertil forklarede han, at det ovenfor omtalte møde med Thor Pedersen og Galle var i forlængelse 
af samtalen refereret i notatet af 2. februar 1984. Han og Høy Petersen protesterede ”vildt og høj-
lydt” over, at de blev stoppet. Thor Pedersen var enig med dem. Da de protesterede kraftigt mod 
beskeden om at stoppe med sagen, fik de at vide, at ”de ikke skulle finde på at lave numre og ikke 
prøve at skaffe pengene hjem gennem personlige kontakter hos de franske kollegaer. Deres tid i 
politiet ville hurtigt være forbi, hvis de ikke fulgte ordren”. Det var hele efterforskningen som så-
dan, som de skulle stoppe med, hvilket var en konsekvens af, at de ikke kunne få retsanmodningen 
igennem. Når dette ikke kunne lade sig gøre, havde de ikke flere efterforskningsmuligheder. Han 
kan ikke sige, om det var Justitsministeriet eller Lyngby Politis ledelse, som traf beslutningen om, 
at efterforskningen i sin helhed skulle stoppe.  

De ovenfor citerede notater, som hans bisidder har udleveret kopi af til Blekingegade-kommissio-
nen, kom han og Høy Petersen i besiddelse af en gang i 1990. Han var da i Københavns Politi, afde-
ling C, og arbejdede med Blekingegade-sagen, da Høy Petersen på et tidspunkt, hvor der var udar-
bejdet anklageskrift i Blekingegadesagen, ringede til ham og fortalte, at en kontordame i Lyngby 
Politi havde spurgt, om Høy Petersen var interesseret i at se nogle akter fra sagen om røveriet i 
Lyngby, inden de blev makuleret. Hun havde fået akterne til makulering fra Søren Sørensen. Ak-
terne var i en kasse, som Søren Sørensen selv havde haft med kopier mv. fra sagen. Kassens ind-
hold bestod af materiale, som man i en efterforskningssag hos politiet ville kalde PØS. Antageligvis 
har Søren Sørensen ment, at akterne var uden betydning, nu hvor der var udarbejdet anklageskrift 
i sagen. Nogle dage efter gennemgik han og Høy Petersen akterne i kassen. De tog kopi af politi-
mesterens og vicepolitimesterens notater, idet de betragtede dem som vigtige akter, der kunne 
bekræfte, hvordan sagen blev sluttet. Foreholdt, at notaterne er gengivet s. 99 og 102 i ”Politiets 
hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegade-sagen”, forklarede han, at han ikke har givet 
kopi af notaterne til dem, der har skrevet bogen. 

Foreholdt efterforskningsrapporter af 7. juni 1984 ”vedr. røveri mod pengetransport fra Den Dan-
ske Bank, forøvet den 020383 på Lyngbygårdsvej i Lyngby” og ”vedr. røveri mod 2 postfunktionæ-
rer den 020482 kl. 1019 ud for Ved Vesterport nr. 6 i København” udarbejdet af Høy Petersen om 
afhøring af Rolf Kenneth Carlsson i fængslet i Kumla i Sverige, forklarede han, at han og Høy Pete-
ren tog til Sverige og afhørte Rolf Kenneth Carlsson efter dennes anholdelse ”for at lukke det sven-
ske spor”.  

Foreholdt rapport af 4. september 1984 ”vedr. væbnet røveri mod pengetransport fra Den Danske 
Bank den 020383” udarbejdet af Høy Petersen om anmodning til Interpol om kontrol af Carlssons 
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oplysninger om alibi for den 2. marts 1983, forklarede han, at han ikke husker denne opfølgning på 
afhøringen af Carlsson.  

Han hørte ikke herefter om forløbet omkring pengesedlerne. Det tog juristerne sig af. Den eneste 
oplysning, han husker at have fået, var, at resultatet af fingeraftryksundersøgelserne i Frankrig var 
negativt. Han blev foreholdt rapport af 9. september 1985 med kontinuation af 13. januar 1986 
udarbejdet af Willy Pedersen, hvoraf blandt andet fremgår:  

”… 
Ki. Tolnø, Centralbureauet for Identifikation, oplyste ved min forespørgsel i dag, at 
Centralbureauet havde undersøgt de pengesedler, som var sendt til Danmarks Natio-
nalbank fra Frankrig ligesom man havde undersøgt de fotos af de i Frankrig optagne 
fingeraftryk. 
Der blev ved denne undersøgelse fundet et aftryk som kunne bruges. Dog ikke til 
100% identifikation. 
Dette aftryk er sammenholdt med aftryk fra 4 herfra opgivne personers fin-
ger/håndaftryk, men alt med negativt resultat.” 

Hertil forklarede han, at han ikke mener, at Lyngby Politi var i besiddelse af fingeraftryk fra Appel-
gruppens medlemmer, og de fire nævnte fingeraftryk stammer derfor ham bekendt ikke fra Lyng-
by Politi. Han husker ikke, hvad der konkret skete med Lyngby Politis forslag om at ombytte alle 
pengesedlerne. Som han husker det, endte det imidlertid med et blankt afslag herpå fra de franske 
myndigheder. De fik ingen begrundelse herfor. 

Herefter havde han først noget med efterforskningen af røveriet i Lyngby at gøre igen efter røve-
riet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og drabet på en politibe-
tjent den 3. november 1988. I forbindelse med efterforskningen af dette røveri blev det besluttet 
at genoptage blandt andet efterforskningen af røveriet i Lyngby. Afdeling C i København forlangte, 
at der fra hver politikreds, som havde haft en af de genoptagne røveriefterforskninger, blev ind-
stationeret en medarbejder med kendskab til sagen til Københavns Politi. Han var herefter med på 
efterforskningen af sagen i København fra december 1988 til maj 1991. Han blev foreholdt føl-
gende fra s. 156 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen”:  

””Da jeg startede i den særlige efterforskningsgruppe inde på Københavns Politigård i 
december 1988, skulle jeg orientere de andre om Lyngby-kuppet. Jeg startede med at 
give den ”milde” version om sporene til Sverige, om de anholdte, som vi ikke kunne 
afhøre i Paris, og pengene, som vi ikke kunne få herop” fortæller Johannes Pedersen. 
”Den historie medførte en lang række ”venlige” spørgsmål fra kollegerne, hvor det 
nærmest lå indbygget, at Karsten Høy og jeg ikke kunne finde ud af noget som helst. 
At vi var nogle platfodede panserbasser. ”Hvorfor kunne I ikke finde ud af noget i 
Frankrig?” og ”Hvorfor stoppede I pludselig arbejdet?” lød det blandt andet. 
Johannes Pedersen – der fem år tidligere var blevet truet med fyring, hvis ikke han 
stoppede sit arbejde, og som end aldrig havde fortalt sine nærmeste ved Lyngby Po-



	 132	 		

bilag

indholdsfortegnelse

 

 
 

liti, hvad der egentlig var sket – blev nu så provokeret, at han lagde alle kort på bor-
det: 
”For første gang nogensinde gav jeg den fulde forklaring. Jeg fortalte, hvad der var 
sket ude i PET, og hvad PET og Justitsministeriet havde gjort over for os. Jeg fortalte 
direkte, hvordan vi var blevet truet. Det medførte tvivlende blikke fra de tilstedevæ-
rende, ikke mindst fra Jørn Moos, der direkte udtrykte, at han tvivlede på min histo-
rie, og at han ikke mente, at myndighederne kunne finde på at gøre sådan noget i en  
efterforskning af et røveri af særlig farlig karakter.” 

Hertil forklarede han, at det er en dækkende beskrivelse af, hvordan han oplevede sin start i ef-
terforskningsgruppen i Københavns Politi. Da kollegaerne inklusive Moos ikke rigtig ville tro på 
ham, ringede han til Galle og spurgte, om han og Moos måtte besøge ham. De var herefter til mø-
de hos Galle, der på mødet bekræftede, hvordan han og Høy Petersens efterforskning af røveriet i 
Lyngby var sluttet. Det var dette forløb, som førte til, at Moos ved notat af 23. december 1988, der 
er gengivet s. 160 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen”, hen-
vendte sig til vicepolitidirektør Annemette Møller for blandt andet at høre, ”om Justitsministeriet 
havde lagt låg på sagen.” Annemette Møller forespurgte i ministeriet, der meddelte, at det ikke 
var tilfældet. Han var sammen med hele efterforskningsgruppen til møde i februar 1989, hvor An-
nemette Møller videregav denne meddelelse. Per Larsen, der fra sin tid i PET i høj grad kendte til 
sagen, var en af mødedeltagerne. Der var ingen reaktion fra Per Larsens side på spørgsmålet om, 
hvorvidt der havde været lagt låg på sagen.  

Han blev foreholdt følgende fra s. 158 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekinge-
gadesagen”:  

””Jeg skulle afhøres som vidne under straffesagen mod Blekingegadebanden i Østre 
Landsret. Kort tid forinden ringede Moos til mig og bad mig om at udelade visse ting 
fra min forklaring. Det var netop de ting, som den her diskussion handlede om, nem-  
lig om PET og Justitsministeriet. …” 

Hertil forklarede han, at om morgenen inden afhøringen ringede Moos ham op og sagde, at der 
under afhøringen jo ikke var nogen grund til at nævne det, som var sket i Lyngby – underforstået 
baggrunden for at efterforskningen var stoppet. Det ville Moos og statsadvokaten derfor gerne 
have, at han undlod at forklare om. Det var således ikke oplysninger fra selve efterforskningen, 
som han ikke skulle forklare om.  

Han blev foreholdt, at det af rapport af 13. januar 1989 ”vedr. røveri af særlig farlig karakter for-
øvet onsdag d. 2.3.1983 kl. ca. 1407 på Lyngbygårdsvej ud for nr. 143 2800 Lyngby, overfor penge-
transport fra Den Danske Bank” udarbejdet af ham blandt andet fremgår som følger vedrørende 
Appel-gruppens medlemmer:   

”Trods efterforskning omkring personkredsen kunne der ikke bevises forbindelse til  
røveriet – modsat kunne personkredsen heller ikke renses for mistanken.” 
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Hertil forklarede han, at sidste chance for at få et bevis mod gruppens medlemmer i forbindelse 
med den oprindelige efterforskning havde været gennem en matchning af fingeraftryk.  

I forbindelse med røveriet mod en pengetransport fra Privatbanken i Herlev den 3. december 1985 
talte han og Høy Petersen kort efter gerningstidspunktet sammen og var enige om, at der var så-
danne 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. Dine-
sen lovede at ringe til PET’s Centralafdeling, hvilket han senere har fået bekræftet, at Dinesen 
gjorde. Herefter var Myrhøj fra Gladsaxe Politi på et tidspunkt til møde hos PET. Han var ikke selv 
yderligere involveret i efterforskningen af dette røveri.  

Efter røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986 ringede Høy Petersen til afdeling C i 
Københavns Politi og sagde, at Københavns Politi skulle kontakte PET. Han mener ikke, at han og 
Høy Petersen havde drøftet det på forhånd, idet han ikke var på arbejde på gerningsdagen. Efter-
følgende drøftede de det og var enige om, at der igen var mange lighedstræk med røveriet i Lyng-
by. I forbindelse med, at han efter Købmagergaderøveriet mv. blev indstationeret i Københavns 
Politi, blev han bekendt med, at Niels Bach efter Høy Petersens opringning havde været til møde i 
PET, hvor han havde spurgt til, om PET havde oplysninger, som kunne have betydning for efter-
forskningen af Daells Varehus-røveriet, hvilket PET oplyste, 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 lignende sager, herunder røveriet i Lyngby. På den baggrund kom Jan Andersen og 
Henrik Bjerg fra Københavns Politi til møde hos dem i Lyngby Politi. Han og Høy Petersen var enige 
om, at henset til truslen om fyring turde de ikke fortælle Andersen og Bjerg om de fortrolige op-
lysninger, 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. Ander-
sen og Bjerg fik akterne i sagen til gennemlæsning hos Lyngby Politi. I akterne var der intet ned-
skrevet om de fortrolige oplysninger. De få notater, der var herom, havde han og Høy Petersen 
hos sig selv.  

Høy Petersen ringede også til Københavns Politi i forbindelse med røveriet mv. i Købmagergade. I 
denne omgang nævnte Høy Petersen navnene på de fire medlemmer af Appel-gruppen, som de 
var bekendt med. Han var ikke selv på stationen på gerningsdagen, og de havde derfor ikke drøftet 
det på forhånd. Høy Petersen orienterede ham efterfølgende om telefonopkaldet.  

Kl. 14.55 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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 Protokol nr.: 21 

 

PROTOKOL 
 

 

Den 29. februar 2012 kl. 9.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Karsten Høy Petersen med bisidder advokat Jens Christensen. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat Stine Gry Johannessen, advokat Torben Koch ved 
advokat Martin Cumberland, advokat Lars Buurgaard Sørensen og advokat John Petersen ved ad-
vokatfuldmægtig Mathilde Kleis var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Karsten Høy Petersen forklarede blandt andet, at han i 1968 blev ansat i ordenspolitiet i Gentofte  
samtidig med Johannes Pedersen, som han også havde gået på politiskolen med. I 1972 kom han 
til Rigspolitiet, Tilsynet med Udlændinge, hvor han blandt andet blev udstationeret som ambassa-
deattache.  Herefter kom han i 1978 til kriminalpolitiet i Lyngby, hvor han har været indtil sin pen-
sionering i 2006.  

I forbindelse med røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 
1983 blev han og Johannes Helmer Pedersen, kort efter at alarmen var gået, sendt til Gentofte 
Hospital for at tale med et bankbud, der var blevet slået ned under røveriet. Dagen efter fik han og 
Johannes Helmer Pedersen til opgave at efterforske spor til Sverige. Sporene til Sverige bestod i, at 
et vidne havde set en svensk nummerplade på flugtbilen, og på Vedbæk Station var der bag en 
WC-cisterne blevet fundet en svensk indkøbt jakke, der angiveligt passede med beskrivelsen af det 
tøj, som en af gerningsmændene havde på. Desuden var der en indkøbsseddel skrevet på svensk i 
jakken. Han mener, at han og Johannes Helmer Pedersen tog til Sverige den 3. marts 1983. De næ-
ste ca. fire uger var han og Johannes Helmer Pedersen i Sverige. Han er ikke bekendt med, at der i 
dagene efter røveriet var et vidne, som ved gennemsyn af fototeket udpegede en svensker som 
gerningsmand. Mens de var i Sverige, havde de ikke fuldt kendskab til den videre efterforskning i 

Blekingegade-kommissionen 
 



	 			 135

bilag

indholdsfortegnelse

 
 

Danmark. Han blev foreholdt, at der i 0-rapporterne fra Lyngby-sagen befandt sig et bilag angive-
ligt modtaget af Lyngby Politi den 3. marts 1983 med påtegning: ”Oplysninger om evt. emner mod-
taget fra PET”, hvori der er folkeregisteroplysninger om en række personer uden relation til Appel-
gruppen. Han forklarede hertil, at han ikke så dette bilag.  

Foreholdt rapport af 13. april 1983 ”Vedr.: Røveri den 2.3.1983 kl. 1407 ud for Den Danske Bank, 
Lyngbygårdsvej 143, Lyngby. Emne: ANANDA MARGA” udarbejdet af PET blandt andet vedrørende 
sekten Ananda Margas leder (guru), forklarede han, at han ikke kender til dette bilag, ligesom han 
ikke var bekendt med den i bilaget beskrevne kontakt mellem Lyngby Politi og PET om efterforsk-
ningen omkring Ananda Marga. Han og Johannes Helmer Pedersen ringede hjem til stationen hver 
dag fra Sverige, men det var ikke alt, hvad der foregik i Danmark, som de fik refereret. 

I begyndelsen af april måned 1983 var han i Haag sammen med en svensk kollega for at eftersøge 
Rolf Kenneth Carlsson og Clark Olofsson, der var på springtur, og som begge var mistænkte for at 
være gerningsmænd til røveriet. Mens han var der, ringede Johannes Helmer Pedersen til ham og 
fortalte, at der var fundet 6 millioner d.kr. på to arabere, som var blevet anholdt i lufthavnen i Pa-
ris. Han og Johannes Helmer Pedersen mødtes herefter i Lyngby, hvor de skulle lægge en ny stra-
tegi. I Lyngby fortalte kriminalkommissær Thor Pedersen dem, at PET telefonisk havde orienteret 
politimester Søren Sørensen om pengene og anholdelserne i Paris, herunder at der var tale om to 
palæstinensere med forbindelse til PFLP. Søren Sørensen havde først fået besked på, at han kun 
måtte drøfte oplysningerne med sin nærmeste ledelse. Da Søren Sørensen havde videregivet op-
lysningerne til Thor Pedersen, havde denne sagt, at hvis han ikke måtte dele oplysningerne med 
efterforskerne på sagen, ønskede han slet ikke informationerne. Herefter havde Søren Sørensen 
på ny kontaktet PET, som havde indvilliget i, at Thor Pedersen måtte orientere Johannes Helmer 
Pedersen og ham, der havde med efterforskningen at gøre. De fik besked om, at oplysningerne fra 
PET skulle holdes hemmelige og kun måtte drøftes med ledelsen. Vicepolitimester Galle og mulig-
vis souschef Willy Pedersen var til stede, mens Thor Pedersen briefede dem om oplysningerne fra 
PET. Efterfølgende var han, Johannes Helmer Pedersen og Willy Pedersen til møde hos PET. Til 
stede fra PET var Per Larsen, Mose Hansen, deres kontaktperson Dinesen og nogle yderligere 
sagsbehandlere. Han havde ikke før og har heller ikke siden røveriet i Lyngby samarbejdet med 
PET. På mødet fik de meddelelse om identiteterne på de anholdte palæstinensere, der havde rejst 
på falske syd-yemenitiske diplomatpas. Derefter blev de orienteret ”om Appel-gruppen i Århus”, 
herunder Jens Holger Jensens trafikdrab. Navnene på de øvrige medlemmer af Appel-gruppen blev 
ikke nævnt. Han spurgte ikke, hvorfor de var interessante. Der var ikke oplysninger om, at gruppen 
kunne forbindes med andre kriminelle handlinger end brandattentaterne i Århus. Yderligere op-
lysninger ville de først få på det næste møde, som skulle aftales med Dinesen og en anden sagsbe-
handler, som han ikke husker navnet på. Under det næste møde, som muligvis var allerede dagen 
efter, oplyste de to sagsbehandlere navnene på de mistænkte Appel-gruppe medlemmer, som var 
Torkil Lauesen, Jan Weimann, Niels Jørgensen og Peter Døllner. Ud over navnene fik de oplysning 
om de pågældendes personnumre. PET-medarbejderne havde en mappe, der ikke var ret tyk, med 
oplysninger i. Han spurgte, om de kunne få kopi af akterne i mappen, hvortil han fik at vide, at der 
ikke måtte udleveres kopier af akterne, men de kunne få lov at tage notater af oplysningerne i 
materialet. PET skulle herefter, inden de gik, kontrollere notaternes indhold for at sikre sig, at det 
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var oplysninger, som måtte medtages. De spurgte, om PET havde fotos og fingeraftryk af med-
lemmerne af Appel-gruppen, hvilket blev besvaret benægtende. Desuden spurgte de, om der var 
oprettet personmapper, hvilket de fik at vide, at man ikke brugte i PET. Det blev indskærpet dem, 
at de ikke måtte anvende oplysningerne fra PET i egne rapporter eller til indhentelse af tilladelser 
til indgreb i meddelelseshemmeligheden. De spurgte, hvorfor de ikke måtte bruge oplysningerne. 
Hertil svarede Dinesen: ”Man ønsker ikke, at det kommer til offentlighedens kendskab, at der er 
etniske danskere, som støtter PFLP”. Som han husker det, fik de ikke mere at vide om Appel-
gruppens tilknytning til PFLP. Der var ikke oplysninger om, hvorvidt PET selv ville iværksætte en 
efterforskning mod Appel-gruppen. PET oplyste ikke, at der var fundet et dansk telefonnummer 
hos en af de anholdte i Frankrig. Det var først, da de selv gennemgik de anholdtes effekter i Paris, 
at de blev bekendt hermed. På mødet spurgte de desuden til, om der var telefonaflytninger, som 
de kunne få lov til at gennemse. Det medførte, at de inden afrejsen til Paris var til et yderligere 
møde hos PET, hvor de blev præsenteret for et skrivebord, der næsten var fyldt med ringbind med 
udskrifter fra aflytninger. De bladrede ringbindet med de seneste aflytninger i gennem og konsta-
terede, at det var ”fuldstændig uinteressant”. Han husker ikke, hvilken person aflytningen havde 
været rettet mod. Aflytningerne, som de fik stillet til rådighed, var flere år gamle. De følte sig helt 
til grin, idet de havde forventet, at PET havde helt friske aflytninger, når PET anså gruppen for at 
være farlig. Det var efter forløbet af møderne deres opfattelse, at PET havde følt sig tvunget til at 
give Lyngby Politi oplysninger om anholdelsen af de to palæstinensere, idet oplysninger herom 
henset til det beslaglagte beløbs størrelse på et eller andet tidspunkt ville komme til pressens 
kundskab. Denne fornemmelse støttedes blandt andet af, at der gik omkring ti dage fra anholdel-
sen af palæstinenserne, indtil PET orienterede Lyngby Politi herom. Det var deres indtryk, at det 
således kun var nødtvungent, at PET gav dem oplysninger. Derfor fik de så lidt som overhovedet 
muligt at vide af PET, og materialet hos PET var sorteret, således at de kun fik det mest neutrale at 
se. Denne fornemmelse har de fået bekræftet efter at have set tv-udsendelser i 2010, hvor Per 
Larsen blandt andet udtalte: ”De så dele af det, som vi havde.” ”Der er ingen grund til at give en 
person en viden, som han ikke må bruge. Så er det bedre at lade dem leve i lykkelig uvidenhed.” 
”Ja, men vi åbnede jo ikke hele skatkammeret”. Sin opfattelse af, at PET tilbageholdt oplysninger 
for dem, støtter han som politimand i det åbne politi i øvrigt på, at det ikke kunne passe, at PET 
vidste så lidt, som de fortalte dem, når PET havde arbejdet med gruppen så længe og havde så 
mange udskrifter af telefonaflytninger vedrørende gruppen. Efter hvert af møderne fortalte de 
Thor Pedersen om forløbet heraf, og Thor Pedersen var lige så frustreret som de. 

Interpol underrettede muligvis også Lyngby Politi om anholdelsen af palæstinenserne. Han blev 
foreholdt, at PET angiveligvis først den 6. april 1983 blev opmærksom på den mulige sammen-
hæng mellem røveriet i Lyngby og anholdelsen af de to palæstinensere i Paris, og at det fremgår af 
en påtegning på telex af 6. april 1983 fra Interpol, Paris til Interpol, København, at PET telefonisk 
underrettede politimesteren i Lyngby herom den 7. april 1983 kl. 9.45. Han forklarede hertil, at 
han ikke var bekendt med, hvornår PET var blevet opmærksom på den mulige sammenhæng.  

Næste skridt var at udarbejde en retsanmodning med henblik på at tage til Paris og afhøre de to 
anholdte palæstinensere, undersøge pengene mv. I forbindelse med udarbejdelsen af retsanmod-
ningen havde de været i kontakt med chefen for Interpol i København, Harry Thomsen, som for-
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talte dem om proceduren, herunder at det kunne tage lang tid, inden de fik den ønskede tilladelse. 
Det var imidlertid Harry Thomsens erfaring, at hvis Interpol tillige sendte retsanmodningen direkte 
til den franske undersøgelsesdommer, som havde sagen, da kunne det gå meget hurtigere, idet 
undersøgelsesdommeren ville kunne give tilladelse til at foretage de i retsanmodningen ønskede 
efterforskningsskridt. Retsanmodningen blev derfor også sendt gennem Interpol direkte til under-
søgelsesdommeren. Rejsen til Paris blev ikke på forhånd drøftet med PET. Til han og Johannes 
Helmer Pedersens overraskelse stod der den 25. april 1983 ved afrejsen til Paris i Kastrup Lufthavn 
to personer fra PET, som skulle med samme fly til Paris. Den ene af de to var en tolk. De havde selv 
arrangeret, at Frank Madsen fra Interpol i Paris skulle fungere som tolk for dem. Da de var an-
kommet til Paris, tog de til undersøgelsesdommeren for at få tilladelsen. Undersøgelsesdommeren 
ville imidlertid ikke give dem den. Hun henviste dem til at indhente tilladelsen fra præsidenten for 
undersøgelsesdommerne, hvilket de gjorde. De fulgtes ikke med PET-medarbejderne under op-
holdet i Paris. Det var således kun under afhøringerne, at medarbejderne fra PET var der. I øvrigt 
var PET-medarbejdernes tilstedeværelse under afhøringerne heller ikke aftalt på forhånd mellem 
dem og PET, ligesom der ikke var nogen aftale om at udveksle oplysninger med medarbejderne fra 
PET. Under afhøringen stillede de spørgsmålene på dansk til deres tolk, som oversatte dem til 
fransk til den franske politimand, som herefter bad sin tolk oversætte dem til arabisk. Spørgsmåle-
ne havde de forberedt på forhånd. Den første, som de afhørte, var Munder, som ikke ønskede at 
besvare spørgsmål.  Afhøringen af Toman gik fint, indtil de spurgte til, hvor Toman og Munder 
havde fået pengene fra. Ved spørgsmålet herom afbrød den franske politimand, der forestod af-
høringen, og sagde, at de ikke måtte stille spørgsmål om pengene. Det tilkom kun undersøgelses-
dommeren, idet spørgsmål om overtrædelse af den franske valutalovgivning henhørte under den-
ne. Det blev de ”tosset” over, men der var ikke noget at gøre, selv om de henviste til, at præsiden-
ten for undersøgelsesdommerne havde tilladt dem at stille sådanne spørgsmål. Det var uforståe-
ligt for ham, at en politimand kunne ”overrule” præsidenten. Han blev foreholdt følgende fra rap-
port af 3. maj 1983 udarbejdet af Johannes Helmer Pedersen. 

”… 
Politiinspektør Christian Brard, 6. sektion, oplyste, at der under den foretagne afhø-
ring ikke på noget tidspunkt måtte stilles spørgsmål vedr. de kontanter i dansk va-
luta, som pgl. var fundet i besiddelse af ved anholdelsen i lufthavnen, da denne sag 
blev behandlet af instruktionsdommer madame Thomas og derfor ikke måtte berøres 
af politiet. 
De anholdte vil på et senere tidspunkt blive afhørt af instruktionsdommeren om pen-
gene og deres oprindelse. Kopi af disse akter vil kunne udleveres mod en retsanmod-
ning fra herv. afd.. 
...” 

Han forklarede hertil, at han ikke har set senere afhøringsrapporter fra Frankrig. 

Da de ikke måtte spørge til pengene, var de nødt til at improvisere spørgsmål. De foreholdt To-
man, at Toman havde været i Danmark i december 1982 og ville høre, hvem Toman havde besøgt. 
Herefter ville Toman ikke udtale sig yderligere. Han mener, at de havde oplysningen om Tomans 
rejse til Danmark fra Tomans pas. Han kan imidlertid ikke afvise, at spørgsmålet blev stillet af 
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medarbejderen fra PET på baggrund af oplysninger, som PET havde. Foreholdt, at PET havde op-
lysninger om, at Toman havde været i Danmark i november 1982, forklarede han, at det var de 
ikke bekendt med, men hvis det var tilfældet, har det formentlig været medarbejderen fra PET, 
som stillede det omtalte spørgsmål. Han blev foreholdt, at Johannes Helmer Pedersen den 24. 
februar 2012 over for kommissionen blandt andet forklarede, at de på et af de første møder med 
PET fik oplysning om, at de to palæstinensere havde været i Danmark omkring et halvt år inden 
anholdelserne i Paris. Han forklarede hertil, at han ikke husker det. Foreholdt, at det fremgår af 
oversættelse af det franske politis rapport om afhøringen af Toman, at denne fik forevist et foto 
og spurgt til sit kendskab til personen på fotoet, forklarede han, at han ikke husker, hvem det var 
et foto af. Den eneste mistænkte, som de på det tidspunkt havde fotografi af, var Rolf Kenneth 
Carlsson.  

I Paris foretog de også efterforskningsskridt på det hotel, hvor de to palæstinensere havde boet. 
Blandt andet afhørte de personale og undersøgte gæstebogen, men det gav ingen resultater. Ef-
terforskningen foregik sammen med fransk politi og Frank Madsen fra Interpol. Medarbejderne fra 
PET var ikke med til denne del af efterforskningen. De var også i lufthavnen i Paris, hvor de fik at 
se, hvor toldvæsenet opbevarede pengene. De skrev serienumre mv. ned fra nogle bundter pen-
gesedler, med henblik på at Nationalbanken eventuelt kunne oplyse, til hvilke banker pengene 
oprindelig var udleveret, herunder Den Danske Bank. Det førte imidlertid ikke til noget.  

Efter hjemkomsten til Danmark slog de det telefonnummer op, som de havde fundet hos den ene 
palæstinenser. Det viste sig at tilhøre Sati Bakier. Henset til, at de selv havde fundet frem til oplys-
ningen, mente de, at det ikke ville være i strid med PET’s restriktioner at tage ud og afhøre Sati 
Bakier, hvilket de herefter gjorde. Han blev foreholdt rapport af 18. april 1983 udarbejdet af ham, 
hvoraf blandt andet fremgår, at Interpol samme dag blandt andet havde oplyst, at der på den ene 
af palæstinenserne var fundet et dansk telefonnummer til Sati Bakier. Hertil forklarede han, at de 
således åbenbart har haft oplysning om kontakten til Sati Bakier inden afrejsen til Paris. Sati Bakier 
oplyste under afhøringen den 10. maj 1983 på bopælen, at han ikke kendte de to palæstinensere, 
og da Sati Bakier blev foreholdt, at de havde fundet Sati Bakiers telefonnummer på den ene, men-
te Sati Bakier, at han muligvis havde mødt denne i Berlin. De var ikke bekendt med, at Sati Bakier 
tilhørte den gruppe herboende PFLP-medlemmer, som PET aflyttede. Det fik de imidlertid efter-
følgende at vide, da Dinesen kom med følgende kommentar: ”Nå, det var jer, der var med på den 
lytter”. Han husker ikke, om det kom frem i forbindelse med et møde eller en telefonsamtale med 
Dinesen. PET havde aldrig tidligere nævnt Sati Bakier for dem. Han kan ikke afvise, at Sati Bakiers 
navn fremgik af det materiale, som de havde fået stillet til rådighed af PET på det tredje møde, 
men som nævnt havde materialet et sådant omfang, at de ingen mulighed havde for at gennemgå 
det. De afhørte også Sati Bakier på dennes bopæl. Under en af afhøringerne tilkendegav Sati Ba-
kier, at det ikke var muligt at indsamle 6 millioner kr. i Danmark til fordel for den palæstinensiske 
sag. Pengene måtte stamme fra noget kriminelt. Han blev foreholdt, at Johannes Helmer Pedersen 
den 24. februar 2012 over for kommissionen blandt andet forklarede, at de på et af de første mø-
der hos PET fik oplyst, at Sati Bakier var bindeleddet mellem Appel-gruppen og de to anholdte pa-
læstinensere. Hertil forklarede han, at det husker han ikke. Han kan imidlertid ikke udelukke, at 
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det forholder sig som forklaret af Johannes Helmer Pedersen. Af hans forklaring afgivet over for 
PET-kommissionen den 22. april 2008 fremgår blandt andet: 

”… Vidnet og Johannes Pedersen havde på et tidspunkt i PET fået at vide, at Sati Bakir 
her i Danmark skulle være den direkte kontakt til PFLP, og at der var forbindelse mel-
lem Appel-gruppen og Sati Bakir ...” 

Hertil forklarede han, at han fortsat mener, at det først var i forbindelse med Dinesens ovennævn-
te kommentar efter deres afhøring af Sati Bakier, at PET første gang nævnte Sati Bakier. Han havde 
ikke selv kontakt til PET i månederne efter, at de var kommet tilbage fra Paris. Der tilgik ham heller 
ikke oplysninger om, at der skulle have været kontakt mellem Lyngby Politis ledelse og PET om-
kring røveriet i Lyngby i denne periode. Han husker ikke, hvordan de fik oplysningen om, at Mun-
ders rette identitet var Ghazi.  

Efter hjemkomsten fra Paris var det ham, der tog sig af spørgsmålet omkring fingeraftryk på pen-
gesedlerne.  Der var ikke nogen bevidst arbejdsfordeling mellem ham og Johannes Helmer Peder-
sen. Foreholdt resumerapport af 10. maj 1983 ”vedr. væbnet røveri mod pengetransportbil ons-
dag d. 2.3.83 kl. ca. 14o7 ud for Lyngbygårdsvej 143, 2800 Lyngby, hvor der blev røvet ca. d.kr. 8,3 
mill..” udarbejdet af Johannes Helmer Pedersen vedrørende blandt andet efterforskning af det 
svenske spor, forklarede han, at det var en mulighed, at Rolf Kenneth Carlsson havde solgt de rø-
vede penge til de to palæstinensere. Efter at have afhørt Sati Bakier uden resultat var der stort set 
ikke andet spor at efterforske end selve pengene. Sedlerne skulle undersøges for fingeraftryk, hvil-
ket imidlertid viste sig at være meget vanskeligt. Det franske politi meddelte, at det ikke var muligt 
at undersøge pengesedler for fingeraftryk, hvilket ikke var rigtigt, vidste han. Kommunikationen 
foregik gennem Interpol, idet han ikke talte fransk. Han fik fra Nationalbanken afkræftet en på-
stand fra fransk side om, at danske pengesedler var belagt med paraffin, således at de ikke kunne 
undersøges for fingeraftryk. Franskmændene hævdede imidlertid fortsat, at det ikke var muligt at 
få fingeraftryk fra pengesedler. Han kontaktede derfor Centralbureauet for Identifikation (CFI) og 
drøftede spørgsmålet med souschefen, der oplyste, at CFI godt kunne hjælpe med at undersøge 
pengesedlerne for fingeraftryk i Paris. Der blev herefter indgået aftale herom med undersøgelses-
dommeren gennem Interpol. Det var ikke da inde i billedet at få udleveret pengene til Danmark. 
Samme dag, som medarbejdere fra CFI skulle rejse til Paris, blev de imidlertid ringet op af under-
søgelsesdommeren, som oplyste, at hun havde fundet et fransk universitetsinstitut, som kunne 
undersøge pengesedlerne, hvorfor det ikke var nødvendigt, at medarbejderne fra CFI kom til 
Frankrig. Nogle måneder senere oplyste undersøgelsesdommeren gennem Interpol, at fransk-
mændene havde undersøgt et par hundrede pengesedler for fingeraftryk uden resultat. De svare-
de tilbage, at det ikke var nok, at der blev taget stikprøver for fingeraftryk. Det var alle sedlerne, 
som skulle undersøges for fingeraftryk.  

Foreholdt brev af 27. maj 1983 fra politimesteren i Lyngby til Interpol med forespørgsel om, hvilke 
formaliter der efter fransk ret skulle være opfyldt for at afhøre de anholdte palæstinenserne om 
diverse spørgsmål, foretage undersøgelse af pengesedlerne for fingeraftryk mv., forklarede han, at 
han ikke så dette brev. Baggrunden for brevet var sandsynligvis hans og Johannes Helmer Peder-
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sens referat til ledelsen om deres besværligheder under rejsen til Paris og efterfølgende med at få 
undersøgt pengesedlerne for fingeraftryk.   

I sommeren 1983, da de var ved at løbe tør for spor, indhentede de akter fra Glostrup Politi fra 
sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980 og fra Københavns 
Politi fra røveriet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982, idet de mente, at der 
var en hel del lighedspunkter mellem disse sager og røveriet i Lyngby. Johannes Helmer Pedersen 
læste akterne i Glostrup-sagen, og havde der ligget en rapport fra rejseholdet, ville Johannes Hel-
mer Pedersen med sikkerhed have nævnt det for ham, hvilket ikke skete. Han gennemgik selv ma-
terialet vedrørende røveriet ved Vesterport. Han blev foreholdt rapport af 19. april 1982 udarbej-
det af Københavns Politi, hvoraf det blandt andet fremgår, at en kollega fra rejseholdet tippede 
om de fire navngivne Appel-gruppemedlemmer som mulige gerningsmænd til røveriet ved Vester-
port. Hertil forklarede han, at denne rapport ikke lå i det materiale, som de havde fået, hvilket 
formentlig skyldes, at rapporter af denne karakter ikke indgik i det materiale, som de havde ind-
hentet fra Glostrup og Københavns Politi. Efter at have læst akterne var de sikre på, at det var de 
samme gerningsmænd i Lyngby-røveriet som i sagerne fra Glostrup og Herlev, hvilket de forelagde 
Thor Pedersen. Han husker ikke Thor Pedersens reaktion herpå. Dengang var der imidlertid en 
kamp mellem kredsene om at undgå at skulle opklare hinandens sager, hvilket skal forstås således, 
at det ville trække tænder ud, hvis en lille kreds som Lyngby skulle til at genoptage de tidligere 
sager. I øvrigt var alle spor færdigefterforsket, og der var således ikke mere at gå videre med.  

Han blev foreholdt telex af 10. juni 1983 fra en fremmed tjeneste til PET, hvoraf blandt andet 
fremgår: 

”… 
2. I henhold til en troværdig kilde, som er yderst sårbar i forbindelse med PFLP, kom-
mer de penge, der blev beslagt hos Toman og Munder, fra et væbnet røveri begået i 
Danmark af personer fra en ekstremistisk organisation i Danamrk på vegne af PFLP. 
Pengene skal være blevet bragt til Frankrig, måske ved hjælp af en PFLP-repræsen-
tant i Danmark, og overgivet til Ghazi i Paris. 
 
Vi beder Dem være yderst forsigtige i brugen af ovenstående oplysninger, men beder 
Dem samtidig hurtigst muligt meddele os, hvad De mener.  
...” 

Hertil forklarede han, at som han husker det, fik Søren Sørensen i august 1983 et tip fra PET om, at 
pengene stammede fra røveriet i Lyngby. Det var Galle, som videregav denne oplysning til ham og 
Johannes Helmer Pedersen.  

Foreholdt retsbog af 28. juni 1983 fra Retten i Lyngby, hvorefter de franske myndigheder blandt 
andet anmodes om en fingeraftryksundersøgelse af de beslaglagte pengesedler, og det nævnes, at 
fingeraftryk optaget i Danmark af en række personer, der havde haft berøring med pengesedlerne 
fra røveriet i Lyngby, ville blive stillet til rådighed af dansk politi, samt at der alternativt anmodes 
om frigivelse af de beslaglagte pengesedler til Rigspolitichefen, CFI mod, at Nationalbanken sender 
et tilsvarende beløb til den kompetente franske myndighed, forklarede han, at han havde været til 
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møde i Nationalbanken sammen med Willy Pedersen. Nationalbanken ville gerne være dem be-
hjælpelig med at få ombyttet pengesedlerne. Toldmyndighederne i Frankrig havde også i forbin-
delse med deres besigtigelse af sedlerne luftet, at toldmyndighederne ikke havde problemer med 
en ombytning.  

Af rapport af 4. august 1983 ”Vedr.: De i Paris anholdte PFLP-folk, der mistænkes for pengerøveri i 
Lyngby pkr.” udarbejdet af PET fremgår blandt andet: 

”Vkk. Willy Petersen, Lyngby kripol., forespurgte mig i dag telefonisk, om Lyngby Po-
liti i forbindelse med en retsanmodning om udlevering af de 2 PFLP-folk måtte bruge 
en oplysning, som de havde fået i PET under efterforskningen. Det drejede sig om en 
oplysning til den franske tjeneste fra en af dennes kilder i PFLP. Han skulle have be-
kræftet over for franskmændene, at pengene fra røveriet stammede fra det røveri, 
som var foregået i Lyngby politikreds.  
… 
Lyngby politi ville også kontakte JM med henblik på at søge råd i en sådan udleve-
ringssag, men ville forinden gerne spørge, om de måtte bruge den anførte oplysning.  
--- 
Det er aftalt med WP, at Lyngby Politi ikke må anvende den nævnte oplysning, med-
mindre den franske tjeneste kunne godtage et sådant skridt.   
...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke var bekendt med drøftelser om brugen af kildeoplys-
ningen fra PET. Han blev foreholdt telex af 11. august 1983 fra en fremmed tjeneste til PET, hvoraf 
blandt andet fremgår:  

”Vi er indforstået med, at de bruger oplysningerne i pkt. 2 i vor telex af 10.06.1983 … 
formuleret således: ”De beslaglagte midler kommer i henhold til en troværdig kilde i 
en venligsindet tjeneste angiveligt fra et væbnet røveri begået i Danmark af med- 
lemmer af en ekstremistisk organisation i dette land på PFLP’s vegne”.” 

Hertil forklarede han, at det var først, da kildeoplysningen forelå i denne form, at han blev gjort 
bekendt med den. Umiddelbart efter modtagelsen af oplysningen udarbejdede han en retsan-
modning vedrørende udlevering af pengene og de anholdte. Det er angiveligt denne retsanmod-
ning, som har været behandlet på retsmøde i Retten i Lyngby den 16. august 1983. Det hastede, 
da det forelå oplyst fra undersøgelsesdommeren, at der snart ville falde dom over de to anholdte 
palæstinensere, som ville blive udvist straks herefter. Han blev foreholdt brev af 17. august 1983 
fra politimesteren i Lyngby til Statsadvokaten for Sjælland, hvor der blandt andet under henvisning 
til kildeoplysningen indstilles, at der i overensstemmelse med vedlagte retsanmodning fra Retten i 
Lyngby af 16. august 1983 så vidt muligt omgående over for de franske myndigheder fremsættes 
begæring om udlevering af de to anholdte palæstinensere til retsforfølgelse i Danmark og om be-
slaglæggelse af de 6 millioner danske kroner. Han forklarede hertil, at han ikke var involveret i 
denne ekspedition, idet den efter sin karakter henhørte under juristerne.  

Af uformel oversættelse af radiogram af 19. august 1983 fra Interpol FRANKRIG til Interpol KØ-
BENHAVN fremgår blandt andet:   
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”… 
Vi fremsender hermed en meddelelse fra frk. FILIPPI, den ældste af instruktionsdom-
merne ved retten i BOBIGNY: 
Citat start: 
Jeg bekræfter vor telefonsamtale af den 17.8.83 vedrørende deres retsanmodning af 
den 1.7.83, sag nr. … mod … TOMAN og … MUNDER: under denne samtale bad jeg 
Dem hurtigst muligt tilsende mig fingeraftryk optaget i Danmark af de personer, der 
har rørt de stjålne pengesedler, således at disse kan blive overdraget til eksperter, der 
har fået til opgave at afsløre aftryk på de sedler, der er beslaglagt i ROISSY, med hen-
blik på sammenligning. …” 
 

På oversættelsen er følgende påtegning: 

”OBS!! 
Frank Madsen, Paris SG, har d.d. tlf. meddelt, at nævnte fingeraftryk er ankommet til  
Paris d. 19/8/83 …” 

Foreholdt dette, forklarede han, at de fremsendte fingeraftryk må være kontrolfingeraftryk af alle 
ansatte, som kunne have været i kontakt med pengene i de bankafdelinger, hvor pengetranspor-
ten den pågældende dag havde hentet penge, idet Lyngby Politi ikke var i besiddelse af fingeraf-
tryk fra Appel-gruppens medlemmer. Han blev foreholdt udateret notat fundet i akter angiveligt 
fra Lyngby Politi. Af notatet fremgår blandt andet:  

”Niels Jørgensen, fingre? 
… 
Thorkild Lauesen, p.t. formtl. uden beskæftigelse. 
… 
Peter Dølner, foto + fingre 
… 
Jan Carl Weimann, ansat bl.a. i regnecentralen. 
… 
Møde den 8. sept. med Ki. Per Larsen, pfm. Mose Hansen, ka. Ropert, ka. Dinesen. 
 
Liste til Sæpo over beboerne i Falkenberg i området, hvor nr. pl. blev stjålet.” 

Hertil forklarede han, at han ikke har skrevet og ikke tidligere set notatet. Han har ikke været til 
møde hos PET på det angivne tidspunkt.  

Foreholdt rapport af 14. september 1983 med flere kontinuationer frem til den 23. september 
1983 ”vedr. undersøgelse af de 6.000.000 kr beslaglagt i Paris den 26.03.83.” forklarede han, at 
forsøgene på at indhente fingeraftryk fra pengesedlerne løb ud i sandet. Der kom intet resultat ud 
af franskmændenes undersøgelser, og der var fortsat tale om stikprøvevis undersøgelse af sed-
lerne, hvilket blev bekræftet af undersøgelsesdommeren i en samtale med dommer Sølling fra 
retten i Lyngby omkring årsskiftet 1983/84. Undersøgelsesdommeren kunne ikke forstå, at det 
danske retssystem var anderledes end det franske, og hun insisterede derfor på at tale med dom-
meren, og ikke politiet. Når dommer Sølling havde en samtale med undersøgelsesdommeren, kob-
lede Willy Pedersen forinden en båndoptager til, således at samtalerne kunne optages. Dommer 
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Søllings fransktalende sekretær fungerede som tolk. Hver gang, der havde været en samtale, kom 
Willy Pedersen tilbage og sagde til ham, at han skulle lægge båndet i sit aflåste skab. Når han 
spurgte til, hvad der var på båndet, svarede Willy Pedersen, at der ikke var noget af betydning. 
Han spurgte også, om båndet ikke skulle oversættes og skrives ud, hvilket Willy Pedersen svarede 
benægtende på. Når der skulle være en ny samtale, kom Willy Pedersen og bad om båndet, hvor-
efter Willy Pedersen indspillede den nye samtale ind over den seneste. Derfor er der kun en sam-
tale på båndet, som han i øvrigt har fundet blandt sine gamle kassettebånd. En franskkyndig har 
oplyst ham om, at det af båndet blandt andet fremgår, at franskmændene havde stoppet under-
søgelserne, som følge af at de blev syge af de kemikalier, der anvendtes ved undersøgelserne. Der 
var derfor kun undersøgt godt 500 sedler. Han blev foreholdt blandt andet følgende fra rapport af 
23. september 1983 ”vedr. røveri af kr. 8,3 mill. forøvet d. 2.3.1983 ud for Lyngbygårdsvej 143, 
2800 Lyngby” udarbejdet af Johannes Helmer Pedersen blandt andet om samtale med den franske 
undersøgelsesdommer: 

”… 
Herfra fremsat anmodning om undersøgelse af ALLE 7000 stk. danske pengesedler, 
hvilket helt klart kunne imødekommes fra fransk side. Det blev samtidig aftalt, at en 
dansk politimand fra CFI. kunne deltage i de videre undersøgelser af pengene i Paris, 
idet man så ville undersøge sedlerne efter den danske nenhydrin metode. 
…  
Fremgangsmåden m.h.t. originalkendelsen m.v. er aftalt mellem pm. Søren Sørensen, 
SA Merlung, JM. samt pm. Ole Stig Andersen PET. 
Vkk. Willy Petersen er udpeget til koordinering af CFI-mandens afrejse til Paris m.v..” 

