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Protokol nr.: 37 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 11. april 2012 kl. 10.30 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 Bent Harding Spangsberg. 

Bisidderne advokat Stine Gry Johannessen, advokat Torben Koch, advokat Jens Christensen, advo-
kat 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. 

Bent Harding Spangsberg forklarede blandt andet, at han den 1. juli 1985 tiltrådte som kriminalas-
sistent i Gladsaxe Politi, hvor han var et par år, inden han efter ansøgning i 1987 blev ansat i Lyng-
by Politi. Omkring 1990 trådte han ud af korpset.   

Hos Gladsaxe Politi var han placeret i Ballerupafdelingen, der var den ene af de tre rø-
veri/tyveriafdelinger, der tog sig af den slags sager i kredsen. De to andre var Gladsaxe- og Her-
levafdelingerne. Røveriet mod en pengetransport fra Privatbanken i Herlev den 3. december 1985 
var en stor sag, og i den første periode efter røveriet deltog alle mand fra røveriafdelingerne der-
for i efterforskningen, uanset at sagen henhørte under Herlev-afdelingen. Efter den første efter-
forskningsperiode arbejdede han og hans kollega, Henning Svendsen, de følgende to år videre 
med efterforskningen. Han husker ikke, hvem der var leder af efterforskningen, men det kan have 
været lederen af hele røveriafdelingen, Vagner Eliseholm, eller lederen af Herlev-afdelingen, Leif 
Christoffersen. I det daglige var det Vagner Eliseholm, som han og Henning Svendsen refererede til 
om efterforskningen, der for hans vedkommende typisk drejede sig om gerningsbilen. Leif Myrhøj 
var stedfortrædende leder af Herlev-afdelingen. Hvis Vagner Eliseholm skulle referere ”opad”, var 
det til kriminalinspektør Jørgen Juul eller til kriminalkommissær Evald Andersen.  

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

”… 
”Johannes og jeg kendte jo navnene på de formodede gerningsmænd, og vi var 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 var bekendt med, at Myrhøj var i ”København” i forbindelse med ef-
terforskningen af røveriet, men nærmere ved han ikke. Han var ikke klar over, at Myrhøj havde 
været ansat i PET. Der kom ikke noget ud af Myrhøjs kontakt til ”København”, hvilket var meget 
frustrerende.  

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

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

Han arbejdede med efterforskningen af røveriet, indtil han som forklaret i 1987 kom til Lyngby 
Politi. Inden han skiftede, var han blevet advaret om, at der internt var ballade i Lyngby Politi. Da 
han begyndte der, fandt han ud af, at sagens kerne omkring balladen i vidt omfang var, at Høy 
Petersen og Johannes Pedersen følte, at der kunne have været gjort meget mere i forbindelse med 
efterforskningen af de store røverier i Københavnsområdet. Høy Petersen fortalte ham, at han og 
Johannes Pedersen vidste, hvem gerningsmændene var. Han drøftede ikke sagen med Johannes 
Pedersen. Der var et meget dårligt samarbejdsklima fra Gerhard Rohwer og ned til de almindelige 
sagsbehandlere. Høy Petersen og Johannes Pedersen havde fået ”stillet stolen for døren og fået at 
vide, at der var noget, som de skulle glemme og lægge bag sig.” Det var også et tema på fælles-
møder, og der fik Høy Petersen og Johannes Pedersen at vide, at: ”Nu stopper I med det her.” Ham 
bekendt efterforskede de ikke længere på sagen. Det var hans indtryk, at Gerhard Rohwer var i 
klemme mellem på den ene side Høy Petersen og på den anden side ledelsen over Rohwer. Han 
var ikke selv på nogen måde involveret i efterforskningen af røveriet i Lyngby.   

Kl. 10.55 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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PROTOKOL 

 
 

Den 11. april 2012 kl. 11.00 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 Erling Sigurd Hjort. 

Bisidderne advokat Stine Gry Johannessen, advokat Torben Koch, advokat Jens Christensen, advo-
kat Ebbe Mogensen og advokat John Petersen var mødt. 

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

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

Han blev foreholdt notat af 28. august 1986 om ”APPLE-gruppen”. Af notatet fremgår blandt an-
det: 

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

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

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

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

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

I forbindelse med røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986 tænkte han for sig selv, at 
røveriet bar Appel-gruppens kendetegn. Han delte ikke disse tanker med andre. Set i bagklogska-
bens lys burde han måske have gjort det, men på det tidspunkt var analysen af Appel-gruppen en 
blandt mange analyser, som han foretog. 

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

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

Kl. 11.25 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 39 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 11. april 2012 kl. 13.00 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 Jim Olsen. 

Bisidderne advokat Stine Gry Johannessen, advokat Torben Koch, advokat Jens Christensen, advo-
kat Ebbe Mogensen og advokat John Petersen var mødt. 

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

Jim Olsen forklarede blandt andet, at i umiddelbar forlængelse af, at han så gerningsmændene til 
røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983 flygte, kørte han 
ind til færdselspolitistationen i Nærum. På stationen oplyste han, at han havde overværet noget, 
der lignende en del af enten et røveri eller et mord. Betjenten, som modtog ham, spurgte herefter 
sine kollegaer, om de havde hørt, at der skulle være sket noget mistænkeligt i området, hvilket de 
ikke havde. Desuden ringende betjenten til Københavns Politi, som heller ikke havde fået melding 
om noget mistænkeligt i området. Herefter fik han besked om, at han kunne gå igen. Imidlertid 
blev der råbt efter ham, at han skulle komme tilbage, da han var på vej ind i sin bil. Betjenten oply-
ste ham om, at han havde været vidne til Danmarks største røveri, og han skulle vente på statio-
nen, indtil der kom nogle politifolk, der ville afhøre ham. Han blev foreholdt afhøring af ham selv 
refereret i politirapport af 2. marts 1983 ”vedr. overfald på pengetransport Den danske Bank, på 
Lyngbygårdsvej 143, Lyngby”. Hertil forklarede han, at det godt kan passe, at det var den første 
afhøring af ham foretaget af en af betjentene på stationen. Det gengivne i afhøringsrapporten 
passer i det store hele med hans erindring fra dengang bortset fra, at det ikke er rigtigt, at ger-
ningsmændene ikke fattede mistanke til, at de blev iagttaget. Efter afhøringen fik han besked på at 
vente på, at der ville komme betjente fra Lyngby Politi for at afhøre ham. Han husker ikke nær-
mere om den efterfølgende afhøring af ham et par timer senere af betjentene fra Lyngby Politi. 
Senere på gerningsdagen, efter at han havde været hjemme at spise, blev han hentet på sin bopæl 
og kørt ind for at se i fototeket på Politigården i København. Han blev foreholdt rapport af 2. marts 

Blekingegade-kommissionen 
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1983 udarbejdet af kriminalpolitiet i Lyngby ”vedr. vidnet Jim Olsens gennemsyn af fotos i FOTO-
TEKET i anledning af røverisk overfald på pengetransport fra Den Danske Bank på Lyngbygårdsvej 
143, 2800 Lyngby.” Hertil forklarede han, at han ikke ud fra de foreviste fotografier kunne gen-
kende nogen som mulige gerningsmænd, men han udtog nogle som ”typer”. I tiden herefter hav-
de han kontakt med politiet næsten hver dag. Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hem-
meligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 89 f:   

”… 
Det er Jim selv, der har ringet til mig så mange år efter. Han er tilsyneladende ivrig ef-
ter at fortælle sin historie. 
… 
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, ... ” 

Hertil forklarede han, at han havde fået henvendelser både fra DR og TV2 om at deltage i pro-
grammer vedrørende Blekingegade-banden, hvilket han havde takket nej til. På et tidspunkt heref-
ter så han på internettet, at Moos beskæftigede sig med sagen. Han havde mere tillid til Moos som 
tidligere kriminalmand end til pressen, og han henvendte sig derfor til Moos med sin viden. Efter-
følgende har han alene talt med Moos og Jeppe Facius om sagen. På gerningsdagen kendte han 
ikke Per Larsen på forhånd. Per Larsen var til stede under en af afhøringerne på stationen i Næ-
rum. Han blev foreholdt, at Per Larsen i sin forklaring for kommissionen den 14. marts 2012 blandt 
andet forklarede, at ”det er taget ud af den blå luft”, at Per Larsen skulle have afhørt Jim Olsen på 
gerningsdagen, og udtalelsen er ”absurd” blandt andet som følge af, at det ville være utænkeligt, 
at PET´s operative chef selv skulle tage ud for at afhøre et vidne. Hertil forklarede han, at efter han 
havde fået besked på at vente på stationen i Nærum, skulle der ud over betjente fra Lyngby Politi 
også komme nogle betjente fra København for at afhøre ham. Han husker ikke, i hvilken række-
følge han blev afhørt af disse folk. Per Larsen var sammen med en yderligere person, men det var 
kun Per Larsen, som han talte med. Han gav Per Larsen en beskrivelse af røverne. Per Larsen gav 
ham et visitkort, som han desværre har mistet. Han kan ikke sige, om det kan have været en an-
den betjent, som han har forvekslet med Per Larsen. Fra Lyngby Politi kom også to personer. Det 
var efter afhøringen af disse to hold af betjente, at han kørte hjem og spiste. Han overværede ikke 
rapportskrivningen i forbindelse med nogen af afhøringerne på noget tidspunkt i forløbet. 

Dagen efter gerningsdagen kom nogle folk fra Lyngby Politi hjem til ham og afhørte ham på ny. 
Han blev bedt om at gentage, hvad han havde sagt dagen før, og muligvis fik han også forevist et 
fotoalbum. I de første 14 dage efter gerningsdagen var der en lang række møder med politiet, og 
det er svært i dag at udskille de enkelte møder fra hinanden. Han blev foreholdt rapport af 4. 
marts 1983 udarbejdet af Lyngby Politi, hvoraf blandt andet fremgår, at han selv ringede til statio-
nen og oplyste, at han havde set et foto i BT den 4. marts 1983 af en mand, som han genkendte 
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som en af gerningsmændene. Foreholdt dette og foto af Rolf Kenneth Carlsson i BT den 4. marts 
1983, forklarede han, at det var det foto, som han henviste til i samtalen, og at han mente, at Rolf 
Kenneth Carlsson passede som type på en af gerningsmændene. Af rapporten fremgår blandt an-
det som følger vedrørende hans efterfølgende gennemgang af fotos i fototeket samme dag: 

 ”… Da han kom til nr. 26 dvælede han længe ved dette billede, hvorpå han så resten 
af kassetebillederne færdig. Derpå ”kørte” han tilbage til nr. 26, som han herefter er-
klærede med 100% sikkerhed var identisk med manden i den hvide jakke, som satte 
sig ind til højre på bagsædet i Mazdaen. 
Foto nr. 26 er af: 
 
Rolf Kenneth Karlsson 
... ” 

Hertil forklarede han, at det er en korrekt gengivelse af, hvad der skete bortset fra, at han udpe-
gede nr. 26 som værende den, der kørte bilen, og det var ikke med 100 % sikkerhed, at han udtog 
Rolf Kenneth Carlsson som gerningsmand, det var mere som type, at han udtog denne. Han blev 
foreholdt blandt andet følgende fra kontinuation af 6. marts 1983 i ovenævnte rapport: 

”… 
Afhørte var 100 % sikker på, at B var identisk med personen, som han i fototeket den 
4. marts 1983 havde udtaget et billede af som værende identisk med: 
 
Rolf Kenneth Karlsson 
... ” 

Han forklarede hertil, at han aldrig har sagt, at han var 100 % sikker på, at Rolf Kenneth Carlsson 
var en af gerningsmændene, eller i øvrigt sat tal på, hvor sikker han var på sin genkendelse. Han 
har sagt, at med ”meget, meget stor sandsynlighed” var Rolf Kenneth Carlsson en af gernings-
mændene. Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Ble-
kingegadesagen” s. 90:   

”… fortæller Jim Olsen, der flere gange over de næste uger blev hentet ind for at se 
det almindelige politis forbryderalbum igennem. Det var dog uden resultat. 
”Alene første gang må jeg have set billeder af omkring 500 kriminelle. Men jeg kunne 
ikke identificere nogen. I hvert fald ikke med sikkerhed.” 
Herefter afbrød politiet kontakten med Jim Olsen. Men et par måneder senere hen-
vendte ordensmagten sig pludselig igen og bad om hans hjælp. 
... ” 

Hertil forklarede han, at dette er en mere dækkende beskrivelse, end at han var 100 % sikker på, 
at Rolf Kenneth Carlsson var en af gerningsmændene. 

Af rapport af 8. marts 1983 udarbejdet af Lyngby Politi fremgår blandt andet, at svensk politi med-
bragte to fotomapper med fotos af personer, der havde gjort sig skyldig i røveri, og at fotomap-
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perne blev forevist ham, hvorefter han udtog Rolf Kenneth Carlsson ”som værende 100 % identisk 
med personen, som han den 2. marts 1983 havde set siddende i højre side på bagsædet i den 
sølvgrå Mazda 929, som han i sin egen bil havde forfuldt ad Helsingørmotorvejen i Lyngby.” Fore-
holdt dette forklarede han, at han ikke erindrer denne fotoforevisning.  

Han blev foreholdt rapport af 9. marts 1983 udarbejdet af Lyngby Politi, hvoraf blandt andet frem-
går, at han fik forevist fotomapper indeholdende blandt andre et foto af en kvinde, der tidligere 
havde været sigtet for at have begået et røveri sammen med blandt andre Rolf Kenneth Carlsson. 
Af rapporten fremgår videre:   

”…  
Ved gennemgang af fotomappen udtog vidnet billedet af 
[navnet på ovennævnte tidligere sigtede kvinde] 
som han med 50 % sikkerhed mente var identisk med kvinden, som han den 2. marts 
1983 havde set siddende i venstre side på bagsædet i den sølvgrå Mazda 929, der 
blev benyttet ved røveriet. 
Vidnet blev herefter foreholdt, at han i signalementet af kvinden havde oplyst, at hun 
skulle have sort hår og at ovenævnte kvinde efter billedet at skønne form. havde 
blont eller lyseblondt hår. Herefter oplyste vidnet, at det sorte hår ikke havde virket 
naturligt, hvorfor han ikke ville udelukke, at kvinden kunne have farvet sit hår eller 
muligt kunne have anvendt paryk. 
Vidnet fik herefter forevist et billede der var taget i fuld størrelse af [navnet på oven-
nævnte tidligere sigtede kvinde] i forening med Clark Oderht Olafsson. 
Efter at have set dette billede oplyste vidnet, at han nu med 75 % sikkerhed mente, 
[navnet på ovennævnte tidligere sigtede kvinde] var identisk med kvinden han havde 
set i den sølvgrå Mazda 929, som blev benyttet ved røveriet. Hun måtte dog have 
farvet sit hår eller benyttet paryk. Hendes ansigt svarede nøje til kvinden, som han 
havde set i den sølvgrå Mazda. Det var derfor udelukkende grundet håret, at vidnet 
ikke med 100 % sikkerhed kunne sige, at hun var identisk med kvinden, som han hav- 
de set i ovennævnte bil.” 

Hertil forklarede han, at han ikke erindrer denne fotoforevisning.  

Af rapport af 18. marts 1983 udarbejdet af Lyngby Politi fremgår blandt andet, at Jim Olsen fik fo-
revist 10 billeder af kvinder fremsendt af svensk politi. ”Efter at have set billederne oplyste han, at 
ingen af kvinderne var identiske med kvinden, som han havde set i den sølvgrå Mazda 929. … Vid-
net oplyste dog, at han  - som tiden gik - havde sværere ved at huske personerne, som han havde 
set i den sølvgrå Mazda 929. Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke husker denne forevisning 
af fotos, men han kan godt huske sin bemærkning om, at det med tiden blev sværere at huske 
personerne, som han havde set på gerningsdagen.  

Af rapport af 21. marts 1983 udarbejdet af Lyngby Politi fremgår blandt andet følgende:   

”… Jim Olsen … fik i dag forevist … pegede han straks på foto … af 
Rolf Kenneth Carlsson  
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og udtalte, at han virkede bekendt. Han havde set ham før og forbandt ham med den 
mand, som afhørte tidligere ved gennemgang af fotos og dias har udpeget som væ-
rende den mand, der var iklædt en hvid jakke og som satte sig på bagsædet i Maz-
daen på Helsingørmotorvejen. … Han fik herefter forevist farvefoto … og udtalte, at 
der ikke var noget at tage fejl af. ”Den næse kan jeg ikke tage fejl af”. …  
Afhørte er stadig ikke i tvivl om, at den udpegede mand er identisk med den ovenan-
førte i hvid jakke. 
Ovenanførte genkendelse er sket med 100% sikkerhed.” 

Foreholdt dette forklarede han, at han ikke har sat procenter på, hvor sikker han var i sin genken-
delse. Han brugte ordene, ”stor sandsynlighed” og ”er meget sikker på, at det er dem”. Han blev 
foreholdt, at heller ikke en meget sikker udpegning af nogle mistænkte harmonerer med det oven-
for citerede fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 90 om, at 
han ikke kunne identificere nogen med sikkerhed i perioden fra gerningstidspunktet og frem til, at 
politiet afbrød kontakten med ham. Hertil forklarede han, at han hver gang af politiet fik forevist 
mange billeder. Han udpegede ikke nogen bestemt ved disse forevisninger, og han blev derefter 
bedt om at udtage typer, herunder vedrørende mund, næse og øjne, og det var disse ka-
rakteristika, som han var meget sikker på, når han udtalte, at han var meget sikker og lignende. 

Han blev foreholdt rapport af 13. april 1983 udarbejdet af Johannes Pedersen fra Lyngby Politi. Af 
rapporten fremgår blandt, at han fik forevist 23 fotos, hvoriblandt der var et foto af en mistænkt 
mand, men han kunne ikke udpege nogen af de foreviste ”som værende i lighed med nogen af de 
personer, som han så i flugtbilen …”. Desuden fremgår det af rapporten, at han fik forevist et foto 
af en mistænkt kvinde, hvortil han udtalte, ”at den afbildede kvinde [som ikke var identisk med 
den ovenfor nævnte tidligere medsigtede kvinde] havde en ganske stor lighed med kvinden, der 
befandt sig i flugtbilen, idet han specielt mente at genkende træk ved kvindens næse og hendes 
hårs farve og form. …”. Hertil forklarede han, at han ikke erindrer denne forevisning af fotos.   

Af ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 90 f fremgår 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 
så 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,” for-
tæller Jim Olsen, som i dag mener, at det var Politiets Efterretningstjeneste, der stod 
bag den aktion. 
... ” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han fik at vide, at en af de mistænkte skulle giftes. Han stillede 
sig ved døren til Hørsholm Rådhus sammen med to betjente og kikkede over mod en hvid kirke. De 
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stod der omkring en halv time. Han fik at vide, at han skulle holde øje med personer, som kom 
gående eller kørende i bil. Imidlertid skete der ikke rigtig noget, og der kom ingen, som han blev 
bedt om at kigge nærmere efter. Han blev aldrig klog på, om brylluppet skulle være på rådhuset 
eller i kirken. Hans fornemmelse var, at det var i kirken. Tidspunktet for denne episode husker han 
ikke præcist, herunder om det var sommer. Det var i hvert fald hundekoldt. Han havde ikke set 
betjentene tidligere. På baggrund af senere hændelser mener han, at betjentene var fra PET. Han 
blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 
91:   

”…  
Flere måneder efter røveriet, i sommeren 1983, kontaktede politiet igen Jim Olsen på 
hans arbejdsplads, Heka Stillads Service 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 det er rigtigt, at de tre betjente præsenterede sig som kommende fra PET. 
Den ene af dem navngav sig og fremviste et visitkort. De andre navngav sig ikke. De bad de øvrige 
to til tre personer i lokalet om at gå ud, herunder i hvert fald en af ejerne af firmaet. Herefter fik 
han forevist nogle sort/hvide fotos af dansk udseende personer. Fotografierne var optaget i en 
park i enten Paris eller Schweiz, hvilket af stederne husker han ikke. Som han erindrer det, gen-
kendte han en af mændene og en af kvinderne på fotografierne. Han husker ikke, at han gen-
kendte den mand, som havde truet ham med pistol. Han blev foreholdt, at der i ingen af politirap-
porterne fra 1983 er oplysning om, at han skulle have forklaret noget om en pistol, herunder at 
han skulle være blevet truet hermed. Hertil forklarede han, at: ”Når man får stukket sådan en op, 
og han sidder og peger på dig, giver det et sådant indtryk, at man aldrig glemmer det.” Han forkla-
rede herom under den første afhøring på stationen i Nærum og også i de senere afhøringer vedrø-
rende hændelsesforløbet. Han fik ingen tilbagemelding om det videre forløb efter denne henven-
delse fra PET. Han mener, at episoden fandt sted i august/september 1983, idet han flyttede til 
Sønderjylland i oktober 1983. 

Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesa-
gen” s. 113:   
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”…  
Men hvor stor var hjælpen til det almindelige politi egentlig, når PET ikke ville dele ud 
af det materiale, som kunne fælde gerningsmændene? Man havde jo friske fotos og 
nye fingeraftryk. For de billeder af bandens medlemmer, som øjenvidnet Jim Olsen fik 
at se i sommeren 1983, var efter alt at dømme helt nye. Og han udpegede formentlig 
også de rigtige gerningsmænd, uden at det gav PET anledning til at kontakte det al-
mindelige politi. 

... ” 

Hertil forklarede han, at de fotos, som PET viste for ham på hans arbejdsplads, var helt nye. Der 
var ikke tale om ”fototeks” fotografier. Fotografierne var fra en skov eller en park. Han fik oplyst, 
hvor billederne var optaget, men han husker ikke i dag, om det var i Paris eller Schweiz. Der var 
også udenlandsk udseende personer på fotografierne.  

Af rapport af 19. december 1989 udarbejdet af Københavns Politi ”Angående fotokonfronta-
tion/forevisning af fotomappe i relation til vidnet Jim Olsen’s iagttagelser i sagen” fremgår blandt 
andet: 

”… 
Da vidnet efterfølgende var næsten oppe på siden af flugtbilen, bemærkede han, at 
den mandlige bagsæde passager havde en pistol i hånden. Pistolen blev holdt, så den 
pegede op imod loftet i bilen og pegede således ikke direkte mod vidnet. 
… 
Fortsat torsdag 21.12.89 
... 
Vidnet udtalte herefter, at foto nr. 4 lignende utrolig godt den sign. C, og det var som 
nævnt specielt på håret, øjenbryn og næsen. Direkte adspurgt udtalte vidnet herefter, 
at han var 70-75% sikker på, at kvinden på foto nr. 4 var identisk med sign. C, som 
vidnet så i den grå bil på motorvejen. 
… 
Han fik herefter forevist foto nr. 1-38 af mændene, men han var ikke i stand til at ud-
pege sign. A eller B, heller ikke som type. 
... 
Sluttelig oplyste vidnet, at han var villig til at vidne i retten, men han krævede, at 
hans navn og adresse blev beskyttet, ligesom han ikke ville stå ansigt til ansigt med 
de sigtede/tiltalte. 
...” 

Foreholdt dette forklarede han, at som han husker det, udpegede han en kvinde som type og to 
mænd som mulige gerningsmænd.  

Fra ovenævnte rapport blev han yderligere foreholdt følgende: 
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”… 
Forespurgt oplyste vidnet, at han havde set foto’s tidligere i sagen – nærmere på ger-
ningsdagen den 02.03.83 i Fototeket, hvor han ikke kunne udtage nogen. Senere hav-
de han et par gange i løbet af 1983 set fotomapper, dog uden han kun udpege nogen, 
men han har kunne påpege nogle træk, der svarede til kvinden, sign. C. Sluttelig hav-
de han set nogle fotos fra Sverige, hvor han udtog en kvinde, men kun som type. 

...” 

Hertil forklarede han, at han mener, at det er korrekt, at han tidligere kun havde udtaget typer. 
Han mener ikke, at han i forbindelse med afhøringen den 21. december 1989 blev spurgt om, 
hvorvidt han tidligere havde udtaget gerningsmændene på fotos. Han tænkte ikke selv på at næv-
ne det. Han er en sådan type, der ville tro, at politiet selv havde styr på det hidtidige forløb.  

I forbindelse med hans vidneforklaring for Østre Landsret i nævningesagen mod Blekingegade-
banden blev hans ønske om anonymitet og om ikke at skulle stå ansigt til ansigt med de tiltalte 
ikke opfyldt. Han havde fået oplyst, at man ville arbejde på at opfylde hans ønske herom, og at han 
ville få et svar herpå fra Abildtrup. Han fik senere at vide, at det kunne godt ordnes, og han bare 
skulle møde op til vidneafhøringen. Imidlertid var de tiltalte til stede, da han kom ind i retssalen, 
og spørgsmålet om anonymitet blev ikke drøftet. Han blev spurgt om sit navn, hvorefter der blev 
”gået lige til sagen”. Der gik herefter panik i ham, og han sagde nej til alt, som han blev spurgt om. 
Han blev foreholdt blandt andet følgende fra sin forklaring som gengivet i Østre Landsrets retsbog 
af 15. oktober 1990: 

 ”… På et tidspunkt var vidnet oppe på siden af bilen, og en pistol kom frem i venstre 
bagrude, hvorfor vidnet drejede fra ved frakørslen til Nærum. Vidnet følte det som en 
trussel. Han husker ikke, om pistolen var pegende. Den kom nærmest lige op over 
vindueskarmen. … Foreholdt at han skulle have udtalt, at han ved foto af Rolf Karls-
son var 100% sikker, forklarede vidnet, at det nok er rigtigt. 
...” 

Han forklarede hertil, at han ikke kan huske dette. Det eneste, han husker fra afhøringen, er, at 
han gik i panik, da han så en af de tiltalte i retssalen. Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets 
hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 166:   

”…  
Det andet hovedvidne, Jim Olsen, der havde set røverne på Helsingør-motorvejen, føl-
te sig tilsyneladende heller ikke tryg ved situationen, da han mødte frem i retten.  
”Jeg var blevet lovet, at jeg kunne få lov til at vidne, uden at de tiltalte så mig. Det 
havde statsadvokat H.C. Abildtrup personligt garanteret. Men da jeg ankom, blev jeg 
ført ind i retssalen, hvor de alle sammen sad. Jeg var bange. Derfor valgte jeg at be-
svare benægtende, da jeg fik forevist billeder af dem. Men sandheden er, at jeg ud-
mærket kunne kende dem. Også i 1990,” siger Jim Olsen i dag. 
... ” 
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Hertil forklarede han, at han i dag kun husker brudstykker fra forløbet omkring afhøringen, men 
det er rigtigt, at han kunne genkende nogen af de tiltalte som gerningsmænd til røveriet. Efter 
retsmødet gik der mange tanker gennem hans hoved, og på dette tidspunkt afsluttede han sagen 
for sit vedkommende. Derfor handlede han ikke rationelt ved at undlade at rette fornyet henven-
delse til politiet med oplysning om, at han faktisk godt kunne genkende nogle af de tiltalte som 
gerningsmænd.  

Kl. 14.30 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 40 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 13. 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 Erling Bundgaard Melkjorsen. 

Bisidderne advokat Stine Gry Johannessen, advokat Jens Christensen ved advokatfuldmægtig Ja-
kob Thors, 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. 

Erling Bundgaard Melkjorsen forklarede blandt andet, at han i maj 1978 blev ansat i Københavns 
Politi. Han var først ordensbetjent, og efter halvandet år kom han som kriminalassistent til station 
4 på Hørhusvej. Her var han, indtil han omkring 1986/87 blev tilknyttet sikkerhedsafdelingen i Kø-
benhavns Kriminalpoliti. I 1988 blev han ansat i PET, hvor han var frem til 1996. Han husker ikke 
med sikkerhed, om det var før eller efter røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade 
Postkontor i København og drabet på en politibetjent den 3. november 1988, at han tiltrådte i PET. 

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

Blekingegade-kommissionen 
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Han blev foreholdt anmeldelsesrapport af 3. juni 1986 udarbejdet af ham vedrørende forholdet på 
Lobeliavej. Desuden blev han foreholdt anmeldelsesrapport af 3. juni 1986 udarbejdet tidligere på 
dagen af politibetjent Svend Rasmussen, der var med til at foretage anholdelsen af Niels Jørgensen 
på Lobeliavej. Hertil forklarede han, at når ordenspolitiet fik en sag ind, der virkede ”betænkelig” 
eller var meget omfangsrig, da blev kriminalpolitiet, hvor han sad, underrettet. Den foreliggende 
sag blev overgivet til kriminalpolitiet, hvor han havde nattevagt, og han prøvede ”at skrive sagen 
op til en fængsling”, idet der i hans øjne var tale om organiseret kriminalitet. Efter at han havde 
skrevet anmeldelsesrapporten mv. på sin nattevagt den 3. juni 1986, havde han ikke yderligere 
med sagen at gøre, hvilket var helt normalt, idet sager om organiseret kriminalitet ville blive givet 
videre til tyveriafdelingen, som lå inde på Politigården. Han husker ikke, hvem der overtog sagen. 
Han er bekendt med Steen Edeling. På et tidspunkt forsøgte han at følge op på, hvad der var sket i 
sagen, idet han fandt den interessant, men det lykkedes ham ikke at lokalisere den. Han gjorde 
ikke yderligere herved, idet de ansatte i kriminalpolitiet, herunder ham selv, på det tidspunkt ty-
pisk havde 65-70 sager liggende til behandling. Han var ikke bekendt med, at der blev skabt kon-
takt mellem Københavns Politi og PET om sagen.  

Han blev foreholdt følgende håndskrevne påtegning på rapporten udarbejdet af Svend Rasmus-
sen:   

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

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

Af rapport af 3. juni 1986 udarbejdet af ham om forholdet fremgår blandt andet: 

”… 
Vagtleder, Børge Niemann, meddelte herefter kl. 0610, at man ville foranledige, at 
manden blev opkørt til CFI med henblik på evt. fastlæggelse af ID, hvorefter manden 
blev genhensat til foranstaltning for herv. afdeling. 

Ordenspolitiet udfærdiger særskilt forhold vedr. overtrædelse af § 164.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at det var sædvanligt, at ordenspolitiet skulle udfærdige særskilt 
forhold vedrørende overtrædelsen af straffelovens § 164. 

Kl. 9.55 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 41 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 13. april 2012 kl. 10.40 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 Steen Edeling. 

Bisidderne advokat Stine Gry Johannessen, advokat Jens Christensen ved advokatfuldmægtig Ja-
kob Thors, advokat Ebbe Mogensen, advokat John Petersen 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. 

Steen Edeling forklarede blandt andet, at han blev ansat i politiet i 1979. Den 1. marts 1986 blev 
han udnævnt til kriminalassistent på station 4 på Amager, hvor han var indtil 1987. Han er nu poli-
tiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.  

Anholdelsen af Niels Jørgensen den 3. juni 1986 på Lobeliavej på Amager for forsøg på biltyveri 
mv. hørte han om på morgenparolen på gerningsdagen. I forbindelse med morgenparolen blev 
dagens opgaver fordelt, og han fik anholdelsessagen vedrørende Niels Jørgensen, hvilket var sæd-
vanligt, idet det typisk var de yngre, som fik nattens anholdelsessager. På sagen lå blandt andet en 
anmeldelsesrapport og nogle korte afhøringer, hvoraf det blandt andet fremgik, at Niels Jørgensen 
havde oplyst en anden identitet end sin egen i forbindelse med anholdelsen.  

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

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

Hertil forklarede han, at han ikke kan genkende håndskriften.  

På selve gerningsdagen inden Niels Jørgensen var blevet løsladt, blev han kontaktet af Christian 
Dehn fra PET. Han ved ikke, hvordan PET var blevet bekendt med, at Niels Jørgensen sad som an-
holdt på station 4. Christian Dehn fortalte ham, at Niels Jørgensen var mere interessant end som 
så. Hvad der nærmere lå heri, husker han ikke klart. Han husker ikke, om kontakten med Christian 
Dehn var telefonisk eller personlig. Niels Jørgensen blev løsladt efter ransagningen på Niels Jør-
gensens bopæl. PET var bekendt med, at der ville blive foretaget ransagning på Niels Jørgensens 
bopæl, men der deltog ikke medarbejdere fra PET i ransagningen. Han og Christian Dehn aftalte, at 
de senere skulle tale videre om, hvad der skulle ske med sagen. Hen ad vejen i forløbet herefter 
blev han gjort bekendt med, hvorfor PET var interesseret i Niels Jørgensen. På et tidspunkt havde 
de en snak om, at han skulle gå videre med undersøgelserne af, hvor kørekortet og værktøjet mv. 
kunne stamme fra. Om samtalen herom var på gerningsdagen eller senere, husker han ikke. PET 
var ikke på daværende tidspunkt interesseret i at overtage sagen. Kommunikationen mellem ham 
og Christian Dehn omkring sagen foregik meget uformelt. Det var hans indtryk, at der ikke var no-
gen fra deres respektive ledelser, som var ”inde over” deres udveksling af oplysninger. Hans egen 
leder kriminalkommissær Andreas Bjerrum på station 4 var bekendt med kontakten. Kriminalin-
spektør Erik Bjørn var stationsleder. PET’s interesse for sagen indebar ikke, at han behandlede sa-
gen anderledes, end han normalt ville have gjort.  

Af rapport af 3. juni 1986 udarbejdet af Melkjorsen om forholdet fremgår blandt andet: 

”… 
Vagtleder, Børge Niemann, meddelte herefter kl. 0610, at man ville foranledige, at 
manden blev opkørt til CFI med henblik på evt. fastlæggelse af ID, hvorefter manden 
blev genhensat til foranstaltning for herv. afdeling. 
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Ordenspolitiet udfærdiger særskilt forhold vedr. overtrædelse af § 164” 

Foreholdt dette, forklarede han, at ordenspolitiet skulle udarbejde en forside vedrørende over-
trædelsen af straffelovens § 164, men sagen skulle som helhed samles hos kriminalpolitiet. Det 
fremgår af bilagsoversigten i hans rapport af 3. juni 1986 om forholdet på Lobeliavej, at der som 
bilag 3 var vedlagt kopi af sagen vedrørende overtrædelse af straffelovens § 164, og han havde 
således fået forsiden fra ordenspolitiet. Det var ham, som skulle behandle alle forholdene vedrø-
rende Niels Jørgensen.  

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

Det var i overensstemmelse med aftalen med PET, at han blandt andet efterforskede videre om-
kring Storno radioen. Christian Dehn og han havde aftalt, at han skulle foretage den efterforsk-
ning, som han kunne og løbende holde Christian Dehn underrettet om forløbet heraf. Efterforsk-
ningen omkring kørekortet bestod blandt andet i, at det skulle undersøges af kriminalteknisk afde-
ling. Det var ham, som rekvirerede en undersøgelse af kørekortet hos Tekniske Afdeling. Han blev 
foreholdt følgende fra teknisk erklæring af 23. juni 1986 fra Teknisk Afdeling til station 4, hvoraf 
blandt andet fremgår: 

”… 
KONKLUSION 
Det kan efter endt undersøgelse med sikkerhed udtales, at førerbeviset er en totalfor-
falskning. Ved en sammenligning med afdelingens samling af falske førerbevi-
ser/kørekort er det konstateret, at der er tale om en kendt forfalskningstype, der en 
gang tidligere er registreret her i afdelingen jfr. sag fra Århus … 
…” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker, om Christian Dehn på et tidspunkt inden modtagelsen af 
denne erklæring havde orienteret ham om det tilsvarende kørekort fra sagen i Århus. Han oriente-
rede Christian Dehn om erklæringen. Efter modtagelsen af erklæringen og undersøgelserne af ra-
dioen havde han og Christian Dehn en drøftelse af, hvordan sagen skulle viderebehandles. Det 
normale ville være, at han indkaldte Niels Jørgensen til en genafhøring, hvorunder han ville fore-
holde Niels Jørgensen resultaterne af efterforskningen. Han og Christian Dehn nåede imidlertid 
frem til, at PET ikke var interesseret i en genafhøring, idet en sådan formentlig ville give Niels Jør-
gensen en indikation af, at der var andre end det almindelige politi, som var interesseret i Niels 
Jørgensens aktiviteter. Han er ikke bekendt med, at PET selv rettede henvendelse til Teknisk Afde-
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ling om kørekortet. Han blev foreholdt notat af 29. juli 1986 udarbejdet af Christian Dehn ”Vedr.: 
samtale med ka. Cramer, Teknisk Afdeling, København”, hvoraf blandt andet fremgår, at Teknisk 
Afdeling i forlængelse af samtale mellem Christian Dehn og Cramer ville rekvirere ”Aksel Morten-
sen” kørekortet fra afdelingen i Århus og foretage en direkte sammenligning med Niels Jørgensens 
falske kørekort. Hertil forklarede han, at han ikke blev orienteret herom. Foreholdt, at det fremgår 
af notat af 29. juli 1986 udarbejdet af Christian Dehn ”Vedr.: Niels Jørgensen”, at han og Christian 
Dehn havde en samtale den pågældende dag om efterforskningen omkring Storno radioen, forkla-
rede han, at Christian Dehn ikke under denne samtale eller på andet tidspunkt orienterede om sin 
kontakt med Teknisk Afdeling. Hans efterforskning omkring Storno radioen løb ind i en blindgyde 
blandt andet som følge af, at der var anvendt falsk identitet, Per Jensen, ved indkøbet af radioen. I 
forbindelse med afhøringen af Per Jensen ville han gerne direkte have spurgt, om Per Jensen kend-
te Niels Jørgensen, men det gjorde han ikke, idet det lå i luften efter samtalerne med Christian 
Dehn, at det ikke måtte komme frem, at de interesserede sig ekstraordinært meget for Niels Jør-
gensen.  

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

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

Efter afslutningen af efterforskningen overgav han på station 4 sagen til Christian Dehn og dennes 
makker. Han havde løbende holdt PET orienteret om udviklingen i efterforskningen frem hertil. 
Det var efter aftale med hans chef, at sagen blev overgivet til PET. Han husker ikke navnet på sin 
daværende holdleder. Det ville imidlertid være naturligt, at han havde orienteret Bjerrum om afta-
len med PET og herunder hørt, om det var i orden at indgå en sådan aftale, hvilket det har været. 
En del af grundlaget for, at sagen blev overgivet til PET, var, at ingen havde nogen interesse i, at 
der kom et retsmøde i sagen. Man var interesseret i, at sagen blev sluttet med et bødeforlæg. Det-
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te var kommet frem under hans drøftelser af sagen med Christian Dehn. De drøftede ikke nærme-
re, hvordan det skulle ske. Formålet var at undgå et retsmøde, hvor der kunne blive spurgt nær-
mere ind til, om der var andre end det almindelige politi, som interesserede sig for sagen. Han 
husker ikke konkret, hvad han og Christian Dehn sagde under deres drøftelser. Det var imidlertid 
hans klare indtryk, at PET’s interesse i Niels Jørgensen i forbindelse med denne sag ikke måtte bli-
ve kendt. Han gav Christian Dehn sagsomslaget med alle sagens originale akter i samt sagens ko-
ster. Herefter havde han ikke mere med sagen at gøre. Han aftalte ikke med Christian Dehn, hvor-
dan sagen herefter skulle sluttes over for Niels Jørgensen. Han var heller ikke involveret i den vide-
re formelle sagsgang, og han er ikke bekendt med, om Christian Dehn eller andre fra PET havde 
kontakt til hans overordnede om, hvordan sagen herefter skulle forløbe. 

Han blev foreholdt teknisk erklæring af 8. september 1986 fra Teknisk Afdeling til PET om blandt 
andet undersøgelse af ”Axel Mortensen” kørekortet og Niels Jørgensens forfalskede kørekort. Her-
til forklarede han, at han ikke blev orienteret herom.  

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

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

I forbindelse med røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og 
drabet på en politibetjent den 3. november 1988 skrev han en fidusrapport til afdeling C i Købe-
havns Politi. I fidusrapporten henledte han opmærksomheden på Niels Jørgensen. Hans mistanke 
mod Niels Jørgensen var baseret på hans viden fra efterforskningen af Lobeliavej forholdet og op-
lysninger fra Christian Dehn om, at Niels Jørgensen og gruppen omkring denne var mistænkt for 
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flere tilfælde af grov kriminalitet. Han havde ikke fået oplysninger om, hvori kriminaliteten bestod, 
at gruppen blev kaldt Appel-gruppen, eller at gruppen havde kontakt til PFLP.  

Kl. 11.30 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 42 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 13. april 2012 kl. 12.55 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 Søren Helge Arleth Nielsen med bisidder advokat Torben Koch. 

Bisidderne advokat Stine Gry Johannessen, advokat Jens Christensen ved advokatfuldmægtig Ja-
kob Thors, 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. 

Søren Helge Arleth Nielsen forklarede blandt andet, at han i 1977 blev ansat i politiet. Den 1. juni 
1983 kom han til PET, hvor han arbejdede som sagsbehandler i afdeling T, terror. På et tidspunkt 
blev afdeling T lagt sammen med afdeling C, ekstremisme, og han arbejdede videre på terrorom-
rådet i den nye afdeling, som hed afdeling 2. Efterfølgende kom han til observationsafdelingen, 
hvor han arbejdede med sikkerhedsgodkendelser. Omkring 1 ½ år efter kom han den 1. maj 1988 
til politiskolen som underviser. Her var han i 6 år, inden han kom tilbage til PET. Hans chef i afde-
ling T var Poul Erich Ropers. Efter sammenlægningen af afdeling C og T til afdeling 2 blev Winther 
Hinge leder af den sammenlagte afdeling.  

Han havde ikke noget kendskab til Appel-gruppen, inden han tiltrådte i PET. Han fik kendskab til 
gruppen, da han i forbindelse med sit arbejde i afdeling T fik brug for at læse op på PET’s materiale 
herom. I det daglige arbejde havde han i begyndelsen ikke opgaver vedrørende Appel-gruppen, 
idet der på det tidspunkt ikke skete noget aktivt omkring gruppen. Materialet om Appel-gruppen 
stod således i et ringbind på en hylde, og det blev alene ”støvet af”, hvis der skete et større røveri, 
og de skulle komme med et bud på, hvem der kunne være gerningsmænd hertil. Det var hans ind-
tryk, at man ikke havde ressourcer til at følge gruppen tæt hele tiden, idet medlemmerne var 
”uhyggelig svære” et overvåge. Han mindes, at de havde deres anelser om, at Appel-gruppen kun-
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ne være involveret i røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 
1983, men de havde ingen beviser herfor. På et tidspunkt var han ude hos Lyngby Politi med et tip 
om, hvem der kunne være gerningsmænd til et røveri i politikredsen. Han var af sin chef blevet 
sendt derud sammen med sin kollega Christian Dehn. Han husker ikke, om hans chef på det tids-
punkt var Ropers eller Winther Hinge. Mødet med Lyngby Politi lå omkring 1½ til 2 år efter, at han 
var blevet ansat i PET. 

Han blev foreholdt observationsbegæring af 11. oktober 1983 underskrevet af ham. Af rapporten 
fremgår blandt andet, at PET iværksatte indhentelse af hånd- og fingeraftryk fra Niels Jørgensen, 
Torkil Lauesen og Jan Weimann. Hertil forklarede han, at han ikke kan huske selve begæringen og 
behandlingen heraf, men han husker, at formålet med indhentelse af fingeraftrykkene var at kun-
ne kæde Appel-gruppens medlemmer sammen med pengene i Paris. En anden mulighed for at 
kæde røveriet i Lyngby sammen med pengene i Paris var at finde en matchning mellem fingeraf-
tryk på pengesedlerne og fingeraftryk fra det bankpersonale, som havde håndteret de stjålne pen-
ge. Kommunikationen med de franske myndigheder var imidlertid hæmmet af, at den franske un-
dersøgelsesdommer ikke ville tale med politiet i Danmark. Undersøgelsesdommeren ville kun tale 
med en dansk dommer. Da danske myndigheder blev nægtet at foretage undersøgelse af penge-
sedlerne, og der kom besked fra franskmændene om, at man forgæves havde forsøgt at få finger-
aftryk fra pengesedlerne, endte det med, at pengene gik i den franske statskasse.   

Foreholdt rapport af 5. marts 1984 med følgende ”Emne: Tilrejsende PFLP-leders møde med den 
danske PFLP-celle.”  ”Vedr.: Marwan EL FAHOUM, … og Hassan ABU-DAYA, …” udarbejdet af ham, 
forklarede han, at overvågningen af PFLP var en del af hans arbejde. Formålet med en sådan rap-
port var løbende at have skriftlig opdatering om PFLP-gruppens aktiviteter blandt andet til brug for 
indhentelse af aflytningstilladelser. Desuden kunne et sådant besøg som beskrevet i rapporten 
senere vise sig at være vigtigt, hvorfor det var af betydning at samle sådanne efterretningsmæs-
sige oplysninger sammen.  

Han blev foreholdt rapport af 8. marts 1984 udarbejdet af ham til brug for rettens behandling af 
anmodning om forlængelse af aflytning af Abu-Dayas telefon. Hertil forklarede han, at udarbej-
delse af sådanne rapporter til brug for retten faldt ind under hans arbejdsområde.  

På et tidspunkt, som han ikke nærmere kan tidsfæste, satte PET i en kort periode store ressourcer 
ind på overvågningen af Appel-gruppen. Blandt andet ønskede man at aflytte Manifests lokaler. 
Det lykkedes imidlertid aldrig, idet Appel-gruppens medlemmer var meget sikkerhedsbevidste. 
Efter at have prøvet at overvåge gruppen intensivt i omkring en måned til halvanden løb de tør for 
ressourcer, og der var andre sager, som pressede sig på. Som han husker det, gav denne intensive 
overvågning overhovedet ingen resultater. 

Han blev foreholdt rapport af 16. marts 1984 udarbejdet af ham til brug for retten. Af rapporten 
fremgår blandt andet, at der ikke ønskedes forlængelse af tilladelse af gennemsyn af forsendelser 
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til en postboks under navnet Per Mortensen, idet det var konstateret, at postboksen ikke havde 
været benyttet siden sidste fristforlængelse. Hertil forklarede han, at han ikke husker nærmere 
herom, herunder om man tog det som udtryk for, at Apple-gruppen havde indstillet sine aktivite-
ter, eller det bare var kontrol af forsendelserne til postboksen, der var opgivet.  

Lyngby-sagen endte i forhold til Appel-gruppen med, at de ikke kunne bevise, at Appel-gruppen 
var involveret heri. Han mener, at han blot fik underretning om sagens afslutning fra sin chef.  

Han blev foreholdt rapport af 17. august 1985 udarbejdet af ham til brug for indhentelse af rettens 
tilladelse til fortsat aflytning af blandt andre Abu-Daya og Talal Zouabis telefoner. Hertil forklarede 
han, at han fortsat beskæftigede sig med overvågningen af PFLP-gruppen. Appel-gruppen var da 
blevet et ringbind i skabet, som de ikke rigtig kunne komme videre med.   

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

Af telex af 21. februar 1986 ”Vedr.: Danske PFLP-tilhængere, Jensen og Jørgensen.” udarbejdet af 
PET som svar på telex fra december 1985 fra en fremmed tjeneste 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. 