Hertil forklarede han, at han ikke er bekendt med denne rapport, men han og Johannes Helmer 
Pedersen talte om det beskrevne.  

Han er ikke bekendt med, at Arne Siezing på et tidspunkt skulle have givet et tip til Willy Pedersen 
eller andre om mulige gerningsmænd til røveriet i Lyngby, men det er da tænkeligt, at de kan have 
talt sammen, idet Willy Pedersen kom fra rejseholdet, inden han blev souschef i Lyngby. 

Det var alene Johannes Helmer Pedersen, som observerede mod Appel-gruppen. Som følge af 
PET’s restriktioner var de afskåret fra at gøre yderligere tiltag mod gruppen. Han og Johannes 
Helmer Pedersen gjorde ikke forsøg på at indhente fingeraftryk fra Appel-gruppens medlemmer. 
Hvis der var drøftelser med PET om at forsøge at indhente fingeraftryk af Appel-gruppens med-
lemmer på dette tidspunkt, var han ikke bekendt hermed. Han mener, at de en gang efter afhørin-
gen af Sati Bakier var til møde hos PET, men han husker ikke nærmere herom. De var på et tids-
punkt i forløbet, hvor det af hensyn til andre sager var yderst begrænset, hvor meget tid de kunne 
afsætte til efterforskningen af røveriet på Lyngbygårdsvej. De var 24 kriminalbetjente, heraf 5 le-
dere. Formentlig allerede fra sommerperioden omkring maj/juni måned, begyndte han igen at 
deltage i den almindelige vagtplan og sagsfordeling. Det eneste spor var pengene i Frankrig. Hen-
set hertil var der ikke opgaver at sætte yderligere ressourcer ind på. Han og Johannes Helmer Pe-
dersen rykkede jævnligt ledelsen for at høre, om der skete noget.  
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Af telex af 7. december 1983 til Justitsministeriet fra den danske konsul i Paris, Bent Andersen, 
fremgår blandt andet: 

”… 
3) DERSOM DER FOERES BEVIS FOR, AT TOMAN OG GHAZY HAR GJOERT SIG SKYL-
DIGE I TYVERI AF DE PAAGAELDENDE SEDLER, VIL SEDLERNE BLEVE GIVET TILBAGE TIL 
DANMARK. 
 
TIL GENGAELD HERFOR ANMODER DET FRANSKE JUSTITSMINISTERIUM OM,  
 
1) AT DEN DANSKE FAENGSLINGSKENDELSE TRAEKKES TILBAGE 
2) AT MAN I DANMARK IKKE STILLER UNDERSOEGELSERNE I BERO, MEN FORTSAT 

BESTRAEBER SIG PAA AT FREMSKAFFE DET NOEDVENDIGE BEVIS OG UNDERRET-
TER DE FRANSKE MYNDIGHEDER OM RESULTATET AF DISSE BESTRAEBELSER. 

GRUNDLAGET FOR OVENSTAAENDE ER ET FRANSK SYNSPUNKT OM, AT DET IKKE VIL 
VAERE MULIGT AT TILBAGEHOLDE DE TO PALAESTINENSERE PAA DET NUVAERENDE 
GRUNDLAG. DET FREMGIK AF SAMTALEN, AT FRANKRIG VILLE STAA FRIT MED HEN-
SYN TIL ANVENDELSEN AF SEDLERNE, DERSOM DET NOEDVENDIGE BEVIS IKKE BLEV 
FOERT. 
...” 
 

Hertil forklarede han, at han ikke blev orienteret om problemstillingen omkring beviser. Korre-
spondancen med ambassaden i Paris var han ikke bekendt med. Der foregik på dette tidspunkt 
ikke yderligere efterforskning hos Lyngby Politi, for der var ikke noget at efterforske. Henset til det 
tidligere forløb, og da man ikke sådan henvendte sig til PET, forespurgte de ikke PET om, hvorvidt 
PET havde modtaget yderligere oplysninger. 

Foreholdt retsbog af 31. januar 1984 fra Retten i Lyngby om frigivelse af og oversendelse af de 6 
millioner kr. til Danmark, forklarede han, at han ikke har kendskab til denne retsanmodning, hvil-
ket kan skyldes, at det var anklagemyndigheden hos Lyngby Politi, der forestod indhentelse af 
retsanmodninger.  

I begyndelsen af 1984 blev han og Johannes Helmer Pedersen kaldt ind på Thor Pedersens kontor, 
hvor Galle og muligvis Willy Pedersen allerede sad. Galle fortalte dem, at Justitsministeriet havde 
ringet og tilkendegivet, at ministeriet ikke ville have, at Lyngby Politi fortsatte med at prøve at få 
de 6 millioner kr. til Danmark, og man ønskede heller ikke, at efterforskningen fortsatte. Det fik 
straks Johannes Helmer Pedersen og ham op ”i det røde felt”, og de protesterede inderligt her-
imod. Thor Pedersen var lige så rasende, og de anførte, at både det franske toldvæsen og Natio-
nalbanken var indstillet på at ombytte sedlerne. Imidlertid fik de at vide, at det kunne de ikke imod 
Justitsministeriets beslutning. Han forstod det således, at det var Galle, som var blevet ringet op af 
Justitsministeriet. De fik ikke yderligere begrundelse for, at efterforskningen skulle stoppe. Galle 
sagde, at hvis de gennem deres kontakter i Paris forsøgte at få pengene til Danmark, var deres tid i 
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politiet forbi. Han blev foreholdt følgende fra sin forklaring den 22. april 2008 for PET-
kommissionen: 

”… I februar 1984 blev vidnet og Johannes Pedersen kaldt op til vicepolitimesteren. 
Tilstede var også kriminalkommissær Thor Pedersen og vicekriminalkommissæren. De 
fik her at vide, at det var slut, og at de godt kunne stoppe efterforskningen. De ville 
under ingen omstændigheder få pengene til Danmark, og hvis de forsøgte uden om 
de officielle kilder, som man havde fået nys om, at de var i gang med, ville de blive fy-
ret fra deres job i politiet. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke ved, hvordan det skulle være lykkedes dem at få pengene til 
Danmark uden om Justitsministeriet. 

Foreholdt brev af 30. januar 1984 fra Nationalbanken til politimesteren i Lyngby, hvori National-
banken bekræfter fortsat at være villig til at ombytte de 6 millioner kr. med nye sedler, forklarede 
han, at det godt kan have været ham, som havde henvendt sig herom til Nationalbanken. ”De var 
desperate”.  

Han blev foreholdt notat af 2. februar 1984 udarbejdet af politimester Søren Sørensen. Af notatet 
fremgår:  

”Justitsministeriet, fuldmægtig Linde Jensen, meddeler telefonisk den 2. februar 1984, 
at justitsministeriet ikke finder, at justitsministeriet bør fremsende retsanmodningen 
af 31. januar 1984 til de franske myndigheder. 
Det forhold, at den franske dommer har meddelt dommer Sølling, at det franske rets-
væsen udleverer de 6 mill. d.kr. til toldvæsenet den 5. februar 1984 forringer ikke de 
danske myndigheders mulighed for i henhold til den mellem den danske og den fran-
ske stat (dækkende også det franske toldvæsen) indgåede aftale (oplyst under vpm. 
Galles telefonsamtale med ambassaden i Paris den 1. febr. 1984) om at få pengene 
udleveret. Derfor er der ingen grund til at anmode om en ny beslaglæggelse. 
Med hensyn til overførslen af pengene til Danmark henholder ministeriet sig til skri-
velsen til udenrigsministeriet af 27. januar 1984, hvor man rykker for de franske myn-
digheders afgørelse heraf. 
Justitsministeriet har derfor valgt at nøjes med at orientere udenrigsministeriet om 
den ny retsanmodning og telefonsamtalen mellem Sølling og den franske dommer. 
Sølling er underrettet af justitsministeriet og er enig i afgørelsen. Han vil ifølge 
justitsministeriet under samtale den 3. februar 1984 underrette den franske dommer  
om, at udleveringen til det franske toldvæsen tages til efterretning.” 

Desuden blev han foreholdt notat af 26. marts 1984 udarbejdet af Galle. Af notatet fremgår: 

”Den 23. marts 1984 telefonerede dommer Sølling efter anmodning fra konsul Bent 
Andersen, Paris, til dommer Filippi, der forespurgte, hvorledes en eventuel udveksling 
af pengesedler rent praktisk kunne finde sted. Hun var blevet rykket for afleveringen 
af pengene til Toldvæsenet. 
I henhold til referat af den 2. februar 2984 af politimesterens samtale med fuldmæg-
tig Linde Jensen, Justitsministeriet, blev der svaret, at der ikke var noget til hinder for, 
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at dommer Filippi udleverede pengene til det franske toldvæsen. Dommeren blev 
samtidig anmodet om at eksperterklæringen, som efter hendes udsagn var negativ, 
blev fremsendt til dommer Sølling, hvortil hun svarede, at den ville blive fremsendt ad 
diplomatisk vej. Herefter sluttede samtalen. 
Nogen tid efter ringede konsul Andersen til dommer Sølling og meddelte, at dommer 
Filippi ønskede at blive ringet op påny og præciserede, at man ønskede 510 sedler, 
der blev ødelagt ved undersøgelsen, erstattet med nye sedler. 
Det blev aftalt, at dommer Sølling ville ringe til hende den 26. marts 1984 kl. 11.00. 
Politimesteren og Justitsministeriet ved sekretær Hanne Schmidt underrettet om 
ovenstående.  
Vedrørende restitution af de 510 ødelagte sedler meddelte kontorchef Rhedin, at be-
gæringen herom skal fremsættes ad diplomatisk vej i overensstemmelse med rets-
hjælpskonventionen. 
Under en samtale med dommer Sølling den 26. marts 1984 bemærkede dommeren, 
at han fandt det rettest, at det var justitsministeriet der kontaktede dommer Filippi i 
anledning af den fremsatte begæring om restitution af de 510 ødelagte pengesedler. 
Efter samråd med politimesteren og kontorchef Rhedin, justitsministeriet, ringede 
undertegnede til konsul Bent Andersen, Paris, og anmodede ham om at meddele 
dommer Filippi: 
 
1) at restitutionsbegæringen skal fremsættes ad diplomatisk vej i overensstemmelse 

med retshjælpskonventionen, 
2) at eventuelle fremtidige begæringer fra dommer Filippi til danske myndigheder 

skal fremsættes ad samme vej.” 

Hertil forklarede han, at samtalen med Galle må have været i forbindelse med Søren Sørensens 
samtale med Justitsministeriet den 2. februar 1984. Thor Pedersen blev i forbindelse med samta-
len med Galle rasende og sagde: ”Så er det også lige meget. I lukker de huller, der er i sagen, så vi 
kan få den henlagt.” Hullerne i sagen var at afhøre Rolf Kenneth Carlsson, som var blevet anholdt 
og sad i Kumla fængslet i Sverige. 

Han mener, at Johannes Helmer Pedersen og han kom i besiddelse at de to ovenfor citerede nota-
ter i 1991, hvor der var udarbejdet anklageskrift i Blekingegade-sagen, og den var afleveret til ret-
ten. En kontordame i Lyngby Politi, som vidste, at han havde siddet med sagen om røveriet i Lyng-
by, ringede ham op og sagde, at hun sad med to kasser med resterne af akterne fra Lyngby-sagen. 
De øvrige akter var tidligere sendt til Københavns Politi. Hun spurgte, om han var interesseret i at 
se akterne, inden de blev smidt ud. Han ringede og fortalte det til Johannes Helmer Pedersen, og 
sammen gennemgik de akterne. I kasserne befandt de citerede notater sig. De blev enige om, at 
hvis Lyngby-sagen nogensinde skulle undersøges, da var det nogle akter af betydning, og de tog 
derfor kopi heraf. Materialet i kassen var i øvrigt 0-rapporter og PØS. Han ved ikke, om andre har 
set materialet. Foreholdt, at der er kopi af notaterne i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos gen-
åbner Blekingegade-sagen”, forklarede han, at det ikke er ham, der har videregivet kopi af nota-
terne. Efter råd fra deres bisidder, advokat Torben Koch, udleverede de ikke notaterne til PET-
kommissionen. 
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Foreholdt efterforskningsrapporter af 7. juni 1984 ”vedr. røveri mod pengetransport fra Den Dan-
ske Bank, forøvet den 020383 på Lyngbygårdsvej i Lyngby” og ”vedr. røveri mod 2 postfunktionæ-
rer den 020482 kl. 1019 ud for Ved Vesterport nr. 6 i København” udarbejdet af ham om afhøring 
af Rolf Kenneth Carlsson i fængslet i Kumla i Sverige, forklarede han, at det var rent pro forma, at 
de med henblik på at lukke det svenske spor tog til Sverige og afhørte Rolf Kenneth Carlsson. De 
vidste godt, at han ikke var gerningsmand til røveriet. Når de var i Sverige, var de naturligvis nødt 
til at stille Rolf Kenneth Carlsson de relevante spørgsmål. Foreholdt rapport af 4. september 1984 
”vedr. væbnet røveri mod pengetransport fra Den Danske Bank den 020383” udarbejdet af ham  
om anmodning til Interpol om kontrol af Carlssons oplysninger om alibi for den 2. marts 1983, for-
klarede han, at Rolf Kenneth Carlsson fortsat havde status som sigtet. Det var ikke op til ham at 
afgøre, om Rolf Kenneth Carlsson fortsat var mistænkt.  

Han blev foreholdt rapport af 9. september 1985 med kontinuation af 13. januar 1986 udarbejdet 
af Willy Pedersen, hvoraf blandt andet fremgår:  

”… 
Ki. Tolnø, Centralbureauet for Identifikation, oplyste ved min forespørgsel i dag, at 
Centralbureauet havde undersøgt de pengesedler, som var sendt til Danmarks Natio-
nalbank fra Frankrig ligesom man havde undersøgt de fotos af de i Frankrig optagne 
fingeraftryk. 
Der blev ved denne undersøgelse fundet et aftryk som kunne bruges. Dog ikke til 
100% identifikation. 
Dette aftryk er sammenholdt med aftryk fra 4 herfra opgivne personers fin-
ger/håndaftryk, men alt med negativt resultat.” 

Hertil forklarede han, at han intet kendskab har hertil, herunder hvilke fire personers fingeraftryk 
der er tale om. Sagen var blevet lukket ned, og han og Johannes Helmer Pedersen arbejdede ikke 
længere på sagen.  

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 kunne give Gladsaxe Politi et tip uden at komme i kon-
flikt med PET’s restriktioner. Det endte med, at Johannes Helmer Pedersen ringede til Dinesen hos 
PET med deres mistanke og sagde, at Dinesen måtte tage kontakt til Gladsaxe Politi. Det viste sig, 
at Dinesen var i PET’s regionalafdeling i Slagelse, og han er ikke klar over, hvad Dinesen foretog sig 
i anledning af deres opringning. De orienterede også Thor Pedersen om deres mistanke. Han hu-
sker ikke Thor Pedersens reaktion herpå. 

Efter røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986 mener han, at Johannes Helmer Peder-
sen 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 blandt andet følgende fra ”Politiets hemmelighe-
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der – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 130 f vedrørende kollegaerne fra Københavns 
Politi, Jan Andersen og Henrik Bjergs, møde hos Lyngby Politi i forbindelse med disses efterforsk-
ning 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 københavnske kolleger i noget 
som helst om sagernes tråde til Appel-gruppen og terrorismen i Mellemøsten. 
Andersen og Bjerg blev inviteret ind i politistationens parolesal, hvor der på et skrive-
bord 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 spo-
rene til PFLP og Frankrig lå i en anden mappe, der var låst inde i en skuffe i skrivebor-
det. 
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 histo-
rie 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”.” 

Hertil forklarede han, at det er en dækkende beskrivelse af hans oplevelse af mødet med Ander-
sen og Bjerg1. Efter at have kigget på bunken kom Andersen og Bjerg ind på hans kontor. Her sag-
de 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 Københavns Politi og Willy Pedersen. Han 
er ikke klar over, hvad konkret Andersen og Bjerg fik stillet til rådighed. Hverken Johannes Helmer 
Pedersen eller han havde fundet materialet frem til Andersen og Bjerg. Der var ikke materiale i 
Lyngby-sagen om Appel-gruppen.  

På tidspunktet for røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og 
drabet på en politibetjent den 3. november 1988 var Johannes Helmer Pedersen på ferie, og han 
ringede uden forudgående drøftelse med nogen til Københavns Politi og sagde, at røveriet lignen-
de det, som de havde haft i Lyngby, hvor de fik et tip fra PET om Appel-gruppens medlemmer, som 
han nævnte ved navn for kollegaen hos Københavns Politi. Han turde give navnene, idet han var 
sikker på, at nu hvor der var skudt en betjent, ville ingen kunne finde på at fyre ham for at have 
givet denne oplysning.  

I 2006 blev Johannes Helmer Pedersen kontaktet af Øvig Knudsen med forespørgsel om, hvorvidt 
Johannes Helmer Pedersen og han ville tale med Øvig Knudsen om Lyngby-sagen, hvilket de indvil-
ligede i. Under samtalen med Øvig Knudsen fortalte de om sagsgangen i forbindelse med en inter-
national retsanmodning. Det førte til, at Øvig Knudsen anmodede om aktindsigt hos Udenrigsmini-
steriet. Et par måneder senere fortalte Øvig Knudsen dem, at han havde fået en del akter fra 
Udenrigsministeriet, hvoraf det blandt andet fremgik, at flere af deres retsanmodninger aldrig var 

                                                           
1 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.” 
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blevet videresendt fra Justitsministeriet til de franske myndigheder. Desuden fortalte han om afta-
len mellem det danske og franske justitsministerium som gengivet i den tidligere nævnte telex af 
7. december 1983 til Justitsministeriet fra den danske konsul i Paris, Bent Andersen. Det var første 
gang, at han hørte herom.  

Hele sagen om røveriet i Lyngby er for ham at se et tydeligt eksempel på en sag, hvor det var poli-
tik og ikke politi, som bestemte, hvad der skulle ske, og hvornår sagen skulle sluttes. Det har skuf-
fet ham, hvordan han i pressen har kunnet læse, hvordan nogle af de ansvarlige fra dengang har 
stået frem og skubbet skylden over på Lyngby Politi, Johannes Helmer Pedersen og ham selv. Af 
hensyn til ofrene for de grove røverier og de politifolk, som var involveret i behandlingen heraf, 
håber han, at de ansvarlige nu står frem og tager deres ansvar, således at kommissionen kan 
komme til bunds i sagen. 

Det er hans sikre opfattelse, at hvis de havde fået PET’s fotos af Appel-gruppens medlemmer i 
1983, havde de fået et gennembrud i sagen. Han bygger sin opfattelse på, at vidnet, Jim Olsen2, 
genkendte flere af gruppens medlemmer som gerningsmænd til røveriet i Lyngby, da han efter 
Købmagergaderøveriet mv. fik forevist fotos af medlemmerne af Appel-gruppen. Foreholdt, at det 
af rapport af 4. marts 1983 udarbejdet af Lyngby Politi blandt andet fremgår, at Jim Olsen i fotote-
ket med 100 % sikkerhed udpegede Rolf Kenneth Carlsson som en af gerningsmændene til røve-
riet, forklarede han, at han ikke havde kendskab hertil.  

Forespurgt, forklarede han, at selv om fotos fra PET ikke var sædvanlige arrestantfotos, ville de 
kunne anvendes til en konfrontation, hvis også de øvrige fotos i konfrontationen var af samme 
karakter. 

Kl. 14.20 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 

                                                           
2 Karsten Høy Petersens bemærkninger til protokol modtaget 16. maj 2012: ”For fuldstændighedens skyld ønsker jeg 
at tilføje, at foruden Jim Olsen er det min opfattelse, at vidnet Niels Rygaard Hansen ville have kunnet genkende flere 
af gruppens medlemmer”. 
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Protokol nr.: 22 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 2. marts 2012 kl. 9.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Willy Pedersen med bisidder advokat Stine Gry Johannessen. 

Bisidderne advokat Torben Koch, advokat Jens Christensen ved advokatfuldmægtig Jacob Thors, 
advokat John Petersen og advokat Ebbe Mogensen var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Willy Pedersen forklarede blandt andet, at han i 1959 blev ansat i politiet. Fra 1968 indtil maj 1978 
var han i Rigspolitiets rejseafdeling. Omkring 1980/81 kom han til Lyngby Politi som vicekriminal-
kommissær og var der indtil engang i 1986.  

I forbindelse med røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 
1983 var han leder af efterforskningen. Alle mand, som kunne frigøres fra deres arbejde, blev 
straks sat på sagen. Der var et vidne, som så den formodentlige flugtbil med gerningsmændene i. 
Vidnet blev ifølge sin forklaring til politiet truet med en pistol. Af den grund, og fordi han var ved 
at løbe tør for benzin, kørte vidnet fra motorvejen ved Nærum og henvendte sig til færdselspolitiet  
der. I nærheden af Vedbæk Station blev der fundet en bil, som svarede fuldstændig til vidnets be-
skrivelse af flugtbilen. Et sæt svenske nummerplader, som formentlig var taget af bilen, blev fun-
det i en kloak i nærheden. Desuden blev der på et toilet på stationen fundet en dynejakke, som var 
gemt bag en cisterne. En af jakkens lommer indeholdt en indkøbsbon fra et varehus i Sverige. Hen-
set til disse spor, som pegede mod Sverige, blev Johannes Pedersen og Høy Petersen forholdsvis 
hurtigt sendt til Sverige for at efterforske der. Han husker ikke, at det omtalte vidne pegede på en 
svensker som mulig gerningsmand. 

Blekingegade-kommissionen 
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Ikke længe efter gerningsdagen blev han ringet op af en af sine tidligere kollegaer fra rejseholdet, 
Arne Siezing eller E. Søndergaard, formentlig sidstnævnte, som fortalte ham, at rejseholdet i Århus 
havde efterforsket mod nogle personer, som interesserede PET. Trafikdrabet på Jens Holger Jen-
sen blev omtalt. Mønsteret i røveriet i Lyngby, herunder brutaliteten, kunne passe på disse perso-
ner. Han blev derfor anbefalet at tage kontakt til PET for at høre nærmere om de pågældende, 
som han ikke fik navnene på. Han er sikker på, at det var en telefonisk henvendelse. Han havde 
ikke senere i forløbet personligt møde med Siezing eller Søndergaard. Efter henvendelsen ringede 
han til PET og tog efterfølgende til møde derude. Under mødet var der to medarbejdere fra PET til 
stede, Ropers og Dinesen. Han blev orienteret om personerne, som Siezing og Søndergaard havde 
efterforsket mod, herunder deres navne, i hvert fald fødselsdata muligvis personnumre, beskæfti-
gelse, bopæl, hvad de var mistænkt for, og at de støttede PFLP blandt andet med penge, hvorfor 
personerne var mistænkt for at foretage store røverier. Han mener ikke, at han fik oplyst, at per-
sonerne blev betegnet som ”Appel-gruppen”. Han så under mødet nogle fotos af personerne. Der 
var tale om amatørfotografier, som var taget på lang afstand. Han drøftede ikke med PET at an-
vende fotografierne til en fotokonfrontation, idet fotografierne efter deres karakter ikke var an-
vendelige hertil. Mødet lå inden anholdelserne af to palæstinensere i Paris. Han var hos PET i alt 
tre gange, hver gang alene.1 I det sidste møde deltog fra PET yderligere en politifuldmægtig Mose 
Hansen. Det var aftalt, at han måtte se PET’s materiale og tage notater, men han måtte ikke tage 
materiale med derfra. Han noterede ned, hvad han fandt af interesse i sagerne. Det var ikke hans 
fornemmelse, at PET holdt oplysninger tilbage, men han kunne i sagens natur ikke vide, om det var 
tilfældet. I Lyngby Politi havde de umiddelbart svært ved at anvende oplysningerne fra PET om 
Appel-gruppen, idet der ikke var grundlag for at anholde medlemmer af gruppen eller foretage 
andre indgreb, og de havde ikke ressourcer til at følge gruppens færden i det daglige. Det blev på 
møderne med PET drøftet, at Lyngby Politi ikke måtte afsløre PET’s efterforskning mod gruppen, 
uden at det i givet fald på forhånd blev drøftet med PET. Derfor blev det aftalt med PET, at PET 
fortsatte sin efterforskning mod gruppen, og hvis der dukkede noget op af interesse for Lyngby 
Politi, ville de blive underrettet. Det var hans indtryk, at PET løbende havde Appel-gruppen under 
observation, men de fik ikke under efterforskningen nærmere oplysninger herom. De respekte-
rede, at PET kun indviede dem i materiale, som var relevant for efterforskningen af røveriet. Han 
mindes ikke at have høre om Sati Bakier. PET var bekendt med, at de kun var en lille styrke på sa-
gen. PET havde ikke sat begrænsninger for, hvem han måtte orientere om sine møder. Han var 
løbende i telefonisk kontakt med Johannes Pedersen og Høy Petersen i Sverige, og han er sikker 
på, at han under telefonsamtalerne orienterede dem om sine møder med PET. Det står ham ikke 

                                                           
1 Willy Pedersens bisidder har i brev af 26. marts 2012 med bemærkninger til protokollatet anført: ”Willy Pedersen  
oplyser, at han er blevet i tvivl om, hvorvidt der er tale om 2 eller 3 møder. Ved det første møde deltog 
Dinesen og Ropers fra PET, og emnet for mødet var orientering om Appel-gruppen. Det var alene Willy Pedersen, 
der deltog fra Lyngby Politi. 
Andet møde hos PET mener Willy Pedersen formentlig var vedrørende underretning om anholdelserne i 
Frankrig. Ved dette møde deltog Dinesen, Ropers og Mose Hansen fra PET. 
Willy Pedersen kan ikke komme det tredje møde nærmere og er derfor blevet i tvivl om, hvorvidt det har fundet 
sted.” 
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klart præcis hvornår i forløbet, at han gjorde det og lige nøjagtig, hvornår møderne fandt sted. 
Hver morgen var der morgenparole med blandt andre politimesteren og vicepolitimesteren. I for-
bindelse med disse morgenparoler orienterede han om sine møder med PET.  

Foreholdt, at der i 0-rapporterne fra Lyngby-sagen befandt sig et bilag angiveligt modtaget af 
Lyngby Politi den 3. marts 1983 med ”Oplysninger om evt. emner modtaget fra PET”, hvori der er 
folkeregisteroplysninger om en række personer uden relation til Appel-gruppen, forklarede han, at 
han ikke mener, at Lyngby Politi fik oplysninger om andre mulige gerningsmænd fra PET. Under-
skriften på det håndskrevne notat om ”Kontakt til Richard Knudsen …” kan tilhøre Ole Helsted 
Mortensen, Lyngby Politi. Foreholdt, at der i begyndelsen af efterforskningen var kontakt til PET 
omkring mistænkte med tilknytning til sekten Ananda Marga, forklarede han, at han ingen erin-
dring har herom. 

Han husker ikke at have modtaget et skriftligt tip fra Siezing om mulige gerningsmænd til røveriet. 
Foreholdt, at Siezing ved brev af 4. marts 1983 til ham angav en personkreds uden tilknytning til 
Appel-gruppen som mulige gerningsmænd, forklarede han, at han utvivlsomt har modtaget bre-
vet, men han har imidlertid ingen erindring om det, eller hvad han gjorde med det.  

Det var en stor sag for Lyngby Politi, som havde 23-24 kriminalfolk, og det ville have været en 
hjælp, hvis man i begyndelsen, såfremt det havde været organisatorisk muligt, kunne have indsat 
f. eks. fem mand fra rejseholdet. Han mener ikke, at det blev drøftet, om man i forbindelse med 
efterforskningen af røveriet skulle anmode om assistance fra Københavns Politi eller en af nabo-
kredsene. I givet fald var det en beslutning, som ledelsen skulle træffe. Efter Johannes Pedersen og 
Høy Petersens hjemkomst fra Sverige var der stort set ikke andet at efterforske end det franske 
spor, og efterforskningsgruppen blev derfor skåret ned til ham og disse to.  Ud over det franske 
spor var der det tidligere omtalte vidne, som havde set flugtbilen, og desuden var der et vidne, der 
på et stisystem havde set en af gerningsmændene, som imidlertid bar paryk og teatersminke, 
hvorfor genkendelse ville være utopi.  

Han havde på et tidspunkt inden anholdelserne i Paris kontakt med Københavns Politi, hvor det 
blandt andet blev drøftet, om Københavns Politi havde haft lignende røverier. Københavns Politi 
nævnte røveriet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982. Han fik adgang til ak-
terne fra denne sag, og det kunne konstateres, at der var lighedspunkter med røveriet i Lyngby. 
Det drejede sig blandt andet om, at gerningsbilerne til de to røverier var stjålet i samme område i 
Holte, og der var fundet genstande fra røverierne ved Sorø Sø. Medlemmerne af Appel-gruppen, 
hvis navne han havde fået oplyst af PET, var ikke nævnt i de Vesterport-akter, som han fik adgang 
til.  

Han blev telefonisk orienteret af Ropers om anholdelserne i Paris. Ropers fortalte, at en fremmed 
efterretningstjeneste havde oplyst PET om, at der var anholdt to personer fra Syd Yemen i forbin-
delse med udrejse fra Charles de Gaulle-lufthavnen. Personerne var blevet stoppet i tolden med 
mere end 6 millioner d.kr. på sig, hvilket var en overtrædelse af den franske valutalovgivning. En 
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fransk undersøgelsesdommer skulle forestå efterforskningen af sagen i Frankrig. Hos Lyngby Politi 
var tanken herefter, at man ville prøve at få fingeraftryk fra pengesedlerne med henblik på sam-
menligning med fingeraftryk fra bankansatte og mistænkte. Lyngby anmodede derfor de franske 
myndigheder om at undersøge pengesedlerne. Han husker ikke, om det var gennem Justitsmini-
steriet eller Interpol, at politimesteren fremsatte anmodningen herom. Personligt ville han gerne 
have haft, at sagen var kørt alene gennem Interpol, idet der efter hans opfattelse ville kunne læg-
ges mere pres på Frankrig gennem Interpol, som havde bedre gennemslagskraft. Imidlertid mener 
han, at Justitsministeriet behandlede sagen. Han husker ikke, at Lyngby Politi i tiden efter anhol-
delserne i Paris havde kontakt til Interpol. Fremgangsmåden har formentlig været drøftet mellem 
ham, Johannes Pedersen og Høy Petersen og derefter forelagt for Thor Pedersen, der derefter har 
talt med politimesteren, som herefter har truffet de endelige beslutninger. Han erindrer ikke, at 
Johannes Pedersen og Høy Petersen, som var blevet kaldt hjem fra Sverige efter oplysningerne om 
anholdelserne i Paris, inden afrejsen til Paris skulle have været ude at se materiale hos PET. Efter-
følgende havde Johannes Pedersen og Høy Petersen kontakt med PET. Der var ikke andre end ham 
og disse to, som under efterforskningen havde kontakt til PET. Hverken Thor Pedersen, vicepoliti-
mesteren eller politimesteren havde således kontakt med PET i forbindelse med efterforskningen.  

Foreholdt, at Johannes Pedersen og Høy Petersen over for kommissionen henholdsvis den 24. fe-
bruar 2012 og den 29. februar 2012 blandt andet har forklaret, at de var til tre møder hos PET in-
den afrejsen, herunder et møde med deltagelse af Per Larsen, Mose Hansen, Dinesen m.fl., forkla-
rede han, at han ikke husker noget herom. Han har heller ingen erindring om at have hørt, at PET 
skulle have stillet aflytningsmateriale til rådighed for Johannes Pedersen og Høy Petersen. Heller 
ikke i øvrigt har han erindring om aflytninger foretaget af PET. 

Foreholdt, at Høy Petersen og Johannes Pedersen under de nævnte forklaringer for kommissionen 
blandt andet forklarede, at de havde beklaget sig til ledelsen hos Lyngby Politi over, at de ikke 
havde fået en god behandling hos PET, herunder at de havde fået vide, at de ikke måtte bruge 
oplysningerne fra PET, og at materialet var uoverskueligt og forekom sorteret, forklarede han, at 
han ligeledes ingen erindring har herom. Da han var hos PET, var der ingen indikationer på, at der 
skulle være taget noget ud af materialet. Han syntes, at de havde et udmærket samarbejde med 
PET under efterforskningen. Det er ikke hans indtryk, at Johannes Pedersen og Høy Petersen ville 
være gået uden om ham og direkte til Thor Pedersen med deres kritik af PET. Han havde den tætte 
forbindelse til de to, mens Thor Pedersen holdt sig i baggrunden. 

Han ved ikke, hvem hos Lyngby Politi der tog initiativ til retsanmodning af 14. april 1983 om tilla-
delse til afhøring i Paris af de to anholdte mv. Johannes Pedersen og Høy Petersens rejse til Paris 
blev ikke drøftet nærmere med PET, idet det ikke var PET’s kontakter, man skulle gøre brug af i 
Paris. Han var ikke på forhånd klar over, at en medarbejder fra PET samtidig rejste til Paris. Under 
rejsen ringende Johannes Pedersen og Høy Petersen et par gange til stationen og orienterede en-
ten ham eller Thor Pedersen om forløbet. Det fremgik, at de løb ind i problemer, herunder at afhø-
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ringen i vidt omfang skulle gå gennem en undersøgelsesdommer. Han husker ikke i øvrigt nær-
mere herom, men resultatet var, at der ikke kom noget ud af rejsen.   

Efter Johannes Pedersen og Høy Petersens tilbagekomst var der ikke andre efterforskningsmulig-
heder tilbage end at få fingeraftryk fra pengesedlerne. De anmodede derfor franskmændene om 
at foretage fingeraftryksundersøgelser af sedlerne. Der gik en rum tid, hvorefter de rykkede for 
svar. Franskmændene meddelte, at teknikerne blev syge af at anvende fingeraftrykspulveret, og 
man havde derfor indstillet undersøgelserne. Han tog herefter ind og talte med chefen for Cen-
tralbureauet for Identifikation (CFI), Andersson, som erklærede, at det var noget vrøvl, at tekni-
kerne skulle blive syge af den anvendte metode, der havde været anvendt i mange år i Danmark, 
uden at nogen var blevet syge heraf. Andersson, der talte fransk, ringede, mens han var der, til 
Frankrig og orienterede franskmændene om fremgangsmåden ved den anvendte metode. Anders-
son tilbød franskmændene at sende to danskere til Paris for at bistå med undersøgelserne, hvilket 
imidlertid straks blev afslået.  

Foreholdt brev af 27. maj 1983 fra politimesteren i Lyngby til Interpol med forespørgsel om, hvilke 
formaliter der efter fransk ret skulle være opfyldt for at afhøre de anholdte palæstinenserne om 
diverse spørgsmål, foretage undersøgelse af pengesedlerne for fingeraftryk mv., forklarede han, at 
han ikke husker denne ekspedition, som lå hos juristerne.  

Af rapport af 4. august 1983 ”Vedr.: De i Paris anholdte PFLP-folk, der mistænkes for pengerøveri i 
Lyngby pkr.” udarbejdet af PET fremgår blandt andet: 

”Vkk. Willy Petersen, Lyngby kripol., forespurgte mig i dag telefonisk, om Lyngby Po-
liti i forbindelse med en retsanmodning om udlevering af de 2 PFLP-folk måtte bruge 
en oplysning, som de havde fået i PET under efterforskningen. Det drejede sig om en 
oplysning til den franske tjeneste fra en af dennes kilder i PFLP. Han skulle have be-
kræftet over for franskmændene, at pengene fra røveriet stammede fra det røveri, 
som var foregået i Lyngby politikreds.  
… 
Lyngby politi ville også kontakte JM med henblik på at søge råd i en sådan udleve-
ringssag, men ville forinden gerne spørge, om de måtte bruge den anførte oplysning.  
--- 
Det er aftalt med WP, at Lyngby Politi ikke må anvende den nævnte oplysning, med-
mindre den franske tjeneste kunne godtage et sådant skridt.   
...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke husker noget om den omtalte kildeoplysning. Den ville 
i givet fald ikke kunne holde i en retssag. 

Han er ikke bekendt med, om Lyngby Politis anmodning om udlevering af de to anholdte til Dan-
mark og beslaglæggelse af de 6 millioner d.kr. som nævnt i retsanmodning af 16. august 1983 på 
forhånd var drøftet med andre myndigheder.  
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Efter samtalen med Andersson havde franskmændene genoptaget undersøgelsen af sedlerne i en 
kort tid, inden de stoppede undersøgelserne på ny og meddelte, at der ikke var fundet nogen fin-
geraftryk på sedlerne. Til brug for sammenligning havde man på et tidspunkt sendt fingeraftryk til 
Frankrig fra ansatte i de bankafdelinger, som havde håndteret de røvede penge. Det var ikke mu-
ligt at sende fingeraftryk af Appel-gruppens medlemmer, idet Lyngby Politi ikke havde registrerede 
fingeraftryk af dem. Han blev foreholdt udateret notat fundet i akter angiveligt fra Lyngby Politi. Af 
notatet fremgår blandt andet:  

”Niels Jørgensen, fingre? 
… 
Thorkild Lauesen, p.t. formtl. uden beskæftigelse. 
… 
Peter Dølner, foto + fingre 
… 
Jan Carl Weimann, ansat bl.a. i regnecentralen. 
… 
Møde den 8. sept. med Ki. Per Larsen, pfm. Mose Hansen, ka. Ropert, ka. Dinesen. 
 
Liste til Sæpo over beboerne i Falkenberg i området, hvor nr. pl. blev stjålet.” 

Hertil forklarede han, at han ikke er bekendt med dette notat eller det omtalte møde. Han husker 
ikke, om Johannes Pedersen og Høy Petersen på egen hånd foretog efterforskningsskridt mod Ap-
pel-gruppen. 

Det blev drøftet med PET at forsøge at indhente fingeraftryk af medlemmerne af Appel-gruppen 
på uautoriseret vis. Efter forslag fra PET gennemførte PET dette blandt andet ved at få en af med-
lemmerne til at tage fat om en tom ølflaske anbragt på pågældendes bil. Som han husker det, gav 
det imidlertid kun brudstykker af fingraftryk. Omkring det tidspunkt, hvor efterforskningen af sa-
gen blev afsluttet hos Lyngby Politi, udleverede Dinesen eller Ropers på et møde hos PET fingeraf-
trykkene af Appel-gruppemedlemmerne. Han husker ikke, om han så nye fotos af gruppens med-
lemmer i forbindelse med udleveringen af fingeraftrykkene. Han lagde fingeraftrykkene ned i en 
skuffe på sit kontor. Da sagen på et senere tidspunkt blev sat i bero, tog han til CFI og gav  den 
daværende leder, Tolnø, fingeraftrykkene. Han forklarede omstændigheder omkring dem og med-
delte, at fingeraftrykkene ikke måtte bruges, idet de ikke var registrerede, men at han syntes, at 
det var sikrest, nu hvor sagen blev sat i bero, at de lå hos CFI, således at man vidste, hvor de var, 
hvis de på et senere tidspunkt skulle blive aktuelle. Tolnø lagde aftrykkene i sin egen skuffe. Han 
blev foreholdt notater fra Jan Weimann og Torkil Lauesens personsager hos PET, hvoraf fremgår, 
at fingeraftryk den 12. november 1985 blev udlånt til ”Johannes Petersen”. Hertil forklarede han, 
at han ikke har nogen erindring herom, men det kan ikke dreje sig om de fingeraftryk, som han 
afleverede til CFI. Fingeraftrykkene, som han fik af PET, blev ikke sendt til Frankrig. De var ikke af 
en sådan kvalitet, at de kunne anvendes til identifikation. Aftrykkene ville kun kunne bruges til 
sandsynliggørelse af muligheden for en egentlig matchning.   
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Der foregik på et tidspunkt telefonsamtaler mellem undersøgelsesdommeren i Frankrig og dom-
mer Sølling i Lyngby. Baggrunden herfor var, at undersøgelsesdommeren ikke ville tale med det 
danske politi, men kun med en dommer, hvorefter dommer Sølling stillede sig til rådighed. Sam-
talerne, der blev optaget på bånd, foregik gennem tolk på dommer Søllings kontor og drejede sig 
blandt andet om fingeraftryksundersøgelserne. Franskmændene forlangte blandt andet, at de un-
dersøgte pengesedler, skulle ombyttes med uskadte sedler, hvilket Justitsministeriet havde sikret 
sig, at nationalbanken ville gøre. Han har en svag erindring om et forslag om ombytning af alle 
sedlerne, hvilket de franske myndigheder ”skød i sænk”. Han blev foreholdt blandt andet følgende 
fra rapport af 23. september 1983 ”vedr. røveri af kr. 8,3 mill. forøvet d. 2.3.1983 ud for Lyngby-
gårdsvej 143, 2800 Lyngby” udarbejdet af Johannes Pedersen blandt andet om samtale med den 
franske undersøgelsesdommer: 

”… 
Herfra fremsat anmodning om undersøgelse af ALLE 7ooo stk. danske pengesedler, 
hvilket helt klart kunne imødekommes fra fransk side. Det blev samtidig aftalt, at en 
dansk politimand fra CFI. kunne deltage i de videre undersøgelser af pengene i Paris, 
idet man så ville undersøge sedlerne efter den danske nenhydrin metode. 
…  
Fremgangsmåden m.h.t. originalkendelsen m.v. er aftalt mellem pm. Søren Sørensen, 
SA Merlung, JM. samt pm. Ole Stig Andersen PET. 
Vkk. Willy Petersen er udpeget til koordinering af CFI-mandens afrejse til Paris m.v..” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker den refererede samtale mellem dommerne, men åben-
bart har hans kontakt til Andersson hos CFI blandt andet om at sende medarbejdere til Paris først 
været her omkring september måned. Uanset tilkendegivelsen fra undersøgelsesdommeren i det 
foreholdte endte det med, at franskmændene ikke ønskede, at der kom medarbejdere fra CFI til 
Paris for at bistå med undersøgelserne. Korrespondancen i den kommende tid med Justitsministe-
riet m.fl. blev varetaget af juristerne, og han har derfor ikke nærmere kendskab hertil. 

Han blev foreholdt følgende fra notits af 21. november 1983 udarbejdet af den danske konsul i 
Paris, Bent Andersen:  

”… Ifølge Herluf Hansen, R.II, har politimesteren i Lyngby opnået en dommerkendelse, 
ifølge hvilken de to palæstinensere skal arresteres. Kontorchef Rhedin i Justitsministe-
riets 3. kontor har imidlertid endnu ikke taget stilling til, om begæringen bør frem-
mes. Forudsætningen herfor er, at der foreligger klart bevis for palæstinensernes 
skyld i form af det danske bankpersonales fingeraftryk på de pengesedler (6 mill. Kr.),  
Som palæstinenserne T og G har indført i Frankrig og som er konfiskerede af de fran-
ske myndigheder 

…” 

Hertil forklarede han, at Lyngby Politi ikke var bekendt med den nævnte forudsætning om ”klart 
bevis” for udlevering af palæstinenserne. På stationen i Lyngby talte de om, at det franske toldvæ-
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sen havde en interesse i, at der ikke kunne findes en sammenhæng mellem røveriet i Lyngby og de 
beslaglagte penge, idet pengene, hvis en sådan sammenhæng ikke fandtes, efter de franske regler 
ville tilfalde det franske toldvæsen. Han er ikke klar over, hvorfor franskmændene modsatte sig 
ideen om ombytning af alle pengene. 

Foreholdt retsbog af 31. januar 1984 fra Retten i Lyngby om frigivelse af og oversendelse af de 6 
millioner kr. til Danmark, forklarede han, at det ikke vækker nogen erindring om, hvordan spørgs-
målet om ombytning af alle pengesedlerne konkret endte. Han blev foreholdt blandt andet føl-
gende fra notits af 1. februar 1983 udarbejdet af den danske konsul i Paris, Bent Andersen:  

”Dommer Silippi har oplyst, at fingeraftryksundersøgelsen var afsluttet allerede den 
26.12.1983. Hun nægtede at fortælle resultatet. Dommer Sølling har oplyst til mig, at 
resultatet iflg. Silippi var negativt. Han bad mig meddele dommer Silippi, at der var 
en ny retsanmodning undervejs gående ud på, at sedlerne i Frankrig skal byttes til nye 
danske sedler og de brugte udleveres til undersøgelse i DK. Danmarks Nationalbank 
garanterer for ombytningen. Dommer Silippi må ikke udlevere sedlerne til de franske 
toldmyndigheder. 
… 
Jeg har underrettet dommer Sølling, Lyngby og vicepolitimester Galle, Lyngby, om vor 
aftale med det franske uden- og justitsministerium. De havde aldrig hørt om dem og 
var enig i, at der var et kommunikationsproblem mellem dem og det danske justits-
ministerium. De ville nu sætte sig i forbindelse med justitsministeriet og bede om en 
kopi af den note, vi har sendt hjem. 