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

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

Han blev foreholdt rapport af 12. maj 1986 udarbejdet af ham til retten med anmodning om tilla-
delse til aflytning af telefoner tilhørende Sati Bakier og et selskab ejet af blandt andre Sati Bakier. 
Hertil forklarede han, at PET fortsatte overvågningen af PFLP-gruppen. Han husker ikke, om der 
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omkring dette tidspunkt var oplysninger om, at nogen fra PFLP ønskede at komme i fornyet kon-
takt med Appel-gruppen. Foreholdt, at det fremgår af en telefonaflytning af 3. maj 1986, at en 
person i Damaskus spurgte Abu-Daya, om denne kunne komme i kontakt med ”Toufahah”, og om 
Abu-Daya kunne skaffe telefonnummeret på ”Toufahah”, forklarede han, at dette ikke kalder no-
get frem i hans erindring.  

Foreholdt rapport af 16. maj 1986 udarbejdet af ham til retten med anmodning om tilladelse til 
rumaflytning af lokaler tilhørende et selskab ejet af blandt andre Sati Bakier, forklarede han, at det 
var PET’s opfattelse, at hvis PFLP ville foretage noget med relation til terror i Danmark, da ville det 
være Sati Bakier, som man skulle holde øje med for at få oplysninger herom, idet han styrede de 
herboende PFLP-medlemmer med hård hånd. Sati Bakier ville ikke nødvendigvis selv være involve-
ret i terrorhandlingen, men han ville være involveret i at yde bistand. 

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

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

Han blev foreholdt rapport af 30. juni 1986 udarbejdet af ham med følgende ”Emne: PFLP-lederen 
Marwan El FAHOUM’s forsøg på at genoptage kontakten til den her kendte, tidligere aktive, sym-
patisørgruppe, ”APPLE-gruppen”, samt en for os, indtil nu, ukendt gruppe ved navn ”OMAN-grup-
pen.”  ”Vedr.: Thorkild LAUERSEN FRANDSEN, … Jan Carl WEIMANN, … Niels JØRGENSEN, … Peter 
DØLLNER …” til brug for indhentelse af rettens tilladelse til indgreb i meddelelseshemmeligheden 
over for Peter Døllner, Torkil Lauesen, Jan Weimann, Niels Jørgensen, forlaget Manifest m.fl. Hertil 
forklarede han, at som det fremgår af emnet, må det have været Fahoums forsøg på at genoptage 
kontakten til Appel-gruppen, der var baggrunden for de påtænkte indgreb i meddelelseshemme-
ligheden. Han husker ikke drøftelser i afdelingen herom. Det foreholdte genkalder ikke noget i 
hans erindring.  
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Han blev foreholdt følgende fra påtegning af 30. juni 1986 på kopi af ovenævnte rapport af 27. juni 
1986:  

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

Palle” 

Hertil forklarede han, at underskriveren formentlig er Palle Biehl, som sad på et koordinations- og 
analysekontor. Biehls påtegning og indholdet heraf har han ingen erindring om. Han ville ikke blive 
indblandet i sådanne overvejelser omkring prioritering af ressourcer. Det ville ske på sektionsle-
derniveau og måske ”højere oppe”.  

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

Foreholdt rapport af 24. juli 1986 med følgende ”Emne: Optagelse af foto af medlemmerne af 
”APPLE-gruppen og ”OMAN-gruppen” udarbejdet af Christian Dehn med anmodning til afdeling 4 
om optagelse af fotos af blandt andre Peter Døllner, Torkil Lauesen, Jan Weimann og Niels Jørgen-
sen. Hertil forklarede han, at han ikke kan huske, at man da iværksatte optagelse af fotos af Appel-
gruppens medlemmer. Han og Christian Dehn arbejdede tæt sammen, og de har derfor formentlig 
talt om det dengang, således at han var bekendt med det. Han mindes ikke at have fået oplyst fra 
Christian Dehn, at denne på et tidspunkt fik Københavns Politis akter vedrørende Lobeliavej-for-
holdet.  

Han blev foreholdt rapport af 15. august 1986 udarbejdet af ham ”Vedr.: Mikrofonering af APPLE-
gruppens virksomhed, trykkeriet ”Manifest”…”. Hertil forklarede han, at han ikke husker nærmere 
herom, herunder hvad baggrunden da var for ønsket om rumaflytning der.  

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

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

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

Foreholdt teknisk erklæring af 8. september 1986 fra Rigspolitiets Tekniske Afdeling til PET blandt 
andet vedrørende undersøgelse af Niels Jørgensens falske kørekort fra Lobeliavej-forholdet, for-
klarede han, at han ikke husker at have hørt herom.  

Han blev foreholdt rapport af 12. september 1986 med følgende ”Emne: Oplysningsrapport vedrø-
rende PFLP-lederen Marwan El FAHOUM’s forsøg på at genoptage kontakten til den her kendte 
tidligere aktive sympatisørgruppe ”APPLE-gruppen”, samt en ny indtil nu ukendt gruppe ved navn 
”OMAN-gruppen”.” udarbejdet af ham til brug for rettens behandling af anmodninger om indgreb 
i meddelelseshemmeligheden. Hertil forklarede han, at det havde vist sig svært at etablere rum-
aflytning af Torkil Lauesens lejlighed og Manifest-lokalet, men som det fremgår af rapporten, øn-
skede PET fortsat at gøre det. Han mindes ikke, om der da var andre tiltag til intensivering af over-
vågningen af Appel-gruppen.  

Han husker ikke, hvordan Lobeliavej-forholdet blev afsluttet retligt over for Niels Jørgensen. 

Han blev foreholdt rapporter af 10. oktober 1986 udarbejdet af ham til retten med anmodning om 
afslutning af sagerne om aflytning af telefonnumre tilhørende Manifest og Jan Weimann. ”Bag-
grunden for vores ønske om afslutning af sagen er udelukkende den kendsgerning, at ”APPLE-
gruppen” er for professionel til, at vi får nævneværdige oplysninger ved aflytning af gruppens te-
lefoner. Dette sammenholdt med vores begrænsede ressourcemæssige kapacitet, gør, at vi frem-
over vil prøve at koncentrere os om færre, men mere indgående efterforskningsskridt i form af 
rumaflytninger.” Hertil forklarede han, at han ikke husker nærmere herom. Han har skrevet rap-
porterne, men selve beslutningen om at afslutte telefonaflytningerne tilkom ikke ham. En sådan 
beslutning blev truffet over sagsbehandlerniveau. Han vil tro, at Winther Hinge har truffet den.  

Han er ikke bekendt med, om PET iværksatte særlige efterforskningsskridt mod Appel-gruppen i 
forbindelse med røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986, ligesom han ikke er be-
kendt med, om der var kontakt mellem PET og Københavns Politi vedrørende røveriet. Han mindes 
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ikke noget fra aflytning af Torkil Lauesens telefon omkring tidspunktet for røveriet i Daells Vare-
hus. Han blev foreholdt følgende fra udskrift af aflytning af Torkil Lauesens telefon den 25. de-
cember 1986:   

”THORKILD taler med LEIF (fon) – 
T ønsker god jul - 
L takker for ”det nyttige udstyr” - spørger, om det ikke var besværligt at få det med 
samtidigt med de 5 millioner? 
Neej, det gik siger T - (pinlig tavshed ??) 
L griner … 
Det er den slags småting, der sommetider falder, siger L - 
Ja, siger T - når jeg nu var i DALLE VALLE - 
…” 

Hertil forklarede han, at han ikke mindes at have hørt om denne samtale. Han blev foreholdt rap-
port af 24. februar 1987 udarbejdet af PET om samtalen. Af rapporten fremgår blandt andet, at 
båndet med aflytningen ville blive opbevaret indtil videre. Hertil forklarede han, at det ikke bringer 
yderligere frem i erindringen. Han havde ikke samme tætte samarbejde med den medarbejder, 
CC, der havde udfærdiget denne rapport, som han havde med Christian Dehn, idet han havde haft 
til opgave at oplære Christian Dehn, da denne tiltrådte i PET.  

På tidspunktet for røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og 
drabet på en politibetjent den 3. november 1988 underviste han på politiskolen. I de sidste om-
kring 1 ½ år, inden han tiltrådte som underviser på politiskolen, havde han som tidligere forklaret 
været tilknyttet observationsafdelingen i PET, og i den periode havde han intet kendskab til den 
fortsatte overvågning af Appel-gruppen.  

Kl. 14.35 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 43 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 13. april 2012 kl. 14.40 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 Christian Rene Dehn med bisidder advokat Torben Koch. 

Bisidderne advokat Stine Gry Johannessen, advokat Jens Christensen ved advokatfuldmægtig Ja-
kob Thors, 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. 

Christian Rene Dehn forklarede blandt andet, at han i februar 1980 blev ansat i politiet. Fra den 1. 
oktober 1983 til den 1. december 1986 gjorde han tjeneste i PET. Derefter var han i det alminde-
lige politi frem til slutningen af 1989, hvor han forlod korpset.   

Inden anholdelsen af Niels Jørgensen den 3. juni 1986 på Lobeliavej på Amager for forsøg på bilty-
veri mv. kendte han ingenting til Appel-gruppen eller dens medlemmer. De første par år af sin an-
sættelse i PET havde han været i observationsafdelingen. Efterfølgende kom han til terrorafdelin-
gen. I terrorafdelingen gik han i en form for mesterlære hos de erfarne kollegaer, herunder navnlig 
Søren Nielsen, og fik et bredt indblik i afdelingens sager. Winther Hinge var afdelingsleder. Hans 
opgaver bestod i at se på, hvilke generelle terrortrusler der var, samt at foretage diverse undersø-
gelser. Inden Lobeliavej-forholdet var han ikke bekendt med, at afdelingen overvågede en gruppe 
herboende palæstinensere med kontakt til PFLP. Han blev foreholdt, at Søren Nielsen i måneden 
inden Lobeliavej-forholdet havde udarbejdet anmodning til retten om tilladelse til aflytning af 
blandt andre Sati Bakiers telefon. Hertil forklarede han, at det ikke bringer noget frem i erindrin-
gen.  

Han skabte kontakt mellem PET og Københavns Politi i forbindelse med Københavns Politis be-
handling af Lobeliavej-forholdet. En af hans arbejdsopgaver var at se efter i kriminalregisteret, om 

Blekingegade-kommissionen 
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der var kommet nytilførsler vedrørende en række interessante personer, herunder Niels Jørgen-
sen. Han så ikke dagligt efter. Af registeret fremgik, at Niels Jørgensen var blevet anholdt. Efter at 
have drøftet det med Søren Nielsen og underrettet andre, som han ikke konkret husker, hvem var, 
ringede han til station 4 og oplyste, at han var bekendt med, at de havde anholdt Niels Jørgensen, 
og at PET var interesseret heri. En sådan henvendelse skulle ikke forinden godkendes af afdelings-
lederen. Han kunne godt som sagsbehandler træffe beslutning herom. Inden han ringede til sta-
tion 4, havde han læst noget af PET’s materiale om Niels Jørgensen, og desuden havde Søren Niel-
sen sat ham ind i Appel-gruppens historie. På station 4 fik han af holdlederen eller vagtlederen 
oplyst, at Steen Edeling var sagsbehandler på Lobeliavej-forholdet. Efter en indledende telefonisk 
kontakt kørte han ud til station 4 for at drøfte sagen med Edeling. De talte sammen adskillelige 
gange i forløbet. Han husker ikke, om kontakten blev skabt allerede den 3. juni 1986 på gernings-
dagen, eller det først var senere. Han drøftede ikke med Edeling, hvad der skulle ske i sagen, her-
under om Niels Jørgensen skulle forsøges varetægtsfængslet. PET havde ingen interesse i, at sagen 
ikke blev behandlet på sædvanlig vis, hvilket han også drøftede med Edeling. PET interesserede sig 
mest for det udstyr, som Niels Jørgensen var fundet i besiddelse af, herunder navnlig Storno-radi-
oen. De aftalte ved den første kontakt ikke andet, end at Edeling skulle holde PET orienteret om 
sagens forløb. I overensstemmelse hermed var det Københavns Politi, som efterforskede omkring 
Storno-radioen. Han havde ikke kontakt til andre end Edeling på station 4 bortset fra den indle-
dende kontakt til holdlederen eller vagtlederen.  

Foreholdt rapport af 3. juni 1986 udarbejdet af Steen Edeling om Lobeliavej-forholdet blandt an-
det med kontinuation af 10. juni 1986 med tilførsel vedrørende efterforskningen af Storno-radi-
oen, forklarede han, at han ikke husker konkret, på hvilke tidspunkter han og Edeling havde kon-
takt, herunder hvornår han var ude på station 4. Han og Edeling havde en ret intensiv kontakt i 
begyndelsen af efterforskningen, hvorefter han blev opdateret med mellemrum. I alt var han to til 
tre gange ude på station 4. Derudover var der en række telefoniske kontakter mellem dem. Sam-
talerne var mest om Storno-radioen og det falske kørekort samt indgåelse af mødeaftaler. De drøf-
tede ikke, hvordan Edeling skulle gribe selve efterforskningen an. Han havde således ingen indfly-
delse på efterforskningen, og der var ikke tale om, at PET skulle foretage en undersøgelse af det 
forfalskede kørekort, som Niels Jørgensen havde anvendt, eller af andet i sagen. Det var en klar 
aftale, at Edeling skulle foretage en helt sædvanlig efterforskning og holde PET underrettet om 
forløbet heraf, og Edeling udleverede kopi af efterforskningsrapporterne i sagen til ham.  

Han blev foreholdt teknisk erklæring af 23. juni 1986 fra Rigspolitiets Tekniske Afdeling til station 4 
vedrørende det forfalskede kørekort, som Niels Jørgensen havde anvendt. Af rapporten fremgår 
blandt andet: 

”… 
KONKLUSION 
Det kan efter endt undersøgelse med sikkerhed udtales, at førerbeviset er en total-
forfalskning. Ved en sammenligning med afdelingens samling af falske førerbevi-
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ser/kørekort er det konstateret, at der er tale om en kendt forfalskningstype, der en 
gang tidligere er registreret her i afdelingen jfr. sag fra Århus … 
…” 

Hertil forklarede han, at han ikke erindrer, om Edeling orienterede ham herom, men det gjorde 
han sandsynligvis. Han kan ikke huske nærmere om sagen fra Århus, herunder hvad sagen drejede 
sig om. Han havde ikke inden modtagelsen af denne erklæring fortalt Edeling om baggrunden for 
PET’s interesse i Niels Jørgensen og i den forbindelse i et tidligere tilfælde af anvendelse af falske 
kørekort blandt Appel-gruppens medlemmer. Han husker ikke, om han på baggrund af erklærin-
gen drøftede med Steen Edeling eller andre, hvorvidt man skulle se nærmere på sagen fra Århus 
for at konstatere, om der kunne være en sammenhæng mellem de to sager.  

Foreholdt rapport af 24. juli 1986 med følgende ”Emne: Optagelse af foto af medlemmerne af 
”APPLE-gruppen og ”OMAN-gruppen”.” udarbejdet af ham med anmodning til afdeling 4 om opta-
gelse af fotos af blandt andre Peter Døllner, Torkil Lauesen, Jan Weimann og Niels Jørgensen, for-
klarede han, at han ikke husker baggrunden for denne anmodning. Han blev foreholdt, at der fore-
ligger en del rapporter udarbejdet af PET fra omkring dette tidspunkt om PFLP-lederen Marwan el 
Fahoums forsøg på at genskabe kontakt til Appel-gruppen. Hertil forklarede han, at han ikke var 
involveret i sagsbehandling i den sammenhæng. Foreholdt, at nogle af rapporterne var udarbejdet 
af Søren Nielsen, forklarede han, at man i PET arbejdede ud fra et ”need to know”-princip, hvorfor 
Søren Nielsen kan have besiddet en viden, som han ikke blev gjort bekendt med, hvis den ikke var 
nødvendig for hans arbejde. I forbindelse med Lobeliavej-forholdet drøftede han løbende sagen 
med Søren Nielsen, idet Søren Nielsen stod for hans oplæring, og det var derfor naturligt for ham 
at få vejledning af Søren Nielsen om sagshåndteringen. Han husker ikke, hvilke yderligere kolle-
gaer han drøftede sagen med. Han var opmærksom på, at PET’s oplysninger var hemmelighedsbe-
lagte og ikke skulle drøftes med udenforstående.  

Han blev foreholdt rapport af 25. juli 1986 ”Vedr. Niels JØRGENSEN …” udarbejdet af ham inde-
holdende en opsummering af Lobeliavej-forholdet, herunder den hidtidige efterforskning. Af rap-
porten fremgår i forlængelse af gengivelse af ovenstående citerede konklusion fra teknisk erklæ-
ring af 23. juni 1986: 

”… 
Den sidstnævnte sag fra Århus er undersøgelserne i forbindelse med Jens Holger JEN-
SEN’s død og D.S.B.’s attentater i Århus i 1981. 

Teknisk Afdeling ved ka. KRAMER, oplyste, d.d., at de to nævnte kørekort er de eneste 
af samme slags i hele landet. Der hersker ingen tvivl om, at fabrikationsstedet er det 
samme.” 
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Hertil forklarede han, at han ikke husker, om han underrettede Edeling om de i rapporten nævnte 
omstændigheder vedrørende kørekortet fra sagen i Århus. Umiddelbart tvivler han herpå. Han 
husker ikke, hvorfra han selv havde de nævnte oplysninger om omstændighederne.  

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

Han blev foreholdt underretning af 28. juli 1986 udarbejdet af ham til Rigspolitiets Specialregister, 
hvorved registeret blev informeret om, at en af PET’s interessante personer havde specialiseret sig 
i at begå indbrud/lave brugstyveri af varebiler af mærket VW. Rapporten indeholdt blandt andet 
en opremsning af de effekter til opbrud af bilen mv., som Niels Jørgensen havde på sig ved anhol-
delsen på Lobeliavej. Hertil forklarede han, at han ikke kan huske denne underretning, ligesom han 
ikke husker eventuelle retningslinjer for, i hvilke situationer PET foretog underretning af Specialre-
gisteret.  

Af rapport af 29. juli 1986 udarbejdet af ham med følgende ”Emne: ”APPLE-gruppen”.” , ”Vedr.: 
Samtale med ka. CRAMER, Teknisk Afdeling, København.” fremgår blandt andet: 

”… 
På baggrund af vores samtale, er ”Aksel MORTENSEN – kørekortet” d.d. blevet rekvi-
reret fra Teknisk Afdeling i Århus, dette på foranledning af ka. CRAMER. 

Teknisk Afdeling, København, vil nu foretage en direkte sammenligning af det i sagen 
liggende kørekort. 

Resultatet af undersøgelsen vil senere tilgå til rapporten.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at beslutningen om sammenligning af kørekortene blev truffet 
efter drøftelser mellem ham og Cramer. Han husker ikke forretningsgangen for, hvad der skete 
med en sådan erklæring, efter at han havde modtaget og læst den.  

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

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

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

Han og Søren Nielsen var på et tidspunkt ude hos Lyngby Politi med informationer om fundet af 
Storno-radioen blandt Niels Jørgensens ejendele. Baggrunden herfor var, at de havde undersøgt, 
om der var andre sager, hvor gerningsmændene havde anvendt radioudstyr, hvilket var tilfældet i 
forbindelse med et røveri i Lyngby Politikreds. Han mener, at det var PET, som tog initiativ til mø-
det med Lyngby Politi. Han og Søren Nielsen fik udleveret nogle rapporter mv. fra Lyngby Politi, 
men det viste sig, at der ikke var nogen sammenhæng med Appel-gruppen, og de havde ikke no-
gen brugbare oplysninger, som de kunne give til Lyngby Politi. Foreholdt rapport af 22. august 
1986 ”Vedr.: Røveri i Privatbanken, Trørødvej 62, 2950 Vedbæk”, forklarede han, at det var dette 
røveri, der fik Søren Nielsen og ham til at henvende sig til Lyngby Politi.  

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

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

Han husker ikke, at der omkring dette tidspunkt var en særlig anledning til intensiveret fokus fra 
PET’s side mod Appel-gruppen, og at en af hans kollegaer fik til opgave at foretage en analyse på 
baggrund af PET’s materiale om gruppen. Han blev foreholdt følgende fra rapport af 28. august 
1986 ”Vedr.: APPLE-gruppen.”:  
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”… 
8. KOMMENTAR 
Ved denne gennemgang af Apple-gruppen og dens aktiviteter, har der tegnet sig et 
billede af en særdeles professionel og veltrænet gruppe, der mistænkes for at stå bag 
grov kriminalitet, hvis formål er at yde operationel og logistisk støtte til PFLPs ver-
densomspændende terror. 
Det er internationalt kendt, at PFLP netop nu mangler økonomiske midler til at finan-
cere sin terror, og PFLPs reaktivering af Apple-gruppen skal formentlig ses i lyset af, 
at PFLP forventer et fornyet operationelt samarbejde med Apple-gruppen, der jo, som 
tidligere nævnt, er rede til at gøre alt, hvad PFLP ønsker. 
 
Som en logisk konsekvens af dette vil vi utvivlsomt i den nærmeste fremtid opleve  
en gentagelse af Apple-gruppen’s tidligere grove kriminalitet. ” 

Hertil forklarede han, at han aldrig har set denne rapport, ligesom han ikke har set lignende rap-
porter om Peter Døllner, Jan Weimann, Niels Jørgensen og Torkil Lauesen.  

Han er ikke bekendt med, hvordan sagen mod Niels Jørgensen blev sluttet, herunder om den blev 
afgjort med et bødeforlæg eller endte med en retssag. Han husker heller ikke, om han drøftede 
med Edeling, hvorvidt Niels Jørgensen skulle genafhøres, og herunder eventuelt foreholdes resul-
tatet af den tekniske erklæring, som Københavns Politi havde modtaget, og hvoraf det fremgik, at 
der i en sag fra Århus havde været et kørekort af samme forfalskningstype som det, Niels Jørgen-
sen havde benyttet sig af. Han blev foreholdt rapport af 6. august 1986 ”Vedr.: Niels JØRGENSEN, 
…”, ”Emne: APPLE-gruppen.” udarbejdet af ham vedrørende samtale med Steen Edeling, hvoraf 
fremgår, at Edeling oplyste, at Niels Jørgensen var tilsagt til afhøring på station 4 den 7. august 
1986, og da Niels Jørgensen ikke havde ladet høre fra sig, måtte det formodes, at Niels Jørgensen 
ville komme på det anførte tidspunkt, og at rapport vedrørende afhøringen senere ville tilgå PET. 
Hertil forklarede han, at han ikke erindrer samtalen, herunder om de drøftede, hvad Niels Jørgen-
sen skulle spørges om. Han husker ikke, om genafhøringen blev gennemført, og han er ikke be-
kendt med drøftelser om, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at gennemføre en genafhøring af Niels 
Jørgensen. Foreholdt, at Steen Edeling i sin forklaring for kommissionen den 13. april 2012 forkla-
rede, at det lå i luften fra PET’s side, at sagen gerne skulle sluttes uden genafhøring af Niels Jør-
gensen, forklarede han, at han ikke kan se, hvad PET’s interesse skulle være heri. PET var interes-
seret i, at sagen blev behandlet som enhver anden sag, mens PET sideløbende havde sin egen ef-
terforskning. Foreholdt, at Steen Edeling desuden forklarede, at Edeling havde fået det klare ind-
tryk fra ham, at Niels Jørgensen ikke måtte få fornemmelse af, at der var andre end det alminde-
lige politi, som interesserede sig for sagen, hvilket blandt andet fik Edeling til at afstå fra at genaf-
høre Niels Jørgensen, forklarede han, at han ikke husker dialogen med Edeling i detaljer, men hans 
fokus var alene den del af efterforskningen, der havde interesse for PET, og i den sammenhæng at 
få informationer herom fra Edeling. Han mindes ikke at have instrueret Edeling om, hvordan han 
skulle håndtere sagen.  
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Foreholdt bilag vedrørende Niels Jørgensens vedtagelse den 19. september 1986 af bødeforlæg 
for overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. stk. 1, forklarede han, at han intet kendskab har 
hertil, herunder om baggrunden for bødeforlægget. Foreholdt, at sagen desuden blev behandlet i 
retten som en tilståelsessag om overtrædelse af straffelovens § 164 og § 293, men efterfølgende 
trukket tilbage og henlagt, forklarede han, at han heller intet kendskab har hertil.  

Kl. 15.50 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 44 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 20. april 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 Hans Christian Thomsen. 

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Ebbe Mogensen, advokat Stine Gry Johannessen, ad-
vokat Torben Koch, advokat Lars Buurgaard Sørensen 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. 

Hans Christian Thomsen forklarede blandt andet, at han i 1981 blev konstitueret dommer i Kø-
benhavns Byret, og i 1982 blev han udnævnt til dommer samme sted. Han var i Københavns Byret, 
indtil han blev udnævnt til landsdommer i 1995. 

Foreholdt, at der på retsmødebegæring af 24. oktober 1986 vedrørende Niels Jørgensen, er stem-
plet ”12. afd. 24. OKT. 86” forklarede han, at han vil gå ud fra, at det betyder, at sagen er modta-
get i Københavns Byret på den angivne dato.  

Han blev foreholdt, at der på udskrift af retsbog af 11. februar 1987 vedrørende sigtede Niels Jør-
gensen øverst er anført følgende ”k.f.p. 207499-86”. Hertil forklarede han, at han vil antage, at 
”k.f.p.” er en forkortelse af ”kontoret for politisager”. Foreholdt, at det fremgår af retsbogen, at 
han var dommer i sagen, forklarede han, at han ikke husker sagen, herunder retsmødets forløb. 
Ud fra retsmødebegæringen og retsbogen vil han mene, at sagen har været registreret som en 
tilståelsessag. Henset til, at der var beskikket en forsvarer for den sigtede, vil han antage, at der 
har været lagt op til en strengere sanktion end bødestraf. Han vil tro, at det var anklagemyndighe-
den, der skulle foranledige forkyndelse af retsmødet for den sigtede i en sag af denne type.  

Af ovennævnte retsbog fremgår blandt andet som følger: 

Blekingegade-kommissionen 
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”… 
Dommeren beskikkede advokat Jan Schultz Lorentzen, der var mødt, som forsvarer 
for sigtede. 
...” 

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

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

Han blev foreholdt, at det fremgår af retsbogen, at sagen blev udsat til politiet til yderligere over-
vejelser, efter at Niels Jørgensen havde erkendt sig skyldig. Hertil forklarede han, at det forekom-
mer ham underligt, idet det i denne situation ville have været naturligt, at der var blevet afsagt 
dom på stedet. Han erindrer ikke baggrunden for, at sagen blev udsat. Han mener, at når en sag 
blev udsat som sket, da forblev sagens akter hos retten, der herefter afventede en tilbagemelding 
fra anklagemyndigheden. Foreholdt, at der på retsbogsudskriften er stemplet ”… i k.f.p. 19. FEB. 
1987”, forklarede han, at han vil tro, at det betyder, at retsbogsudskriften er indkommet til konto-
ret for politisager på den angivne dato.  

Foreholdt, at det fremgår af retsmødebegæringen, at Niels Jørgensen var sigtet for forsøg på 
brugstyveri af bil, jf. straffelovens § 293, stk. 1, jf. § 21, og for at have overtrådt straffelovens          
§ 164, stk. 1, ved at have oplyst sine generalia som værende en andens, med forsæt til at denne 
ville blive sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge, forklarede han, at efter hans opfat-
telse ville straffen herfor have været over bødeniveau dengang.  

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

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

Kl. 9.45 blev afhøringen afsluttet. 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 45 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 20. april 2012 kl. 9.50 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 Susan Schmiegelow med bisidder advokat John Petersen. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat Stine Gry Johannessen, advokat Torben Koch, advo-
kat Lars Buurgaard Sørensen 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. 

Susan Schmiegelow forklarede blandt andet, at hun i 1973 blev ansat som politifuldmægtig i Kø-
benhavns Politi. I maj 1986 blev hun politiassessor samme sted i afdeling N, narkotikaafdelingen. 
Omkring december 1986 kom hun til afdeling O. I juni 1987 fik hun af familiemæssige årsager en 
deltidsstilling som politifuldmægtig ved politiet i Hillerød. Hun er i dag politiassessor ved Nord-
sjællands Politi.  

I forbindelse med sin forberedelse til kommissionens afhøring af hende har hun blandt andet læst 
brev af 26. maj 1987 til Statsadvokaten for København fra Københavns Politi vedrørende en sag 
mod Niels Jørgensen. Brevet er underskrevet af hende, men hun husker ikke noget om sagen.  

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

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

Foreholdt, at retsmødebegæring af 24. oktober 1986 vedrørende Niels Jørgensen er journaliseret 
under samme journalnummer som stations 4’s sag vedrørende Niels Jørgensens overtrædelse af 
straffelovens § 164, forklarede hun, at advokatur O’s udarbejdelse af en sådan retsmødebegæring 
kunne journaliseres under det journalnummer, som sagen havde på den station, der havde frem-
sendt sagen til advokatur O. Foreholdt, at der på udskrift af retsbog af 11. februar 1987 er angivet 
journalnummeret ”k.f.p. 207499-86” forklarede hun, at hun ikke husker, hvornår i sagsbehandlin-
gen en sådan sag fik nyt journalnummer i advokatur O. At sagen på dette tidspunkt havde fået nyt 
journalnummer skyldes muligvis, at de ”hvide” og de ”grønne” sager havde forskellige løbenumre. 
Hun er ikke klar over, om det var anklagemyndigheden eller retten, der skulle foranledige indkal-
delse til retsmøde i en sag som den foreliggende forkyndt for den sigtede. Efter retsplejelovens 
regler om påtaleopgivelse kunne statsadvokaten inden for en frist på to måneder omgøre den un-
derordnede myndighedes beslutning om påtaleopgivelse. Beslutningen om omgørelse skulle for-
kyndes for den sigtede inden for den angivne frist. Retsmødebegæringen er dateret den 24. okto-
ber 1986, men det fremgår ikke, om den blev forkyndt for Niels Jørgensen inden udløbet af to-må-
neders-fristen.   

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

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

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

 
 



 300   

BILAG

 
 

”… 
Ved sagens begyndelse er der sket en opdeling af sagsbehandlingen, idet kriminalpo-
litiet behandlede et forhold for dokumentfalsk med hensyn til et kørekort og ordens-
politiet behandlede forholdene vedrørende brugstyveriet og den falske anklage. 
 
De behandlede forhold kom ikke samtidigt hertil, hvorfor forholdet vedrørende do-
kumentfalsk blev udsendt som bødeforlæg, der blev vedtaget og betalt den 19. sep-
tember 1986. Forholdet vedrørende brugstyveriet og falsk anklage blev først senere 
fremsendt som retsmødebegæring til Københavns Byret og registreret den 24. okto-
ber 1986 i 12. afdeling. 
 
Da der ved denne beklagelige sagsbehandling formentlig er sket en påtalebegræns-
ning ved udsendelse af bødeforlægget, skal jeg indstille at sagen for så vidt angår sig-
telserne for overtrædelse af straffelovens § 164, stk. 1 og § 293, stk. 1, jfr. § 21 hen-
lægges. 
 
Jeg har her i advokaturen indskærpet, at opmærksomheden skal være henledt på, at 
en situation som den foreliggende ikke opstår igen.” 

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

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

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

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

Hvis hun dengang var blevet bekendt med, at PET havde interesse i sagen, ville hun kunne have 
husket det i dag, hvilket ikke er tilfældet.  
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Foreholdt, at statsadvokaten ved påtegning af 12. juni 1987 tiltrådte indstillingen af 26. maj 1987 
om henlæggelse af sagen, forklarede hun, at hun ikke ved, hvordan sagen herefter blev færdigek-
spederet i Københavns Politi, idet hun den 1. juni 1987 var begyndt ved politiet i Hillerød.  

Kl. 10.30 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 

 



 302   

BILAG

 
 

 
Protokol nr.: 46 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 20. april 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 CC1 med bisidder advokat Torben Koch.  

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Jens Christensen, advokat Stine Gry Johannessen, ad-
vokat Lars Buurgaard Sørensen 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.  

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.  

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

Omkring den 1. december 1986, hvor hans arbejdsområde blev overvågning af PFLP og herunder 
Appel-gruppen, var Frank Jensen souschef i afdelingen, og afdelingslederen var Winther Hinge. Det 
var kun ham samt få af de andre sagsbehandlere og ledelsen, som beskæftigede sig med Appel-
gruppen. Han var den gennemgående sagsbehandler vedrørende Appel-gruppen fra sin tiltrædelse 
og frem til røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og drabet 
på en politibetjent den 3. november 1988, og han brugte 15-20 % af hans arbejdstid herpå. Under 
introduktionen til området fik han mundtlige briefinger og adgang til alt relevant materiale. I den 
forbindelse blev han bekendt med anholdelsen af Niels Jørgensen den 3. juni 1986 på Lobeliavej 
på Amager for forsøg på biltyveri mv. En del af det skriftlige materiale, som han fik adgang til, be-
stod i et ringbind med materiale vedrørende de seneste hændelser på området. I ringbindet var 
blandt andet en hel del rapporter fra Københavns Politi om Lobeliavej-forholdet, og der var nogle 
enkelte rapporter om kontakt mellem PET og Københavns Politi. Det fremgik, at det var Christian 
Dehn, der havde varetaget kontakten til Københavns Politi. Dehn var stoppet i afdelingen, da han 
tiltrådte. Det var hans indtryk, at Københavns Politi havde varetaget efterforskningen i sagen, og 
PET havde forsøgt at få flest mulig oplysninger ud af sagen til brug for overvågningen af Appel-
gruppen. Det fremgik, at der på et tidspunkt var gået noget galt, idet Niels Jørgensen var blevet 
sigtet og dømt for at have brugt et forfalsket kørekort, hvilket Niels Jørgensen fik en bøde på 500 
kr. for, men at sagen i øvrigt ”fusede ud”. Kollegaer oplyste ham om, at det beroede på en fejl fra 
Københavns Politis side. Foreholdt bilag vedrørende Niels Jørgens vedtagelse af 19. september 
1986 af bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. stk. 1, forklarede han, at han 
ikke mindes at have set dette bilag. Det kan godt være, at Niels Jørgensen fik et bødeforlæg, og 
således ikke blev dømt i retten. Efter hans opfattelse var man kommet til bunds i efterforskningen 
af Lobeliavej-forholdet, idet alle åbninger var undersøgt og havde ført til ”lukkede døre”. Han er-
indrer ikke at have hørt om aftaler mellem PET og Københavns Politi om opdeling af efterforsknin-
gen mellem dem, ligesom han ikke kan huske, at kørekortet var totalforfalsket, og om det var en 
type forfalskning, som man tidligere havde set.  

Af rapport af 29. juli 1986 udarbejdet af Dehn med følgende ”Emne: ”APPLE-gruppen”.” , ”Vedr.: 
Samtale med ka. CRAMER, Teknisk Afdeling, København.” fremgår blandt andet: 

”… 
På baggrund af vores samtale, er ”Aksel MORTENSEN - kørekortet” d.d. blevet rekvi-
reret fra Teknisk Afdeling i Århus, dette på foranledning af ka. CRAMER. 

Teknisk Afdeling, København, vil nu foretage en direkte sammenligning af det i sagen 
liggende kørekort. 

Resultatet af undersøgelsen vil senere tilgå til rapporten.” 
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Foreholdt dette, samt at man havde konstateret, at forfalskningen anvendt af Niels Jørgensen var 
af samme type som anvendt i sagen fra Århus, forklarede han, at han ikke husker nærmere herom. 
Hans fokus var på det fremadrettede arbejde, og det var hans indtryk, at efterforskningen af Lobe-
liavej-forholdet var afsluttet. Han blev foreholdt, at Steen Edeling i sin forklaring for kommissionen 
den 13. april 2012 blandt andet forklarede, at Edeling gav sagens akter og kosterne i sagen til 
Dehn. Hertil forklarede han, at han ikke på noget tidspunkt har set originalsagen. I PET’s sag var 
kopier af en hel del materiale fra Københavns Politi. Han blev foreholdt rapport af 6. august 1986 
”Vedr.: Niels JØRGENSEN,” ”Emne: APPLE-gruppen” udarbejdet af Dehn vedrørende samtale med 
Edeling, hvoraf fremgår, at Edeling ”meddelte d.d., at Niels JØRGENSEN er tilsagt til afhøring på 
station 4 den 7. august 1986. Tilsigelsen er afsendt for en uge siden og da Niels Jørgensen ikke har 
ladet høre fra sig, må det formodes, at han vil komme på det anførte tidspunkt. Rapport vedrø-
rende afhøringen senere ville tilgå afdelingen”. Hertil forklarede han, at han ikke husker, om Niels 
Jørgensen blev genafhørt. Han har ikke hørt om, at PET skulle have forsøgt at påvirke Københavns 
Politi til at behandle Lobeliavej-forholdet anderledes end normalt, og det er heller ikke hans ind-
tryk, at det var tilfældet.  

På tidspunktet for røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986 var der allerede etableret 
telefonaflytning på de fire nøglemedlemmer i gruppen, Jan Weimann, Torkil Lauesen, Peter Døll-
ner og Niels Jørgensen, idet denne aflytning havde kørt fra om sommeren 1986. Iværksættelsen af 
aflytningerne i sommeren 1986 lå før hans ansættelse, og han er ikke bekendt med, hvad bag-
grunden herfor nøjagtigt var. Han blev foreholdt følgende fra rapport af 28. august 1986 ”Vedr.: 
APPLE-gruppen.”:  

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

Hertil forklarede han, at han mener, at han så rapporten, dengang han satte sig ind i materialet om 
Appel-gruppen. Han mindes ikke, at der var drøftelser på grundlag af denne rapport mv. om at 
prøve at foranledige Københavns Politi til at ”gå hårdt til” Niels Jørgensen, blandt andet med fore-
holdelse af oplysningerne fremkommet vedrørende det totalforfalskede kørekort, herunder at 
forfalskningen var af samme type som det i sagen fra Århus.    
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Foreholdt rapport af 19. januar 1987 ”Vedr.: Møde på forlaget MANIFEST”, ”Emne: Apple-grup-
pen” udarbejdet af ham, hvoraf blandt andet fremgår, at der ifølge kladdebogen skulle afholdes 
møde på forlaget Manifest den 5. januar 1987 kl. 19.00, forklarede han, at ”kladdebogen” var en 
betegnelse for afskrifterne af aflytningerne. Afskrifterne blev normalt skrevet med gennemslags-
papir, således at der var 4-5 eksemplarer heraf. Originalerne blev opbevaret hos det personale, 
der skrev båndene af, og sagsbehandlerne fik 2-3 genparter til anvendelse i sagsbehandlingen. Det 
var ikke hans indtryk, at originalerne på noget tidspunkt blev destrueret, men han er ikke bekendt 
med, om det var tilfældet. Formålet med en sådan rapport var at registrere, at der havde været 
møde mellem gruppens medlemmer, idet det ikke skete særlig tit, at PET blev bekendt hermed. 
Afdelingslederen fik notatet til gennemlæsning. Herefter blev det registreret og lagt på sagen.  

Foreholdt rapport af 23. januar 1987 ”Vedr.: observation mod fa. Manifest …” ”Der blev i dag kl. 
1535 og kl. 1815 foretaget observation mod firmaet for evt. konstatering af lys, samt fremgangs-
måde ved aflåsning af indgangsdør. …” udarbejdet af PET, forklarede han, at formålet med obser-
vationen muligvis var at forberede installation af aflytningsudstyr i Manifests lokaler. PET havde 
konstateret, at der kom meget lidt ud af telefonaflytningerne. Det var bagrunden for ønsket om 
rumaflytning.  

Han blev foreholdt rapport af 28. januar 1987 til retten udarbejdet af ham med anmodning om 
fristforlængelse vedrørende tilladelse til rumaflytning hos Torkil Lauesen. Af rapporten fremgår, at 
baggrunden for ønsket om rumaflytning var, at der ikke fra aflytningen af Lauesens telefon var 
tilgået sagen nye informationer. Desuden fremgår det, at rumaflytningen endnu ikke var etableret. 
Yderligere blev han foreholdt rapport af 2. februar 1987 til retten udarbejdet af ham med begæ-
ring om ophør af kendelse om tilladelse til rumaflytning af Manifests lokaler. Af denne rapport 
fremgår blandt andet, at Manifest havde opsagt lejekontrakten vedrørende sine lokaler. Hertil 
forklarede han, at han ikke husker, hvorfor der ikke var blevet etableret rumaflytning i Manifests 
lokaler. Efter at det var opgivet at installere rumaflytning i Manifests lokaler ønskede PET at fore-
tage rumaflytning i lokalerne i en café, som blandt andre medlemmer af Appel-gruppen var ved at 
etablere. Cafeen hed Café Liberation. Han blev foreholdt rapporter af 2. februar 1987 til retten 
udarbejdet af ham med anmodninger om tilladelse til aflytning af cafeens telefon og lokaler. Hertil 
forklarede han, at retten tog anmodningerne til følge. Telefonaflytningen blev straks iværksat, 
mens rumaflytningen først blev etableret efter røveriet mv. i Købmagergade. Indtil da var vurde-
ringen, at risikoen ved installering af udstyr til rumaflytning i cafeens lokaler var for stor.   

Af rapport af 24. februar 1987 ”Vedr.: Samtale om røveriet i Daells Varehus den 22. december 
1986.” Emne: Apple-gruppen i Danmark” udarbejdet af ham fremgår blandt andet:  

”… 
Ifølge kladdebogen den 25. december 1986 udspandt der sig følgende samtale mel-
lem Thorkild LAUESEN og hans mor´s tidligere samlever Leif … 
LAUESEN foretager opkald til nummer …, der tilhører hans mor … 
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Thorkild: Ønsker god jul 
LEIF: Takker for ”det nyttige udstyr” - spørger, om det ikke var besværligt at få det 
samtidig med de 5 millioner? 
Thorkild: Nej, det gik – (pinlig tavshed??) 
LEIF: Griner ….. det er den slags småting, der sommetider fælder. 
Thorkild: Ja, - når jeg nu var i Dalle Valle -. 
… 
Nævnte bånd vil blive opbevaret indtil videre...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke husker baggrunden for, at rapporten først blev skrevet 
ca. to måneder, efter at samtalen fandt sted. Efter hans opfattelse var det ikke en seriøs samtale, 
men man kunne fornemme på optagelsen, at Lauesen var påvirket af spørgsmålet om de 5 millio-
ner. Det var en del af en samtale, hvor Lauesen også talte med sin mor, og Lauesens kone deltog 
også i samtalen. Samtalen var et meget svagt indicium for Appel-gruppens eventuelle andel i 
Daells Varehus-røveriet, hvilket var baggrunden for, at han besluttede, at båndoptagelsen skulle 
gemmes. Af ressourcemæssige årsager blev båndoptagelserne normalt opbevaret omkring tre 
måneder, hvorefter de blev overspillet i forbindelse med anvendelse af båndene til nye aflytnin-
ger. Vigtige passager blev derfor spillet over på en hovedspole, der ikke blev slettet. Han erindrer 
det ikke, men han drøftede helt sikkert samtalen med sine overordnede. I forbindelse med røve-
riet mod Daells Varehus bad Frank Jensen på gerningsdagen ham og en kollega om at køre ud til 
Manifests lokaler for at overvåge, om der skulle være nogle usædvanlige aktiviteter. Der var imid-
lertid ikke noget at bemærke, og efter en time eller halvanden returnerede de til afdelingen. En 
uges tid efter foretog han nogle undersøgelser af, hvor Appel-gruppens nøglepersoner havde be-
fundet sig på gerningstidspunktet for at konstatere, om det kunne udelukkes, at de havde været 
involveret i røveriet. Han konstaterede, at Peter Døllner havde kørt taxi om natten op til røveriet, 
Torkil Lauesen var ansat på et museum og havde ikke vagt på gerningstidspunktet, Jan Weimann 
var ikke på sin arbejdsplads den formiddag, og Niels Jørgensen var arbejdsløs. Ingen af dem kunne 
således udelukkes som gerningsmænd til røveriet. Han foretog undersøgelserne på egen hånd 
uden bistand fra observationsafdelingen. Sandsynligvis udarbejdede han rapporter om disse un-
dersøgelser. I princippet burde sådanne rapporter ligge både på en emnesag vedrørende Daells 
Varehus-røveriet samt på de pågældendes personsager. Rapportskrivningen var omstændelig, idet 
de skrev rapporterne i hånden, hvorefter de skulle renskrives af en kontordame. Han er ikke be-
kendt med, at der skulle have været kontakt mellem PET og Købehavns Politi i forbindelse med 
røveriet. Foreholdt, at Per Larsen i sin forklaring for kommissionen den 14. marts 2012 blandt an-
det forklarede, at PET henvendte sig til Københavns Politi umiddelbart efter røveriet med et tip 
vedrørende Appel-gruppen, forklarede han, at han ikke var bekendt hermed. Han mener ikke, at 
PET forsøgte at få materiale fra Københavns Politi om efterforskningen af Daells Varehus-røveriet.  

Foreholdt rapport af 16. februar 1987 ”Vedr.: Personlige forhold omkring Torkil LAUESEN.” udar-
bejdet af ham, hvoraf blandt andet fremgår, at det af kladdebogen den 11. februar 1987 fremgik, 
at Lauesen og hans kone muligvis skulle en uge til Malta i slutningen af april, og det af kladdebo-
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gen den 12. februar 1987 fremgik, at Lauesen havde fået et job på Rigshospitalet som histolabo-
rant, forklarede han, at formålet med en sådan rapport blandt andet var at registrere rejsen, idet 
det ikke kunne udelukkes, at rejsen til Malta ikke alene var en ferierejse.  

Han blev foreholdt rapport af 20. februar 1987 til retten udarbejdet af ham med anmodning om 
ophør af kendelse vedrørende tilladelse til aflytning af Torkil Lauesens telefon. Af rapporten frem-
går, at baggrunden for anmodningen var ”en resursemæssig prioritering, hvorfor den videre ef-
terforskning i sagen ville foregå på anden måde. Da der stadig efterforskes i sagen, anmoder Poli-
tiets Efterretningstjeneste om, at retten ikke informere Torkil LAUESENs om det nævnte indgreb”. 
Hertil forklarede han, at ud over, at PET var ressourcemæssigt presset, var der også en strategisk 
baggrund for anmodningen. Den strategiske overvejelse lå i, at de næsten ingen relevante infor-
mationer fik ud af telefonaflytningerne, hvorfor de måtte prøve en anden strategi. Telefonaflyt-
ningerne blev derfor reduceret til alene at blive bibeholdt på Jan Weimanns telefon, idet PET anså 
ham for at være lederen af Appel-gruppen, og på Café Liberations telefon.  

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

Han blev foreholdt rapport af 25. februar 1987 til retten udarbejdet af ham med anmodning om 
tilladelse til rumaflytning af Café Liberation. I rapporten blev der blandt andet henvist til, at Appel-
gruppen var mistænkt for at være involveret i sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i 
Glostrup den 7. juli 1980 og røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. 
marts 1983. Hertil forklarede han, at mistanken vedrørende Daells Varehus-røveriet ikke blev 
nævnt i rapporten, idet indicierne for Appel-gruppens eventuelle andel heri var for svage.       

Foreholdt brev af 26. maj 1987 fra Københavns Politi til Statsadvokaten for København med ind-
stilling om henlæggelse af sagen angående Lobeliavej-forholdet for så vidt angik sigtelserne mod 
Niels Jørgensen for overtrædelse af straffelovens § 164, stk. 1, og § 293, stk. 1, jf. § 21, samt stats-
advokatens tiltrædelse heraf ved påtegning af 12. juni 1987, forklarede han, at han ikke husker, 
om PET blev orienteret herom. Om det var før eller efter ovenstående brev fra Københavns Politi 
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til Statsadvokaten for København, at han fik oplysning om, at der var sket en fejl i Københavns Po-
litis håndtering af sagen, husker han ikke.  

Han blev foreholdt anmodning af 29. maj 1987 om kontrolregistrering af Jan Weimann, Torkil Lau-
esen, Peter Døllner og Niels Jørgensen udarbejdet af ham samt notits af 3. juni 1987 fra Rigspoliti-
chefens afdeling G til kriminalregisteret med anmodning om slettelse af de samme personer i KR. 
Af påtegning på notitsen fremgår blandt andet, at ”[politimesterens tjenestenummer] har d.d. 
resolveret at ovennævnte personers kontrolregistrering i KR skal slettes, hvilket KR er underrettet 
om.” Hertil forklarede han, at ikke husker, hvad dette drejede sig om, herunder hvad kontrolregi-
strering indebar. Han mener, at der på det tidspunkt var mulighed for at få noteret, at der skulle 
gives besked til PET, hvis der kom en nytilførsel til registeret om en given person.   

I juni måned 1987 eller 1988 var han sammen med en kollega på en overvågningsopgave på Café 
Liberation. Formålet med denne opgave var et forsøg på at afdække, hvilke af Appel-gruppens 
medlemmer der kom på Café Liberation. De prøvede at tage fotos med en lighter med indbygget 
kamera. Kvaliteten af fotografierne var imidlertid så ringe, at de ikke kunne anvendes. Han husker 
ikke, om de udarbejdede en rapport om denne overvågningsopgave.  

Foreholdt retsbog af 21. september 1987, hvoraf fremgår, at PET ikke ønskede fornyet aflytnings-
tilladelse vedrørende Hassan Abu-Dayas telefon, forklarede han, at Abu-Daya da var leder af PFLP i 
Danmark. Han vil antage, at baggrunden for, at der ikke ønskedes fornyelse, var, at PET havde kon-
stateret, at der ikke længere kom relevant information fra aflytningen af denne telefon. Abu-Daya 
havde åbnet et ismejeri, og PET antog, at det fremover var fra en telefon i denne forretning, at 
Abu-Daya ville føre samtaler af betydning, hvorfor man ønskede at aflytte denne telefon i stedet. 
Han blev foreholdt rapport af 9. oktober 1987 vedrørende Abu-Daya udarbejdet af ham. Hertil 
forklarede han, at rapporten formentlig var en opsamling af, hvilke oplysninger PET havde om 
Abu-Daya. Han husker ikke, om han udarbejdede rapporten på eget initiativ eller på foranledning 
af en af sine foresatte. Begge dele er muligt.  

Af rapport af 14. oktober 1987 ”Vedr.: PFLP-kontakt til en ansat i Café Liberation.” udarbejdet af 
ham fremgår blandt andet: 

”… 
Konklusion: 
Det er næsten fastlagt, at JØRGENSEN og … er vidende om hinandens kontakter til 
PFLP, men der foreligger ingen umiddelbare spor, om … er vidende om APPLE-  
gruppens eksistens og dens økonomiske kriminalitet til fordel for PFLP.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at ”Appel-gruppens økonomiske kriminalitet til fordel for PFLP” 
var en arbejdshypotese, som PET havde stor tillid til blandt andet på baggrund af oplysningerne i 
forbindelse med røveriet i Lyngby.   
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Han blev foreholdt rapport af 12. oktober 1987 til retten udarbejdet af ham med anmodning om 
forlængelse af kendelse, der udløber den 19. oktober 1987 til rumaflytning af Café Liberation. Af 
rapporten fremgår blandt andet, at det ”endnu ikke har været muligt at etablere aflytningen af 
cafeen, hvorfor der af denne kanal ikke er tilgået sagen nye informationer.” Hertil forklarede han, 
at det fortsat var blevet fundet for risikofyldt at installere apparater til brug for rumaflytningen, 
hvorfor det ikke var sket endnu. Foreholdt retsbog af 19. oktober 1987 om samme aflytningstilla-
delse, hvoraf blandt andet fremgår, at den mødende anklager redegjorde for sagen og bemær-
kede, at der ikke ønskedes fornyet aflytningstilladelse. Hertil forklarede han, at den ændrede 
holdning hos den mødende anklagers side i forhold til hans indstilling antageligvis har skyldtes det 
forhold, at PET havde haft tilladelse til etablering af aflytningen siden februar 1987, uden at det 
var lykkedes at etablere den. 

Foreholdt rapport af 29. oktober 1987 ”Vedr.: Vidneafhøring den 23. oktober 1987 omkring Niels 
JØRGENSENS anholdelse den 3. juni 1986.” udarbejdet af ham om hans afhøring af de forurettede 
i Lobeliavej-forholdet, forklarede han, at episoden på Lobeliavej forekom ham underlig og ”hullet”, 
hvorfor han foretog en efterafhøring af de forurettede. Han erindrer det ikke konkret, men nor-
malt ville et sådant tiltag altid ske efter drøftelse med en af hans foresatte, formentlig Frank Jen-
sen. Han sagde til de forurettede, at han kom fra en specialafdeling i kriminalpolitiet, som beskæf-
tigede sig med uopklarede røverier. PET var på det tidspunkt også en kriminalafdeling. Formålet 
med efterafhøringen var at komme længere ned i detaljerne og eventuelt få nye oplysninger, der 
ikke havde været fremme i forbindelse med de oprindelige afhøringer. Foreholdt, at det fremgår af 
rapporten, at han foreviste de forurettede fotos af blandt andre Jan Weimann, Torkil, Lauesen og 
Niels Jørgensen, forklarede han, at det utvivlsomt var nogle af PET’s egne fotos. Normalt ville en 
sådan fotoforevisning også først ske efter drøftelse med en af hans foresatte. Han rekvirerede ikke 
akter fra Københavns Politi i forbindelse med sin forberedelse af genafhøringen af de forurettede. 
Han ved ikke, hvor kosterne fra Lobeliavej-forholdet da befandt sig. Han har kun set fotos af ko-
sterne. 

Han blev foreholdt rapport af 22. april 1988 ”Vedr.: Efterforskning mod Hassan Abu-Daya.” Hertil 
forklarede han, at rapporten kunne være en opsummering af, hvad der var kommet ud af en aflyt-
ning i de foregående fire uger til brug for en anmodning om forlængelse af tilladelse hertil.   

Foreholdt retsbog af 22. august 1988, hvoraf fremgår, at den mødende anklager redegjorde for 
sagen bemærkede, at der ikke ønskedes fornyet aflytningstilladelse af Café Liberations telefon, 
forklarede han, at han ikke husker baggrunden for, at man sluttede denne aflytning. 

I forbindelse med røveriet mv. i Købmagergade kom Frank Jensen om morgenen ned på hans kon-
tor og bad ham sammen med en kollega om at tage ud til Café Liberation for at overvåge aktivite-
terne på cafeen. De kom dertil ved ti-elleve-tiden om formiddagen og fik en kop kaffe, som Niels 
Jørgensen serverede. De var i cafeen omkring en times tid. Radioen var tændt i cafeen, og på et 
tidspunkt blev røveriet mv. i Købmagergade nævnt i radioavisen. Under dette indslag var deres 
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fokus på Niels Jørgensen, der imidlertid ikke fortrak en mine. Det eneste, der var at bemærke, var, 
at Niels Jørgensen så træt ud, men det kunne skyldes, at han da havde et stort alkoholforbrug. Han 
husker ikke, om der var kollegaer, som fik andre observationsopgaver vedrørende Appel-gruppens 
medlemmer på gerningsdagen.  

Samme eftermiddag eller dagen efter fik han til opgave af enten Frank Jensen eller Per Larsen at 
fremfinde en sammenskrivning om Appel-gruppen og aflevere den til Københavns Politi. Det var 
en sammenskrivning, som han mener, at Erling Hjorth havde udarbejdet i 1986. Rapporten var en 
faktarapport på fem til seks sider, hvor de enkelte medlemmer af Appel-gruppen blev nævnt, og 
der var blandt andet redegjort for, hvad de gennem årene havde været mistænkt for. Som han 
husker det, var det ikke den tidligere foreholdte rapport af 28. august 1986 ”Vedr.: APPLE-
gruppen.”, som han skulle aflevere til Københavns Politi. Det kan have været en tilrettet rapport 
udarbejdet på grundlag af denne. Han afleverede rapporten til chefen for afdeling C i Københavns 
Politi, Kurt Olsen. Kurt Olsen havde ”rygende travlt, og der var en bunke papirer på hans skrive-
bord”. Efter at han mundtligt havde redegjort for rapportens indhold, herunder at PET ingen bevi-
ser havde mod Appel-gruppen, sagde han, at Kurt Olsen kunne orientere sig nærmere i rapporten. 
Kurt Olsen takkede, lagde rapporten på bordet, hvorefter han tog den store bunke papirer og lag-
de dem ovenpå rapporten, så den lå underst.  

Efter hans tilbagerapportering om mødet med Kurt Olsen blev det besluttet, at man i PET selv 
etablerede en arbejdsgruppe, der skulle fremfinde deres viden og materiale om Appel-gruppen. 
Det var enten Per Larsen eller Frank Jensen, der tog initiativet her til. Ud over ham selv husker han 
ikke med sikkerhed, hvem der i øvrigt var med i gruppen, der kom til at bestå af seks til otte med-
arbejdere fra PET. Der blev endvidere etableret overvågning og aflytning af nøglepersoner, herun-
der Appel-gruppens medlemmer. Efter ca. 14 dage kom to kollegaer fra Københavns Politi, Steffen 
Steffensen og Henrik Bjerg, ind i gruppen. De var begge positive, og der var et godt samarbejde 
med dem. Da der var gået omkring en måned, blev der etableret en arbejdsgruppe, der skulle sid-
de i afdeling C hos Københavns Politi, og som skulle arbejde med fokus rettet mod Appel-gruppen. 
Christian Medom indgik blandt andre i denne nye arbejdsgruppe. Han deltog ikke selv heri. Han 
fortsatte med sine sædvanlige arbejdsopgaver i PET og fik løbende en lang række opgaver med at 
yde bistand til arbejdsgruppen. Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn 
Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 154: 

”… 
Efter røveriet blev kriminalassistenterne Henrik Bjerg og Steffen Steffensen udlånt til 
PET, så de kunne gennemgå det historiske materiale omkring Appel-gruppen. I et lo-
kale i PET-hovedkvarteret på Bellahøj sad de to politifolk og læste sig igennem flere 
flyttekasser med båndudskrifter af aflytninger og observationer. Men under arbejdet 
blev de konstant overvåget af PET-folk. Først da PET-agenterne selv klagede til deres 
chef, Per Larsen, over at de skulle bruge tid på at overvåge det almindelige politi, blev 
der lempet på kontrollen. Alligevel måtte Bjerg og Steffensen opleve at blive truet 
med en tjenestemandssag, hvis de delte deres nye viden med andre kolleger 
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...” 

Hertil forklarede han, at han ikke kan genkende det beskrevne. Han møder fortsat Henrik Bjerg og 
Steffen Steffensen, og der har på intet tidspunkt været mislyde mellem dem. De har aldrig over for 
ham givet udtryk for, at de følte sig hæmmede i deres arbejde i arbejdsgruppen. Han kan ikke fo-
restille sig, at de er blevet truet med en tjenestemandssag. De er formentlig på sædvanlig vis ble-
vet orienteret om, at de ikke måtte dele deres viden om efterforskningsmateriale med deres kol-
legaer uden PET’s accept heraf.  

Han blev foreholdt, at der i september 1989 blev sendt et telegram fra Danmission i New York til 
Udenrigsministeriet med kopi til blandt andre PET. I telegrammet blev der blandt andet refereret 
til en samtale, som Danmarks daværende udenrigsminister havde haft med Taysir Kuba, der under 
samtalen ”indskød at være rede til at træde frem i en dansk retssal”. Desuden blev han foreholdt, 
at PET i forbindelse med folketingsspørgsmål nr. 685 i 2008 (Alm. Del) om Taysir Kubas tilkendegi-
velse foretog en undersøgelse af PET’s håndtering af telegrammet. I anledning af denne undersø-
gelse eller en senere intern undersøgelse er der udarbejdet et håndskrevet notat, hvor hans navn 
er anført sammen med navnene på nogle andre medarbejdere fra PET. Af en notits af 3. juni 2008 
”Vedr.: Referat af udenrigsministerens samtale med repræsentanter for PLO den 25. september 
1989 i New York” udarbejdet af PET fremgår, at disse andre medarbejdere var blevet kontaktet 
angående deres kendskab til håndteringen af telegrammet. Hertil forklarede han, at han hørte om 
telegrammet på et langt senere tidspunkt end Blekingegade-sagen, og ingen har henvendt sig til 
ham med spørgsmål om hans eventuelle kendskab hertil.  

Kl. 14.05 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 47 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 25. april 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 Jørn Moos med bisidder advokat Jens Christensen.  

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Torben Koch ved advokat Martin Cumberland, advokat 
Stine Gry Johannessen, advokat Ebbe Mogensen og advokat Lars Buurgaard Sørensen 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. 

Jørn Moos forklarede blandt andet, at han i 1966 blev ansat i Københavns Politi. I efteråret 1986, 
hvor han var kriminalassistent, kom han til røveriafdelingen og blev leder af CX-gruppen. Røveriaf-
delingens chef var kriminalinspektør Kurt Olsen. I 1989 blev han tilknyttet planlægningsafdelingen 
i Københavns Politi samtidig med, at han var efterforskningsleder i Blekingegade-sagen. I forbin-
delse med retssagen mod Blekingegade-banden blev han en form for bisidder for statsadvokat H. 
C. Abildtrup. Han blev i 1997 kriminalinspektør i Lyngby. Her var han indtil sin pensionering.  

I CX-gruppen havde de på tidspunktet for røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986 en 
større efterforskning i gang mod nogle personer, der var mistænkt for at stå bag en række røverier 
mod blandt andet guldsmedeforretninger på Østerbro. Under en aflytning af disse personer var 
der på gerningsdagen for Daells Varehus-røveriet to af de aflyttede, der talte om, at det kunne 
være deres ven Mogens ”Nivå”, som stod bag røveriet. På den måde blev CX-gruppen involveret i 
et af sporene i efterforskningen af røveriet, der i øvrigt blev efterforsket på sædvanlig vis af afde-
ling C’s røverigruppe, hvis leder var kriminalassistent Niels Bach Christensen. Kurt Olsen var som 
chef for hele røveriafdelingen chef for både afdeling C’s røverigruppe og CX-gruppen. Efter at alle 
sædvanlige efterforskningsskridt var afprøvet uden held, blev det besluttet, at CX-gruppen skulle 
tage sig af den videre efterforskning. Henrik Bjerg, der fra begyndelsen af havde været med i afde-
ling C’s røverigruppes efterforskning af røveriet, blev på et tidspunkt tillknyttet CX-gruppen. Fore-

Blekingegade-kommissionen 
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holdt, at Henrik Bjerg i sin forklaring for PET-kommissionen den 23. april 2008 blandt andet forkla-
rede, at han i maj 1987 blev tilknyttet CX-gruppen, forklarede han, at det kan godt kan passe, idet 
CX-gruppen i den første periode efter overtagelsen af hele efterforskningen af røveriet havde haft 
fokus på personkredsen med tilknytning til Mogens ”Nivå”, og først da dette ikke førte til noget, 
blev Henrik Bjerg tilknyttet gruppen. Efterfølgende efterforskede de mod en række andre perso-
ner, hvilket gav en del sidegevinster, men de fik ikke et gennembrud i efterforskningen af røveriet 
mod Daells Varehus. Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos gen-
åbner Blekingegadesagen” s. 129:  

”… 
Få dage efter røveriet ringede kriminalassistent Karsten Høy fra Lyngby Politi til Røve-
riafdelingen i København. Han var yderst nervøs for at sige noget direkte, for han 
frygtede, at det kunne koste ham jobbet at afsløre sin hemmelighed. Alligevel tog han 
en dyb indånding og fortalte, at han havde stået for efterforskningen af Lyngby-kup-
pet, og mente, at det ville være en rigtig god idé, hvis Røveriafdelingen med det 
samme rettede henvendelse til PET. 
...” 

Hertil forklarede han, at han dengang ikke fik at vide, at Høy Petersen havde kontaktet Køben-
havns Politi som beskrevet, hvilket undrer ham. Han er ikke bekendt med, hvem hos Københavns 
Politi, som Høy Petersen talte med. Dengang var han heller ikke bekendt med, at der i forbindelse 
med efterforskningen af røveriet mod Daells Varehus var kontakt mellem Københavns Politi og 
PET. Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingega-
desagen” s. 129 i forlængelse af det ovenfor citerede:   

”… 
Det gjorde Københavns Politi. Om det skete på grund af opringningen fra Karsten Høy 
er uvist, for Høy udbad sig af gode grunde fuld diskretion. Under alle omstændighe-
der fik Røveriafdelingens chef, Niels Bach, sat et møde op med efterretningstjenesten.  
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke hørte herom dengang. I CX-gruppen havde de ikke nogen for-
nemmelse af, at PET kunne have kendskab til, hvem gerningsmændene til røveriet eventuelt kun-
ne være. Han havde et fint samarbejde med PET i andre sager, og det havde derfor været naturligt 
for ham at kontakte PET, hvis de havde haft en sådan fornemmelse.  

Henrik Bjerg, Jan Andersen og formentlig Flemming Bengtsen fra CX-gruppen var i forbindelse med 
efterforskningen af røveriet mod Daells Varehus ude hos Lyngby Politi for at se akterne fra efter-
forskningen af røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983. 
De var blevet opmærksom på sagen fra Lyngby under deres gennemgang af tidligere sager i Dan-
ske Politiefterretninger, hvor grovere, uopklarede forbrydelser blev beskrevet. Han husker ikke, 
om han dengang var bekendt med, at de var ude hos Lyngby Politi, eller det først var i forbindelse 
med senere drøftelser med Henrik Bjerg og Jan Andersen, at han fik denne viden. Disse senere 
drøftelser fandt først sted efter Jan Andersens udtalelser til Berlingske Tidende trykt i en artikel 
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den 9. marts 2008. Han mener, at det var på eget initiativ, at de tre medarbejdere fra afdeling CX 
tog ud til Lyngby Politi. Det var erfarne efterforskere ”med fingerspidsfornemmelser”, og de behø-
vede ikke ”at vende det højere oppe”, inden de foretog et sådant efterforskningsskridt.  

Han blev foreholdt notat af 10. oktober 1991 ”i anledning af Rigsadvokatens spørgsmål om i hvil-
ket omfang, de tiltalte på gerningstidspunkterne for de tidligere røverier (f.eks. Glostrup, Ved Ve-
sterport og Lyngbygårdsvej) har været mistænkt for disse.” udarbejdet af ham, hvoraf blandt an-
det fremgår:  

”… 
LYNGBYGÅRDSVEJ, særligt farligt røveri mod pengetransport, begået den 2. marts 
1983. 
Undersøgelserne foretaget efter forbrydelsen af Lyngby politi og politiets efterret-
ningstjeneste gav ud fra de tiltaltes politiske aktiviteter og mulige færden med 2 i 
Frankrig anholdte/fængslede personer med et tilhørsforhold til pflp, der dengang blev 
fundet i besiddelse af et stort dansk pengebeløb, indikationer men intet konkret  
mistankegrundlag for de nu tiltaltes forbindelse til forbrydelsen.” 

Hertil forklarede han, at det citerede var udtryk for hans opfattelse på det tidspunkt, hvor han 
skrev det. I dag er hans opfattelse en anden på baggrund af de efterfølgende oplysninger, som han 
har fået, herunder om Lyngby Politis oplevelse af samarbejdet med PET. Forløbet af efterforsknin-
gen dengang kan bero på flere faktorer, herunder ledelsen i Lyngby Politi, sagsbehandlerne, PET 
og den daværende politiske situation. Han kan ikke pege konkret på, hvor fejlene blev begået. For 
hans eget vedkommende havde han altid en solid ledelsesmæssig opbakning i Københavns Politi i 
forbindelse med kontakt til PET, og hans egen oplevelse af samarbejdet med PET under efter-
forskningen af Blekingegade-sagen var, at det var fremragende. På et tidspunkt efter sin ansæt-
telse som kriminalinspektør i Lyngby Politi sagde politimester Søren Sørensen under en drøftelse 
af Lyngby-sagen til ham, at det kunne godt være, at det var gået anderledes med sagen, hvis han 
med sit ”gå-på-mod” da havde været i Lyngby.  

Af ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 89 f fremgår blandt 
andet:   

”… 
Det er Jim selv, der har ringet til mig så mange år efter. Han er tilsyneladende ivrig ef-
ter at fortælle sin historie. 
… 
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, … 
… 
Kan det virkelig være rigtigt, at PET allerede fra begyndelsen var involveret i Lyngby- 
sagen? Var Per Larsen i Lyngby allerede samme dag, som røveriet blev begået?…” 
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Foreholdt dette, forklarede han, at Jim Olsen i 2008 henvendte sig til ham. Efter at kontakten var 
skabt, mødtes de i Lyngby, og hans efterfølgende samtale med Jim Olsen blev optaget af TV2 i for-
bindelse med optagelserne til en dokumentarudsendelse. Jim Olsen havde ikke været kontaktet af 
fjernsynsstationerne, inden Jim Olsen kom til ham. Hans første tanke, da Jim Olsen fortalte ham, at 
Per Larsen havde været til stede ved afhøringen af Jim Olsen på gerningsdagen på nærpolitistatio-
nen, var, at det ikke kunne passe, men på den anden side kunne han ikke afvise, at Per Larsen som 
ny kriminalinspektør i PET havde været så nysgerrig, at Per Larsen ville ud og ”høre det fra hestens 
egen mund”. Han blev foreholdt, at Per Larsen i sin forklaring for kommissionen den 14. marts 
2012 blandt andet forklarede, at det var taget ud af den blå luft, at Per Larsen skulle have afhørt 
Jim Olsen som beskrevet. Hertil forklarede han, at Per Larsen har givet udtryk for tilsvarende over 
for ham. Foreholdt, at en af de betjente, som afhørte Jim Olsen på gerningsdagen hed Neergaard 
Larsen, forklarede han, at da han stillede sig tvivlende over for Jim Olsens oplysning, beskrev Jim 
Olsen Per Larsens udseende for ham, og Jim Olsen oplyste, at ud fra sit kendskab til Per Larsen fra 
medierne, var han ikke i tvivl om, at Per Larsen havde deltaget i afhøringen. Han blev foreholdt, at 
kommissionen ikke har fundet rapporter eller andet, som understøtter Jim Olsens forklaring her-
om. Hertil forklarede han, at det har han heller ikke i forbindelse med sin gennemgang af Blekin-
gegade-sagen mv., men det er ikke altid, at rapporter og andet materiale befinder sig der, hvor det 
burde. Han blev foreholdt, at Jim Olsen i sin forklaring for kommissionen den 11. april 2012 blandt 
andet forklarede, at PET på Jim Olsens arbejdsplads havde forevist denne sort/hvide fotos af dansk 
udseende personer, at fotografierne var optaget i en park i Paris eller i Schweiz, og at Jim Olsen 
genkendte en mand og en kvinde på fotografierne. Hertil forklarede han, at det svarer til, hvad Jim 
Olsen fortalte ham. Han var bekendt med, at PET havde taget fotografier af Blekingegade-bandens 
medlemmer, og han kunne heller ikke i øvrigt afvise, at Jim Olsens forklaring var korrekt, hvilket 
også er hans opfattelse i dag. Hvis han ikke havde troet på Jim Olsens forklaring, ville han ikke have 
gengivet den i bogen.  

Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesa-
gen” s. 94:  

”… 
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. Og at dømme efter 
PET’s halvfordækte henvendelser til øjenvidner som Jim Olsen må man næsten an-
tage, at PET havde meget mere i ærmet. 
...” 

Hertil forklarede han, at han efter Jim Olsens henvendelse havde forsøgt at komme til at tale med 
Per Larsen for at efterprøve nogle af udsagnene fra Jim Olsen. Per Larsen besvarede imidlertid ikke 
hans henvendelser, og på et tidspunkt fortalte Hanne Bech Hansen ham, at Per Larsen var sur på 
ham. Han har læst Jim Olsens forklaringer som gengivet i politirapporter, og han har blandt andet 
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konstateret, at Jim Olsen ikke er foreholdt rapporterne og ikke har underskrevet dem eller på an-
den vis godkendt dem. Journalisterne Jeppe Facius og Anders-Peter Mathiesen havde kontakten 
med Høy Petersen i forbindelse med skrivningen af bogen. Gengivelsen af Høy Petersen og Johan-
nes Pedersens opfattelse af kontakten med PET er - ud over journalisternes samtaler med dem - 
baseret på en række yderligere kilder, herunder PET-kommissionens beretning og Peter Øvig 
Knudsens bog ”Blekingegadebanden”. 

I forbindelse med røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og 
drabet på en politibetjent den 3. november 1988 var det Niels Bach Christensen og ham, der le-
dede selve efterforskningen. Under efterforskningen havde de løbende ledermøder med Kurt Ol-
sen. Vicepolitidirektør Annemette Møller fulgte også hele tiden med i efterforskningen, og politidi-
rektøren blev løbende informeret. Blandt en lang række tip var blandt andet et tip på gerningsda-
gen fra PET. Tippet blev givet af Per Larsen, som ringede til Københavns Politi, formentlig Kurt Ol-
sen. Tippet drejede sig om Appel-gruppen. Per Larsen gav navnene på gruppens medlemmer og 
oplyste, at PET ville iværksætte telefonaflytninger og observationer mod Jan Weimann, Torkil Lau-
sen, Niels Jørgensen og Peter Døllner. Kurt Olsen fortalte ham om tippet samme dag og gav udtryk 
for at være meget interesseret heri, samt at der skulle følges op herpå. I forlængelse heraf tog 
Henrik Bjerg og Steffen Steffensen fra CX-gruppen ud til PET med henblik på at vurdere det mate-
riale,  PET havde om Appel-gruppen. Det var hans indtryk, at PET gik helhjertet ind i samarbejdet 
om opklaringen af røveriet mv. Der kom også et tip fra Lyngby Politi vedrørende Appel-gruppens 
medlemmer. I Københavns Politi troede man, at tippet var fra kriminalinspektør Gerhard Rohwer. 
Vedkommende fortalte om en hemmelig efterforskning foretaget af Lyngby Politi og PET i forbin-
delse med røveriet i Lyngby i 1983 og nævnte herunder, at det formentlig ville koste ham jobbet at 
give tippet. Denne vinkel havde Henrik Bjerg og Steffensen derfor med, da de kom ud til PET efter 
røveriet. Langt senere er han blevet bekendt med, at det var Høy Petersen, der gav tippet. Han 
blev foreholdt, at Gerhard Rohwer i sin forklaring for kommissionen den 2. marts 2012 blandt an-
det forklarede følgende: 

”… 
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 Ol-
sen omkring tre uger efter gerningsdagen og oplyste, at hans medarbejdere havde en 
fornemmelse af, at der kunne være en sammenhæng med røveriet i Lyngby i 1983. 
Han tilbød, at Københavns Politi kunne komme ud til dem for at se akterne, eller de 
kunne sende akterne til Københavns Politi. Der gik imidlertid 3-4 uger, uden at der 
kom henvendelse fra Københavns Politi omkring tilbuddet. Efter drøftelser med Jo-
hannes 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...” 

Hertil forklarede han, at han slet ikke kan genkende denne beskrivelse af forløbet. 
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Foreholdt, at Steen Edeling i sin forklaring for kommissionen den 13. april 2012 blandt andet for-
klarede at have givet et tip om Niels Jørgensen som mulig gerningsmand i forbindelse med røveri-
et mv. i Købmagergade, forklarede han, at han ikke har set en rapport eller hørt herom i forbindel-
se med efterforskningen.  

Henrik Bjerg og Steffen Steffensen kom jævnligt ind til Kurt Olsen og briefede om forløbet af deres 
gennemgang af materiale hos PET. Kurt Olsen orienterede ham og Niels Bach Christensen om ho-
vedindholdet af briefingerne og refererede blandt andet, at Bjerg og Steffensen ikke måtte tage 
kopier af materialet, og de måtte ikke omtale det for andre end Kurt Olsen. Bjerg og Steffensen 
gav udtryk for, at de i begyndelsen ikke havde tilfredsstillende arbejdsvilkår, når de var hos PET, 
men at det blev bedre.  

Da det efter omkring en måneds efterforskning kunne konstateres, at efterforskningen af de 
umiddelbare oplysninger i sagen ikke førte til noget, besluttede man at se på uopklarede grove 
røverier og at inddrage PET-materialet i den overordnede efterforskning. Til det formål blev der 
nedsat en arbejdsgruppe, hvori der indgik medarbejdere fra Københavns Politi, PET, Gladsaxe Po-
liti og Lyngby Politi. Gruppen kom til at bestå af syv mand. De ville også gerne have haft en medar-
bejder fra Glostrup Politi med i gruppen. Glostrup Politi ville imidlertid ikke afgive en medarbejder 
til gruppen. Afslaget fra Glostrup Politi blev ikke begrundet nærmere. Han var ikke bekendt med, 
at PET efter røveriet havde haft nedsat en intern arbejdsgruppe med fokus på Appel-gruppen, ind-
til den nye syvmands-gruppe med sæde i Københavns Politi blev nedsat, men han kunne se, at der 
måtte have været nogen i PET, som havde samlet materialet, og at der også var nogen i PET, som 
løbende fulgte efterforskningen også efter nedsættelsen af syvmands-gruppen. Kurt Olsen og han 
havde i forbindelse med oprettelsen af den nye gruppe været til et møde i PET med Per Larsen og 
Hanne Bech Hansen. Der havde været enighed om, at man gerne ville have medarbejdere fra alle 
de berørte politikredse i den nye arbejdsgruppe, og han havde efterfølgende været ude hos Lyng-
by Politi for at få udlånt en medarbejder til gruppen. Drøftelserne herom havde han haft med Ger-
hard Rohwer, og efter et ”noget trekantet forløb” var det mundet ud i, at Johannes Pedersen blev 
udlånt til arbejdsgruppen. Syvmands-gruppen begyndte sit arbejde i begyndelsen af december 
1988. Gruppen fik til huse i CX-gruppens gamle lokaler. Han var leder af gruppen. Samarbejdet 
med PET i forbindelse med syvmands-gruppen og i øvrigt under med efterforskningen af røveriet 
mv. i Købmagergade forløb optimalt. Han var selv ude i PET, og efter hans opfattelse fik han fri 
adgang til PET’s materiale, som han kunne spørge til, som han ville.   

I syvmands-gruppen skulle de indledningsvis redegøre for de tidligere røverier og herunder efter-
forskningen heraf. Johannes Pedersen skulle som repræsentant for Lyngby Politi redegøre for rø-
veriet i Lyngby. Johannes Pedersen lagde ud med at fortælle om det svenske spor. De øvrige sagde 
til Johannes Pedersen, at den oplysning ikke hang sammen med, at Københavns Politi havde fået 
et tip fra Lyngby Politi om, at der havde været et samarbejde mellem Lyngby Politi og PET, samt 
om et spor til pengene i Frankrig og de fire medlemmer af Appel-gruppen. Det blev Johannes Pe-
dersen, der var et følelsesladet menneske, ”mopset” over og ked af. Han foreslog, at Johannes 
Pedersen og han sammen kunne tage til Lyngby og tale med vicepolitimester Galle, der ville kunne 
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fortælle om det rigtige forløb af sagen. Johannes Pedersen havde sagt til ham, at hvis Johannes 
Pedersen på egen hånd sagde noget om det rigtige forløb, da ville det indebære, at Johannes Pe-
dersens blev afskediget og mistede sin pension. De tog herefter ud til Lyngby Politi og holdt et 
møde med Galle. Galle redegjorde for sagens forløb, herunder at man på et tidspunkt ikke kunne 
komme videre, da der blev lagt låg på sagen fra PETs og Justitsministeriets side. Hans umiddelbare 
reaktion var, at det ikke kunne passe, men det fastholdt Galle og Johannes Pedersen, hvilket var 
baggrunden for, at han skrev et notat af 23. december 1988 til Annemette Møller, hvori han an-
førte, at det ville være af afgørende betydning at få fastlagt, på hvilket grundlag efterforskningen 
af røveriet i Lyngby blev indstillet. Kurt Olsen og medarbejderne i syvmands-gruppen var oriente-
ret om hans henvendelse til Annemette Møller. Han blev blandt andet foreholdt følgende fra nota-
tet til Annemette Møller: 

”… 
I PET findes ingen notater i sagen - hvoraf at der er noget steds skulle ”være lagt låg 
på” - PET har stillet alt materiale til rådighed for sagen. 
...” 

Hertil forklarede han, at han anførte dette på baggrund af drøftelser med Per Larsen, som han 
havde et tæt samarbejde med under efterforskningen. Han husker ikke, om han på forhånd havde 
fortalt Annemette Møller, at han ville give hende dette notat, men hun var orienteret om pro-
blemstillingen. Han bad Annemette Møller henvende sig til Justitsministeriet på baggrund af nota-
tet, og det var således med henblik på at give hende et skriftligt grundlag for henvendelsen til mi-
nisteriet, at han havde udarbejdet notatet. De var da i gang med at gennemgå de tidligere sager 
fra ende til anden, og han havde ikke overblik over, hvem Annemette Møller skulle henvende sig 
til i Justitsministeriet. Annemette Møller vendte tilbage og meddelte, at der ikke fra nogens side 
var lagt låg på. Han mener, at Annemette Møller gav tilbagemeldingen i forbindelse med et møde i 
syvmands-gruppen. Annemette Møller fortalte ikke, hvem hun havde talt med i Justitsministeriet. 
Per Larsen blev også informeret om Annemette Møllers tilbagemelding, og i den sammenhæng 
udtalte Per Larsen, ”at det nok var det bondepoliti i Lyngby Politi, som ikke kunne finde ud af tin-
gene”, hvilket formentlig er en udtalelse, der er faldet medarbejdere fra Lyngby Politi for brystet. 
En af genparterne af notatet til Annemette Møller havde han som et af få papirer gemt som et 
kuriosum hjemme hos sig selv. Under skrivningen af ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåb-
ner Blekingegadesagen” benyttede han sig i øvrigt af, at han, i forbindelse med at han stoppede i 
Københavns Politi, havde doneret sit eksemplar af akterne i Blekingegade-sagen til Politihistorisk 
Museum. Han havde således fri adgang til at gennemgå akter i museet og mod kvittering låne en-
kelte heraf. Notat af 26. marts 1984 udarbejdet af Galle gengivet på s. 99 i ”Politiets hemmelighe-
der – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” og notat af 2. februar 1984 gengivet samme steds 
s. 102 havde han ikke set, før end han så dem i manuskriptet til bogen, og han er ikke klar over, 
hvorfra de stammer.  

Af ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 85 fremgår blandt an-
det:  
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”… 
Et ukendt tip 
Jeg stirrer vantro på min gamle kollega Arne Siezing, som sidder i sofaen over for mig. 
”Siger du, at I også rettede henvendelse til Lyngby Politi efter røveriet mod penge-
transporten?” spørger jeg og læner mig frem i stolen. 
”Ja. Ernst Søndergaard og jeg var enige om, at det her lignende noget, vi kendte fra 
vores tid i Århus. At det var vores forbrydere ,” svarer Siezing uden at fortrække en 
mine. 
”Hvem henvendte du dig til?” 
”Jeg kontaktede vicekriminalinspektøren i Lyngby, Villy Petersen, som jeg kendte i 
forvejen. Ham gav jeg nøjagtig de samme detaljer, som jeg havde videregivet til  
Regnar Jørgensen hos Røveriafdelingen i København året før,” siger Siezing ...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke inden den refererede samtale med Siezing havde hørt 
om dette tip. Som han husker det, fortalte Siezing, at det var en personlig henvendelse fra Siezing 
til Willy Pedersen. Han tjekkede, at der ikke lå en skriftlig henvendelse herom fra Siezing i Blekin-
gegade-sagen. Foreholdt, at det fremgår af brev af 4. marts 1983 fra Siezing til Willy Pedersen, at 
Siezing ved dette brev tippede Lyngby Politi om en helt anden personkreds, som ingen tilknytning 
havde til Appel-gruppen, forklarede han, at han godt kan huske dette tip, men der var ikke noget 
skriftligt tip i sagen fra Siezing vedrørende Appel-gruppens medlemmer.  

Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesa-
gen” s. 162 f:  

”… 
Det er fortsat min opfattelse, at man i Lyngby kunne have stoppet Blekingegadeban-
den - hvis Johannes Pedersen og Karsten Høy havde fået muligheden. Det er magtpå-
liggende for mig at understrege, at jeg på intet tidspunkt har haft grund til at rette 
kritik mod kriminalassistenterne Johannes Pedersen og Karsten Høy. De gennemførte 
deres efterforskning efter bedste evne - men med ultimative begrænsninger fra deres 
foresatte i videste forstand. Og senere forsøgte de to politifolk forgæves at råbe an-
dre politikredse op. 
...” 

Hertil forklarede han, at det refererede fortsat er hans opfattelse. Forløbet af en omfattende ef-
terforskning er blandt andet afhængig af, hvordan man tilrettelægger tingene i en politikreds, hvil-
ket fagligt niveau man har, hvilke ressourcer man har rådighed over, samspillet mellem efterfor-
skere og jurister samt samarbejdet med andre politimyndigheder. I den konkrete sag kunne man 
desuden, som man i visse sager gør i dag, have rettet henvendelse til Appel-gruppen. Det er mu-
ligt, at en sådan henvendelse indebærer, at man taber en sag på gulvet, men man får forhindret 
gerningsmændene i at fortsætte deres forbrydelser. Han er sikker på, at en type kriminelle som 
Appel-gruppens medlemmer ville have trukket følehornene til sig, når de blev gjort bekendt med, 
at de var afdækket. Dette er drivkraften i hans tanker om Blekingegade-banden. Han har noteret 
sig, at PET efter denne tid har valgt en ny fremgangsmåde med anvendelse af præventive tiltag og 



 320   

BILAG

 
 

samarbejde med de involverede politikredse. Han er opmærksom på, at ressourcerne i PET ikke 
var de samme i 1983, som de er i dag.   

Af ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 133 f fremgår blandt 
andet:  

”… Men jeg kan huske, at det pinte mig, at vi under forberedelsen af straffesagen i 
1989 erfarede, at PET allerede i december 1986 havde aflyttet Torkil Lauesens telefon 
uden at gøre os opmærksom på en mærkelig samtale, som han havde ført med sin 
svigerfar. 
Samtalen mellem Lauesen og hans svigerfar fandt, så vidt jeg husker, sted den 23. 
december 1986, altså dagen efter kuppet i Daells. Og som jeg erindrer det, lød den 
væsentligste bemærkning i båndudskriften af telefonaflytningen nogenlunde sådan 
her: ”Nå, du var nok i Daells Varehus i går?”                                                                               
Ordene tilhørte Torkil Lauesens svigerfar og blev besvaret med tavshed i den anden 
ende. 
Nu kan jeg i PET-kommissionens rapport læse uddrag af en anden telefonaflytning, 
som jeg aldrig blev præsenteret for. Det er en samtale mellem Torkil Lauesen og en af 
hans venner, som finder sted dagen efter juleaften, altså den 25. december 1986.                              

TL: Ønsker god jul.                                                                                                                      
L: Takker for ”det nyttige udstyr”. Spørger om det ikke var for besværligt at få det 
med samtidig med de fem millioner?                                                                                   
TL: Nej, det gik – (pinlig tavshed?)                                                                                           
L: Griner … Det er den slags småting, der sommetider fælder.                                         
TL: Ja, - når jeg nu var i Dalle Valle –                                                                                      

De to samtaler kan måske umiddelbart forveksles. Men de er ikke identiske, og dato-
erne er ikke de samme. … Den citerede udskrift findes nemlig i en PET-sagsmappe, 
som bærer overskriften: ”Vedr. samtale om røveriet i Daells Varehus den 22. decem-
ber 1986.”                                                                                                                              
Rapporten er dateret den 24. februar 1987 og dokumenterer fuldstændigt entydigt, 
at PET havde en mere end præcis idé om, hvem der havde plyndret det gamle stor-
magasin. ...” 

Forholdt dette, og at der i udskrift af telefonaflytning af Torkil Lauesens telefon den 23. december 
1986 ikke ses at være gengivet samtaler med Torkil Lauesens svigerfar eller samtaler, hvor Daells 
Varehus nævnes, forklarede han, at han fortsat mener, at der var en samtale mellem Torkil Laue-
sen og dennes svigerfar den 23. december 1986 som beskrevet i bogen. Han tror, at det fremgik af 
et bilag, som Peter Øvig Knudsen viste ham, da han og Peter Øvig Knudsen havde en lang række 
samtaler, mens Peter Øvig Knudsen skrev ”Blekingegadebanden”. Foreholdt den i citatet nævnte 
rapport af 24. februar 1987 ”Vedr.: Samtale om røveriet i Daells Varehus den 22. december 1986. 
Emne: Apple-gruppen i Danmark. Ref.: Kladdebogen den 25. december 1986.” forklarede han, at 
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han ikke havde set denne rapport i forbindelse med behandlingen af Blekingegade-sagen. Det var 
først i forbindelse med PET-kommissionens beretning, at han blev bekendt med den.  

Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesa-
gen” s. 135:  

”… 
Hvis PET reagerede på den mistanke, som det er hævet over enhver tvivl, at de havde, 
må Weimann og hans kumpaner være blevet skygget på deres udflugter til de mange 
pengeinstitutter i tiden efter kuppet mod Daells Varehus. På det tidspunkt har PET 
næppe været i tvivl om, at der var rigelige beviser mod bandemedlemmerne til at la-
de dem anholde. Medmindre PET slet ikke var interesseret i, at Blekingegadebanden 
skulle opdages? Måske var hele formålet med Operation Pineapple i virkeligheden at 
skaffe oplysninger til den israelske samarbejdspartner Mossad. Oplysninger om 
PFLP’s danske samarbejdspartnere, og om hvordan de fragtede pengene ud af landet 
og videre til Mellemøsten. 
...” 

Hertil forklarede han, at disse overvejelser blandt andet er baseret på PET-kommissionens oplys-
ninger om Operation Pineapple. Det fremgår således heraf blandt andet, at PET havde aflyttet en 
samtale mellem PFLP-folk, hvoraf det fremgik, at Appel-gruppen var villige til at gøre alt for PFLP. 
Af PET-kommissionens beretning fremgår endvidere, at PET i forbindelse med Operation Pineapple 
ville sætte ind over for Appel-gruppen blandt andet med aflytninger, herunder rumaflytning hos 
Torkil Lauesen, og det har undret ham, at dette ikke førte til noget i forbindelse med røveriet mod 
Daells Varehus. I overvejelserne indgår desuden det forhold, at der var en israelsk tolk formentlig 
med tilknytning til Mossad, som var ansat hos PET og oversatte aflyttede samtaler fra arabisk. Det 
var først, da Hanne Bech Hansen kom til PET, at dette samarbejde blev stoppet. Endelig har han 
drøftet med flere PET-medarbejdere, at det var vigtigt ikke at brænde informationskilder af.  

Af ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 77 og 80 fremgår blandt 
andet:  

”… 
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.                                                                                                    
”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. ...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han i forbindelse med udarbejdelsen af bogen havde et par 
samtaler med Regnar Jørgensen. Regnar Jørgensen var meget hemmelighedsfuld om, hvordan de 
skulle tale sammen. De mødtes i Køge og kørte ud på en skovvej, hvor Regnar Jørgensen fortalte 
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som beskrevet i bogen. Han havde overvejet at kontakte Regnar Jørgensen, der var i afdeling C i 
Københavns Politi, da de i forbindelse med efterforskningen efter røveriet mv. i Købmagergade 
fandt rapporten af 19. april 1982 udarbejdet af Regnar Jørgensen om tippet fra Siezing 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 imidlertid bekendt med, at 
Regnar Jørgensen var vred på folk fra sin tid i PET, herunder Medom, og det endte med, at han 
valgte ikke at tale med Regnar Jørgensen om rapporten dengang. Han blev foreholdt, at Regnar 
Jørgensen i sin forklaring for kommissionen den 8. februar 2012 foreholdt ovenstående citat fra s. 
80 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” blandt andet forklarede 
som følger: 

”… 
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 journalister, men det var andre ting, som han blev 
konsulteret om. Han blev i øvrigt først pensioneret for otte dage siden.  
...” 

Hertil forklarede han, at Regnar Jørgensen forklarede til ham som gengivet i bogen. Han mener, at 
Regnar Jørgensen var i reserveordningen og kom i lufthavnen som pasbetjent.  

Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesa-
gen” s. 183, hvor der beskrives episode i forbindelse med en frokost i Politihistorisk Selskab i for-
året 2008:  

”… 
Det er primært PET-kommissionens nye undersøgelse, som bliver tema for diskussio-
nen. Undervejs udtrykker Torsten Hesselbjerg også sin bekymring over, at jeg er så 
engageret i sagen, at jeg ligefrem holder foredrag om den. Rigspolitichefen er ikke 
sikker på, at det er helt foreneligt med min kommende post som næstformand i for-
eningen. Jeg protesterer. Det viser jo netop mit engagement i politiets historie, argu-
menterer jeg. Der hersker i det hele taget en noget underlig stemning ved bordet, og 
jeg fornemmer en vis uvilje mod min person, navnlig fra Torsten Hesselbjerg. På et 
tidspunkt i diskussionen antyder han, at jeg har optrådt illoyalt over for politiet i mine 
foredrag. Det afviser jeg på det kraftigste.                                                                        
”Min eneste interesse er, at Lyngby-sagen bliver fuldt belyst,” siger jeg, og det lader 
til, at de fleste ved bordet giver mig ret. Men midt i diskussionen hører jeg - nærmest 
som en sidebemærkning - Erik Justesen sige til Hesselbjerg:                                         
”Det var nu alligevel meget godt, at vi i tide fik brændt de sagsakter inde i Justitsmini-
steriet.”                                                                                                                                    
Torsten Hesselbjerg nikker indforstået, men jeg mener at kunne se, at han finder det  
upassende, at hans souschef udtaler sig så kategorisk og provokerende i mit påhør. 
...” 
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Hertil forklarede han, at det er en korrekt gengivelse af, hvad der skete. Der var med sikkerhed 
ikke tale om ”fuldemandssnak” fra Erik Justesens side. Han kan ikke udelukke, at bemærkningen 
om afbrændingen af akterne var sagt i gemytlighed, men bemærkningen skal ses i lyset af det for-
udgående forløb, og det førte til, at han blev så vred over episoden, at han gik hjem og i et brev til 
Torsten Hesselbjerg meldte sig ud af Politihistorisk Selskab. Han mener ikke, at han fik nogen reak-
tion fra Hesselbjergs side på brevet. Hans øvrige kendskab til spørgsmålet om makulering af 
Justitsministeriets akter har han fra Peter Øvig Knudsens bog om Blekingegadebanden.  