Den nye retsanmodning vil blive fremsendt ad diplomatisk vej. 

…” 

Hertil forklarede han, at han ikke mindes at have fået forelagt disse problemer. 

Efterforskningen i Lyngby sluttede, da der ikke var flere spor at forfølge, og sagen blev derefter sat 
i bero. Han husker ikke nærmere om, hvordan beslutningen om at indstille efterforskningen blev 
truffet, eller hvordan det blev meddelt Johannes Pedersen og Høy Petersen. Han blev foreholdt, at 
Johannes Pedersen og Høy Petersen i deres forklaring over for kommissionen henholdsvis den 24. 
februar 2012 og den 29. februar 2012 gav udtryk for, at de fik ret kontant ordre om, at efterforsk-
ningen var slut, og at de ikke måtte gå videre. Hertil forklarede han, at han ingen erindring har 
herom. Han blev foreholdt notat af 2. februar 1984 udarbejdet af politimester Søren Sørensen. Af 
notatet fremgår:  

”Justitsministeriet, fuldmægtig Linde Jensen, meddeler telefonisk den 2. februar 1984, 
at justitsministeriet ikke finder, at justitsministeriet bør fremsende retsanmodningen 
af 31. januar 1984 til de franske myndigheder. 
Det forhold, at den franske dommer har meddelt dommer Sølling, at det franske rets-
væsen udleverer de 6 mill. d.kr. til toldvæsenet den 5. februar 1984 forringer ikke de 
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danske myndigheders mulighed for i henhold til den mellem den danske og den fran-
ske stat (dækkende også det franske toldvæsen) indgåede aftale (oplyst under vpm. 
Galles telefonsamtale med ambassaden i Paris den 1. febr. 1984) om at få pengene 
udleveret. Derfor er der ingen grund til at anmode om en ny beslaglæggelse. 
Med hensyn til overførslen af pengene til Danmark henholder ministeriet sig til skri-
velsen til udenrigsministeriet af 27. januar 1984, hvor man rykker for de franske myn-
digheders afgørelse heraf. 
Justitsministeriet har derfor valgt at nøjes med at orientere udenrigsministeriet om 
den ny retsanmodning og telefonsamtalen mellem Sølling og den franske dommer. 
Sølling er underrettet af justitsministeriet og er enig i afgørelsen. Han vil ifølge 
justitsministeriet under samtale den 3. februar 1984 underrette den franske dommer  
om, at udleveringen til det franske toldvæsen tages til efterretning.” 

Han forklarede hertil, at han ikke hørte om denne samtale. ”De implicerede syntes, at det var en 
lidt mærkelig måde, at det hele kørte på, men de var kun bekendt med, hvad de selv gik og lavede. 
Derfor fulgte de ikke rigtig med i, hvad der skete oppe hos juristerne.” 

Af notat af 26. marts 1984 udarbejdet af Galle fremgår: 

”Den 23. marts 1984 telefonerede dommer Sølling efter anmodning fra konsul Bent 
Andersen, Paris, til dommer Filippi, der forespurgte, hvorledes en eventuel udveksling 
af pengesedler rent praktisk kunne finde sted. Hun var blevet rykket for afleveringen 
af pengene til Toldvæsenet. 
I henhold til referat af den 2. februar 2984 af politimesterens samtale med fuldmæg-
tig Linde Jensen, Justitsministeriet, blev der svaret, at der ikke var noget til hinder for, 
at dommer Filippi udleverede pengene til det franske toldvæsen. Dommeren blev 
samtidig anmodet om at eksperterklæringen, som efter hendes udsagn var negativ, 
blev fremsendt til dommer Sølling, hvortil hun svarede, at den ville blive fremsendt ad 
diplomatisk vej. Herefter sluttede samtalen. 
Nogen tid efter ringede konsul Andersen til dommer Sølling og meddelte, at dommer 
Filippi ønskede at blive ringet op påny og præciserede, at man ønskede 510 sedler, 
der blev ødelagt ved undersøgelsen, erstattet med nye sedler. 
Det blev aftalt, at dommer Sølling ville ringe til hende den 26. marts 1984 kl. 11.00. 
Politimesteren og Justitsministeriet ved sekretær Hanne Schmidt underrettet om 
ovenstående.  
Vedrørende restitution af de 510 ødelagte sedler meddelte kontorchef Rhedin, at be-
gæringen herom skal fremsættes ad diplomatisk vej i overensstemmelse med rets-
hjælpskonventionen. 
Under en samtale med dommer Sølling den 26. marts 1984 bemærkede dommeren, 
at han fandt det rettest, at det var justitsministeriet der kontaktede dommer Filippi i 
anledning af den fremsatte begæring om restitution af de 510 ødelagte pengesedler. 
Efter samråd med politimesteren og kontorchef Rhedin, justitsministeriet, ringede 
undertegnede til konsul Bent Andersen, Paris, og anmodede ham om at meddele 
dommer Filippi: 
1) at restitutionsbegæringen skal fremsættes ad diplomatisk vej i overensstemmelse 

med retshjælpskonventionen, 
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2) at eventuelle fremtidige begæringer fra dommer Filippi til danske myndigheder 
skal fremsættes ad samme vej.” 

Hertil forklarede han, at de undrede sig over, at de først havde fået at vide, at alle sedlerne var 
undersøgt, og senere fik at vide, at kun 510 sedler var undersøgt. Set tilbage på forløbet havde han 
en fornemmelse af, at franskmændene ikke var interesserede i at hjælpe, og at der var for mange 
myndigheder involveret. Han kan ikke konkret pege på, hvad der gav ham denne fornemmelse. 
Han husker ikke, om der herefter var yderligere efterforskning i sagen. Foreholdt, at Johannes Pe-
dersen og Høy Petersen i juni 1984 var i Sverige for at afhøre Rolf Kenneth Carlsson, forklarede 
han, at han ikke kan huske dette. Han blev foreholdt rapport af 9. september 1985 udarbejdet af 
ham. Af kontinuation af 13. januar 1986 fremgår blandt andet:  

”… 
Ki. Tolnø, Centralbureauet for Identifikation, oplyste ved min forespørgsel i dag, at 
Centralbureauet havde undersøgt de pengesedler, som var sendt til Danmarks Natio-
nalbank fra Frankrig ligesom man havde undersøgt de fotos af de i Frankrig optagne 
fingeraftryk. 
Der blev ved denne undersøgelse fundet et aftryk som kunne bruges. Dog ikke til 
100% identifikation. 
Dette aftryk er sammenholdt med aftryk fra 4 herfra opgivne personers fin-
ger/håndaftryk, men alt med negativt resultat.” 

Hertil forklarede han, at de omtalte fingeraftryk fra fire personer, var fingeraftryk af medlemmer 
af Appel-gruppen.  

Kl. 11.40  blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 23 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 2. marts 2012 kl. 11.45 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Gerhard Rohwer med bisidder advokat Stine Gry Johannessen. 

Bisidderne advokat Torben Koch, advokat Jens Christensen ved advokatfuldmægtig Jacob Thors, 
advokat Ebbe Mogensen, advokat Lars Buurgaard Sørensen og advokat Poul Heidmann var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Gerhard Rohwer forklarede blandt andet, at han i 1957 blev ansat i politiet ved Københavns Politi, 
hvor han var 5-7 år. Derefter kom han til Rigspolitiets rejseafdeling og var der i omkring 10 år. Han 
gjorde herefter tjeneste i en række politikredse, inden han den 1. maj 1985 tiltrådte som kriminal-
kommissær i Lyngby Politi, hvor han var indtil 1997. Hans forgænger, som kriminalkommissær i 
Lyngby, var Thor Pedersen. 

Da han begyndte i Lyngby, blev han i løbet af de første par måneder orienteret om en række sager, 
herunder røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983. Jo-
hannes Pedersen og Høy Petersen satte ham mundligt ind i sagen, og han fik sagens akter til gen-
nemsyn. Der foregik ikke da efterforskning i sagen. Efter sin gennemgang af sagen vurderede han, 
at der ikke var noget i materialet, som pegede på, at det var muligt ”at støve yderligere af inte-
resse op”, og han iværksatte derfor ikke yderligere efterforskning. I det skriftlige materiale var det 
ikke nævnt, at der var mistanke mod Appel-gruppen, men han blev mundtligt orienteret om, at 
der under efterforskningen havde været en del af en gruppe, som man havde interesseret sig for 
efter oplysninger herom fra PET. Han husker ikke, om navnene på de pågældende personer blev 
nævnt. Johannes Pedersen og Høy Petersen var meget frustrerede over, at de var blevet pålagt 
ikke at ”røre” denne gruppe personer. Han blev ikke klar over, hvorfra dette pålæg kom. Han me-
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ner, at han drøftede pålægget med politimesteren, men han husker ikke nærmere herom. Han 
blev foreholdt, at han over for PET-kommissionen den 7. maj 2008 blandt andet forklarede som 
følger: 

”… Han spurgte til sagen hos politimester Søren Sørensen, men det var yderst be-
grænset, hvad denne kunne oplyse, men vidnet mener, at Søren Sørensen bekræftede 
tavshedspålægget ...” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker, hvad Søren Sørensen sagde om pålægget. Det var 
spørgsmål omkring pengesedlerne, herunder fingeraftryk, som var i fokus, da han tiltrådte, idet 
disse spørgsmål var blevet afsluttet lige før hans tiltræden eller blev det lige efter. Han var ikke 
selv involveret i ekspeditionerne i den sammenhæng og har ikke nogen nærmere erindring herom. 
Korrespondancen med Justitsministeriet, Udenrigsministeriet og andre myndigheder havde juri-
sterne varetaget, og han fik ikke kendskab hertil. Han hørte, at kommunikationen i vidt omfang var 
gået gennem dommeren i Lyngby, idet undersøgelsesdommeren i Frankrig ikke ville tale med poli-
tiet.  

Af rapport af 9. september 1985 udarbejdet af Willy Pedersen fremgår der af kontinuation af 13. 
januar 1986 blandt andet:  

”… 
Ki. Tolnø, Centralbureauet for Identifikation, oplyste ved min forespørgsel i dag, at 
Centralbureauet havde undersøgt de pengesedler, som var sendt til Danmarks Natio-
nalbank fra Frankrig ligesom man havde undersøgt de fotos af de i Frankrig optagne 
fingeraftryk. 
Der blev ved denne undersøgelse fundet et aftryk som kunne bruges. Dog ikke til 
100% identifikation. 
Dette aftryk er sammenholdt med aftryk fra 4 herfra opgivne personers fin-
ger/håndaftryk, men alt med negativt resultat.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han blev orienteret herom af Willy Pedersen. Om han dengang 
blev bekendt med, at det var fingeraftryk fra Appel-gruppens medlemmer, der var blevet sam-
menholdt med, erindrer han ikke klart. Han ved ikke, hvorfor det ikke lykkedes at få franskmæn-
dene til indgå aftale om at bytte af alle sedlerne. Foreholdt ovenstående om CFI’s undersøgelser, 
og at det af notater fra Jan Weimann og Torkil Lauesens personsager hos PET blandt andet frem-
går, at fingeraftryk den 12. november 1985 blev udlånt til ”Johannes Petersen”, blev han fore-
spurgt, om han i forbindelse med disse nye sagsskridt drøftede med Johannes Pedersen og Høy 
Petersen, om tavshedspålægget fortsat måtte anses for gældende. Hertil forklarede han, at han 
havde været på flere lederkurser, hvor der havde været indlæg fra PET. Efterfølgende blev det-
drøftet, at såfremt PET gav det almindelige politi fortrolige oplysninger, da måtte fortroligheden 
respekteres, uanset at man eventuelt ikke kunne få en begrundelse for, hvorfor oplysningerne var 
fortrolige. Det kunne f.eks. være af hensyn til beskyttelse af kilder. Efter hans opfattelse kan fore-
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dragene og drøftelserne herom på lederkurserne have været affødt af en vis utilfredshed hos det 
almindelige politi over disse vilkår.  

Han var ikke bekendt med, at Høy Petersen kontaktede Københavns Politi i forbindelse med røve-
riet mod Daells Varehus den 22. december 1986 og anbefalede Københavns Politi at kontakte PET, 
ligesom han ikke husker, at der kom kollegaer fra Københavns Politi til møde hos Lyngby Politi i 
forbindelse med Københavns Politis efterforskning af røveriet. Det er imidlertid meget sandsynligt, 
at det var tilfældet, idet politikredsene i forbindelse med større sager udvekslede oplysninger. Han 
blev foreholdt blandt andet følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekin-
gegadesagen” s. 130 f vedrørende kollegaerne fra Københavns Politi, Jan Andersen og Henrik 
Bjergs, 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 københavnske kolleger i noget 
som helst om sagernes tråde til Appel-gruppen og terrorismen i Mellemøsten. 
Andersen og Bjerg blev inviteret ind i politistationens parolesal, hvor der på et skrive-
bord 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 spo-
rene til PFLP og Frankrig lå i en anden mappe, der var låst inde i en skuffe i skrivebor-
det. 
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 histo-
rie 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 sagen. 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 kollega-
erne 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 samar-
bejdsvilje 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.   

Efter røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og drabet på en 
politibetjent den 3. november 1988 kontaktede han på opfordring fra Johannes Pedersen og Høy 
Petersen chefen for Københavns Politi, afdeling C, Kurt Olsen omkring tre uger efter gerningsda-
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gen og oplyste, at hans medarbejdere havde en fornemmelse af, at der kunne være en sammen-
hæng med røveriet i Lyngby i 1983. Han tilbød, at Københavns Politi kunne komme ud til dem for 
at se akterne i Lyngby-sagen, eller de kunne sende akterne ind til Københavns Politi. Der gik imid-
lertid 3-4 uger, uden at der kom henvendelse fra Københavns Politi omkring tilbuddet. Efter drøf-
telser med Johannes Pedersen og Høy Petersen ringede han derfor igen til Kurt Olsen. Enden på 
den samtale blev, at der blev holdt et møde med Københavns Politi på stationen i Lyngby. Han 
husker ikke, om der også var repræsentanter fra Gladsaxe Politi til stede vedrørende røveriet mod 
en pengetransport fra Privatbanken i Herlev den 3. december 1985. Resultatet af mødet blev, at 
der var enighed om, at Københavns Politi skulle nedsætte en efterforskningsgruppe. Lige før jul 
1988 indgik Johannes Pedersen i gruppen. Johannes Pedersen og Høy Petersen var utilfredse med, 
at de ikke begge kunne komme med i efterforskningsgruppen, hvilket imidlertid ikke var muligt af 
ressourcemæssige hensyn. Omkring april 1989 gav Københavns Politi udtryk for, at man gerne ville 
have sagen ført tilbage til Lyngby Politi, idet man ikke kunne komme videre. Han protesterede her-
imod. Diskussionen herom endte imidlertid, da Carsten Nielsen kørte galt, og der kom et gen-
nembrud i sagen.  

Kl. 12.30 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 24 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 2. marts 2012 kl. 13.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Søren Sørensen med bisidder advokat John Petersen. 

Bisidderne advokat Torben Koch, advokat Jens Christensen ved advokatfuldmægtig Jacob Thors, 
advokat Lars Buurgaard Sørensen, advokat Poul Heidmann, advokat Ebbe Mogensen og advokat 
Stine Gry Johannessen var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Søren Sørensen forklarede blandt andet, at han i 1958 blev ansat i Justitsministeriet, hvor han var, 
indtil han i 1972 blev chef for Tilsynet med Udlændinge, der henhørte under Rigspolitiet. Efterføl-
gende blev han i 1979 politimester i Lyngby, hvilket han var til sin pensionering i 2002.  

Efter røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983 var vicepo-
litimester Jørgen Galle leder af efterforskningen, der blev varetaget af kriminalkommissær Thor 
Pedersen og vicekriminalkommissær Willy Pedersen. Thor Pedersen udpegede kriminalassisten-
terne Johannes Pedersen og Høy Petersen som sagsbehandlere og hovedansvarlige for efterforsk-
ningen.  

I begyndelsen af efterforskningen forfulgte man et svensk spor. Galle stod for den konkrete efter-
forskning, mens han selv tog sig af det mere generelle spørgsmål om sikkerhed i forbindelse med 
banktransporter, foranlediget af at den røvede banktransport fulgte en fast rute og havde sluttet 
sin tur på et relativt ubefolket sted, hvilket han tog op med bankverdenen. Der var en daglig mor-
genparole på hans kontor, hvor vicepolitimesteren, kriminalkommissæren og chefen for ordens-
politiet var til stede. På morgenparolerne blev sagen drøftet. Sporene til Sverige bestod blandt 

Blekingegade-kommissionen 
 



	 			 165

bilag

indholdsfortegnelse

 

 
 

andet i, at man havde konstateret, at en bil med svenske nummerplader var anvendt som flugtbil. 
Han husker ikke, om der var vidneudsagn, som bestyrkede det svenske spor.  

Han har ingen erindring om, hvordan Lyngby Politi blev gjort bekendt med anholdelsen af to palæ-
stinensere med 6 millioner d.kr. i Charles de Gaulle lufthavnen i Paris. Det har været fremme, at 
han angiveligt skulle have modtaget et telefonopkald fra PETs chef herom, og det ville da også væ-
re naturligt, at et sådant opkald gik til ham. Han har heller ingen erindring om kontakt mellem 
Lyngby Politi og PET inden Johannes Pedersen og Høy Petersens rejse til Paris. Det er sandsynligt, 
at han ville være blevet orienteret om det på morgenparolerne, men han husker ikke noget her-
om. Henset til de økonomiske udgifter, var det ham, der godkendte rejsen til Paris. Om rejsen blev 
koordineret med PET, husker han ikke. I hvert fald da Johannes Pedersen og Høy Petersen kom 
hjem fra Paris, blev han orienteret om rejsens forløb, herunder at de havde skrevet numre på de 
beslaglagte pengesedler ned, hvilket han umiddelbart ikke fandt særlig relevant. Denne opfattelse 
har muligvis været præget af, at det ikke førte til noget. Han husker ikke yderligere om rejsen, 
herunder om deres afhøringer og efterforskning i Paris i øvrigt var forløbet som ønsket. 

Foreholdt retsanmodning af 14. april 1983 udarbejdet af Galle om tilladelse til at afhøre de to an-
holdte palæstinensere, gennemsyn af de danske pengesedler mv., forklarede han, at han ikke hu-
sker drøftelser om denne retsanmodning, ligesom han ikke erindrer, hvordan den blev videreek-
spederet. Efter Johannes Pedersen og Høy Petersens hjemkomst fik han det indtryk, at der var 
fransk modvilje mod at foretage undersøgelse for fingeraftryk på pengesedlerne. Som følge heraf 
fik han den tanke, at hvis man fik en erklæring fra Nationalbanken om, at Nationalbanken ville 
restituere pengene, da ville franskmændene muligvis gå med til en ombytning af disse, således at 
de beslaglagte pengesedler kunne komme til Danmark og blive undersøgt her i landet. Han gjorde 
kriminalpolitiet bekendt med, at et forslag om ombytning af pengesedlerne kunne indebære, at 
franskmændene opfattede det som et udtryk for, at Lyngby Politi ikke havde tiltro til, at fransk-
mændene var i stand til at foretage en kvalificeret undersøgelse af sedlerne. På stationen havde 
de også drøftet, at det var muligt, at det franske toldvæsen havde en interesse i, at der ikke blev 
påvist en sammenhæng mellem pengene og røveriet i Lyngby, idet pengene i så fald kunne forven-
tes udleveret til Danmark uden kompensation herfor til Frankrig. Det var desuden muligt, at told-
væsenet, eventuelt tolderne, som havde anholdt palæstinenserne, personligt ville få del i pen-
gene, hvis der ikke blev påvist en forbindelse til røveriet i Lyngby.  

Foreholdt brev af 27. maj 1983 til Interpol underskrevet af ham med forespørgsel om, hvilke for-
maliter der efter fransk ret skulle være opfyldt for at afhøre de anholdte palæstinenserne om di-
verse spørgsmål, foretage undersøgelse af pengesedlerne for fingeraftryk mv., forklarede han, at 
han ikke husker noget herom. De fleste breve i sagen blev underskrevet af Galle alene, og derfor 
tyder hans underskrift på dette brev på, at han har været involveret i drøftelser herom. 

Han blev foreholdt retsbog af 28. juni 1983 fra Retten i Lyngby, hvorefter de franske myndigheder 
blandt andet anmodes om en fingeraftryksundersøgelse af de beslaglagte pengesedler, og det 
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nævnes, at fingeraftryk optaget i Danmark af en række personer, der havde haft berøring med 
pengesedlerne fra røveriet i Lyngby, ville blive stillet til rådighed af dansk politi, samt at der alter-
nativt anmodes om frigivelse af de beslaglagte pengesedler til Rigspolitichefen, Centralbureauet 
for Identifikation, mod, at Nationalbanken sender et tilsvarende beløb til den kompetente franske 
myndighed. Hertil forklarede han, at det var hans ide, at anmodningen blev formuleret alternativt 
for at undgå at støde franskmændene. Der var imidlertid ingen tvivl om, at efterforskerne ønskede 
pengene til Danmark. Han mener ikke, at der da var drøftelser med f.eks. statsadvokaten eller 
Justitsministeriet om, hvilken fremgangsmåde man skulle følge. 

Foreholdt retsanmodningen af 16. august 1983 fra retten i Lyngby om at der på begæring af Lyng-
by Politi sker udlevering af de i Frankrig fængslede 2 palæstinensere til Danmark i overensstem-
melse med den danske fængslingskendelse og om beslaglæggelse af de 6 millioner danske kr. og 
foreholdt det i forbindelse hermed til Statsadvokaten fremsendte brev af 17. august, hvoraf blandt 
andet fremgår som følger:  

”… 
Den 12. august 1983 blev det overfor Lyngby politibekræftet, at de i bevaring 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 han ingen erindring har om denne kildeoplysning. Han husker ikke, om 
man forud for kildeoplysningen var bekendt med, at gerningsmændene angiveligvis havde tilknyt-
ning til PFLP, ligesom han ingen erindring har om kontakt mellem Lyngby Politi og PET forinden.  

Proceduren med hensyn til retsanmodninger er, at de skulle sendes fra Politimesteren til Statsad-
vokaten, derfra videre til Rigsadvokaten og derfra videre til Justitsministeriet. Dette skete også 
her. Samtidig sendte politiet via Interpol anmodningen direkte til de franske myndigheder med 
anmodning om at foretage midlertidige skridt til sikring, af, at de pågældende forblev fængslede, 
medens der skete formel behandling af udleveringsbegæringen. De franske myndigheder reagere-
de på henvendelsen via Interpol ved at den franske undersøgelsesdommer rettede telefonisk hen-
vendelse til dommer Sølling. Hun ville i øvrigt kun tale med dommer Sølling og ikke med politiet i 
Lyngby i sagen, hvilket forekom usædvanligt og var årsagen til at Galle bad ham komme med over i 
retten til dommer Sølling. Da de franske myndigheder reagerede på anmodningen, var man ikke i 
Lyngby Politi opmærksom på, om Justitsministeriet havde fremsendt den formelle anmodning, 
men han har ellers aldrig oplevet, at Justitsministeriet ikke ekspederede en udleveringsbegæring 
fra dag til dag. Man var ikke bekendt med, om der var politiske overvejelser inde i billedet, selvom 
man havde PFLPs terrorhandlinger i udlandet i frisk erindring. Man drøftede heller ikke med Stats-
advokaten eller Justitsministeriet, om sagen havde politiske aspekter, som kunne øve indflydelse 
på overvejelserne. Han mener, at man kun blev orienteret om forløbet i Frankrig gennem den om-
tale, der var i pressen heraf. Det var navnlig efter domfældelsen i sagen i Frankrig, at pressen be-
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handlede spørgsmålet om, hvorvidt de domfældte herefter ville blive udleveret til Danmark. Lyng-
by Politi havde ikke i den efterfølgende periode kontakt med Justits- eller Udenrigsministeriet, idet 
man som nævnt troede, at retsanmodningen var videresendt til de franske myndigheder. 

Han husker ikke, om der blev indhentet fingeraftryk i Danmark til brug for sammenligning med 
fingeraftryk fra pengesedlerne, ligesom han ikke husker, om man havde fingeraftryk fra personer i 
den omtalte ekstremistiske organisation i Danmark.  Han blev foreholdt udateret notat fundet i 
akter angiveligt fra Lyngby Politi. Af notatet fremgår blandt andet:  

”Niels Jørgensen, fingre? 
… 
Thorkild Lauesen, p.t. formtl. uden beskæftigelse. 
… 
Peter Dølner, foto + fingre 
… 
Jan Carl Weimann, ansat bl.a. i regnecentralen. 
… 
Møde den 8. sept. med Ki. Per Larsen, pfm. Mose Hansen, ka. Ropert, ka. Dinesen. 
 
Liste til Sæpo over beboerne i Falkenberg i området, hvor nr. pl. blev stjålet.” 

Hertil forklarede han, at det ikke siger ham noget. Dengang havde han ikke hørt navnene på med-
lemmerne af Appel-gruppen. Disse navne blev han først bekendt med efter røveriet mod en pen-
getransport ved Købmagergade Postkontor i København og drabet på en politibetjent den 3. no-
vember 1988. Han er ikke bekendt med, om man under efterforskningen af røveriet i Lyngby for-
søgte at få fingeraftryk af de fire nævnte personer.  

Af rapport af 23. september 1983 ”vedr. røveri af kr. 8,3 mill. forøvet d. 2.3.1983 ud for Lyngby-
gårdsvej 143, 2800 Lyngby” udarbejdet af Johannes Pedersen blandt andet om samtale med den 
franske undersøgelsesdommer fremgår: 

”… 
Herfra fremsat anmodning om undersøgelse af ALLE 7ooo stk. danske pengesedler, 
hvilket helt klart kunne imødekommes fra fransk side. Det blev samtidig aftalt, at en 
dansk politimand fra CFI. kunne deltage i de videre undersøgelser af pengene i Paris, 
idet man så ville undersøge sedlerne efter den danske nenhydrin metode. 
…  
Fremgangsmåden m.h.t. originalkendelsen m.v. er aftalt mellem pm. Søren Sørensen, 
SA Merlung, JM. samt pm. Ole Stig Andersen PET. 
Vkk. Willy Petersen er udpeget til koordinering af CFI-mandens afrejse til Paris m.v..” 

Hertil forklarede han, at han ingen erindring har om at have haft kontakt med Merlung, Justitsmi-
nisteriet eller Ole Stig Andersen som nævnt i rapporten. Først da han i februar 1984 blev ringet op 
af Linde Jensen fra Justitsministeriet, hørte han, at retsanmodningen ikke straks var blevet videre-
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ekspederet, og det tværtimod var blevet besluttet ikke at videresende den. Han udfærdigede et 
notat om samtalen. Af notat af 2. februar 1984 udarbejdet af ham fremgår:  

”Justitsministeriet, fuldmægtig Linde Jensen, meddeler telefonisk den 2. februar 1984, 
at justitsministeriet ikke finder, at justitsministeriet bør fremsende retsanmodningen 
af 31. januar 1984 til de franske myndigheder. 
Det forhold, at den franske dommer har meddelt dommer Sølling, at det franske rets-
væsen udleverer de 6 mill. d.kr. til toldvæsenet den 5. februar 1984 forringer ikke de 
danske myndigheders mulighed for i henhold til den mellem den danske og den fran-
ske stat (dækkende også det franske toldvæsen) indgåede aftale (oplyst under vpm. 
Galles telefonsamtale med ambassaden i Paris den 1. febr. 1984) om at få pengene 
udleveret. Derfor er der ingen grund til at anmode om en ny beslaglæggelse. 
Med hensyn til overførslen af pengene til Danmark henholder ministeriet sig til skri-
velsen til udenrigsministeriet af 27. januar 1984, hvor man rykker for de franske myn-
digheders afgørelse heraf. 
Justitsministeriet har derfor valgt at nøjes med at orientere udenrigsministeriet om 
den ny retsanmodning og telefonsamtalen mellem Sølling og den franske dommer. 
Sølling er underrettet af justitsministeriet og er enig i afgørelsen. Han vil ifølge 
justitsministeriet under samtale den 3. februar 1984 underrette den franske dommer  
om, at udleveringen til det franske toldvæsen tages til efterretning.” 

Foreholdt dette, bekræftede han, at det var dette notat, som han udfærdigede efter samtalen 
med Linde Jensen. Det var ikke sædvanligt, at han tog notat af telefonsamtaler. Imidlertid fandt 
han anledning til det i denne situation for det tilfældes skyld, at sagen senere skulle blive taget op. 
Det særlige var, at Justitsministeriet ikke ville bistå med at forfølge sporet vedrørende pengesed-
lerne, og pengene var det sidste spor at holde sig til, idet palæstinenserne var blevet udsendt af 
Frankrig. De følte, at sagen herved skred yderligere for dem. Han mindes ikke, om begrundelsen 
for Justitsministeriet beslutning blev drøftet under telefonsamtalen. Den i notatet omtalte fornye-
de retsanmodning af 31. januar 1984 om beslaglæggelse af pengene var foranlediget af, at under-
søgelsesdommeren havde meddelt Sølling, at pengene nu ville blive udleveret til toldvæsenet. De 
ville forhindre, at dette skete, således at efterforskningsmulighederne vedrørende pengesedlerne 
blev opretholdt. Han gav sit notat om samtalen til Galle. Han husker ikke Galles reaktion på samta-
len. Foreholdt, at notatet er gengivet s. 102 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Ble-
kingegade-sagen”, forklarede han, at han ikke er bekendt med, hvordan ophavsmændene til bo-
gen er kommet i besiddelse af notatet, som i øvrigt også nævnes i Øvig Knudsens bog om Blekin-
gegade-banden. 

Han blev foreholdt, at Lyngby Politi på et tidligere tidspunkt - i hvert fald gennem pressen som 
forklaret af ham - var blevet bekendt med, at palæstinenserne var blevet udsendt af Frankrig. Her-
til forklarede han, at oplysningen herom ikke gav anledning til at rykke Justitsministeriet, idet det 
forholdt sig sådan, at når en sag var sendt til en overordnet myndighed, så rykkede man ikke myn-
digheden. Den overordnede myndigheds opgave var blandt andet at orientere den underordnede 
myndighed, når man fandt det relevant. I øvrigt ville det være til statsadvokaten, som Lyngby Politi 
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skulle rette en forespørgsel om sagens gang. Man var bekendt med, at det var en politisk betændt 
sag, og at udsendelsen muligvis skulle ses i lyset af, at Frankrig havde været udsat for palæstinen-
sisk terror. Han kan ikke udelukke, at spørgsmålet om Justitsministeriets manglende fremsendelse 
af udleveringsbegæringen af de to palæstinensere til Danmark blev berørt under samtalen med 
Linde Jensen, men det er helt sikkert, at han ikke på et tidligere tidspunkt havde fået underretning 
herom fra Justitsministeriet. Spørgsmål om beviskrav i henhold til den europæiske konvention af 
13. december 1957 om udlevering af lovovertrædere blev heller ikke drøftet under samtalen. Da 
han læste i PET-kommissionens beretning, at Justitsministeriet skulle foretage bevismæssige over-
vejelser, var det helt nyt for ham. Hvis det var tilfældet, havde han fundet det naturligt, at Justits-
ministeriet havde anmodet om sagens akter. Det ville i øvrigt også have været naturligt, hvis 
Justitsministeriet skriftligt havde meddelt, at retsanmodningen ikke ville blive fremsat over for de 
franske myndigheder. Han blev foreholdt følgende fra notits af 22. november 1983 udarbejdet af 
den danske konsul i Paris, Bent Andersen:  

”…  
2) Det danske j.m. vil ikke konvertere arrestordren til en udleveringsbegæring, med-
mindre det teknisk kan bevises, ved undersøgelse af alle pengesedler eller ved stik-
prøver, at pengene som T og G har indsmuglet i Frankrig stammer fra bankrøveriet.  
Det danske j.m. har derfor fremsendt en retsanmodning direkte til det franske j.m. om 
undersøgelsen. Frankrig har endnu ikke svaret på retsanmodningen og man har der-
for rykket for svar for ca. 3 uger siden. 

Resultatet er helt afgørende for udleveringen. I øvrigt er det teknisk vanskeligt at be-
vise forbindelsen mellem T og G og Danmark. 

3) Hvis beviset ikke kan føres, vil der ikke blive fremsat udleveringsbegæring. 

4) hvis beviset føres vil j.m. overveje spørgsmålet om en eventuel udlevering igen. Det 
er ikke muligt at gøre det på nuværende tidspunkt. 

5) Dersom T og G skulle opnå en betinget løsladelse inden undersøgelsen er afsluttet, 
vil det danske j.m. græde tørre tårer. Man vil endvidere have forståelse for, at Frank-
rig ikke vil kunne varetægtsfængsle T og G i mere end 20 dage med henblik på udle-
vering. (Tidsfrist på grund af manglende udleveringsaftale).” 

 

Hertil forklarede han, at med indhentelsen af fængslingskendelsen fra Retten i Lyngby havde 
Lyngby Politi skaffet det tilstrækkelige grundlag for udleveringen. Det indgik ikke i Lyngby Politis 
overvejelser, at Justitsministeriet var beføjet til at foretage en yderligere bevisvurdering. 
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Af notat af 26. marts 1984 udarbejdet af Galle fremgår blandt andet: 

”Den 23. marts 1984 telefonerede dommer Sølling efter anmodning fra konsul Bent 
Andersen, Paris, til dommer Filippi, der forespurgte, hvorledes en eventuel udveksling 
af pengesedler rent praktisk kunne finde sted. Hun var blevet rykket for afleveringen 
af pengene til Toldvæsenet. 
I henhold til referat af den 2. februar 1984 af politimesterens samtale med fuldmæg-
tig Linde Jensen, Justitsministeriet, blev der svaret, at der ikke var noget til hinder for, 
at dommer Filippi udleverede pengene til det franske toldvæsen. Dommeren blev 
samtidig anmodet om at eksperterklæringen, som efter hendes udsagn var negativ, 
blev fremsendt til dommer Sølling, hvortil hun svarede, at den ville blive fremsendt ad 
diplomatisk vej. Herefter sluttede samtalen. 
Nogen tid efter ringede konsul Andersen til dommer Sølling og meddelte, at dommer 
Filippi ønskede at blive ringet op påny og præciserede, at man ønskede 510 sedler, 
der blev ødelagt ved undersøgelsen, erstattet med nye sedler. 
Det blev aftalt, at dommer Sølling ville ringe til hende den 26. marts 1984 kl. 11.00. 
Politimesteren og Justitsministeriet ved sekretær Hanne Schmidt underrettet om 
ovenstående.  
Vedrørende restitution af de 510 ødelagte sedler meddelte kontorchef Rhedin, at be-
gæringen herom skal fremsættes ad diplomatisk vej i overensstemmelse med rets-
hjælpskonventionen. 
Under en samtale med dommer Sølling den 26. marts 1984 bemærkede dommeren, 
at han fandt det rettest, at det var justitsministeriet der kontaktede dommer Filippi i 
anledning af den fremsatte begæring om restitution af de 510 ødelagte pengesedler. 
Efter samråd med politimesteren og kontorchef Rhedin, justitsministeriet, ringede 
undertegnede til konsul Bent Andersen, Paris, og anmodede ham om at meddele 
dommer Filippi: 
 
1) at restitutionsbegæringen skal fremsættes ad diplomatisk vej i overensstemmelse 

med retshjælpskonventionen, 
2) at eventuelle fremtidige begæringer fra dommer Filippi til danske myndigheder 

skal fremsættes ad samme vej.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke husker de i notatet nævnte drøftelser mellem Galle og 
Rhedin. 

Han hørte ikke om, at Johannes Pedersen og Høy Petersen omkring tidspunktet for hans og Galles 
ovennævnte notater fik meddelelse om, at de ikke skulle efterforske yderligere i sagen. Det var op 
til kriminalkommissæren at disponere efterforskningen og allokere kriminalpolitifolk til de enkelte 
opgaver. Det blandede juristerne sig ikke i. Han har ikke været involveret i drøftelser om, hvordan 
kriminalfolkene skulle håndtere oplysningerne om, at en dansk gruppe, som støttede PFLP, even-
tuelt var indblandet i røveriet. Han har ikke pålagt dem tavshedspligt med hensyn til disse oplys-
ninger. På et tidspunkt i starten af efterforskningen har han nok hørt, at de skulle gå varsomt til 
værks med de nævnte oplysninger, men han husker ikke nærmere herom.  



	 			 171

bilag

indholdsfortegnelse

 

 
 

Foreholdt, at det fremgår af retsbog af 30. april 1985 fra Retten i Lyngby, at Galle mødte og anmo-
dede om, at beslaglæggelseskendelsen vedrørende pengene og retsanmodningen herom blev op-
hævet, forklarede han, at han ingen erindring har herom. 

Af rapport af 9. september 1985 udarbejdet af Willy Pedersen fremgår af kontinuationspåtegning 
af 13. januar 1986 blandt andet:  

”… 
Ki. Tolnø, Centralbureauet for Identifikation, oplyste ved min forespørgsel i dag, at 
Centralbureauet havde undersøgt de pengesedler, som var sendt til Danmarks Natio-
nalbank fra Frankrig ligesom man havde undersøgt de fotos af de i Frankrig optagne 
fingeraftryk. 
Der blev ved denne undersøgelse fundet et aftryk som kunne bruges. Dog ikke til 
100% identifikation. 
Dette aftryk er sammenholdt med aftryk fra 4 herfra opgivne personers fin-
ger/håndaftryk, men alt med negativt resultat.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke er bekendt med, hvilke fire personers fingeraftryk der 
er tale om. 

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 Københavns Politi. Senere har han læst, at der 
skulle have været et møde med Københavns Politi, hvor den daværende kriminalkommissær i 
Lyngby Politi, Rohwer, skulle have nægtet Københavns Politi adgang til akterne. Det var i givet fald 
ikke noget, som han var orienteret om.  

Kl. 14.40  blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 25 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 7. marts 2012 kl. 9.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Poul Erik Dinesen med bisidder advokat Torben Koch. 

Bisidderne advokat Jens Christensen, advokat John Petersen, advokat Ebbe Mogensen og advokat 
Stine Gry Johannessen var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Poul Erik Dinesen forklarede blandt andet, at han den 1. september 1977 blev ansat i spionageaf-
delingen 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. Den 1. april 1994 vendte han tilbage fra 
Slagelse til Centralafdelingen. Han blev pensioneret i 2005. 

Overvågningen af Appel-gruppen henhørte under afdeling C, indre uro, og han havde derfor meget 
lidt viden om Appel-gruppen inden røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby 
den 2. marts 1983. Eneste erindring han har om at have deltaget i efterforskning mod gruppen var 
på et tidspunkt efter røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København 
og drabet på en politibetjent den 3. november 1988. Mens han var i afdeling T, bestod hans viden 
om gruppen alene i de oplysninger, som han fik, når han lejlighedsvis deltog på parolemøder som 
stedfortræder for afdelingslederen, Ropers. Hans hovedområde var mellemøst-terrorisme, og ar-
bejdet bestod i vidt omfang i overvågning af diverse kendte herboende grupperinger af personer 
fra Mellemøsten. Fra sit arbejde hermed er han bekendt med Marwan Fahoum. Han blev fore-
holdt blandt andet følgende fra ”NOTAT OM Virksomheden i det palæstinensiske sagsområde Sep-
tember/Oktober 1982”:  

 

Blekingegade-kommissionen 
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”… 
VII. Personanalyse. 
 
a. Sati BAKIR, … 
 
Kontakter. 
I slutningen af august måned 1982 forsøgte Sati BAKIR, at komme i telefonisk kontakt 
med Jan Carl WEIMANN på dennes bopæl i Hvidovre. 
... 
Jan Carl WEIMANN er identificeret medlem af den her i landet værende danske grup-
pe ”The Apple”, hvis synspunkter stemmer overens med PFLP´s. 

Det er en gruppe, der opererer i det skjulte, og som er skabt til ikke at sige og gøre 
tingene på normal måde, hvilket medfører, at det er umuligt at opsnappe informatio-
ner vedrørende gruppens arbejdsområde og meddelelsessystem. 

Således er det kun i et enkelt tilfælde konstateret, at Sati BAKIR og Jan Carl WEI-
MANN har talt sammen. 
… 

b. Hassan Abu DAYA, … 

Kontakter. 
… 
Endvidere skal det oplyses, at Marwan fortsat er den direkte kontakt til den her i lan-
det værende danske PFLP-gruppe, ”The Apple”. 

Kontakten sker via en brevbox i København. 
…” 

Hertil forklarede han, at tjenestenummeret i øverste højre hjørne på den anden af de kopierede 
sider fra notatet er hans, hvilket betyder, at han har læst notatet. Et sådant notat var udarbejdet 
til brug for Ropers og ham, der ledede afdelingen. PET’s ledelse bestod af politimesteren, vicepoli-
timesteren og kriminalinspektøren. Den blev på parolemøder, gennem månedsberetninger og i 
forbindelse med specifikke efterforskningsskridt holdt orienteret om, hvad der skete i afdelin-
gerne. I månedsberetningerne blev månedens efterforskning resumeret. Normalt skrev de enkelte 
sektioner i afdeling T hver deres månedsberetning. Månedsberetningerne blev herefter forelagt 
Ropers eller ham, som herefter tog uddrag fra de enkelte månedsberetninger og stykkede dem 
sammen til en samlet månedsberetning for afdelingen.    

Han blev foreholdt telex af 25. november 1982 udarbejdet af PET med følgende emne: ”Tre PFLP-
medlemmers indrejse i Frankrig, formentlig den 21. og den 25. november 1982” og telex af 26. 
november 1982 med følgende emne: ”Tre PFLP-medlemmers indrejse i Frankrig.” Han forklarede 
hertil, at tjenestenummeret skrevet med maskinskrift i øverste venstre hjørne på telexerne er 
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hans, og det betyder, at telexerne er blevet givet til ham. I afdeling T havde de på dette tidspunkt 
stor fokus på PWU, og hvad der i den forbindelse kom ind om Appel-gruppen gik direkte videre til 
afdeling C, idet afdeling T ingen specifik interesse havde i Appel-gruppen.  

Han blev foreholdt telex af 11. marts 1983 ”Vedr.: Indrejse i Frankrig af tre PFLP-medlemmer” fra 
en fremmed tjeneste samt udkast til svar herpå udarbejdet af ham. Hertil forklarede han, at han 
på forespørgsel fra den fremmede tjeneste havde set efter, om PET kunne være behjælpelig med 
identifikation af den ene af de tre indrejste PFLP-medlemmer. PET blev bekendt med anholdelsen 
af de to palæstinensere i Charles de Gaulle lufthavnen, da man fik underretning fra Frankrig her-
om. Præcist hvordan beskeden kom, husker han ikke, ligesom han ikke husker, hvordan PET reage-
rede på underretningen. 

Foreholdt telex af 29. marts 1983 ”Vedr.: To arabere, hvoraf den ene er kendt for at tilhøre PFLP, 
tilbageholdt for overtrædelse af valutalovgivningen”, forklarede han, at det er en telex fra en 
fremmed efterretningstjeneste til et efterretningsnetværk, som bestod af en række samarbej-
dende tjenester, herunder PET.  På juristniveau foregik der en hel del kommunikation med 
franskmændene efter meddelelsen om anholdelsen af de to palæstinensere med et stort beløb i 
dansk valuta, mens PET efterforskningsmæssigt ikke foretog sig noget specielt efter anholdelserne. 
PET havde ikke inden anholdelserne af de to palæstinensere i Paris kædet røveriet mod en penge-
transport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983 sammen med personer kendt i afdeling 
T. 

Foreholdt udkast af 5. april 1983 til telex, der henviser til telexen af 29. marts 1983, med emnet: 
”Mohamed Abdel Rahman TOMAN” udarbejdet af PET, forklarede han, at han kan se på de hånd-
skrevne kommaer i udkastet, at han har gennemlæst udkastet, der ikke er udarbejdet af ham.  

På et tidspunkt efter anholdelserne i Paris blev han kaldt op til kriminalinspektør Per Larsen. Til 
stede på hans kontor var tillige Johannes Pedersen fra Lyngby Politi. Han er ikke bekendt med, 
hvordan kontakten mellem PET og Lyngby Politi var blevet etableret. Han husker ikke, om der var 
andre kollegaer fra PET til stede end Per Larsen. Foreholdt, at det fra flere steder foreligger oplyst, 
at der på det indledende møde med Lyngby Politi efter røveriet i Lyngby - ud over ham selv og Per 
Larsen - også deltog Mose Hansen og i hvert fald yderligere en sagsbehandler, forklarede han, at 
han ikke kan udelukke, at det var tilfældet. Johannes Pedersen var alene fra Lyngby Politi. Så vidt 
han husker, havde der ikke tidligere været kollegaer, herunder Willy Pedersen fra Lyngby Politi, 
ude hos PET i forbindelse med efterforskningen af røveriet i Lyngby. Hvis der var kommet en hen-
vendelse til ham fra ledelsen i Lyngby Politi om oplysninger i forbindelse med anholdelserne, ville 
han ikke selv svare, men henvise til ledelsen i PET, hvilket ville sige kriminalinspektøren, vice-
politimesteren eller politimesteren. Afhængigt af spørgsmålet ville sagen så blive henvist til en 
sagsbehandler. Det afgørende var, at det kun var ledelsen, der kunne give tilladelse til, at der blev 
givet oplysninger videre til det åbne politi. Han fik at vide, at han skulle give Johannes Pedersen 
adgang til at læse afdeling T’s materiale med forbindelse til de to anholdte arabere og de få oplys-
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ninger, der måtte være om Appel-gruppen. Det gav han Johannes Pedersen adgang til. Afdeling T’s 
materiale bestod blandt andet af den foreholdte korrespondance og månedsberetninger. Det er 
muligt, at der lå fotos af Appel-gruppen i materialet, men han tvivler på, at det var tilfældet. Jo-
hannes Pedersen havde adgang til at stille spørgsmål om materialet til ham, men han gennemgik 
ikke materialet for eller med ham, herunder med angivelse af hvad der kunne være interessant. 
Materialet fra afdeling T og C var ud fra ”need to know”- princippet ikke samlet et sted, og Johan-
nes Pedersen måtte derfor se hver afdelings materiale hver for sig. Han ved ikke, hvilket materiale 
afdeling C stillede til rådighed for Johannes Pedersen, herunder om navne og cpr-numre på med-
lemmerne af Appel-gruppen fremgik heraf. Johannes Pedersen måtte læse materialet og tage no-
tater. Han husker ikke, om PET skulle gennemse notaterne, inden Johannes Pedersen forlod PET’s 
lokaler. Det lå uden for hans opgave at instruere Johannes Pedersen i, hvordan han skulle hånd-
tere oplysningerne fra PET. Han tager det for givet, at Johannes Pedersen delte oplysningerne fra 
PET med sin efterforskningsgruppe hos Lyngby Politi, og tilsvarende var det oplagt, at Lyngby Politi 
ikke måtte tage ud og afhøre Appel-gruppens medlemmer på grundlag af oplysninger fra PET. På 
et senere tidspunkt var Johannes Pedersen på ny ude hos PET sammen med en kollega fra Lyngby 
Politi. Han husker ikke pågældende kollegas navn. Johannes Pedersen kom flere dage og sad og 
læste hos PET.  

Dengang var han ikke bekendt med, at Johannes Pedersen sammen med en kollega fra Lyngby 
Politi skulle til Paris for at efterforske røverisagen. Han vidste godt, at en kollega fra PET skulle til 
Paris i anledning af anholdelserne. Hvem det var, husker han ikke i dag. Han var på ingen måde 
involveret i rejsen og husker ikke at have hørt om rejsens forløb.  

Han er ikke klar over, om det havde været drøftet med Johannes Pedersen eller andre fra Lyngby 
Politi, om Sati Bakier måtte afhøres i anledning af efterforskningen af røveriet i Lyngby, ligesom 
han ikke ved, om der i materialet i Frankrig blev fundet spor, der pegede mod Danmark, herunder 
telefonnumre. Han husker ikke at have hørt, at Johannes Pedersen og dennes kollega efter hjem-
komsten fra Paris afhørte Sati Bakier. Foreholdt, at tidligere vidner har forklaret for kommissionen, 
at PET i forbindelse med en aflytning skulle være blevet klar over, at de to kollegaer fra Lyngby 
Politi afhørte Sati Bakier, forklarede han, at det husker han ikke.  

Han blev foreholdt, at Johannes Pedersen den 24. februar 2012 for kommissionen blandt andet 
forklarede som følger:  

”… Til mødet hos PET deltog han selv, Høy Petersen og Willy Pedersen fra Lyngby Po-
liti. Fra PET deltog juristen Mose Hansen, Per Larsen og nogle sagsbehandlere, herun-
der en ved navn Dinesen. Han havde ikke tidligere i forbindelse med andre sager prø-
vet at samarbejde med PET. Der var lagt op til, at dette var et indledende møde, som 
ville blive fulgt op at et senere møde, hvor de ville få yderligere informationer. Det se-
nere møde skulle aftales med Dinesen. De blev på det indledende møde orienteret 
om, at det var en gruppe kaldet Appel-gruppen bestående af Niels Jørgensen, Torkil 
Lauesen, Jan Weimann og Peter Døllner, som PET satte i forbindelse med de to palæ-
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stinensere, der var anholdt i lufthavnen i Paris. Forbindelsen til de anholdte palæsti-
nensere skulle være gennem herboende arabere, navnlig en person ved navn Sati Ba-
kier, som var formand for en palæstinensisk venskabsforening. Desuden fik de oplyst, 
at de to anholdte palæstinensere et halvt år tidligere havde været i København i et 
par dage. De blev orienteret om, at det var dybt fortrolige oplysninger, som de ikke 
måtte tale med andre end ledelsen i Lyngby Politi om, og de fik ikke noget materiale 
udleveret. Dinesen gav dem pålæg om, at oplysningerne ikke måtte skrives ind i rap-
porter eller bruges som begrundelse i anmodninger til retten om indgreb i meddelel-
seshemmeligheden, ligesom det ikke i øvrigt måtte komme til offentlighedens kend-
skab, at der var danskere, som havde samarbejdet med terrorister. Det næste møde, 
som var med Dinesen, var en eller to dage efter og foregik på Dinesens kontor. Han 
husker ikke, om der var andre end Dinesen fra PET til stede under mødet. Dinesen vi-
ste dem nogle personoplysninger vedrørende de fire danskere. Materialet var ikke  
særlig omfangsrigt. Personsagerne på de fire var højst 3-4 cm tykke.” 

Hertil forklarede han, at det ikke bringer yderligere frem i erindringen. Det kan godt passe, at han 
har oplyst Johannes Pedersen om, at Lyngby Politi ikke måtte bruge oplysninger fra PET’s efter-
forskning til at indhente tilladelse til telefonaflytning. Hvis Lyngby Politi skulle anvende oplysnin-
gerne hertil, ville det kræve, at Lyngby Politis ledelse kontaktede PET’s ledelse herom. Han går ud 
fra, at han orienterede Johannes Pedersen om dette. Han husker ikke, om det var ham, der viste 
Johannes Pedesen personsagerne. Umiddelbart vil han ikke tro det, idet overvågningen af Appel-
gruppen foregik i afdeling C. Han blev videre foreholdt følgende fra Johannes Pedersens forklaring 
for kommissionen:  

”… Der var ikke i nogen af sagerne noget om røveriet mv. i Glostrup den 7. juli 1980. 
Hvis der havde været oplysninger herom i materialet, ville de have reageret på det. 
De fik lov at kigge i materialet og tage notater, men de måtte ikke få kopier, og PET 
ville se deres notater, inden de gik. Han havde ikke noget indtryk af, om PET på dette 
tidspunkt selv ”kørte en efterforskning” mod de nævnte danskere, eller om PET mis-
tænkte dem for andet end det foreliggende røveri. De fik ikke nogen gennemgang af 
baggrunden for PET’s overvågning af Appel-gruppen eller en fuldstændig redegørelse 
for, hvilket materiale PET havde om gruppen. Han og Høy Petersen noterede stort set 
alene navne, personnumre og adresser ned på de fire nævnte personer. Det blev ikke 
diskuteret i denne forbindelse, om de måtte indlede en efterforskning mod Appel-
gruppen. Muligvis var det først på dette møde, at de fik de nærmere oplysninger om 
forbindelsen mellem Appel-gruppen og de anholdte palæstinensere, herunder disses 
rejse til København et halvt år tidligere. Materialet, hvoraf disse oplysninger fremgik, 
fik de ikke at se. På mødet fik de oplyst den rette identitet på de anholdte palæstinen-
sere, hvilket de nogenlunde samtidig også fik oplyst fra Interpol. Oplysningerne her-
om noterede de også ned. De spurgte, om PET havde fotos og fingeraftryk vedrø-
rende de fire nævnte danskere, hvilket PET oplyste, at man ikke havde. Han mener, at 
de fik oplysninger om telefonaflytninger, som forbandt Appel-gruppen og Sati Bakier. 
Det var hans opfattelse, at PET gav dem oplysningerne for at have sit alibi i orden, 
når det på et tidspunkt kom frem til offentligheden, at der var anholdt to palæstinen-
sere med 6 millioner d.kr. i Paris. De fik ret hurtigt oplysning om, at der var et dansk 
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telefonnummer i en af de anholdtes notesbog. Han husker ikke, om det var gennem 
PET eller Interpol, at de fik denne oplysning. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke viste Johannes Pedersen PET’s materiale om Appel-gruppen, idet 
dette materiale befandt sig i afdeling C. Det har således været i denne afdeling, at Johannes Pe-
dersen så det. Han følte, at han havde et glimrende forhold til Johannes Pedersen under besø-
gene.  

Han blev foreholdt følgende fra Karsten Høy Petersens forklaring for kommissionen den 29. fe-
bruar 2012 om sit og Johannes Pedersens andet møde hos PET:  

”… De spurgte, om PET havde fotos og fingeraftryk af medlemmerne af Appel-grup-
pen, hvilket blev besvaret benægtende. Desuden spurgte de, om der var oprettet per-
sonmapper, hvilket de fik at vide, at man ikke brugte i PET. Det blev indskærpet dem, 
at de ikke måtte anvende oplysningerne fra PET i egne rapporter eller til indhentelse 
af tilladelser til indgreb i meddelelseshemmeligheden. De spurgte, hvorfor de ikke 
måtte bruge oplysningerne. Hertil svarede Dinesen: ”Man ønsker ikke, at det kommer  
til offentlighedens kendskab, at der er etniske danskere, som støtter PFLP” ...” 

Hertil forklarede han, at det ikke var nogen hemmelighed, at Appel-gruppen kom i PWU’s lokaler. 
Han kan derfor ikke have udtalt sig som forklaret af Høy Petersen. I øvrigt må kollegaerne fra 
Lyngby Politi have opfattet PET som én samlet enhed, som han var indgangen til, idet de aftalte 
mødetidspunkterne med ham. I realiteten fulgte han dem imidlertid blot fra afdeling T til afdeling 
C, hvor de så materialet om Appel-gruppen. Han husker ikke, om der i perioden efter møderne 
samt Johannes Pedersen og Høy Petersens rejse til Paris var kontakt mellem ham og dem.  

Han blev foreholdt, at der af telex med ”Emne: Anholdelse af PFLP-funktionærerne Mohamed 
TOMAN, og Munder Hassan MAHMOOD i Paris den 26.03.1983.” sendt af PET til et efterretnings-
netværk den 20. maj 1983 blandt andet fremgår: 

”… 
2. Efterforskningen har vist, at der formentlig er svenske kriminelle personer involve-
ret i røveriet, bl.a., Rolf Kenneth CARLSSON. 

3. Gennem samarbejdet mellem efterforskningsgruppen fra Danmark og svensk poli-
tis ”rejsehold” har vi bragt i erfaring, at Munder Hassan MAHMOOD havde fået vi-
sum til Sverige den 1o. FEB 1983, idet han udgav sig for at være diplomat ved Syd-
Yemens ambassade i Stockholm. 

Han skulle også have været i Sverige i 1982 for at besøge sin ”familie”.  
...” 
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Han forklarede hertil, at han ingen erindring har om, hvor oplysningerne vedrørende Rolf Kenneth 
Carlsson stammede fra.  Når hans tjenestenummer står i venstre hjørne med maskinskrift, betyder 
det, at han har godkendt, at udkastet til telexen er gået videre. Eventuel kontakt med Lyngby Politi 
om indhentelse af retsanmodninger er sket på juristniveau, og han har ingen viden herom.  

Af telex af 10. juni 1983 fra en fremmed tjeneste til PET fremgår blandt andet: 

”… 
2. I henhold til en troværdig kilde, som er yderst sårbar i forbindelse med PFLP, kom-
mer de penge, der blev beslagt hos Toman og Munder, fra et væbnet røveri begået i 
Danmark af personer fra en ekstremistisk organisation i Danmark på vegne af PFLP. 
Pengene skal være blevet bragt til Frankrig, måske ved hjælp af en PFLP-repræsen-
tant i Danmark, og overgivet til Ghazi i Paris. 
 
Vi beder Dem være yderst forsigtige i brugen af ovenstående oplysninger, men beder 
Dem samtidig hurtigst muligt meddele os, hvad De mener.  
...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at som telexen er formuleret, må det antages, at kildeoplysningen 
er indhentet ad teknisk vej, formentlig ved aflytning. Om der var drøftelser om at videregive op-
lysningen til Lyngby Politi, husker han ikke.  

Foreholdt, at Lyngby Politi indhentede retsanmodning af 28. juni 1983 fra Retten i Lyngby, hvoref-
ter de franske myndigheder blandt andet anmodedes om en fingeraftryksundersøgelse af de be-
slaglagte pengesedler, samt at der alternativt anmodedes om frigivelse af de beslaglagte penge-
sedler til Rigspolitichefen, CFI, mod, at Nationalbanken sendte et tilsvarende beløb til den kompe-
tente franske myndighed, forklarede han, at han ikke hørte herom.  

Af rapport af 4. august 1983 ”Vedr.: De i Paris anholdte PFLP-folk, der mistænkes for pengerøveri i 
Lyngby pkr.” udarbejdet af PET fremgår blandt andet: 

”Vkk. Willy Petersen, Lyngby kripol., forespurgte mig i dag telefonisk, om Lyngby Po-
liti i forbindelse med en retsanmodning om udlevering af de 2 PFLP-folk måtte bruge 
en oplysning, som de havde fået i PET under efterforskningen. Det drejede sig om en 
oplysning til den franske tjeneste fra en af dennes kilder i PFLP. Han skulle have be-
kræftet over for franskmændene, at pengene fra røveriet stammede fra det røveri, 
som var foregået i Lyngby politikreds.  
… 
Lyngby politi ville også kontakte JM med henblik på at søge råd i en sådan udleve-
rings sag, men ville forinden gerne spørge, om de måtte bruge den anførte oplysning.  
--- 
Det er aftalt med WP, at Lyngby Politi ikke må anvende den nævnte oplysning, med-
mindre den franske tjeneste kunne godtage et sådant skridt.   
...” 
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Foreholdt dette, forklarede han, at rapporten er skrevet af kriminalkommissær Walther Thing-
gaard Nielsen, der var stedfortræder for kriminalinspektøren. Af påtegning på rapporten kan han 
se, at han har fået rapporten til underretning. Han husker ikke, om den franske tjeneste gav lov til 
at anvende kildeoplysningen. Han blev foreholdt telex af 11. august 1983 fra en fremmed tjeneste 
til PET, hvoraf blandt andet fremgår:  

”Vi er indforstået med, at de bruger oplysningerne i pkt. 2 i vor telex af 10.06.1983 … 
formuleret således: ”De beslaglagte midler kommer i henhold til en troværdig kilde i 
en venligsindet tjeneste angiveligt fra et væbnet røveri begået i Danmark af med- 
lemmer af en ekstremistisk organisation i dette land på PFLP’s vegne”.” 

Hertil forklarede han, at påtegningen med hans tjenestenummer viser, at han alene har set telex-
en til orientering. Han er ikke bekendt med den videre behandling af kildeoplysningen, herunder 
om Lyngby Politi anvendte den.  

Han blev foreholdt udateret notat fundet i akter angiveligt fra Lyngby Politi. Af notatet fremgår 
blandt andet:  

”Niels Jørgensen, fingre? 
… 
Thorkild Lauesen, p.t. formtl. uden beskæftigelse. 
… 
Peter Dølner, foto + fingre 
… 
Jan Carl Weimann, ansat bl.a. i regnecentralen. 
… 
Møde den 8. sept. med Ki. Per Larsen, pfm. Mose Hansen, ka. Ropert, ka. Dinesen. 
 
Liste til Sæpo over beboerne i Falkenberg i området, hvor nr. pl. blev stjålet.” 

Hertil forklarede han, at det ikke harmonerer, at de fire medlemmer af Appel-gruppen er nævnt 
sammen med et møde med folk fra afdeling T, idet Appel-gruppen som nævnt henhørte under 
afdeling C. Han har ingen erindring om et møde den 8. september 1983 med kollegaer fra Lyngby 
Politi, ligesom han ikke husker drøftelser omkring dette tidspunkt om spørgsmålet om fingeraftryk 
fra de ovennævnte medlemmer af Appel-gruppen. Han hørte alene til sagen i Lyngby, når den blev 
nævnt på parolemøder. 

Han blev foreholdt rapport fra oktober/november måned 1983 udarbejdet af PET, hvoraf blandt 
andet fremgår: 

”Vedrørende observation af de nedennævnte tre personer med det hovedformål at 
sikre de tre.s. finger- og håndaftryk. 
Torkil LAUESEN … 
… 
Jan WEIMANN … 
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… 
Niels  JØRGENSEN … 
… 
Afdeling T sagsområde.” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker noget herom. Foreholdt, at det fremgår af rapporten, at 
det er medarbejdere i afdeling T, som har rekvireret optagelse af fingeraftryk mv., og at han selv 
har skrevet i hånden på rapporten under kontinuationen den 18. oktober 1983, forklarede han, at 
han ikke kan forstå, hvorfor sagen tilsyneladende er behandlet i afdeling T, idet Appel-gruppen 
henhørte under afdeling C. Foreholdt, at det fremgår af kontinuation af 21. oktober 1983, at han 
anmodede observationsafdelingen om at få fat i Jan Weimanns fingeraftryk, da man helst ville 
undgå at kontakte Jan Weimanns arbejdsplads, forklarede han, at han ikke har noget tilfredsstil-
lende svar på, hvorfor han rekvirerede Jan Weimanns fingeraftryk. Han husker ikke, om det lykke-
des at indhente de rekvirerede fingeraftryk af Appel-gruppens medlemmer. 

Han blev foreholdt rapport af 7. februar 1984 udarbejdet af ham ”Vedr.: Niels JØRGENSEN … med-
lem af gruppen ”The APPLE”. Emne: Fingeraftryk af NJ.” Heraf fremgår: 

”Fra CFI er det d.d. oplyst, at fingeraftryk af NJ opbevares under: 
… 
Det skal bemærkes, at fingeraftryk af Jan Carl WEIMANN og Peter DØLLNER beror i   
disses egne sagsakter i PET.” 

Hertil forklarede han, at det ikke bringer noget frem i erindringen. Han har ikke kendskab til, hvad 
der efter dette tidspunkt skete med forsøget på at få de beslaglagte penge til Danmark. I øvrigt 
kan det bemærkes, at som næstkommanderende i afdelingen fik han en lang række dokumenter 
ind på sit skrivebord fra sagsbehandlerne i afdelingen, og han skulle derefter tage stilling til, hvad 
der skulle ske med dokumenterne. Derfor findes hans påtegning på mange af dokumenterne fra 
afdeling T, og der gik en lind strøm af dokumenter over hans bord, uden at han nødvendigvis fik 
det store kendskab til indholdet af det enkelte dokument. Fra ham gik dokumenterne til Ropers 
eller til registraturen. Han blev foreholdt, at kommissionen har en række oplysninger, der peger i 
retning af, at overvågningen af Appel-gruppen i vidt omfang henhørte under afdeling T, herunder 
at fokus på Appel-gruppen fra PET’s side angiveligt udsprang af gruppens kontakter med de her-
boende PFLP-medlemmer. Hertil forklarede han, at han fortsat mener, at overvågningen af grup-
pen hovedsageligt lå i afdeling C. 

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 Pedersen over 
for kommissionen den 24. februar 2012 blandt andet forklarede, at han kontaktede ham i forbin-
delse med røveriet, da Johannes Pedersen og Høy Petersen fik den tanke, at det kunne være Ap-
pel-gruppens medlemmer, der var gerningsmænd til røveriet, forklarede han, at han da var leder 
af regionalafdelingen i Slagelse. Hvis Johannes Pedersen havde kontaktet ham der, ville hans ene-
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ste svar have været, at han måtte henvende sig til PET’s Centralafdeling. Han blev foreholdt føl-
gende fra Johannes Pedersens ovennævnte forklaring for kommissionen:  

”I forbindelse med røveriet mod en pengetransport fra Privatbanken i Herlev den 3. 
december 1985 talte han og Høy Petersen kort efter gerningstidspunktet sammen og 
var enige om, at der var sådanne lighedstræk med røveriet i Lyngby, at det måtte væ-
re 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 Sla-
gelse. 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 bekræftet, 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 Pedersen kontaktede ham som beskre-
vet, og i givet fald må han have sagt til Johannes Pedersen, at han ville ringe til ledelsen i PET og 
fortælle, at Johannes Pedersen havde kontaktet ham. Som regionalleder i Slagelse havde han ikke 
mulighed for at iværksætte noget som helst i forhold til røveriet i Gladsaxe.  

I forbindelse med Købmagergade-røveriet mv. gav PET et tip til Københavns Politi, afdeling C ved 
Jørn Moos, om Appel-gruppen som mulige gerningsmænd.  

Kl. 11.45 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 26 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 7. marts 2012 kl. 11.50 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte AA1 med bisidder advokat Torben Koch. 

Bisidderne advokat Jens Christensen, advokat John Petersen, advokat Ebbe Mogensen og advokat 
Stine Gry Johannessen var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Advokat Torben Koch anmodede om, at der nedlægges navneforbud. Forbuddet ønskes alene i 
relation til offentlig gengivelse af vidnets navn. 

Udspørgeren og de øvrige bisiddere havde ikke bemærkninger til anmodningen.  

Kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, skal til den frem-
satte anmodning udtale følgende: 

Det er oplyst, at vidnet er i aktiv tjeneste hos PET. Kommissionen finder, at en afvejning af offent-
lighedens interesse i at få kendskab til vidnets navn over for hensynet til vidnets særlige tjeneste-
funktion må føre til, at anmodningen imødekommes i det angivne omfang, jf. lov om undersøgel-
seskommissioner § 30, stk. 2, jf. § 30, stk. 1, nr. 4.  

AA forklarede blandt andet, at han i 1974 blev ansat i politiet. I januar 1979 kom han til PET’s ob-
servationsafdeling, hvor han var, indtil han i august 1980 begyndte i terrorafdelingen, afdeling T. 

                                                           
1 Efter en afvejning af offentlighedens interesse i at få kendskab til vidnernes navne over for hensynet til vidnernes 
særlige tjenestefunktion imødekom kommissionen i forbindelse med afgivelse af forklaringer anmodninger fra vidner i 
aktiv tjeneste hos PET om navneforbud i relation til offentlig gengivelse af deres navne. Af de samme grunde har 
kommissionen besluttet ikke at offentliggøre navnene på vidner i aktiv tjeneste hos PET i beretningen og dertil høren-
de bilag. 

Blekingegade-kommissionen 
 



	 			 183

bilag

indholdsfortegnelse

 
 

Her var han var, indtil han i 1987 blev udstationeret i udlandet. I 1994 kom han tilbage til Central-
afdelingen. 

Inden røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983 kendte 
han udmærket Appel-gruppen blandt andet fra sin deltagelse i observationer mod gruppen. Afde-
ling T’s interesse var blevet rettet mod gruppen på foranledning af Jens Holger Jensens deltagelse i 
en PFLP-træningslejr og gruppens møder med Marwan el Fahoum. Inden da havde ekstremisme-
afdelingen, afdeling C, ganske givet haft gruppen under observation. Han ved ikke, hvilket materi-
ale afdeling C i givet fald havde om gruppen, eller hvad den nærmere baggrund for afdeling C’ mu-
lige observationer var. Først på et senere tidspunkt er han blevet bekendt med, at afdeling C også 
havde materiale om gruppen. Hvis man vidste, at en anden afdeling havde oplysninger af inte-
resse, blev der udvekslet oplysninger mellem afdelingerne. Han var ikke sagsbehandler vedrø-
rende Appel-gruppen, og han har derfor ingen viden om, i hvilket omfang afdeling T og C udveks-
lede oplysninger om gruppen.  

Efter Jens Holger Jensens død var han ikke med til i kapellet at få taget Jens Holger Jensens finger-
aftryk. Han mindes, at man under efterforskningen omkring dødsfaldet mv. fandt spor, herunder 
nogle parykker, der pegede på, at Appel-gruppen muligvis var involveret i sagen om frihedsberø-
velse og forsøg på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980, men han husker ikke nærmere herom. I 
PET havde man indtil da troet, at gruppen forberedte et terrorangreb i Danmark.  

I forbindelse med Lyngby Politis efterforskning af røveriet mod en pengetransport fra Den Danske 
Bank i Lyngby den 2. marts 1983 var han først involveret som kontaktperson i forbindelse med 
PET’s bistand til Lyngby Politi med oplysninger vedrørende Ananda Marga-gruppen, som var et af 
hans sagsområder. Han husker ikke, hvordan medlemmer af denne gruppe var kommet i søgelyset 
som mulige gerningsmænd til røveriet. Efterforskningen af denne gruppe endte i ingenting.  

Han husker ikke, hvordan PET blev orienteret om anholdelsen af to palæstinensere med en stor 
sum danske penge i Charles de Gaulle lufthavnen i Paris. Da PET efter anholdelsen skulle sende en 
medarbejder til Paris, blev det ham, idet afdelingens leder, Ropers, som skulle have været af sted, 
blev forhindret. Det var op til en weekend, at han fik at vide, at han mandag skulle rejse til Paris. 
Han blev briefet om baggrunden for rejsen af Dinesen eller Ropers. Briefingen bestod i øvrigt ikke i 
meget andet end udlevering af en stak papirer, som han læste i løbet af weekenden. I materialet 
var blandt andet telefonaflytninger vedrørende to PFLP-folks besøg i Danmark, og der var passa-
gerlister, som viste, at de havde været i København. Lyngby Politi havde ansvaret for efterforsk-
ningen i sagen, så han var med på rejsen ”på sidelinjen”. Baggrundsmaterialet medbragte han på 
rejsen, dog ikke de fortrolige aflytningsrapporter, som han kun medbragte notater om. Han husker  
ikke, om der på de anholdte var fundet andet end pengene, som pegede mod Danmark. Efter at 
han fik besked om rejsen, havde han først kontakt med kollegaer fra Lyngby Politi efter ankomsten 
til Paris. Han husker ikke, om kollegaer fra Lyngby Politi inden afrejsen havde været ude hos PET 
vedrørende PFLP-sporet, eller det først var på et tidspunkt efter hjemkomsten, eller måske både 
før og efter rejsen. Han husker heller ikke, om han fulgtes med kollegaerne fra Lyngby Politi på 



	 184	 		

bilag

indholdsfortegnelse

 
 

rejsen til Paris, og om de på forhånd havde koordineret deres opgaver i Paris. Under opholdet 
havde han rig lejlighed til at tale med Johannes Pedersen og Høy Petersen, idet de havde en hel 
uges ventetid. Under samtalerne drøftede de sagen og skjulte ikke noget for hinanden. Der var 
ikke sat nogen begrænsninger for, hvilke oplysninger han måtte give til dem, og han instruerede 
dem ikke i, hvordan de skulle håndtere oplysningerne. Han husker ikke nærmere, hvilke oplysnin-
ger han gav dem. Under opholdet deltog også Lyngby Politis kontakt i Paris, Frank Madsen fra In-
terpol, i afhøringerne mv. Frank Madsen fungerede i vidt omfang som tolk. PET var ikke inden af-
rejsen bekendt hermed, hvorfor han medbragte en fransk tolk fra PET. Det havde været tanken, at 
tolken også skulle bistå kollegaerne fra Lyngby Politi. Ret hurtigt efter ankomsten til Paris var han 
sammen med Johannes Pedersen og Høy Petersen hos instruktionsdommeren, som havde sagen 
vedrørende de anholdte palæstinensere.  Instruktionsdommeren godkendte ikke retsanmodnin-
gen, som den forelå. Kollegaerne fra Lyngby Politi måtte derfor indhente en ændret retsanmod-
ning fra Retten i Lyngby. Den ændrede retsanmodning skulle sendes gennem Justitsministeriet, 
hvorfor der gik en uge, hvor de måtte vente på den. Han blev foreholdt, at tidligere vidner over for 
kommissionen har forklaret, at instruktionsdommeren henviste dem til præsidenten for undersø-
gelsesdommerne, som senere samme dag godkendte de i retsanmodningen ønskede efterforsk-
ningsskridt, og at det fremgår af en række bilag, at de afrejste fra Danmark den 25. april 1983, og 
at afhøringen af de anholdte foregik den 26. april 1983. Hertil forklarede han, at han ikke husker 
dette. Han mener, at der gik mindst fem dage, inden de fik adgang til at afhøre de anholdte. Da de 
skulle afhøre de anholdte palæstinensere ønskede den første af dem ikke at udtale sig. Den anden 
krævede at blive afhørt på tysk, hvorefter der måtte fremskaffes en tysk tolk. Afhøringen var om-
stændelig, idet der skulle oversættes fra dansk til engelsk til fransk til tysk og tilbage igen. Der del-
tog blandt andre to franske kriminalassistenter i afhøringen. Den ene af disse fremsatte spørgs-
målene over for de anholdte. Gennem kriminalassistenten stillede han selv en række spørgsmål. 
Imidlertid stod det hurtigt klart, at den anholdte fik mere information ud af spørgsmålene, end de 
fik ud svarene. Han husker ikke, om spørgsmålene var koordineret med Lyngby Politi, inden afhø-
ringen gik i gang. Kollegaerne fra Lyngby Politi virkede ikke særlig velforberedte. I øvrigt var de 
blevet begrænset af instruktionsdommeren i, hvilke spørgsmål de måtte stille. Således måtte de 
ikke stille spørgsmål til pengene eller den konkrete sag i øvrigt, hvilket også den afhørende franske 
betjent gjorde dem opmærksom på. Han kan ikke udelukke, at det først var under afhøringen, at 
de blev gjort bekendt med disse begrænsninger. Eftersom Lyngby Politis spørgsmål i vidt omfang 
var omfattet af begrænsningerne, indebar det, at det hovedsageligt var hans spørgsmål, der kunne 
stilles. Stort set det eneste, de kunne spørge ind til, var de anholdtes rejseaktivitet, og det var 
ham, som stillede spørgsmålene herom. Foreholdt, at det fremgår af rapport vedrørende afhørin-
gen af Toman den 26. april 1983, at denne blev forevist et foto af en person, forklarede han, at 
han ikke husker, hvem der var på fotoet. Foreholdt, at afhøringen sluttede, efter at det blev fore-
holdt Toman, at denne beviseligt havde været i København i blandt andet november 1982, forkla-
rede han, at det var ud fra passagerlisterne, at han kunne foreholde Toman dette. Ud over afhø-
ringen af Toman foretog de afhøringer på et hotel og de forsøgte gennem Lufthansa at spore de 
anholdtes rejserute. Det var Johannes Pedersen og Høy Petersen som foretog efterforskningen i 
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samarbejde med det franske kriminalpoliti, mens han mest var med som observatør. Desuden 
havde han selv kontakt med den franske efterretningstjeneste, som han skulle overgive noget ma-
teriale. Han drøftede sagen med kollegaerne fra den franske søstertjeneste, men den kunne ikke 
bidrage med noget af relevans, idet sagen henhørte under instruktionsdommeren. Det var i øvrigt 
hans indtryk, at både det franske politi og efterretningstjenesten var samarbejdsvillige og ikke 
holdt oplysninger tilbage. Han husker ikke, om han under opholdet i Paris var ude at spise med 
Johannes Pedersen og Høy Petersen. Imidlertid var han flere gange inviteret ud at spise med det 
franske kriminalpoliti og den franske efterretningstjeneste, uden at Johannes Pedersen og Høy 
Peteren var inviteret med. Franskmændene sagde lige ud til ham, at det skyldtes Johannes Peder-
sen og Høy Petersens påklædning, der ikke rigtig passede med det parisiske politis dress code. Ved 
rejsens afslutning aftalte han ikke noget med Johannes Pedersen og Høy Petersen om sagens vi-
dere forløb, idet han efter hjemkomsten ikke skulle have mere med sagen at gøre. 

Foreholdt rapport af 2. maj 1983 ”Vedr.: Efterforskning mod 2 arabere, der er fængslet i Frankrig 
for overtrædelse af valutalovgivningen” udarbejdet af ham, forklarede han, at rapporten beskrev 
forløbet af hans rejse til Paris, og den var beregnet for Ropers som afdelingsleder. Rapporten var 
fortrolig og således ikke til udlevering til Lyngby Politi. Han så ingen rapport om rejsen fra Lyngby 
Politi. Efter udarbejdelsen af sin rapport havde han ikke mere at gøre med sagen, som han alene 
fulgte, ud fra hvad han tilfældigt hørte i afdelingen. Foreholdt, at det af hans rapport blandt andet 
fremgår, at Toman under afhøringen fik forevist et foto af Rolf Kenneth Carlsson, forklarede han, 
at det svenske spor var meget aktuelt under opholdet i Paris. Anholdelsen af de to palæstinensere 
havde således ikke medført, at fokus alene var på Appel-gruppen.  

Gennem sit arbejde i afdeling T havde han et godt kendskab til Sati Bakier. Han husker ikke, om 
det under opholdet i Paris blev drøftet, hvorvidt kollegaerne fra Lyngby Politi efter hjemkomsten 
skulle foretage en afhøring af Sati Bakier, og han er ikke bekendt med, om de gjorde det.  

Han mener, at det var på et tidspunkt efter hjemkomsten fra Paris, at Johannes Pedersen og Høy 
Petersen var ude hos PET og fik lejlighed til at se alle PET’s papirer igennem. De var hos PET mere 
end en gang. Han deltog ikke selv i Johannes Pedersen og Høy Petersens møder hos PET, idet han 
ikke havde noget med sagen at gøre, men han så dem i afdelingen og spiste sandsynligvis frokost 
med dem. Han er ikke bekendt med, hvem der deltog i møderne med dem, herunder om der del-
tog nogen fra ledelsen, ligesom han ikke ved, om Willy Pedersen fra Lyngby Politi på noget tids-
punkt var til møde hos PET i forbindelse med sagen.  

Han blev foreholdt udateret notat fundet i akter angiveligt fra Lyngby Politi. Af notatet fremgår 
blandt andet:  

”Niels Jørgensen, fingre? 
… 
Thorkild Lauesen, p.t. formtl. uden beskæftigelse. 
… 
Peter Dølner, foto + fingre 
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… 
Jan Carl Weimann, ansat bl.a. i regnecentralen. 
… 
Møde den 8. sept. med Ki. Per Larsen, pfm. Mose Hansen, ka. Ropert, ka. Dinesen. 
 
Liste til Sæpo over beboerne i Falkenberg i området, hvor nr. pl. blev stjålet.” 

Hertil forklarede han, at han ikke er bekendt med et eventuelt møde mellem Lyngby Politi og PET 
den 8. september 1983. I efteråret 1983 udfoldede PET store bestræbelser på at få fingeraftryk og 
vellignende fotos af Appel-gruppens medlemmer. Han var ikke selv involveret heri. Formålet var at 
skaffe fingeraftryk til sammenligning med fingeraftryk fra de beslaglagte pengesedler, som blev 
forsøgt udleveret fra Frankrig. Efter indhentelsen af brudstykker af fingeraftryk, der ikke kunne 
bruges til 100% identifikation, og fotos af Appel-gruppens medlemmer blev disse givet til Lyngby 
Politi. Han husker ikke, om pengesedlerne blev udleveret til Danmark.  

I årene efter røveriet i Lyngby fulgte PET fortsat Appel-gruppen. Der dukkede med mellemrum no-
get op omkring gruppen blandt andet i 1986, hvor PFLP skabte fornyet kontakt til gruppen. Når der 
var oplysninger af interesse, blev der etableret telefonaflytninger af medlemmerne, men der kom 
aldrig noget ud heraf. De interessante oplysninger om gruppen fik PET altid gennem overvågning 
af Sati Bakier og kredsen omkring ham.  

I tiden mellem røveriet i Lyngby og røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkon-
tor i København og drabet på en politibetjent den 3. november 1988 var Appel-gruppen af og til i 
kikkerten vedrørende kriminalitet. Ud over anholdelsen af Niels Jørgensen den 3. juni 1986 på Lo-
beliavej på Amager for forsøg på biltyveri m.v. 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 ar-
bejde 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 konstateret 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 imidlertid ikke ville have oplysningerne om Ap-
pel-gruppen.   

 Kl. 12.45 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 27 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 7. marts 2012 kl. 13.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Paul Erich Ropers med bisidder advokat Torben Koch. 

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Stine Gry Johannessen, advokat Ebbe Mogensen og 
advokat Jens Christensen var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Paul Erich Ropers forklarede blandt andet, at oprindeligt kendte PET Appel-gruppens medlemmer 
for deres virke under Gotfred Appel i organisationen KAK (Kommunistisk Arbejdskreds), som afde-
ling C holdt under observation. Imidlertid begyndte Appel-gruppens medlemmer pludselig at duk-
ke op i forbindelse med overvågningen af den arabiske enklave i København, der henhørte under 
afdeling T´s arbejdsområde. I den anledning henvendte afdeling T sig til afdeling C og fik adgang til 
den information, som afdeling C havde om gruppen. Derefter holdt afdeling T øje med Appel-
gruppen med fokus på dens forbindelse til arabiske kredse, herunder eventuelle terrorfor-
bindelser. Når afdeling T’s terrorovervågning lappede ind over afdeling C’s ekstremismeovervåg-
ning, talte afdelingerne sammen herom.  

Han blev foreholdt blandt andet følgende fra ” NOTAT OM Virksomheden i det palæstinensiske 
sagsområde September/Oktober 1982”:  

”…  
VII. Personanalyse 
 
a. Sati BAKIR, … 

 
Kontakter. 

Blekingegade-kommissionen 
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I slutningen af august måned 1982 forsøgte Sati BAKIR, at komme i telefonisk kontakt 
med Jan Carl WEIMANN på dennes bopæl i Hvidovre. 
…  
Jan Carl WEIMANN er identificeret medlem af den her i landet værende danske grup-
pe ”The Apple”, hvis synspunkter stemmer overens med PFLP’s. 
Det er en gruppe, der opererer i det skjulte, og som er skabt til ikke at sige og gøre 
tingene på normal måde, hvilket medfører, at det er umuligt at opsnappe informatio-
ner vedrørende gruppens arbejdsområde og meddelelsessystem.  
Således er det kun i et enkelt tilfælde konstateret, at Sati BAKIR og Jan Carl WEI-
MANN har talt sammen. 
… 
b. Hassan Abu DAYA, … 

 
Kontakter 
… 
Endvidere skal det oplyses, at Marwan fortsat er den direkte kontakt til den her i lan-
det værende danske PFLP-gruppe, ”The Apple”. 
Kontakten sker via brevbox i København. 
...” 

Hertil forklarede han, at notatet er udarbejdet i afdeling T, hvor han var afdelingsleder. Når han 
refererede ”opad”, var det til politifuldmægtig Poul Mose Hansen, kriminalinspektøren eller di-
rekte til politimesteren. Alle sagsbehandlere på PFLP-området ville få et notat som det foreholdte 
at se. Han blev foreholdt udskrift af telefonaflytning af Sati Bakiers telefon den 11. november 
1982, hvor der på udskriften er tilføjet Peter Døllners navn ud for et telefonnummer. Hertil forkla-
rede han, at han mener, at PET inden dette tidspunkt var bekendt med Peter Døllner.  

Foreholdt ekstrakt af månedsberetning for november 1982, hvoraf blandt andet fremgår, at de to 
højtstående PFLP-ledere Ghazi Ahmad Ali Masoud og Mohamed Abdel-Rahman Abdel-Kader To-
man angiveligt var i Danmark fra den 19. november 1982 til den 21. november 1982, hvor de rej-
ste til Paris, forklarede han, at han så månedsberetninger som denne. Månedsberetningerne var 
sammenskrivninger af månedens højdepunkter og blev sendt ” videre op i systemet”, i hvert fald 
til politifuldmægtigen. Informationsudveksling i selve afdelingen skete desuden ved en daglig mor-
genparole. Her deltog alle, og de enkelte medarbejdere fortalte kort, hvad der skete på deres om-
råde. De var ikke mange i afdelingen, og det var derfor vigtigt, at de var klar til at behandle hinan-
dens sager under fravær. Ingen over afdelingslederniveau var med til disse morgenparoler.  

Han blev foreholdt notits af 15. december 1982 vedrørende Torkil Lauesen med stempel af 22. 
december 1982 fra Tilsynsudvalget vedrørende Politiets Efterretningstjeneste med angivelse af, at 
notitsens oplysninger må videregives. Hertil forklarede han, at han ville få en notits som denne at 
se. Den har formentlig været udarbejdet til brug for tilsynsudvalget, eventuelt til vurdering af, om 
der var grundlag for registrering af Torkil Lauesen. Han blev foreholdt følgende fra notitsen:  

”…  
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Der har i perioden op til dato været stille om gruppen ”The Apple”, men dette er ikke 
ensbetydende med, at den ikke eksisterer eller udfører ting for PFLP her i landet. Så-
danne episoder er blot ikke kommet herværende tjeneste for øre. 
 
Det skal i den forbindelse oplyses, at der den 1. december 1982 blev betalt for yderli-
gere tre måneders boxleje i brevboxcentret på Vesterbrogade i København, hvorfor 
det stærkt må formodes, at gruppens eksistens og evt. virke stadig er aktuel. 
...” 

Hertil forklarede han, at han er enig i det anførte. Typisk var der stille om gruppen, indtil de plud-
selig ”lavede et eller andet”, i hvilken forbindelse ”de var uhyre aktive, og når den ting, de havde 
lavet, var ovre, så var der total stilhed igen.” 

Han husker ikke, hvordan han hørte om røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i 
Lyngby den 2. marts 1983, ligesom han ikke husker, om der var kontakt mellem PET og Lyngby 
Politi i umiddelbar sammenhæng hermed. Imidlertid ville der typisk hurtigt efter et røveri af denne 
karakter blive etableret kontakt mellem PET og politikredsen.  

Han mener, at PET ved en telex fra en fremmed tjeneste blev underrettet om anholdelsen af to 
palæstinensere med et stort antal millioner i danske kroner på sig i Charles de Gaulle lufthavnen i 
Paris. Foreholdt telex af 29. marts 1983 ”vedr.: To arabere, hvoraf den ene er kendt for at tilhøre 
PFLP, tilbageholdt for overtrædelse af valutalovgivningen”, forklarede han, at det formentlig er 
denne telex, han husker, men hvornår PET kædede anholdelsen af de to palæstinensere sammen 
med røveriet i Lyngby, husker han ikke. Han blev foreholdt følgende fra rapport af 6. april 1983 
udarbejdet af Willy Pedersen, Lyngby Politi: 

”En person, der er mig bekendt, rettede i dag kl. 1o35 telf. henvendelse her til statio-
nen og oplyste, at han havde erfaret, at der den 26. marts 1983 var anholdt 2 arabere 
i Charles de Gaulle lufthavnen i Paris. 
De pgl. personer var tilbageholdt af det franske toldvæsen, idet de medbragte ca. 6 
mill. danske kroner, som de ikke ønskede at fortælle om deres adkomst til. 
...” 

Desuden blev han foreholdt, at anholdelsen af de to palæstinensere i Paris og henvisning til tidli-
gere radiogrammer vedrørende blandt andet røveriet i Lyngby nævnes i radiogram af 6. april 1983 
fra Interpol Paris til Interpol København videresendt til PET med angivelse af ham som modtager. 
Hertil forklarede han, at han ikke husker noget herom, herunder om det var ham eller en kollega, 
der ringede til Willy Pedersen. Foreholdt, at Willy Pedersen i sin forklaring for kommissionen den 
2. marts 2012 blandt andet forklarede, at han efter et tip fra rejseholdet kontaktede PET og fik 
oplysninger om Appel-gruppen på et tidspunkt inden anholdelsen af de to palæstinensere i Paris, 
forklarede han, at han ikke har erindring herom, ligesom han ikke erindrer, at Willy Pedersen i for-
bindelse med efterforskningen af røveriet var ude hos PET. Han blev foreholdt, at Interpol Paris 
ved yderligere korrespondance af 6. april 1983 til Interpol København, der blev videresendt til PET 
med angivelse af ham som modtager, blandt andet oplyste, at de anholdte palæstinensere var 
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ukendte for dem, og at de gerne ville holdes underrettet om udviklingen i sagen. Hertil forklarede 
han, at han ikke husker noget om kontakten med Interpol omkring dette tidspunkt. Han husker 
ikke, om PET i forbindelse med røveriet i Lyngby iværksatte systematiseret overvågning af Appel-
gruppens medlemmer. Hvis PET ikke iværksatte aflytninger af Appel-gruppens medlemmer på det-
te tidspunkt, har det givetvis været som følge af, at det blev vurderet, at der ikke var grundlag for 
at få tilladelse hertil.  Han blev foreholdt, at Høy Petersen i sin forklaring for kommissionen den 29. 
februar 2012 blandt andet forklarede, at han sammen med blandt andre Johannes Pedersen inden 
afrejsen til Paris var til i alt tre møder hos PET, hvor Høy Petersen og Johannes Pedersen fik adgang 
til at læse aflytninger, som lå noget tilbage i tiden. Hertil forklarede han, at det godt kan passe, at 
der ikke var nyere aflytninger af Appel-gruppen. Han var bekendt med, at Johannes Pedersen og 
Høy Petersen skulle rejse til Paris for at foretage nærmere efterforskning omkring de anholdte 
arabere, og der har helt sikkert været et møde eller flere med Lyngby Politi inden rejsen, men han 
erindrer ikke noget herom. Han mener, at Johannes Pedersen på et tidspunkt kom dagligt hos PET, 
og at der var yderligere en fra Lyngby Politi, som kom hos PET, men han husker ikke navnet på 
vedkommende. Beslutningen om at have en fra det åbne politi siddende på deres gang blev truffet 
over afdelingslederniveau. De oplysninger om Appel-gruppen, som Lyngby Politi herved fik, måtte 
Lyngby Politi ikke bruge direkte. Oplysningerne kunne kun bruges i åbne politirapporter mv., hvis 
oplysningerne var indhentet ad anden vej end fra PET. Imidlertid er han i tvivl om, hvorvidt det var 
i forbindelse med røveriet i Lyngby, at Johannes Pedesen havde sin daglige gang i PET, eller det var 
i forbindelse med efterforskningen efter røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade 
Postkontor i København og drabet på en politibetjent den 3. november 1988. Det var formentlig 
på det sidstnævnte tidspunkt.  