Kl. 13.30 blev afhøringen afsluttet. 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 48 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 27. april 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 Jan Andersen med bisidder advokat Steen Bech.  

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Torben Koch, advokat Stine Gry Johannessen, advokat 
Jens Christensen, advokat Ebbe Mogensen og advokat Lars Buurgaard Sørensen 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. 

Jan Andersen forklarede blandt andet, at han i 1975 blev ansat i politiet. Han har været i kriminal-
politiet ved Københavns Politi siden 1982, hvor han begyndte i afdeling C. Efter omkring 1 ½ år i 
afdeling C kom han over i CX-gruppen, der efterforskede større sager. Gruppen bestod af 5-7 
mand.  

På tidspunktet for røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986 var han i afdeling CX. Jørn 
Moos var leder af gruppen, der blandt andre bestod af Henrik Bjerg. Kriminalinspektør Kurt Olsen 
var chef for hele afdeling C og dermed også CX-gruppen. Afdeling C var underopdelt i en række 
specialafdelinger, herunder en tyveriafdeling og en røveriafdeling. Lederen af røveriafdelingen var 
Niels Bach Christensen.  

Straks efter røveriet mod Daells Varehus blev alle i afdelingen inddraget i efterforskningen heraf. 
Han husker ikke præcist, hvilke opgaver han selv fik på dette tidspunkt. Efter at afdeling C’s røveri-
afdeling i et stykke tid forgæves havde efterforsket røveriet, blev efterforskningen overdraget til 
CX-gruppen.  

Han var ikke bekendt med, at Karsten Høy Petersen, Lyngby Politi, i forbindelse med efterforsknin-
gen af røveriet mod Daells Varehus skulle have tippet Københavns Politi om, at det kunne være en 
ide at rette henvendelse til PET, idet røveriet havde lighedspunkter med røveriet mod en penge-
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transport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983, ligesom han ikke hørte om kontakt 
mellem Københavns Politi og PET i forbindelse med efterforskningen. Personligt tænkte han ikke 
på, om der kunne være grund til at spørge PET i anledning af efterforskningen af røveriet. Han 
havde ikke da været involveret i sager, hvor der havde været kontakt til PET. 

CX-gruppens efterforskning af røveriet var i begyndelsen centreret om nogle personer, herunder 
Mogens ”Nivå”, der efter rygter i det kriminelle miljø var involveret i røveriet. Dette spor førte 
imidlertid ingen vegne.  

På et tidspunkt løb de tør for brugbare spor, og under drøftelserne om, hvad de så skulle gøre, 
nævnte Henrik Bjerg, at der var nogle røverier, som kunne ligne røveriet mod Daells Varehus. Efter 
indhentelse af oplysninger om de tidligere røverier, konstaterede de, at fremgangsmåden i vidt 
omfang havde været tilsvarende i forbindelse med røveriet i Lyngby og røveriet mod en penge-
transport fra Privatbanken i Herlev den 3. december 1985. Han husker ikke, hvilke oplysninger 
eller hvorfra de fik oplysninger om de tidligere røverier på dette indledende stadium. Enden på det 
blev, at de besluttede at se nærmere på akterne fra røveriet i Lyngby navnlig med henblik på at se, 
om der havde været nogle mistænkte, som de eventuelt kunne efterforske videre mod. De kontak-
tede Lyngby Politi telefonisk og aftalte et møde med henblik på at se Lyngby Politis materiale i 
sagen. Han husker ikke tidspunktet for mødet. Foreholdt, at han i sin forklaring den 22. april 2008 
for PET-kommissionen blandt andet forklarede, at: ”I slutningen af 1987/begyndelsen af 1988 
drøftede de i afdelingen, at røveriet i Daells Varehus lignende røveriet på Lyngbygårdsvej (Lyngby-
røveriet) og Rullestolsrøveriet i Herlev.”, forklarede han, at det godt kan passe, at det var ca. et år 
efter røveriet mod Daells Varehus, at de aftalte et møde hos Lyngby Politi. Hos Lyngby Politi blev  
Henrik Bjerg og han modtaget af Karsten Høy Petersen og Johannes Pedersen. De blev vist ind på 
et kontor, hvor der var lagt det materiale frem, som de kunne få lov at se. Høy Petersen og Johan-
nes Pedersens chef kom og hilste på dem, men deltog ikke i øvrigt i mødet. Han husker ikke, hvem 
chefen var. Ved deres gennemgang af det fremlagte materiale kunne de hurtigt konstatere, at der 
måtte mangle meget af materialet fra sagen. De spurgte derfor, om der ikke var yderligere materi-
ale, som de kunne få at se. De fik at vide, at det var der ikke. I hvert fald Johannes Pedersen var 
hele tiden hos dem og kunne besvare spørgsmål. Fra pressen vidste de på forhånd, at der i Charles 
de Gaulle lufthavnen i Paris var blevet beslaglagt nogle penge, som formentlig stammede fra røve-
riet i Lyngby, og at der var foretaget anholdelse af nogle arabere. De kunne imidlertid konstatere, 
at der intet materiale var herom. Desuden var bilagsmængden mindre, end hvad man erfarings-
mæssigt måtte antage, at der ville være i en sag af denne karakter. Det var på denne baggrund, at 
de kunne regne ud, at der måtte være yderligere materiale. De kunne ikke ud af materialet se, om 
Lyngby Politi havde haft nogle konkrete mistænkte, heller ikke fra tiden før beslaglæggelsen af 
pengene i Paris. Dette gjorde de kollegaerne opmærksom på og sagde, at hvis der havde været 
nogen mistænkte, da var det oplysninger herom, som de var interesseret i samt oplysninger om, 
hvorfor disse personer havde været mistænkt. Han husker ikke, om der havde været rettet mis-
tanke mod nogle svenskere. Foreholdt, at der havde været mistanke mod blandt andre Rolf Ken-
neth Carlsson, forklarede han, at han ikke husker oplysninger herom i det fremlagte materiale. De 
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fik ikke oplysninger om, at dansk politi havde været i Paris for at efterforske sporene der. Høy Pe-
tersen og Johannes Pedersen sagde til dem, at der ikke var mere materiale lagt frem, idet der var 
blevet lagt låg på ”fra højere sted” underforstået PET. De var forhånd klar over, at PET måtte have 
været involveret i sagen, idet PFLP var inde i billedet, og der havde i pressen været tale om landets 
sikkerhed og risiko for terror i Danmark i forbindelse med sagen. Kort fortalt var det materiale, 
som de fik stillet til rådighed, gerningsstedsundersøgelsen, anmeldelsesrapporten og nogle vid-
neforklaringer om selve røveriet. Han blev foreholdt brev af 17. august 1983 fra politimesteren i 
Lyngby til Statsadvokaten for Sjælland, 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 dette bilag med sikkerhed ikke lå i det fremlagte materiale. Han husker 
ikke, at Høy Petersen eller Johannes Pedersen skulle have sagt, at de kunne henvende sig til PET, 
men han kan ikke udelukke, at det var tilfældet. Han husker ikke, om Henrik Bjerg tog kopi af no-
get af materialet hos Lyngby Politi. Da de efter mødet hos Lyngby Politi havde drøftet resultatet 
heraf med resten af CX-gruppen, blev de enige om at gå andre veje, og de henvendte sig ikke til 
PET. De var enige om, at når der var lagt låg på, ville de ikke gøre mere ved det. Hverken Jørn 
Moos eller andre ledere var til stede under disse drøftelser.  

Han var ikke selv hos Gladsaxe Politi for at læse akter fra efterforskningen af røveriet i Herlev, og 
han kan ikke huske, om der var andre fra CX-gruppen, som gjorde det. De læste akterne fra sagen 
om røveriet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982. Han husker ikke, om de læ-
ste akter fra andre sager, herunder fra sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i Glos-
trup den 7. juli 1980. Foreholdt rapport af 19. april 1982 udarbejdet af Københavns Politi, hvoraf 
det fremgår blandt andet, at en kollega fra rejseholdet tippede om de fire navngivne Appel-grup-
pemedlemmer som mulige gerningsmænd til røveriet ved Vesterport, forklarede han, at han ikke 
tidligere har set denne rapport, der må have været tilgængelig for dem i akterne fra efterforsknin-
gen af røveriet ved Vesterport. Hvis han havde set rapporten dengang, ville han have reageret på 
den. Han kendte ikke dengang navnene på de i tippet navngivne medlemmer af Appel-gruppen. 
Der var ingen efterforskning mod Appel-gruppen i forbindelse med CX-gruppens efterforskning. 

På tidspunktet for røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og 
drabet på en politibetjent den 3. november 1988 var han i afdeling C i en advokatur, hvor han va-
retog arrestantsagsbehandling. Afdeling CX var kort forinden blevet nedlagt. Efter røveriet blev 
alle ressourcer sat ind, og han fik blandt andet til opgave at foretage undersøgelser vedrørende 
flugtbilen. Efter kort tid vendte han imidlertid tilbage til arrestantsagsbehandlingen i advokaturen. 
Han blev bekendt med, at der i afdeling C blev etableret en underafdeling, som skulle arbejde 
sammen med PET om dele af efterforskningen. I gruppen deltog blandt andre Henrik Bjerg, Johan-
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nes Pedersen og Christian Medom. Gruppens leder var Jørn Moos. Når der til tider ikke var travlt 
med arrestantsagsbehandling, fik han efterforskningsmæssige opgaver vedrørende røveriet. Han 
var ikke involveret i efterforskningen af de tidligere røverier, der - mente man - eventuelt kunne 
være udført af de samme gerningsmænd.  

Han blev foreholdt følgende citat fra ham selv i en artikel i Berlingske Tidende den 9. marts 2008: 

”… 
”Det er det værste, jeg har oplevet i min tid i politiet. Hvis min kollega og jeg dengang 
havde fået adgang til de oplysninger, som vi under et møde bad om hos Lyngby Politi, 
kunne politiet have indledt efterforskning mod Blekingegadebanden. Dermed havde 
banden sandsynligvis ikke gennemført røveriet mod postkontoret i Købmagergade, 
hvor Jesper Egtved blev skudt. Men Lyngby Politi holdt efter ordre oppefra oplysnin-
gerne tilbage for os,” siger Jan Andersen. 
...” 

Hertil forklarede han, at baggrunden for artiklen var blandt andet, at det havde naget ham i mange 
år, at de måske kunne have gjort en forskel og undgået drabet på en politibetjent. På tidspunktet 
for artiklen i 2008 havde han været hjemme fra arbejde i en måned, idet han havde det rigtig 
skidt. Efter denne måned hjemme fik han det godt igen og tænkte, at det måske ville hjælpe, hvis 
han fik ”lettet lidt på låget for de ting, som han gik rundt med i rygsækken”. Da han samtidig kun-
ne se, at der kom en række bøger mv. på gaden om Blekingegadebanden, besluttede han at kom-
me frem med disse oplysninger om sine oplevelser, og han tog selv kontakt til avisen. Han havde 
jævnligt talt med Henrik Bjerg og vidste, at denne også havde det skidt på dette tidspunkt. Johan-
nes Pedersen og han havde i en periode arbejdet sammen i afdeling A, og der havde de talt om 
sagen, men han har aldrig talt med Høy Petersen om den. De oplysninger, som PET skulle have 
givet dem, var blot navnene på de mistænkte. Han har ikke kendskab til, om PET havde andet end 
en mistanke mod gruppens medlemmer. Efter hans opfattelse var de i CX-gruppen så gode til de-
res arbejde, at de kunne have gjort en forskel, hvis de i forbindelse med røveriet mod Daells Vare-
hus havde fået oplysninger om denne mistanke. Det er desuden hans faste overbevisning, at om 
ikke andet kunne de have ”pustet gruppens medlemmer i nakken”, således at det ville have for-
hindret, at gruppen lavede yderligere røverier. De kunne i hvert fald have henvendt sig til grup-
pens medlemmer og gjort dem opmærksom på, at der blev holdt øje med dem, hvilket han vil 
gætte på havde haft betydning.  

Kl. 10.25 blev afhøringen afsluttet. 

 
Jens Rosenløv 

formand 
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Protokol nr.: 49 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 27. april 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 Henrik Bjerg Jensen med bisidder advokat Lars Buurgaard Sørensen.  

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Torben Koch, 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. 

Henrik Bjerg Jensen forklarede blandt andet, at han i november 1974 blev ansat i politiet. I januar 
1986 kom han til røveriafdelingen i Københavns Politis afdeling C, hvis chef var Niels Bach Chri-
stensen. Kort tid inden røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986 var han begyndt på et 
regnskabskursus og kom først tilbage til afdelingen efter den afsluttende eksamen den 13. januar 
1987. Den 1. maj 1987 fik han plads i CX-gruppen, der var en underafdeling i afdeling C. Han var i 
CX-gruppen frem til røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København 
og drabet på en politibetjent den 3. november 1988. CX-gruppen blev opløst, i forbindelse med at 
der under efterforskningen af dette røveri blev etableret et samarbejde på tværs af en række af-
delinger mv. Fra midten af december 1988 og 1 ½ måned frem var han udlånt til PET, indtil det 
blev besluttet at rykke efterforskningen mod Appel-gruppen ind i CX-gruppens tidligere lokaler, 
idet der blev nedsat en ny efterforskningsgruppe med fokus på Appel-gruppen. Han blev flyttet fra 
røveriafdelingen før tid, hvilket formentlig var som følge af, at han havde lagt pres på ledelsen for 
større åbenhed. Den 1. oktober 1989 kom han således ud til station Bellahøj. 

Efter at han den 13. januar 1987 var kommet tilbage fra regnskabskursus blev han sat ind i efter-
forskningen af røveriet mod Daells Varehus, og han overtog efterforskningen fra sin hidtidige mak-
ker, der skulle begynde andetsteds. Omkring den 1. maj 1987 fik han besked på, at det var blevet 
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besluttet, at CX-gruppen skulle overtage efterforskningen af røveriet, og at han skulle indgå i 
gruppen. I CX-gruppen blev han makker med Flemming Bengtsen. Dagen efter røveriet skrev Eks-
tra Bladet om, at Mogens ”Nivå” stod bag røveriet. En meddeler pegede i samme retning, og de 
satte en hel del ressourcer ind på at efterforske dette spor, der imidlertid ikke førte nogen vegne.   

Han var ikke bekendt med, at Karsten Høy Petersen, Lyngby Politi, i forbindelse med efterforsknin-
gen af røveriet mod Daells Varehus skulle have tippet Københavns Politi om, at det kunne være en 
ide at henvende sig til PET, idet røveriet havde lighedspunkter med røveriet mod en pengetrans-
port fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983, ligesom han ikke havde kendskab til even-
tuel kontakt mellem Københavns Politi og PET i forbindelse med efterforskningen af røveriet mod 
Daells Varehus.  

Han mente, at røveriet mod Daells Varehus havde en del lighedspunkter med røveriet i Lyngby, 
som han havde kendskab til fra pressen. Lighedspunkterne bestod i den voldsomhed, som røveriet 
var gennemført med, den ved første øjekast manglende maskering, der muligvis skyldtes anven-
delse af falske parykker, skæg mv., slag med formentlig hjemmelavede knipler, de store udbytter, 
og at røverierne var mod pengetransporter. På et tidspunkt, hvor deres egen efterforskning var 
ved at gå i stå, ringede han derfor til Lyngby Politi for at tale med sagsbehandleren. Han fik fat i 
Johannes Pedersen, og de aftalte et møde. Han husker ikke det præcise tidspunkt for mødet, men 
ud fra noget materiale, som han har gemt fra dengang, har han kunnet konstatere, at mødet højst 
sandsynligt fandt sted i januar 1988. Han var opmærksom på, at der ud over røveriet i Lyngby også 
var store lighedspunkter med røveriet mod en pengetransport fra Privatbanken i Herlev den 3. de-
cember 1985. Han var overbevist om, at det var de samme gerningsmænd, der stod bag de tre 
røverier. Han rekvirerede imidlertid ikke akterne fra efterforskningen af røveriet i Herlev fra Glad-
saxe Politi, ligesom han ikke i øvrigt tog kontakt til Gladsaxe Politi. Indtil for nylig var han sikker på, 
at han i forbindelse med efterforskningen af røveriet mod Daells Varehus gennemgik akterne fra 
efterforskningen af røveriet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982, men efter 
en samtale med Niels Bach Christensen er han kommet i tvivl herom. Niels Bach Christensen me-
ner, at det først var på et tidspunkt efter røveriet mv. i Købmagergade, at han så akterne i Vester-
port-sagen. Hans egen erindring er imidlertid, at han ikke umiddelbart havde forbundet røveriet 
ved Vesterport med de tre andre nævnte røverier, men da han i maj 1987 blev afgivet fra afdeling 
C til CX-gruppen, sagde Niels Bach Christensen til ham, at han skulle huske at se på de gamle uop-
klarede sager på hylderne, og han mindes, at han som følge heraf bladede blandt andet sagsak-
terne fra Vesterport-sagen igennem. I den sammenhæng så han formentlig rapport af 19. april 
1982 udarbejdet af Københavns Politi, hvoraf det fremgår blandt andet, at en kollega fra rejsehol-
det kom med et tip om fire navngivne medlemmer af Appel-gruppen som mulige gerningsmænd til 
røveriet ved Vesterport. Imidlertid fandt han åbenbart ikke, at denne rapport, der lå som en 0-
rapport i sagen, var interessant. Han kendte ikke dengang navnene på medlemmerne af Appel-
gruppen.  
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Under efterforskningen af røveriet mod Daells Varehus rettede de også opmærksomheden mod to 
andre røverier. Det var et røveri i Tårnby, hvor en kvindelig bankkasserer var blevet voldtaget, og 
et røveri i Hvidovre. De fik et tæt samarbejde med sagsbehandleren fra Tårnby Politi, men det vi-
ste sig, at der var tale om en anden gerningsmand. De to nævnte røverier ledte tanken hen på sa-
gen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980, og de fik oplysninger 
ind om Glostrup-sagen. Dem havde de liggende, da røveriet mv. i Købmagergade skete, men han 
husker ikke nøjagtigt, hvilken kontakt de havde til Glostrup Politi.  

Han tog ud til det aftalte møde hos Lyngby Politi i januar 1988 sammen med Jan Andersen og 
Flemming Bengtsen. Da han afgav forklaring for PET-kommissionen den 23. april 2008 havde han 
glemt, at Flemming Bengtsen var med. Det skyldes formentlig, at Flemming Bengtsen var chauffør, 
og mens Jan Andersen og han gik op og talte med kollegaerne fra Lyngby Politi, ledte Flemming 
Bengtsen efter en parkeringsplads. De blev mødt af Gerhard Rohwer, Johannes Pedersen og Kar-
sten Høy Petersen. Under mødet havde han en fornemmelse af, at kollegaerne fra Lyngby Politi 
var lidt flove. De fik forevist en lille sag, og han fik lov at kopiere materiale derfra. Det eneste inte-
ressante materiale, som han fandt, har han fortsat i et ringbind, og det vedrører alene røveriets 
udførelse, afhøringer af vidner og tekniske rapporter. Johannes Pedersen forklarede om efter-
forskningen af røveriet, samtidig med at de havde adgang til materialet. Han kopierede, mens Jan 
Andersen talte med Johannes Pedersen. Selv om han fulgte med i samtalen, kan han derfor godt 
være gået glip af nogle oplysninger. Rohwer og Høy Petersen havde bare indledningsvis hilst på 
dem og var ikke til stede under resten af mødet. Der var efter sagens karakter ikke meget materi-
ale, hvilket undrede dem. Desuden huskede han, at det havde været omtalt i pressen, at to ara-
bere var blevet anholdt i Charles de Gaulle lufthavnen i Paris med 6 mio. d.kr., der angiveligt 
stammede fra røveriet i Lyngby, men der fremgik ikke noget herom i de akter, som de fik forevist. 
Han spurgte derfor specifikt til materiale om anholdelserne i Paris, og svaret herpå var, at dette 
materiale var hemmeligt stemplet. På den baggrund kunne de slutte sig til, at PET var involveret i 
sagen, og de spurgte derfor ikke yderligere hertil. Når nogen havde taget stilling til, at disse oplys-
ninger skulle være hemmelige, var det efter hans opfattelse sådan, at det ud fra ”need to know”-
princippet måtte respekteres. Han husker ikke, om de fik oplyst, at der havde været medarbejdere 
fra Lyngby Politi i Paris for at efterforske sporene der nærmere. Mødet var meget kortvarigt, og på 
trappen ned fra mødelokalet mødte de Flemming Bengtsen, der var på vej ind efter at have parke-
ret bilen. Efterfølgende fortalte de den øvrige del af CX-gruppen om resultatet af mødet, og Niels 
Bach Christensen blev tillige orienteret herom. Han er i tvivl om, hvorvidt Jørn Moos fik noget at 
vide om mødet, idet Moos var i et lederuddannelsesforløb omkring dette tidspunkt, og han var i 
den anledning blevet flyttet til administrationen. Henrik Svindt afløste Moos midlertidigt. Han er 
sikker på, at det blev drøftet hos Københavns Politi, om der skulle rettes henvendelse til PET, men 
det skete på ledelsesniveau, og han hørte ikke herom. Han ved således ikke, om der blev taget 
kontakt til PET, men det er hans fornemmelse, at det ikke var tilfældet.   
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Han havde nattevagt på station Bellahøj natten til røveriet mv. i Købmagergade, og ud på morgen-
stunden var han ude efter morgenbrød til natholdet, da han over radioen hørte, at der var et rø-
veri i gang mod postkontoret i Købmagergade. Efter at være kommet tilbage til Bellahøj Station 
kørte han straks ind til Købmagergade for at hjælpe. Han fik til opgave at afhøre det vidne, der 
havde siddet på passagersiden i værditransportbilen.  

Den 7. november 1988 blev Steffen Steffensen og han kaldt op til Kurt Olsen. De blev præsenteret 
for to PET-folk, der havde en rapport, som de skulle læse på stedet. Kurt Olsen meddelte, at efter 
læsningen heraf kunne de anse sig for udlånt til PET, og hvis de fortalte deres kollegaer om, hvad 
de lavede, kunne de påregne en tjenestemandssag. Han var ikke forinden dette møde klar over, at 
der var kontakt mellem Københavns Politi og PET i forbindelse med efterforskningen af røveriet. 
Arbejdsgangen var herefter, at de mødte om morgenen i afdeling C for at høre det sidste nye i 
sagen for derefter at tage ud til PET, hvor de fik stillet en del flyttekasser med materiale til rådig-
hed. Mens de gennemgik materialet, var der to PET-medarbejdere til stede. I begyndelsen troede 
de, at de pågældende var der for at assistere dem, men de fik efterhånden mistanke om, at de 
nærmere var der for at overvåge dem. Steffensen afprøvede mistanken ved at tage et blankt styk-
ke papir ind på maven for derefter at gå på toilettet. Da Steffensen kom ud derfra, standsede de to 
PET- medarbejdere Steffensen for at undersøge, hvad han havde taget med sig. Denne episode 
medførte, at PET- medarbejderne klagede til Per Larsen over deres overvågningsopgave, og de 
henvendte sig også selv til Per Larsen, da de ikke fandt, at det var en hensigtsmæssig arbejdsform. 
Klagen blev taget til efterretning, og de blev nu fuldt clearet til at gå alene rundt i PET’s lokaler, og 
der var ikke yderligere problemer. Det er hans opfattelse, at samarbejdet med PET herefter funge-
rede godt. Blandt andet oplevede han, at han en dag henvendte sig i vagten i PET, hvor han bad 
om oplysninger om en bestemt person. Han blev straks ført ned til nogle reoler, hvor han fik mu-
lighed for at sætte sig ind i oplysningerne om denne person. De fortsatte med at læse, indtil de 
havde gennemgået alt materialet. Deres gennemgang heraf gav ikke grundlag for at fastslå, at det 
var Appel-gruppen, der stod bag røveriet mv. i Købmagergade, men der var noget, som tydede på, 
at det kunne være tilfældet. Indicierne mod Appel-gruppen i PET’s materiale bestod navnlig i op-
lysningerne om gruppens politiske holdning, medlemmernes træning i PFLP-lejre, aflytningsmate-
riale, herunder en rumaflytning i Arresøgade, hvor det blev nævnt, at gruppen var klar til at indgå i 
militæraktioner, hvilket var det mest konkrete. De havde løbende orienteret ledelsen i Køben-
havns Politi om deres gennemgang af materialet, og der havde ikke været nogen begrænsning i, 
hvad de måtte fortælle videre.  De foreslog nu, at man kunne samle en gruppe, der skulle bestå af 
efterforskere fra de forskellige uopklarede røverier, hvor man havde mistanke om, at Appel-
gruppen kunne stå bag. Som de havde foreslået, blev der dannet en gruppe med efterforskere fra 
de berørte politikredse, men Glostrup Politi ønskede ikke at stille en medarbejder til rådighed. Han 
er ikke klar over, hvad baggrunden herfor var. Fra Lyngby og Gladsaxe Politi kom henholdsvis Jo-
hannes Pedersen og Frank Andersen med i gruppen, og fra PET kom to medarbejdere, herunder 
Christian Medom. Steffensen og han indgik også i gruppen. Moos blev leder af gruppen, og de var 
således i alt syv mand i gruppen. I forbindelse med arbejdet i syvmands-gruppen så han alt materi-
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alet fra Lyngby Politis efterforskning af røveriet i Lyngby. Han husker ikke, om materialet vedrø-
rende pengene og anholdelserne i Paris mv. var hemmeligt stemplet.    

Efter sit arbejde med sagen, herunder gennemgangen af materialet hos PET, er det hans opfat-
telse, at PET ikke havde holdt beviser mod Appel-gruppen tilbage fra det åbne politi. Der var ikke 
noget, der fastslog, at Appel-gruppens medlemmer var gerningsmændene til de forskellige røve-
rier.  

Kl. 11.40 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 50 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 27. april 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 Bach Christensen.  

Bisidderne advokat Torben Koch, advokat Stine Gry Johannessen, advokat Jens Christensen, advo-
kat Ebbe Mogensen, advokat John Petersen og advokat Lars Buurgaard Sørensen 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 Bach Christensen forklarede blandt andet, at han i 1969 blev ansat i politiet. I 1977 kom han 
til Københavns Politis røveriafdeling, der var en del af afdeling C. Indtil 1982 var han i en specialaf-
deling ved navn CX-gruppen. Han var derefter på Bellahøj Station til omkring 1984, hvor han blev 
gruppeleder i Københavns Politis røveriafdeling, hvilket han var frem til 1992. Han arbejder nu i 
NEC under Rigspolitiet. 

Da røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986 blev begået, var hans direkte overord-
nede chefen for afdeling C, kriminalinspektør Kurt Olsen. Per Iver Petersen var stedfortrædende 
for Kurt Olsen. Som gruppeleder i røverafdelingen ledte han efterforskningen af det nævnte rø-
veri. Han husker ikke nøjagtig, hvem der da var i CX-gruppen. Først senere blev Jørn Moos leder af 
CX-gruppen, der var etableret i 1973 som led i indsatsen mod organiseret kriminalitet i Køben-
havn. CX-gruppens medarbejdere valgte i vidt omfang selv, dels hvem der skulle være nye medar-
bejdere i gruppen, dels hvilke sager man ville efterforske. Når CX-gruppen efterforskede mod en 
kreds af kriminelle, kunne gruppen blandt andet hente forhold ind i efterforskningen, når der kun-
ne være mistanke om, at denne kreds kunne stå bag forholdet. Det var netop det, der skete i for-
bindelse med røveriet mod Daells Varehus, hvor CX-gruppen inddrog røveriet i en igangværende 
efterforskning mod nogle kriminelle.  

Blekingegade-kommissionen 
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Han erindrer ikke at have hørt om, at Karsten Høy Petersen, Lyngby Politi, efter røveriet mod 
Daells Varehus skulle have tippet Københavns Politi om, at det kunne være en ide at henvende sig 
til PET, idet røveriet havde lighedspunkter med røveriet mod en pengetransport fra Den Danske 
Bank i Lyngby den 2. marts 1983. Som efterforskningsleder burde han i givet fald have set en op-
lysningsrapport herom.   

Ham bekendt var der ikke kontakt med PET vedrørende røveriet mod Daells Varehus, førend han 
3-5 måneder inde i 1987 henvendte sig til PET. Omkring det tidspunkt måtte de indse, at de ikke 
kunne komme længere med opklaringen af røveriet. Hans henvendelse til PET var begrundet i, at 
de overvejede, om det kunne være udlændinge, der stod bag røveriet. De drøftede navnlig, om 
gerningsmændene kunne være tidligere militærfolk eller politifolk, hvilket der var set eksempler 
på i udlandet. I Sverige var der således i den periode en stribe røverier foretaget af en bande, der 
senere blev kendt som ”Maskeradebanden”, fordi den blandt andet havde forklædt sig som poli-
tifolk i forbindelse med røverierne. Desuden var der en bande ved navn ”Militærligaen”. I Belgien 
havde der været flere professionelt udførte røverier, og i Danmark havde der været flere røverier, 
herunder mod en pengetransport, udført af tyskere. Han mener, at han kom til at tale med en 
medarbejder i PET’s analysegruppe. Han husker i dag ikke navnet på vedkommende. Ud fra de 
beskrevne præmisser spurgte han, om PET havde hørt, om sådanne grupper kunne være i gang i 
Danmark. Noget tid efter fik han det svar, at PET havde kig på nogle grupper, men PET havde ikke 
oplysninger, der var relevante for Københavns Politis efterforskning af røveriet mod Daells Vare-
hus. PET havde ikke oplysninger om grupper, der mindede om det, som han spurgte til. Han fik 
ikke oplyst, hvilke grupper det var, som PET havde kig på. Nærmest som en joke, sagde han til 
medarbejderen fra PET, at så måtte PET kaste sig over disse grupper næste gang, der skete noget 
stort. Han mener, at han var ude hos PET i forbindelse med forespørgslen, og at han fik svaret te-
lefonisk. Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekin-
gegadesagen” s. 129:   

”… Under alle omstændigheder fik Røveriafdelingens chef, Niels Bach, sat et møde op 
med efterretningstjenesten. Det var helt ekstraordinært, for normalt var der som 
nævnt ingen kontakt mellem det almindelige og det hemmelige politi. Niels Bach 
måtte da også gå tomhændet hjem med den ubrugelige besked, at PET ikke havde 
nogen særlig mistanke i den foreliggende sag, men at man da kendte til flere gruppe-
ringer, som kunne tænkes at stå bag lignende kriminalitet. PET lovede at iværksætte 
overvågning af disse grupper, næste gang et stort røveri fandt sted i København. 
...” 

Hertil forklarede han, at det citerede må vedrøre hans ovenfor beskrevne kontakt med PET. For-
skellene mellem hans beskrivelse af forløbet og det citerede kan bero på referatet fra den person, 
der har videregivet det til bogens forfattere. Det ligger imidlertid fast, at PET ikke gav tilsagn om at 
ville iværksætte overvågning af de nævnte grupperinger, næste gang et stort røveri fandt sted i 
København. Det var som sagt en sjov bemærkning fra hans side til medarbejderen fra PET.   
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På det tidspunkt, hvor CX-gruppen inddrog Daells Varehus røveriet i sin efterforskning mod en 
kreds af kriminelle, var Jørn Moos leder af gruppen. Han var bekendt med, at nogle af medarbej-
derne i CX-gruppen i forbindelse med gruppens efterforskning af røveriet mod Daells Varehus fo-
retog en undersøgelse af andre uopklarede større røverier. I den forbindelse var Henrik Bjerg, Jan 
Andersen og Flemming Bengtsen ude hos Lyngby Politi for at få nærmere oplysninger vedrørende 
efterforskningen af røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 
1983. Flemming Bengtsen nåede imidlertid aldrig at komme med ind til mødet, idet det var over-
stået, da Bengtsen havde fundet en parkeringsplads til deres bil. Han ved ikke, om det var på eget 
initiativ, at de henvendte sig til Lyngby Politi. Han var til stede, da de kom tilbage fra mødet i Lyng-
by. De fortalte blandt andet, at de ikke måtte se alt materialet. Han husker ikke, hvem hos Lyngby 
Politi, de havde talt med. De følte sig ukollegialt behandlet og var noget fortørnede over, at de 
ikke måtte kigge i sagen. De fik heller ikke lov til at kopiere materiale. Han husker ikke, hvilken 
begrundelse de havde fået for, at de ikke måtte se alle akterne, herunder om PET blev nævnt i 
denne sammenhæng. Han mindes ikke, om der var kontakt eller tale om at tage kontakt til andre 
politikredse end Lyngby Politi vedrørende tidligere røverier. Da Bjerg og Bengtsen blev afgivet til 
afdeling CX, hvilket var sket samtidig med, at CX-gruppen overtog efterforskningen af røveriet mod 
Daells Varehus, tog de røveriafdelingens sag herom med sig, og han opfordrede dem til også at 
tage en sag vedrørende efterforskningen af et røveri i Lyrskovgade med, idet han mente, at det 
kunne være den samme personkreds, der stod bag dette røveri. Han er ret sikker på, at sagen ved-
rørende efterforskningen af røveriet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982 ikke 
kom ned i afdeling CX i forbindelse med efterforskningen af røveriet mod Daells Varehus, idet han 
i forbindelse med røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og 
drabet på en politibetjent den 3. november 1988 fandt sagen vedrørende røveriet ved Vesterport 
frem. Sagen var meget tilstøvet, og ovenpå den lå en knippel. Sagen havde således tydeligvis ikke 
været rørt i en årrække. Han blev foreholdt rapport af 19. april 1982 udarbejdet af Københavns 
Politi, hvoraf det blandt andet fremgår, at en kollega fra rejseholdet kom med et tip om fire navn-
givne medlemmer af Appel-gruppen som mulige gerningsmænd til røveriet ved Vesterport. Hertil 
forklarede han, at han hverken havde kendskab til dette bilag eller navnene på de fire medlemmer 
af Appel-gruppen før efterforskningen af røveriet mv. i Købmagergade, ligesom han ikke kendte til 
sagen om anholdelsen af Niels Jørgensen den 3. juni 1986 på Lobeliavej på Amager for forsøg på 
biltyveri m.v.  

Han har læst alt det materiale, som Københavns Politi fik stillet til rådighed af PET efter røveriet 
mv. i Købmagergade, og der var mange observationer og aflytninger mod Appel-gruppen, men 
resultaterne af indsatsen var tilsyneladende meget få. Det kan eksemplificeres ved, at han på et 
tidspunkt har udtalt noget lignende, at ”Nok noget af det mest interessante, da de kastede sig 
over Appel-gruppen, var at læse, hvor lidt PET havde fået ud af at overvåge dem med så store res-
sourcer. Det måtte betyde, at Appel-gruppens medlemmer var meget dygtige og professionelle.” 
Han har ikke i materialet set indikationer på, at PET foretog efterforskning mod Appel-gruppen 
med direkte tilknytning til røveriet mod Daells Varehus. Han fik ikke i forbindelse med sin henven-
delse til PET under efterforskningen af røveriet mod Daells Varehus oplysning om samtalen mel-
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lem Torkil Lauesen og dennes mors tidligere samlever den 25. december 1986, hvor røveriet i 
Daells Varehus blev berørt. Hvis han var blevet præsenteret for samtalen dengang, ville han sand-
synligvis ikke have tillagt den nogen betydning. Han har hørt samtalen afspillet mange gange, og 
det er helt klart, at moderens tidligere samlever ikke har nogen fornemmelse af, at Torkil Lauesen 
skulle have nogen tilknytning til røveriet, og det er således en samtale uden nogen efterforsknings-
mæssig relevans.  

Som røveriafdelingens leder var han den, der blev underrettet af radiotjenesten, da røveriet mv. i 
Købmagergade skete, og det var ham, der tog den umiddelbare ledelse af efterforskningen. Denne 
ledelse havde han helt indtil, der faldt dom i sagen. Den ”umiddelbare ledelse” skal forstås såle-
des, at der også var højere placerede chefer involveret i ledelsen af efterforskningen, ligesom der 
også var chefer for andre grupper involveret, idet delmomenter af efterforskningen blev taget ud 
til selvstændig behandling i andre grupper. Efter fundet af lejligheden i Blekingegade blev det hele 
igen samlet under ham. Foreholdt, at det af flere fremstillinger om Blekingegadebanden synes at 
fremgå, at Jørn Moos var leder af efterforskningen mod Blekingegadebanden, forklarede han, at 
Jørn Moos var leder af den gruppe, der stod for den målrettede efterforskning mod Appel-grup-
pen i perioden frem til fundet af lejligheden i Blekingegade. Jørn Moos og han var gruppeledere på 
samme niveau med Kurt Olsen som chef. Under efterforskningen var det ham, der bestred det 
hverv, som betegnes ”efterforskningsleder”, men lederen af sagen var Kurt Olsen, der blev infor-
meret om forløbet i de enkelte grupper og traf de afgørende beslutninger. 

Der blev samme dag eller dagen efter røveriet etableret kontakt mellem Københavns Politi og PET. 
De havde et møde med PET, efter at Per Larsen havde henvendt sig til Kurt Olsen. PET medbragte 
en sammenskrivning med oplysninger om Appel-gruppen og oplyste, at PET var begyndt at obser-
vere mod gruppens medlemmer umiddelbart efter røveriet. Det kunne imidlertid konstateres, at 
gruppens medlemmer opførte sig helt normalt. Han husker ikke, hvem fra PET ud over Per Larsen, 
der deltog i mødet. Det blev besluttet at nedsætte en gruppe i samarbejde med PET. Gruppen 
skulle efterforske målrettet mod Appel-gruppen. Inden gruppen blev nedsat, ville PET finde alt sit 
materiale om gruppen frem, og gruppen kunne først etableres, når Københavns Politi havde de 
logistiske forhold på plads. Han mener, at Københavns Politi i den mellemliggende periode havde 
nogle medarbejdere siddende hos PET for at læse PET’s materiale. Det var ikke et problem at få 
oplysninger fra PET under efterforskningen, heller ikke i den indledende periode. Det største pro-
blem var mængden af materiale hos PET, der gjorde, at det var svært at være sikker på, at man 
havde fundet alt det relevante. Dette krævede store ressourcer. Der var ingen begrænsninger fra 
PET’s side med hensyn til at stille ressourcer og materiale til rådighed. Det var således mere et 
problem for Københavns Politi at finde plads og ressourcer til at gå målrettet mod en enkelt grup-
pe midt i den store efterforskning, der i øvrigt stod på. Københavns Politi valgte at lægge ef-
terforskningen i den gamle CX-gruppe suppleret med kollegaer fra de politikredse, der havde tidli-
gere sager om røverier, som Appel-gruppen var mistænkt for at have begået, samt medarbejdere 
fra PET. Fremfindelsen at de tidligere røverier var blandt andet baseret på, at man i gennem læn-
gere tid havde haft en fornemmelse hos Københavns Politi af, at der var en række røverier, som 
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lignende hinanden på den måde, de var iscenesat, herunder røveriet mod en pengetransport fra 
Privatbanken i Herlev den 3. december 1985, røveriet henholdsvis i Lyngby og mod Daells Varehus. 
I gruppen indgik fra Lyngby Politi Johannes Pedersen, fra Gladsaxe Politi Frank Andersen og fra PET 
flere medarbejdere, herunder Christian Medom. Han mener ikke, at der indgik en medarbejder fra 
Glostrup Politi i gruppen, uanset at sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i Glostrup 
den 7. juli 1980 hørte til de sager, som man mistænkte Appel-gruppen for at stå bag. Han husker 
ikke baggrunden for Glostrup Politis manglende repræsentation. Kurt Olsen aftalte udlån af med-
arbejderne med kriminalinspektørerne i de berørte politikredse.   

Han blev foreholdt blandt andet følgende fra notat af 23. december 1988 til vicepolitidirektør i 
Københavns Politi, Annemette Møller, udarbejdet af Jørn Moos: 

”… 
Lyngby Politi siger, at der blev ”lagt låg på sagen” fra justitsministeriets side i forbin-
delse med retsanmodningerne vedr. de 2 anholdte arabere samt udlevering af de 6 
millioner til undersøgelse her i landet. 
I PET findes ingen notater i sagen – hvoraf at der noget steds skulle ”være lagt låg 
på” – PET har stillet alt materiale til rådighed for sagen. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker dette notat. Når PET havde udleveret identiteterne på fire 
af Appel-gruppens medlemmer til Lyngby Politi, kan det efter hans opfattelse i øvrigt ikke karakte-
riseres som at have ”lagt låg på”. Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn 
Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 158: 

”… 
I februar 1989 blev der afholdt et stort møde i den særlige gruppe, der jagtede Ble-
kingegadebanden. Den dag deltog også en lang række af politiets chefer. 
 
”Det var Røveriafdelingens ledere Kurt Olsen, Per Iver Petersen og Niels Bach samt 
kriminalinspektør Per Larsen og kriminalkommissær Frank Jensen fra PET. Jørn Moos 
ledte mødet, og han kunne fortælle, at vicepolitidirektør Annemette Møller havde 
været i Justitsministeriet, som meddelte, at der ikke var lagt låg på Lyngby-sagen. Det 
blev meddelt på en måde, så jeg klart og utvetydigt følte mig rubriceret som en utro-
værdig person, selvom Moos kendte sandheden. En anden mand, der sad med ved 
bordet, og som også kendte den sande historie, var kriminalinspektør Per Larsen fra 
PET, der dengang personligt havde givet os forbud mod at bruge oplysningerne om 
Appel-gruppen i vores efterforskning,” siger Johannes Pedersen. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke oplevede eller erindrer mødet som beskrevet i det citerede. De 
faktuelle oplysninger er korrekte, og efter hans opfattelse var der ikke rettet nogen kritik mod Jo-
hannes Pedersen i den måde, som oplysningerne blev videregivet på. Der var intet i retning af en 
ydmygelse. Det må bero på Johannes Pedersens subjektive opfattelse. Det blev blot taget til efter-
retning, at ministeriet havde givet denne besked. Herefter gik mødet videre på normal vis.   
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Forespurgt, om PET inden efterforskningen af røveriet mv. i Købmagergade selv burde have for-
fulgt oplysninger yderligere og givet dem, de havde, videre til det åbne politi, forklarede han, at 
det er en meget subjektiv vurdering. Hvis Københavns Politi i forbindelse med efterforskningen af 
røveriet mod Daells Varehus havde fået de samme oplysninger, som Lyngby Politi fik i forbindelse 
med efterforskningen af røveriet i Lyngby, da ville Københavns Politi, som enhver normal politiaf-
deling burde have gjort, have indledt en målrettet efterforskning mod de fire navngivne medlem-
mer af Appel-gruppen, herunder med indhentelse af fotos af gruppens medlemmer mv. Om dette 
kunne have ført til et gennembrud i sagen over for Appel-gruppen, kan han ikke spå om. Efter hans 
vurdering ville selve efterforskningen ikke have standset gruppen, idet gruppen fortsatte med at 
begå store røverier, selv om gruppen var klar over, at PET brugte store ressourcer på at overvåge 
dem. Tilsvarende tror han ikke, at en præventiv samtale med gruppens medlemmer ville have af-
holdt dem fra at fortsætte med røverierne. Dette understreges af, at Appel-gruppen knap nok 
holdt pause i sine aktiviteter efter anholdelsen af Niels Jørgensen på Lobeliavej den 3. juni 1986. 
Der var ikke i det materiale fra PET, som Københavns Politi fik stillet til rådighed, noget, der kunne 
danne grundlag for kendelser om indgreb i meddelelseshemmeligheden over for Appel-gruppens 
medlemmer i forbindelse med efterforskningen af de forskellige forhold, ligesom der ikke var 
grundlag for at sætte de betydelige ressourcer ind mod gruppen, som man gjorde efter røveriet 
mv. i Købmagergade. Hvis ikke røveriet i Købmagergade havde kostet en kollega livet, tror han 
ikke, at der var blevet stillet så store ressourcer til rådighed, som der blev.   

Kl. 13.55 blev afhøringen afsluttet. 

Jens Rosenløv 
formand 

 



    339

BILAG

 
 

 
Protokol nr.: 51 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 2. maj 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 Frank Jan Jensen.  

Bisidderne advokat Torben Koch, 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. 

Frank Jan Jensen forklarede blandt andet, at han er operativ chef i PET. Han blev i 1972 ansat i 
politiet. I maj 1985 blev han souschef i PET’s afdeling 2, hvis områder blandt andet var ekstre-
misme og terrorisme. Winther-Hinge var chef og varetog primært ekstremismeområdet, mens han 
primært tog sig af terror. Han var i afdelingen frem til foråret 1988, hvor han blev leder af terror-
afdelingen, idet terrorområdet blev gjort til en selvstændig afdeling, afdeling 5.   

Han hørte først om Appel-gruppen efter anholdelsen af Niels Jørgensen den 3. juni 1986 på Lobe-
liavej på Amager for forsøg på biltyveri m.v. Indtil da havde han som souschef i afdeling 2 hoved-
sageligt været optaget af fire store sager. Det drejede sig om to bombeattentater i juli og septem-
ber 1985 i København og drabet i februar 1986 på Oluf Palme, hvor der var en række spor til Dan-
mark, samt en stor spionagesag, der foregik i samarbejde med en udenlandsk tjeneste. Af samme 
grund var han i udlandet, da Niels Jørgensen blev anholdt på Lobeliavej. Da han kom hjem fra ud-
landsrejsen sidst i juni 1986, blev han briefet om Appel-gruppen, herunder om anholdelsen på 
Lobeliavej. Det var også først på dette tidspunkt, at han blev bekendt med PET’s overvågning af en 
række herboende palæstinensere med tilknytning til PFLP. På baggrund af anholdelsen på Lobelia-
vej sammenholdt med næsten samtidige oplysninger om blandt andet PFLP’s forsøg på at genakti-
vere Appel-gruppen kunne han regne ud, at det var et område, som de ville skulle sætte ind på i 
fremtiden. Han bad derfor Erling Sigurd Hjort, som han havde arbejdet sammen med i spionageaf-

Blekingegade-kommissionen 
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delingen, om at foretage en sammenskrivning om Appel-gruppen på grundlag af det meget omfat-
tende materiale, som han var blevet præsenteret for. Han mener ikke, at Hjort forinden havde 
beskæftiget sig med Appel-gruppen. Der havde tidligere været medarbejdere i terrorafdelingen, 
som havde haft Appel-gruppen som arbejdsområde, men det mener han ikke, at der var på dette 
tidspunkt. Det hang sammen med, at PET op til dette tidspunkt havde indtryk af, at Appel-gruppen 
var deaktiveret. Han blev foreholdt rapport af 28. august 1986 ”Vedr.: APPLE-gruppen.”, hvoraf 
blandt andet fremgår:  

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

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

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

Han husker ikke, hvordan kontakten mellem PET og Københavns Politi blev etableret i forbindelse 
med anholdelsen af Niels Jørgensen på Lobeliavej. Arbejdsfordelingen mellem PET og Københavns 
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Politi vedrørende denne sag var, at Københavns Politi tog sig af den strafferetlige vinkel, herunder 
efterforskningen af den falske identitet og Storno-radioen, mens PET´s primære opgave var den 
efterretningsmæssige vinkel. PET’s fokus var at få oplysninger om Appel-gruppen og Oman-grup-
pen. Han blev foreholdt teknisk erklæring af 23. juni 1986 fra Rigspolitiets Tekniske Afdeling til 
station 4 vedrørende det forfalskede kørekort, som Niels Jørgensen havde anvendt. Af rapporten 
fremgår blandt andet: 

”… 
KONKLUSION 
Det kan efter endt undersøgelse med sikkerhed udtales, at førerbeviset er en total-
forfalskning. Ved en sammenligning med afdelingens samling af falske førerbevi-
ser/kørekort er det konstateret, at der er tale om en kendt forfalskningstype, der en 
gang tidligere er registreret her i afdelingen jfr. sag fra Århus … 
…” 

Hertil forklarede han, at han ikke erindrer, om denne oplysning gav anledning til yderligere under-
søgelser.  