PET sendte AA og en fransk tolk med Johannes Pedersen og Høy Petersen til Paris. Han blev fore-
holdt blandt andet følgende fra notits af 11. april 1983 ”Vedr.: Anholdelse af 2 arabere i Paris” 
udarbejdet af ham: 

”… 
P.S.: 
Fra VKK, Villy Petersen, Lyngby, foreligger det oplyst, at nævnte MAHMOOD har haft 
visum til Sverige den 1o.o2.1983, samt at han på daværende tidspunkt havde oplyst, 
at han var ansat ved Syd-Yemens ambassade i Stockholm. 
 
Ovennævnte oplysninger stammer fra det svenske ”rejsehold”, som arbejder sammen 
med Lyngby Politi p.g.a. bankrøveriet i Den Danske Bank i Lyngby den o2.o3.1983, 
hvor der blev stjålet 8,3 millioner kroner i 5oo- + 1ooo kr. sedler – sedlernes numre og 
serier er ukendte, da det drejer sig om brugte sedler. 
- - - - - 
Via Interpol, Paris, blev det oplyst den o8.o4.1983, at de beslaglagte 6 millioner kr. 
består af brugte 1ooo + 5oo kr. sedler.” 

Hertil forklarede han, at han ikke mindes noget om det svenske spor.  
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Han husker ikke, hvorfor det blev AA, der rejste til Paris, men det har sandsynligvis været, fordi AA 
havde PFLP som arbejdsområde. På selve rejsen til Paris fulgtes AA og tolken med kollegaerne fra 
Lyngby Politi. Han husker ikke noget om, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang AA var blevet in-
strueret i, hvor meget han måtte fortælle til kollegaerne fra Lyngby Politi. Han ved, at Lyngby Politi 
havde indhentet en retsanmodning blandt andet om udlevering af pengesedlerne, men forret-
ningsgangen var meget træg, til dels som følge af at undersøgelsesdommeren ikke var venligt 
stemt. Det var Lyngby Politis sag og således Lyngby Politi, der var ansvarlig for efterforskningen i 
Paris og havde kontakten til undersøgelsesdommeren, mens PET havde kontakten til den franske 
efterretningstjeneste. Han husker ikke, om han blev holdt løbende orienteret om forløbet i Paris.  

Efter hjemkomsten rapporterede AA om rejsen til ham. Han fik blandt andet refereret, at den ene 
af de anholdte havde nægtet at besvare spørgsmål, og den anden havde kun svaret på enkelte 
spørgsmål. Overordnet havde rejsen henset til udbyttet heraf ikke været nogen succes. Han har 
med sikkerhed også talt med Johannes Pedersen og Høy Petersen efter hjemkomsten, men han 
husker ikke nærmere herom. Han blev foreholdt rapport af 2. maj 1983 ”Vedr.: Efterforskning mod 
2 arabere, der er fængslet i Frankrig for overtrædelse af valutalovgivningen” udarbejdet af AA. 
Hertil forklarede han, at han ikke husker, om han inden AA’s hjemkomst havde hørt om begræns-
ninger, med hensyn til hvilke spørgsmål der måtte stilles de anholdte. Han husker ikke, om der var 
andre spor end pengene og de anholdtes tidligere besøg i Danmark, som pegede mod Danmark. 
Han blev foreholdt, at man havde fundet Sati Bakiers telefonnummer blandt en af de anholdtes 
ejendele. Hertil forklarede han, at Lyngby Politi godt måtte afhøre Sati Bakier på baggrund heraf, 
men der måtte ikke under afhøringen anvendes fortrolige oplysninger fra PET. Han husker ikke, 
om PET inden Lyngby Politis afhøring af Sati Bakier var bekendt med, at Lyngby Politi ville foretage 
en sådan afhøring.  

Af telex af 10. juni 1983 fra en fremmed tjeneste til PET fremgår blandt andet: 

”… 
2. I henhold til en troværdig kilde, som er yderst sårbar i forbindelse med PFLP, kom-
mer de penge, der blev beslagt hos Toman og Munder, fra et væbnet røveri begået i 
Danmark af personer fra en ekstremistisk organisation i Danamrk på vegne af PFLP. 
Pengene skal være blevet bragt til Frankrig, måske ved hjælp af en PFLP-repræsen-
tant i Danmark, og overgivet til Ghazi i Paris. 
 
Vi beder Dem være yderst forsigtige i brugen af ovenstående oplysninger, men beder 
Dem samtidig hurtigst muligt meddele os, hvad De mener.  
...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke husker nærmere herom, herunder hvordan man 
håndterede oplysningen. Som telexen er formuleret, må det antages, at oplysningen stammer fra 
en meddeler.  

Han blev foreholdt rapport af 4. august 1983 ”Vedr.: De i Paris anholdte PFLP-folk, der mistænkes 
for pengerøveri i Lyngby pkr.” udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet fremgår: 
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”Vkk. Willy Petersen, Lyngby kripol., forespurgte mig i dag telefonisk, om Lyngby Po-
liti i forbindelse med en retsanmodning om udlevering af de 2 PFLP-folk måtte bruge 
en oplysning, som de havde fået i PET under efterforskningen. Det drejede sig om en 
oplysning til den franske tjeneste fra en af dennes kilder i PFLP. Han skulle have be-
kræftet over for franskmændene, at pengene fra røveriet stammede fra det røveri, 
som var foregået i Lyngby politikreds.  
… 
Lyngby politi ville også kontakte JM med henblik på at søge råd i en sådan udleve-
ringssag, men ville forinden gerne spørge, om de måtte bruge den anførte oplysning.  
--- 
Det er aftalt med WP, at Lyngby Politi ikke må anvende den nævnte oplysning, med-
mindre den franske tjeneste kunne godtage et sådant skridt.   
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker nærmere herom. Rapporten er udarbejdet af Walther 
Thinggaard Nielsen. Normalt ville det have været ham selv, som Willy Pedersen skulle have drøftet 
spørgsmålet med.  

Af udateret notat fundet i akter angiveligt fra Lyngby Politi fremgår blandt andet:  

”Niels Jørgensen, fingre? 
… 
Thorkild Lauesen, p.t. formtl. uden beskæftigelse. 
… 
Peter Dølner, foto + fingre 
… 
Jan Carl Weimann, ansat bl.a. i regnecentralen. 
… 
Møde den 8. sept. med Ki. Per Larsen, pfm. Mose Hansen, ka. Ropert, ka. Dinesen. 
 
Liste til Sæpo over beboerne i Falkenberg i området, hvor nr. pl. blev stjålet.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke har nogen erindring om et møde den 8. september 
1983 med deltagelse af de nævnte kollegaer fra PET, ligesom han heller ikke i øvrigt kan huske et 
møde med Lyngby Politi, hvor emnet var fingeraftryk. På et tidspunkt forsøgte PET at skaffe fin-
geraftryk fra Appel-gruppens medlemmer til brug for sammenligning med fingeraftryk fra sagen 
om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980, som gruppen var mis-
tænkt for samt til sammenligning med eventuelle fingeraftryk fra pengesedlerne i Paris. Imidlertid 
ville franskmændene ikke udlevere pengesedlerne til Danmark ved ombytning eller lade danske 
teknikere undersøge pengesedlerne i Frankrig. PET var ikke involveret i drøftelserne herom, idet 
det var et anliggende for Lyngby Politi.  

I afdeling T var man ikke bekendt med, at udleveringsanmodningen vedrørende de anholdte ara-
bere ikke var videresendt fra Justitsministeriet til de franske myndigheder. Man gik derfor og af-
ventede de franske myndigheders reaktion. Han fulgte imidlertid ikke selv sagsgangen, og han har 
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derfor ikke nogen klar erindring herom. PET fik på et tidspunkt i efteråret 1983 oplysning om, at de 
anholdte arabere var blevet dømt, og at de snarligt ville blive udsendt af Frankrig. Han husker ikke 
drøftelser om, hvorvidt det ville være uhensigtsmæssigt at have de anholdte siddende i et dansk 
fængsel. Sådanne drøftelser ville i givet fald have foregået højere oppe end på afdelingslederni-
veau. Formentlig ville sådanne overvejelser henhøre under politimesteren og Justitsministeriets 
departementschef.  

Af udkast til telex af 22. februar 1984 ”Ref.: Telefonsamtale d. 8. FEB 1984 mellem Hr. … og Hr. 
Ropers”, hvorpå hans tjenestenummer er angivet, fremgår blandt andet: 

”Vi fremsender hermed et kortfattet referat over røveriet i Lyngby den 2. MAR 1983 
mod en pengetransportvogn. 
… 
De 6.3 millioner danske kroner er fortsat tilbageholdt i Frankrig. 
TOMAN og MASSOUD har under hele sagen nægtet at oplyse, hvorfra pengene 
stammede. 
Vi har ikke kunnet fastlægge, at de 6.3. millioner kroner stammer fra røveriet i Lyng-
by, … 
Det menes ikke, at TOMAN og MASSOUD direkte deltog i røveriet, hvorimod der er 
visse indicier som tyder på, at røveriet muligvis blev begået af en dansk/svensk sym-
patisørgruppe til terrororganisationen PFLP. [Dette afsnit er med håndskrift ændret 
til: ”Det menes ikke, at TOMAN og MASSOUD direkte deltog i røveriet. En af teorierne 
går på, at røveriet kan være begået af en dansk/svensk sympatisørgruppe til terror-
organisationen PFLP.] 
...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han formentlig er blevet ringet op af en medarbejder i en 
fremmed tjeneste, hvorefter han har været med til at lave et udkast til svar, som – kan han se – er 
underskrevet af Mose Hansen. Han husker ikke nærmere herom, herunder om baggrunden for 
kontakten med den fremmede tjeneste. 

Lyngby Politi havde forsøgt at få udleveret de nu dømte arabere, lige indtil der kom meddelelse 
om, at de var udsendt af Frankrig. Han var ikke dengang bekendt med, at Johannes Pedersen og 
Høy Petersen herefter ikke længere var efterforskere på sagen. Han husker ikke, om PET da over-
vågede Appel-gruppen. Noget af det sidste, han hørte om gruppen, inden han ved udgangen af 
1984 skiftede område fra afdeling T til administration og sikkerhed, var, at Niels Jørgensen foretog 
nogle rejser. Efter skiftet fik han efter ”need to know”-princippet ikke længere kendskab til, hvad 
der forelå eller skete i forhold til Appel-gruppen. Han ved således ikke, om der var kontakt mellem 
PET og politikredsene i anledning af røveriet den 3. december 1985 mod en pengetransport fra 
Privatbanken i Herlev og røveriet den 22. december 1986 mod Daells Varehus. 

Kl. 14.45 blev afhøringen afsluttet. 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 28 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 9. marts 2012 kl. 9.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Poul Mose Hansen. 

Bisidderne advokat Jens Christensen, advokat Torben Koch, advokat Ebbe Mogensen, advokat 
John Petersen og advokat Stine Gry Johannessen var mødt. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Poul Mose Hansen oplyste, at han ønskede at afgive supplerende forklaring til følgende sætning i 
protokollatet fra forklaringen for kommissionen den 1. februar 2012: 

”Fra 1979 husker han mest markant, at de havde en unik mulighed for at overvåge et 
møde mellem Marwan Fahoum og nogle af Appel-gruppens medlemmer. …” 

Hertil forklarede han, at han – ved nærmere eftertanke – er sikker på, at det var i begyndelsen af 
oktober måned det år, hvor Jens Holger Jensen døde, hvilket vil sige i 1980, at PET havde den 
unikke mulighed for at overvåge et møde mellem Marwan Fahoum og nogle af Appel-gruppens 
medlemmer.  

Han har ingen erindring om, hvorvidt der var kontakt mellem PET og Københavns Politi i forbin-
delse med røveriet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982. Foreholdt, at det 
fremgår af rapport af 19. april 1982 ”VEDR: Røveri mod to postfunktionærer, fredag den 2. april 
1982” udarbejdet af Regnar Jørgensen, Københavns Politi, at rejseafdelingen tippede Københavns 
Politi om Niels Jørgensen, Torkil Lauesen, Peter Døllner og Jan Weimann som mulige gernings-
mænd til røveriet ved Vesterport, forklarede han, at han ikke er bekendt med, at Regnar Jørgen-
sen havde været ansat i PET. Desuden blev han foreholdt, at det af s. 426 i ”Blekingegadebanden” 
af Peter Øvig Knudsen blandt andet fremgår, at der skulle have været kontakt mellem PET og Kø-
benhavns Politi i forbindelse med efterforskningen af røveriet. Han forklarede hertil, at han ikke 
kan udelukke, at det var tilfældet, men han har ingen erindring herom, ligesom han ikke mindes, 

Blekingegade-kommissionen 
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om det i PET blev drøftet, hvorvidt det kunne være Appel-gruppens medlemmer, der var ger-
ningsmænd til røveriet.  

Han husker ikke præcist omfanget af PET’s overvågning af Appel-gruppen og PET’s viden om grup-
pen i 1982, men PET opgav på intet tidspunkt at følge gruppen og dens aktiviteter – i det omfang 
det var muligt – mens han var ansat i PET. Han blev foreholdt følgende fra rapport af 10. marts 
1982 udarbejdet af PET til retten med anmodning om forlængelse af telefonaflytning af Torkil Lau-
esen og Peter Døllners telefoner:  

”… 
Desuden er vi vidende om, at den danske gruppe ”the Apple” er meget ”skolet” re nt 
sikkerhedsmæssigt. 
… 
Da vi er overbevist om, at gruppen ”the apple” fortsat arbejder operationelt for den 
arabiske terrororganisation PFLP, anmoder vi om forlængelse af rettens kendelse un- 
der henvisning til formålet, at forebygge evt. kommende terroraktioner her i landet.” 

Hertil forklarede han, at han er enig i det anførte.  

Foreholdt udskrift af telefonaflytning af Sati Bakiers telefon den 11. november 1982, hvor der på 
udskriften i tilslutning til angivelsen af et telefonnummer er tilføjet Peter Døllners navn og adresse, 
forklarede han, at han normalt ikke ville få en sådan udskrift at se. Det var kun, hvis der var noget 
usædvanligt, at han ville blive orienteret om indholdet af en telefonaflytning. At Peter Døllners 
telefonnummer blev nævnt over for Sati Bakier i en telefonsamtale, var ikke en oplysning af en 
sådan karakter, at det i sig selv ville betyde, at han blev orienteret herom. Både afdeling C og T 
refererede til ham. Afdelingerne kommunikerede uden vanskeligheder sammen blandt andet gen-
nem de to afdelingsledere, og som referent for begge afdelinger kunne han også sikre, at rele-
vante oplysninger blev videregivet. I PET fulgte man ”need to know”- princippet, således at ikke 
alle oplysninger var tilgængelige for alle, men når der var behov for samarbejde, da udvekslede 
man informationer. Begge afdelinger var bekendt med, at PWU og Sati Bakier blev aflyttet, blandt 
andet som følge af at det blev omtalt på morgenparoler. Kun i ekstraordinære tilfælde ville et em-
ne have en sådan karakter, at det blev drøftet med politimesteren alene efter morgenparolen. En 
oplysning om, at PFLP var interesseret i at få kontakt med Apple-gruppen, ville også være kendt i 
begge afdelinger. Der blev ikke gjort nogen tiltag ud over den sædvanlige informationsudveksling 
mellem afdelingerne for at koordinere afdeling C og afdeling T’s overvågning af Appel-gruppen. 
Det var ikke usædvanligt, at der var overlap mellem afdelingernes arbejdsområder. I øvrigt var 
overvågning foranlediget af international terrorisme et relativt nyt arbejdsområde for PET. Områ-
det blev aktuelt som følge af en politisk udvikling op gennem 1970’erne. På det nye område, som 
der af gode grunde da var afsat begrænsede ressourcer til, ”skulle man finde sine ben at stå på”. 
PET’s hovedprioritetsområde gennem mange år havde været rettet mod øst og i den forbindelse 
fremmed efterretningsvirksomhed i Danmark. Afdeling T’s område var derfor nyt med overvågning 
af en anden type aktiviteter end dem, man plejede at holde øje med. Når han tænker tilbage, er 
det hans opfattelse, at PET – med de dengang for hånden værende midler – ikke overså noget eller 
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burde have gjort noget anderledes i forhold til Appel-gruppen i den periode, som han kan tale med 
om. Det er helt sikkert, at PET ikke havde til hensigt at holde relevante oplysninger vedrørende 
Appel-gruppen tilbage over for det åbne politi. PET havde ikke flere relevante oplysninger om Ap-
pel-gruppen end dem, som man gav til det åbne politi i de tilfælde, hvor Appel-gruppens med-
lemmer var under mistanke. ”De havde ikke noget, som de kunne fodre kriminalpolitiet med.” I 
PET havde de en bog ved navn ”Den lille røde”. Den indeholdt sikkerhedsforskrifter. Han husker 
ikke, hvorvidt der i denne var fastsat retningslinjer for videregivelse af klassificerede oplysninger til 
det åbne politi eller i øvrigt. Det var en almindelig regel, at når de videregav oplysninger til det 
åbne politi, da skete det i fortrolighed, således at der blev taget hensyn til hemmeligholdelse af 
PET’s overvågning. Som han husker det, var dette ikke nedskrevet nogen steder. PET henvendte 
sig sædvanligvis til en politikreds, når PET havde oplysninger af eventuel relevans for en sag. Det 
var således ikke almindeligt, at politikredsene henvendte sig til PET for at høre, om PET lå inde 
med oplysninger af betydning for en sag, som kriminalpolitiet efterforskede. Han var ”inde over”, 
hvilke oplysninger PET kunne bidrage med til Lyngby Politi, herunder håndteringen heraf. Han 
mindes ikke, at der i den forbindelse skulle have været sat nogen grænse for, hvilke oplysninger 
der måtte videregives til Lyngby Politi. Alt relevant materiale blev stillet til rådighed for Lyngby 
Politi. Han blev foreholdt følgende fra s. 94 f i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner 
Blekingegadesagen”: 

”…  
På dette tidspunkt var Karsten Høy og Johannes Pedersen ikke klar over, om PET rent 
faktisk lå inde med dugfriske fotos, fingeraftryk og andre detaljer om de mistænkte. 
Men det var egentlig også ligegyldigt. Lyngby Politi kunne ikke få adgang til mere end 
det, PET allerede havde vist dem. Det var dog Høy og Pedersens indtryk, at efterret-
ningstjenesten lå inde med meget mere, end man lod dem vide. ...” 

Hertil forklarede han, at det er trist, at Johannes Pedersen og Karsten Høy har opfattet situationen 
sådan. PET ønskede ikke at efterlade et sådant indtryk i forbindelse med sit samarbejde med poli-
tikredsene. Når Johannes Pedersen og Karsten Høy alligevel har fået det indtryk, har PET muligvis 
ikke fået forklaret PET’s krav til håndtering af klassificerede oplysninger godt nok for dem. En af 
realiteterne var, at PET’s overvågningsmateriale ikke indeholdt oplysninger, der kunne danne 
grundlag for, at Lyngby Politi i relation til røveriet i Lyngby kunne få rettens tilladelse til indgreb i 
meddelelseshemmeligheden over for Appel-gruppens medlemmer. Lyngby Politi var derfor nødt til 
ved egen efterforskning at etablere et sådant grundlag. 

Af ekstrakt af månedsberetning for november 1982 fremgår blandt andet, at de to højtstående 
PFLP-ledere, Ghazi Ahmad Ali Masoud og Mohamed Abdel-Rahman Abdel-Kader Toman, angiveligt 
var i Danmark fra den 19. november 1982 til den 21. november 1982, hvor de rejste til Paris. Fore-
holdt dette, forklarede han, at han ikke har erindring om at have set månedsberetningen, men han 
kan ikke udelukke, at det var tilfældet.   
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Foreholdt notits af 15. december 1982 vedrørende Torkil Lauesen med stempel af 22. december 
1982 fra Tilsynsudvalget vedrørende Politiets Efterretningstjeneste med angivelse af, at notitsens 
oplysninger må videregives, forklarede han, at han var sekretær for Wamberg-udvalget, og han vil 
derfor have set en notits som den foreholdte. Den har formentlig været udarbejdet til brug for 
udvalgets vurdering af, om der var grundlag for registrering af Torkil Lauesen. Han blev foreholdt 
følgende fra notitsen:  

”…  
Der har i perioden op til dato været stille om gruppen ”The Apple”, men dette er ikke 
ensbetydende med, at den ikke eksisterer eller udfører ting for PFLP her i landet. Så-
danne episoder er blot ikke kommet herværende tjeneste for øre. 
 
Det skal i den forbindelse oplyses, at der den 1. december 1982 blev betalt for yderli-
gere tre måneders boxleje i brevboxcentret på Vesterbrogade i København, hvorfor 
det stærkt må formodes, at gruppens eksistens og evt. virke stadig er aktuel. 
...” 

Hertil forklarede han, at han er enig i det anførte. Gruppen forholdt sig i ro i perioder, men med 
PET’s kendskab til gruppemedlemmernes holdninger og adfærdsmønster, var der ikke grund til at 
tage dette som udtryk for, at gruppen ikke ville fortsætte sine aktiviteter. Det ville være en for-
sømmelse ikke at betragte gruppen som en ”risikogruppe”. 

Han blev foreholdt telex af 11. marts 1983 ”Vedr.: Indrejse i Frankrig af tre PFLP-medlemmer” fra 
en fremmed tjeneste, hvorved den fremmede tjeneste blandt andet anmodede om bistand til 
identifikation af en af de indrejsende PFLP-medlemmer. Hertil forklarede han, at han ikke nødven-
digvis ville få en sådan telex at se.   

Han husker ikke, hvordan PET blev orienteret om røveriet mod en pengetransport fra Den Danske 
Bank i Lyngby den 2. marts 1983, ligesom han ikke husker, hvordan PET blev opmærksom på, at 
der muligvis var en sammenhæng mellem dette røveri og anholdelsen af to arabere med en stor 
sum danske penge på sig i Charles de Gaulle lufthavnen i Paris. Han erindrer ikke, om Lyngby Politi 
inden anholdelserne i Paris havde rettet henvendelse til PET om mulige gerningsmænd til røveriet. 
Foreholdt, at der kort efter røveriet var kontakt mellem PET og Lyngby Politi om en mistanke mod 
medlemmer af gruppen Ananda Marga, forklarede han, at han ikke husker dette. Han husker hel-
ler ikke, om der inden anholdelserne i Paris var anden kontakt mellem PET og Lyngby Politi. Han 
blev foreholdt, at daværende vicekriminalkommissær i Lyngby Politi, Willy Pedersen, i sin forkla-
ring for kommissionen den 2. marts 2012 blandt andet forklarede, at han fik et tip fra rejseholdet 
kort tid efter røveriet i Lyngby, at han på et efterfølgende møde, som lå inden anholdelserne i Pa-
ris, fik oplysninger hos PET om Appel-gruppen, og at han deltog i et senere møde hos PET, som 
Poul Mose Hansen skulle have været med til. Hertil forklarede han, at han ikke kan udelukke, at 
han har været til stede under et møde som forklaret af Willy Pedersen, men han har ingen erin-
dring herom. Der var som allerede oplyst ingen fast procedure for, hvordan man i PET skulle be-
handle en henvendelse fra det åbne politi om at give eventuelle oplysninger. Henvendelser af den 
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karakter skulle ikke forelægges for politimesteren. Alt efter oplysningernes karakter kunne der 
godt være kontakt på sagsbehandlerniveau.  

Foreholdt telex af 29. marts 1983 ”Vedr.: To arabere, hvoraf den ene er kendt for at tilhøre PFLP, 
tilbageholdt for overtrædelse af valutalovgivningen”, forklarede han, at det er en telex fra en 
fremmed efterretningstjeneste til et efterretningsnetværk, som PET var en del af. Hans tjeneste-
nummer er skrevet på i hånden på telexen, hvilket betyder, at han har set den. Imidlertid erindrer 
han ikke noget nærmere om telexen eller reaktionen herpå. Foreholdt udkast af 5. april 1983 til 
telex, der henviser til telexen af 29. marts 1983, med emnet: ”Mohamed Abdel Rahman TOMAN” 
udarbejdet af PET, forklarede han, at PET ikke da var blevet opmærksom på den eventuelle forbin-
delse mellem røveriet i Lyngby og anholdelserne i Paris.  

Han blev foreholdt følgende fra rapport af 6. april 1983 udarbejdet af Willy Pedersen: 

”En person, der er mig bekendt, rettede i dag kl. 1o35 telf. henvendelse her til statio-
nen og oplyste, at han havde erfaret, at der den 26. marts 1983 var anholdt 2 arabere 
i Charles de Gaulle lufthavnen i Paris. 
De pgl. personer var tilbageholdt af det franske toldvæsen, idet de medbragte ca. 6 
mill. danske kroner, som de ikke ønskede at fortælle om deres adkomst til. 
...” 

Hertil forklarede han, at ”En person, der er mig bekendt” var en typisk formulering til angivelse af, 
at henvendelsen kom fra PET. Han ved ikke, hvem fra PET der henvendte sig til Willy Pedersen, 
men han vil antage, at det var en medarbejder fra afdeling T, idet sagen om anholdelserne i Paris 
hidtil var blevet behandlet i denne afdeling. Han blev foreholdt radiogrammer af 6. april 1983 fra 
Interpol Paris til Interpol København, som var videresendt til PET med angivelse af Ropers som 
modtager. Hertil forklarede han, at han vil tro, at han hørte herom. Han mindes ikke, at man hos 
PET havde drøftelser om, hvorvidt man skulle videregive relevant viden til Lyngby Politi. I hans tid i 
PET havde PET ikke reservationer i forhold til at give oplysninger til det åbne politi i relation til 
konkrete efterforskningssager vedrørende kriminelle forhold, og der ville slet ikke være det i en 
sag vedrørende alvorlig kriminalitet som den foreliggende. Han blev foreholdt følgende fra s. 92 i 
”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen”: 

”PET kommer på banen 
Ifølge den officielle forklaring var det efterretningstjenesten selv, der den 7. april 
1983 – mere end en måned efter røveriet – rettede henvendelse til politimesteren i 
Lyngby, Søren Sørensen. Anledningen var, at to palæstinensere netop var blevet an-
holdt i Charles de Gaulle-lufthavnen i Paris med seks millioner kroner i nytrykte dan-
ske pengesedler, der var syet ind i deres tøj og bagage … 
… 
PET fortalte politimesteren, at man lå inde med vigtige oplysninger om en lille gruppe 
danske statsborgere, der meget vel kunne stå bag røveriet mod Den Danske Banks 
pengetransport måneden forinden. Efterretningstjenesten understregede dog over 
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for Søren Sørensen, at han kun måtte indvie sine nærmeste underordnede i henven-
delsen. 
Søren Sørensen gik videre til stationens daglige leder, nu afdøde kriminalinspektør 
Thor Pedersen, med den kryptiske henvendelse fra PET. Kriminalinspektøren insiste-
rede imidlertid på, at oplysningerne også skulle gives videre til de to kriminalassisten-
ter Karsten Høy og Johannes Pedersen. Ellers ville han ikke selv høre noget som helst 
om PET’s efterretninger. 
Alene og kun af den grund fik Pedersen og Høy lov at høre om sagen. ...” 

Hertil forklarede han, at han ikke selv har haft kontakt til politimesteren i Lyngby. Hvis der blev 
taget kontakt direkte til politimesteren i Lyngby, ville det være godkendt på forhånd af politime-
steren i PET. Han husker ikke nærmere om den indledende kontakt til Lyngby Politi, men det ville 
have været naturligt, hvis han havde hørt herom. Når PET gav fortrolige oplysninger til en politi-
kreds, var det almindeligt, at PET – af  hensyn til hemmeligholdelse af PET’s overvågning – med-
delte, at oplysningerne alene var til brug for dem, som havde behov for disse, og at oplysningerne 
ikke måtte videregives til andre.  

Han husker ikke, om der på de anholdte arabere blev fundet andre spor end pengene, der pegede 
mod Danmark. Han mindes ikke, at man på et tidligt tidspunkt havde fået oplysning om, at Sati 
Bakiers telefonnummer var fundet hos en af de anholdte. Efter anholdelserne gik efterforskningen 
i sagen ud på at skaffe fingeraftryk fra pengesedlerne og få pengene udleveret til Danmark. Han 
blev foreholdt, at flere vidner over for kommissionen har forklaret, at der efter anholdelserne i 
Paris blev holdt flere møder med efterforskere fra Lyngby Politi hos PET, hvor Lyngby Politi fik lej-
lighed til at gennemgå diverse af PET’s materiale. Hertil forklarede han, at han ingen erindring har 
om selv at have deltaget heri, men han hørte givetvis om møderne. Foreholdt, at tidligere vidner 
over for kommissionen også har forklaret, at han deltog i et indledende møde, forklarede han, at 
han ikke kan udelukke, at det har været tilfældet, men han husker det ikke. Han har ingen erin-
dring om, hvilke oplysninger og hvilket materiale Lyngby Politi fik adgang til, men som tidligere 
nævnt var der ingen reservationer fra PET’s side med hensyn til at give relevante oplysninger, og 
det har også gjort sig gældende i forhold til efterforskningen af røveriet i Lyngby. Som han husker 
det, fik PET den tanke, at det kunne være Appel-gruppen, som havde begået røveriet, men man 
havde ingen konkrete holdepunkter eller viden herom. Herefter gjorde PET, hvad man kunne, for 
at hjælpe Lyngby Politi. Man henledte således Lyngby Politis opmærksomhed på Appel-gruppen og 
gav adgang til det materiale, som var grundlaget for tanken om, at det kunne være medlemmerne 
af denne gruppe, der var gerningsmænd til røveriet.  

Der blev sendt medarbejdere både fra Lyngby Politi og fra PET til Paris for at foretage efterforsk-
ning omkring de anholdte arabere og pengene. Fra PET var det en sagsbehandler og en tolk, som 
rejste til Paris. Den praktiske tilrettelæggelse af rejsen, som blev planlagt i samarbejde med Lyngby 
Politi, deltog han ikke selv i, men han var med til at træffe beslutningen om at sende medarbej-
dere fra PET til Paris, og han hørte efterfølgende, hvad der var kommet ud af rejsen. Baggrunden 
for PET’s deltagelse i rejsen var at dække den efterretningsmæssige side af sagen ind, og måske 
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kunne PET åbne døre, som Lyngby Politi ikke kunne. Som han husker det, mundede rejsen ud i, at 
såvel Lyngby Politi som PET var frustrerede over, ”at franskmændene ikke rigtig spillede med”. Han 
husker ikke, at sagsbehandleren fra PET på rejsen til Paris var AA, og om det egentlig var Ropers, 
der skulle have deltaget i rejsen, husker han heller ikke, ligesom han ikke mindes, hvilket sagsom-
råde AA havde i afdeling T. Det ville være normalt, hvis der under rejsen har været løbende rap-
porteringer fra AA til Centralafdelingen. Han blev foreholdt rapport af 2. maj 1983 ”Vedr.: Efter-
forskning mod 2 arabere, der er fængslet i Frankrig for overtrædelse af valutalovgivningen” udar-
bejdet af AA. Hertil forklarede han, at han utvivlsomt har set en rapport som den foreholdte. Som 
han husker det, var det allerede i forbindelse med AA’s rejse, at de fik en fornemmelse af, at 
franskmændene var modvillige. Hvad denne fornemmelse konkret bundede i, husker han ikke. 
Han kan ikke komme det nærmere end, at de ikke fik det udbytte af rejsen, som de havde forven-
tet. Allerede da var der problemer vedrørende udlevering af pengene og fremskaffelse af fingeraf-
tryk fra sedlerne. 

Efter hjemkomsten fra Paris var det fortsat Lyngby Politi, der skulle ”sætte dagsordenen”, idet det 
var Lyngby Politis sag og dermed Lyngby Politi, der havde ansvaret for efterforskningen. Således 
var det Lyngby Politi, der bestemte, om der skulle anmodes om udlevering af de anholdte mv., og 
PET blev alene orienteret herom. Der var ingen aftale efter hjemkomsten om, at PET konkret skulle 
foretage yderligere. PET fortsatte sin overvågning af PFLP-området og holdt øje med, om der duk-
kede oplysninger af interesse for efterforskningen af røveriet op, men PET var ikke som sådan in-
volveret i efterforskningen af røveriet. Det var helt i overensstemmelse med instruksen til chefen 
for PET, hvorefter den lokale politimester har kompetencen til og ansvaret for at efterforske en 
konkret sag. PET måtte ikke blande sig i den lokale politimesters kompetence, hvilket PET tog gan-
ske alvorligt. PET havde derimod en pligt til at hjælpe og bistå, hvilket man gjorde i videst muligt 
omfang.  

Han blev foreholdt, at det af telex med ”Emne: Anholdelse af PFLP-funktionærerne Mohamed 
TOMAN, og Munder Hassan MAHMOOD i Paris den 26.03.1983.” sendt af PET til et efterretnings-
netværk den 20. maj 1983 blandt andet fremgår: 

”… 
2. Efterforskningen har vist, at der formentlig er svenske kriminelle personer involve-
ret i røveriet, bl.a., Rolf Kenneth CARLSSON. 

3. Gennem samarbejdet mellem efterforskningsgruppen fra Danmark og svensk poli-
tis ”rejsehold” har vi bragt i erfaring, at Munder Hassan MAHMOOD havde fået vi-
sum til Sverige den 10. FEB 1983, idet han udgav sig for at være diplomat ved Syd-
Yemens ambassade i Stockholm. 

Han skulle også have været i Sverige i 1982 for at besøge sin ”familie”.  

...” 
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Hertil forklarede han, at oplysningerne om det svenske spor kom fra Lyngby Politi. Han har ikke 
erindring om kontakt mellem PET og Lyngby Politi efter rejsen til Paris.  

Af telex af 10. juni 1983 fra en fremmed tjeneste til PET fremgår blandt andet: 

”… 
2. I henhold til en troværdig kilde, som er yderst sårbar i forbindelse med PFLP, kom-
mer de penge, der blev beslagt hos Toman og Munder, fra et væbnet røveri begået i 
Danmark af personer fra en ekstremistisk organisation i Danamrk på vegne af PFLP. 
Pengene skal være blevet bragt til Frankrig, måske ved hjælp af en PFLP-repræsen-
tant i Danmark, og overgivet til Ghazi i Paris. 
 
Vi beder Dem være yderst forsigtige i brugen af ovenstående oplysninger, men beder 
Dem samtidig hurtigst muligt meddele os, hvad De mener.  
...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at hans tjenestenummer er påført telexen, hvilket betyder, at han 
har set den. Man kan ikke af formuleringen ”troværdig kilde, som er yderst sårbar” med sikkerhed 
udlede, hvilken type kilde der er tale om. Han husker ikke, om PET videregav kildeoplysningen til 
Lyngby Politi. Der ville ikke være noget til hinder for at orientere Lyngby Politi herom. Han blev 
foreholdt, at det af rapport af 4. august 1983 ”Vedr.: De i Paris anholdte PFLP-folk, der mistænkes 
for pengerøveri i Lyngby pkr.” udarbejdet af PET blandt andet fremgår: 

”Vkk. Willy Petersen, Lyngby kripol., forespurgte mig i dag telefonisk, om Lyngby Po-
liti i forbindelse med en retsanmodning om udlevering af de 2 PFLP-folk måtte bruge 
en oplysning, som de havde fået i PET under efterforskningen. Det drejede sig om en 
oplysning til den franske tjeneste fra en af dennes kilder i PFLP. Han skulle have be-
kræftet over for franskmændene, at pengene fra røveriet stammede fra det røveri, 
som var foregået i Lyngby politikreds.  
… 
Lyngby politi ville også kontakte JM med henblik på at søge råd i en sådan udleve-
ringssag, men ville forinden gerne spørge, om de måtte bruge den anførte oplysning.  
--- 
Det er aftalt med WP, at Lyngby Politi ikke må anvende den nævnte oplysning, med-
mindre den franske tjeneste kunne godtage et sådant skridt.   
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker nærmere om kontakten mellem PET og Lyngby Politi ved-
rørende kildeoplysningen. Han blev foreholdt telex af 11. august 1983 ”Vedr.: Anholdelse af PFLP-
medlemmerne TOMAN og MUNDER”, hvorved PET rykkede en fremmed tjeneste for svar på an-
modning af 4. august 1983 om tilladelse til, at kildeoplysningen i den fremmede tjenestes telex af 
10. juni 1983 kunne indgå som information i en udleveringsbegæring til de franske myndigheder.  

Hertil forklarede han, at hans signatur på telexen betyder, at han har godkendt den. 
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Af telex af 11. august 1983 fra en fremmed tjeneste til PET, hvorpå hans tjenestenummer er på-
ført, fremgår blandt andet:  

”Vi er indforstået med, at De bruger oplysningerne i pkt. 2 i vor telex af 10.06.1983 … 
formuleret således: ”De beslaglagte midler kommer i henhold til en troværdig kilde i 
en venligsindet tjeneste angiveligt fra et væbnet røveri begået i Danmark af med- 
lemmer af en ekstremistisk organisation i dette land på PFLP’s vegne”.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at PET’s håndtering, som den fremgår af de foreholdte telexer, af 
anvendelsen af kildeoplysningen i forhold til den fremmede tjeneste var sædvanlig, idet der skulle 
tages hensyn til, at oplysningen ikke blev anvendt på en måde, som den fremmede tjeneste ikke 
var indforstået med. Han var næppe involveret i videregivelsen af tilladelsen til at anvende oplys-
ningen til Lyngby Politi. Afdeling T stod formentlig herfor.  

PET var ikke involveret i, at Lyngby Politi kort efter denne telex fik kendelser om henholdsvis 
fængsling af de to arabere og beslaglæggelse af pengene i Paris, men PET var orienteret herom. 
Han husker ikke, hvordan PET fik orienteringen. Han har ikke erindring om yderligere kontakt til 
den franske tjeneste vedrørende denne sag. PET havde ingen grund til at have en holdning til 
spørgsmålet om, hvorvidt det ville være politisk uhensigtsmæssigt at få de to arabere til Danmark, 
idet Lyngby Politi varetog efterforskningen i sagen, og Justitsministeriet behandlede udleverings-
spørgsmålet. Han er ikke bekendt med, om den franske søstertjeneste havde en holdning til 
spørgsmålet, og hvad den var i givet fald. PET var ikke inddraget i drøftelser om dette spørgsmål, 
og han mener ikke at have set korrespondance herom. 

Han blev foreholdt udateret notat fundet i akter angiveligt fra Lyngby Politi. Af notatet fremgår 
blandt andet:  

”Niels Jørgensen, fingre? 
… 
Thorkild Lauesen, p.t. formtl. uden beskæftigelse. 
… 
Peter Dølner, foto + fingre 
… 
Jan Carl Weimann, ansat bl.a. i regnecentralen. 
… 
Møde den 8. sept. med Ki. Per Larsen, pfm. Mose Hansen, ka. Ropert, ka. Dinesen. 
 
Liste til Sæpo over beboerne i Falkenberg i området, hvor nr. pl. blev stjålet.” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker at have deltaget i et møde som nævnt i notatet, ligesom 
han heller ikke i øvrigt kan erindre at have deltaget i et møde om fingeraftryk fra Appel-gruppens 
medlemmer. Det var ikke da unormalt, hvis kriminalinspektøren deltog i et møde om fingeraftryk 
fra Appel-gruppen. Der havde således siden hans ansættelse i PET i 1978 været en udvikling, hvor 
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kriminalinspektøren i PET var gået fra primært at have administrative opgaver til, at kriminalin-
spektøren indgik mere i det operationelle arbejde. 

Han husker ikke, om PET blev indblandet i at fremskaffe fingeraftryk fra Appel-gruppens medlem-
mer. Han blev foreholdt rapport fra oktober/november måned 1983 udarbejdet af PET, hvoraf 
blandt andet fremgår: 

”Vedrørende observation af de nedennævnte tre personer med det hovedformål at 
sikre de tre.s. finger- og håndaftryk. 
Torkil LAUESEN … 
… 
Jan WEIMANN … 
… 
Niels  JØRGENSEN … 
… 
Afdeling T sagsområde.” 

Hertil forklarede han, at det ikke bringer yderligere frem i erindringen. Han har ikke haft at gøre 
med udlevering af fingeraftryk til Lyngby Politi. 

Han mener ikke, at han hørte om, at Arne Siezing fra rejseholdet skulle have tippet Lyngby Politi 
om Appel-gruppens medlemmer som mulige gerningsmænd til røveriet i Lyngby. 

Sagen mod de to anholdte arabere i Frankrig endte med, at de blev dømt og senere udsendt af 
Frankrig, og at franskmændene beholdt pengene. PET var ikke involveret i forhandlingerne om 
udlevering af pengesedlerne til Danmark. Han mener, at PET var orienteret om franskmændenes 
betingelser til en udlevering. Kravet om, at Danmark skulle bevise, at pengene stammede fra røve-
riet i Lyngby, før end franskmændene ville udlevere pengesedlerne, var en ”catch 22” situation, 
idet man først kunne få taget fingeraftryk fra pengesedlerne, hvis man fik dem udleveret.  

Af telex, hvorpå hans tjenestenummer er påført, af 23. december 1983 ”Vedr.: Løsladelse af de 
ansvarlige for PFLP’s europæiske anliggender ”TOMAN Mohamed og GHAZI Ali Masoud (alias 
MUNDER Hassan Mahmoud)” fra en fremmed tjeneste fremgår blandt andet: 

”… 
I denne anledning kom advokaterne … og …, PFLP-sympatisører, til Paris. Det skal 
bemærkes, at repræsentanten for PFLP-cellen i Paris, …, i stor udstrækning har bistået 
advokaterne. 
...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke har noget kendskab til, om PFLP lagde pres på de fran-
ske myndigheder. Det ville i givet fald aldrig blive oplyst. 

Han hørte ikke, om det var et problem, at den franske undersøgelsesdommer kun ville tale med 
den danske dommer eller om andre problemer med at følge den diplomatiske vej. Han hørte hel-
ler ikke om, hvordan sagen blev afsluttet hos Lyngby Politi, herunder om der var givet efterfor-
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skerne på sagen pålæg om, i hvilket omfang de måtte bruge deres viden om blandt andet Appel-
gruppen eller eventuelt efterforske videre i sagen. Han mindes ikke, at der i forbindelse med sa-
gens afslutning hos Lyngby Politi eller på noget andet tidspunkt efter de indledende møder skulle 
have været en opfølgning fra PET’s side vedrørende Lyngby Politis håndtering af de fortrolige op-
lysninger. Foreholdt, at det af notater fra politimesteren og vicepolitimesteren i Lyngby Politi 
fremgår, at der var nogle samtaler mellem Lyngby Politi og Justitsministeriet op til sagens afslut-
ning, forklarede han, at det ikke var noget, som han havde kendskab til.   

Han blev foreholdt udkast til telex af 22. februar 1984 ”Ref.: Telefonsamtale d. 8. FEB 1984 mellem 
Hr. … og Hr. Ropers”. Af telexen fremgår blandt andet: 

”Vi fremsender hermed et kortfattet referat over røveriet i Lyngby 2. MAR 1983 mod 
en pengetransportvogn. 
… 
De 6.3 millioner danske kroner er fortsat tilbageholdt i Frankrig. 
TOMAN og MASSOUD har under hele sagen nægtet at oplyse, hvorfra pengene 
stammede. 
Vi har ikke kunnet fastlægge, at de 6.3. millioner kroner stammer fra røveriet i Lyng-
by, … 
Det menes ikke, at TOMAN og MASSOUD direkte deltog i røveriet, hvorimod der er 
visse indicier som tyder på, at røveriet muligvis blev begået af en dansk/svensk sym-
patisørgruppe til terrororganisationen PFLP. [Dette afsnit er med håndskrift ændret 
til: ”Det menes ikke, at TOMAN og MASSOUD direkte deltog i røveriet. En af teorierne 
går på, at røveriet kan være begået af en dansk/svensk sympatisørgruppe til terror-
organisationen PFLP.] 
...” 

Hertil forklarede han, at det er ham, som har foretaget de håndskrevne ændringer i udkastet. Bag-
grunden for ændringerne var, at ”indicier” efter hans opfattelse var for stærkt et ord, hvorfor han 
ville svække formuleringen. De skulle ikke give udtryk for noget, som der ikke var grundlag for. Han 
husker ikke baggrunden for telexen. 

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 
Pedersen skulle have kontaktet PET i forbindelse med røveriet, forklarede han, at det ikke frem-
kalder noget i hans erindring.     

Kl. 11.50 blev afhøringen afsluttet. 

 
Jens Rosenløv 

formand 
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Protokol nr.: 29 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 9. marts 2012 kl. 13.00 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Poul Erik Illum Hansen med bisidder advokat Torben Koch. 

Bisidderne advokat Jens Christensen, advokat Ebbe Mogensen og advokat Stine Gry Johannessen 
var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Poul Erik Illum Hansen forklarede blandt andet, at han i 1968 blev ansat i politiet. I juli 1975 kom 
han til PET, hvor han var ansat indtil marts 2010. Hos PET begyndte han i observationsafdelingen, 
og fra 1977 til foråret 1981 var han i terrorafdelingen, afdeling T, hvorefter han frem til 1990 var i 
kontraspionageafdelingen.  