Af rapport af 29. juli 1986 udarbejdet af PET med følgende ”Emne: ”APPLE-gruppen”. ”Vedr.: Sam-
tale med ka. CRAMER, Teknisk Afdeling, København.” fremgår blandt andet: 

”… 
På baggrund af vores samtale, er ”Aksel MORTENSEN - kørekortet” d.d. blevet rekvi-
reret fra Teknisk Afdeling i Århus, dette på foranledning af ka. CRAMER. 

Teknisk Afdeling, København, vil nu foretage en direkte sammenligning af det i sagen 
liggende kørekort. 

Resultatet af undersøgelsen vil senere tilgå til rapporten.” 

Foreholdt rapporten, forklarede han, at det almindelige politimæssige arbejde hørte under Kø-
benhavns Politi. PET fulgte med fra sidelinjen og koncentrerede sig som forklaret om den efterret-
ningsmæssige vinkel. PET iværksatte således efter sommerferien i 1986 en række overvågningstil-
tag over for Appel-gruppen og de kendte PFLP-folk i Danmark med henblik på at afklare, hvad det 
var, som Appel-gruppen skulle gøre for PFLP. Den operative chef, Per Larsen, var involveret i drøf-
telserne om iværksættelsen af disse tiltag. Han blev foreholdt følgende fra påtegning af 30. juni 
1986 på kopi af rapport af 30. juni 1986 udarbejdet af Søren Nielsen med følgende ”Emne: PFLP-
lederen Marwan El FAHOUM’s forsøg på at genoptage kontakten til den her kendte tidligere aktive 
sympatisørgruppe, ”APPLE-gruppen, samt en for os, indtil nu, ukendt gruppe ved navn ”Oman-
gruppen”.”:  

”Disse forhold må afklares og vil kræve en større indsats m.h.p. OBS, aflytning, osv.  
En større prioritering/disponeringsindsats på afd. 2-T’s område vil være nødvendig. 
…” 
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Hertil forklarede han, at han ikke husker drøftelser om anvendelse af ressourcer på overvågningen 
af Appel-gruppen, men henset til størrelsen af de daværende ressourcer har det utvivlsomt krævet 
nærmere drøftelser. Der var 10-11 mand til at dække hele terrorområdet.  

Samarbejdet mellem PET og Københavns Politi vedrørende forholdet på Lobeliavej ebbede ud i 
løbet af efteråret 1986, da der ikke var flere efterretningsmæssige oplysninger at komme efter for 
PET. Senere tog PET dele af Lobeliavej-forholdet op igen, hvilket beroede på efterretningsmæssige 
overvejelser. Han blev foreholdt rapport af 6. august 1986 ”Vedr.: Niels JØRGENSEN, …” ”Emne: 
APPLE-gruppen.” udarbejdet af PET vedrørende samtale med Steen Edeling, Københavns Politi, 
hvoraf fremgår, at Edeling oplyste, at Niels Jørgensen var tilsagt til afhøring på station 4 den 7. 
august 1986, og da Niels Jørgensen ikke havde ladet høre fra sig, måtte det formodes, at Niels Jør-
gensen ville komme på det anførte tidspunkt. Desuden fremgik det, at rapport vedrørende afhø-
ringen senere ville tilgå PET. Hertil forklarede han, at han ikke husker, om Niels Jørgensen blev 
afhørt, eller hvad der skete. Han husker ikke drøftelser om, hvorvidt det ville være uhensigtsmæs-
sigt at afhøre Niels Jørgensen. Efter hans opfattelse ville det have været hensigtsmæssigt, idet de 
havde en overvågning af Appel-gruppen i gang, hvorfor der ville være mulighed for at følge med i 
de reaktioner, der erfaringsmæssigt ville vise sig efter en sådan afhøring. Han blev foreholdt føl-
gende fra Peter Øvig Knudsen: ”Blekingegadebanden” s. 662: 

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

Hertil forklarede han, at han ikke er bekendt med, at PET skulle have hentet sagens akter og koster 
hos Københavns Politi som beskrevet. PET havde foretaget efterforskning omkring Storno-radioen, 
men man løb panden mod en mur, ligesom Københavns Politi havde gjort, idet der hele vejen i 
gennem var anvendt falske identiteter. Han blev foreholdt teknisk erklæring af 8. september 1986 
fra Rigspolitiets Tekniske Afdeling til PET vedrørende undersøgelse rekvireret af PET af blandt an-
det Niels Jørgensens falske kørekort fra Lobeliavej-forholdet. Hertil forklarede han, at han ikke er 
bekendt med, om PET videregav oplysningerne herfra til Københavns Politi, men han kan ikke se, 
hvorfor PET ikke skulle have gjort det. Det var ikke et problem, at det fremgik af erklæringen, at 
den var udarbejdet til PET, idet oplysningerne kunne skrives ind i en rapport på Rigspolitiets brev-
papir uden angivelse af, at det var fra PET, at oplysningerne stammede. Det var en sædvanlig frem-
gangsmåde, når PET videregav oplysninger til det almindelige politi. Han blev foreholdt, at Edeling 
i sin forklaring for kommissionen den 13. april 2012 blandt andet forklarede, at Edeling efter aftale 
med sin chef overgav et sagsomslag med de originale akter til nogle medarbejdere fra PET, og at 
ingen var interesserede i, at der blev afholdt et retsmøde med Niels Jørgensen, idet man ikke øn-
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skede at afsløre PET’s interesse i sagen over for Niels Jørgensen. Hertil forklarede han, at han ikke 
husker noget herom, og i øvrigt lyder det beskrevne i et vist omfang mærkeligt. PET havde som 
nævnt ingen interesse i, at Niels Jørgensen ikke blev afhørt. Han er enig i, at det ville være uhen-
sigtsmæssigt, hvis Niels Jørgensen blev bekendt med PET’s interesse i sagen, men netop hvis man 
begyndte at gøre tingene anderledes end normalt, ville det efter hans opfattelse være egnet til at 
vække mistænksomhed. Derfor forstår han ikke tankegangen bag den skitserede fremgangsmåde 
med at undgå et retsmøde, når det ville være sædvanligt i en sag som den foreliggende.  

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

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

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

I forbindelse med røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986 ringede han til chefen for 
Københavns Politis røveriafdeling, kriminalinspektør Kurt Olsen, og henledte opmærksomheden på 
Appel-gruppens medlemmer. Han mener, at han henviste til oplysninger om gruppen, som PET, så 
vidt han husker, havde givet Københavns Politi et halvt år tidligere. Oplysningerne var blevet givet 
til Københavns Politi i form af et uddrag af Hjorts rapport. Baggrunden for at give Københavns Po-
liti dette uddrag var, at det var oplagt, at forholdet på Lobeliavej var et led i forberedelsen af noget 
større. Han husker ikke, hvem i røveriafdelingen der fik oplysningerne. Hans erindring om dette tip 
til Københavns Politi et halvt år inden røveriet mod Daells Varehus er dog noget usikkert, og han er 
ikke 100 % sikker på, at det fandt sted, men det er sådan, som han husker det i dag. Han sagde til 
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Kurt Olsen, at på baggrund af oplysningerne om Appel-gruppen, herunder om PFLP’s genaktivering 
af gruppen, da var gruppens medlemmer et godt bud på, hvem der kunne være gerningsmændene 
til røveriet, hvis Københavns Politi ikke havde andet at gå efter. Hertil svarede Kurt Olsen, at Kø-
benhavns Politi nok selv skulle styre efterforskningen af røveriet. Det behøvede PET ikke at blande 
sig i. Samtalen fandt sted lige efter julen i 1986, da de havde hørt, at Københavns Politi ingen spor 
havde at gå efter. Han er ikke bekendt med, om der i øvrigt var kontakt mellem PET og Køben-
havns Politi i forbindelse med efterforskningen af røveriet. Det er muligt, idet alle i terrorafdelin-
gen var bekendt med, at han havde ringet til Kurt Olsen, og der var flere personlige relationer mel-
lem medarbejdere i terrorafdelingen og medarbejdere i Københavns Politis røveriafdeling. Han 
hørte ikke om, at Niels Bach Christensen havde kontakt med PET i forbindelse med efterforsknin-
gen af røveriet. PET foretog ikke nogen særskilt efterforskning mod Appel-gruppen i forbindelse 
med røveriet og havde ikke observeret noget mistænkeligt omkring Appel-gruppen i relation hertil 
i forbindelse med den igangværende overvågning af gruppen. Han husker ikke, at der var nogle 
medarbejdere fra PET, der på gerningsdagen foretog observationer mod Appel-gruppens med-
lemmer. Han blev foreholdt, at et tidligere vidne fra PET har forklaret for kommissionen, at fire til 
fem mand fra afdeling T kort efter røveriet kørte ud for at konstatere, hvor gruppens medlemmer 
befandt sig, og at der ikke blev udarbejdet observationsrapporter herom, idet der ikke var noget af 
interesse. Hertil forklarede han, at det lyder meget rigtigt. Det kunne godt forekomme dengang, at 
der ikke blev skrevet rapporter i en sådan situation, hvor det ikke var observationstjenesten, der 
foretog observationen, og der ikke var noget af interesse at rapportere om. Han blev foreholdt 
følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 135:  

”… 
Hvis PET reagerede på den mistanke, som det er hævet over enhver tvivl, at de havde, 
må Weimann og hans kumpaner være blevet skygget på deres udflugter til de mange 
pengeinstitutter i tiden efter kuppet mod Daells Varehus. På det tidspunkt har PET 
næppe været i tvivl om, at der var rigelige beviser mod bandemedlemmerne til at la-
de dem anholde. Medmindre PET slet ikke var interesseret i, at Blekingegadebanden 
skule opdages? Måske var hele formålet med Operation Pineapple i virkeligheden at 
skaffe oplysninger til den israelske samarbejdspartner Mossad. Oplysninger om 
PFLP’s danske samarbejdspartnere, og om hvordan de fragtede pengene ud af landet 
og videre til Mellemøsten. 
…” 

Hertil forklarede han, at rigtigheden af det citerede blandt andet forudsætter, at der var døgn-
overvågning af Appel-gruppens medlemmer, hvilket ikke var tilfældet, idet det henset til observa-
tionstjenestens størrelse dengang var en umulighed. Der var således ikke engang mandskab til at 
holde dem under observation en hel dag. Operation Pineapple var rettet mod at afdække PFLP’s 
virksomhed her i landet og således ikke mod at skaffe oplysninger til Mossad.  
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Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesa-
gen” s. 129:   

”… Under alle omstændigheder fik Røveriafdelingens chef, Niels Bach, sat et møde op 
med efterretningstjenesten. Det var helt ekstraordinært, for normalt var der som 
nævnt ingen kontakt mellem det almindelige og det hemmelige politi. Niels Bach 
måtte da også gå tomhændet hjem med den ubrugelige besked, at PET ikke havde 
nogen særlig mistanke i den foreliggende sag, men at man da kendte til flere gruppe-
ringer, som kunne tænkes at stå bag lignende kriminalitet. PET lovede at iværksætte 
overvågning af disse grupper, næste gang et stort røveri fandt sted i København. 
… 
PET’s nedslående besked til Niels Bach må siges at være bemærkelsesværdig, når vi i 
dag ved, at tjenesten få måneder forinden havde iværksat Operation Pineapple på en 
direkte mistanke om, at Appel-gruppen var i færd med at forberede nye storkup. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker den beskrevne henvendelse fra Niels Bach Christensen. 
Igen må det pointeres, at Operation Pineapple ikke var iværksat for at efterforske røverier. Opera-
tionen var iværksat for at afsløre PFLP’s hemmelige operationer i Danmark gennem to danske cel-
ler. I øvrigt var det åbne politi bekendt med PET’s mistanke mod Appel-gruppen. PET havde såle-
des i forbindelse med alle de røverier, som PET mistænkte Appel-gruppen for at stå bag, videregi-
vet alle oplysninger af betydning for det almindelige politis efterforskning af sagerne til de pågæl-
dende politikredse. Det skete således i forbindelse med sagen om frihedsberøvelse og forsøg på 
bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980, røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i 
Lyngby den 2. marts 1983 og røveriet mod Daells varehus. Problemet var måske, at de forskellige 
kredse ikke arbejdede sammen om en opklaring af røverierne. Dengang var der ikke et organ, som 
havde det samlede overblik. Han blev foreholdt, at Niels Bach Christensen i sin forklaring for 
kommissionen den 27. april 2012 blandt andet forklarede, at hans henvendelse til PET var begrun-
det i, at Københavns Politi overvejede, om det kunne være udlændinge, der stod bag røveriet, idet 
der i udlandet var eksempler på tidligere militærfolk eller politifolk, som havde udført røverier, 
herunder en bande i Sverige kaldet ”Militærligaen”.  Hertil forklarede han, at han ikke ved, hvem 
hos PET Niels Bach Christensen talte med. Han er bekendt med ”Militærligaen”, der ikke havde 
noget med ekstremisme eller terrorisme at gøre.   

Han blev foreholdt anmodning af 29. maj 1987 om kontrolregistrering af Jan Weimann, Torkil Lau-
esen, Peter Døllner og Niels Jørgensen udarbejdet af PET samt notits af 3. juni 1987 fra Rigspoliti-
chefens afdeling G til kriminalregisteret med anmodning om slettelse af de samme personer i KR. 
Af påtegning på notitsen fremgår blandt andet, at ”[politimesterens tjenestenummer] har d.d. 
resolveret at ovennævnte personers kontrolregistrering i KR skal slettes, hvilket KR er underrettet 
om.” Hertil forklarede han, at han ikke har nogen erindring om kontrolregisteringen og den efter-
følgende slettelse heraf. Kontrolregistrering fungerede således, at såfremt den kontrolregistrerede 
person blev stoppet af politiet, da ville der gå besked til PET herom. Beskeden ville komme fra cen-
tralt sted, således at den stoppende betjent ikke ville kunne se, at der var en kontrolregistrering på 
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personen. I en notits som den foreliggende er angivelsen af politimesterens tjenestenummer ud-
tryk for, at det var politimesteren, der havde truffet beslutningen. Han er ikke klar over, hvorfor 
politimesteren besluttede, at kontrolregistreringen skulle slettes. Han ved ikke, hvad baggrunden 
var for, at der ikke på et langt tidligere tidspunkt var etableret en kontrolregistrering af gruppens 
medlemmer. Årsagen hertil kan muligvis have været, at det ville have været i strid med reglerne 
om kontrolregistrering.  

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

Da han hørte om røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og 
drabet på en politibetjent den 3. november 1988 tænkte han, at det kunne være Appel-gruppen, 
der stod bag. Straks han mødte ind, satte han observationstjenesten til at lokalisere medlem-
merne af gruppen. Samtidig nedsatte han en gruppe på et par medarbejdere, der skulle gennemgå 
PET’s materiale fra nyere tid med tilknytning til gruppen. I løbet af formiddagen på gerningsdagen 
blev observationen af gruppens medlemmer imidlertid bortprioriteret til fordel for en anden ob-
servation for spionageafdelingen. Det var Per Larsen sammen med chefen for spionageafdelingen, 
der foretog denne prioritering. Hans mistanke mod Appel-gruppen var imidlertid så stærk, at han 
besluttede at sende seks medarbejdere fra terrorafdelingen ud for at observere mod gruppens 
medlemmer. Det var vanskeligt, da det var de samme seks, der skulle skiftes til blandt andet at 
holde Café Liberation under observation. Næste dag nåede hans overordnede frem til, at der var 
en sådan mistanke mod Appel-gruppen, at observationstjenesten på ny blev indsat.  

Også i forbindelse med røveriet mv. i Købmagergade ringede han til Kurt Olsen hos Københavns 
Politi. Han spurgte Kurt Olsen, om denne kunne huske samtalen om Appel-gruppen, som de havde 
haft i forbindelse med røveriet mod Daells Varehus. Det kunne Kurt Olsen. Han orienterede Kurt 
Olsen om, at han havde givet ordre til, at gruppens medlemmer skulle overvåges, og spurgte, hvad 
Kurt Olsens mening var om Appel-gruppens medlemmer som mulige gerningsmænd til røveriet 
mv. i Købmagergade. Kurt Olsen sagde, at det måtte være efterretningstjenestens hjernespind at 
få denne tanke, hvilket var afslutningen på deres samtale. PET fortsatte imidlertid efterforskningen 
mod Appel-gruppen. Hverken efter samtalen med Kurt Olsen i forbindelse med røveriet mod 
Daells Varehus eller efter samtalen i forbindelse med røveriet mv. i Købmagergade skrev han notat 
om samtalen. I dag skriver man notater over sådanne samtaler, men det gjorde man ikke dengang. 
Han skrev det formentlig alene ned på en seddel, som han anvendte til sit referat af samtalen på 
næste dags morgenmøde. Enten den 3. november eller den 4. november 1988 sendte han efter 
drøftelse med Hanne Bech Hansen en medarbejder ind til Københavns Politi røveriafdeling med 
fotos af Appel-gruppens medlemmer og oplysning om deres generalia. Han husker ikke, hvilken 
tilbagemelding han fik, da medarbejderen kom tilbage fra Københavns Politi. Som efterforskningen 
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skred frem, blev også Per Larsen overbevist om, at det kunne være Appel-gruppen, som stod bag 
røveriet, og der blev lagt pres på Københavns Politis røveriafdeling og Københavns Politis ledelse 
for at forfølge dette spor. Fra den 4. november 1988 og frem var der således kontakt mellem Han-
ne Bech Hansen, Per Larsen og Københavns Politis ledelse. Der var mange diskussioner, men det 
endte med, at der den 7. november 1988 kom et par medarbejdere fra Københavns Politi ud til 
PET for at se PET’s materiale. Den ene af de to medarbejdere fra Københavns Politi var Steffen 
Steffensen, og den anden husker han ikke navnet på.   

De to medarbejdere fra Københavns Politi fik adgang til alt PET’s materiale om Appel-gruppen. 
Materialet var så omfangsrigt, at det ikke kunne være på et kontor, og det blev derfor placeret i 
PET’s filmsal. De to medarbejdere blev assisteret med henblik på at finde rundt i materialet. Som 
følge af Kurt Olsens indstilling var de to medarbejdere fra begyndelsen noget forbeholdne. Imid-
lertid blev de ret hurtigt overbevist om, at det godt kunne være Appel-gruppens medlemmer, der 
stod bag røveriet. I øvrigt foregik samarbejdet med de to medarbejdere gnidningsløst. Han blev 
foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 154 

”… 
Efter røveriet blev kriminalassistenterne Henrik Bjerg og Steffen Steffensen udlånt til 
PET, så de kunne gennemgå det historiske materiale omkring Appel-gruppen. I et lo-
kale i PET-hovedkvarteret på Bellahøj sad de to politifolk og læste sig igennem flere 
flyttekasser med båndudskrifter af aflytninger og observationer. Men under arbejdet 
blev de konstant overvåget af PET-folk. Først da PET-agenterne selv klagede til deres 
chef, Per Larsen, over at de skulle bruge tid på at overvåge det almindelige politi, blev 
der lempet på kontrollen. Alligevel måtte Bjerg og Steffensen opleve at blive truet 
med en tjenestemandssag, hvis de delte deres nye viden med andre kolleger 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke kan genkende det beskrevne. 

De to medarbejdere fra Københavns Politi og PET’s efterforskning mod Appel-gruppen mundede 
ud i, at der blev nedsat en fælles arbejdsgruppe med fokus rettet mod Appel-gruppen. Den fælles 
arbejdsgruppe kom til at sidde i den tidligere CX-gruppes lokaler hos Københavns Politi. Fra PET 
indgik blandt andre Christian Medom i gruppen. Gruppen blev i øvrigt sammensat af medarbej-
dere fra politikredse, hvor der tidligere var begået røverier, som Appel-gruppen var mistænkt for 
at stå bag. Det var Københavns Politi, som havde ansvaret for gruppen, og han er ikke bekendt 
med, om alle de tidligere berørte politikredse blev repræsenteret i gruppen. På efterforskningsni-
veau vil han karakterisere samarbejdet mellem Københavns Politi og PET som rigtig godt. Det var 
det imidlertid ikke på ledelsesniveau. Her var samarbejdet dårligt. Ledelsen fra politidirektøren og 
nedad i Københavns Politi var meget splittet i vurderingen af PET’s oplysninger om Appel-gruppen.   

PET havde under efterforskningen nedsat sin egen arbejdsgruppe, der arbejdede parallelt med 
fællesgruppen. Som leder af terrorafdelingen var han leder af gruppen. Han husker ikke, hvor 
mange der indgik i gruppen, men det var en hel del. Det var en kæmpe efterretningsoperation, 
som PET satte i gang over for Appel-gruppen efter røveriet mv. i Købmagergade. PET videregav 
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oplysningerne fra denne operation til fællesgruppen gennem de repræsentanter fra PET, der del-
tog heri.  

Efter en del måneders efterforskning i den fælles arbejdsgruppe skred man til anholdelse af Appel- 
gruppen. I forbindelse med anholdelsesaktionen var Københavns Politis røverafdelings ledelse 
fortsat meget i tvivl om, hvorvidt det var Appel-gruppens medlemmer, der var gerningsmændene 
til røveriet. Under briefingen i røveriafdelingen forud for anholdelserne sagde lederen af røveriaf-
delingen, at det var PET’s opfattelse, at det kunne være medlemmerne af Appel-gruppen, der stod 
bag røveriet, men at der intet overhovedet var, som underbyggede dette, hvilket medarbejderne 
skulle have in mente, når de foretog anholdelserne. Før det lykkedes at finde frem til lejligheden i 
Blekingegade, var der efter hans opfattelse ikke oplysninger, der kunne danne grundlag for dom-
fældelse af Appel-gruppens medlemmer. Efter røveriet den 3. november 1988 var det juristernes 
vurdering, at hvis der ikke i forbindelse med arrestationerne blev fundet yderligere materiale, 
kunne de formentlig alene håbe på en opretholdelse af anholdelserne i tre gange 24 timer. De 
anholdte blev imidlertid i første omgang fængslet i 14 dage. Efter anholdelserne kunne de blandt 
andet arbejde videre med at finde ud af, hvilken lejlighed den nøgle, som flere af de anholdte hav-
de en kopi af, hørte til. Under efterforskningen heraf gennemgik de rapporterne fra observations-
tjenesten for at kortlægge, hvor tjenesten gennem det seneste halvandet år typisk havde mistet 
kontakten med gruppens medlemmer. På den baggrund delte de Købehavn ind i sektioner, hvor 
aktionsstyrken blev sat til at afprøve nøglerne i alle dørlåse i visse områder. Da det på anden vis 
lykkedes at finde frem til lejligheden i Blekingegade, var de færdige med at gennemgå Nørrebro og 
Ydre Nørrebro. De var således på vej til at prøve låse i døre til lejligheder på Amager. Her ville de 
begynde i Skånegade, idet medlemmerne flere gange var blevet tabt i nærheden af denne loka-
litet. 

PET bistod også det åbne politi med at finde frem til Marc Rudin gennem PET’s schweiziske kon-
takter.  

Kl. 11.30 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 52 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 2. maj 2012 kl. 11.35 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 Per Claus Larsen med bisidder advokat John Petersen.  

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

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

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

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

”… 
Trods en omfattende efterforskning fandt kriminalpolitiet i Gladsaxe aldrig frem til 
røverne.  
I PET gav røveriet, ifølge den daværende operative chef, Per Larsen, anledning til, at 
man overvejede, om det igen kunne være Appel-gruppen, der havde været i aktion, li-
gesom man havde haft mistanke om ved flere røverier i  de foregående år. 

Blekingegade-kommissionen 
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Men i PET fandt man ikke anledning til at dele disse tanker med kriminalpolitiet i 
Gladsaxe. 
…” 

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

Af telex af 21. februar 1986 ”Vedr.: Danske PFLP-tilhængere, Jensen og Jørgensen.” udarbejdet af 
PET som svar på telex af 19. december 1985 fra en fremmed tjeneste 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. 

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

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

Han blev foreholdt rapport af 12. maj 1986 udarbejdet af PET til retten med anmodning om tilla-
delse til aflytning af telefoner tilhørende Sati Bakier og et selskab ejet af blandt andre Sati Bakier. 
Hertil forklarede han, at - som det ses - var der ingen henvisning til Appel-gruppen i rapporten, 
hvilket passer med, at Appel-gruppen var ”lagt mere eller mindre hen på hylden i den periode”.  

Han husker ikke, hvordan PET blev opmærksom på, at Niels Jørgensen den 3. juni 1986 var blevet 
anholdt på Lobeliavej på Amager for forsøg på biltyveri m.v., ligesom han ikke erindrer, hvornår 
han hørte om anholdelsen, eller hvordan han blev orienteret herom. Han husker heller ikke, hvor-
når han blev bekendt med, at det forfalskede kørekort, som Niels Jørgensen havde anvendt i for-
bindelse med forholdet på Lobeliavej, var af samme type som det kørekort, Peter Døllner havde 
anvendt i Århus-sagen. Han blev foreholdt teknisk erklæring af 23. juni 1986 fra Rigspolitiets Tek-
niske Afdeling til station 4 vedrørende det forfalskede kørekort, som Niels Jørgensen havde an-
vendt. Af rapporten fremgår blandt andet: 

”… 
KONKLUSION 
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Det kan efter endt undersøgelse med sikkerhed udtales, at førerbeviset er en total-
forfalskning. Ved en sammenligning med afdelingens samling af falske førerbevi-
ser/kørekort er det konstateret, at der er tale om en kendt forfalskningstype, der en 
gang tidligere er registreret her i afdelingen jfr. sag fra Århus … 
…” 

Hertil forklarede han, at Københavns Politi holdt PET orienteret om forløbet af Københavns Politis 
efterforskning i sagen. Han husker ikke, om PET og Københavns Politi drøftede det videre efter-
forskningsmæssige forløb, og hvorvidt der blev indgået aftaler om fordelingen af de forskellige 
dele af efterforskningen, herunder vedrørende kørekortet og Storno-radioen. Han blev foreholdt 
teknisk erklæring af 8. september 1986 fra Rigspolitiets Tekniske Afdeling til PET vedrørende un-
dersøgelse rekvireret af PET af blandt andet Niels Jørgensens falske kørekort fra forholdet på Lo-
beliavej. Hertil forklarede han, at PET godt kan have overtaget efterforskningen vedrørende køre-
kortet.  

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

”… 
PET’s strategi var efter alt at dømme at undgå, at Niels Jørgensen og dermed resten 
af hans gruppe fattede mistanke om, at tjenesten var involveret. Derfor skulle krimi-
nalbetjentene ikke lade sig mærke med noget, men blot afhøre den anholdte, sigte 
ham for tyveriforsøg, ransage hans bolig og derpå uden videre løslade ham. 
… 
Den fortsatte efterforskning i sagen blev aftalt nøje med terrorafdelingen i PET. …” 

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

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

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

Af påtegning af 30. juni 1986 på kopi af ovennævnte rapport af 27. juni 1986 fremgår blandt an-
det:  

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

Foreholdt dette, forklarede han, at det blev besluttet at afsætte de fornødne ressourcer til at fore-
tage den ønskede overvågning af Appel-gruppen.   

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

Foreholdt rapport af 24. juli 1986 med følgende ”Emne: Optagelse af foto af medlemmerne af 
”APPLE-gruppen og ”OMAN-gruppen”.” udarbejdet af PET med anmodning til afdeling 4 om opta-
gelse af fotos af blandt andre Peter Døllner, Torkil Lauersen, Jan Weimann og Niels Jørgensen, for-
klarede han, at han formoder, at baggrunden for anmodningen formentlig var et rutinemæssigt 
ønske om at få friske fotos af Appel-gruppens medlemmer, efter at der havde været stille omkring 
gruppen i en længere periode.  

Han blev foreholdt rapport af 25. juli 1986 ”Vedr. Niels JØRGENSEN …” udarbejdet af PET, hvoraf 
blandt andet fremgår: 

”… 
Kørekortet, som Niels JØRGENSEN var i besiddelse af, er af teknisk afdeling i Køben-
havns blevet undersøgt, der er fremkommet følgende konklusion: 
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Det kan efter endt undersøgelse med sikkerhed udtales, at førerbeviset er en 
totalforfalskning. Ved en sammenligning med afdelingens samling af falske fø-
rerbeviser/kørekort, er det konstateret, at der tale om en kendt forfalsknings-
type, der én gang tidligere er registreret her i afdelingen, jfr. Sag fra Århus …  
 

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

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

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

Foreholdt telex af 29. juli 1986 til en fremmed tjeneste med oplysning om, at der dags dato var 
påbegyndt telefonaflytning af blandt andre Peter Døllner, Torkil Lauersen, Jan Weimann, Niels Jør-
gensen og Forlaget Manifest, forklarede han, at der løbende var informationsudveksling med den 
fremmede tjeneste, ligesom der over et særligt terrornetværk til stadighed var informationsud-
veksling med en række andre tjenester om emner med relation til terror. Derimod var der ikke 
strategiske drøftelser om overvågningen af PFLP, herunder Appel-gruppen, med den fremmede 
tjeneste.    

Han blev foreholdt rapport af 29. juli 1986 udarbejdet af Københavns Politi om afhøring af Per Jen-
sen, hvis identitet Appel-gruppen havde anvendt i forbindelse med købet af Storno-radioer. Desu-
den blev han foreholdt rapport af 30. juli 1986 udarbejdet af PET om samme afhøring. Hertil for-
klarede han, at han ikke husker, om PET da fulgte op på efterforskningen vedrørende Storno-radi-
oen, eller det først var efter røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i Kø-
benhavn den 3. november 1988, at der blev foretaget yderligere efterforskning heromkring i sam-
arbejde med Københavns Politi. Han husker ikke, hvilke aftaler PET havde med Københavns Politi 
om efterforskningen på daværende tidspunkt i 1986.  

Af Peter Øvig Knudsen ”Blekingegadebanden” s. 662 fremgår blandt andet: 

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

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

Han blev foreholdt rapport af 6. august 1986 ”Vedr.: Niels JØRGENSEN, …”, ”Emne: APPLE-grup-
pen.” udarbejdet af PET vedrørende samtale med Steen Edeling, Københavns Politi, hvoraf frem-
går, at Edeling oplyste, at Niels Jørgensen var tilsagt til afhøring på station 4 den 7. august 1986, og 
da Niels Jørgensen ikke havde ladet høre fra sig, måtte det formodes, at Niels Jørgensen ville 
komme på det anførte tidspunkt. Desuden fremgik det, at rapport vedrørende afhøringen senere 
ville tilgå PET. Hertil forklarede han, at han ikke kan huske, om han var orienteret om, at der for-
ventedes gennemført en afhøring af Niels Jørgensen på station 4. Han har en fornemmelse af, at 
afhøringen ikke blev gennemført, idet han ikke har set en rapport herom. Hvis afhøringen var ble-
vet gennemført, havde PET antageligvis modtaget kopi heraf. Han er ikke bekendt med baggrun-
den for, at afhøringen tilsyneladende ikke blev gennemført.  

Han husker ikke, om han var med til at beslutte, at der omkring dette tidspunkt skulle udarbejdes 
en analyserapport om Appel-gruppen. Det var helt naturligt, at der med mellemrum, som det også 
var tilfældet vedrørende Appel-gruppen, blev udarbejdet sammenskrivninger på de forskellige 
områder. Initiativet til udarbejdelse af sådanne sammenskrivninger kunne både komme fra PET’s 
ledelse og afdelingens ledelse. Han blev foreholdt rapport af 28. august 1986 ”Vedr.: APPLE-grup-
pen.” udarbejdet af PET, hvoraf blandt andet fremgår:  

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

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

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

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

Af Peter Øvig Knudsen ”Blekingegadebanden” s. 663 fremgår blandt andet: 

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

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

I forbindelse med røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986 henledte PET Københavns 
Politis opmærksomhed på Appel-gruppen. Henvendelsen til Københavns Politi skete ved, at Frank 
Jensen ringede til chefen for røveriafdelingen, kriminalinspektør Kurt Olsen. Han mener, at det 
skete uden forudgående aftale med ham, men at han efterfølgende blev orienteret herom. Som 
afdelingsleder kunne Frank Jensen give et sådant tip på eget initiativ. Tippet gik ud på, at PET hav-
de en fornemmelse af, at det kunne være Appel-gruppens medlemmer, der var gerningsmænd til 
røveriet, hvorfor det kunne være en mulighed at efterforske mod denne gruppe, hvis der ikke var 
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andre spor. Frank Jensen gav Kurt Olsen navnene på gruppens medlemmer. ”Tippet blev ikke mod-
taget som en gave af Københavns Politi”, hvilket formentlig skulle ses i lyset af det generelle for-
hold mellem PET og det åbne politi i den periode, hvor der var en smule mistro over for PET, hvil-
ket i vidt omfang skyldtes PET’s håndhævelse af ”need to know”-princippet. Han tror ikke, at PET 
gav Københavns Politi noget skriftligt materiale. Efter Københavns Politis reaktion på tippet om 
Appel-gruppen fandt PET ikke anledning til yderligere forsøg på at få Københavns Politi til at efter-
forske mod Appel-gruppen i forbindelse med røveriet. Efter hans opfattelse havde PET ingen bevi-
ser eller andet, der ville kunne overbevise Københavns Politi om, at det var det rette at gøre, og 
der ville derfor ikke have været ide i at invitere Københavns Politi ud for at gennemgå for dem, 
hvad PET havde. Han er ikke bekendt med, om der i øvrigt var kontakt mellem PET og Københavns 
Politi i anledning af røveriet. Han ved, at der i forbindelse med efterforskningen af røveriet var 
nogle medarbejdere fra Københavns Politi ude hos Lyngby Politi for at se materialet fra efterforsk-
ningen af røveriet i Lyngby. Han hørte ikke om, at Niels Bach Christensen fra Københavns Politi 
skulle have haft kontakt med PET i forbindelse med røveriet mod Daells Varehus. Han blev fore-
holdt, at Niels Bach Christensen i sin forklaring for kommissionen den 27. april 2012 blandt andet 
forklarede, at han henvendte sig til PET efter røveriet, idet Københavns Politi overvejede, om det 
kunne være udlændinge, der stod bag røveriet, da der i udlandet var eksempler på tidligere mili-
tærfolk eller politifolk, som havde udført røverier, herunder en bande i Sverige kaldet ”Militærli-
gaen”.  Hertil forklarede han, at han ikke hørte om denne henvendelse.  

PET havde ingen konkrete spor mod Appel-gruppen efter røveriet mod Daells Varehus. Den kendte 
samtale mellem Torkil Lauesen og dennes mors tidligere samlever havde efter hans opfattelse 
ingen bevismæssig værdi, idet det bare var en sjov bemærkning. Han husker ikke, hvornår han 
hørte om denne samtale. Foreholdt, at der af rapport af 24. februar 1987 ”Vedr.: Samtale om rø-
veriet i Daells Varehus den 22. december 1986.” Emne: Apple-gruppen i Danmark” udarbejdet af 
PET blandt andet fremgår, at båndet med samtalen ville blive opbevaret indtil videre, forklarede 
han, at han tror, at båndene sædvanligvis blev opbevaret længe. Han er ikke klar over, hvor lang 
tid der gik, inden de blev slettet.  

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

”… 
Møder i DECEMBER 1986 
… 
22/ Røveri mod Daells Varehus 
[j.nr. vedrørende PFLP sag og j.nr. vedrørende sag om PFLP’s forsøg på at genoptage 
kontakten til Appel-gruppen] 
.…” 

Hertil forklarede han, at dette passer fint med, at PET straks havde en mistanke om, at det kunne 
være Appel-gruppen, der stod bag røveriet. Han mener ikke, at PET iværksatte nogen særskilt ef-
terforskning mod Appel-gruppen vedrørende røveriet. Han blev foreholdt, at et tidligere vidne fra 
PET har forklaret for kommissionen, at fire til fem mand fra afdeling T kort efter røveriet kørte ud 
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for at konstatere, hvor gruppens medlemmer befandt sig, og at der ikke blev udarbejdet observa-
tionsrapporter herom, idet der ikke var noget af interesse. Hertil forklarede han, at han ikke var 
bekendt hermed.  

Af ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 135 fremgår blandt an-
det:  

”… 
Hvis PET reagerede på den mistanke, som det er hævet over enhver tvivl, at de havde, 
må Weimann og hans kumpaner være blevet skygget på deres udflugter til de mange 
pengeinstitutter i tiden efter kuppet mod Daells Varehus. På det tidspunkt har PET 
næppe været i tvivl om, at der var rigelige beviser mod bandemedlemmerne til at la-
de dem anholde. Medmindre PET slet ikke var interesseret i, at Blekingegadebanden 
skule opdages? Måske var hele formålet med Operation Pineapple i virkeligheden at 
skaffe oplysninger til den israelske samarbejdspartner Mossad. Oplysninger om 
PFLP’s danske samarbejdspartnere, og om hvordan de fragtede pengene ud af landet 
og videre til Mellemøsten. 
…” 

Hertil forklarede han, at som det fremgik af sagen mod Appel-gruppen efter røveriet mv. ved 
Købmagergade Postkontor, var der på ingen måde ”rigelige beviser” mod gruppens medlemmer 
vedrørende røveriet mod Daells Varehus. Frank Jensens tip til Københavns Politi efter røveriet 
mod Daells Varehus viser, at PET var interesseret i, at Appel-gruppen blev opdaget.  

Han blev foreholdt anmodning af 29. maj 1987 om kontrolregistrering af Jan Weimann, Torkil Lau-
esen, Peter Døllner og Niels Jørgensen udarbejdet af PET med påtegning ”Kontrolspærret i KR” 2. 
juni 1987 samt notits af 3. juni 1987 fra Rigspolitichefens afdeling G til kriminalregisteret med an-
modning om slettelse af de samme personer i KR. Af påtegning på notitsen fremgår blandt andet, 
at ”[politimesterens tjenestenummer] har d.d. resolveret at ovennævnte personers kontrolregi-
strering i KR skal slettes, hvilket KR er underrettet om.” Hertil forklarede han, at han ikke mindes 
at have været orienteret herom. En kontrolregistrering i Kriminalregisteret var en registrering, der 
ikke umiddelbart kunne ses. Registreringen fungerede således, at PET fik underretning, hvis der 
blev spurgt på den registrerede person, eller der kom nytilførsler vedrørende denne. Han ved ikke, 
hvad baggrunden var for, at kontrolregistreringen blev slettet dagen efter iværksættelsen heraf. 
Det kan skyldes, at der ikke var grundlag for en sådan registrering. I en notits som den forelig-
gende kan angivelsen af politimesterens tjenestenummer være udtryk for, såvel at det var politi-
mesteren, der havde truffet beslutningen, som at beslutningen var truffet af PET. 

Af rapport af 14. oktober 1987 ”Vedr.: PFLP-kontakt til en ansat i Café Liberation.” udarbejdet af 
PET fremgår blandt andet: 

”… 
Konklusion: 
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Det er næsten fastlagt, at JØRGENSEN og … er vidende om hinandens kontakter til 
PFLP, men der foreligger ingen umiddelbare spor, om … er vidende om APPLE-  
gruppens eksistens og dens økonomiske kriminalitet til fordel for PFLP.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han finder konklusionen lidt håndfast. Han ville have skrevet 
”eventuelle økonomiske kriminalitet til fordel for PFLP”.  

Han blev foreholdt retsbog af 21. september 1987, hvoraf fremgår, at PET ikke ønskede fornyet 
aflytningstilladelse vedrørende Hassan Abu-Dayas telefon. Hertil forklarede han, at det muligvis 
var fordi, der i en periode ikke var kommet interessante oplysninger fra aflytningen heraf.  

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

PET’s overvågning af Appel-gruppen var fladet ud op til røveriet mv. ved Købmagergade Postkon-
tor. Han er lidt i tvivl om, hvorvidt der var igangværende aflytning af Café Liberation på gernings-
tidspunktet, men der var ikke aflytninger i gang mod medlemmerne af gruppen, hvilket konstate-
redes under efterforskningen efter røveriet mv. ved Købmagergade Postkontor. De indtegnede 
således alle indgreb i meddelelseshemmeligheden over for gruppens medlemmer på en tidslinje, 
og det fremgik heraf, at der kun i forbindelse med røveriet mod Daells Varehus havde været 
igangværende indgreb i meddelelseshemmeligheden over for gruppens medlemmer.   

Han hørte om røveriet mv. ved Købmagergade Postkontor i radioavisen. En af hans første reaktio-
ner var, om det kunne være Appel-gruppen, der stod bag. Medlemmerne af gruppen var ikke un-
der observation, og der var intet konkret grundlag for denne mistanke, men han ringede til Frank 
Jensen og spurgte, om denne havde samme mavefornemmelse som ham, hvilket Frank Jensen 
havde. De blev enige om straks at iværksætte observation af Appel-gruppens medlemmer, hvilket 
skete, da observationsholdene mødte ind kl. 8.00. Det kunne imidlertid konstateres, at gruppens 
medlemmer opførte sig helt normalt. I løbet af formiddagen ringede han til Kurt Olsen og oriente-
rede denne om PET’s fornemmelse af, at det kunne være Appel-gruppen, som stod bag røveriet, 
og at PET havde iværksat overvågning af gruppens medlemmer og ville fortsætte hermed, hvilket 
Kurt Olsen tog til efterretning. Ganske få dage efter var Kurt Olsen og, så vidt han husker, dennes 
souschef samt muligvis Niels Bach Christensen ude hos PET, hvor de fik præsenteret PET’s viden 
om Appel-gruppen. På dette præsentationsmøde var Københavns Politi noget forbeholden over 
for PET’s mistanke mod Appel-gruppen, men de blev de enige om at nedsætte en intern gruppe i 
PET suppleret med to medarbejdere fra Københavns Politi. Denne gruppe skulle samle det hidti-
dige materiale om Appel-gruppen samt behandle materialet fra den igangværende overvågning 
mod gruppen. Desuden havde indplaceringen af to medarbejdere fra Københavns Politi i gruppen 
til formål, at PET kunne følge Københavns Politis efterforskning i sagen og omvendt. Han mener 
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ikke, at PET overgav noget materiale til Københavns Politi inden nedsættelsen af denne gruppe. 
Han blev foreholdt, at et tidligere vidne fra PET har forklaret for kommissionen, at vidnet afleve-
rede en sammenskrivning om Appel-gruppen til Kurt Olsen. Hertil forklarede han, at det lyder 
sandsynligt, men han var i givet fald ikke involveret heri. Medarbejderne fra Københavns Politi i 
gruppen blev Henrik Bjerg og Steffen Steffensen. PET-medarbejderne skulle vænne sig til, at der 
var medarbejdere fra det åbne politi med i gruppen, ligesom medarbejderne fra Københavns Politi 
skulle vænne sig til de specielle arbejdsforhold, der er i PET, og kravene til sikkerhed og kontrol. 
Der var derfor nogle gnidninger i begyndelsen, men efter en snak herom lykkedes det at få grup-
pen til at fungere godt, og medarbejderne fra Københavns Politi indgik på helt lige fod med PET’s 
medarbejdere i gruppens arbejde. Det lykkedes ikke for gruppen at få et egentlig gennembrud i 
sagen, men der blev udarbejdet en spektakulær sammenskrivning af materialet. Ved juletid 1988 
blev der etableret en ny efterforskningsgruppe. Den nye gruppe skulle have hjemme hos Køben-
havns Politi i CX-gruppens tidligere lokaler. I princippet var det gruppen fra PET, der blev flyttet ind 
til Københavns Politi. Gruppen blev suppleret med nogle yderligere medarbejdere blandt andre 
Christian Medom fra PET’s regionalafdeling i Århus, Johannes Pedersen fra Lyngby Politi og Frank 
Andersen fra Gladsaxe politi. Glostrup Politi var ikke repræsenteret i gruppen. Han er ikke klar 
over baggrunden herfor. Samarbejdet mellem PET og det åbne politi i denne fase fungerede rigtig 
godt.  

Han blev foreholdt blandt andet følgende fra notat af 23. december 1988 til vicepolitidirektør i 
Københavns Politi, Annemette Møller, udarbejdet af Jørn Moos: 

”… 
Lyngby Politi siger, at der blev ”lagt låg på sagen” fra justitsministeriets side i forbin-
delse med retsanmodningerne vedr. de 2 anholdte arabere samt udlevering af de 6 
millioner til undersøgelse her i landet. 
I PET findes ingen notater i sagen – hvoraf at der noget steds skulle ”være lagt låg 
på” – PET har stillet alt materiale til rådighed for sagen. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke erindrer at have set notatet eller hørt om Jørn Moos’ henven-
delse til Annemette Møller. Han husker heller ikke, at der skulle have været et efterfølgende møde 
med hans deltagelse, hvor Annemette Møller redegjorde for sin opfølgning over for Justitsministe-
riet på baggrund af notatet, men han kan ikke udelukke, at det var tilfældet. Han blev foreholdt 
følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” s. 158: 

”… 
I februar 1989 blev der afholdt et stort møde i den særlige gruppe, der jagtede Ble-
kingegadebanden. Den dag deltog også en lang række af politiets chefer. 
 
”Det var Røveriafdelingens ledere Kurt Olsen, Per Iver Petersen og Niels Bach samt 
kriminalinspektør Per Larsen og kriminalkommissær Frank Jensen fra PET. Jørn Moos 
ledte mødet, og han kunne fortælle, at vicepolitidirektør Annemette Møller havde 
været i Justitsministeriet, som meddelte, at der ikke var lagt låg på Lyngby-sagen. Det 
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blev meddelt på en måde, så jeg klart og utvetydigt følte mig rubriceret som en utro-
værdig person, selvom Moos kendte sandheden. En anden mand, der sad med ved 
bordet, og som også kendte den sande historie, var kriminalinspektør Per Larsen fra 
PET, der dengang personligt havde givet os forbud mod at bruge oplysningerne om 
Appel-gruppen i vores efterforskning,” siger Johannes Pedersen. 
...” 