Han husker ikke at have haft opgaver vedrørende Appel-gruppen i sin tid i afdeling T. I givet fald 
har det været af sporadisk karakter. Imens han var i afdeling T, var han blandt andet beskæftiget 
med overvågningen af nogle herboende palæstinensere med tilknytning til PFLP. Sati Bakier, som 
var formand for PWU, var han bekendt med. Han blev foreholdt rapport af 13. marts 1978 til ret-
ten med anmodning om tilladelse til aflytning af PWU, Sati Bakier og andre herboende palæstinen-
seres telefoner udarbejdet af ham. Hertil forklarede han, at hans hovedbeskæftigelse i afdeling T 
var overvågning af grupperingen omkring Sati Bakier og PWU. Afdelingens overvågning af grup-
peringen overlappede til dels afdeling C’, idet dele af grupperingens aktiviteter faldt ind under 
afdeling C’ område, som blandt andet var ekstremistiske grupper i Danmark. Der var derfor et vist 
samarbejde med afdeling C om denne overvågning. Afdelingerne udvekslede oplysninger på afde-
lingslederplan. Han blev foreholdt følgende fra rapport af 28. marts 1978 ”Vedr.: En eventuel ter-
roraktion i Danmark.” udarbejdet af PET:  

Blekingegade-kommissionen 
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”Den 28. MAR 1978 kl. 13.13 fremgår det af kilde …, at Sati BAKIR og Jens Holger JEN-
SEN vil ankomme til … BAKIRS’s lejlighed om ca. 10 min. for at tale med … 
… 
Kl. 13.38 ringer en mand fra Baghdad til … [Bakiers] lejlighed og taler med … 
… spurgte hvor ”the wedding celebration” skulle finde sted. Manden fra Baghdad 
meddelte, at ”the wedding celebration” allerede var startet på det sted, hvor … for 
øjeblikket befandt sig. 
…  
Efter tolkens udsagn er ”the wedding celebration” kodeordet for en terroraktion.” 

Hertil forklarede han, at det er hans tjenestenummer, der er anført under en af kontinuationerne i 
rapporten, hvilket betyder, at han har udarbejdet kontinuationen. De var flere medarbejdere på 
området, og de arbejdede på kryds og tværs med de forskellige opgaver. Han kan ikke udelukke, at 
udtrykket ”wedding celebration” var et kodeord for en terroraktion, men han husker det ikke.  

Foreholdt, at det af rapport af 17. maj 1978 fra PET til retten med kontinuation af 7. juli 1978 ud-
arbejdet af ham fremgår blandt andet, at PET anmodede om tilladelse til rumaflytning af en lejlig-
hed i Arresøgade, forklarede han, at det var en PFLP-dæklejlighed, som PET ønskede at rumaflytte. 
Foreholdt, at politimester Ole Stig Andersen mødte i retten i sagen den 11. juli 1978, hvor anmod-
ningen i forlængelse af mødet blev taget til følge ved kendelse af 13. juli 1980, forklarede han, at 
det som regel var PET’s vicepolitimester, som mødte i denne type sager. Han er ikke klar over, 
hvorfor politimesteren gav møde den pågældende dag.  

Foreholdt, at det fremgår af materiale fra PET, at han omkring dette tidspunkt af og til var involve-
ret i overvågningen af en postboks på Vesterbrogade, forklarede han, at baggrunden for overvåg-
ningen heraf var, at PET mente, at der var tale om en hemmelig postboks, som de herboende 
PFLP-medlemmer benyttede til korrespondance med PFLP i Mellemøsten.  

Han mener ikke, at han var indblandet i overvågningen af nogle danskere, der havde forbindelse til 
grupperingen omkring Sati Bakier og PWU. Af rapport af 14. februar 1979 ”Vedr.: Jens Holger Jen-
sen, …” udarbejdet af ham fremgår: 

”Sati Bakir og Jens Holger Jensen aftaler møde i … lejlighed Arresøgade 8.2.th. kl. 
12.30. 
Mødet konstateret. 
Der vedlægges obs. rapport fra afd. E.. Foto.” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker præcist, hvordan Jens Holger Jensen var kommet ind i 
billedet, men det har antageligvis været i forbindelse med overvågningen af grupperingen omkring 
Sati Bakier og PWU. Han havde ikke da noget nærmere kendskab til Jens Holger Jensen. Når der i 
rapporten er angivet et nummer over Jens Holger Jensens navn, betyder det, at PET havde en per-
sonsag på Jens Holger Jensen. Kopi af en rapport som den foreholdte ville blive lagt på Jens Holger 
Jensens og Sati Bakiers personsager. Personsagerne var fælles for afdelingerne, således at hver re-



	 			 207

bilag

indholdsfortegnelse

 
 

gistreret person kun havde en personsag. Når der i rapporten står ”Foto”, betyder det, at der for-
mentlig var vedlagt et foto af Jens Holger Jensen.  

Han blev foreholdt udskrift af rumaflytning af 9. februar 1979 af samtale mellem Jens Holger Jen-
sen og Sati Bakier om blandt andet KAP, Peter Døllner og Niels Jørgensen i PFLP-grupperingens 
dæklejlighed. Hertil forklarede han, at overvågningen af yderligtgående indenlandske politiske 
grupperinger henhørte under afdeling C. Han mener ikke, at Peter Døllner og Niels Jørgensen da 
var kendte i afdeling T.  

Af udskrift af rumaflytning af 2 – 3. maj 1979 af samtale i PFLP-dæklejligheden fremgår blandt an-
det: 

” … 
Marwan asks Talal to ask these people whether they are prepared to carry out a mili-
tary operation. Sati answers that they may very well agree. 
 ...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke husker aflytningen, men at man ville studse over et 
sådant udsagn og selvfølgelig undersøge forholdene nærmere. Han husker ikke, hvad der i den 
anledning blev sat i værk.  

Han blev foreholdt rapport ”Vedr.: PFLP’s ønske om et samarbejde med en på tiden ukendt dansk 
gruppe.” udarbejdet af PET med tilførsler den 21. og 24. august 1979, hvortil han forklarede, at det 
ikke var sikkert, at han fik en sådan rapport at se, og han erindrer ikke at have set den. Der var fire 
til fem sagsbehandlere i afdeling T, og man så ikke alle rapporter, som de andre udarbejdede. I 
afdelingen talte de en del sammen om sagerne. 

Af rapport af 31. august 1979 ”Vedr.: Jan Carl WEIMANN’s … og Jens Holger JENSEN’s … rejse til 
Beirut i AUG 1979 for at mødes med Tayssir KUBA” fremgår blandt andet: 

” … 
Ud fra det ovennævnte må det antages, at “THE TOFFAHA” er identisk med WEI-
MANN og JENSEN. 
 ...” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker noget herom, herunder hvem Tayssir Kuba var, eller hvad 
”Toffaha” betyder. Han mindes ikke, om man i PET omkring dette tidspunkt begyndte at bruge 
betegnelsen ”Æblerne” om en gruppe personer.  

Han blev foreholdt rapport af 17. september 1979 ”Vedr.: Jens Holger Jensen … i bsd af Dansk pas 
nr. … - gyldig til d. 31. MAR 1981” udarbejdet af ham. I rapporten er Jens Holger Jensens ind- og 
udrejser listet op, og der nævnes en rejse med Jan Weimann til Beirut. Hertil forklarede han, at 
han ikke nærmere husker, hvorfor det var interessant, hvilke rejser Jens Holger Jensen havde fore-
taget, men når der var interesse omkring en person som her Jens Holger Jensen, da var det natur-
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ligt at affotografere dennes pas. Han husker ikke, hvorfor der var fokus på Jens Holger Jensen og 
Jan Weimann. 

Af rapporter af 27. september 1979 ”Vedr.: Fotooptagelse af WEIMANN, Jan Carl, …” og ”vedr.: 
Fotooptagelse af JENSEN, Jens Holger …”, fremgår blandt andet, at han ved rekvisitioner af 20. 
september 1979 havde anmodet om fotooptagelse af Jan Weimann og Jens Holger Jensen. Hertil 
forklarede han, at han ikke husker andet om baggrunden for disse rekvisitioner, end at PET øn-
skede at få et nærmere kendskab til denne danske gruppe, som havde forbindelse til de herbo-
ende PFLP-medlemmer. Han husker ikke, om det lykkedes at få taget de rekvirerede fotos.    

Foreholdt rapporter af 11. oktober 1979 vedrørende Niels Jørgensen, Peter Døllner og Thorkild 
Lauersen Frandsen med følgende henvisning ”Ref. Sagen vedr. Marwan FAHOUM’s besøg i Køben-
havn i OKT 1979”, forklarede han, at sådanne rapporter ville blive lagt ind på de respektive perso-
ners personsager. 

Han husker ikke noget om en rejse, som Jens Holger Jensen skulle foretage i efteråret 1979. Fore-
holdt oversigtsbilag angående OBS-rapporter ”Vedrørende: Jens Holger JENSEN’s rejse til USA …”, 
forklarede han, at han ikke har erindring om, at man da fulgte Jens Holger Jensen særligt. Fore-
holdt, at PET mistede kontakten med Jens Holger Jensen og derefter anmodede Københavns Politi 
om at holde udkig efter ham, forklarede han, at han ikke husker dette, ligesom han ikke husker, at 
Jens Holger Jensen dukkede op efter at have været væk.  

Fra ekstrakt af månedsberetning blev han foreholdt uddrag af afsnittet ”Oversigt over PWU’s kon-
takter med den danske venstrefløj i MAJ 1980”, hvor blandt andre Peter Døllner og Jan Weimann 
nævnes. Hertil forklarede han, at det var sædvanligt, at der blev udarbejdet månedsberetninger 
om de forskellige områder. Månedsberetningerne blev afleveret til afdelingslederen, som videre-
bragte den til afdelingslederen i afdeling C og juristerne. Han mener, at PET på dette tidspunkt 
fulgte gruppen med Weimann m.fl., men man vidste ikke konkret, hvad gruppen foretog sig. Han 
husker ikke, om det var muligt for PET at følge gruppen tæt.  

Foreholdt, at aflytningerne af Weimann, Døllner og Lauesens telefoner blev afsluttet i henhold til 
rapport udarbejdet af PET den 17. juni 1980, forklarede han, at han ikke var med i overvejelserne 
om afslutningen af de nævnte aflytninger.  

Han hørte om efterforskningen af brandattentaterne i Århus, men han husker ikke andet, end at 
det var Christian Medom, som var involveret heri. Han deltog ikke selv på nogen måde i efter-
forskningen heraf.  

Han var heller ikke involveret i sagsbehandling i anledning af sagen om frihedsberøvelse og forsøg 
på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980. Kort tid efter gerningstidspunktet blev han imidlertid 
som led i almindelig turnus udstationeret og gjorde i et halvt år tjeneste i Glostrup Politi. Her var 
han ikke tilknyttet efterforskningen af røveriet mv., men en kollega fra PET, Leon Mandal Jensen, 
kontaktede ham for at drøfte, om den nævnte gruppe danskere omkring Jens Holger Jensen kunne 
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sættes i forbindelse med forbrydelsen. Det er også muligt, at det var ham, som kontaktede en kol-
lega i PET. Det husker han ikke med sikkerhed, men på et tidspunkt kom en medarbejder fra PET til 
Glostrup Politi og gennemså sagens akter. Han er ikke bekendt med, at nogen fra rejseholdet skul-
le have været hos Glostrup Politi i samme ærinde. Han blev foreholdt rapport af 9. oktober 1980 
udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Torsdag den 25. sept. 1980 henvendte jeg mig hos Glostrup Kriminalpoliti i anledning 
af resultater vedr. ransagning hos J. Holger JENSEN. 

Under denne ransagning fandt man et kort over København. På dette kort var der 
indtegnet nogle områder vest for København, hvilket drev tanken på bortførelsen af 
en bankdirektør fra Forstædernes Bank den 7. juli d.å. 

[Poul Erik Illum Hansens tjenestenummer] blev kort sat ind i sagen og fik overdraget 
billeder af Jens Holger JENSEN og Niels JØRGENSEN med henblik på fremvisning af 
disse overfor bankdirektøren. 

Senere erfaredes det, at man hos Kriminalpolitiet havde resolveret, at billederne ikke 
skulle vises, idet bankdirektøren og hans hustru havde udtaget 30-40 billeder af 
mænd ”af den type”, og derfor mente man ikke, det ville have nogen betydning ved 
fremstillingen af disse to. 

I den anledning henvendte jeg mig telefonisk torsdag den 9. okt. til afdelingslederen, 
ka. E. Aasberg, Glostrup Kriminalpoliti, overfor hvem jeg kort forelagde sagen. 

Efter endt samtale bebudede Aasberg, at han ville foranledige de omtalte billeder fo-
revist for bankdirektøren. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke kan huske, at han fik overdraget fotos af Jens Holger Jensen og 
Niels Jørgensen, eller hvad han i givet fald gjorde med fotografierne, herunder om han talte med 
Aasberg herom, ligesom han ikke husker, om han hørte, hvorvidt fotografierne blev forevist for 
vidner. Han husker heller ikke i øvrigt yderligere omkring kontakten med PET og opfølgningen i 
Glostrup herpå, herunder hvem der var leder af efterforskningen af røveriet mv.  

Efter at han i 1981 kom tilbage til PET, beskæftigede han sig ikke yderligere med Appel-gruppen, 
og der gik kun ganske kort tid, inden han skiftede fra afdeling T til kontraspionageafdelingen. 

Kl. 14.10 blev afhøringen afsluttet. 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 30 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 14. marts 2012 kl. 9.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte BB1 med bisidder advokat Torben Koch. 

Bisidderne advokat Jens Christensen og advokat Ebbe Mogensen var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Advokat Torben Koch anmodede om, at der nedlægges navneforbud. Forbuddet ønskes alene i 
relation til offentlig gengivelse af vidnets navn. 

Udspørgeren og de øvrige bisiddere havde ikke bemærkninger til anmodningen.  

Pressen havde ikke bemærkninger til anmodningen. 

Kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, skal til den frem-
satte anmodning udtale følgende: 

Det er oplyst, at vidnet er i aktiv tjeneste hos PET. Kommissionen finder, at en afvejning af offent-
lighedens interesse i at få kendskab til vidnets navn over for hensynet til vidnets særlige tjeneste-
funktion må føre til, at anmodningen imødekommes i det angivne omfang, jf. lov om undersøgel-
seskommissioner § 30, stk. 2, jf. § 30, stk. 1, nr. 4.  

                                                           
1 Efter en afvejning af offentlighedens interesse i at få kendskab til vidnernes navne over for hensynet til vidnernes 
særlige tjenestefunktion imødekom kommissionen i forbindelse med afgivelse af forklaringer anmodninger fra vidner i 
aktiv tjeneste hos PET om navneforbud i relation til offentlig gengivelse af deres navne. Af de samme grunde har 
kommissionen besluttet ikke at offentliggøre navnene på vidner i aktiv tjeneste hos PET i beretningen og dertil høren-
de bilag. 

Blekingegade-kommissionen 
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BB forklarede blandt andet, at han i 1979 blev ansat i PET’s observationsafdeling. Et år senere ryk-
kede han til terrorafdelingen, afdeling T, hvor han var i ca. to år, inden han kom til at beskæftige 
sig med PET’s uddannelse af livvagter, samtidig med at han havde nogle særlige efter-
forskningsopgaver i afdeling T. Omkring 1984/85 blev han igen fast tillknyttet afdeling T i anled-
ning af en særlig opgave, som han var fuldtidsbeskæftiget med. Fra januar 1986 og frem til 1992 
var han i kontraspionageafdelingen. Hans hovedarbejdsområde i afdeling T var i den første periode 
tyrkisk terrorisme, og i den anden periode var det en konkret sag, som ikke vedrørte Appel-grup-
pen. 

Inden røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983 havde han 
kun periferisk kendskab til Appel-gruppen, idet han ikke havde været sagsbehandler på det om-
råde, som gruppen henhørte under. Afdeling T var en lille afdeling, og de talte indbyrdes om sa-
gerne. Det var derfra, at han havde sit beskedne kendskab til gruppen. Fra sin tid i observationsaf-
delingen havde han et godt kendskab til udseendet af Appel-gruppens medlemmer mv. Han hu-
sker blandt andet en observation mod Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen efter deres hjem-
komst fra London i efteråret 1979. Jan Weimann var han også med til at observere mod. Gruppen 
med disse personer var interessant, idet PET i indsatsen mod palæstinensisk terrorisme overvå-
gede en gruppe herboende palæstinensere, og det kunne konstateres, at Appel-gruppen havde 
kontakt hertil. Gruppen af palæstinensere var samlet i foreningen PWU, hvis leder på det tids-
punkt var Sati Bakier. Appel-gruppen havde imidlertid primært kontakt til PFLP-folk, som kom rej-
sende til Danmark fra Mellemøsten. 

Oprindelig var Appel-gruppen ikke interessant som følge af andet end kontakten til PFLP. Imidler-
tid var der på en dag en kollega, som så Jens Holger Jensens dødsannonce, og han husker, at en af 
teorierne var, at Jens Holger Jensen havde været i færd med at observere som forberedelse af et 
røveri, da han blev trafikdræbt. Han mindes ikke, at der ved efterfølgende ransagninger blev fun-
det spor, som pegede i retning af sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i Glostrup 
den 7. juli 1980, men han husker godt, at der var nogle ting, som pegede i retning af Appel-grup-
pen som mulige gerningsmænd. PET’s overvågning af gruppen var dog fortsat med fokus på den 
politiske forbindelse til PFLP. 

I forbindelse med røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 
1983 kom der et tæt samarbejde mellem Lyngby Politi og PET, som følge af at der var nogle spor, 
som pegede i retning af, at det kunne være Appel-gruppens medlemmer, som var gerningsmænd 
til røveriet. Han er ikke bekendt med, hvordan kontakten mellem PET og Lyngby Politi blev etable-
ret efter røveriet. Under efterforskningen heraf blev der placeret to efterforskere fra Lyngby i PET. 
Han var ikke selv involveret i deres sagsbehandling under deres ophold i PET. Han tror, at de fik 
adgang alt relevant materiale, men han ved ikke konkret, hvilket materiale de fik. Imidlertid mener 
han ikke, at der i afdeling T var materiale, som pegede mod Appel-gruppen. De to efterforskere 
sad og gennemgik PET’s materiale med bistand fra PET-medarbejdere. Den ene af efterforskerne 
fra Lyngby Politi var Johannes Pedersen, som han af og til spiste frokost med. Johannes Pedersen 
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sad på et kontor ikke langt fra ham. Han husker ikke navnet på den anden efterforsker. Han me-
ner, at Poul Ropers og Christian Medom, som senere blev trukket hjem fra Århus, blandt andre 
bistod kollegaerne fra Lyngby Politi. Han husker ikke, hvor længe efter røveriet det var, at kollega-
erne fra Lyngby Politi kom ud til PET. 

Foreholdt, at Johannes Pedersen på et tidspunkt efter røveriet mod en pengetransport ved Køb-
magergade Postkontor i København og drabet på en politibetjent den 3. november 1988 opholdt 
sig i PET’s lokaler og efterforskede røveriet i Lyngby, forklarede han, at han er i tvivl om, fra hvilket 
tidspunkt hans erindring om, at Johannes Pedersen og en kollega sad ude hos PET, stammer. Han 
husker ikke, om der var andre fra Lyngby Politi hos PET i forbindelse med efterforskningen af røve-
riet, ligesom han ikke erindrer, om nogen fra PET over afdelingslederniveau var med til møder med 
kollegaerne fra Lyngby Politi. Han har ikke kendskab til, om der var drøftelser med kollegaerne fra 
Lyngby Politi om håndteringen af de oplysninger, som de fik fra PET. Da de to arabere blev anholdt 
i Charles de Gaulle lufthavnen i Paris med omkring 6 millioner d.kr. på sig, var man interesseret i at 
skaffe fingeraftryk fra pengesedlerne til brug for sammenligning med fingeraftryk fra Appel-grup-
pens medlemmer. Der var en medarbejder fra PET, som rejste til Paris for at foretage efterforsk-
ning omkring de to anholdte og pengene. Han mener, at det var Ropers, som skulle have været af 
sted, men han blev forhindret, og derfor blev det AA, som rejste. AA fulgtes med kollegaerne fra 
Lyngby Politi. Han var ikke selv indblandet i rejsen, men han husker, at AA efterfølgende fortalte, 
at der havde været en masse problemer blandt andet med, at det hele skulle gennem undersøgel-
sesdommeren. Foreholdt notater af 12. november 1985 fra Jan Weimann og Torkil Lauesens per-
sonsager udarbejdet af ham, hvoraf fremgår, at fingeraftryk blev udlånt til Lyngby Politi, forklarede 
han, at han ingen erindring har herom. Han var ikke involveret i sagsbehandlingen omkring Appel-
gruppen, hvorfor hans opgave sandsynligvis bare har været at bringe eller udlevere fingeraftryk-
kene til Lyngby Politi. Han havde hørt kollegaerne tale om indhentelse af fingeraftryk fra gruppens 
medlemmer, men han deltog ikke selv heri. Han husker ikke, hvordan efterforskningen af røveriet i 
Lyngby blev afsluttet.  

Han blev foreholdt rapport af 18. marts 1985 til retten med anmodning om forlængelse af aflyt-
ning af Sati Bakiers telefon. Hertil forklarede han, at opgaver med at udarbejde anmodninger om 
forlængelse af telefonaflytninger blev uddelegeret ad hoc. Det var fortsat ikke hans sagsområde. 
Oplysningerne i rapporten var samlet fra andre rapporter og var således ikke fra overvågning, som 
han selv havde været med til.    

Kl. 10.10 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 31 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 14. marts 2012 kl. 10.45 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Per Claus Larsen med bisidder advokat John Petersen. 

Bisidderne advokat Torben Koch, advokat Jens Christensen, advokat Ebbe Mogensen, advokat Lars 
Buurgaard Sørensen og advokat Poul Heidmann var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Per Claus Larsen forklarede blandt andet, 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 Kø-
benhavns Politi. 

Før sin ansættelse i PET havde han ingen videre erfaring fra det åbne politis samarbejde med PET. 
Dog havde han blandt andet været involveret i nogle aktioner vedrørende besatte bygninger, hvor 
der havde været et samspil med PET.  

I stillingen som kriminalinspektør i PET efterfulgte han Ejgil Dalsgaard, der havde været konstitue-
ret i stillingen. Som det blandt andet fremgår af PET-kommissionens beretning, var der på det 
tidspunkt en vis turbulens omkring indholdet af kriminalinspektørstillingen, herunder forholdet 
mellem kriminalinspektøren og juristerne. Problemet havde været, at kriminalinspektøren havde 
bestemt, at al kommunikation til juristerne skulle gå gennem ham. Inden Ejgil Dalsgaard blev kon-
stitueret, havde ansvarsfordelingen været således, at kriminalinspektøren alene varetog admini-
strative opgaver, mens juristerne havde ansvaret for operationerne. Efter hans tiltræden blev man 
ret hurtig enig om, hvordan ansvarsfordelingen skulle være, og der faldt ro på. Ansvarsfordelingen 
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blev, at kriminalinspektøren indgik i ledelsen og i tæt samspil med juristerne var leder af operatio-
nerne.  

Informationsudvekslingen mellem afdelingerne i PET var præget af, at man i vidt omfang håndhæ-
vede ”need to know”- princippet af hensyn til beskyttelsen af kilder og samarbejdspartnere. I hans 
periode i PET blev der dog blødt noget op på dette princip alt efter oplysningernes klassificering.  

Ved sin tiltræden i PET skulle han blandt andet briefes om et betydeligt antal større sager. Kontra-
spionagedelen var da den mest omfangsrige. Han brugte meget ”krudt” på at lære personale og 
regioner at kende, og der gik mindst et år, inden han for alvor ”havde fat i tømmerne”. I det dag-
lige blev han orienteret om sagerne i ”huset” på morgenparolerne, som blev holdt hver dag. Her 
deltog ud over ham selv afdelingslederne, vicepolitimesteren og politimesteren. Han havde tæt 
kommunikation med politimesteren, og hvis der var noget af interesse for ham, hvilket der ofte 
var, orienterede han politimesteren herom. Tilsvarende orienterede afdelingslederne ham, når der 
var noget af interesse. Desuden gik han uformelt rundt og hørte, hvad der skete hos de forskellige 
medarbejdere.  

PET havde ingen formaliserede retningslinjer for videregivelse af oplysninger til politikredsene. På 
sagsbehandlerniveau kunne der godt gives oplysninger videre, men hvis det var oplysninger af en 
vis betydning, forudsatte det ledelsens godkendelse heraf, idet det var vigtigt at værne om hensy-
net til kilder og samarbejdspartnere. Håndteringen af videregivelsen af oplysninger udgjorde ikke 
et problem i dagligdagen, idet den enkelte sagsbehandler var grundigt instrueret ved ansættelsen 
om sikkerhedsreglerne, og med den høje sikkerhed også internt var ingen i tvivl om, at man skulle 
være opmærksom på, om en oplysning måtte kommunikeres ud af huset. ”Det lå i kulturen i PET”. 
Hvis en sagsbehandler eksempelvis ville give et tip til en politikreds om mulige gerningsmænd til et 
kriminelt forhold, skulle sagsbehandleren som minimum drøfte det med afdelingslederen, hvilket 
sagsbehandleren ikke ville være i tvivl om. Han har selv i flere tilfælde givet oplysninger til en poli-
tikreds med besked om, at PET havde denne oplysning, som muligvis var interessant, men at man 
ikke kunne hjælpe med yderligere. Sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i Glostrup 
den 7. juli 1980 lå før hans ansættelse, men med sit kendskab til sagen efterfølgende forekommer 
det helt naturligt, at PET gav Glostrup Politi oplysning om fundet af krak-kortet under ransagnin-
gen hos Jens Holger Jensen og stillede fotos af Jens Holger Jensen og Niels Jørgensen til rådighed.  

Han blev foreholdt, at der i 0-rapporterne fra Lyngby-sagen blandt andet befandt sig et bilag angi-
veligt modtaget af Lyngby Politi den 3. marts 1983 med påtegning: ”Oplysninger om evt. emner 
modtaget fra PET”, hvori der er folkeregisteroplysninger om en række personer uden relation til 
Appel-gruppen. Hertil forklarede han, at han ikke har kendskab hertil. Den PET-medarbejder, som 
er nævnt i bilaget, kan have været PET’s kontaktperson til Lyngby Politi. De enkelte politikredse i 
region 6, Hovedstadsområdet, havde tilknyttet kontaktpersoner i PET’s centralafdeling, idet der 
ikke som i de andre dele af landet var en regionalafdeling til at varetage kontakten.  
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Formentlig var han ikke blevet briefet om Appel-gruppen, herunder om Jens Holger Jensen, inden 
røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983 blev begået, idet 
der da var relativt stille om gruppen. Der var mange grupperinger, og ”Appel-gruppen stod ikke og 
blinkede”. Som han husker det, var der ikke indgreb i meddelelseshemmeligheden over for grup-
pen fra 1982 til 1986. Overvågningen af PWU og de herboende palæstinensere omkring denne 
organisation må have indgået i den generelle briefing, som han fik fra afdeling T, men han husker 
ikke nærmere herom.  

Han mener, at PET først blev rigtigt involveret i sagen om røveriet i Lyngby, da man blev underret-
tet gennem efterretningsmæssige kanaler og af Interpol om anholdelserne af to arabere i Charles 
de Gaulle lufthaven i Paris med en stor sum danske penge på sig. Foreholdt rapport ”Vedr.: Røveri 
mod pengetransport fra Den Danske Bank på Lyngbygårdsvej i Lyngby den 2.3.1983 kl. 14.00. Ud-
bytte 8.500.000 kr.” med tilførsler fra den 9. marts 1983 til den 25. marts 1983 udarbejdet af PET 
vedrørende kontakt mellem PET og Lyngby Politi omkring Ananda Marga- gruppen, forklarede han, 
at han ikke husker at have hørt om denne kontakt. Kontakten mellem PET og Lyngby Politi vedrø-
rende Ananda Marga- gruppen har efter sin karakter ikke nødvendigvis været forelagt over afde-
lingslederniveau i PET. Han ved ikke, hvordan kontakten mellem PET og Lyngby Politi blev etable-
ret efter meddelelserne om anholdelserne i Paris. Det har muligvis været på politimesterniveau. 
Han blev foreholdt følgende fra rapport af 6. april 1983 udarbejdet af Willy Pedersen: 

”En person, der er mig bekendt, rettede i dag kl. 1o35 telf. henvendelse her til statio-
nen og oplyste, at han havde erfaret, at der den 26. marts 1983 var anholdt 2 arabere 
i Charles de Gaulle lufthavnen i Paris. 
De pgl. personer var tilbageholdt af det franske toldvæsen, idet de medbragte ca. 6 
mill. danske kroner, som de ikke ønskede at fortælle om deres adkomst til. 
...” 

Hertil forklarede han, at ”En person, der er mig bekendt” var en typisk formulering, når der var 
tale om et tip fra PET. Det bringer ikke yderligere frem i erindringen om, hvem fra PET der gav 
Lyngby Politi tippet. Det var ikke ham. Henset til, at oplysningerne til dels stammede fra en uden-
landsk tjeneste, må spørgsmålet om at give tippet have været drøftet på ledelsesniveau.  

Af telex af 29. marts 1983 ”Vedr.: To arabere, hvoraf den ene er kendt for at tilhøre PFLP, tilbage-
holdt for overtrædelse af valutalovgivningen” fremgår til slut: 

”Til PET København: enhver aktuel oplysning om Toman vil blive påskønnet.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at telexen er fra en fremmed tjeneste til et terrorefterretnings-
netværk, som PET var en del af, og med afsnittet rettet direkte til PET har man med sikkerhed 
drøftet på ledelsesplan, hvilke aktiviteter man skulle iværksætte på baggrund af oplysningerne i 
telexen.  
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Foreholdt udkast af 5. april 1983 til telex, der henviser til telexen af 29. marts 1983, med emnet: 
”Mohamed Abdel Rahman TOMAN” udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet fremgår:  

”I forbindelse med den nævnte … kan vi oplyse: 
 
1. at vi ikke har kendskab til, at TOMAN skulle have været i Danmark siden NOV 

1982, 
 

2. at vi ikke har kendskab til det nævnte pengebeløb af værdi 4,5 millioner francs, 
… 
 

4.  i dagene 19.-20. MAR 83 afholdtes i København en samarbejds - og solidaritets-
konference for europæiske organisationer, der yder støtte til den palæstinensiske 
sag, 

… 
 
7.   flere identificerede PFLP-medlemmer deltog i konferencen, bl.a., Sati BAKIR og …, 
 
8. vi har dog svært ved at tro, at den her omhandlede pengesum kommer fra denne 

konference. 
  

...” 

Hertil forklarede han, at man anså det for fuldstændig usandsynligt, at pengene stammede fra den 
nævnte konference. Det har formentlig været omkring dette tidspunkt, at PET henset til oplysnin-
gerne om PFLP-forbindelsen kædede røveriet i Lyngby sammen med anholdelsen af de to arabere i 
Paris.  

Efter at der var etableret kontakt mellem PET og Lyngby Politi, blev der kort efter holdt et møde 
med Lyngby Politi hos PET. På mødet gennemgik PET, hvad man havde af oplysninger, og hvilke 
fornemmelser samt mistanker man havde. Han husker ikke, hvem fra PET der deltog i mødet, men 
ud over ham selv har det formentlig været afdelingslederen, Ropers, og nogle af sagsbehandlerne, 
herunder Dinesen fra afdeling T samt Poul Mose Hansen som ansvarlig jurist for afdeling T. Han 
husker heller ikke, hvem fra Lyngby Politi der deltog i mødet. Det naturlige havde været, at det var 
Willy Pedersen og sagsbehandlerne på sagen. Han mindes ingen forudgående drøftelser med 
Lyngby Politi om, hvem i Lyngby Politi oplysningerne måtte videregives til. Det normale ville være, 
at oplysningerne først blev givet på ledelsesniveau. Eftersom PET henledte opmærksomheden på 
konkrete personer, har det været oplagt, at oplysningerne efterfølgende måtte videregives til de 
efterforskere, der havde med sagen at gøre, således at de kunne arbejde videre med oplysnin-
gerne. Oplysninger af denne karakter ville ingen værdi have, hvis politikredsens ledelse ikke måtte 
videregive oplysningerne til nogen efterforskere. Meningen fra PET’s side med at give oplysninger 
af denne karakter var at lede efterforskningen i den rigtige retning. Beviser kunne PET ikke give i 
den konkrete sag, idet PET ikke havde sådanne, men PET kunne give et tip om, hvor opmærksom-
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heden skulle rettes mod, og hvor indsatsen efter PET’s opfattelse skulle sættes ind. Ansvaret for 
den videre efterforskning på grundlag af et tip fra PET henhørte under den lokale politikreds. Det 
var ikke PET, der skulle efterforske sagen, hvilket politikredsen med sikkerhed var helt enig i. Han 
blev foreholdt følgende fra s. 92 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegade-
sagen”: 

”… 
PET fortalte politimesteren, at man lå inde med vigtige oplysninger om en lille gruppe 
danske statsborgere, der meget vel kunne stå bag røveriet mod Den Danske Banks 
pengetransport måneden forinden. Efterretningstjenesten understregede dog over 
for Søren Sørensen, at han kun måtte indvie sine nærmeste underordnede i henven-
delsen. 
Søren Sørensen gik videre til stationens daglige leder, nu afdøde kriminalinspektør 
Thor Pedersen, med den kryptiske henvendelse fra PET. Kriminalinspektøren insiste-
rede imidlertid på, at oplysningerne også skulle gives videre til de to kriminalassisten-
ter Karsten Høy og Johannes Pedersen. Ellers ville han ikke selv høre noget som helst 
om PET’s efterretninger. 
Alene og kun af den grund fik Pedersen og Høy lov at høre om sagen. ...” 

Hertil forklarede han, at han ikke genkender det beskrevne forløb. ”Det lyder skørt, hvis man gav 
en melding videre til nogen, som ikke kunne bruge den til noget som helst. Det er klart, at man var 
nødt til at involvere nogle efterforskere.” Desuden var meningen, at Lyngby Politi skulle foretage 
en målrettet efterforskning mod de navngivne mistænkte.  

Efter det første møde var der en løbende kontakt til Lyngby Politi. På et tidspunkt var i hvert fald 
Johannes Pedersen ude hos PET, hvor han blev delagtiggjort i det materiale, som PET havde. Hans 
egen deltagelse i det første møde har været som overordnet at autorisere samarbejdet med Lyng-
by Politi. Det var derefter op til afdelingslederen at effektuere samarbejdet rent praktisk. Når 
samarbejdet var i gang, skulle han ikke nødvendigvis være til stede ved yderligere møder med 
Lyngby Politi, og han har ingen erindring om at have deltaget i sådanne eller i øvrigt omstændig-
heder i forbindelse hermed. Han husker ikke, om man under det første møde drøftede sagens vi-
dere forløb og herunder indgik nogle aftaler om opgavefordeling. På det første møde har PET for-
mentlig forklaret Lyngby Politi betingelserne for Lyngby Politis indsigt i klassificerede oplysninger. I 
det materiale, som PET havde, var der ingen oplysninger, som kunne indikere, at Appel-gruppens 
medlemmer var gerningsmændene til røveriet i Lyngby. Det var ren og skær fornemmelse fra PET’s 
side. En fornemmelse baseret ikke mindst på grundlag af forhistorien vedrørende røveriet mv. i 
Glostrup kombineret med, at det var to PFLP-folk, der var blevet anholdt med pengene i Paris. Der-
for har PET formentlig sagt, at Lyngby Politi kunne få indsigt i materialet, men de kunne ikke få det 
med sig, idet det ikke kunne bruges i en straffesag. Baggrunden herfor var, at kom materialet ind i 
en åben straffesag, ville det afsløre PET’s overvågning af de forskellige grupperinger. Hvis Lyngby 
Politi på et senere tidspunkt fik egentlige bevisligheder mod Appel-gruppen eller andre personer 
omfattet af dette baggrundsmateriale, da ville det kunne drøftes, om der var dele af baggrunds-
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materialet, der var af en sådan relevans, at det skulle indgå i straffesagen, som man også senere så 
det under Blekingegade-sagen. Han mener, at Lyngby Politi fik oplyst navnene på de fire interes-
sante medlemmer af Appel-gruppen. PET havde nogle gamle fotos af dem. Han husker ikke selv at 
have været involveret i drøftelser vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt fotografierne måtte udle-
veres til Lyngby Politi. Imidlertid ville han finde det naturligt, hvis PET ikke havde villet udlevere 
disse fotos, idet anvendelse af disse kunne ødelægge PET’s fremadrettede overvågning af grup-
pen. Lyngby Politi ville selv kunne tage friske billeder af gruppens medlemmer, når de havde deres 
navne. Han husker ikke, om det på mødet blev drøftet, hvorvidt PET havde fingeraftryk af de fire 
medlemmer. I øvrigt mener han, at PET kun havde fingeraftryk af Peter Døllner, der havde været 
fængslet i forbindelse med efterforskningen efter brandattentaterne mv. i Århus. Det må have 
fremgået af det materiale, som Lyngby Politi så, at man havde mistænkt gruppen for at stå bag 
røveriet mv. i Glostrup. Han blev foreholdt følgende fra s. 93 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn 
Moos genåbner Blekingegadesagen”: 

”…  
PET fortalte betjentene fra Lyngby, at Appel-gruppen levede en under cover-tilværelse 
i Danmark, og at man mente, det var dem, der var gerningsmænd i Lyngby. PET frem-
lagde også navne og cpr-numre på de fire gruppemedlemmer, som man helt konkret 
mistænkte for at stå bag røveriet mod pengetransporten ved Fortunbyen på Lyngby-
gårdsvej. De hed Niels Jørgensen, Jan Weimann, Peter Døllner og Torkil Lauesen. 
Oplysningerne var sensationelle. Men der var lige ét problem, meddelte PET-folkene. 
Lyngby Politi måtte ikke bruge dem til noget. Kriminalbetjentene fra Lyngby måtte lo-
ve, at de hverken ville benytte PET’s informationer til at bede om rettens tilladelse til 
aflytninger, ransagninger eller anholdelse af de mistænkte, ligesom de fik totalforbud 
mod overhovedet at orientere andre kollegaer i det øvrige kriminalpoliti om deres nye 
viden. Ikke engang de kriminalbetjente, der arbejdede med at opklare røveriet, måtte 
få besked. PET afviste også at stille fotos og fingeraftryk til politiets rådighed. 
...” 

Hertil forklarede han, at PET ikke kan have afvist at stille fingeraftryk til rådighed, idet man som 
nævnt ikke havde sådanne vedrørende andre end Døllner, og vedrørende fotos kan han henvise til 
sine tidligere betragtninger herom. En forhåndsordre om, at man ikke måtte anvende oplysnin-
gerne, forekommer ikke særlig sandsynlig, idet meningen med at give Lyngby Politi navnene, var, 
at de skulle foretage en efterforskning mod gruppen. Det kan forholde sig således, at kollegaerne 
fra Lyngby Politi har misforstået instruktionen om, at de ikke måtte anvende oplysningerne fra PET 
i en åben straffesag, således at de har forstået det på den måde, at de slet ikke måtte bruge oplys-
ningerne. Oplysningerne i materialet fra PET var i øvrigt af en sådan karakter, at de var en åben 
straffesag fuldstændig uvedkommende, idet der som nævnt ingen indicier var heri. Materialet 
bestod i vidt omfang af aflytninger og observationer mod den palæstinensiske gruppe omkring 
PWU. PET’s overvågning af Appel-gruppen kan siges at have taget sin begyndelse i 1960’erne, og 
det drejede sig gennem årene i vidt omfang om den politiske side af gruppen, og den nyere over-
vågning omkring Appel-gruppen drejede sig om at afdække, hvad der foregik mellem PFLP, PWU 
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og Appel-gruppen. Spørgsmålet var, om gruppens aktiviteter var rent politiske, eller aktiviteterne 
inkluderede bistand til terrorisme eller noget helt tredje. Det kunne ikke på grundlag af PET’s ma-
teriale afklares. Faktisk var det først i forbindelse med anholdelsen af Carsten Nielsen i 1989, at 
man kom i besiddelse af dokumentation for, hvad gruppen faktisk beskæftigede sig med. I 1983 lå 
der således et kæmpe materiale, hvori der var momentvise overvågninger af Appel-gruppen. Dette 
materiale fik Lyngby Politi lejlighed til at læse i gennem. 

Af s. 93 f i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” fremgår blandt 
andet følgende: 

”…  
Da de tre kriminalfolk noget forvirrede og slukørede forlod Bellahøj, brokkede de sig 
højlydt til hinanden over de mange restriktioner. For PET’s instrukser betød reelt, at 
Karsten Høy og Johannes Pedersen var bundet på hænder og fødder. Før mødet stod 
Lyngby Politi uden gennembrud i sagen, men kunne dog efterforske de spor, der fand-
tes. Nu var de indviet i et brandvarmt spor, men havde reelt forbud mod at følge det. 
PET’s mange betingelser og krav var med andre ord en spændetrøje, der forhindrede 
dem i at foretage sig noget fornuftigt i den videre efterforskning. Så da Høy og Peder-
sen kom tilbage til stationen, beklagede de sig så højlydt til ledelsen, at det resulte-
rede i endnu en invitation fra PET.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at der ikke var noget ”brandvarmt spor” vedrørende Appel-grup-
pen. Det eneste reelle spor var pengene i Paris, og det var ikke et direkte spor til Appel-gruppen. 
Han husker ikke drøftelser om et yderligere møde. PET havde henvendt sig til Lyngby Politi for at 
bistå, og han opfattede ikke, at der skulle have været en konflikt. PET forsøgte at hjælpe, alt hvad 
man kunne. I øvrigt havde han et tæt og godt samarbejde med Johannes Pedersen efter røveriet 
mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og drabet på en politibetjent 
den 3. november 1988 og senere i Københavns Politi, og han hørte og har aldrig hørt noget om, at 
Johannes Pedersen skulle have været utilfreds med samarbejdet med PET i 1983.  

Han blev foreholdt, at daværende vicekriminalkommissær i Lyngby Politi, Willy Pedersen, i sin for-
klaring for kommissionen den 2. marts 2012 blandt andet forklarede, at han fik et tip fra rejsehol-
det kort tid efter røveriet i Lyngby, at han på et efterfølgende møde fik oplysninger hos PET om 
Appel-gruppen, og at han også senere deltog alene i yderligere to møder hos PET inden anholdel-
serne i Paris. Hertil forklarede han, at han ikke har kendskab til møder mellem medarbejdere fra 
PET og Willy Pedersen inden anholdelserne i Paris, men han kan ikke udelukke, at der har været 
sådanne møder. Inden anholdelserne i Paris ville det alene have drejet sig om Appel-gruppen, da 
man ikke havde PFLP-sporet fra Paris, og derfor ville henvendelsen og efterfølgende møder med 
Willy Pedersen ikke nødvendigvis blive drøftet med ham. Da oplysningerne om Appel-gruppen ikke 
var helt aktuelle, ville Ropers selv kunne håndtere sagen. Først efter anholdelserne i Paris blev det 
en sag for ledelsen. Det ville have været naturligt, hvis der var lagt et notat om eventuelle møder 
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med Willy Pedersen på de pågældendes personsager. Tilsvarende burde der have været udarbej-
det et notat om mødet med blandt andre Johannes Pedersen og Høy Petersen.  

Han blev foreholdt følgende påtegninger på radiogram af 6. april 1983 fra Interpol Paris til Interpol 
København, som var videresendt til PET med angivelse af Ropers som modtager: 

”PET (sendt 7-4-83) 
Kopi Pm Lyngby 
Underretning 
Sket pr. telefon d. 7.4.83 kl. 0945.” 
 
”Foto + fin. pr. telefoto. 
redegørelse for anh. 
hvilke sedler” 

Hertil forklarede han, at han ikke genkender den håndskrift, som påtegningerne er skrevet med. 
Efter indholdet af påtegningerne vil han antage, at de er skrevet af en medarbejder hos Interpol. 

Foreholdt, at det fremgår af ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” 
s. 88, at et vidne i sagen, Niels Rygaard, har givet udtryk for, at han ville kunne genkende den ger-
ningsmand, som truede ham med en pistol under flugten fra røveriet, og at han ikke er i tvivl om 
sin genkendelse af Niels Jørgensen som gerningsmand. Imidlertid blev Niels Rygaard ikke dengang 
forevist fotos af Appel-gruppens medlemmer. Hertil forklarede han, at han ikke husker drøftelser 
på mødet med Lyngby Politi om, hvorvidt Lyngby Politi skulle vise fotos af Appel-gruppens med-
lemmer for vidner i sagen. Efter hans opfattelse ville det have været naturligt, hvis Lyngby Politi 
havde taget fotos af Appel-gruppens medlemmer og vist til Niels Rygaard. Han erindrer ikke, at der 
da skulle have været drøftelser mellem PET og Lyngby Politi om optagelse af nye fotos. Initiativet 
hertil lå hos Lyngby Politi, og han mindes ikke en anmodning fra Lyngby Politi på dette tidspunkt 
om bistand til optagelse af fotos of Appel-gruppens medlemmer. Hvis PET var blevet bedt herom, 
vil han antage, at man havde assisteret Lyngby Politi hermed, som man også gjorde det i efteråret 
1983 i forbindelse med indhentelse af fingeraftryk fra tre af Appel-gruppens medlemmer. Der var 
praksis for, at PET bistod politikredsene i mange sammenhænge, hvor PET’s ekspertise kunne have 
betydning.  

Af s. 90 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” fremgår blandt an-
det følgende vedrørende udtalelser fra et vidne i sagen, Jim Olsen, til Jørn Moos om afhøringer på 
selve gerningsdagen: 

”… 
I de næste tre-fire timer opholdt Jim Olsen sig på stationen, hvor han blev afhørt af 
flere forskellige hold af politifolk. 
”Igen og igen måtte jeg fortælle min historie. Det andet hold, som afhørte mig, var 
anført af Københavns nuværende chefkriminalinspektør, Per Larsen, som dengang  
arbejdede i PET. Det er jeg helt sikker på,” fortæller Jim Olsen …” 
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Foreholdt dette, forklarede han, at ”det er taget ud af den blå luft”, at han skulle have afhørt Jim 
Olsen som beskrevet. Udtalelsen er af mange grunde absurd. En af grundene er, at han ikke var 
involveret i sagen på gerningsdagen. Det var først væsentligt senere, at han hørte om sagen. Des-
uden ville det være helt utænkeligt, at den operative chef i PET selv skulle tage ud for at afhøre et 
vidne. Det er simpelthen usandt, at han skulle have foretaget en sådan afhøring. Han mener heller 
ikke, at andre fra PET foretog afhøringer i sagen på gerningsdagen. Hvis nogen fra PET skulle have 
afhørt Jim Olsen, da har det været på et langt senere tidspunkt, og i givet fald skulle der foreligge 
en afhøringsrapport herom. 

Af ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 90 f fremgår videre 
blandt andet: 

”… 
Herefter afbrød politiet kontakten med Jim Olsen. Men et par måneder senere hen-
vendte ordensmagten sig pludselig igen og bad om hans hjælp. 
”De tog mig med til et bryllup. Jeg mener, at det var i Hørsholm Kirke. Her skulle jeg 
stå et par gader væk og se på en række gæster, som ankom til brylluppet. De ville se, 
om jeg kunne genkende nogen af dem som røverne. Men det kunne jeg ikke,” fortæl-
ler Jim Olsen, som i dag mener, at det var Politiets Efterretningstjeneste, der stod bag 
den aktion.  
…” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke har noget kendskab hertil.  

Fra samme sted blev han yderligere foreholdt følgende:  

”… 
Flere måneder efter røveriet, i sommeren 1983, kontaktede politiet igen Jim Olsen på 
hans arbejdsplads, Heka Stillads Service i Vanløse. Han blev hentet ind på kontoret, 
hvorefter alle andre blev bedt om at forlade rummet. 

”Denne gang sagde de direkte, at de kom fra PET. De ville have mig til at se på nogle 
fotos af nogle mistænkte. Derefter viste de mig billeder af en række personer, som var 
taget både herhjemme og i udlandet. Jeg kunne genkende tre af dem og udpegede 
dem som deltagere i røveriet. Det drejede sig om en høj, halvskaldet mand med bril-
ler, en kvinde med mørkt pagehår og endelig den lille mand, som havde truet mig 
med en pistol. Jeg var helt sikker i min sag. Og jeg ved også, at de personer, jeg så, er 
nogle af dem, der senere blev kendt som Blekingegadebanden,” slutter Jim Olsen.  

…” 

Hertil forklarede han, at han ikke er bekendt hermed. Hvis Jim Olsen var så sikker i sin sag, forstår 
han i øvrigt ikke, hvorfor Jim Olsen ikke fremkom med en tilsvarende klar identificering i forbin-
delse med sin vidneafhøring under Blekingegade-sagen i Østre Landsret. Der ville desuden med 
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sikkerhed være blevet udarbejdet en rapport i tilfælde af, at Jim Olsen havde udpeget tre personer 
som deltagere i røveriet.  

På baggrund af oplysningerne om anholdelserne i Paris var det klart, at nogen skulle rejse til Paris 
for at foretage yderligere efterforskning der. Lyngby Politi indhentede retsanmodning om foreta-
gelse af diverse efterforskningsskridt, herunder afhøring af de anholdte og adgang til pengene. 
Sideløbende hermed besluttede PET at sende en mand til Paris for at varetage forbindelsen til den 
franske efterretningstjeneste og i øvrigt være med på sidelinjen. Han var ikke på nogen måde ind-
blandet i Lyngby Politis indhentelse af den nævnte retsanmodning og senere retsanmodninger. Fra 
PET var det AA og en tolk, der rejste til Paris. De havde kontakt med kollegaerne fra Lyngby Politi 
på rejsen. Det var hans indtryk, at AA og kollegaerne fra Lyngby Politi arbejdede lidt hver for sig 
under opholdet i Paris, og at der havde været lidt uenighed om, hvordan tingene skulle håndteres, 
men bortset herfra havde der ikke været problemer. Uenigheden bestod i, hvem der skulle besøge 
den franske efterretningstjeneste, hvilket blev PET. Dette skal ses i lyset af de reservationer, som 
den franske tjeneste naturligt ville have til medarbejdere fra det åbne politi i et andet land, hvis 
system man ikke var bekendt med. Af hensyn til kildebeskyttelse var det derfor naturligt, at det var 
PET, som skulle have kontakten til den franske tjeneste. Han mindes, at Lyngby Politi havde nogle 
problemer med undersøgelsesdommeren, som var den eneste, der havde kompetence til at fore-
tage afhøringer vedrørende sagen i Frankrig mod de to anholdte arabere. Det gav nogle problemer 
i forhold til, hvilke spørgsmål kollegaerne fra Lyngby Politi kunne stille under afhøringerne. Han 
husker ikke, om AA rapporterede hjem til PET under opholdet i Paris. Efter AA’s hjemkomst blev 
det drøftet hos PET, hvordan man kunne komme videre i sagen. Han husker ikke noget specielt fra 
AA’s afrapportering efter hjemkomsten. Foreholdt rapport af 2. maj 1983 ”Vedr.: Efterforskning 
mod 2 arabere, der er fængslet i Frankrig for overtrædelse af valutalovgivningen” udarbejdet af 
AA, forklarede han, at det ikke er utænkeligt, at han så denne rapport, men han husker ikke ind-
holdet heraf nærmere. Han havde ingen fornemmelse af, at den franske tjeneste ikke samarbej-
dede med PET, eller at Frankrig som følge af de anholdtes forbindelse til PFLP ikke ønskede, at de 
blev udleveret til Danmark. Eksempelvis gav franskmændene senere oplysning om en kildeoplys-
ning, i henhold til hvilken pengene i Paris stammede fra røveriet i Lyngby, og at røveriet skulle væ-
re udført af en ekstremistisk organisation i Danmark på vegne PFLP. Han blev foreholdt telex af 10. 
juni 1983 fra en fremmed tjeneste til PET, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
2. I henhold til en troværdig kilde, som er yderst sårbar i forbindelse med PFLP, kom-
mer de penge, der blev beslagt hos Toman og Munder, fra et væbnet røveri begået i 
Danmark af personer fra en ekstremistisk organisation i Danamrk på vegne af PFLP. 
Pengene skal være blevet bragt til Frankrig, måske ved hjælp af en PFLP-repræsen-
tant i Danmark, og overgivet til Ghazi i Paris. 
 
Vi beder Dem være yderst forsigtige i brugen af ovenstående oplysninger, men beder 
Dem samtidig hurtigst muligt meddele os, hvad De mener.  
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...” 

Hertil forklarede han, at det er denne kildeoplysning, som han tænker på. Man kan ikke af formu-
leringen ”troværdig kilde, som er yderst sårbar” med sikkerhed udlede, hvilken type kilde der er 
tale om. Kildeoplysningen var meget interessant i forhold til mistanken mod Appel-gruppen, og 
det kunne være med til at løfte sagen i retten. Derfor bad PET den fremmede tjeneste om lov til at 
give kildeoplysningen videre til Lyngby Politi. Det fik PET lov til. Han husker ikke, om PET oriente-
rede Lyngby Politi, inden man fik tilladelse til at videregive kildeoplysningen til Lyngby Politi. Han 
blev foreholdt, at det af rapport af 4. august 1983 ”Vedr.: De i Paris anholdte PFLP-folk, der mis-
tænkes for pengerøveri i Lyngby pkr.” udarbejdet af PET blandt andet fremgår: 

”Vkk. Willy Petersen, Lyngby kripol., forespurgte mig i dag telefonisk, om Lyngby Po-
liti i forbindelse med en retsanmodning om udlevering af de 2 PFLP-folk måtte bruge 
en oplysning, som de havde fået i PET under efterforskningen. Det drejede sig om en 
oplysning til den franske tjeneste fra en af dennes kilder i PFLP. Han skulle have be-
kræftet over for franskmændene, at pengene fra røveriet stammede fra det røveri, 
som var foregået i Lyngby politikreds.  
… 
Lyngby politi ville også kontakte JM med henblik på at søge råd i en sådan udleve-
ringssag, men ville forinden gerne spørge, om de måtte bruge den anførte oplysning.  
--- 
Det er aftalt med WP, at Lyngby Politi ikke må anvende den nævnte oplysning, med-
mindre den franske tjeneste kunne godtage et sådant skridt.   
...” 

Han forklarede hertil, at han henset til kildeoplysningens karakter og betydningen for samarbejdet 
med den fremmede tjeneste med sikkerhed blev orienteret herom. Som nævnt blev selve kontak-
ten til Lyngby Politi efter det første møde varetaget på afdelingslederniveau.  

Af telex af 11. august 1983 fra en fremmed tjeneste til PET, hvorpå hans tjenestenummer er på-
ført, fremgår blandt andet:  

”Vi er indforstået med, at de bruger oplysningerne i pkt. 2 i vor telex af 10.06.1983 … 
formuleret således: ”De beslaglagte midler kommer i henhold til en troværdig kilde i 
en venligsindet tjeneste angiveligt fra et væbnet røveri begået i Danmark af med- 
lemmer af en ekstremistisk organisation i dette land på PFLP’s vegne”.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at tilladelsen blev videreformidlet til Lyngby Politi. Han vil tro, at 
han på dette tidspunkt kun var involveret i sagen på ”underretningsplan”. Om der i forlængelse af 
kildeoplysningen skulle have været drøftelser med Lyngby Politi om, hvad man herefter skulle gø-
re, herunder hvorvidt PET kunne bistå med yderligere, erindrer han ikke. Kildeoplysningen tilfø-
jede for så vidt ikke yderligere til efterforskningen. Den understøttede blot den mistanke, som 
man havde, mod Appel-gruppen. Det ville have været i strid med sædvanlig efterretningsskik at 
prøve at få den fremmede tjeneste til at oplyse nærmere om kilden, og den fremmede tjeneste 
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ville med sikkerhed ikke have gjort det, hvis det var forsøgt. PET havde ikke noget at gøre med, at 
Lyngby Politi kort efter denne telex fik kendelser om henholdsvis fængsling af de to arabere og 
beslaglæggelse af pengene i Paris, men han kan ikke udelukke, at PET var orienteret herom. 

Han blev foreholdt udateret notat fundet i akter angiveligt fra Lyngby Politi. Af notatet fremgår 
blandt andet:  

”Niels Jørgensen, fingre? 
… 
Thorkild Lauesen, p.t. formtl. uden beskæftigelse. 
… 
Peter Dølner, foto + fingre 
… 
Jan Carl Weimann, ansat bl.a. i regnecentralen. 
… 
Møde den 8. sept. med Ki. Per Larsen, pfm. Mose Hansen, ka. Ropert, ka. Dinesen. 
 
Liste til Sæpo over beboerne i Falkenberg i området, hvor nr. pl. blev stjålet.” 

Hertil forklarede han, at notatet ikke er produceret i PET. Således er Ropers´ navn stavet forkert. 
Han husker ikke at havde deltaget i et møde med Lyngby Politi den 8. september 1983, men hvis 
der er holdt møde den dag, kan det have været baggrunden for, at PET senere på efteråret iværk-
satte indhentelse af fingeraftryk fra Appel-gruppens medlemmer. Han var naturligvis interesseret i 
sagen, der var vigtig, men det var som nævnt ikke ham, der stod for den løbende kontakt med 
Lyngby Politi. 

Af rapport af 23. september 1983 ”vedr. røveri af kr. 8,3 mill. forøvet d. 2.3.1983 ud for Lyngby-
gårdsvej 143, 2800 Lyngby” udarbejdet af Helmer Pedersen blandt andet om samtale mellem 
dommer Sølling og den franske undersøgelsesdommer fremgår blandt andet: 

”… 
Fremgangsmåden m.h.t. originalkendelsen m.v. er aftalt mellem pm. Søren Sørensen, 
SA Merlung, JM. samt pm. Ole Stig Andersen PET. 
Vkk. Willy Petersen er udpeget til koordinering af CFI-mandens afrejse til Paris m.v..” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke husker noget om den omtalte originalkendelse. Hvis 
Justitsministeriet havde henvendt sig til PET eksempelvis om hensigtsmæssigheden i udlevering af 
to PFLP-medlemmer til Danmark, da ville henvendelsen være sket til politimesteren. Han er ikke 
bekendt med, om der har været en sådan henvendelse. Imidlertid ville han efter et rendyrket ”ne-
ed to know”- princip ikke blive orienteret om eventuel henvendelse, medmindre den kunne give 
anledning til at overveje mulige sikkerhedsforanstaltninger. Der var heller ikke ham bekendt drøf-
telser med den franske tjeneste om, hvorvidt det ville være uhensigtsmæssigt, at de to anholdte 
arabere blev udleveret til Danmark, ligesom han ikke er bekendt med, at den franske tjeneste skul-
le have været tilbageholdende med oplysninger som følge af sagens forbindelse til PFLP. 
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Han mener ikke, at han hørte om, at Arne Siezing fra rejseholdet skulle have tippet Lyngby Politi 
om Appel-gruppens medlemmer som mulige gerningsmænd til røveriet i Lyngby. Han ved ikke, om 
man så på Glostrup-sagen på ny efter den bestyrkede mistanke mod Appel-gruppen på grundlag af 
kildeoplysningen. PET havde kopi af en række af rejseholdets akter omkring efterforskningen af 
røveriet mv. i Glostrup, og det er muligt, at kollegaerne fra Lyngby Politi så dem i forbindelse med 
gennemgangen af materiale hos PET. PET havde ikke kopi af alle Glostrup Politis akter i sagen.   

Han blev foreholdt, at det fremgår af rapport fra oktober/november måned 1983 udarbejdet af 
PET, at PET iværksatte indhentelse af fingeraftryk fra Niels Jørgensen, Torkil Lauesen og Jan Wei-
mann. Hertil forklarede han, at der på dette tidspunkt fortsat var håb om at få udleveret penge-
sedlerne fra Frankrig, og det var til brug for sammenligning med fingeraftryk herfra, at man ville 
indhente fingeraftrykkene fra de tre gruppemedlemmer, som man ikke i forvejen havde fingeraf-
tryk fra. Man havde sammenligningsaftryk af alle de bankansatte, der havde håndteret pengene. 
Fingeraftryk fra pengesedlerne var den sidste chance for at kæde pengene i Paris sammen med 
røveriet i Lyngby. Enten en matchning med et fingeraftryk fra en mistænkt eller en bankansat var 
påkrævet. Han ved, at Lyngby Politi efter indhentelsen af fingeraftrykkene fra Appel-gruppens 
medlemmer lånte dem i forbindelse med undersøgelsen af de ødelagte pengesedler, som man fik 
fra Frankrig.  

I den sidste del af 1983 hørte han sporadisk om, hvordan sagen med at få fingeraftryk fra pengene 
i Frankrig forløb, herunder at franskmændene kom med nogle historier om, at det var farligt at 
undersøge pengesedlerne. Han husker nogle avisartikler, hvor Willy Pedersen gav udtryk for, at 
det var et meget frustrerende forløb med de franske myndigheder. Han mener ikke, at PET fik 
henvendelser fra Lyngby Politi om hjælp til at påvirke processen omkring pengesedlerne. Det var 
ikke en farbar vej, at PET skulle bede den franske efterretningstjeneste om at påvirke forløbet. Han 
er ikke klar over, hvorfor franskmændene ikke ville ombytte pengesedlerne i Paris med andre pen-
gesedler fra Nationalbanken. Det er ham et mysterium, hvorfor det ikke kunne lade sig gøre. Efter 
hans opfattelse beroede det på, at undersøgelsesdommeren havde et personligt særstandpunkt. 
PET var ikke involveret i forhandlingerne vedrørende udlevering af pengesedlerne til Danmark, og 
under forløbet havde han ikke kendskab til forhandlingerne mellem Lyngby Politi, Justitsministe-
riet, Udenrigsministeriet, Den Danske Ambassade i Paris og de franske myndigheder. Det var først i 
forbindelse med, at Peter Øvig Knudsen under sin skrivning af bøgerne om Blekingegade-banden 
viste ham korrespondance herom, at han blev bekendt hermed. Efter hans opfattelse var disse 
drøftelser ikke noget, der vedkom PET. Tilsvarende er det også først senere, at han har hørt om de 
interne problemer i Lyngby Politi, herunder truslerne om at Johannes Pedersen og Høy Petersen 
ville blive fyret, hvis de fortsatte efterforskningen.  

I øvrigt kan det nævnes, at røveriet i Lyngby og forløbet af efterforskningen heraf ikke gav anled-
ning til, at PET intensiverede overvågningen af Appel-gruppen, idet der ikke var nogen nye oplys-
ninger, som gav anledning hertil. Der var således ikke noget grundlag for at få fornyede kendelser 
om indgreb i meddelelseshemmeligheden over for gruppens medlemmer. Overvågningen af grup-
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pen lå som følge heraf stort set død indtil engang i 1986 med undtagelse af sporadiske observatio-
ner, men der var ikke nogen konsekvent overvågning af gruppen. Hvis nogle sagsbehandlere på 
eget initiativ havde observeret mod gruppen i forbindelse med nogle hændelser, burde der ligge 
rapporter herom på de relevante personers personsager.  

Han blev foreholdt, at han i visse sammenhænge blandt andet har udtalt noget i retning af, ”at 
mistanken mod Appel-gruppen i forbindelse med røveriet i Lyngby var bare en mavefornem-
melse”, og ”at de ikke lukkede op for hele skatkammeret”. Hertil forklarede han, at han med ”ma-
vefornemmelse” henviste til, at mistanken beroede på intuition på baggrund af en masse informa-
tioner, uden at der heri var nogen egentlige beviser. Med udtalelsen om, ”at de ikke lukkede op 
for hele skatkammeret”, mente han, at man ikke bare kunne give adgang til alt materiale, som PET 
havde i alle sagskomplekser. Lyngby Politi fik adgang til alt materiale af relevans.  

Foreholdt, at PET i forbindelse med efterforskningen af brandattentaterne mv. i Århus indgik i et 
samarbejde med rejseholdet og Århus Politi, og at der i forbindelse med røveriet i Lyngby var visse 
ting, som pegede i retning af Appel-gruppen, forklarede han, at han mener, at PET reagerede rele-
vant og i videst muligt omfang forsøgte at få alle oplysninger frem. Der blev således stillet medar-
bejdere fra PET til rådighed for Johannes Pedersen og Høy Petersens gennemgang af materialet 
hos PET. Johannes Pedersen og Høy Petersen var altså i stand til at drøfte materialet med disse 
medarbejdere. Efter hans opfattelse havde PET ikke mulighed for at hjælpe med mere, end man 
gjorde. Der var en væsentlig forskel mellem på den ene side brandattentaterne mv. i Århus og 
Glostrup-sagen og på den anden side røveriet i Lyngby. I sagerne fra Århus og Glostrup var der 
substans. I Lyngby-sagen var der ikke andet end fornemmelser, og disse gik ud på, at det kunne 
være Appel-gruppen. Der var imidlertid ikke noget, man kunne konfrontere gruppen med. Når 
man efter Købmagergaderøveriet mv. nedsatte en samarbejdsgruppe, skyldtes det, at der nu fo-
relå en række alvorlige uopklarede røverier, og der var blevet dræbt en politibetjent. Derfor fore-
tog man den store ”gambling” og satte alle sejl til, hvilket kostede mange ressourcer. Et af de an-
dre røverier var Daells Varehus, hvor den daværende afdelingsleder i afdeling 2, tidligere afdeling 
T, Frank Jensen, havde ringet til chefen for Københavns røveriafdeling og sagt, at man burde kigge 
på Appel-gruppens medlemmer. 

Han blev foreholdt, at der under gennemgang af en flyttekasse med bilag fra hans tidligere kontor 
hos Københavns Politi er fundet et gult sagsomslag med kopi af notat af 27. januar 1984 udarbej-
det af vicepolitimester i Lyngby Politi, Jørgen Galle, om samtale mellem dommer Sølling og den 
franske undersøgelsesdommer, notat af 2. februar 1984 udarbejdet af samme om telefonsamtale 
med konsul på Den Danske Ambassade i Paris, Bent Andersen, notat af 2. februar 1984 udarbejdet 
politimester i Lyngby Politi, Søren Sørensen, om samtale med Justitsministeriet og notat af 26. 
marts 1984 udarbejdet af Galle vedrørende samtaler mellem en række personer fra Lyngby Politi, 
Justitsministeriet, Retten i Lyngby, undersøgelsesdommeren i Frankrig og Den Danske Ambassade i 
Paris. Hertil forklarede han, at signaturen øverst til højre på omslaget er hans. Han husker ikke, 
hvorfra kopierne stammer, og hvorfor han har opbevaret dem. Som det fremgår af kassens ind-
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hold i øvrigt, havde han samlet forskellige papirer sammen, herunder en række avisudklip, som 
måske kunne bruges i en eller anden sammenhæng i forbindelse med Blekingegade-sagen.  

Kl. 14.20 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 32 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 16. marts 2012 kl. 10.00 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Herluf Hansen. 

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Poul Heidmann, advokat Torben Koch, advokat Jens 
Christensen ved advokat Martin Cumberland, advokat Stine Gry Johannessen og advokat Ebbe 
Mogensen var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Herluf Hansen forklarede blandt andet, at han i sin tid var ansat i Udenrigsministeriets konsulære 
kontor først som fuldmægtig og senere som kontorchef. Han husker ikke, hvornår han blev ud-
nævnt til kontorchef. Kontoret var en del af Udenrigsministeriets retsafdeling, hvis afdelingschef 
var Niels Boel. Imidlertid havde kontoret en meget selvstændig rolle, og kun i ganske særlige til-
fælde behøvede de at drøfte en sag med afdelingschefen eller direktøren.  

Når der kom en indberetning fra f.eks. den danske ambassade i Paris, ville man i konsulærkontoret 
foretage de eventuelle ekspeditioner, som indberetningen gav anledning til, og ellers ville man 
lægge indberetningen på sagen. En videreekspedition til en anden dansk myndighed ville sædvan-
ligvis ikke skulle forelægges ”højere oppe i systemet”. Deres sædvanlige samarbejdspartner på 
dette område var Justitsministeriets strafferetskontor, 3. kontor, som de fungerede som ”forlæn-
get arm” for. Justitsministeriet involverede Udenrigsministeriet i sager om retsanmodninger. I den 
type sager var Udenrigsministeriet nærmest et ”postkontor”. Efter modtagelsen af en anmodning 
fra ressortministeriet bad Udenrigsministeriet vedkommende repræsentation om at iværksætte 
det anmodede. En retsanmodning i henhold til de europæiske konventioner skulle gå gennem 
Udenrigsministeriet. Justitsministeriet kunne ikke fremsætte en sådan anmodning direkte over for 

Blekingegade-kommissionen 
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f.eks. det franske justitsministerium, men Justitsministeriet ville selvfølgelig ved siden af kontakten 
gennem Udenrigsministeriet kunne have anden kontakt med det franske justitsministerium.    

Som han husker det, blev Udenrigsministeriet involveret i sagen om anholdelse af to arabere i 
Charles de Gaulle lufthavnen i Paris med en stor sum danske penge, i forbindelse med at der skulle 
videresendes en udleveringsbegæring fra Justitsministeriet. Han blev foreholdt telegram af 31. 
oktober 1983 fra Bent Andersen til Udenrigsministeriet vedrørende eventuel udlevering til Dan-
mark af Toman og Ghazi med reference til telefonsamtale med ham den 24. oktober 1983. Hertil 
forklarede han, at Bent Andersen var den danske konsul på ambassaden i Paris. Af telegrammet 
fremgår blandt andet: 

”… 
den 6. oktober 1983 blev toman idoemt 1 aars og ghazy 2 aars ubetinget faengsel for 
overtraedelse af den franske valutalov ved det 16. strafferetskammer i bobigny for at 
have indfoert 6 mio danske kroner i kontanter ulovligt i frankrig. 
 
toman blev forsvaret af advokat dreyfus og ghazy af advokat marie-france schmidlin. 
begge advokater appellerede straks dommene. 
 
advokat schmidlin har i mellemtiden henvendt sig to gange til institut francais de dro-
it compare og udbedt sig oplysninger om udleveringsproblematikken, og instituttet 
har hver gang videregivet forespoergslen til ambassaden. den foerste henvendelse 
blev af ambassaden besvaret med en mundtlig redegoeelse vedroerende saedvaner 
om udleveringer mellem frankrig og danmark, da de to lande ikke har indgaaet aftale 
om udlevering. den anden henvendelse, hvor advokaten bad om oplysninger vedroe-
rende intern dansk straffe- og udleveringslovgivning, blev af ambassaden afslaaet 
under henvisning til, at hun som fransk advokat kunne indhente oplysningerne gem-
men fransk udenrigstjeneste. 
 
instituttet har i fortrolighed oplyst, at hun ved begge lejligheder optraadte agressivt, 
og at hun i denne sag havde ’’kraftig stoette i ryggen’’, og at man med ’’alle til raa-
dighed staaende midler’’ ville modsaette sig en eventuel dansk anmodning om udle-
vering af de to palaestinensere i forbindelse med opklaringen af roeveriet fra den 
danske banks lyngby afdeling i marts 1983. 
 
appelsagen bliver behandlet ved la cour d’appel i paris formentlig i november maa-
ned. den noejagtige dato vil blive indberettet om faa dage. 
 
de doemte befinder sig stadig i varetaegtsfaengsel, som efter det for ambassaden op-
lyste, blev ivaerksat omkring 1. april 1983. det tilfoejes, at faengslede i saadanne sa-
ger ofte opnaar en betinget loesladelse, naar halvdelen af straffen er afsonet. 
…” 
 

Hertil forklarede han, at han intet erindrer herom. Et telegram som det foreholdte ville konsulær-
kontoret uden yderligere sagsbehandling videresende til Justitsministeriet. 
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Af notits af 21. november 1983 udarbejdet af Bent Andersen fremgår: 

”Evt. udlevering af Toman og Ghazy 
 
Ifølge Herluf Hansen, R.II, har politimesteren i Lyngby opnået en dommerkendelse, 
ifølge hvilken de to palæstinensere skal arresteres. Kontorchef Rhedin i justitsministe-
riets 3. kontor har imidlertid endnu ikke taget stilling til, om begæringen bør frem-
mes. Forudsætningen herfor er, at der foreligger klart bevis for palæstinensernes 
skyld i form af det danske bankpersonales fingeraftryk på de pengesedler (6 mill. kr.), 
som palæstinenserne T og G har indført i Frankrig og som er konfiskerede af de fran-
ske myndigheder. 
 
Der er fremsat retsanmodning til Frankrig om undersøgelsen, men da der er konfiske-
ret ca. 7.ooo pengesedler har Frankrig svaret, at det vil taget et år, inden undersøgel-
sen er tilendebragt. Undersøgelsen vil imidlertid kunne gennemføres hurtigere i 
Danmark, dersom Frankrig er villig til at udlevere nogle sedler mod godskrivelsesbevis 
(kvittering). 
 
Herluf Hansen mener, at det, på det forestående møde på ambassaden, er rimeligt, 
at franskmændene spiller ud og fortæller, hvad den egentlige hensigt med mødet er. 
Ambassadøren kan naturligvis selv bestemme, om ambassaden kun vil holde sig til 
ovenstående. 
 
Om nødvendigt vil Ambassadøren imidlertid også kunne gengive Herluf H’s personlige 
opfattelse af sagen, som går ud på, at det danske justitsministeriums stillingtagen er 
lidt ulden og man i virkeligheden måske ikke ønsker palæstinenserne til Danmark, 
med de eventuelle følger som dette ville kunne indebære og at man måske vil slå sig 
til tåls med, at T og G straffes i Frankrig. 
 
Noget tyder på, at vi måske ikke vil kræve udlevering og Herluf H. skulle ikke blive 
overrasket, dersom hele sagen gik i vasken. 
 
Ambassadøren vil, om ønskes, kunne kontakte kontorchef Rhedin direkte om sagen. 
De danske myndigheder er meget interesserede i at høre om mødets forløb og jeg har 
gentaget det i amtel 693 anførte, at vi indberetter datoen for retsmødet i appelsagen 
og senere dommen, når denne foreligger. 
 
U.M. er indforstået med, at vi fortæller det franske justitsministerium om advokat 
Marie – France Schmidlins lidt truende udtalelser.”  
 

Foreholdt dette, forklarede han, at grundlaget for hans udtalelser til Bent Andersen var nogle sam-
taler med Justitsministeriet, men han husker ikke nærmere herom, herunder hvem i Justitsmini-
steriet han talte med, hvilket skal ses i lyset af, at der meget hyppigt var samtaler med Justitsmini-
steriets 3. kontor. Der er efter hans opfattelse ikke noget usædvanligt i, at Bent Andersen, som 
han kendte som en pligtopfyldende og dygtig medarbejder, udfærdigede en notits om sin samtale 
med ham. Notitsen har kunnet anvendes til briefing af ambassadøren. At Justitsministeriets hold-
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ning til sagen var ”ulden”, må han have udledt af samtalerne med Justitsministeriet. Han talte som 
nævnt ofte med medarbejderne fra Justitsministeriet og kendte dem derfor godt, hvorfor de kun-
ne ”sige alt muligt” til hinanden. Det kan godt være, at der var en fra Justitsministeriet, der havde 
sagt, ”vi græder tørre tårer, hvis vi ikke får dem udleveret”.  Han tror ikke, at anvisningen om, at 
ambassadøren eventuelt kunne gengive hans personlige opfattelse af sagen, har været drøftet 
med Justitsministeriet, der næppe ”ville blande sig i, hvordan de skulle instruere ambassadøren”. 
Justitsministeriet ville aldrig tilkendegive, at de franske myndigheder måtte gøres bekendt med, at 
ministeriets holdning var ”ulden”, idet det reelt ville være en kontraordre. Han erindrer ikke situa-
tionen klart, men han må have fundet anledning til at få den opfattelse af Justitsministeriets hold-
ning til sagen. Han husker ikke, om han fik en tilbagemelding om forløbet af mødet mellem ambas-
sadøren og de franske myndigheder.  

Han blev foreholdt notits af 22. november 1983 udarbejdet af Bent Andersen. Af notitsen fremgår: 

” Evt. udlevering af Toman og Ghazy 
 
Fuldmægtig Henning Foged [”Henning Foged” er overstreget og i marginen er skrevet 
”afløst af fuldm. Linde Jensen 5/12 Ba (eller fuldm. Liselotte Sørensen lokal 2846)”], 
justitsministeriet, har i fortrolighed meddelt, at det danske politis efterretningstjene-
ste fra det franske politis efterretningstjeneste har fået oplyst, at der er al mulig 
grund til at tro, at T og G er medlemmer af den palæstinensiske terroristorganisation 
P.F.L.P. Denne oplysning må ikke videregives, selv om det franske justitsministerium 
formentlig er klar over forholdet (P.E.T. må ikke nævnes på mødet). 
 
På baggrund heraf er den danske stilling følgende: 
 
1) Den danske dommer har udstedt arrestordre mod T og G for røveri eller hæleri af 6 
ud af de 8 mill. kr. som blev røvet fra Den Danske Bank i Lyngby. Arrestordren bygger 
på en stærk mistanke. Der har også været tale om, at de i Frankrig indsmuglede pen-
ge skulle stamme fra salg af narkotika, hvilket dog er mindre sandsynligt. 
 
2) Det danske j.m. vil ikke konvertere arrestordren til en udleveringsbegæring, med-
mindre det teknisk kan bevises, ved undersøgelse af alle pengesedler eller ved stik-
prøver, at pengene, som T og G har indsmuglet i Frankrig, stammer fra bankrøveriet. 
Det danske j.m. har derfor fremsendt en retsanmodning direkte til det franske j.m. om 
undersøgelsen. Frankrig har endnu ikke svaret på retsanmodningen og man har der-
for rykket for svar for ca. 3 uger siden. 
 
Resultatet er helt afgørende for udleveringen. Iøvrigt er det teknisk vanskeligt at be-
vise forbindelsen mellem T og G og Danmark. 
 
3) Hvis beviset ikke kan føres, vil der ikke blive fremsat udleveringsbegæring. 
 
4) Hvis beviset føres vil j.m. overveje spørgsmålet om en eventuel udlevering igen. Det 
er ikke muligt at gøre det på nuværende tidspunkt. 
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5) Dersom T og G skulle opnå en betinget løsladelse inden undersøgelsen er afsluttet, 
vil det danske j.m. græde tørre tårer. Man vil endvidere have forståelse for, at Frank-
rig ikke vil kunne varetægtsfængsle T og G i mere end 20 dage med henblik på en 
eventuel udlevering. (Tidsfrist på grund af manglende udleveringsaftale). 
 
6) T og G vil ikke kunne frikendes ved appelretten, da de er taget på fersk gerning i 
Roissy lufthavn. (I modsat fald ville T og G kunne gøre krav på tilbagelevering af pen-
gene). 
 
7) Dersom der ikke fremsættes begæring om udlevering af T og G, vil Danmark forbe-
holde sig ret til at kræve pengene udleveret, dersom beviset for forbindelsen til Dan-
mark er ført. 
 
8) Det franske justitsministerium kender formentligt alle disse facetter. Vi må vide, 
hvad Frankrig vil med T og G. (Formentligt helst sende dem hjem til Yemen). 
 
9) J. M. er enig i ambassadens synspunkt om, at appelsagen ikke vil kunne stilles i be-
ro, indtil den omstændelige undersøgelse er tilendebragt, da varetægtsfængslingen 
ikke vil kunne udstrækkes over appeldommens formodede strafudmåling. Dersom 
appeldommen afsiges først i december og 1. instans-dommen stadfæstes, vil i hvert 
fald T meget hurtigt blive løsladt. Frankrig vil formentligt også hurtigt skaffe sig af 
med G.”  
 

Hertil forklarede han, at han ikke mindes at have været indblandet i problemstillingen omtalt i 
notitsens første afsnit om videregivelse af oplysningen om Toman og Ghazis mulige tilknytning til 
PFLP.  

Af notits af 28. november 1983 fremgår: 

” Evt. udlevering af Toman og Ghazy 
 
Under Ambassadøren og undertegnedes møde i det franske justitsministerium den 
25. ds. gav underdirektør Blantard, som blev sekunderet af tre medarbejdere fra det 
franske j.m. og u.m., udtryk for, at 1. instansdommen var hård i betragtning, af, at 
der kun var tale om overtrædelse af valutalovenDet kunne tænkes, at appeldommen 
den 12. december 1983 blev stadfæstet eller blev mildere. I så fald måtte der regnes 
med hurtig udvisning af de 2, som iøvrigt hævedede, at pengene stammede fra en 
indsamling. De ved appeldommen have siddet varetægtsfængslet i 9 måneder, (siden 
marts 83). 
 
Der var begået procedurefejl, fra dansk side. Den første retsanmodning var af den 
danske dommer sendt direkte til den franske dommer, hvilket der godt nok er åbnet 
mulighed for i den europæiske konv. af 20.4.59, art. 15, § 2. Betingelsen er dog, at 
den ekspederede retsanmodning returneres gennem j.m. i det ekspederende land 
samt at dette j.m. også får kopi af den fremsendte retsanmodning samtidig med 
fremsendelsen til dommeren. Vi lovede at sørge for berigtigelse heraf. 
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Denanden retsanmodning var blevet sendt fra j.m. til j.m., som er det normale og 
denne anmodning vedrørte optagelse af fingeraftryk. 
   

Undersøgelsen af aftryk ville tage ca. flere måneder, også selv om der kun blev taget 
stikprøver, da der skulle foretages ca. 10 aftryk af hver seddel. Det kunne formentligt 
ikke nås inden appelsagen og inden evt. fremsættelse af anmodning om udlevering. 
 
Vi nævnede, at vi var klare over vanskeligheden ved undersøgelsen, at dommeren af 
denne grund havde anvendt den akutte procedure samt at der ikke ville blive fremsat 
begæring om udlevering, dersom beviset for røveri eller hæleri ikke var ført. Begærin-
gen kunne ikke hvile på mistanke (préomptions). Dette nævnede Blantard, gjorde den 
franske stilling endnu mere vanskelig. 
 
På vor forespørgsel svarede B, at undersøgelsen ville blive fortsat, uanset om de to 
blev udvist fra Frankrig og at DK ville kunne få udleveret sedlerne, dersom beviset 
blev ført. Her var der tale om en modsigelse, idet han forinden havde sagt, at den 
franske domstol havde foretaget arrest i sedlerne, og en af hans medarbejdere næv-
nede, at der skulle forhandles herom, især med toldvæsenet som kunne kræve ind-
dækning i sedlerne til at betale toldbøden, som T og G var idømt solidarisk på 2 x 6 
mill. kr. 
 
Det var vort indtryk, at Blantard var ude på dybt vand i dette spørgsmål. 
 
Vi fremhævede iøvrigt, at sagen burde gå sin gang og at vi ville bidrage på alle måder 
til at oplyse sagen. Vi ville rekvirere materiale fra det dsk.j.m. og overgive det snarest 
til det frsk.j.m. Vi ønskede undersøgelsen fortsat og afsluttet, beviset ført og dersom 
tiden ikke tillod det for franskmændene at tilbageholde T og G, ville vi subsidiært 
fremsætte krav om tilbagelevering af pengene, da der var lidt et dansk tab. 
 
Kons. Afd. 28.11.1983 
Bent Andersen 
 
Kont.  
28.11 
ba  
 
 Ovenst. medd. Herluf Hansen, R.II, som var glad for den telefoniske underretning, 
men som meddelte, at u.m. ikke ønskede indb, da man var koblet af sagen. Han fore-
slog, at vi, dersom vi primært ikke kunne få pengesedlerne udleveret, kunne forlange 
dem byttet, således vi vi giver franskmændene nogle andre sedler og får vi konfiske-
rede sedler udleveret til undersøgelse iDK.” 
  

Hertil forklarede han, at baggrunden for, at Udenrigsministeriet som beskrevet i kontinuationspå-
tegningen var ”koblet af sagen”, var, at der på det tidspunkt var direkte kontakt mellem myndig-
hederne, og at udleveringen af pengesedlerne beroede på tekniske forhold. Udenrigsministeriet 
havde andet at tage sig af, og hvis ministeriet var involveret i det videre forløb, har det fortsat ale-
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ne været som postkontor. Han er bekendt med, at der ikke skete udlevering, men han husker ikke 
nærmere herom, herunder hvorfor franskmændene ikke ville ombytte sedlerne med andre sedler 
fra Nationalbanken. Sagen var ikke af en sådan karakter, at han skulle forelægge den på højere 
niveau i Udenrigsministeriet, og han er sikker på, at han ikke har drøftet sagen med afde-
lingschefen.  

Han blev foreholdt notits af 1. februar 1984 udarbejdet af Bent Andersen, hvoraf fremgår: 

”Undersøgelse af pengesedler. 
 
Dommer Silippi har oplyst, at fingeraftryksundersøgelsen var afsluttet allerede den 
26.12.1983. Hun nægtede at fortælle resultatet. Dommer Sølling har oplyst til mig, at 
resultatet iflg. Silippi var negativt. Han bad mig meddele dommer Silippi, at der var 
en ny retsanmodning undervejs gående ud på, at sedlerne i Frankrig skal byttes til nye 
danske sedler og de brugte udleveres til undersøgelse i DK. Danmarks Nationalbank 
garanterer for ombytningen. Dommer Silippi må ikke udlevere sedlerne til de franske 
toldmyndigheder. 
 
Meddelt dommer Silippi, som akcepterede at holde sedlerne, selv om hendes mandat 
udløber den 5. 2. 84, på hvilken dato hun skulle aflevere sedlerne til toldvæsenet. 
Dommeren vil intet vide om ambassadens aftale med de franske myndigheder og 
akcepterer ingen indblanding fra de franske myndigheder side. 
 
Jeg har underrettet dommer Sølling, Lyngby og vicepolitimester Galle, Lyngby, om vor 
aftale med det franske uden- og justitsministerium. De havde aldrig hørt om dem og 
var enig i, at der var et kommunikationsproblem mellem dem og det danske justits-
ministerium. De ville nu sætte sig i forbindelse med justitsministeriet og bede om en 
kopi af den note, vi har sendt hjem. 
 
Den nye retsanmodning vil blive fremsendt ad diplomatisk vej. 
 
Konsulatafdelingen, den 1.2.1984 
 
Bent Andersen 
 
2.2.84 
Kont. 
ba 
 
Kt.ch. Rhédin har tlf. oplyst, at retsanmodningen vil blive frosset i j.m. Der vil derimod 
komme en retsanmodning, hvori der spørges om sagens stilling (et rykkerbrev). Iflg. 
Herluf Hansen R.II. kan vi, hvis vi har lyst, overrække noten og sige, at den er forårsa-
get af, at den franske dommer har medd. den dsk. dommer, at undersøgelsen er af-
sluttet. Endvidere at vi, om franskmændene måtte ønske det, vil kunne aflevere en-
retsanmodning, hvori foreslås at sedlerne byttes. 

…” 
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Hertil forklarede han, at han ikke husker noget om denne ekspedition.  

Af påtegning skrevet af Bent Andersen på N O T E  V E R B A L E af 16. oktober 1984 fra Bent An-
dersen til de franske myndigheder fremgår: 

”Evt. tage hele det konfiskerede beløb og konvertere til check! J.M. enig, forelægge 
første forslag.”  
 

Foreholdt dette, forklarede han, at det ikke bringer noget frem i erindringen om, hvorfor forslaget 
om ombytning af pengesedler ikke blev gennemført. Ambassaden i Paris varetog drøftelserne her-
om med de franske myndigheder, og det var op til ambassadens vurdering, om det forholdt sig 
sådan, at franskmændene ikke var interesserede i at hjælpe, men det forekommer som en nærlig-
gende tanke, at det var tilfældet. ”Det var juristeri ud over alle grænser”. Han mener ikke, at han 
drøftede med Bent Andersen eller andre, om de franske myndigheder reelt havde en dagsorden 
om, at Toman og Ghazi snarest muligt skulle udsendes af Frankrig til deres hjemland og ikke til 
Danmark. Det var mærkeligt, at det franske justitsministerium og efterretningsvæsen ikke spillede 
med åbne kort. Efter hans erfaring også fra andre sager med de franske myndigheder var de me-
get ”trekantede og kunne finde på alle mulige krumspring”. Fremgangsmåden i henhold til Den 
europæiske konvention af 13. december 1957 om udlevering af lovovertrædere blev fulgt, idet 
Frankrig efterlevede konventionens bestemmelser, uanset at Frankrig ikke havde tiltrådt konven-
tionen. Det var et spørgsmål om reciprocitet.  Med hensyn til Justitsministeriets holdning var der 
ingen tvivl om, at man ønskede pengesedlerne udleveret, mens han ikke vil udelukke, at ministeri-
ets holdning i forhold til udlevering af Toman og Ghazi var ”ulden”.  

Han blev foreholdt telegram af 1. april 1985 fra Bent Andersen til Udenrigsministeriet, hvoraf 
fremgår: 

”ombytning af defekte pengesedler 
i udleveringssagen: toman og munder 
… 
indledningsvis fremhaevede monsieur blantard det udemaerkede samarbejde, som 
havde fundet sted i denne vanskelige sag mellem de to landes myndigheder. til trods 
herfor var sagens sidste punkt, ombytningen af de oedelagte pengesedler, gaaet i 
haardknude paa grund af et internt fransk problem, idet forundersoegelsesdomme-
ren, madame augusta filippi, naegtede enhver dialog og korrespondance med de 
franske myndigheder og kun oenskede at modtage henvendelser fra den danske 
dommer poul soelling, der henvistes i denne forbindelse til de breve, som den franske 
dommer havde skrevet til dommer soelling, hvoraf ambassaden allerede havde mod-
taget kopier med ministerens ovennaevnte skrivelse. de franske myndigheder var 
ioevrigt ret chokerede over tonen i den franske dommers breve. 
 
for saa vidt angaar ambassadens note af 16.10.1984 var dennes indhold soegt for-
kyndt for dommer filippi af den offentlige anklager, men dommeren havde naegtet at 
modtage forkyndelsen. 
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for at faa en ende paa sagen anmodede man nu de danske myndigheders bistand og 
oenskede i denne forbindelse at vide, om det var muligt, at den danske dommer kun-
ne svare den franske dommer, hvortil jeg svarede, at den danske dommer var kompe-
tent til at udstede retsanmodninger, men at overgivelsen af disse normalt skulle ske 
gennem myndighederne. jeg lovede imidlertid at viderebringe en forespoergsel om, 
hvorvidt en af dommer soelling udfaerdiget svarskrivelse ad diplomatisk vej ville kun-
ne overleveres til dommer filippi. 
…” 
 

Hertil forklarede han, at han ikke mindes noget om den beskrevne problemstilling med den fran-
ske undersøgelsesdommer.  

Kl. 11.00 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 33 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 16. marts 2012 kl. 11.00 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Ib Bjerregaard-Pedersen. 

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Torben Koch, advokat Jens Christensen ved advokat 
Martin Cumberland, advokat Stine Gry Johannessen, advokat Ebbe Mogensen og advokat Poul 
Heidmann var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Ib Bjerregaard-Pedersen forklarede blandt andet, at han den 1. april 1983 kom til Udenrigsmini-
steriets retsafdeling, 2. kontor, efter at have været udsendt til ambassaden i Tel Aviv. Da han be-
gyndte i kontoret, var Herluf Hansen hans nærmeste overordnede, og Birger Abrahamsson var 
kontorchef.   