Hertil forklarede han, at der var et fint samarbejde med Johannes Pedersen i gruppen, og han 
havde ikke på dette tidspunkt eller senere i sit samarbejde med Johannes Pedersen indtryk af, at 
Johannes Pedersen var præget af sagen som beskrevet i det citerede. Det er først i de seneste år i 
forbindelse med den fornyede interesse for Blekingegadesagen, at han har hørt herom. Han var 
derimod bekendt med, at Johannes Pedersen havde været under et vist pres i Lyngby Politi som 
følge af de kollegiale og ledelsesmæssige forhold i Lyngby Politi. Han hørte ikke om, at Johannes 
Pedersen og Jørn Moos var til et møde med vicepolitimester Galle i Lyngby for at drøfte omstæn-
dighederne i forbindelse med den oprindelige efterforskning af røveriet i Lyngby. Han blev fore-
holdt, at Jørn Moos i sin forklaring for kommissionen den 25. april 2012 blandt andet forklarede 
som følger: 

”… Annemette Møller vendte tilbage og meddelte, at der ikke fra nogens side var lagt 
låg på. Han mener, at Annemette Møller gav tilbagemeldingen i forbindelse med et 
møde i syvmands-gruppen. Annemette Møller fortalte ikke, hvem hun havde talt 
med i Justitsministeriet. Per Larsen blev også informeret om Annemette Møllers til-
bagemelding, og i den sammenhæng udtalte Per Larsen, ”at det nok var det bonde-
politi i Lyngby Politi, som ikke kunne finde ud af tingene”, hvilket formentlig er en ud-
talelse, der er faldet medarbejdere fra Lyngby Politi for brystet. ...” 

Hertil forklarede han, at det godt kan være, at han gav udtryk for, at Lyngby Politi efter hans opfat-
telse selv havde lagt nogle begrænsninger for deres efterforskning af røveriet i Lyngby, og det var 
en misopfattelse, hvis man mente, at det var PET, som havde opstillet disse begrænsninger. Han 
undrer sig fortsat over, at Lyngby Politi ikke efterforskede målrettet mod Appel-gruppen.  

Han husker ikke præcist, hvordan Taysir Kuba var involveret I Blekingegadesagen. Han blev fore-
holdt følgende fra bilag fundet i lejligheden i Blekingegade: 

”… 
414219 TESIR CUBA’S KONTOR I DAMASKUS 
357 51 22901 LEJLIGHED I CYPERN 
Bemandet fra 6. januar (aften) 
Vi hedder Bob Howards 
De hedder Johnny Pat. 
…” 

Hertil forklarede han, at dette bilag tyder på, at det var Rausing-forholdet, som Taysir Kuba mulig-
vis var involveret i. 
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Han blev foreholdt, at der i september 1989 blev sendt et telegram fra Danmission i New York til 
Udenrigsministeriet med kopi til blandt andre PET. I telegrammet blev der blandt andet refereret 
til en samtale, som Danmarks daværende udenrigsminister havde haft med Taysir Kuba, der under 
samtalen ”indskød at være rede til at træde frem i en dansk retssal”. Hertil forklarede han, at han 
formentlig blev bekendt med denne telex kort efter PET’s modtagelse heraf. Han mener, at det 
blev drøftet, at mødet var mellem udenrigsministeren og en repræsentant for PLO, og det ville 
ikke være naturligt, at PLO blandede sig i en sag om PFLP. På den baggrund mente man, at Taysir 
Kubas bemærkning måtte vedrøre en af de verserende sager, som PLO var involveret i, og i øvrigt 
blev udsagnet opfattet som værende af politisk karakter uden reelt indhold. PET foretog derfor 
ikke noget i anledning af telexen. Det er svært for ham at afgøre, om det i det hele er hans erin-
dring fra dengang, eller dele af det kan være et ræsonnement, som han gør sig i dag.  

Spørgsmålet om anvendelsen af straffelovens § 114 i Blekingegadesagen blev drøftet meget i PET, 
hvor det var opfattelsen, at bestemmelsen kunne finde anvendelse, og at § 114-forholdet var 
grundlaget for at forstå den øvrige del af sagen, således at de enkelte handlinger blev sat i det ret-
te perspektiv. Det gav anledning til intense drøftelser med statsadvokaten, der var meget foku-
seret på de enkelte forhold og ikke på § 114-forholdet. Han blev foreholdt internt notat af 19. april 
1989 ”Vedr. møde med PD og V2 d. 19.4.89 kl. 1o.oo vedr. spm. om kære af byrettens afvisning af 
at fængsle med henvisning til strfl. § 114 i sagen mod Niels Jørgensen, Peter Døllner m.fl.” udar-
bejdet af Ole Weikop, Københavns Politi, hvoraf følgende fremgår:  

”Det blev aftalt, at sigtelsen for overtrædelse af strfl. § 114 fastholdes. Der skal ikke i 
særlig grad argumenteres for anvendelsen ud over, hvad der er anført i kæreskriftet 
vedr. Abou-Daya. 
Indblanding udefra ønskes ikke og må afvises. Hvis der pågår overvejelser om at  
frafalde § 114 må ordren herom komme direkte fra ministeriet. …” 

Hertil forklarede han, at han ikke havde kendskab hertil. PET fortsatte ufortrødent med arbejdet 
omkring § 114-forholdet og formulerede herunder en sigtelse vedrørende forholdet, der efter 
PET’s opfattelse var bæredygtig. Bortset fra statsadvokaten var de øvrige implicerede interesse-
rede i at få forholdet med ind i rettens bedømmelse af sagen. Materialet vedrørende § 114-for-
holdet blev udarbejdet af en gruppe ude i PET’s lokaler. Det var et enormt materiale, der blev be-
arbejdet. PET’s daværende politimester, Hanne Bech Hansen, og han var på et tidspunkt til møde 
med statsadvokat H C Abildtrup og hans fuldmægtig, Vibeke Uldal, hvor de gennemgik opbygnin-
gen af det bearbejdede materiale vedrørende § 114-forholdet.  Allerede der fornemmede de, at 
PET´s syn på anvendelsen af § 114 ikke vandt gehør hos statsadvokaten, men det blev ikke afgjort 
på det tidspunkt, om der skulle rejses tiltale for overtrædelse af § 114, og de havde en forhåbning 
om, at statsadvokaten ville se sammenhængen. Han blev foreholdt brev af 1. juni 1990 fra stats-
advokaten til rigsadvokaten, hvorved statsadvokaten indstillede, at sagen blev forelagt Justitsmini-
steriet med henblik på beslutning om, at der blev rejst tiltale mod Appel-gruppens medlemmer for 
overtrædelse af straffelovens § 108. Af brevet fremgår blandt andet:  
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”… 
F.s.v. angår den rejste sigtelse vedrørende overtrædelse af straffelovens § 114 skal 
jeg ligeledes senere vende tilbage, såfremt jeg finder anledning dertil. 
…” 

Hertil forklarede han, at den medarbejder, der afleverede materialet vedrørende § 114-forholdet 
til statsadvokaten, blev lang i ansigtet, idet materialet, som man havde knoklet med, blev hånligt 
modtaget af statsadvokaten med en bemærkning om, at det ikke kunne bruges til noget. Efter 
hans opfattelse var det en mangel ved retssagen, at der ikke blev rejst tiltale efter § 114, da det 
medførte, at retten ikke fik hele baggrundshistorien, der forklarede, hvorfor Appel-gruppen var 
tiltalt for at have begået de enkelte forhold.                                                                                                                        

Kl. 15.00 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 53 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 9. maj 2012 kl. 9.30 blev Blekingegade-kommissionen sat i Østre Landsret, Bredgade 59, 1260 Kø-
benhavn K. 

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

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Ole Weikop.  

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

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

Ole Weikop forklarede blandt andet, at han er advokaturchef ved Københavns Vestegns Politi. På tids-
punktet for efterforskningen af røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i Kø-
benhavn og drabet på en politibetjent den 3. november 1988 var han politiadvokat i Københavns Politis 
narkotikaafdeling. Derfor var han ikke involveret i efterforskningen af røveriet mv., før han omkring den 
1. februar 1989 planmæssigt skiftede fra narkotikaafdelingen til advokatur C, der havde ansvaret for 
efterforskningen af røveriet mv. Da han kom til afdeling C, var der etableret en særlig gruppe, som be-
stod af medarbejdere fra Københavns Politi og PET. Denne gruppe efterforskede røveriet med fokus på 
Appel-gruppen som mulige gerningsmænd. Det var arbejdet i denne gruppe, der resulterede i det, som 
senere blev kaldt ”Helium-rapporten”. Denne rapport byggede på en lang række formodninger, skøn og 
konklusioner, måske uden at der var det store grundlag herfor. Senere viste antagelserne sig imidlertid i 
vidt omfang at være korrekte. I gruppen indgik også medarbejdere fra andre politikredse, herunder fra 
Lyngby Politi. Han er ikke bekendt med, hvorfor Glostrup Politi ikke var repræsenteret i gruppen. Den 
daglige leder af gruppen var Jørn Moos, mens kriminalinspektør Kurt Olsen var den overordnede leder af 
den samlede efterforskning. Fra sin første dag i afdelingen var han den ansvarlige jurist for sagen, hvilket 
blandt andet indebar, at han havde en intensiv kontakt med efterforskerne i sagen. Den havde et sådant 
omfang, at han ikke beskæftigede sig med andre sager. Der var flere, som refererede til ham, men Moos 
var hans hovedsamarbejdspartner i forbindelse med sagen. Han refererede selv til vicepolitidirektør An-
nemette Møller. Det var hans indtryk, at samarbejdet mellem de involverede politimyndigheder forløb 
problemfrit. Der var en styregruppe, som bestod af ledelsen i Københavns Politi og PET. I gruppen var 

Blekingegade-kommissionen 
 



 364   

BILAG

 
 

blandt andre politidirektør Eefsen, politimester Hanne Bech Hansen, Annemette Møller, kriminalinspek-
tør Per Larsen mfl. Han indgik ikke selv i styregruppen.   

Han mødte som anklager i grundlovsforhøret mod Appel-gruppens medlemmer den 14. april 1989. Der 
havde forinden været drøftelser om, hvorvidt der skulle skrides til anholdelse af gruppens medlemmer, 
idet der var problemer med beviserne for antagelserne i ”Helium-rapporten”. Appel-gruppens med-
lemmer blev således sigtet og fremstillet for nogle forhold, der på sigt ikke kom til spille den store rolle i 
sagen, og det var på forhånd genstand for voldsomme diskussioner, om der var tilstrækkeligt grundlag 
til, at retten ville fængsle gruppens medlemmer. Da det blev besluttet at iværksætte anholdelserne, 
havde man udtømt alle andre muligheder, og der var således for så vidt enighed om, at de var nødt til at 
anholde, og så måtte det briste eller bære. Forhåbningen var, at der ville vise sig noget, når der blev 
”rørt i gryden”. Han havde ikke indsigt i styregruppens drøftelser, inden der blev givet grønt lys til at 
foretage anholdelserne. Det var den vej, som det måtte gå, og han var således ikke overrasket over be-
slutningen. Han mener, at de sigtede de anholdte for overtrædelse af den dagældende § 114 i straffelo-
ven, men at de ikke henviste til denne bestemmelse i forbindelse med anmodningen om varetægts-
fængsling af gruppens medlemmer. Han blev foreholdt, at det af Københavns Byrets retsbog af 14. april 
1989 vedrørende det første grundlovsforhør i Blekingegadesagen blandt andet fremgår, at der ikke 
fandtes at være en begrundet mistanke om, at Niels Jørgensen havde overtrådt straffelovens § 114. Her-
til forklarede han, at hans erindring var, at § 114 ikke indgik i fængslingsgrundlaget. Inden grundlovsfor-
høret havde der været drøftelse om, hvorvidt man skulle henvise til straffelovens § 114. 

Da han i februar 1989 kom ind i sagen, havde et af de første juridiske spørgsmål, som blev rejst, været, 
hvorvidt § 114 kunne finde anvendelse i sagen. Efter et nærmere studium var konklusionen, at det var 
meget tvivlsomt, om § 114 var anvendelig, idet den fandtes at værne angreb på danske statsinteresser, 
og der ikke var indikationer på, at Appel-gruppen havde planer om anslag direkte mod den danske stats 
interesser, hvilket ville sige terrorangreb i Danmark. Der var ikke drøftelser med juristerne fra PET om 
rækkeviden af § 114. Drøftelserne foregik internt i anklagemyndigheden, herunder med statsadvokatu-
ren. Han husker ikke, om det også blev drøftet med rigsadvokaturen. Der var en lang række drøftelser, 
og han udarbejdede om ikke andet et skrivebordsnotat til sig selv om bestemmelsens rækkevidde. 

Han blev foreholdt internt notat af 19. april 1989 ”Vedr. møde med PD og V2 d. 19.4.89 kl. 1o.oo vedr. 
spm. om kære af byrettens afvisning af at fængsle med henvisning til strfl. § 114 i sagen mod Niels Jør-
gensen, Peter Døllner m.fl.” udarbejdet af ham, hvoraf følgende fremgår:  

”Det blev aftalt, at sigtelsen for overtrædelse af strfl. § 114 fastholdes. Der skal ikke i særlig 
grad argumenteres for anvendelsen ud over, hvad der er anført i kæreskriftet vedr. Abou-
Daya. 
Indblanding udefra ønskes ikke og må afvises. Hvis der pågår overvejelser om at  
frafalde § 114 må ordren herom komme direkte fra ministeriet.  
…” 

Hertil forklarede han, at V2 var Annemette Møller. Den omtalte” indblanding udefra” kan være en hen-
visning til, at rigsadvokaten på et tidspunkt var citeret i pressen for at have sagt, at det var højst tvivl-
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somt, hvorvidt § 114 fandt anvendelse i sagen, hvilket vakte misnøje hos politidirektør Eefsen. Sagsgan-
gen var sådan, at Københavns Politi skulle udarbejde en indstilling til statsadvokaten om at rejse tiltale 
efter § 114, indstillingen ville herefter skulle forelægges rigsadvokaten og endelig Justitsministeriet.  

Han blev foreholdt følgende fra artikel i Politiken den 26. april 1989: 

”… 
Gruppen er sigtet for at have sendt penge fra store røverier til en sammenslutning, der vil 
forstyrre ”offentlige anliggender” og ”samfundsordenen”, som der står i straffelovens pa-
ragraf 114. Sammenslutningen er Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP), som tidligere 
har udført en række terrorhandlinger. 
Nu har rigsadvokaten givet statsadvokaten i Københavns en tilkendegivelse af, at paragraf 
114 kun handler om det danske samfund – og  ikke de lande, hvor PFLP har opereret. 
- Jeg har kun fået en underhåndsmelding om rigsadvokatens notat om paragraf 114. Først 
når jeg har læst notatet og sat mig grundigt ind i sagen, vil jeg tage stilling til, om sigtelsen 
skal frafaldes. Det sker nok i næste uge, siger statsadvokat H.C. Abildtrup. 
… 
I Københavns Politi siger politiadvokat Ole Weikop: 
- Vi kan ikke med rette påstå, at det ligger inden for PFLP’s formålsparagraf at forstyrre det 
danske samfund. Men man kan sige, at terror-handlinger begået i andre lande indirekte 
kan påvirke de offentlige anliggender i Danmark. 
…” 

Hertil forklarede han, at denne artikel udløste betydelig misnøje hos Københavns Politi. Politidirektøren 
var meget utilfreds med, at rigsadvokaten blandede sig i spørgsmålet.  

Foreholdt, at rigsadvokatens notat af 1. maj 1989 om straffelovens § 114 den 2. maj 1989 blev sendt til 
statsadvokaten, forklarede han, at han ikke husker, om Københavns Politi også fik notatet tilsendt. 
Spørgsmålet om anvendelsen af § 114 mistede en del af sin betydning netop omkring dette tidspunkt, 
idet det var den 2. maj 1989, at Carsten Nielsen kørte galt, og efterfølgende fandt man frem til lejlighe-
den i Blekingegade. Han mener, at § 114 herefter ikke længere blev påberåbt som fængslingsgrundlag. 
Han blev foreholdt, at det fremgår af Københavns Byrets retsbøger i Blekingegadesagen, at man også 
efter fundet af lejligheden i Blekingegade påberåbte sig § 114 som fængslingsgrundlag og nu yderligere 
under henvisning til våbenfundene i lejligheden, men at retten fortsat fandt, at der ikke var grundlag for 
at lade denne bestemmelse indgå i fængslingsgrundlaget. Hertil forklarede han, at det er rigtigt. 

Han blev foreholdt artikel af 5. maj 1989 i BT, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
Rigsadvokaten har tidligere kritiseret politiet for at have sigtet de fængslede efter terrorpa-
ragraffen. 
Men efter fundet af våbnene, mener politiadvokat Ole Weikop, at paragraffen er under-
bygget. 
”Der har været tvivl om paragraffens anvendelse, og nogle politifolk har åbenbart ment, at 
den også kan bruges, selv om Danmark ikke var mål for terrorismen. Derfor henvendte jeg 
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mig til statsadvokaten og gjorde det klart, at paragraffen kun kan anvendes, hvis terroren 
er rettet mod Danmark,” siger Asbjørn Jensen 
…” 

Desuden blev han foreholdt brev af 5. maj 1989 fra politidirektøren til rigsadvokat Asbjørn Jensen, hvor-
af fremgår: 

”… 
Jeg kan påny se, at du udtaler dig til pressen om vores terrorgruppe-sag. 
 
For os er det ubegribeligt, at rigsadvokaturen overhovedet har kunnet kommentere sagen i 
pressen og gennem statsadvokaten mundtligt diktere, at § 114 skal frafaldes, så sandt som 
man ikke kender sagen andet end fra pressen. Vi har nærmest fået den opfattelse, at den 
øverste anklagemyndighed ikke er medspiller, men modspiller i sagen. 
 
Jeg har naturligvis ikke kunnet diskutere anvendelsen af straffelovens § 114 med dig gen-
nem pressen, og jeg vil foreslå, at du afventer forelæggelsen af sagen til sin tid, inden du 
udtaler dig yderligere.  
 
Det hjælper kun lidt, at du nu - efter at du har hørt, man har fundet våben - er af den me-
ning, at ”så er det rigtigt at bruge paragraf 114”. For 114 har nemlig også kunnet anvendes 
– og er af byretten anvendt i PET-kendelser - inden vi fandt de omtalte våben. 
 
Hvis du havde følt behov for at blive orienteret om sagen - til eget brug uden at gå i pressen 
- ville det have været en let sag at spørge mig. 
…” 

Hertil forklarede han, at han ikke blev orienteret om dette brev, men indholdet stemmer overens med 
hans opfattelse af henholdsvis politidirektørens og rigsadvokatens holdning til spørgsmålet. Han blev 
heller ikke orienteret om rigsadvokatens svar på brevet. Spørgsmålet om anvendelsen af § 114 var ikke 
da noget kardinalpunkt for ham.  

Han erindrer ikke, at der i denne periode blev stillet samrådsspørgsmål fra Folketingets Retsudvalg om 
anvendelse af § 114, og at Justitsministeriet i den anledning anmodede rigsadvokaten om en udtalelse. 
Heller ikke i denne periode drøftede han § 114’s anvendelsesområde med PET. Det var fortsat Køben-
havns Politis officielle holdning, at man agtede at rejse tiltale efter § 114.  

Han mener, at det var lang tid efter sagens indledningsfase, at der blev udarbejdet nogle ringbind med 
materiale, som skulle danne grundlag for en tiltale efter § 114. Ringbindene kom først på et tidspunkt, 
efter at han i november 1989 var ophørt som anklager på sagen, og hans viden herom stammer fra avi-
serne. Han blev foreholdt, at Niels Christian Medom i sin forklaring for kommissionen den 22. februar 
2012 blandt andet forklarede:  

”… 
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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 redegjorde PET for sin teori og holdning til 
spørgsmålet om overtrædelse af § 114, og hvordan sagen påtænktes opbygget. Statsadvo-
katen havde ingen bemærkninger hertil og var indforstået med, at PET fortsatte som skitse-
ret på mødet. 
…” 

Hertil forklarede han, at han ingen erindring har om at have hørt om dette møde.  

Han blev ikke under sit arbejde med sagen bekendt med materiale om Appel-gruppen, som PET efter 
hans opfattelse burde have oplyst det åbne politi om tidligere, og som kunne have medført, at det åbne 
politi inden anholdelserne i april 1989 kunne have stoppet Appel-gruppen. Materialet fra PET bestod i 
vidt omfang af aflytninger, der viste, at der var en forbindelse mellem Appel-gruppen og PFLP, men der 
var ikke oplysninger, som kunne have dannet grundlag for, at det åbne politi på et tidligere tidspunkt 
havde skredet ind over for Appel-gruppen.  

Det var kun i beskedent omfang, at han arbejdede med efterforskningen af røveriet mod en penge-
transport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983. Han undrede sig over, hvad der var sket, si-
den de to arabere, som var blevet anholdt i Charles de Gaulle lufthavnen i Paris, ikke var blevet udleve-
ret til Danmark. De fik oplyst, at det skyldtes, at franskmændene ikke var villige hertil. De fik desuden 
rygtevis at vide, at pengesedlerne ikke blev udleveret, som følge af at anmodningen herom var sendt til 
de franske toldmyndigheder, men den skulle have været sendt til politiet, eller også var det omvendt, og 
franskmændene var ikke indstillet på at samarbejde.  

Foreholdt, at der har været teorier fremme om, at PET af hensyn til en udenlandsk efterretningstjeneste 
ikke bidrog til, at Appel-gruppen ikke allerede var blevet afsløret, forklarede han, at PET’s overvågning af 
PFLP i Danmark helt åbenbart var af stor betydning for den udenlandske tjeneste, hvilket han blandt 
andet har kendskab til fra sin tid i PET fra 1978 til 1980. Selv om det var uden for hans ansvarsområde, 
kendte han til sagen om Jens Holger Jensen, herunder dennes død i et færdselsuheld samt grupperingen 
omkring Jens Holger Jensen. Han kan ikke vurdere, om hensynet til den udenlandske tjeneste havde en 
sådan betydning, at PET ville lade kriminelle forhold vedrørende Appel-gruppen passere. I den nævnte 
periode var han politifuldmægtig i PET, og hans referat var kontraspionage vedrørende alle andre områ-
der end Rusland. 

Kl. 10.15 blev afhøringen afsluttet. 

 
Jens Rosenløv 

formand 
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Protokol nr.: 54 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 9. maj 2012 kl. 10.15 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, 
kommissionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Finn Chr. Christiansen med bisidder advokat Ebbe Mogensen.  

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

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

Finn Chr. Christiansen forklarede blandt andet, at han den 1. september 1987 blev politiadvo-
kat i Københavns Politi advokatur D. På et tidspunkt, som – mener han - lå efter varetægts-
fængslingerne i Blekingegadesagen, blev han reserve for politiadvokat Ole Weikop som ankla-
ger i sagen. Da Weikop i november 1989 blev taget af sagen, overtog han hvervet som ankla-
ger i sagen. Som reserve for Weikop havde han ikke været sparringspartner for denne, og han 
havde mest fulgt sagen fra sidelinjen.  

Han er ikke bekendt med eventuelle drøftelser om, hvorvidt der i forbindelse med anholdel-
serne og grundlovsforhørene i sagen skulle rejses sigtelse mod Appel-gruppens medlemmer 
for overtrædelse af den dagældende § 114 i straffeloven. Han blev foreholdt internt notat af 
19. april 1989 ”Vedr. møde med PD og V2 d. 19.4.89 kl. 1o.oo vedr. spm. om kære af byret-
tens afvisning af at fængsle med henvisning til strfl. § 114 i sagen mod Niels Jørgensen, Peter 
Døllner m.fl.” udarbejdet af Ole Weikop, hvoraf følgende fremgår:  

”Det blev aftalt, at sigtelsen for overtrædelse af strfl. § 114 fastholdes. Der skal 
ikke i særlig grad argumenteres for anvendelsen ud over, hvad der er anført i kæ-
reskriftet vedr. Abou-Daya. 
Indblanding udefra ønskes ikke og må afvises. Hvis der pågår overvejelser om at  
frafalde § 114 må ordren herom komme direkte fra ministeriet. 
 …” 
 

Blekingegade-kommissionen 
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Hertil forklarede han, at han ikke erindrer da at være blevet orienteret om interne drøftelser i 
anklagemyndigheden om § 114’s anvendelsesområde, og han foretog ikke selv nogen under-
søgelser heraf. 

Røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og drabet på en 
politibetjent den 3. november 1988 blev efterforsket af afdeling C i Københavns Politi. I afde-
lingen var der en gruppe, CX-gruppen, der efterforskede sagen med fokus på Appel-gruppen 
som mulige gerningsmænd til røveriet mv.  Jørn Moos var leder af denne gruppe, der blandt 
andet udarbejdede de rapporter, som førte til fængslingerne af Appel-gruppens medlemmer. 
Han erindrer ikke, om der indgik medarbejdere fra PET i gruppen, ligesom han ikke husker, om 
der indgik medarbejdere fra andre politikredse heri. Han mener, at gruppen var blevet opløst, 
da han i november 1989 rigtig kom ind i sagen.  

Under sit arbejde med sagen blev han ikke bekendt med oplysninger, som han mener, at PET 
burde have givet til det åbne politi på et tidligere tidspunkt, og som kunne have medført, at 
det åbne politi kunne have stoppet Appel-gruppen inden røveriet mv. ved Købmagergade 
Posthus. 

Han har en svag erindring om, at der fremkom oplysninger om, at Taysir Kuba var villig til at 
afgive forklaring i sagen. Han husker ikke nærmere om disse oplysninger, ligesom han ikke 
husker, hvordan Taysir Kuba var involveret i sagen. Han blev foreholdt følgende fra bilag fun-
det i lejligheden i Blekingegade: 

”… 
414219 TESIR CUBA’S KONTOR I DAMASKUS 
357 51 22901 LEJLIGHED I CYPERN 
Bemandet fra 6. januar (aften) 
Vi hedder Bob Howards 
De hedder Johnny Pat. 
…” 

Desuden blev han foreholdt telegram af 25. september 1989 fra Danmission i New York til 
Udenrigsministeriet med kopi til blandt andre PET. I telegrammet blev der blandt andet refe-
reret til en samtale, som Danmarks daværende udenrigsminister havde haft med Taysir Kuba, 
der under samtalen ”indskød at være rede til at træde frem i en dansk retssal”. Hertil forkla-
rede han, at han ikke mindes at have set dette telegram, og det bringer ikke yderligere frem i 
erindringen. Han blev foreholdt brev af 3. januar 1990 fra politidirektør Eefsen til Justitsmini-
steriet, 3. kontor, hvoraf fremgår: 

”Til brug ved Justitsministeriets besvarlse af spørgsmål nr. S 310 fra medlem af 
Folketinget Pelle Voigt kan jeg oplyse følgende: 
 
Københavns Politi har ikke modtaget noget tilbud fra medlemmer af PFLP om at 
komme til Danmark og aflægge officiel forklaring i sagen. 
Såfremt Københavns politi i Købmagergadesagskomplekset måtte modtage 
skriftlige eller personlige henvendelser fra PFLP eller medlemmer heraf, vil så-
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danne henvendelser blive behandlet på samme måde som andre henvendelser i 
sagen.” 

Hertil forklarede han, at han ikke mindes at have fået kendskab til dette brev, ligesom han 
ikke husker drøftelser om et tilbud fra Taysir Kuba om at vidne i sagen.  

Af brev af 8. februar 1990 fra Henning Thiesen, PET, til ham fremgår følgende:  

”… 
I fortsættelse af tidligere drøftelser fremsendes: 
 
1. En besvarelse af et samrådsspørgsmål i Folketingets Retsudvalg vedrørende 

straffelovens § 114. 
 

2. Et her udarbejdet notat om samme problemstilling. 
 

De to papirer - især det her udarbejdede - er naturligvis ikke retskilder og vil ej 
heller på nogen måde kunne fremlægges under sagen, men de juridiske overve-
jelser, der er indeholdt i dem, kan forhåbentlig være til nytte. 
…” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke husker indholdet af de omtalte bilag eller de 
nævnte forudgående drøftelser. Spørgsmålet på dette tidspunkt var, hvorvidt der skulle rejses 
tiltale for overtrædelse af bestemmelsen. Det var en afgørelse, som statsadvokaten skulle 
træffe.  

Han husker ikke specifikt, hvilket materiale der var udarbejdet vedrørende Appel-gruppens 
eventuelle overtrædelse af straffelovens § 114, men der var udarbejdet nogle ringbind herom. 
Han mener, at PET havde tilvejebragt materialet. Han blev foreholdt, at Niels Christian 
Medom i sin forklaring for kommissionen den 22. februar 2012 blandt andet forklarede:  

”… 
Inden PET gik i gang med arbejdet med materialet til brug for en tiltale mod Ble-
kingegade-bandens medlemmer for overtrædelse af § 114, havde de et møde 
med statsadvokaten og hans fuldmægtig, Vibeke Uldal. På mødet redegjorde 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 ringbindene, kom tilbage og 
refererede, at ”det gad de ikke tage sig af”.   
…” 

Hertil forklarede han, at han ikke mindes at have hørt om det beskrevne møde, der fandt sted, 
inden PET gik i gang med udarbejdelse af materiale til brug for tiltalerejsning efter § 114, lige-
som han ikke husker at have hørt om overleveringen af de 11 ringbind til statsadvokaten.  
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Når der som i denne nævningesag skulle rejses tiltale, ville politikredsen normalt afgive en 
formel indstilling til statsadvokaten om tiltalerejsningen. Det skete ikke i Blekingegadesagen, 
idet Abildtrup besluttede, at når de alligevel talte meget sammen under hele forløbet, da 
kunne udarbejdelsen af anklageskriftet mest hensigtsmæssigt ske i et samarbejde mellem 
Københavns Politi og statsadvokaten uden en forudgående sædvanlig indstilling. Det endte 
imidlertid med, at det var ham, der i det væsentligste udarbejdede udkastet til anklageskriftet 
og bevisfortegnelsen. Han husker ikke, om han drøftede denne fremgangsmåde med sine 
overordnede, men han orienterede givetvis Annemette Møller herom. Henset til sagsforløbet 
opfattede han ikke undladelsen af at fremkomme med en formel indstilling som speciel. Da 
han udarbejdede udkast til anklageskrift i sagen, var det allerede blevet besluttet ikke at rejse 
tiltale efter § 114. Abildtrup ringede til ham og sagde, at han ikke ville rejse tiltale for over-
trædelse af straffelovens § 114. Det har han sikkert også orienteret Annemette Møller om. 
Han husker ikke, hvilket indtryk det gjorde på ham, da Abildtrup gav ham beskeden. Som han 
opfattede sagen, var § 114-forholdet ikke sagens hovedforhold, og beskeden kom ikke som 
nogen voldsom overraskelse. ”Han faldt ikke ned af stolen”. Eventuelle drøftelser om anven-
delsen af § 114, inden Abildtrup traf sin beslutning om ikke at rejse tiltale efter § 114, foregik i 
givet fald over hans niveau. Han mener, at der på et tidspunkt blev holdt et møde hos statsad-
vokaten med deltagelse af Københavns Politi og PET.  

Han blev foreholdt brev af 1. juni 1990 fra statsadvokaten til rigsadvokaten, hvorved statsad-
vokaten indstillede, at sagen blev forelagt Justitsministeriet med henblik på beslutning om, at 
der blev rejst tiltale mod Appel-gruppens medlemmer for overtrædelse af straffelovens § 108. 
Af brevet fremgår blandt andet:  

”… 
F.s.v. angår den rejste sigtelse vedrørende overtrædelse af straffelovens § 114 
skal jeg ligeledes senere vende tilbage, såfremt jeg finder anledning dertil. 
…” 

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

Han blev foreholdt, at Københavns Politi over for kommissionen har oplyst, at det ikke er lyk-
kedes at finde Københavns Politis journalmateriale vedrørende Blekingegadesagen. Hertil for-
klarede han, at sagen som nævnt blev behandlet i advokatur C, der blev nedlagt i forbindelse 
med politireformen ved årsskiftet 2006-2007. Han er ikke klar over, hvad der i den anledning 
skete med journalmaterialet vedrørende sagen.   

Kl. 10.55 blev afhøringen afsluttet. 

 
Jens Rosenløv 

formand 
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Protokol nr.: 55 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 9. maj 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 Vibeke Uldal.  

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

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

Vibeke Uldal forklarede blandt andet, at i 1980, hvor hun blev færdiguddannet jurist, begyndte 
hun som politifuldmægtig i Københavns Politi. Hun blev senere fuldmægtig hos Statsadvokaten for 
Sjælland. Fra den 1. august 1989 var hun tillige fuldmægtig hos Statsadvokaten for København. Fra 
den 1. september 1989 og frem til september 1991 arbejdede hun udelukkende for Statsadvoka-
ten for København. Her beskæftigede hun sig med Blekingegadesagen. Det var en omfattende 
nævningesag, og intensiteten af behandlingen heraf steg gradvist frem til retssagens begyndelse. 
Under forberedelsen af sagen fungerede hun som en slags juridisk sekretær for statsadvokaten, 
hvor hun havde til opgave at undersøge blandt andet praksis og litteratur. Hun var med til statsad-
vokatens tilrettelæggelse af retssagen og deltog i retsmøderne, der begyndte i september 1990 og 
sluttede i maj 1991.  

Hun blev foreholdt notits af 24. juli 1990 udarbejdet af Christian Medom, PET, ”Vedr.: Sagen mod 
JAN WEIMANN, m.fl.”, ”Ang.: Notits, der beskriver den efterforskning, PET har foretaget mod de 
nu fængslede og den efterforskning, hvor de nu fængslede figurerer.” På notatet er der med hånd-
skrift blandt andet skrevet ”Vibekes expl.” Hertil forklarede hun, at det ligner hendes håndskrift, 
ligesom den håndskrevne anførsel ”x af hvem?” på notitsens side 2 også ligner hendes håndskrift. 
Hun blev foreholdt, at blandt andet følgende vedrørende sagen om frihedsberøvelse og forsøg på 
bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980 er overstreget i notitsen:   

 
 

Blekingegade-kommissionen 
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”… 
Det blev dengang overvejet, hvorvidt der skulle rejses sigtelse for forholdet, men det 
blev resolveret, at sagen skulle lægges i bero. 
 …” 

Hertil forklarede hun, at hun ikke husker overvejelser hos statsadvokaten om, hvorvidt dette afsnit 
skulle udgå. Glostrup-forholdet var ikke en del af retssagen, og det pågældende afsnit bringer ikke 
noget frem i erindringen. 

Foreholdt brev af 9. oktober 1991 fra statsadvokaten til rigsadvokaten vedrørende besvarelse af 
en række spørgsmål til brug for ankesagens behandling i Højesteret, forklarede hun, at hendes 
initialer er anført på brevet, og hun har derfor været med til udarbejdelsen heraf. Hun var ikke 
formelt tilknyttet Statsadvokaten for København på dette tidspunkt, men derfor kunne hun allige-
vel godt medvirke til udarbejdelsen af et sådant brev. Hun husker ikke nærmere om brevet.  

Hun har ingen erindring om, at der i forbindelse med sagen skulle være fremkommet oplysninger 
om, at Taysir Kuba var villig til at ”træde frem i en dansk retssal”.  Hun blev foreholdt, at der i sep-
tember 1989 blev sendt et telegram fra Danmission i New York til Udenrigsministeriet med kopi til 
blandt andre PET. I telegrammet blev der blandt andet refereret til en samtale, som Danmarks 
daværende udenrigsminister havde haft med Taysir Kuba, der under samtalen ”indskød at være 
rede til at træde frem i en dansk retssal”. Hertil forklarede hun, at det ikke bringer noget frem i 
erindringen. Hun blev foreholdt brev af 3. januar 1990 fra politidirektør Eefsen, Københavns Politi, 
til Justitsministeriet, 3. kontor, hvoraf fremgår: 

”Til brug ved Justitsministeriets besvarlse af spørgsmål nr. S 310 fra medlem af Folke-
tinget Pelle Voigt kan jeg oplyse følgende: 
 
Københavns Politi har ikke modtaget noget tilbud fra medlemmer af PFLP om at 
komme til Danmark og aflægge officiel forklaring i sagen. 
 
Såfremt Københavns politi i Købmagergadesagskomplekset måtte modtage skriftlige 
eller personlige henvendelser fra PFLP eller medlemmer heraf, vil sådanne henvendel-
ser blive behandlet på samme måde som andre henvendelser i sagen.” 

Hertil forklarede hun, at hun ikke har nogen erindring om, hvorvidt statsadvokaten blev involveret 
i besvarelsen af det nævnte spørgsmål nr. S 310. 

Der var under sagens behandling et tæt samarbejde mellem statsadvokaten og Københavns Politi, 
navnlig politiadvokat Finn Christiansen. Finn Christiansen drøftede tiltalerejsningen og omfanget 
heraf med statsadvokat Abildtrup, og hun deltog i mange af drøftelserne herom. Det er muligt, at 
der som følge af det tætte samarbejde ikke på sædvanlig vis blev udarbejdet anklageskrift med 
indstilling fra Københavns Politi til statsadvokaten. Hun udarbejdede ikke et oplæg til anklageskrift 
fra bunden af, hvorfor hun bestemt vil tro, at der har været et oplæg i en eller anden form fra Kø-
benhavns Politi.  
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Hun husker ikke drøftelserne om tiltalerejsning efter den dagældende § 114 i straffeloven, ligesom 
hun ikke mindes at have hørt om, at der i sagens begyndelsesfase skulle have været drøftelser 
mellem statsadvokaten og Københavns Politi om bestemmelsens anvendelse. Hun har heller ingen 
erindring om uenigheder mellem statsadvokaten, Københavns Politi og rigsadvokaten om § 114’s 
anvendelsesområde.  

Hun blev foreholdt, at Christian Medom i sin forklaring for kommissionen den 22. februar 2012 
blandt andet forklarede:  

”… 
Inden PET gik i gang med arbejdet med materialet til brug for en tiltale mod Blekin-
gegade-bandens medlemmer for overtrædelse af § 114, havde de et møde med 
statsadvokaten og hans fuldmægtig, Vibeke Uldal. På mødet redegjorde PET for sin 
teori og holdning til spørgsmålet om overtrædelse af § 114, og hvordan sagen på-
tænktes opbygget. Statsadvokaten havde ingen bemærkninger hertil og var indfor-
stået med, at PET fortsatte som skitseret på mødet. Efter et halvt års arbejde afleve-
rede de 11 ringbind om § 114 til statsadvokaten. Skuffelsen var derfor meget stor, da 
hans kollega, som afleverede ringbindene, kom tilbage og refererede, at ”det gad de 
ikke tage sig af”.   
…” 

Hertil forklarede hun, at hun ikke husker det omtalte møde, ligesom det i øvrigt beskrevne ikke 
bringer noget frem i erindringen.     

Hun husker ikke, om statsadvokaten havde drøftelser med PET angående anvendelsen af § 114. 
Foreholdt, at PET havde udarbejdet et notat om ”PET’s anvendelse af straffelovens § 114”, forkla-
rede hun, at det ikke bringer noget frem i erindringen.  

Foreholdt rigsadvokatens notat af 1. maj 1989 om straffelovens § 114 forklarede hun, at hun ikke 
husker, om statsadvokaten var bekendt med dette notat. Hun blev foreholdt, at det fremgår af 
brev af 17. maj 1989 fra statsadvokaten til Justitsministeriet, at notatet den 2. maj 1989 var sendt 
til statsadvokaten. Hertil forklarede hun, at hun ikke husker notatet.  

Hun husker ikke, hvordan eller af hvem beslutningen om ikke at rejse tiltale mod Appel-gruppens 
medlemmer for overtrædelse af straffelovens § 114 blev truffet. Udformningen af tiltalen blev 
drøftet løbende mellem statsadvokaten og Københavns Politi, og beslutningerne herom, herunder 
om tiltalerejsning efter straffelovens § 114, blev truffet i forbindelse med dette samarbejde. Hun 
blev foreholdt, at Finn Christiansen i sin forklaring for kommissionen den 9. maj 2012 blandt andet 
forklarede, at Abildtrup på et tidspunkt ringede til ham og sagde, at han ikke ville rejse tiltale for 
overtrædelse af straffelovens § 114. Hertil forklarede hun, at det ikke bringer noget frem i erin-
dringen.  

Hun blev foreholdt brev af 1. juni 1990 fra statsadvokaten til rigsadvokaten, hvorved statsadvoka-
ten indstillede, at sagen blev forelagt Justitsministeriet med henblik på beslutning om, at der blev 
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rejst tiltale mod Appel-gruppens medlemmer for overtrædelse af straffelovens § 108. Af brevet 
fremgår blandt andet:  

”… 
F.s.v. angår den rejste sigtelse vedrørende overtrædelse af straffelovens § 114 skal 
jeg ligeledes senere vende tilbage, såfremt jeg finder anledning dertil. 
…” 

Hertil forklarede hun, at det ikke bringer yderligere frem i erindringen.  

Hendes arbejde med sagen gav ikke anledning til, at hun gjorde sig overvejelser om, hvorvidt der 
var oplysninger i sagen, som PET efter hendes opfattelse burde have givet til det åbne politi på et 
tidligere tidspunkt, og som kunne have medført, at det åbne politi kunne have stoppet Appel-
gruppen inden røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og 
drabet på en politibetjent den 3. november 1988. 

Kl. 13.40 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Den 9. maj 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 Asbjørn Jensen.  

Bisidderne advokat Stine Gry Johannessen, 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. 

Asbjørn Jensen forklarede blandt andet, at han i 1969 blev ansat i Justitsministeriet. I maj 1988 
blev udnævnt til rigsadvokat, hvilket han forblev indtil 1995, hvor han kom til Højesteret. 

Rigsadvokaten havde ingen opgaver i den indledende fase af anklagemyndighedens behandling af 
Blekingegadesagen. Han blev foreholdt følgende fra artikel i Politiken den 26. april 1989: 

”… 
Gruppen er sigtet for at have sendt penge fra store røverier til en sammenslutning, 
der vil forstyrre ”offentlige anliggender” og ”samfundsordenen”, som der står i straf-
felovens paragraf 114. Sammenslutningen er Folkefronten til Palæstinas Befrielse 
(PFLP), som tidligere har udført en række terrorhandlinger. 
Nu har rigsadvokaten givet statsadvokaten i Københavns en tilkendegivelse af, at pa-
ragraf 114 kun handler om det danske samfund – og  ikke de lande, hvor PFLP har 
opereret. 
–  Jeg har kun fået en underhåndsmelding om rigsadvokatens notat om paragraf 114. 
Først når jeg har læst notatet og sat mig grundigt ind i sagen, vil jeg tage stilling til, 
om sigtelsen skal frafaldes. Det sker nok i næste uge, siger statsadvokat H.C. Abild-
trup. 
… 
I Københavns Politi siger politiadvokat Ole Weikop: 
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– Vi kan ikke med rette påstå, at det ligger inden for PFLP’s formålsparagraf at for-
styrre det danske samfund. Men man kan sige, at terror-handlinger begået i andre 
lande indirekte kan påvirke de offentlige anliggender i Danmark. 
…” 

Desuden blev han foreholdt artikel af 5. maj 1989 i BT, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
”Når politiet har fundet så mange våben, er der grund til at tro, at de skulle bruges til 
at forstyrre offentlige anliggender. 
Og så er det rigtigt at bruge paragraf 114”, siger rigsadvokat Asbjørn Jensen til B.T. 
Rigsadvokaten har tidligere kritiseret politiet for at have sigtet de fængslede efter ter-
rorparagraffen. 
Men efter fundet af våbnene, mener politiadvokat Ole Weikop, at paragraffen er un-
derbygget. 
”Der har været tvivl om paragraffens anvendelse, og nogle politifolk har åbenbart 
ment, at den også kan bruges, selv om Danmark ikke var mål for terrorismen. Derfor 
henvendte jeg mig til statsadvokaten og gjorde det klart, at paragraffen kun kan an-
vendes, hvis terroren er rettet mod Danmark,” siger Asbjørn Jensen. 
…” 

Hertil forklarede han, at der fra hans side var tale om en abstrakt vurdering af anvendelsesområ-
det for den dagældende § 114 i straffeloven, idet han ikke da kendte og heller ikke skulle kende 
den konkrete sag. 

Han blev foreholdt brev af 5. maj 1989 fra politidirektør Eefsen til ham, hvoraf fremgår: 

” … 
Jeg kan påny se, at du udtaler dig til pressen om vores terrorgruppe-sag. 
 
For os her er det ubegribeligt, at rigsadvokaturen overhovedet har kunnet kommen-
tere sagen i pressen og gennem statsadvokaten mundtligt diktere, at § 114 skal fra-
faldes, så sandt som man ikke kender sagen andet end fra pressen. Vi har nærmest 
fået den opfattelse, at den øverste anklagemyndighed ikke er medspiller, men mod-
spiller i sagen. 
 
Jeg har naturligvis ikke kunnet diskutere anvendelsen af straffelovens § 114 med dig 
gennem pressen, og jeg vil foreslå, at du afventer forelæggelsen af sagen til sin tid, 
inden du udtaler dig yderligere.  
 
Det hjælper kun lidt, at du nu - efter at du har hørt, man har fundet våben - er af den 
mening, at ”så er det rigtigt at bruge paragraf 114”. For 114 har nemlig også kunnet 
anvendes - og er af byretten anvendt i PET-kendelser - inden vi fandt de omtalte vå-
ben. 
 
Hvis du havde følt behov for at blive orienteret om sagen - til eget brug uden at gå i 
pressen - ville det have været en let sag at spørge hos mig. 
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…” 

 

Desuden blev han foreholdt sit svar herpå af 8. maj 1989: 

 
” … 
Tak for dit brev af 5. maj 1989. Der er naturligvis også nogle elementer i behandlin-
gen af denne sag, som har givet mig anledning til en vis undren. Disse bør vi måske 
drøfte ved lejlighed. 

Med hensyn til anvendelsen af straffelovens § 114 er forholdet det, at jeg allerede 
den 24. april 1989 i anden anledning drøftede den rent juridiske rækkevidde af be-
stemmelsen med statsadvokaten for København, og meddelte ham, at denne be-
stemmelse efter min opfattelse kun kan anvendes på forhold, der vedrører danske of-
fentlige anliggender og den danske samfundsorden. Jeg bad samtidig statsadvokaten 
om at meddele det til dig og sikre, at Københavns politi lagde denne opfattelse til 
grund for det fortsatte arbejde med sagen. 

Statsadvokaten meddelte mig samme dag, at han havde videregivet min opfattelse til 
dig, og at du havde meddelt ham, at politiet fandt, at der var grundlag for at opret-
holde sigtelsen, fordi man havde mistanke om at truslen også rettede sig imod den 
danske samfundsorden. 

Det kunne jeg selvfølgelig ikke have nogle bemærkninger til. 

Politiken spurgte den 25. april 1989 om rigsadvokaturens opfattelse af straffelovens § 
114. På baggrund af, at Københavns politi var blevet gjort bekendt med min opfat-
telse, fandt man i rigsadvokaturen ikke, at der var grund til at undlade at give udtryk 
for en rent juridisk opfattelse af sagen. Statsadvokaten for København gav udtryk for 
noget lignende, og at han ville drøfte sagen med politiet den følgende uge. 

Efter våbenfundet blev jeg - som du nævner - af BT (og Politiken) spurgt, om det æn-
drede noget på min opfattelse. Jeg gav her udtryk for, at det kunne det naturligvis ik-
ke gøre, da jeg alene havde udtalt mig om bestemmelsens rent abstrakte rækkevidde. 
Jeg tillod mig at tilføje, at våbenfundene i Danmark isoleret set var egnet til at under-
bygge en sådan sigtelse. Jeg har naturligvis overfor begge journalister understreget, 
at jeg intet kendte til den konkrete sag - og heller ikke skulle kende til den, ligesom 
jeg har understreget, at jeg ikke har noget grundlag for at kritisere politiets hidtidige 
arbejde. 
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Jeg har bemærket mig dine synspunkter om mig som modspiller, og at du på grund-
lag af nogle avisgengivelser har fundet det rigtigt at foreslå mig, hvornår jeg bør ud-
tale mig til pressen. 
…” 

Hertil forklarede han, at rigsadvokaten og Københavns Politi ikke inden disse breve havde drøftet 
spørgsmålet om § 114’s anvendelsesområde. Nogen tid i forvejen - han mener, at det var den 17. 
april 1989 - var han blevet ringet op af Søren Axelsen fra Justitsministeriets 3. kontor, politikonto-
ret, der orienterede om, at vicepolitidirektør Annemette Møller havde rettet forespørgsel til 
Justitsministeriet om, hvorvidt § 114 kunne anvendes i forhold til fremmede stater. Søren Axelsen 
oplyste ham om, at Justitsministeriet ikke havde taget stilling hertil, og man havde ikke haft tid til 
at undersøge spørgsmålet nærmere. Dette var sådan set anledningen til, at han selv tog det op. 
Det var i princippet et brud på de administrative regler, at Københavns Politi henvendte sig direkte 
til Justitsministeriet, idet Københavns Politi burde have fulgt det hierarkiske system og henvendt 
sig til statsadvokaten. Begrundelsen for at gå ”den lille genvej” kan have været, at Københavns 
Politi samarbejdede med PET om sagen, og PET havde helt traditionelt og ganske efter reglerne en 
direkte adgang til Justitsministeriet. Formentlig samme dag, som Søren Axelsen havde ringet, un-
dersøgte han om rigsadvokaturen havde noget materiale om § 114. Der viste sig at være tilfældet. 
En sag fra 1977, hvor den daværende rigsadvokat Lindegaard havde afgivet et høringssvar til 
Justitsministeriet om et forslag til ændring af straffeloven til gennemførelse af en europæisk kon-
vention om bekæmpelse af terrorisme. Det var først og fremmest nogle regler om udlevering mv., 
men der var nogle definitioner på, hvad der var omfattet af konventionen, hvilket blev gennem-
gået. I høringssvaret sagde rigsadvokaten meget bastant, at ud fra § 114’s placering og indhold da 
kunne bestemmelsen kun anvendes på danske offentlige anliggender og den danske samfundsor-
den, idet rigsadvokaten skrev, at såfremt den havde været gældende for noget andet, så havde 
det været lettere at opfylde konventionens regler om forsøg eller medvirken til forsøg. I hørings-
svaret blev det også anført, at man kunne overveje at ændre § 114, således at den tillige kom til at 
omfatte tilfælde, hvor magtanvendelsen sigtede mod offentlige anliggender eller samfundsorde-
nen i visse nærtbeslægtede fremmede stater. 

Foreholdt høringssvar af 23. september 1977 fra rigsadvokatens til Justitsministeriet, forklarede 
han, at det er dette høringssvar, som han refererer til. Han var helt enig i overvejelserne heri. På 
den baggrund havde han en samtale med statsadvokat Abildtrup. Han mener, at samtalen fandt 
sted den 24. april 1989. Han orienterede Abildtrup om sin forståelse af bestemmelsen og bad 
Abildtrup om at sikre sig, at Københavns Politi arbejdede ud fra den forudsætning. Det var ikke 
meningen, at Københavns Politi ikke skulle beskæftige sig med § 114, men Københavns Politi skulle 
i givet fald finde nogle beviser på, at der var tale om angreb og trusler, der også rettede sig mod 
danske samfundsanliggender. Abildtrup ringede samme dag om eftermiddagen og orienterede 
ham om, at Abildtrup havde gjort Eefsen opmærksom herpå, og at Eefsen var enig. Det var bag-
grunden for, at han i sit brev af 8. maj 1989 til Eefsen blandt andet skrev, at der måske var noget, 
som de skulle drøfte ved lejlighed, og han prøvede at forklare, at han ikke syntes, at der var noget 
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galt i, at han udtalte sig til pressen, når Eefsen var gjort bekendt med, hvad den øverste anklage-
myndighed mente om rækkevidden af bestemmelsen, og Eefsen i hvert fald ifølge Abildtrups refe-
rat var enig i at arbejde videre efter den model eller den fortolkning af bestemmelsen. Han talte 
ikke med Eefsen. Heller ikke efterfølgende fik de talt om det, der muligvis kunne give anledning til 
en drøftelse. 

I forbindelse med sin vurdering af § 114’s rækkevidde tog han udgangspunkt i høringssvaret fra 
Lindegaard, blandt andet som følge af at der ikke fra Justitsministeriets side var taget afstand fra 
overvejelserne heri. Da høringssvaret var 10-12 år gammelt, iværksatte han en undersøgelse af, 
om der var sket noget i mellemtiden, der kunne ændre ved overvejelserne heri. På et tidspunkt 
blev der i forbindelse med overvejelserne om § 114’s anvendelsesområde udarbejdet et tilbunds-
gående notat hos rigsadvokaten herom. Han blev foreholdt notat af 1. maj 1989 om straffelovens 
§ 114 udarbejdet af rigsadvokaten. Hertil forklarede han, at det var dette notat, der blev udarbej-
det. Formålet med udarbejdelsen af notatet var først og fremmest at sikre, at der ikke var sket 
noget siden det, Lindegaard var kommet frem til, og som for så vidt også var tilkendegivet over for 
offentligheden. Han sendte notatet til statsadvokaten, således at han tillige havde et teoretisk 
fundament. 

Han blev foreholdt udtalelse af 17. maj 1989 fra rigsadvokaten til Justitsministeriet underskrevet 
af ham. Udtalelsen vedrører et samrådsspørgsmål fra Folketingets Retsudvalg om indholdet af 
straffelovens § 114, og der henvises i udtalelsen til notatet af 1. maj 1989 om straffelovens § 114, 
samt at notatet den 2. maj 1989 var fremsendt til statsadvokaten, som han var bekendt med hav-
de orienteret politidirektøren om notatet i forbindelse med Blekingegadesagen. Hertil forklarede 
han, at det er rigtigt. Efter dette brev hørte han ikke mere til § 114-spørgsmålet.  

Han blev foreholdt brev af 1. juni 1990 fra statsadvokaten til rigsadvokaten, hvorved statsadvoka-
ten indstillede, at sagen blev forelagt Justitsministeriet med henblik på beslutning om, at der blev 
rejst tiltale mod Appel-gruppens medlemmer for overtrædelse af straffelovens § 108. Af brevet 
fremgår blandt andet:  

”… 
F.s.v. angår den rejste sigtelse vedrørende overtrædelse af straffelovens § 114 skal 
jeg ligeledes senere vende tilbage, såfremt jeg finder anledning dertil. 
…” 

Hertil forklarede han, at det ikke var unaturligt at skrive bemærkningen om § 114, hvis det var så-
dan, at man var enig i, at såfremt man fandt noget i bevisførelsen, der kunne pege på, at der også 
var en trussel mod danske anliggender, så skulle bestemmelsen selvfølgelig inddrages, indtil man 
opgav den. 

Der var ikke drøftelser mellem rigsadvokaten og PET om forståelsen af § 114. PET var direkte un-
derlagt Justitsministeriet og havde ud fra en praktisk fordeling i mange år ikke haft noget egentligt 
at gøre med statsadvokaterne og rigsadvokaten.  
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Han var ikke bekendt med, i hvilket omfang PET var involveret i Blekingegadesagen, og sagen gav 
ikke senere anledning til efterkritik eller generelle overvejelser om f.eks. samarbejdet mellem PET 
på den ene side og efterforskende politifolk i det åbne politi på den anden side. Det hierakisk op-
byggede system blev fulgt. Ingen fra Københavns Politi rejste spørgsmål over for statsadvokaten, 
der ikke rejste spørgsmål over for ham vedrørende sagens forløb. Der var heller ikke i øvrigt nogen 
konkret anledning til at noget blev taget op. 

Kl. 14.10 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 57 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 16. maj 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 Lise-Lotte Nilas.  

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Poul Heidmann, advokat Torben Koch og advokat Stine 
Gry Johannessen var mødt. Advokat Stine Gry Johannesen mødte tillige for advokat Ebbe Mogen-
sen. 

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. 

Lise-Lotte Nilas forklarede blandt andet, at hun i januar 1983 som færdiguddannet cand. jur. blev 
ansat i Justitsministeriet med virkning fra den 1. marts 1983, hvor hun begyndte i 3. kontor, som 
det hed dengang. Her var hun, indtil hun i begyndelsen af 1984 rykkede til ministeriets 4. kontor. 

Peter Rhedin og Henning Fode var henholdsvis kontorchef og souschef. På et tidspunkt, inden hun 
stoppede i kontoret, overtog Eivind Linde Jensen stillingen som souschef. I den sidste del af tiden i 
kontoret var Rhedin sygemeldt. Efter hun forlod kontoret, blev Carl Christian Duus kontorchef. 
Kontoret hørte under Poul Lundbæk-Andersen som afdelingschef, og Niels Madsen var departe-
mentschef. I kontoret var de øvrige på hendes stillingsniveau blandt andre Hanne Schmidt, der 
blev ansat i efteråret 1983, og som hun delte kontor med, samt Ida Heide Jørgensen, der vist tog 
sig af personalesager. Desuden var Torsten Hesselbjerg ”ældre” fuldmægtig i kontoret.  

Hun arbejdede med forskellige sagsområder, herunder retshjælpssager. Retshjælpssagerne bestod 
overvejende af anmodninger fra udlandet om f.eks. afhøringer i Danmark. Hun mener, at anmod-
ninger om retshjælp fra anklagemyndigheden skulle gå gennem statsadvokaten til Justitsministe-
riet, men hun kan ikke udelukke, at den enkelte politikreds kunne fremsætte anmodning herom 
direkte til ministeriet. For de fleste landes vedkommende skulle ministeriet videresende anmod-
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ningerne ad diplomatisk vej gennem Udenrigsministeriet, men der var lande, blandt andet Tysk-
land, som Justitsministeriet kunne sende anmodningerne direkte til. Hun mener, at retsanmodnin-
ger til Frankrig skulle sendes ad diplomatisk vej.  

Efter PET-kommissionens henvendelse til hende om sagen om udlevering fra Frankrig af to perso-
ner med tilknytning til PFLP, der var mistænkt for at have forbindelse til røveriet mod en penge-
transport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983, samt om udlevering og undersøgelse af 
de danske pengesedler, som de to nævnte personer var i besiddelse af, da de blev anholdt i Paris, 
kan hun huske, at der var en sag herom, men ud over denne overordnede erindring om sagen, 
husker hun ikke noget i øvrigt.  

Foreholdt brev af 6. juli 1983 fra Justitsministeriet til det franske Justitsministerium, forklarede 
hun, at det er hendes initialer, der står i øverste venstre hjørne af brevet, hvilket betyder, at hun 
var sagsbehandler på sagen og har skrevet udkast til brevet. Af brevet fremgår blandt andet: 

”Politimesteren i Lyngby efterforsker for tiden en sag vedrørende væbnet røveri af 
8.304.800 danske kr. fra en pengetransport forøvet den 2. marts 1983. 
I den anledning har dommer Sølling, Lyngby ret, under henvisning til art. 3 i den eu-
ropæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager, fremsat 
vedlagte retsanmodning af 28. juni 1983 til vedkommende myndighed i Frankrig om, 
at der må blive foretaget en undersøgelse for fingeraftryk på de hos de i Frankrig 
fængslede Mohamed Abdel Rahman Toman (Gazi), … og Hassan Mahmood Munder… 
fundne 6 mill. danske kr., er er taget i bevaring af det franske toldvæsen. 
Med henvisning til sagens nærmere omstændigheder henvises til vedlagte sagsfrem-
stilling af 3o. juni 1983 fra politimesteren i Lyngby. 
Under henvisning til vedlagte udskrift af retsbogen af 28. juni 1983 skal man anmode 
Dem om at yde den fornødne bistand til gennemførelsen af retsanmodningen. 
Der vedlægges kopi af de relevante danske lovbestemmelser samt oversættelse til 
fransk af sagens dokumenter. 
Den nærmere aftale om retsanmodningens praktiske gennemførelse kan træffes di-
rekte med politimesteren i Lyngby …, eventuelt gennem Interpol. 
Det tilføjes at den i retsbogsudskriften omtalte retsanmodning af 14. april 1983 på 
grund af sagens hastende karakter er fremsat direkte gennem Interpol. Retsanmod-
ningen af 14. april 1983 er imødekommet af Cour d´Appel de Paris, Tribunal de Gran-
de Instance D´Evry Parquet, den 27. april 1983. 
 …” 

Desuden blev hun foreholdt den ovenfor omtalte 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 Rigs-
politichefen, CFI, mod, at Nationalbanken sender et tilsvarende beløb til den kompetente franske 
myndighed. Hertil forklarede hun, at det ikke bringer noget frem i erindringen om selve sagen. 
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Hun vil henset til adresseringen tro, at brevet af 6. juli 1983 blev sendt direkte til det franske 
Justitsministerium og ikke ad diplomatisk vej. Det er muligt, at det skyldes, at de ønskede rets-
skridt lå inden for området af konventioner, som både Danmark og Frankrig havde tiltrådt. Hun 
husker ikke, hvordan sager af denne karakter blev fordelt mellem de forskellige sagsbehandlere på 
området. I forbindelse med behandlingen af en sag som denne udarbejdede sagsbehandleren et 
udkast til brev. Sagen blev herefter lagt videre til enten en overreferent eller direkte til kontor-
chefen. Det var typisk kontorchefen, der underskrev brevene.   

Da retsanmodninger af den foreliggende art var behandlet af en dommer, skulle de som udgangs-
punkt videreekspederes, men man vurderede naturligvis, om en anmodning gav mening, inden 
man videresendte den. Ud over indholdet af anmodningen ville man også se efter, at alle de for-
nødne bilag mv. fulgte med. Hvis anmodningen ikke gav mening, ville man vende tilbage over for 
den pågældende politikreds. Hun husker ikke præcist, hvilke bilag mv. der var påkrævet, men der 
skulle blandt andet være en rimelig indgående sagsfremstilling, herunder vedrørende sagens be-
visligheder. Politikredsen sendte typisk ikke hele sagen ind i forbindelse med retsanmodningen.   

Hun blev foreholdt telegram af 31. oktober 1983 fra konsul ved Den danske ambassade i Paris, 
Bent Andersen, til Udenrigsministeriet videresendt af Udenrigsministeriet den 1. november 1983 
til Justitsministeriets 3. kontor under henvisning til telefonsamtale med hende. Af telegrammet 
fremgår blandt andet: 

” r a m m e f o r t r o l i g t 
 
p r i o r i t e t  
 
eventuel udlevering til danmark: 
… 
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 gen-
nem fransk udenrigstjeneste. 
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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 hun, at det ikke bringer noget frem i erindringen.  

Af telegram af 4. november 1983 fra Bent Andersen til Udenrigsministeriet videresendt af Uden-
rigsministeriet den 7. november 1983 til Justitsministeriet attention hende fremgår blandt andet: 

”generaladvokaten ved appelretten i paris har oplyst, at fastsaettelsen af retsmoedet 
er blevet udsat paa grund af de undersoegelser, der for oejeblikket finder sted som 
foelge af den danske dommers retsanmodning (undersoegelser af fingeraftryk). da-
toen vil formentlig blive fastsat i begyndelsen af december og retsmoedet vil for-
mentlig finde sted i midten af december. 
da der ikke er indgaaet udleveringsaftale mellem danmark og frankrig, tillader am-
bassaden sig at henlede opmaerksomheden paa, at frankrig kun er forpligtet til at op-
retholde varetaegtsfaengsling i 20 dage af en person, mod hvem der er indgivet udle-
veringsanmodning. 
advokat marie-france schmidlin har paany rettet henvendelse til l’institut fracais de 
droit compare, som har foretaget oversaettelse af en del af den danske strafferets-
lovgivning m.v. for hende. ifoelge advokaten har toman og ghazy ikke vaeret i dan-
mark i 1983. de har derimod vaeret paa et 48-timers ophold i danmark i 1982, hvor 
de havde kontakt med en derboende palaestinenser, som skulle have opnaaet dansk 
nationalitet, og som i 1982 blev ekskluderet af olp paa grund af svig og underslaeb. 
ioevrigt havde advokaten beklaget sig over de mange rettergangsfejl, som der skulle 
vaere sket, baade fra dansk som fra fransk side i denne sag. 
...” 

Hertil forklarede hun, at det heller ikke bringer noget frem i erindringen. Hvis indholdet af et tele-
gram havde betydning for Justitsministeriets sag, ville hun orientere sin overordnede herom.  

Hun blev foreholdt brev af 9. november 1983 til politimesteren i Lyngby fra Justitsministeriet med 
genpart til PET. Hendes initialer er i øverste venstre hjørne af brevet. Brevet er en orientering om, 
at Justitsministeriet endnu ikke har fået svar fra de franske myndigheder vedrørende retsanmod-
ningen fremsendt ved brev af 6. juli 1983. Hertil forklarede hun, at det ikke bringer noget frem i 
erindringen. Hun mindes ikke selv at have haft kontakt med PET i forbindelse med denne sag. Hvis 
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der blot var tale om at give PET en besked, var det noget, hun som fuldmægtig ville kunne gøre. 
Hvis det imidlertid var en drøftelse eller en nævnelse for PET, så var det typisk på departements-
chefniveau, muligvis med deltagelse af afdelingschefen.  

Hun 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. 
 
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). 
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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 hun, at hun ikke erindrer dengang at have hørt om de i notitsen nævnte drøftel-
ser, herunder om at Justitsministeriet ville græde tørre tårer, hvis de to arabere blev løsladt. Hun 
har givetvis haft en telefonsamtale eller flere med Bent Andersen i forbindelse med sagen, men 
hun husker ikke noget herom. 

Foreholdt fremsendelsesnote af 5. december 1983 til Udenrigsministeriet med hendes underskrift 
og brev af 6. december 1983 fra Justitsministeriet til Udenrigsministeriet med hendes initialer i 
øverste venstre hjørne, forklarede hun, at der formentlig alene var tale om videreekspeditioner af 
materiale til Udenrigsministeriet.  

Hun blev foreholdt fremsendelsesnote af 8. december 1983 til Udenrigsministeriet fra Justitsmini-
steriet underskrevet af hende. Ved noten blev fremsendt udateret brev fra Justitsministeriet un-
derskrevet af Rhedin til Den danske ambassade i Paris med følgende indhold: 

”I fortsættelse af den tidligere fremsendte sagsfremstilling i sagen vedrørende et 
væbnet røveri mod en pengetransport forøvet den 2. marts 1983 i Lyngby skal 
justitsministeriet meddele, at udleveringsbegæring efter dansk ret fremsættes af 
justitsministeriet. 
 Justitsministeriet har som meddelt i sagsfremstillingen ikke fremsat anmodning om 
udlevering af Mohamed Abdel Rahman Toman (Gazi) og Hassan Mahmood Munder, 
ligesom justitsministeriet ikke finder tiltrækkeligt grundlag for at fastholde en an-
modning herom, som måtte være fremsat gennem Interpol.[Der er med håndskrift 
markeret, at der her skal indsættes følgende: Justitsministeriet skal endvidere med-
dele at man ikke ønsker at gøre den afsagte fængslingskendelse gældende i Frankrig.] 
Det tilføjes til orientering, at efterforskningen af sagen i Danmark fortsættes. 
...” 

Hertil forklarede hun, at hun ikke kan genkende håndskriften på det udaterede brev. Der kan være 
tale om en tilføjelse efter en telefonisk drøftelse. For en umiddelbar betragtning kunne håndskrif-
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ten minde om Ib Bjerregaard Pedersens, når man sammenholder med hans håndskrift på bilag fra 
Udenrigsministeriet. Hun husker ganske enkelt ikke, hvordan det rent faktisk var dengang. En be-
slutning om ikke at gøre fængslingskendelsen gældende blev i hvert fald ikke truffet på fuldmæg-
tigniveau, da det jo stort set var det, der gjorde op med spørgsmålet om udlevering.   

Hun husker ikke, om sagen gav anledning til opmærksomhed i Justitsministeriet. Hun tænker, at 
hun selv har syntes, at det var en mere interessant sag end gennemsnittet, fordi den udsprang af 
et stort røveri, der omtaltes som det største nogensinde. Hun blev foreholdt fremsendelsesnote af 
19. januar 1984, hvorved hun blandt andet fremsendte artikel i B.T. fra 30. december 1983 med 
overskriften ”Den franske forbindelse” om røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i 
Lyngby den 2. marts 1983 til ambassaden i Paris att: Bent Andersen. Hertil forklarede hun, at hun 
ikke husker denne ekspedition. Det var sædvanligt, at de tog presseklip til en sag, hvis den blev 
omtalt i aviserne. Hun mindes ikke, om der var en opfølgning på fremsendelsen af avisudklippet.  

Hun blev foreholdt brev af 27. januar 1984 fra Justitsministeriet til Udenrigsministeriet med hen-
des initialer i øverste venstre hjørne. I brevet anmodes der under henvisning til Justitsministeriets 
brev af 6. juli 1983 til det franske Justitsministerium blandt andet om, at det søges oplyst, hvorvidt 
de franske myndigheder har truffet nogen afgørelse med hensyn til den videre behandling af de 6 
mill. danske kroner, der er taget i bevaring med henblik på ekspertundersøgelse. Hertil forklarede 
hun, at der er tale om en rykker.    

Kl. 10.15 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 58 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 16. maj 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, kom-
missionens sekretær, Harald Micklander, samt udspørgeren advokat Gunnar Homann. 

Som protokolfører fungerede Rikke Christiansen. 

Som vidne mødte Torsten Hesselbjerg.  

Bisidderne advokat Jens Christensen ved advokat Martin Cumberland, advokat John Petersen, ad-
vokat Poul Heidmann, advokat Torben Koch og advokat Stine Gry Johannessen var mødt. Advokat 
Stine Gry Johannesen mødte tillige for advokat Ebbe Mogensen. 

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. 

Torsten Hesselbjerg forklarede blandt andet, at han i foråret 1981 blev ansat i Justitsministeriets 
3. ekspeditionskontor, som det hed dengang. Året efter blev han udpeget som sekretær for en 
kommissionsdomstol nedsat i henhold til lov nr. 85 af 17. marts 1982 til undersøgelse af visse for-
hold vedrørende post- og telegrafvæsenet. Sekretærarbejdet var mere end et fuldtidsjob. Derud-
over havde han en række yderligere opgaver, hvilket indebar, at han stort set helt og holdent var 
ude af almindelig fordeling i 3. kontor i tre år frem til kommissionsdomstolens afgivelse af beret-
ning i maj 1985. Han kom herefter tilbage i almindelig sagsfordeling i 3. kontor. I mellemtiden var 
han formentlig blevet ældste fuldmægtig. Han forlod 3. ekspeditionskontor året efter, hvor han 
blev kontorchef i lovafdelingen. Da han kom tilbage i fordeling, var Carl Christian Duus blevet kon-
torchef i 3. kontor, efter at den hidtidige kontorchef, Peter Rhedin, i august måned året før var 
afgået ved døden. Poul Lundbæk Andersen og Niels Madsen var henholdsvis afdelingschef og de-
partementschef.   

Der var 2-4 fuldmægtige - normalt to helt unge og en ældre - som blandt andet havde med rets-
anmodninger at gøre. Som souschef eller ældste fuldmægtig ledte man alle kontorets sagsområ-
der, og om eftermiddagen havde man til opgave at skrive under. Der kunne være tale om 30-50 
sager til underskrift, herunder mange banale ekspeditionssager.  

Blekingegade-kommissionen 
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Han blev foreholdt brev af 24. maj 1985 fra Justitsministeriet til Udenrigsministeriet underskrevet 
af ham. Af brevet fremgår som følger: 

”Ved skrivelse af 6. juli 1983 til det franske justitsministerium fremsendte justitsmini-
steriet en af dommer Sølling, Lyngby ret, den 28. juni 1983 fremsat retsanmodning til 
vedkommende myndighed i Frankrig om, at der måtte blive foretaget undersøgelse 
for fingeraftryk på de hos de i Frankrig fængslede Mohamed Abdel Rahman Toman 
og Hassan Mahmood Munder fundne 6 millioner danske kroner, der var taget i beva-
ring af det franske toldvæsen. 
 
Danmarks Nationalbank oplyste i den forbindelse, at man var villig til at ombytte de 
sedler, som blev ødelagt ved undersøgelsen med nye sedler, såfremt de i Frankrig i 
bevaring tagne sedler er ægte.  
 
Efter at have fået oplyst fra de franske myndigheder, at undersøgelsen af pengesed-
lerne var afsluttet uden resultat, meddelte justitsministeriet i skrivelse af 3. oktober 
1984 til udenrigsministeriet, at nærmere aftale om ombytningen af pengesedlerne 
kunne træffes med Den danske Ambassade i Paris. Det blev i den forbindelse fremhæ-
vet, at det er en forudsætning for ombytningen af de ødelagte sedler, at disse er æg-
te, og man anmodede derfor om, at de ødelagte sedler måtte blive sendt til Dan-
marks Nationalbank til undersøgelse. 
 
I skrivelse af 18. januar 1985 rettede dommer Augusta Filippi, retten i Bobigny, hen-
vendelse til dommeren i Lyngby med anmodning om, at ombytning af de omhandlede 
pengesedler måtte ske snarest muligt. 
 
I den anledning anmodede justitsministeriet i skrivelse af 8. februar 1985 udenrigsmi-
nisteriet om via Dan danske Ambassade i Paris at rette henvendelse til de franske 
myndigheder og meddele, at aftale om ombygningen af pengesedlerne kan træffes 
med ambassaden. 
 
Under henvisning hertil samt til telex af 1. og 14. april 1985 fra Den danske Ambas-
sade i Paris sendes vedlagt udskrift af retsbogen fra Lyngby ret af 30. april 1985, 
hvorefter den af dommer Sølling afsagte kendelse om beslaglæggelse af de omhand-
lede pegesedler ophæves. 
 
Endvidere sendes vedlagt en skrivelse fra dommeren ved Lyngby ret, Jette Krog, til 
dommer Augusta Filippi, retten i Bobigny. Det bemærkes i den forbindelse, at dom-
mer Sølling nu er pensioneret. 
 
Dokumenterne bedes ved udenrigsministeriets foranstaltning via Den danske Ambas-
sade i Paris videresendt til dommer Augusta Filippi. 
 
… 
 
Sagen bedes betragtet som hastende. Der henvises i den forbindelse til telefonsamta-  
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le den 14. maj 1985 med fuldmægtig I. Bjerregaard Petersen.” 

Hertil forklarede han, at hans opgave i forbindelse med dette brev alene var at skrive under, og 
som underskriver skulle han vurdere, om brevet forekom fornuftigt. Han havde ikke været inde i 
selve sagsbehandlingen, men han har muligvis drøftet sagen med sagsbehandleren, inden han 
skrev brevet under. Han havde selvfølgelig hørt om sagen tidligere, men han havde ikke været 
inddraget i nogen beslutninger desangående, ligesom han ikke havde fået nogen briefing om sa-
gen. Hvad han tidligere havde hørt om sagen var eventuel snak over frokostbordet, herunder mu-
ligvis om at franskmændene ikke var særlig samarbejdsvillige. Han hørte ikke på noget tidspunkt 
om drøftelser af, hvorvidt der var forskellige interesser involveret i spørgsmålet om udlevering af 
de to arabere. 

Han er ikke bekendt med, hvorvidt Justitsministeriet havde kontakt med PET i forbindelse med 
sagen. Kontakten mellem Justitsministeriet og PET blev i vidt omfang varetaget af departements-
chefen, men var det spørgsmål af mindre betydning kunne kontakten godt foregå på et lavere ni-
veau. 

Af brev uden læselig datering fra Justitsministeriet til politimesteren i Lyngby underskrevet af ham 
fremgår: 

”Under henvisning til Deres j.nr. o4K1-76329-00002-83 sendes vedlagt nogle fra det 
franske justitsministerium modtagne dokumenter. Det bemærkes, at udenrigsmini-
steriet den 28. august 1985 har meddelt, at de pengesedler, som på bgæring af de 
danske myndigheder er undersøgt for fingeraftryk i Frankrig, er afleveret til Den dan-
ske Ambassade i Paris. Sedlerne vil via udenrigsministeriet blive overgivet til Dan- 
marks Nationalbank.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at det ikke bringer noget frem i erindringen, herunder overvejel-
ser i ministeriet om ombytning af alle pengesedlerne.  

Langt hovedparten af sagerne i 3. kontor var rene ekspeditionssager, men engang imellem var der 
nogle problematiske sager, der ikke gik lige efter en snor. Man videresendte ikke kritikløst retsan-
modninger. Han vil tro, at en sag som den foreliggende havde fået en speciel behandling i den for-
stand, at Rhedin var meget inde over den, og det har formentlig været Rhedin, der har håndteret 
den. Han har ingen viden herom, men han kan ikke forestille sig andet end, at Rhedin har nævnt 
sagen opad, også fordi Søren Sørensen var indblandet, og Søren Sørensen kendte Niels Madsen. 
Ud fra sit indtryk dengang vil han tro, at den reelle nævnelse af en sag om, hvorvidt man skulle 
bakke en udleveringsbegæring op eller ej, primært er foregået for Niels Madsen, idet Lundbæk 
Andersen mest fungerede som personalechef, men Lundbæk Andersen har formentlig været ori-
enteret herom. Imidlertid har han ikke noget konkret kendskab til, hvad der var tilfældet. Det er 
alene ud fra sit kendskab til sagsgangene i ministeriet, at han vil tro, at det er foregået på denne 
måde. 
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Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesa-
gen” s. 183, hvor der beskrives en episode i forbindelse med en frokost i Politihistorisk Selskab i 
foråret 2008:  

”… 
Det er primært PET-kommissionens nye undersøgelse, som bliver tema for diskussio-
nen. Undervejs udtrykker Torsten Hesselbjerg også sin bekymring over, at jeg er så 
engageret i sagen, at jeg ligefrem holder foredrag om den. Rigspolitichefen er ikke 
sikker på, at det er helt foreneligt med min kommende post som næstformand i for-
eningen. Jeg protesterer. Det viser jo netop mit engagement i politiets historie, argu-
menterer jeg. Der hersker i det hele taget en noget underlig stemning ved bordet, og 
jeg fornemmer en vis uvilje mod min person, navnlig fra Torsten Hesselbjerg. På et 
tidspunkt i diskussionen antyder han, at jeg har optrådt illoyalt over for politiet i mine 
foredrag. Det afviser jeg på det kraftigste.                                                                        
”Min eneste interesse er, at Lyngby-sagen bliver fuldt belyst,” siger jeg, og det lader 
til, at de fleste ved bordet giver mig ret. Men midt i diskussionen hører jeg - nærmest 
som en sidebemærkning - Erik Justesen sige til Hesselbjerg:                                         
”Det var nu alligevel meget godt, at vi i tide fik brændt de sagsakter inde i Justitsmini-
steriet.”                                                                                                                                    
Torsten Hesselbjerg nikker indforstået, men jeg mener at kunne se, at han finder det  
upassende, at hans souschef udtaler sig så kategorisk og provokerende i mit påhør. 
Selvom bemærkningen ikke bliver uddybet yderligere, føler jeg et stærkt ubehag ved 
situationen. Der er selvsagt øl på bordet, men Justesens kommentar lyder nu langtfra 
som det rene fuldemandssnak. Det lyder heller ikke som en spøg. Alligevel nægter jeg 
at tro på, at to af politiets øverste ledere ligefrem sidder og praler med, at det er lyk-
kedes dem at fjerne vigtige beviser i en sag, som offentligheden har krævet fuldt be-
lyst.  
Da jeg forlader Tivoli, kan jeg mærke vreden boble i hele kroppen. Mage til arrogance 
skal man da lede længe efter. 
… 
Så snart jeg kommer hjem, skriver jeg en e-mail til Torstens Hesselbjerg, hvor jeg be-
der ham svare på, om han virkelig mener, at min person er et problem for Politihisto-
risk Selskab. I så fald har jeg øjeblikkeligt tænkt mig at træde ud af bestyrelsen. 
Svaret lader vente på sig. Men kort efter bliver jeg begavet med nogle overraskende 
oplysninger, som gør, at jeg selv vælger at trække mig fra bestyrelsen i Politihistorisk 
Selskab.  
...” 

Hertil forklarede han, at han holdt en lille tale under den årlige frokost i Politihistorisk Selskab, 
hvor han som regel tilbragte omkring 1 ½ time, inden han gik tilbage til arbejdet. Der blev ikke 
drukket øl, men vin til maden, og de fik hver et til to glas vin. Erik Justesen havde foreslået Moos 
som næstformand i foreningen, og han kendte selv Moos som en flink og venlig mand. Der kan 
meget vel være blevet sagt noget i retning af det citerede under frokosten, hvilket Justesen for-
mentlig har gjort for at drille Moos. Justesen og Moos var gode kollegaer. Det er en grovkornet 
form for spøg, men det er absurd og lidt trist, at Moos kan være blevet vred over det. Moos kunne 
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jo bare have spurgt, om det var rigtigt, og så kunne de have fortalt ham, at det ikke var tilfældet. 
Imidlertid var der fred og fordragelighed under frokosten. Kort tid efter frokosten fik han et ganske 
kort brev fra Moos. Heri stod noget i retning af, at Moos for at undgå eventuelle interessekonflik-
ter gerne ville udtræde af bestyrelsen. Episoden i Tivoli blev ikke nævnt.  

Kl. 10.55 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 59 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 16. maj 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 Carl Christian Duus.  

Bisidderne advokat Jens Christensen ved advokat Martin Cumberland, advokat Per Magid, advokat 
John Petersen, advokat Torben Koch og advokat Stine Gry Johannessen var mødt. Advokat Stine 
Gry Johannesen mødte tillige for advokat Ebbe Mogensen. 

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. 

Carl Christian Duus forklarede blandt andet, at han blev konstitueret som kontorchef i Justitsmini-
steriets 3. kontor - også kaldet politikontoret - i henhold til brev af 10. september 1984. Det skete 
efter den hidtidige kontorchef, Peter Rhedins, død. Han var da konstitueret statsadvokat hos rigs-
advokaten, hvor han kun kom til at være i en ganske kort periode. Forinden var han ”vokset op” i 
ministeriets lovafdeling. Da han tiltrådte i kontoret, var Eivind Linde Jensen kontorets souschef. 
Han forlod kontoret omkring den 1. september 1989, hvor han blev vicerigspolitichef.  

Han blev hurtigt ”kastet ind i maskinrummet”, og kontorets medarbejdere satte ham ind i de ver-
serende sager. Han husker ikke, at der var særlige problemstillinger, som han blev introduceret til. 
Han mener ikke, at han fik en forhåndsbriefing om sagen om udlevering fra Frankrig af to personer 
med tilknytning til PFLP, der var mistænkt for at have forbindelse til røveriet mod en pengetrans-
port fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983, samt om udlevering og undersøgelse af de 
danske pengesedler, som de to nævnte personer var i besiddelse af, da de blev anholdt i Paris. Han 
husker, at sagen var der, fordi ekspeditionen af forskellige former for retsanmodninger var et væ-
sentligt og for ham nyt område, men som en af andre - som han oplevede det dengang - rutine-
mæssige sager. Sagen var speciel, derved at det var et røveri af mange penge, og nogen var an-
holdt i Frankrig. Sagsbehandleren på sagen, Hanne Schmidt, der ikke bare lagde sager til under-
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skrift med omhyggelige referater, kom også jævnligt ind på hans kontor og nævnte sager, og han 
husker, at hun nogle gange var inde med den konkrete sag. Ifølge sin erindring har han aldrig fra 
hende eller fra afdelingschef Poul Lundbæk Andersen eller departementschef Niels Madsen eller 
på anden måde erfaret, at der var noget med PET i sagen. Den blev behandlet på helt sædvanlig 
vis i postbehandlingen, og der var således ikke tale om en ”pengeskabssag”. Den gik ind i journalen 
og blev journaliseret på sædvanlig måde, kom ind med posten, og de forskellige ekspeditioner blev 
overladt til sagsbehandleren. Det var en ganske ordinær rutinemæssig rethjælpssag. Hvis der hav-
de været anledning til det, havde han mulighed for at gå til Lundbæk Andersen eller til Niels Mad-
sen med spørgsmål i sagen. Imidlertid mindes han ikke, at der skulle have været anledning hertil. 
Hvis det havde været tilfældet, vil han tro, at han havde kunnet huske det i dag.   

Han har ingen erindring om, at det skulle være blevet nævnt, at de to anholdte arabere havde til-
knytning til PFLP, ligesom han ikke har kendskab til eller har været involveret i, om de pågælden-
des tilknytning til PFLP gav anledning til overvejelser om hensigtsmæssigheden i at få dem udleve-
ret til Danmark. Hvis han havde hørt om sådanne overvejelser, eller der havde været kontakt med 
PET, ville han have kunnet huske det. Ministeriets opgave var at se efter, om de formelle betingel-
ser i retshjælpskonventionen var opfyldt, og han var ikke inde i selve materien i sagen.  

Han blev foreholdt brev af 3. oktober 1984 fra Justitsministeriet til Udenrigsministeriet underskre-
vet af ham. Af brevet fremgår som følger: 

”Ved skrivelse af 6. juli 1983 til det franske justitsministerium fremsendte justitsmini-
steriet en af dommer Sølling, Lyngby ret, den 28. juni 1983 fremsat retsanmodning til 
vedkommende myndighed i Frankrig om, at der måtte blive foretaget undersøgelse 
for fingeraftryk på de hos de i Frankrig fængslede Mohamed Abdel Rahman Toman 
og Hassan Mahmood Munder fundne 6 millioner danske kroner, der var taget i beva-
ring af det franske toldvæsen. 
… 
I denne forbindelse blev fingeraftryk, optaget i Danmark af en række personer, der 
havde haft berøring med de pengesedler, der blev røvet ved røveriet i Lyngby, stillet 
til rådighed for det franske politi. 
 
Danmarks Nationalbank oplyste i den anledning, at man var villig til at ombytte de 
sedler, som blev ødelagt ved undersøgelsen, med nye sedler, såfremt de i Frankrig i 
bevaring tagne sedler er ægte. 
  
I en skrivelse af 25. januar 1984 til den danske ambassade i Paris meddelte det fran-
ske udenrigsministerium, at der var foretaget arrest i pengesedlerne, og at disse nu 
var til undersøgelse for fingeraftryk, som begæret af de danske myndigheder. 
 
I en skrivelse af 27. marts 1984 fra dommer Augusta Filippi, retten i Bobigny, til 
dommer Sølling, retten i Lyngby, blev det meddelt, at 500 pengesedler á 1.000 kr. var 
undersøgt for fingeraftryk, og at disse pengesedler ikke længere kunne benyttes. 
Samtidig anmodede dommeren om, at den danske nationalbank erstattede de 500 
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pengesedler, der var beskadiget af teknikerne ved undersøgelsen, med intakte penge-
sedler. 
Der blev ikke i den anledning foretaget yderligere af de danske myndigheder, idet 
man afventede undersøgelse af de resterende pengesedler for fingeraftryk. 
 
Den 9. september 1984 meddelte det franske udenrigsministerium den danske am-
bassade i Paris, at undersøgelsen af de danske pengesedler er afsluttet, og at under-
søgelsen ikke har vist noget resultat. Samtidig anmodede udenrigsministeriet om, at 
de undersøgte pengesedler måtte blive ombyttet med intakte pengesedler, som be-
gæret i den ovennævnte skrivelse af 27. marts 1984 fra dommer Filippi til dommer 
Sølling. 
 
Justitsministeriet har nu forstået, at der ikke vil blive foretaget yderligere undersøgel-
ser af pengesedlerne i Frankrig. Justitsministeriet skal dog i den forbindelse anmode 
om at blive underrettet, såfremt der i Frankrig måtte fremkomme oplysninger, som er 
relevante for det danske politis efterforskning af det i Lyngby begåede røveri. 
 
I den anledning skal man meddele, at ombytning af de ødelagte sedler snarest vil fin-
de sted. 
 
Da det er en forudsætning for Danmarks Nationalbanks ombytning af sedlerne, at 
disse er ægte, skal man anmode om, at de ødelagte sedler sendes til Danmarks Nati-
onalbank. Nærmere aftale om den praktiske gennemførelse af ombytningen af pen-
gesedlerne kan træffes med den danske ambassade i Paris. 
 
Ovenstående bedes meddelt de franske myndigheder. 
 
Der henvises til telefonsamtale den 3. oktober 1984 med fuldmægtig Bjerregaard- 
Pedersen og R.II.J.nr. 27.L.549.” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke mindes at have talt med Bjerregaard-Pedersen eller 
nogen medarbejder i Udenrigsministeriet. Det har formentlig være Hanne Schmidt, der varetog 
kontakten til Udenrigsministeriet. I forbindelse med hans underskrift på breve som dette tog han 
på baggrund af udkast til brev og indstilling fra sagsbehandleren ansvaret for, at de foreslåede 
ekspeditionsskridt skete i overensstemmelse med gældende regler, herunder at betingelserne for 
de ønskede efterforskningsskridt mv. var opfyldt. Han har ikke erindring om drøftelser om at bytte 
alle de fundne pengesedler i Frankrig med pengesedler fra Nationalbanken.  

Af telegram af 1. april 1985 fra konsul ved Den danske Ambassade i Paris Bent Andersen til Uden-
rigsministeriet videresendt af Udenrigsministeriet til Justitsministerieriet under henvisning til ham 
fremgår blandt andet:  

”r u t i n e 
ombytning af defekte pengesedler 
i udleveringssagen: toman og munder 
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… 
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. 
 
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. 
 
ambassaden henstiller, at anmodningen efterkommes. dersom princippet vil kunne 
imoedekommes vil ambassaden udfaerdige et udkast til ministeriets godkendelse i 
overensstemmelse med ordlyden i ambassadens note af 16.10.1984. dersom dommer 
soellings retsanmodning af 28.6.1983 ogsaa omfattede begaering om arrest, vil en  
passus om tilbagetraekning af begaeringen formentligt ogsaa vaere noedvendig.”
  

Hertil forklarede han, at han vil antage, at telegrammet er sendt til Justitsministeriet med angi-
velse af hans navn, idet han har været ansvarlig ved at underskrive de seneste breve i sagen fra 
Justitsministeriet. Det ville være nærliggende, at han har lagt telegrammet videre til sagsbehandle-
ren. 

Han blev foreholdt telegram af 11. april 1985 fra Bent Andersen til Udenrigsministeriet videre-
sendt af Udenrigsministeriet til Justitsministerieriet attention ham. Med telegrammet fulgte am-
bassadens udkast til brev fra dommer Sølling til dommer Filippi. Hertil forklarede han, at han ikke 
erindrer noget om særlige formaliteter, der skulle afklares mellem dommerne.  

Han mindes ikke i øvrigt at have været involveret i sager med tilknytning til Appel-gruppen. Han 
blev foreholdt brev af 5. maj 1989 fra politidirektør i Københavns Politi, Poul Eefsen, til rigsadvokat 
Asbjørn Jensen, hvoraf blandt andet fremgår: 

” … 
Jeg kan påny se, at du udtaler dig til pressen om vores terrorgruppe-sag. 
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For os her er det ubegribeligt, at rigsadvokaturen overhovedet har kunnet kommen-
tere sagen i pressen og gennem statsadvokaten mundtligt diktere, at § 114 skal fra-
faldes, så sandt som man ikke kender sagen andet end fra pressen. Vi har nærmest 
fået den opfattelse, at den øverste anklagemyndighed ikke er medspiller, men mod-
spiller i sagen. 
 
Jeg har naturligvis ikke kunnet diskutere anvendelsen af straffelovens § 114 med dig 
gennem pressen, og jeg vil foreslå, at du afventer forelæggelsen af sagen til sin tid, 
inden du udtaler dig yderligere.  
 
Det hjælper kun lidt, at du nu - efter at du har hørt, man har fundet våben - er af den 
mening, at ”så er det rigtigt at bruge paragraf 114”. For 114 har nemlig også kunnet 
anvendes - og er af byretten anvendt i PET-kendelser - inden vi fandt de omtalte vå-
ben. 
 
Hvis du havde følt behov for at blive orienteret om sagen - til eget brug uden at gå i 
pressen - ville det have været en let sag at spørge hos mig. 
…” 

Desuden blev han foreholdt brev af 8. maj 1989 fra Asbjørn Jensen til Poul Eefsen. På brevet er 
følgende påtegning: ”modt. fra PD Eefsen den 9/5-89 Kc. Duus 10/5-89 LA”. Af brevet fremgår: 

 
 
 
” … 
Tak for dit brev af 5. maj 1989. Der er naturligvis også nogle elementer i behandlin-
gen af denne sag, som har givet mig anledning til en vis undren. Disse bør vi måske 
drøfte ved lejlighed. 

Med hensyn til anvendelsen af straffelovens § 114 er forholdet det, at jeg allerede 
den 24. april 1989 i anden anledning drøftede den rent juridiske rækkevidde af be-
stemmelsen med statsadvokaten for København, og meddelte ham, at denne be-
stemmelse efter min opfattelse kun kan anvendes på forhold, der vedrører danske of-
fentlige anliggender og den danske samfundsorden. Jeg bad samtidig statsadvokaten 
om at meddele det til dig og sikre, at Københavns politi lagde denne opfattelse til 
grund for det fortsatte arbejde med sagen. 

Statsadvokaten meddelte mig samme dag, at han havde videregivet min opfattelse til 
dig, og at du havde meddelt ham, at politiet fandt, at der var grundlag for at opret-
holde sigtelsen, fordi man havde mistanke om at truslen også rettede sig imod den 
danske samfundsorden. 

Det kunne jeg selvfølgelig ikke have nogle bemærkninger til. 
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Politiken spurgte den 25. april 1989 om rigsadvokaturens opfattelse af straffelovens § 
114. På baggrund af, at Københavns politi var blevet gjort bekendt med min opfat-
telse, fandt man i rigsadvokaturen ikke, at der var grund til at undlade at give udtryk 
for en rent juridisk opfattelse af sagen. Statsadvokaten for København gav udtryk for 
noget lignende, og at han ville drøfte sagen med politiet den følgende uge. 