Han foretog en del ekspeditioner, i forbindelse med at nogle arabere var blevet anholdt i lufthav-
nen i Paris med en stor sum danske penge på sig. Der var mistanke om, at pengene stammede fra 
røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983. Udenrigsmini-
steriets sagsbehandling i denne sag havde mest karakter af, at ministeriet var ”postkontor”. Gen-
nem ambassaden i Paris fik de underretning om anholdelserne, og han videreekspederede indbe-
retningen til Justitsministeriet som ressortministerium. Han blev foreholdt telegram af 31. oktober 
1983 fra konsul på ambassaden i Paris, Bent Andersen, til Udenrigsministeriet om eventuel udleve-
ring til Danmark af Toman og Ghazi med reference til telefonsamtale med Herluf Hansen den 24. 
oktober 1983. Telegrammet blev videresendt den 1. november 1983 til Justitsministeriet. Af tele-
grammet fremgår blandt andet: 

 
 

Blekingegade-kommissionen 
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”… 
den 6. oktober 1983 blev toman idoemt 1 aars og ghazy 2 aars ubetinget faengsel for 
overtraedelse af den franske valutalov ved det 16. strafferetskammer i bobigny for at 
have indfoert 6 mio danske kroner i kontanter ulovligt i frankrig. 
 
toman blev forsvaret af advokat dreyfus og ghazy af advokat marie-franc schmidlin. 
begge advokater appellerede straks dommene. 
 
advokat schmidlin har i mellemtiden henvendt sig to gange til institut francais de dro-
it compare og udbedt sig oplysninger om udleveringsproblematikken, og instituttet 
har hver gang videregivet forespoergslen til ambassaden. den foerste henvendelse 
blev af ambassaden besvaret med en mundtlig redegoeelse vedroerende saedvaner 
om udleveringer mellem frankrig og danmark, da de to lande ikke har indgaaet aftale 
om udlevering. den anden henvendelse, hvor advokaten bad om oplysninger vedroe-
rende intern dansk straffe- og udleveringslovgivning, blev af ambassaden afslaaet 
under henvisning til, at hun som fransk advokat kunne indhente oplysningerne gem-
men fransk udenrigstjeneste. 
 
instituttet har i fortrolighed oplyst, at hun ved begge lejligheder optraadte agressivt, 
og at hun i denne sag havde ’’kraftig stoette i ryggen’’, og at man med ’’alle til raa-
dighed staaende midler’’ ville modsaette sig en eventuel dansk anmodning om udle-
vering af de to palaestinensere i forbindelse med opklaringen af roeveriet fra den 
danske banks lyngby afdeling i marts 1983. 
 
appelsagen bliver behandlet ved la cour d’appel i paris formentlig i november maa-
ned. den noejagtige dato vil blive indberettet om faa dage. 
 
de doemte befinder sig stadig i varetaegtsfaengsel, som efter det for ambassaden op-
lyste, blev ivaerksat omkring 1. april 1983. det tilfoejes, at faengslede i saadanne sa-
ger ofte opnaar en betinget loesladelse, naar halvdelen af straffen er afsonet. 
…” 
  

Hertil forklarede han, at videresendelsesblanketten af 1. november 1983 til Justitsministeriet er 
underskrevet af ham. Det er også ham, der har skrevet påtegningen på blanketten, hvor det anfø-
res, at indberetningen fremsendes under henvisning til telefonsamtale med Lise Lotte Sørensen. 
Udenrigsministeriet foretog ikke anden sagsbehandling i anledning af indberetningen end at vide-
reekspedere den til Justitsministeriet.   

Han blev foreholdt notits af 21. november 1983 udarbejdet af Bent Andersen, hvoraf fremgår: 

”Evt. udlevering af Toman og Ghazy 
 
Ifølge Herluf Hansen, R.II, har politimesteren i Lyngby opnået en dommerkendelse, 
ifølge hvilken de to palæstinensere skal arresteres. Kontorchef Rhedin i justitsmini-
steriets 3. kontor har imidlertid endnu ikke taget stilling til, om begæringen bør 
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fremmes. Forudsætningen herfor er, at der foreligger klart bevis for palæstinensernes 
skyld i form af det danske bankpersonales fingeraftryk på de pengesedler (6 mill. kr.), 
som palæstinenserne T og G har indført i Frankrig og som er konfiskerede af de fran-
ske myndigheder. 
 
Der er fremsat retsanmodning til Frankrig om undersøgelsen, men da der er konfiske-
ret ca. 7.ooo pengesedler har Frankrig svaret, at det vil taget et år, inden undersøgel-
sen er tilendebragt. Undersøgelsen vil imidlertid kunne gennemføres hurtigere i 
Danmark, dersom Frankrig er villig til at udlevere nogle sedler mod godskrivelsesbevis 
(kvittering). 
 
Herluf Hansen mener, at det, på det forestående møde på ambassaden, er rimeligt, 
at franskmændene spiller ud og fortæller, hvad den egentlige hensigt med mødet er. 
Ambassadøren kan naturligvis selv bestemme, om ambassaden kun vil holde sig til 
ovenstående. 
 
Om nødvendigt vil Ambassadøren imidlertid også kunne gengive Herluf H’s personlige 
opfattelse af sagen, som går ud på, at det danske justitsministeriums stillingtagen er 
lidt ulden og man i virkeligheden måske ikke ønsker palæstinenserne til Danmark, 
med de eventuelle følger som dette ville kunne indebære og at man måske vil slå sig 
til tåls med, at T og G straffes i Frankrig. 
 
Noget tyder på, at vi måske ikke vil kræve udlevering og Herluf H. skulle ikke blive 
overrasket, dersom hele sagen gik i vasken. 
 
Ambassadøren vil, om ønskes, kunne kontakte kontorchef Rhedin direkte om sagen. 
De danske myndigheder er meget interesserede i at høre om mødets forløb og jeg har 
gentaget det i amtel 693 anførte, at vi indberetter datoen for retsmødet i appelsagen 
og senere dommen, når denne foreligger. 
 
U.M. er indforstået med, at vi fortæller det franske justitsministerium om advokat 
Marie – France Schmidlins lidt truende udtalelser.”  
 

Desuden blev han foreholdt notits af 22. november 1983 udarbejdet af Bent Andersen, hvoraf 
fremgår: 

”Evt. udlevering af Toman og Ghazy 
 
Fuldmægtig Henning Foged [”Henning Foged” er overstreget og i marginen er skrevet 
”afløst af fuldm. Linde Jensen 5/12 Ba (eller fuldm. Liselotte Sørensen lokal 2846)”], 
justitsministeriet, har i fortrolighed meddelt, at det danske politis efterretningstjene-
ste fra det franske politis efterretningstjeneste har fået oplyst, at der er al mulig 
grund til at tro, at T og G er medlemmer af den palæstinensiske terroristorganisation 
P.F.L.P. Denne oplysning må ikke videregives, selv om det franske justitsministerium 
formentlig er klar over forholdet (P.E.T. må ikke nævnes på mødet). 
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På baggrund heraf er den danske stilling følgende: 
 
1) Den danske dommer har udstedt arrestordre mod T og G for røveri eller hæleri af 6 
ud af de 8 mill. kr. som blev røvet fra Den Danske Bank i Lyngby. Arrestordren bygger 
på en stærk mistanke. Der har også været tale om, at de i Frankrig indsmuglede pen-
ge skulle stamme fra salg af narkotika, hvilket dog er mindre sandsynligt. 
 
2) Det danske j.m. vil ikke konvertere arrestordren til en udleveringsbegæring, med-
mindre det teknisk kan bevises, ved undersøgelse af alle pengesedler eller ved stik-
prøver, at pengene, som T og G har indsmuglet i Frankrig, stammer fra bankrøveriet. 
Det danske j.m. har derfor fremsendt en retsanmodning direkte til det franske j.m. om 
undersøgelsen. Frankrig har endnu ikke svaret på retsanmodningen og man har der-
for rykket for svar for ca. 3 uger siden. 
 
Resultatet er helt afgørende for udleveringen. Iøvrigt er det teknisk vanskeligt at be-
vise forbindelsen mellem T og G og Danmark. 
 
3) Hvis beviset ikke kan føres, vil der ikke blive fremsat udleveringsbegæring. 
 
4) Hvis beviset føres vil j.m. overveje spørgsmålet om en eventuel udlevering igen. Det 
er ikke muligt at gøre det på nuværende tidspunkt. 
 
5) Dersom T og G skulle opnå en betinget løsladelse inden undersøgelsen er afsluttet, 
vil det danske j.m. græde tørre tårer. Man vil endvidere have forståelse for, at Frank-
rig ikke vil kunne varetægtsfængsle T og G i mere end 20 dage med henblik på en 
eventuel udlevering. (Tidsfrist på grund af manglende udleveringsaftale). 
 
6) T og G vil ikke kunne frikendes ved appelretten, da de er taget på fersk gerning i 
Roissy lufthavn. (I modsat fald ville T og G kunne gøre krav på tilbagelevering af pen-
gene). 
 
7) Dersom der ikke fremsættes begæring om udlevering af T og G, vil Danmark forbe-
holde sig ret til at kræve pengene udleveret, dersom beviset for forbindelsen til Dan-
mark er ført. 
 
8) Det franske justitsministerium kender formentligt alle disse facetter. Vi må vide, 
hvad Frankrig vil med T og G. (Formentligt helst sende dem hjem til Yemen). 
 
9) J. M. er enig i ambassadens synspunkt om, at appelsagen ikke vil kunne stilles i be-
ro, indtil den omstændelige undersøgelse er tilendebragt, da varetægtsfængslingen 
ikke vil kunne udstrækkes over appeldommens formodede strafudmåling. Dersom 
appeldommen afsiges først i december og 1. instans-dommen stadfæstes, vil i hvert 
fald T meget hurtigt blive løsladt. Frankrig vil formentligt også hurtigt skaffe sig af 
med G.”  
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Hertil forklarede han, at han mener, at han så disse notitser, men han husker ikke nærmere her-
om, herunder eventuelle drøftelser om notitserne, samtaler med Justitsministeriet i forbindelse 
hermed eller andet.  
 
Af notits af 28. november 1983 fremgår: 
 

”Evt. udlevering af Toman og Ghazy 
 
Under Ambassadøren og undertegnedes møde i det franske justitsministerium den 
25. ds. gav underdirektør Blantard, som blev sekunderet af tre medarbejdere fra det 
franske j.m. og u.m., udtryk for, at 1. instansdommen var hård i betragtning, af, at 
der kun var tale om overtrædelse af valutaloven Det kunne tænkes, at appeldommen 
den 12. december 1983 blev stadfæstet eller blev mildere. I så fald måtte der regnes 
med hurtig udvisning af de 2, som iøvrigt hævedede, at pengene stammede fra en 
indsamling. De ved appeldommen have siddet varetægtsfængslet i 9 måneder, (siden 
marts 83). 
 
Der var begået procedurefejl, fra dansk side. Den første retsanmodning var af den 
danske dommer sendt direkte til den franske dommer, hvilket der godt nok er åbnet 
mulighed for i den europæiske konv. af 20.4.59, art. 15, § 2. Betingelsen er dog, at 
den ekspederede retsanmodning returneres gennem j.m. i det ekspederende land 
samt at dette j.m. også får kopi af den fremsendte retsanmodning samtidig med 
fremsendelsen til dommeren. Vi lovede at sørge for berigtigelse heraf. 
Den anden retsanmodning var blevet sendt fra j.m. til j.m., som er det normale og 
denne anmodning vedrørte optagelse af fingeraftryk. 
   

Undersøgelsen af aftryk ville tage ca. flere måneder, også selv om der kun blev taget 
stikprøver, da der skulle foretages ca. 10 aftryk af hver seddel. Det kunne formentligt 
ikke nås inden appelsagen og inden evt. fremsættelse af anmodning om udlevering. 
 
Vi nævnede, at vi var klare over vanskeligheden ved undersøgelsen, at dommeren af 
denne grund havde anvendt den akutte procedure samt at der ikke ville blive fremsat 
begæring om udlevering, dersom beviset for røveri eller hæleri ikke var ført. Begærin-
gen kunne ikke hvile på mistanke (préomptions). Dette nævnede Blantard, gjorde den 
franske stilling endnu mere vanskelig. 
 
På vor forespørgsel svarede B, at undersøgelsen ville blive fortsat, uanset om de to 
blev udvist fra Frankrig og at DK ville kunne få udleveret sedlerne, dersom beviset 
blev ført. Her var der tale om en modsigelse, idet han forinden havde sagt, at den 
franske domstol havde foretaget arrest i sedlerne, og en af hans medarbejdere næv-
nede, at der skulle forhandles herom, især med toldvæsenet som kunne kræve ind-
dækning i sedlerne til at betale toldbøden, som T og G var idømt solidarisk på 2 x 6 
mill. kr. 
 
Det var vort indtryk, at Blantard var ude på dybt vand i dette spørgsmål. 
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Vi fremhævede iøvrigt, at sagen burde gå sin gang og at vi ville bidrage på alle måder 
til at oplyse sagen. Vi ville rekvirere materiale fra det dsk. j.m. og overgive det snarest 
til det frsk. j.m. Vi ønskede undersøgelsen fortsat og afsluttet, beviset ført og dersom 
tiden ikke tillod det for franskmændene at tilbageholde T og G, ville vi subsidiært 
fremsætte krav om tilbagelevering af pengene, da der var lidt et dansk tab. 
 
Kons. Afd. 28.11.1983 
Bent Andersen 
 
Kont.  
28.11 
ba  
 
 Ovenst. medd. Herluf Hansen, R.II, som var glad for den telefoniske underretning, 
men som meddelte, at u.m. ikke ønskede indb, da man var koblet af sagen. Han fore-
slog, at vi, dersom vi primært ikke kunne få pengesedlerne udleveret, kunne forlange 
dem byttet, således vi vi giver franskmændene nogle andre sedler og får vi konfiske-
rede sedler udleveret til undersøgelse i DK.” 
  

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke husker drøftelser i Udenrigsministeriet på dette tids-
punkt om, at man ”var koblet af sagen”, ligesom han ikke husker, hvordan spørgsmålet om om-
bytning af pengesedlerne endte.  

Han mener ikke, at han selv havde samtaler med Justitsministeriet om Justitsministeriets nærmere 
holdning til sagen. Han husker ikke at have haft drøftelser med medarbejdere i Justitsministeriet 
eller kollegaer i Udenrigsministeriet om, hvorvidt franskmændene reelt ikke var interesseret i at 
udlevere de to fængslede arabere til Danmark, idet de var tilknyttet PFLP, ligesom han ikke husker 
drøftelser om, hvorvidt Justitsministeriet reelt helst ikke ville have de to fængslede arabere udle-
veret til Danmark.   

Kl. 11.30 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 34 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 16. marts 2012 kl. 12.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Mikael Lyngbo med bisidder advokat John Petersen. 

Bisidderne advokat Torben Koch, advokat Jens Christensen ved advokat Martin Cumberland, ad-
vokat Stine Gry Johannessen og advokat Ebbe Mogensen var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Mikael Lyngbo forklarede blandt andet, at han i 1971 blev cand.jur. og ansat som politifuldmæg-
tig. Fra 1976 til 1978 arbejdede han som dommerfuldmægtig i Grønlands landsret, hvorefter han 
vendte tilbage til politiet først som politifuldmægtig og siden som politiassessor i Københavns Po-
liti. Den 15. august 1983 tiltrådte han som vicepolitimester i PET, hvor han var til sin udnævnelse 
til vicestatsadvokat for Fyn den 15. januar 1989.  

Indholdet af vicepolitimesterstillingen i PET varierede en del alt efter, hvem der var politimester. 
Indtil 1984 var det Ole Stig Andersen. Derefter var det frem til 1988 Henning Fode, der blev afløst 
af Walsted Hansen. Endelig var Hanne Bech Hansen politimester i den sidste del af hans ansættel-
sesperiode. Ledelsesgruppen i PET bestod af politimesteren, ham selv og kriminalinspektøren, der 
var Per Larsen, som han kendte fra sin ansættelse i Københavns Politi, hvor de havde haft et godt 
samarbejde. Ledelsesgruppen havde som de eneste i PET adgang til alle oplysninger. I sagens natur 
havde de dog ikke fuldt kendskab hertil, hvilket navnlig gjaldt for ham, idet han som vicepolitime-
ster ofte var ude at rejse. Arbejdsfordelingen mellem ham og kriminalinspektøren var ikke skriftligt 
fastlagt, og overgangen mellem deres områder var i praksis flydende. Som det er bekendt, havde 
der kort inden hans tiltræden været en del uro omkring afgrænsningen mellem kriminalinspektø-
rens og juristernes opgaver. Efterhånden blev det sådan, at han fik ansvar for alle områder med bi- 

Blekingegade-kommissionen 
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og multilaterale kontakter. PET havde et forholdsvis omfangsrigt internationalt samarbejde, idet 
Danmark var medlem af en række internationale organisationer, hvor specielt kontraterror, kon-
traspionage og i mindre grad kontrasubversion hørte til blandt områderne. Uanset at international 
kontakt henhørte under ham, ville en skriftlig henvendelse fra udlandet typisk ikke blive lagt til 
ham. Den ville i almindelighed gå direkte til den afdeling, hvis sag eller område den vedrørte. Dre-
jede det sig derimod om personlige møder med kontakter fra udlandet foregik de sædvanligvis via 
ham. Ud over det internationale arbejde var hans anden hovedopgave retsarbejdet, herunder ind-
hentelse af kendelser om indgreb i meddelelseshemmeligheden. Stort set alle anmodninger her-
om passerede hans bord for at sikre, at den mødende anklager ikke på grund af manglende kend-
skab til alle oplysninger på operationsområdet kom med ukorrekte oplysninger i retten. Han be-
stemte, hvem der skulle møde som anklager i de forskellige sager. Endelig bestod hans arbejde 
som vicepolitimester i at være stedfortrædende politimester. Kriminalinspektørens arbejde bestod 
i hovedsagen i at varetage den daglige ledelse af operationerne og personalet. Det betød blandt 
andet, at såfremt der skulle videregives oplysninger til en politikreds, da hørte det ind under kri-
minalinspektørens arbejdsområde. Han har således ingen erindring om på noget tidspunkt per-
sonligt at have videregivet oplysninger til en politikreds. Politimesteren varetog rapportering til 
Justitsministeriet og drøftelser med samme. Forbindelsen var direkte til departementschefen. Som 
stedfortræder for politimesteren varetog han om nødvendigt denne kontakt. Ledelsen i PET mød-
tes til en morgenparole hver morgen. 

Hvis PET i forbindelse med en overvågning fik oplysninger af relevans for efterforskning af et kri-
minelt forhold, måtte det overvejes, om oplysningen skulle videregives til den pågældende politi-
kreds. I vurderingen heraf indgik blandt andet kildebeskyttelseshensynet. Der var ingen skriftlige 
retningslinjer vedrørende videregivelse af oplysninger til politikredsene, og han mindes heller ikke, 
at der skulle have været nogen fast praksis, idet det var meget konkrete vurderinger. Det var dog 
således, at en oplysning ikke blev videregivet til en politikreds, uden at det havde været drøftet 
med ledelsen.  

Han blev først ansat i PET et halvt år efter, at røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank 
i Lyngby den 2. marts 1983 fandt sted, og han har ingen erindring om, hvorledes PET var involveret 
i sagsforløbet omkring efterforskningen heraf. Hans eneste erindring fra dengang om Appel-grup-
pen er en enkelt oplysning om, at nogle af medlemmerne i gruppen havde været i PFLP-trænings-
lejr i Libanon. Ligesådan har han ingen erindring fra dengang om anholdelserne i Paris af to ara-
bere med en stor sum danske penge på sig og de efterfølgende forsøg på at få pengene udleveret 
til Danmark. Han kan ikke udelukke, at han var indblandet, men han har ingen erindring herom. 
Den viden, han har om røveriet i Lyngby og efterforskningen heraf, er alene efterfølgende viden. 
Han har således ingen erindring fra dengang om, at der var kollegaer fra Lyngby Politi ude at se 
materiale hos PET i forbindelse med Lyngby Politis efterforskning af røveriet,. Han blev foreholdt 
notits af 22. november 1983 udarbejdet af Bent Andersen, Den danske Ambassade i Paris. Af no-
titsen fremgår: 
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” Evt. udlevering af Toman og Ghazy 
 
Fuldmægtig Henning Foged [”Henning Foged” er overstreget og i marginen er skrevet 
”afløst af fuldm. Linde Jensen 5/12 Ba (eller fuldm. Liselotte Sørensen lokal 2846)”], 
justitsministeriet, har i fortrolighed meddelt, at det danske politis efterretningstjene-
ste fra det franske politis efterretningstjeneste har fået oplyst, at der er al mulig 
grund til at tro, at T og G er medlemmer af den palæstinensiske terroristorganisation 
P.F.L.P. Denne oplysning må ikke videregives, selv om det franske justitsministerium 
formentlig er klar over forholdet (P.E.T. må ikke nævnes på mødet). 
...”  
 

Hertil forklarede han, at uanset at der er tale om en international kontakt mellem PET og den fran-
ske efterretningstjeneste, har han ingen konkret erindring herom. Hvis PET var involveret i 
spørgsmålene om udlevering af de to anholdte arabere og pengene, kan han ikke udelukke, at han 
var inde over, men han vil tro, at drøftelser herom var mellem Ole Stig Andersen og departe-
mentschef Niels Madsen. Han har ingen samtidig erindring om, hvordan sagen vedrørende de to 
anholdte arabere og pengene endte. Det kan bemærkes, at det er svært at adskille, hvad han da 
vidste, og hvad han efterfølgende er blevet bekendt med gennem omtale af Blekingegade-sagen 
mv. Generelt kan han sige, at Appel-gruppen var en blandt mange grupperinger, som PET overvå-
gede, og overvågningen, der udsprang af overvågningen af de herboende PFLP-medlemmer, var 
ikke specielt spektakulær. Overvågningen af de herboende PFLP-medlemmer var han fra et tidligt 
tidspunkt af sin ansættelse bekendt med som en meget vigtig operation, men han mindes ikke 
nogen kobling mellem denne overvågning og røveriet i Lyngby.  

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 vidneafhøring har han i øvrigt noteret sig, at røveriet i Herlev 
ikke optræder i PET’s efterfølgende opsummeringer omkring Appel-gruppen.  

Han har ingen erindring om at have været indblandet i PET’s sagsbehandling i tilknytning til anhol-
delsen af et af Appel-gruppens medlemmer den 3. juni 1986 på Lobeliavej på Amager for forsøg på 
biltyveri m.v. I ekstrakten med PET’s bilag fra dengang har han kunnet læse sig til, at PET’s inten-
sive overvågning af Appel-gruppen blev reaktiveret omkring dette tidspunkt, hvortil kan bemær-
kes, 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 overvågning 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 frem-
med tjeneste, og hvoraf fremgår: 

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

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 overvågning af Appel-gruppen ikke forholdet på 
Lobeliavej, men at PFLP forsøgte at reetablere kontakten til Appel-gruppen. Beslutningen om reak-
tiveringen 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 vedrørende Ap-
pel-gruppen og de enkelte medlemmer. Foreholdt rapporter af 29. august 1986 ”Vedr.: Niels Jør-
gensen …” og ”Vedr. Jan Carl Weiman …”, samt at der foreligger tilsvarende rapporter af 2. sep-
tember 1986 vedrørende Torkil Lauesen og Peter Døllner, forklarede han, at han ikke erindrer no-
get herom. Det var en normal opstart på en operation at udarbejde sådanne sammenskrivninger. 
Han har heller ikke nogen erindring om, hvorvidt det som et alternativ til den intensiverede over-
vågning skulle have været overvejet at tage en præventiv samtale med Appel-gruppens medlem-
mer. 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.  

Foreholdt retsbog af 6. februar 1987, hvoraf blandt andet fremgår, at han mødte i retten og rede-
gjorde 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 stedet opmærksomheden mod Café Liberation, som Appel-gruppen var med til at 
etablere. PET indhentede rettens tilladelse til at rumaflytte cafeens lokaler, og de havde mange 
drøftelser i ledelsen om, hvorvidt det skulle forsøges at iværksætte rumaflytningen. Rumaflytnin-
gen 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 forbin-
delse 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 tilladelse 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.  

Efter hans opfattelse havde PET ikke inden røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade 
Postkontor i København og drabet på en politibetjent den 3. november 1988 en egentlig viden om, 
at Appel-gruppen begik røverier. Tværtimod havde PET overvåget gruppen intensivt siden somme-
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ren 1986, og i det store og hele var der ikke kommet noget ud af dette. Han mindes, at der efter 
Købmagergaderøveriet mv. var drøftelser om, at hvis det, som noget tydede på, ikke var ”sædvan-
lige kriminelle”, der havde begået røveriet, kunne det da være Appel-gruppen, som stod bag. Der 
blev herefter etableret et samarbejde med Københavns Politi om efterforskning mod Appel-grup-
pen, og der kom efterforskere fra Københavns Politi ud at sidde hos PET for at gennemgå materi-
ale vedrørende Appel-gruppen.  

Kl. 13.20 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 35 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 16. marts 2012 kl. 13.45 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv, Jakob Skov og Jakob Lund Poulsen, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Ole Stig Andersen. 

Bisidderne advokat Torben Koch, advokat Jens Christensen ved advokat Martin Cumberland, ad-
vokat Ebbe Mogensen, advokat John Petersen og advokat Stine Gry Johannesen var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Ole Stig Andersen forklarede blandt andet, at han i 1965 blev ansat i Justitsministeriet. I en peri-
ode på to et halvt år var han udstationeret som politifuldmægtig. Efter sin tilbagekomst til Justits-
ministeriet blev han i august 1975 bedt om at søge stillingen som politimester i PET. Han fik stillin-
gen og bestred den frem til slutningen af 1984, hvor han blev generalsekretær i Advokatsamfun-
det.  

Inden han tiltrådte som politimester, havde han ikke som sådan beskæftiget sig med PET. Ved 
hans tiltræden var ledelsesforholdene forskellige i Centralafdelingen og i regionalafdelingerne. I 
Centralafdelingen var vicepolitimesteren den operative chef og havde nogle politifuldmægtige 
knyttet til sig som ansvarlige for de forskellige afdelinger. Kriminalkommissæren havde ingen 
egentlig efterforskningsmæssig funktion. Regionalafdelingerne var underlagt Centralafdelingen, 
men således at den daglige kontakt gik gennem kriminalkommissæren og/eller afdelingslederne, 
medmindre der var tale om efterretningsmæssige sager eller operationer, som krævede, at juri-
sterne i Centralafdelingen blev involveret. Regionalafdelingernes mest betydningsfulde funktion 
var at levere oplysninger med tilhørende trusselsvurderinger til de lokale politikredse forud for 
demonstrationer elle andre manifestationer, såfremt der var optræk til uro og dermed konfronta-
tioner med politiet. Regionsafdelingerne havde en kontaktmand i alle politikredse, men normalt 

Blekingegade-kommissionen 
 



	 			 249

bilag

indholdsfortegnelse

 
 

blev dennes arbejdskraft opslugt af den almindelige efterforskning, idet kriminalkommissærerne 
ikke ville anvende ressourcer til ”at jagte lygtemænd”, som man udtrykte det. Det gav anledning til 
frustrationer hos kriminalpersonalet i Centralafdelingen, at der her herskede et ”juristregime”, 
hvilket ikke var normalt inden for kriminalpolitiafdelingerne. Det havde han haft forståelse for, og 
efter en ubehagelig overgangsperiode, hvor den konstituerede kriminalkommissær ”kom til at 
fylde for meget”, blev Per Larsen ansat som kriminalinspektør. Det var stadigvæk vicepolitimeste-
ren, som var den daglige af afdelingens efterretningsvirksomhed, men Per Larsen evnede at skabe 
et fornuftigt samarbejde med vicepolitimesteren og de andre jurister, og der var herefter ikke flere 
samarbejdsproblemer i hans tid som politimester. Ledelsen blev orienteret på morgenparoler, 
hvor han, vicepolitimesteren, de øvrige jurister, kriminalinspektøren og afdelingslederne deltog. 
Vicepolitimesteren holdt typisk efter morgenparolen et møde med afdelingslederne, hvor man gik 
i dybden med de aktuelle sager. Han havde adgang til alle oplysninger, men som udgangspunkt 
blev han alene orienteret om særlige betydningsfulde sager, herunder sager ”med en politisk vin-
kel”, som departementet og dermed ministeren skulle eller burde orienteres om. Sådanne sager 
kunne også være sager af betydning for andre ministerier. Derudover fik han at vide, hvis der var 
optræk til ”noget spændende”. Han blev som oftest alene mundtligt orienteret og ”gik ikke selv 
ned i sagerne”. Dog fik han notitser, hvis det var sager, der skulle nævnes i ministeriet.  Som poli-
timester havde han monopol på kontakten til ministeriet, og når han ikke var på rejse, hvilket han 
ofte var, var det ham, der var forbindelsesleddet til ministeriet. Hans kontakt til ministeriet var 
direkte til departementschefen, hvis han var til stede. Var dette helt undtagelsesvist ikke tilfældet, 
henvendte han sig til afdelingschefen. Desuden var der en tæt kontakt til kontorchefen for politi-
kontoret, blandt andet fordi kontorchefen var ansvarlig for revideringen af PET´s regnskab. Det 
skete meget sjældent, at han ringede til ministeren, eller at ministeren ringede til ham. Der var 
ikke nedskrevne retningslinjer for PET´s kontakt til det åbne politi i sager, hvor en sådan kontakt 
kunne være hensigtsmæssig. Det gav sig selv, hvordan det skulle foregå, og der var altså ingen 
speciel procedure for, hvordan det rent praktisk skulle foregå, herunder gennem hvem kontakten 
skulle gå. Vidnet mener ikke, sagsbehandlerne normalt ville videregive efterretningsmæssige op-
lysninger af betydning til det almindelige politi, uden at dette forinden i det mindste var aftalt med 
den pågældende afdelingsleder.  

Han husker svagt, at der inden tiden med brandattentaterne mv. i Århus var en marxistisk-lenini-
stisk gruppe, Appel-gruppen, som PET var meget interesseret i, idet gruppen havde kontakt til 
PFLP. Han var ikke selv direkte involveret i egentlig sagsbehandling vedrørende de herboende ara-
bere og Appel-gruppen, og han mener ikke, at han mødte i retten med henblik på at indhente ret-
tens tilladelse til indgreb i meddelelseshemmeligheden vedrørende disse grupperinger eller i øv-
rigt. Det fremgår af retsbog af 11. juli 1978, at han gav møde i en sag om at opnå tilladelse til rum-
aflytning af en lejlighed i Arresøgade, der tilhørte en af de herboende arabere, efter at PET kort tid 
forinden forgæves havde forsøgt at få tilladelse hertil. Retten havde ved det tidligere retsmøde 
tilkendegivet, at der ikke var grundlag for at imødekomme anmodningen. Hertil forklarede han, at 
han ingen erindring har om det pågældende retsmøde, og om hvorfor han er mødt. Mens han var i 
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PET, var det hans politik ikke selv at møde i retten, og han mener ikke, at man kategorisk kan ude-
lukke, at der begås fejl af retten.  

Han blev orienteret om, at Jens Holger Jensen omkom ved et færdselsuheld, idet han sad i en bil, 
der blev påkørt. Yderligere erindring herom har han ikke, herunder hvor i landet han døde, og 
hvad de nærmere omstændigheder var i forbindelse hermed, samt om der i den efterfølgende 
efterforskning var spor, som pegede i retning af sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrø-
veri i Glostrup den 7. juli 1980. Derimod husker han, at der var etableret et samarbejde med Århus 
Politi om efterforskning af brandattentaterne mv. Han husker ikke enkeltheder herom. Han husker 
kun svagt, at rejseholdet var indblandet i efterforskningen. Han husker ikke, hvordan efter-
forskningen blev tilrettelagt, hvis han var blevet orienteret om dette. Han blev foreholdt, at det af 
telex af 14. oktober 1980 fra Christian Medom til Centralafdelingen blandt andet fremgår: 

”… 

Jeg redegjorde for den dispositionsplan, der gaars dato blev godkendt af [politimeste-
rens tjenestenummer] med hensyn til den person, der formentlig henvender sig til 
Jydsk Autocenter… i den hensigt at faa udbetalt penge for salg af dodge varemotor-
vogn …, der ejes af aksel mortensen. 

...” 

Hertil forklarede han, at når det er angivet, at han havde godkendt dispositionsplanen, så vil han 
ikke kunne afvise dette. Han husker imidlertid ikke noget herom. I nogle tilfælde kunne politime-
sterens tjenestenummer også være en betegnelse for Centralafdelingen som sådan. 

Han har ingen erindring om, om der var kontakt mellem PET og Københavns Politi i forbindelse 
med røveriet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982. 

I forbindelse med røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 
1983 fik PET oplysning om, at der var anholdt to arabere i Frankrig med en stor sum danske penge 
på sig. Det var på den måde, at PFLP-vinklen kom ind i sagen. Han var glad for, at PET her fik en 
oplysning, som PET kunne hjælpe det åbne politi med, idet det ellers hed sig, at det hele var ”skæg 
og blå briller” i PET. PET’s mulighed for dengang at yde bistand til det åbne politi skal ses i lyset af, 
at PET ikke havde samme ressourcer, som PET har i dag. Der var alene omkring 60 polititjeneste-
mænd, der var beskæftiget med den egentlige efterretningsvirksomhed. Da PET tippede Lyngby 
Politi om Appel-gruppen med angivelse af medlemmernes navne som mulige gerningsmænd til 
røveriet i Lyngby, vidste PET ikke, om de var gerningsmændene, men der kunne være en kobling. 
Imidlertid gjorde Lyngby Politi tilsyneladende ingenting for at følge op på dette tip, hvilket han 
blev meget irriteret over. Han kan ikke erindre, hvordan forbindelsen mellem PET og Lyngby Politi 
blev etableret, ligesom han ikke husker, at der blev sendt en sagsbehandler og en tolk fra PET til 
Paris for at undersøge omstændighederne vedrørende de anholdte arabere og pengene nærmere, 
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men han er naturligvis blevet fuldt tilfredsstillende orienteret. Kontakten til den franske efterret-
ningstjeneste er med sikkerhed godkendt af ham. Han har spekuleret på, om han selv talte med 
den franske efterretningschef i anledning af sagen, men han tror ikke, at det var tilfældet. Han blev 
foreholdt, at det af rapport af 4. august 1983 ”Vedr.: De i Paris anholdte PFLP-folk, der mistænkes 
for pengerøveri i Lyngby pkr.” udarbejdet af PET blandt andet fremgår: 

”Vkk. Willy Petersen, Lyngby kripol., forespurgte mig i dag telefonisk, om Lyngby Po-
liti i forbindelse med en retsanmodning om udlevering af de 2 PFLP-folk måtte bruge 
en oplysning, som de havde fået i PET under efterforskningen. Det drejede sig om en 
oplysning til den franske tjeneste fra en af dennes kilder i PFLP. Han skulle have be-
kræftet over for franskmændene, at pengene fra røveriet stammede fra det røveri, 
som var foregået i Lyngby politikreds.  
… 
Lyngby politi ville også kontakte JM med henblik på at søge råd i en sådan udleve-
ringssag, men ville forinden gerne spørge, om de måtte bruge den anførte oplysning.  
--- 
Det er aftalt med WP, at Lyngby Politi ikke må anvende den nævnte oplysning, med-
mindre den franske tjeneste kunne godtage et sådant skridt.   
...” 

Hertil forklarede han, at han ingen erindring har om dette bilag eller oplysningerne heri, men han 
er utvivlsomt blevet orienteret, hvilket fremgår af toppen af bilaget, hvorefter ”PM orienteret/kopi 
5/8-83 …”.  

Af telex af 11. august 1983 fra en fremmed tjeneste til PET, fremgår blandt andet:  

”Vi er indforstået med, at de bruger oplysningerne i pkt. 2 i vor telex af 10.06.1983 … 
formuleret således: ”De beslaglagte midler kommer i henhold til en troværdig kilde i 
en venligsindet tjeneste angiveligt fra et væbnet røveri begået i Danmark af med- 
lemmer af en ekstremistisk organisation i dette land på PFLP’s vegne”.” 

Den konkrete telex husker han ikke. Han mødte den franske chef tre til fire gange om året som led 
i det multilaterale samarbejde. Han er næsten sikker på, at sagen ikke er blevet drøftet med den 
franske chef på et af disse møder. Bilateralt har han hun været på besøg i Paris to gange. Den ene 
gang var et besøg af helt privat karakter. Det andet var på allehelgensdag og meget vel i 1983. Han 
kan ikke huske mødets formål, men det kunne have været i anledning af Lyngby-sagen. 

Han husker ikke nærmere om forløbet i efteråret 1983 vedrørende spørgsmålet om udlevering af 
de to anholdte arabere og pengene, herunder om forbindelsen til PFLP gav anledning til særlige 
overvejelser. Ud fra sin almindelige erfaring som politimester i PET vil han antage, at han har drøf-
tet spørgsmålene med Justitsministeriet, herunder hvad PET’s holdning til sagen var, men han har 
ingen erindring herom. PET havde ingen selvstændig interesse i, at araberne blev udleveret til 
Danmark, hvilket han i givet fald ville have svaret kontorchef Peter Rhedin i Justitsministeriet, hvis 
han havde spurgt. Den franske tjeneste var involveret i sagen, og man kunne ikke udelukke, at den 
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franske tjeneste var imod udlevering af de to arabere til Danmark. Sikkerhedsmæssigt var det ikke 
optimalt at have de to PFLP-folk siddende i et dansk fængsel, og det ville ikke have givet mening at 
få dem udleveret til Danmark. Det var professionelle folk, og de ville aldrig røbe, hvem der havde 
begået bankrøveriet i Lyngby, hvis de i det hele taget havde viden herom.  PET ville dog aldrig have 
modsat sig en udlevering, hvis Justitsministeriet havde støttet Lyngby Politi i denne sag. Han hu-
sker imidlertid ikke drøftelse om udleveringsproblematikken med Justitsministeriet.  

Af rapport af 23. september 1983 ”vedr. røveri af kr. 8,3 mill. forøvet d. 2.3.1983 ud for Lyngby-
gårdsvej 143, 2800 Lyngby” udarbejdet af Lyngby Politi blandt andet om samtale mellem dommer 
Sølling og den franske undersøgelsesdommer fremgår blandt andet: 

 
”… 
Fremgangsmåden m.h.t. originalkendelsen m.v. er aftalt mellem pm. Søren Sørensen, 
SA Merlung, JM. samt pm. Ole Stig Andersen PET. 
Vkk. Willy Petersen er udpeget til koordinering af CFI-mandens afrejse til Paris m.v..” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke har holdt møde med Erik Merlung og Søren Sørensen i 
sagen om røveriet i Lyngby. Det ville han kunne huske, hvis det havde været tilfældet. Den omtalte 
aftale er i givet fald indgået telefonisk eller mere sandsynligt indirekte på hans vegne. Han har 
imidlertid ingen erindring om en sådan aftale eller omstændighederne i øvrigt. Det foresvæver 
ham, at Rhedin ringede til ham om sagen, men han husker ikke nærmere herom. De-
partementschefen ville først blive involveret, hvis det var en sag, som der kunne være anledning til 
at orientere ministeren om. Her var der tale om en retsanmodning, som ministeren som udgangs-
punkt ikke skulle orienteres om.  

Han har ingen erindring om forløbet af forhandlingerne mellem Lyngby Politi, Justitsministeriet og 
de franske myndigheder om udlevering af de to arabere og pengene fra Frankrig, ligesom han in-
gen erindring har om fingeraftryksundersøgelserne. Han tvivler på, at han i det hele taget har væ-
ret inddraget i disse forhandlinger. 

Han blev foreholdt notits af 22. november 1983 udarbejdet af konsul på Den Danske Ambassade i 
Paris, Bent Andersen. Af notitsen fremgår blandt andet: 

” Evt. udlevering af Toman og Ghazy 
 
Fuldmægtig Henning Foged [”Henning Foged” er overstreget og i marginen er skrevet 
”afløst af fuldm. Linde Jensen 5/12 Ba (eller fuldm. Liselotte Sørensen lokal 2846)”], 
justitsministeriet, har i fortrolighed meddelt, at det danske politis efterretningstjene-
ste fra det franske politis efterretningstjeneste har fået oplyst, at der er al mulig 
grund til at tro, at T og G er medlemmer af den palæstinensiske terroristorganisation 
P.F.L.P. Denne oplysning må ikke videregives, selv om det franske justitsministerium 
formentlig er klar over forholdet (P.E.T. må ikke nævnes på mødet). 
...”  
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Hertil forklarede han, at det ikke vækker nogen erindring om eventuel kontakt som beskrevet i det 
foreholdte mellem PET og den franske efterretningstjeneste. Det kan være, at det er en henvisning 
til den tidligere foreholdte kildeoplysning. Om Lyngby-sagen blev berørt allehelgensdag på mødet 
mellem ham og chefen for den franske efterretningstjeneste, husker han fortsat ikke, ligesom han 
ikke husker i øvrigt at have drøftet hensigtsmæssigheden af udlevering af de to arabere til Dan-
mark med franskmændene. 

Ud over opfattelsen af, at Lyngby Politi ikke fulgte op i fornødent omfang på oplysningerne om 
Appel-gruppens medlemmer, husker han ikke nærmere om samarbejdet mellem PET og Lyngby 
Politi i denne sag. Hans tanke var, at når Lyngby Politi havde navnene på medlemmerne af Appel-
gruppen, og der angiveligt var et vidne, som havde set gerningsmændene, så ville Lyngby Politi ved 
at tage fotografier af Appel-gruppens medlemmer og foreholde disse for vidnet kunne få afklaret, 
om det var Appel-gruppens medlemmer, der var gerningsmænd til røveriet. Han husker ikke, om 
der var drøftelser om, hvorvidt PET skulle hjælpe Lyngby Politi med at skaffe fotos af Appel-grup-
pens medlemmer, ligesom han ikke husker drøftelser om, i hvilket omfang Lyngby Politi måtte 
bruge de oplysninger, som PET videregav til dem. Han er overbevist om, at han slet ikke blev ind-
draget i disse detaljer, men han har i dag fuld forståelse for holdningen i PET. Han husker ikke, 
hvornår han bemærkede, at der ikke var den forventede fremdrift i Lyngby Politis efterforskning. I 
forløbet talte han ikke med Søren Sørensen. Han ville have syntes, at det var naturligt, hvis Søren 
Sørensen selv havde kontaktet ham, hvis der var utilfredshed med PET’s bistand og håndtering af 
samarbejdet. Han kunne naturligvis også selv have kontaktet Søren Sørensen, men det havde han 
undladt. Den pågældende havde, da han var chef for Fremmedpolitiet, afvist at agere på en væ-
sentlig oplysning fra PET, selvom der havde været al mulig grund til dette. 

Kl. 14.45 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 36 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 11. april 2012 kl. 9.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 
1260 København K. 

Til stede var kommissionens medlemmer, Jens Rosenløv og Jakob Skov, kommissionens sekretær, 
Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Vagner Eliseholm med bisidder advokat Stine Gry Johannessen. 

Bisidderne advokat Jens Christensen, advokat Ebbe Mogensen og advokat John Petersen var mødt. 

Vidnet bekræftede at have modtaget kopi af kommissorium, kopi af lov om undersøgelseskommis-
sioner med de seneste ændringer samt et overordnet spørgetema. 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og ansvar, samt at afhøringen lydoptages. 

Vagner Eliseholm forklarede blandt andet, at han i 1981 tiltrådte en stilling hos Gladsaxe Politi 
som kriminalassistent af 1. grad, hvilket var en mellemlederstilling. Ret hurtigt fik han ansvaret for 
kredsens tre røveri/tyverigrupper, som var Ballerup, Herlev og Gladsaxe. Han var ansat i Gladsaxe 
indtil 1996, hvor han blev udnævnt til vicekriminalinspektør i Glostrup Politi. 

Hans stilling indebar, at han blandt andet havde det overordnede tilsyn med alt vedrørende beri-
gelseskriminalitet, herunder også efterforskningen af røveriet mod en pengetransport fra Privat-
banken i Herlev den 3. december 1985. Efterforskningen af røveriet henhørte under Herlev-grup-
pen, 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 efterforskningen, 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.   

Blekingegade-kommissionen 
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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 tje-
nesteniveau end hans. Jørgen Juul og Evald Andersen var de to, der havde ”prokura” til at kom-
munikere med PET. Der var under 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 Blekinge-
gadesagen”: 

”… 
”Johannes og jeg kendte jo navnene på de formodede gerningsmænd, og vi var over-
beviste om, at det var de samme mennesker, som stod bag røveriet i Herlev. Efter rul-
lestolsrøveriet 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 sam-
men 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 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 Peder-
sen.   
 ...” 

Hertil forklarede han, at han ingen viden har om den beskrevne kontakt mellem Gladsaxe Politi og 
PET. Han er bekendt med, at 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 Myrhøj 
havde den beskrevne kontakt med PET, ville det være Jørgen Juul eller Evald Andersen, som Myr-
høj efterfølgende skulle rapportere til om forløbet af kontakten. Henset til, at det var oplysninger 
fra PET, ville 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 indhen-
tede 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 røveriet mod en pengetrans-
port 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 foreliggende karak-
ter trak oplysninger i rigsregistraturen og ud fra disse eventuelt rekvirerede akter fra andre lig-
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nende sager. Der kunne godt blive tale om temmelig omfangsrigt materiale, for de modtog typisk 
alle akter, herunder 0-rapporter. Han blev foreholdt følgende fra oversigt over 0-rapporter i sagen 
om Vesterport-røveriet: 

”0-18. 
Rejseafdelingen p.t. Århus henleder opmærksomheden på 4-personer: Niels Jørgen-
sen, … Thorkild Lauesen, … Peter Dølner, … Jan Carl Weimann, … Rejseafdelingen kø-
rer i øjeblikket observationer på pgl.” 
 

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 blandt andet, at rejseholdet ”i forbindelse med en i Århus pågående efter-
forskning” den pågældende dag henledte opmærksomheden ”på en personkreds i København, der 
kunne være mulige emner i forbindelse med ovennævnte røveri”. Herefter fremgår navne og korte 
signalementer på Niels Jørgensen, Torkil Lauesen, Peter Dølner og Jan Weimann. Hertil forklarede 
han, at det ikke bringer noget frem i erindringen.  

Kl. 9.55 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 

 





 
 

   
   