Efter våbenfundet blev jeg - som du nævner - af BT (og Politiken) spurgt, om det æn-
drede noget på min opfattelse. Jeg gav her udtryk for, at det kunne det naturligvis ik-
ke gøre, da jeg alene havde udtalt mig om bestemmelsens rent abstrakte rækkevidde. 
Jeg tillod mig at tilføje, at våbenfundene i Danmark isoleret set var egnet til at under-
bygge en sådan sigtelse. Jeg har naturligvis overfor begge journalister understreget, 
at jeg intet kendte til den konkrete sag - og heller ikke skulle kende til den, ligesom 
jeg har understreget, at jeg ikke har noget grundlag for at kritisere politiets hidtidige 
arbejde. 

Jeg har bemærket mig dine synspunkter om mig som modspiller, og at du på grund-
lag af nogle avisgengivelser har fundet det rigtigt at foreslå mig, hvornår jeg bør ud-
tale mig til pressen. 
…” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker denne korrespondance. Han kan ud fra håndskriften se, at 
Poul Lundbæk Andersen har skrevet påtegningen. Brevene har næppe givet anledning til nogen 
sagsbehandling i Justitsministeriet. Han mindes ikke, at Justitsministeriet i hans tid som kontorchef 
i 3. kontor havde anledning til at gøre sig overvejelser om anvendelsesområdet for den dagæl-
dende § 114 i straffeloven.   

Kl. 11.25 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 60 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 16. maj 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 Eivind Linde Jensen.  

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Poul Heidmann og advokat Stine Gry Johannessen var 
mødt. Advokat Stine Gry Johannesen mødte tillige for advokat Ebbe Mogensen. 

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. 

Eivind Linde Jensen forklarede blandt andet, at han i perioden fra ca. 1980 til 1985 var fuldmægtig 
i Justitsministeriets 3. kontor. Som følge af kontorchef Peter Rhedins død forblev han i kontoret i 
længere tid end normalt for at sikre kontinuitet. Hans hovedområde var personalesager, hvilket vil 
sige, at han behandlede spørgsmål vedrørende politiets jurister. Herudover havde han almindelig 
sagsbehandling, herunder udleveringssager, der var del af et selvstændigt referat og lidt særegne. 
Referatet omfattede alle former for retsanmodninger og retshjælp i anledning af henvendelser til 
udenlandske myndigheder. Der var en til to fuldmægtige på dette referat. Carl Christian Duus ef-
terfulgte Rhedin som kontorchef. I maj 1985 forlod han kontoret, da han selv blev kontorchef i 
Direktoratet for Kriminalforsorgens 2. kontor. 

Han har ikke nogen konkret erindring om sagsekspeditioner i sagen om udlevering fra Frankrig af 
to personer med tilknytning til PFLP, der var mistænkt for at have forbindelse til røveriet mod en 
pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983, samt om udlevering og undersø-
gelse af de danske pengesedler, som de to nævnte personer var i besiddelse af, da de blev anholdt 
i Paris. 

Han er ikke bekendt med, om der var kontakt mellem Justitsministeriet og PET i forbindelse med 
behandlingen af sagen, hvilket ikke betyder, at han kan udelukke, at det var tilfældet, men det var 
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i givet fald ikke noget, som han havde eller skulle have kendskab til. Hvis der havde været kontakt, 
ville det formentlig have været kontorchefen, som havde den. Han blev foreholdt brev af 9. no-
vember 1983 til politimesteren i Lyngby fra Justitsministeriet med genpart til PET underskrevet af 
ham. Af brevet fremgår: 

”I anledning af Deres efterforskning af en sag vedrørende væbnet røveri af 8.304.800 
kr. fra en pengetransport forøvet den 2. marts 1983 fremsendte justitsministeriet ved 
skrivelse af 6. juli 1983 til det franske justitsministerium en af dommer Sølling, Lyngby 
ret, fremsat retsanmodning om undersøgelse af fingeraftryk på de hos de i Frankrig 
fængslede Mohamed Abdel Rahman Toman og Hassan Mahmood Munder fundne ca. 
6 mill. danske kroner. 
Justitsministeriet har endnu ikke modtaget svar i sagen.                                                     
I forbindelse med sagens behandling har justitsministeriet modtaget underretning om 
de i Frankrig afsagte domme i anledning af ulovlig indførsel af de ca. 6 mill. danske 
kroner.                                                                                                                                           
Kopi af telexskrivelsen vedlægges til orientering.” 

Hertil forklarede han, at han ikke har nogen erindring om denne ekspedition i sagen. Sagerne på 
dette område var karakteriseret ved, at der var en række ekspeditionsmæssige skridt, og han kun-
ne underskrive sådanne sædvanlige ekspeditioner. Ministeriet havde til opgave i første række at 
kontrollere, at materialet fra politikredsen var korrekt, herunder at det var den rigtige retsbog, der 
medfulgte, og at der var henvist til de rigtige bestemmelser osv. Dernæst bestod opgaven i at ori-
entere politikredsen om sagens forløb, og det foreholdte brev er et eksempel herpå. Han har ingen 
erindring om baggrunden for, at der blev sendt genpart af brevet til PET. Hvis der fra hans side har 
været en eller anden form for henvendelse til PET, så var det ikke noget, der havde gjort noget 
større indtryk eller havde efterladt varige spor. 

Han blev foreholdt den telexskrivelse, der var vedlagt brevet. Af telexen, der er af 31. oktober 
1983, fra konsul ved Den Danske Ambassade i Paris, Bent Andersen, til Udenrigsministeriet videre-
sendt af Udenrigsministeriet den 1. november 1983 til Justitsministeriets 3. kontor fremgår blandt 
andet: 

” 
r a m m e f o r t r o l i g t 
 
p r i o r i t e t  
 
eventuel udlevering til danmark: 
… 
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. 
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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 gen-
nem 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 det ikke bringer noget frem i erindringen.  

Af notits af 22. november 1983 udarbejdet af Bent Andersen 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. 
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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. 
…”  
 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke har nogen erindring om de i notitsen nævnte drøftel-
ser, herunder om at Justitsministeriet ville græde tørre tårer, hvis de to arabere blev løsladt. 3. 
kontor var et travlt kontor, og måden at overleve på i et travlt kontor er selvfølgelig ved at have et 
vist frisprog. Det betød ikke noget som helst for den sædvanlige sagsbehandling, men man kunne 
sagtens sige et eller andet i en eller anden stemning eller med et eller andet ordvalg, der måske 
for udenforstående kunne virke ejendommeligt. 
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Han kan ikke udelukke, at han under sagens behandling talte med Bent Andersen og eventuelt 
Herluf Hansen fra Udenrigsministeriet, men han har ingen konkret erindring herom. Han formo-
der, at hans navn er påført som kontaktperson af den pågældende person i Udenrigsministeriet, 
idet han på et tidspunkt efter den 22. november 1983 afløste Henning Fode, da han forlod konto-
ret. Han kan ikke udelukke, at de to araberes tilknytning til PFLP gav anledning til særlige overve-
jelser i Justitsministeriet, men han har ingen konkret erindring herom. Imidlertid kan han næsten 
med sikkerhed sige, at det ikke betød noget som helst for hans sagsekspedition i sagen. Kontorets 
ånd var - kan man sige lidt slagsordagtigt - at man skulle ekspedere sagerne ret effektivt, ret hur-
tigt og med høj kvalitet. ”Så der blev kørt efter bogen også i denne sag”. Han har ingen erindring 
om, at han i nogen sag har været med til at bremse en retsanmodning. Blandt andet belært af sa-
gen om Jan Bonde Nielsen var der fokus på, at retsanmodningerne ikke led af en eller anden for-
mel fejl, og at de blev ekspederet fuldstændig stringent efter bogen og med sikkerhed for, at tin-
gene var til stede ”i første hug”, sådan at anmodningerne blev sendt korrekt frem. Efter fremsen-
delsen blev der fulgt op på sagen efter et erindringssystem, hvor der først blev sat en frist på for-
mentlig to måneder og derefter en måned. På grundlag af det foreholdte vil han formode, at man i 
den konkrete sag, hvor der var tale om to personer, der havde en forbindelse til en terrororganisa-
tion, ville have sikkerhed for, at man så at sige havde fundamentet i orden og mistankegrundlaget 
ligeså, før man ville gå videre med det næste skridt. Det vil sige, at man ville have sikkerhed for, at 
pengene kunne forbindes med røveriet, før man ville fremme udleveringsbegæringen. Som nævnt 
foretog ministeriet imidlertid efter hans erindring sædvanligvis alene en ordensmæssig kontrol i 
forbindelse med videreekspedition af retsanmodninger, og man foretog således ikke en nærmere 
materiel prøvelse, herunder af mistankegrundlaget. Når der forelå en retsafgørelse, var ministeri-
ets behandling af sagen ikke som sådan en efterkontrol af, at grundlaget for det pågældende rets-
skridt var lødigt. Han har ingen erindring om, hvordan spørgsmålet om mistankegrundlaget blev 
rejst i den foreliggende sag. Han husker heller ikke, om det gav anledning til noget specielt, at 
Frankrig ikke havde tiltrådt den europæiske konvention af 13. december 1957 om udlevering af 
lovovertrædere. Der var visse lande som de nordiske og Tyskland, som Justitsministeriet kunne 
korrespondere direkte med i denne type sager, mens man med andre lande, herunder Frankrig, 
skulle korrespondere gennem Udenrigsministeriet. 

Han blev foreholdt, at politimester Søren Sørensen i sin forklaring for kommissionen den 2. marts 
2012 blandt andet forklarede: 

”… Det indgik ikke i Lyngby Politis overvejelser, at Justitsministeriet var beføjet til at  
foretage en yderligere bevisvurdering.” 

Hertil forklarede han, at Justitsministeriet alene foretog en kontrol af, at de formelle ting var i or-
den, at bilagene var til stede og så at sige let tilgængelige for den udenlandske myndighed, og så 
blev det sendt videre med det samme. Der var altid tidspres i de sager. Han har ingen erindring 
om, at der var særlige beviskrav i forhold til Frankrig. 

Han blev foreholdt det danske forbehold til art. 12 i udleveringskonventionen: 
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”Danske myndigheder skal, når særlige omstændigheder skønnes at gøre det påkræ-
vet, kunne anmode det land, der fremsætter en udleveringsbegæring, om at tilveje-
bringe bevismateriale, der sandsynliggør, at den pågældende er skyldig, og afslå be- 
gæringen, hvis materialet findes utilstrækkeligt.” 

Hertil forklarede han, at han ingen erindring har om, hvorvidt man i forbindelse med overvejel-
serne om at fremsende og opretholde begæringen, foretog en vurdering af, om den franske stat 
efter konventionen da kunne pålægges at efterkomme den kendelse, der var afsagt. Han erindrer 
heller ikke, at man var inde i nogen drøftelse af, hvorvidt forbeholdet fra dansk side kunne be-
grænse muligheden for en udlevering. 

Af notits af 19. januar 1984 udarbejdet af Bent Andersen fremgår: 

”I anledning af artiklen i Aktuelt af 18.1.84 har kontorchef Rehdins næstkommande-
rende, fuldmægtig Linde Jensen oplyst, at vicekriminalkommissær Willy Pedersen, 
Lyngby har udtalt sig på eget initiativ og at hans udtalelser ikke nødvendigvis stem-
mer overens med Justitsministeriets opfattelse. 

Ministeriet har ad diplomatisk vej fremsat en retsanmodning gående ud på en fore-
spørgsel til det franske justitsministerium, hvorvidt de pågældende pengesedler er 
konfiskerede eller om der er foretaget arrest i sedlerne. Man ønsker en præcisering af 
dette forhold. Samtidig udbedes en standpunktsbeskrivelse af den franske undersø-
gelse. 

Retsanmodningen er endnu ikke ankommet til ambassaden.”  

Foreholdt dette, forklarede han, at notitsen ikke bringer noget frem i erindringen, herunder om 
den nævnte avisartikel, men han kan som tidligere forklaret sagtens have haft en telefonsamtale 
med Bent Andersen. Det vil ikke undre ham, at han selvfølgelig har stået fast på, at nu var der 
sendt en retsanmodning af sted, og den måtte man så have svar på.  

Han blev foreholdt, at Willy Pedersen i den nævnte avisartikel er citeret for følgende 

”… Hvis vi kan bevise, det er vores penge, så bliver det et diplomatisk slagsmål, om de 
skal udleveres til Danmark. Det er helt sikert, at den franske lovgivning er anderledes 
end vor. Den siger, at pengene tilhører staten, fordi de stammer fra et forsøg på ulov-
lig valuta-udførsel fra Frankrig. …” 

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

På spørgsmålet, hvorvidt der havde været kontakter mellem Justitsministeriet og Lyngby Politi, i 
forbindelse med at Lyngby Politi skulle standse efterforskningen i sagen, forklarede han, at der 
godt kan have været en sådan kontakt, men ikke om at standse efterforskningen i sagen. Det var 
usandsynligt, at han som fuldmægtig havde været impliceret i og sige noget om, at man skulle 
standse en efterforskning eller ej. Det ville stride imod hans opfattelse af, hvad han foretog sig 
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dengang, hvis han skulle have blandet sig i politiets efterforskning. Det havde han ingen baggrund 
for at kunne gøre eller ønske om i øvrigt. 

Han har ingen erindring om at have deltaget i et møde med Lyngby Politi i forbindelse med sagen. 
Hvis det havde været tilfældet, vil han tro, at han kunne huske det, da det ville være meget usæd-
vanligt. Han kan godt have talt i telefon med politimesteren eller vicepolitimesteren i Lyngby eller 
en anden politijurist, som har villet spørge til, hvor langt sagen var kommet, og om der ville blive 
rykket, men han har ingen erindring herom. Han blev foreholdt notat af 2. februar 1984 udarbej-
det 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.” 

Hertil forklarede han, at det ikke bringer noget frem i erindringen, men at han læser det som om, 
at man gentager et eller andet, der er fremsendt, og det vel er derfor, at man ikke finder, at man 
bør sende noget en gang til, som man allerede venter svar på. Han er som nævnt sikker på, at han 
ikke har haft drøftelser med nogen om, hvorvidt Lyngby Politis efterforskning af røveriet skulle 
standse. 

Foreholdt, at det af en notits udarbejdet af Bent Andersen blandt andet fremgår, at Justitsministe-
riets holdning til sagen efter Udenrigsministeriets opfattelse var ”ulden”, forklarede han, at han 
ingen erindring har om, at denne sag skulle være blevet ekspederet anderledes end alle andre sa-
ger af denne karakter, og han har intet kendskab til, at Justitsministeriet skulle have indsat en sær-
lig bremse i sagsbehandlingen i denne sag.  

Overvejelser omkring hensigtsmæssigheden af at få to arabere med tilknytning til PFLP udleveret 
til Danmark er for hans vedkommende retroperspektive betragtninger. Der kan som før nævnt 
godt have været nogle udtalelser og drøftelser herom i Justitsministeriet. Det var en ting. Noget 
andet var, at kontakten til de franske myndigheder blev varetaget af Udenrigsministeriet. Det kan 
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vel tænkes, at man var lidt mere på mærkerne i Justitsministeriet i denne sag, hvis der var den 
slags terroristiske elementer i sagen, men ham bekendt betød det ikke, at sagen skulle behandles 
anderledes end andre sager. Han blev foreholdt, at det af notits af 28. november 1983 udarbejdet 
af Bent Andersen blandt andet fremgår: 

” … 
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 udlevert til undersøgelse iDK.” 

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

I denne type sager afventede Justitsministeriet ikke en forudgående uformel undersøgelse af, 
hvorvidt en retsanmodning måtte antages at blive imødekommet af det andet land. Når ministe-
riet modtog en retsanmodning, skete det, at man kunne se, at der havde været en forudgående 
kontakt til den relevante udenlandske myndighed, men det betød ikke noget for ministeriets be-
handling af sagen. Hvis de formelle krav var opfyldt, blev anmodningen videresendt. Såfremt de 
formelle betingelser var opfyldt i den foreliggende sag, var det således usædvanligt, hvis retsan-
modningen ikke blev videresendt, men han har ingen erindring om, at det var tilfældet. 

Han blev foreholdt, at det af den tidligere foreholdte notits af 22. november 1983 udarbejdet af 
Bent Andersen fremgår, at det danske justitsministerium ikke ville konvertere arrestordren til en 
udleveringsbegæring, medmindre det teknisk kunne bevises, at pengene stammede fra røveriet i 
Lyngby, og at hvis beviset ikke blev ført, ville der ikke blive fremsat udleveringsbegæring, og at det 
af den oven for nævnte notits af 28. november 1983 yderligere blandt andet fremgår: 

”…  
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.  
...” 

Hertil forklarede han, at det kunne tyde på, at såfremt der har været overvejelser af juridisk karak-
ter, så var det vel et spørgsmål om, at Justitsministeriet skulle sørge for, at i hvert fald de danske 
betingelser forelå opfyldt, for at man kunne foretage det pågældende retsskridt, og så ved Uden-
rigsministeriets bistand skulle søge at overbevise de franske myndigheder om, at det var på et ni-
veau, der opfyldte de franske myndigheders krav, men det er ikke noget, som han har nogen erin-
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dring om. Han må nærmest stadigvæk svare nej til, at der i Justitsministeriets prøvelse af det for-
melle grundlag også var indbefattet en prøvelse af, om beviskravet i konventionen var tilstrække-
ligt opfyldt. Den sagsbehandling, som han mener, at han kan udtale sig med en vis baggrund om, 
gik på, at Justitsministeriet skulle – om man så må sige – sørge for, at en retsbog i givet fald var 
beskrevet med den terminologi, der anvendes i retsplejeloven for det pågældende retsskridt, så-
dan at man ikke i den fremmede myndighed i oversendelserne kunne se, at der stod et i loven, og 
der stod noget andet i retsanmodningen. Det var på det plan, at kontrollen var. Det var ikke en 
nærmere vurdering af, hvorvidt de franske eventuelle krav for det pågældende retsskridt  var på 
højde med eller højere end vores krav. Om konventionsbetingelserne gav Danmark et retskrav på 
bistand hos de franske myndigheder og dermed en prøvelse i ministeriet af, om man skulle frem-
me en begæring eller ej, udelukkede ikke, sådan som situationen var dengang, at ministeriet frem-
sendte retsanmodninger også til lande, hvor Danmark ikke havde noget nærmere retsligt samar-
bejde eller fremsatte begæringer om noget, der måske ikke var sædvanligt eller inden for konven-
tionens rammer, med den mulighed eller risiko, at de udenlandske myndigheder ville sige, ”at det-
te her vil vi ikke have med at gøre, og det har vi god grund til ikke at gøre”. Andre gange kon-
staterede ministeriet bare, at det ville de i kraft af deres myndighedsforvaltning gerne acceptere, 
og så gik de videre med sagen, hvilket var godt for ministeriet. 

Kl. 14.00 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 61 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 16. maj 2012 kl. 14.00 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 Hanne Schmidt. 

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Poul Heidmann og advokat Stine Gry Johannessen var 
mødt. Advokat Stine Gry Johannesen mødte tillige for advokat Ebbe Mogensen. 

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. 

Hanne Schmidt forklarede blandt andet, at hun i sommeren 1983 som færdiguddannet cand. jur. 
blev ansat i Justitsministeriet. Her begyndte hun den 1. september 1983 i ministeriets 3. kontor, 
hvor hun var frem til marts 1986. Stillingsbetegnelsen var sekretær under de første to års ansæt-
telse, hvorefter man blev fuldmægtig. Et af hendes arbejdsområder i kontoret var retsanmodnin-
ger. Hendes overreferent i den første tid var primært fuldmægtig Eivind Linde Jensen. Peter 
Rhedin og Henning Fode var henholdsvis kontorchef og souschef, da hun begyndte i kontoret. Ef-
ter Rhedins død blev Carl Christian Duus kontorchef.  

I retsanmodningssager var Justitsministeriet i høj grad postkontor, idet opgaven i vidt omfang be-
stod i, at ministeriet videresendte politikredsenes anmodninger til udenlandske myndigheder gen-
nem Udenrigsministeriet og danske ambassader, der varetog kommunikationen med de udenland-
ske myndigheder. Inden videresendelsen var det ministeriets opgave at påse, at det fornødne ma-
teriale var til stede, og at retsanmodningen var udfærdiget i den rette form. Justitsministeriets 
prøvelse af en retsanmodning bestod således primært i en konstatering af, om de formelle forhold 
var i orden, herunder at der var en sagsfremstilling, at der forelå en oversættelse af de relevante 
danske bestemmelser osv., men det ville eksempelvis også blive efterset, om den omhandlede 
kriminalitet var af en sådan karakter, at der var grundlag for det pågældende retsskridt. Der var 
således også til dels en kontrol af sagens materielle indhold.  

Blekingegade-kommissionen 
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Hun var involveret i nogle ekspeditioner i sagen om udlevering fra Frankrig af to personer med 
tilknytning til PFLP, der var mistænkt for at have forbindelse til røveriet mod en pengetransport fra 
Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983, samt om udlevering og undersøgelse af de danske 
pengesedler, som de to nævnte personer var i besiddelse af, da de blev anholdt i Paris. Sagen ad-
skilte sig fra andre sager af denne karakter, idet det var specielt med en sag, der drejede sig om 
røveri af 6 mio. kr. Sagen var på sekretærniveau først blevet behandlet af Lise Lotte Nilas, og på et 
tidspunkt var hun kommet ind i sagen. Hun delte kontor med Lise Lotte Nilas, og de tog hastesager 
for hinanden, når der var behov herfor, men hun husker ikke konkret baggrunden for, at hun kom 
ind og foretog ekspeditioner i sagen, ligesom hun ikke husker, om hun overtog sagen, eller det var 
af andre grunde, at hun foretog ekspeditioner i sagen. 

Hun blev foreholdt, at det af notits af 21. november 1983 udarbejdet af konsul ved Den danske 
ambassade i Paris, Bent Andersen, blandt andet fremgår: 

”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 
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. 
...” 

Desuden blev hun foreholdt, at det af telex af 7. december 1983 til Justitsministeriet attention 
kontorchef Peter Rhedin fra Bent Andersen blandt andet fremgår: 

”FORTROLIGT  -  H A S T E R 
 
UNDER HENVISNING TIL TELEFONSAMTALE AF D.D. BEKRAEFTES HERVED DE AF KA-
BINETSDIREKTOER BLANTARD D.D. FREMSATTE TILBUD VEDROERENDE UDLEVE-
RINGSSAGEN TOMAN OG GHAZY: 
… 
TIL GENGAELD HERFOR ANMODER DET FRANSKE JUSTITSMINISTERIUM OM,  
1) AT DEN DANSKE FAENGSLINGSKENDELSE TRAEKKES TILBAGE 
… 
GRUNDLAGET FOR OVENSTAAENDE ER ET FRANSK SYNSPUNKT OM, AT DET IKKE VIL 
VAERE MULIGT AT TILBAAGEHOLDE 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 hun, at hun ikke har haft drøftelser med Rhedin om begæringen om udlevering af 
de to arabere til Danmark. Hun mener, at hun først kom ind i sagen på et senere tidspunkt, og at 
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hendes ekspeditioner i sagen vedrørte de mange millioner danske kroner, der var beslaglagt i 
Frakrig. 

Hun er ikke bekendt med, at PET skulle have været involveret i sagen. Hun blev foreholdt brev af 9. 
november 1983 til politimesteren i Lyngby fra Justitsministeriet med genpart til PET. Af brevet 
fremgår: 

”I anledning af Deres efterforskning af en sag vedrørende væbnet røveri af 8.304.800 
kr. fra en pengetransport forøvet den 2. marts 1983 fremsendte justitsministeriet ved 
skrivelse af 6. juli 1983 til det franske justitsministerium en af dommer Sølling, Lyngby 
ret fremsat retsanmodning om undersøgelse af fingeraftryk på de hos de i Frankrig 
fængslede Mohamed Abdel Rahman Toman og Hassan Mahmood Munder fundne ca. 
6 mill. Danske kroner. 
Justitsministeriet har endnu ikke modtaget svar i sagen.                                                     
I forbindelse med sagens behandling har justitsministeriet modtaget underretning om 
de i Frankrig afsagte domme i anledning af ulovlig indførsel af de ca. 6 mill. danske 
kroner.                                                                                                                                           
Kopi af telexskrivelsen vedlægges til orientering.” 

Hertil forklarede hun, at hun ikke mindes i forbindelse med sin behandling af sagen at have set et 
brev, hvoraf det fremgik, at der skulle være sendt en genpart til PET. Det er muligt, at der var to 
sager. En vedrørende beslaglæggelsen af pengene og en vedrørende udleveringen af de to ara-
bere, og at hun kun har set den ene. Foreholdt, at de to retsanmodninger tilsyneladende blev be-
handlet under samme journalnummer i Justitsministeriet, forklarede hun, at hvis der kun var et 
journalnummer, ville Justitsministeriets akter om begge anmodninger sædvanligvis ligge samlet på 
en sag. Det kunne ske, at fortrolige dokumenter fra en sag blev opbevaret i et pengeskab. Hun har 
imidlertid ikke erindring om, at det skulle have været tilfældet i den foreliggende sag. Som sekre-
tær ville hun ikke være involveret i drøftelser om sagen med PET. Det ville formentlig være kontor-
chefen eller souschefen, der havde sådanne drøftelser.  

Hun blev foreholdt notits af 1. februar 1984 udarbejdet af konsul Bent Andersen og en videresen-
delsespåtegning af samme dato fra Udenrigsministeriet til Justitsministeriet under henvisning til 
telefonsamtale samme dag med hende. Af notitsen 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. 
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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. 
...” 

Hertil forklarede hun, at man i Justitsministeriet talte om, at det var irriterende med det lang-
trukne forløb omkring udleveringen af pengesedlerne, hvilket skyldtes franskmændene, der efter 
opfattelsen i Justitsministeriet, var modvillige. Disse frustrationer drøftede hun blandt andre med 
Lise Lotte Nilas. Hun har ikke nogen konkret erindring om, hvad det skulle betyde, at ”at retsan-
modningen vil blive frosset”.  

Hun har ingen erindring om særlige drøftelser som følge af, at de to arabere var tilknyttet PFLP, 
eller drøftelser af hensigtsmæssigheden af at få to arabere med denne baggrund udleveret til 
Danmark. 

Hun har ingen konkret erindring om at have haft personlig kontakt til Lyngby Politi i forbindelse 
med sagen, men det ville være almindeligt i en retsanmodningssag, at hun havde kontakt til en 
jurist hos politiet. Det var ofte nødvendigt af hensyn til at kunne drøfte eksempelvis praktiske for-
hold i en sag.  Hun blev foreholdt notat af 2. februar 1984 udarbejdet af politimester i Lyngby Politi 
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.” 

Hertil forklarede hun, at det er sandsynligt, at hun som ansvarlig for sagen blev orienteret om 
denne samtale, men hun her ingen erindring herom.                                                                                                        

Hun var ikke involveret i drøftelser om, hvorvidt ministeriet i forbindelse med udleveringssagen 
vedrørende de to arabere kunne gå ind og sige, at betingelserne for udlevering ikke var opfyldt, 
uanset at der forelå en kendelse herom fra Retten i Lyngby. Hvis det var tilfældet, ville hun kunne 
have husket det. Det var ministeriets afgørelse, om en udleveringsbegæring skulle fremsættes 
eller ej over for de udenlandske myndigheder. Hun husker ikke, om der gjaldt specielle regler i 
forhold til Frankrig. Foreholdt, at Frankrig ikke havde tiltrådt den europæiske konvention af 13. 
december 1957 om udlevering af lovovertrædere, forklarede hun, at udgangspunktet var, at man 
gik frem efter reglerne i de europæiske konventioner i forhold til europæiske lande, selv om det 
enkelte land eventuelt ikke havde ratificeret den pågældende konvention.  

Foreholdt, at det er fremgået af forklaringer for kommissionen fra daværende medarbejdere i 
Udenrigsministeriet, at Justitsministeriets holdning til spørgsmålet om udlevering af de to arabere 
efter Udenrigsministeriets opfattelse var ”ulden”, og at man i Justitsministeriet ”ville græde tørre 
tårer”, hvis de to arabere ikke blev udleveret, forklarede hun, at det ikke bringer noget frem i erin-
dringen om drøftelser i denne retning i Justitsministeriet. Hun blev formentlig først involveret i 
sagen på et tidspunkt efter, at spørgsmålet om udlevering af de to arabere var afsluttet. Hun ved 
fra PET-kommissionens beretning, at der blev fremsendt en telex med retsanmodningen om udle-
vering af de to arabere til de franske myndigheder, men denne telex blev aldrig fulgt op af en for-
mel fremsendelse fra Justitsministeriet. Det var imidlertid ikke noget, som hun hørte om dengang, 
og hun vil antage, at det skyldes, at dette forløb lå forud for, at hun kom ind i sagen.   

Af brev af 3. oktober 1984 fra Justitsministeriet til Udenrigsministeriet med hendes initialer i øver-
ste venstre hjørne fremgår: 
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”Ved skrivelse af 6. juli 1983 til det franske justitsministerium fremsendte justitsmini-
steriet en af dommer Sølling, Lyngby ret, den 28. juni 1983 fremsat retsanmodning til 
vedkommende myndighed i Frankrig om, at der måtte blive foretaget undersøgelse 
for fingeraftryk på de hos de i Frankrig fængslede Mohamed Abdel Rahman Toman 
og Hassan Mahmood Munder fundne 6 millioner danske kroner, der var taget i beva-
ring af det franske toldvæsen. 
… 
I denne forbindelse blev fingeraftryk, optaget i Danmark af en række personer, der 
havde haft berøring med de pengesedler, der blev røvet ved røveriet i Lyngby, stillet 
til rådighed for det franske politi. 
Danmarks Nationalbank oplyste i den anledning, at man var villig til at ombytte de 
sedler, som blev ødelagt ved undersøgelsen, med nye sedler, såfremt de i Frankrig i 
bevaring tagne sedler er ægte.  
… 
Justitsministeriet har nu forstået, at der ikke vil blive foretaget yderligere undersøgel-
ser af pengesedlerne i Frankrig. Justitsministeriet skal dog i den forbindelse anmode 
om at blive underrettet, såfremt der i Frankrig måtte fremkomme oplysninger, som er 
relevante for det danske politis efterforskning af det i Lyngby begåede røveri. 
I den anledning skal man meddele, at ombytning af de ødelagte sedler snarest vil fin-
de sted. 
… 
Ovenstående bedes meddelt de franske myndigheder. 
Der henvises til telefonsamtale den 3. oktober 1984 med fuldmægtig Bjerregaard- 
Pedersen og R.II.J.nr. 27.L.549.” 

Foreholdt dette, forklarede hun, at der var frustration i Justitsministeriet over, at Frankrig ikke ville 
udlevere alle pengesedlerne til Danmark. De eneste sedler, der blev udleveret til Danmark, var 
sedler, der var blevet beskadiget i forbindelse med franskmændenes undersøgelse heraf. Bag-
grunden for, at det endte sådan, var, at de franske myndigheder ikke ville medvirke. Hun ved ikke, 
om det hang sammen med, hvorvidt det kunne bevises, at pengene stammede fra røveriet i Lyng-
by.   

Hun blev foreholdt brev af 24. maj 1985 fra Justitsministeriet til Udenrigsministeriet med hendes 
initialer på i øverste venstre hjørne. Af brevet fremgår som følger: 

”Ved skrivelse af 6. juli 1983 til det franske justitsministerium fremsendte justitsmini-
steriet en af dommer Sølling, Lyngby ret, den 28. juni 1983 fremsat retsanmodning til 
vedkommende myndighed i Frankrig om, at der måtte blive foretaget undersøgelse 
for fingeraftryk på de hos de i Frankrig fængslede Mohamed Abdel Rahman Toman 
og Hassan Mahmood Munder fundne 6 millioner danske kroner, der var taget i beva-
ring af det franske toldvæsen. 
 
Danmarks Nationalbank oplyste i den forbindelse, at man var villig til at ombytte de 
sedler, som blev ødelagt ved undersøgelsen med nye sedler, såfremt de i Frankrig i 
bevaring tagne sedler er ægte.  
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Efter at have fået oplyst fra de franske myndigheder, at undersøgelsen af pengesed-
lerne var afsluttet uden resultat, meddelte justitsministeriet i skrivelse af 3. oktober 
1984 til udenrigsministeriet, at nærmere aftale om ombytningen af pengesedlerne 
kunne træffes med Den danske Ambassade i Paris. Det blev i den forbindelse fremhæ-
vet, at det er en forudsætning for ombytningen af de ødelagte sedler, at disse er æg-
te, og man anmodede derfor om, at de ødelagte sedler måtte blive sendt til Dan-
marks Nationalbank til undersøgelse. 
 
I skrivelse af 18. januar 1985 rettede dommer Augusta Filippi, retten i Bobigny, hen-
vendelse til dommeren i Lyngby med anmodning om, at ombytning af de omhandlede 
pengesedler måtte ske snarest muligt. 
 
I den anledning anmodede justitsministeriet i skrivelse af 8. februar 1985 udenrigsmi-
nisteriet om via Dan danske Ambassade i Paris at rette henvendelse til de franske 
myndigheder og meddele, at aftale om ombygningen af pengesedlerne kan træffes 
med ambassaden. 
 
Under henvisning hertil samt til telex af 1. og 14. april 1985 fra Den danske Ambas-
sade i Paris sendes vedlagt udskrift af retsbogen fra Lyngby ret af 30. april 1985, 
hvorefter den af dommer Sølling afsagte kendelse om beslaglæggelse af de omhand-
lede pegesedler ophæves. 
 
Endvidere sendes vedlagt en skrivelse fra dommeren ved Lyngby ret, Jette Krog, til 
dommer Augusta Filippi, retten i Bobigny. Det bemærkes i den forbindelse, at dom-
mer Sølling nu er pensioneret. 
 
Dokumenterne bedes ved udenrigsministeriets foranstaltning via Den danske Ambas-
sade i Paris videresendt til dommer Augusta Filippi. 
 
… 
 
Sagen bedes betragtet som hastende. Der henvises i den forbindelse til telefonsamta-  
le den 14. maj 1985 med fuldmægtig I. Bjerregaard Petersen.” 

Hertil forklarede hun, at hun mindes, at der var kontakt direkte mellem den danske dommer og 
den franske undersøgelsesdommer, idet det var meget usædvanligt. Denne kontakt uden om ”he-
le systemet” fik man ved ekspedition af formalia klaret på en eller anden måde, som hun ikke hu-
sker præcist.  

Af brev uden læselig datering fra Justitsministeriet til politimesteren i Lyngby med hendes initialer 
i øverste venstre hjørne fremgår: 

”Under henvisning til Deres j.nr. o4K1-76329-00002-83 sendes vedlagt nogle fra det 
franske justitsministerium modtagne dokumenter. Det bemærkes, at udenrigsmini-
steriet den 28. august 1985 har meddelt, at de pengesedler, som på bgæring af de 
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danske myndigheder er undersøgt for fingeraftryk i Frankrig, er afleveret til Den dan-
ske Ambassade i Paris. Sedlerne vil via udenrigsministeriet blive overgivet til Dan- 
marks Nationalbank.” 

Foreholdt dette, forklarede hun, at det som nævnt blev fundet utilfredsstillende i Justitsministe-
riet, at man ikke kunne få udleveret alle pengesedlerne.  

Kl. 14.50 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 62 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 16. maj 2012 kl. 14.50 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 Poul Lundbæk Andersen med bisidder advokat Per Magid. 

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Poul Heidmann og advokat Stine Gry Johannessen var 
mødt. Advokat Stine Gry Johannesen mødte tillige for advokat Ebbe Mogensen. 

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 Lundbæk Andersen forklarede blandt andet, at han i 1980 blev afdelingschef i Justitsministe-
riet. Det var han frem til 1986, hvor han efterfulgte Niels Madsen som departementschef.  

Hans to primære arbejdsområder som afdelingschef var personaleledelse og varetagelsen af mini-
steriets budget samt det overordnede budget for politi, domstole og Kriminalforsorgen. Derudover 
var han mellemled mellem fire kontorchefer, herunder chefen for daværende 3. kontor, og depar-
tementschefen. Det var dog ikke således, at sagerne skulle nævnes for departementschefen gen-
nem ham. De pågældende kontorchefer vurderede selv, hvorvidt de ville spørge ham til råds, når 
der var behov for at drøfte en sag, eller om de ville nævne sagen direkte for departementschefen. 
Det sidste var det sædvanlige.  

Peter Rhedin var kontorchef i 3. kontor i den første periode af Justitsministeriets behandling af 
sagen om udlevering fra Frankrig af to personer med tilknytning til PFLP, der var mistænkt for at 
have forbindelse til røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 
1983, samt om udlevering og undersøgelse af de danske pengesedler, som de to nævnte personer 
var i besiddelse af, da de blev anholdt i Paris. Rhedin var indlagt på hospital i perioder fra 1983 og 
frem til sin død i 1984. Carl Christian Duus efterfulgte Rhedin. Souschef i kontoret var Henning 
Fode, der på et tidspunkt i den relevante periode blev afløst af Eivind Linde Jensen.  

Blekingegade-kommissionen 
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Han har ingen erindring om at have været involveret i sagen i sin tid i Justitsministeriet.  

I den periode, hvor han var afdelingschef, skete der voldsomme ting i Europa og den øvrige ver-
den, herunder flykapringer. Han drøftede af og til med Niels Madsen, kontorcheferne, politiets 
ledelse og Kriminalforsorgen, hvad man skulle gøre, hvis man fik personer fængslet i Danmark, 
hvor det var åbenlyst, at personernes tilknytning til en terrororganisation indebar en risiko for 
hævnaktioner og befrielsesforsøg, herunder i form af trusler mod danske fly, turister mv., og hvor-
dan man i givet fald kunne forberede sig herpå. Konklusionen på drøftelserne var, at det var svært 
at udarbejde en egentlig køreplan for håndteringen af en sådan situation. Han ved ikke, om der var 
sådanne overvejelser i forbindelse med den konkrete sag, men man havde således generelt vendt, 
hvad konsekvenserne kunne være af at bede om at få udleveret personer som de to arabere til 
Danmark. Det forekommer ham, at overvejelser af denne karakter var særdeles saglige, idet man i 
en sag som den foreliggende selvfølgelig måtte overveje, hvad risiciene ved en udlevering var i for-
hold til, hvad man kunne opnå herved.     

Han har ingen erindring om, hvorvidt der var kontakt mellem Justitsministeriet og PET i forbindelse 
med behandlingen af sagen. I visse sager foregik kontakt mellem Justitsministeriet og PET på kon-
torchef-niveau, men i politisk betændte sager foregik kontakten som alt overvejende hovedregel 
direkte mellem PET’s politimester og departementschefen. Han blev som afdelingschef alene in-
volveret i sådanne kontakter, hvis departementschefen ikke var tilgængelig, og der var tale om et 
akut spørgsmål.   

Han blev foreholdt brev af 5. maj 1989 fra politidirektør i Københavns Politi, Poul Eefsen, til rigsad-
vokat Asbjørn Jensen, hvoraf blandt andet fremgår: 

” … 
Jeg kan påny se, at du udtaler dig til pressen om vores terrorgruppe-sag. 
 
For os her er det ubegribeligt, at rigsadvokaturen overhovedet har kunnet kommen-
tere sagen i pressen og gennem statsadvokaten mundtligt diktere, at § 114 skal fra-
faldes, så sandt som man ikke kender sagen andet end fra pressen. Vi har nærmest 
fået den opfattelse, at den øverste anklagemyndighed ikke er medspiller, men mod-
spiller i sagen. 
 
Jeg har naturligvis ikke kunnet diskutere anvendelsen af straffelovens § 114 med dig 
gennem pressen, og jeg vil foreslå, at du afventer forelæggelsen af sagen til sin tid, 
inden du udtaler dig yderligere.  
 
Det hjælper kun lidt, at du nu - efter at du har hørt, man har fundet våben - er af den 
mening, at ”så er det rigtigt at bruge paragraf 114”. For 114 har nemlig også kunnet 
anvendes - og er af byretten anvendt i PET-kendelser - inden vi fandt de omtalte vå-
ben. 
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Hvis du havde følt behov for at blive orienteret om sagen - til eget brug uden at gå i 
pressen - ville det have været en let sag at spørge hos mig. 
…” 

Desuden blev han foreholdt svar af 8. maj 1989 fra Asbjørn Jensen til Poul Eefsen. På brevet er 
følgende påtegning: ”modt. fra PD Eefsen den 9/5-89 Kc. Duus 10/5-89 LA”. Af brevet fremgår: 

” … 
Tak for dit brev af 5. maj 1989. Der er naturligvis også nogle elementer i behandlin-
gen af denne sag, som har givet mig anledning til en vis undren. Disse bør vi måske 
drøfte ved lejlighed. 

Med hensyn til anvendelsen af straffelovens § 114 er forholdet det, at jeg allerede 
den 24. april 1989 i anden anledning drøftede den rent juridiske rækkevidde af be-
stemmelsen med statsadvokaten for København, og meddelte ham, at denne be-
stemmelse efter min opfattelse kun kan anvendes på forhold, der vedrører danske of-
fentlige anliggender og den danske samfundsorden. Jeg bad samtidig statsadvokaten 
om at meddele det til dig og sikre, at Københavns politi lagde denne opfattelse til 
grund for det fortsatte arbejde med sagen. 

Statsadvokaten meddelte mig samme dag, at han havde videregivet min opfattelse til 
dig, og at du havde meddelt ham, at politiet fandt, at der var grundlag for at opret-
holde sigtelsen, fordi man havde mistanke om at truslen også rettede sig imod den 
danske samfundsorden. 

Det kunne jeg selvfølgelig ikke have nogle bemærkninger til. 

Politiken spurgte den 25. april 1989 om rigsadvokaturens opfattelse af straffelovens § 
114. På baggrund af, at Københavns politi var blevet gjort bekendt med min opfat-
telse, fandt man i rigsadvokaturen ikke, at der var grund til at undlade at give udtryk 
for en rent juridisk opfattelse af sagen. Statsadvokaten for København gav udtryk for 
noget lignende, og at han ville drøfte sagen med politiet den følgende uge. 

Efter våbenfundet blev jeg - som du nævner - af BT (og Politiken) spurgt, om det æn-
drede noget på min opfattelse. Jeg gav her udtryk for, at det kunne det naturligvis ik-
ke gøre, da jeg alene havde udtalt mig om bestemmelsens rent abstrakte rækkevidde. 
Jeg tillod mig at tilføje, at våbenfundene i Danmark isoleret set var egnet til at under-
bygge en sådan sigtelse. Jeg har naturligvis overfor begge journalister understreget, 
at jeg intet kendte til den konkrete sag - og heller ikke skulle kende til den, ligesom 
jeg har understreget, at jeg ikke har noget grundlag for at kritisere politiets hidtidige 
arbejde. 
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Jeg har bemærket mig dine synspunkter om mig som modspiller, og at du på grund-
lag af nogle avisgengivelser har fundet det rigtigt at foreslå mig, hvornår jeg bør ud-
tale mig til pressen. 
…” 

Hertil forklarede han, at påtegningen på brevet af 8. maj 1989 er hans. Han mindes ikke, hvad 
baggrunden var for, at Eefsen sendte kopi af brevet til Justitsministeriet, ligesom han ikke husker, 
om man i Justitsministeriet gjorde sig overvejelser om anvendelsesområdet for den dagældende   
§ 114 i straffeloven.  

Kl. 15.10 blev afhøringen afsluttet. 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 63 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 23. maj 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 Ida Heide-Jørgensen. 

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Ebbe Mogensen og advokat Torben Koch var mødt. 
Advokat Torben Koch mødte tillige for advokat Stine Gry Johannessen og advokat Jens Christen-
sen. 

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. 

Ida Heide-Jørgensen forklarede blandt andet, at hun den 1. januar 1984 begyndte som delefuld-
mægtig mellem Justitsministeriets 1. afdeling og 3. kontor. Hun var fuldmægtig i 3. kontor indtil 
den 1. september 1986. Hendes arbejdsområde var personalesager i begge kontorer, men i pres-
sede situationer kunne hun få til opgave at skrive en stabel sager under. Det skete navnlig i en pe-
riode, hvor kontorchefen i 3. kontor, Peter Rhedin, var syg, og souschefen, Eivind Linde Jensen, 
også havde en del sygdom.  

Hun havde ingen erindring om sagen om udlevering fra Frankrig af to personer med tilknytning til 
PFLP, der var mistænkt for at have forbindelse til røveriet mod en pengetransport fra Den Danske 
Bank i Lyngby den 2. marts 1983, samt om udlevering og undersøgelse af de danske pengesedler, 
som de to nævnte personer var i besiddelse af, da de blev anholdt i Paris, da PET-kommissionen  
henvendte sig til hende. I forbindelse med henvendelsen til hende konstaterede hun, at hun havde 
været involveret i behandlingen af sagen som underskriver. Hun har ikke på noget tidspunkt været 
sagsbehandler på sagen, og hun har ingen erindring om sagen. 

Hun blev foreholdt brev af 8. februar 1985 til Udenrigsministeriet fra Justitsministeriet underskre-
vet af hende. Af brevet fremgår: 
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”Ved skrivelse af 6. juli 1983 til det franske justitsministerium fremsendte justitsmini-
steriet en af dommer Sølling, Lyngby ret, den 28. juni 1983 fremsat retsanmodning til 
vedkommende myndighed i Frankrig om at der måtte blive foretaget undersøgelse 
for fingeraftryk på de hos de i Frankrig fængslede Mohamed Abdel Rahman Toman 
og Hassan Mohmood Munder fundne 6 millioner danske kroner, der var taget i beva-
ring af det franske toldvæsen.  
Baggrunden for anmodningen var en formodning om, at pengesedlerne stammede 
fra et den 2. marts 1983 begået røveri mod en pengetransport, hvorved udbyttet var 
8.304.000 danske kroner. 
Danmarks Nationalbank oplyste i den anledning, at man var villig til at ombytte de 
sedler, som blev ødelagt ved undersøgelsen, med nye sedler, såfremt de i Frankrig i 
bevaring tagne sedler er ægte. 
Den 9. september 1984 meddelte det franske udenrigsministerium Den danske Am-
bassade i Paris, at undersøgelsen af de danske pengesedler var afsluttet, og at under-
søgelsen ikke havde vist noget resultat. Samtidig anmodede udenrigsministeriet om, 
at de undersøgte pengesedler måtte blive ombyttet med intakte pengesedler. 
I den anledning meddelte justitsministeriet i skrivelse af 3. oktober 1984 til udenrigs-
ministeriet, at det er en forudsætning for Danmarks Nationslbanks ombytning af sed-
lerne, at disse er ægte, og man anmodede derfor om at de ødelagte sedler blev sendt 
til Danmarks Nationalbank. Justitsministeriet meddelte samtidig, at de franske myn-
digheder kunne træffe nærmere aftale om ombytningen af pengesedlerne med Den 
danske Ambassade i Paris. 
I skrivelse af 18. januar 1985 har dommer Augusta Filippi, retten i Bobigny, rettet 
henvendelse til dommeren i Lyngby med anmodning om, at en ombytning af de om-
handlede pengesedler må ske snarest muligt. Skrivelsen er via politimesteren i Lyngby 
videresendt til justitsministeriet til videre foranstaltning. 
I den anledning skal justitsministeriet anmode udenrigsministeriet om via Den danske 
Ambassade i Paris at rette henvendelse til de franske myndigheder og meddele, at af-
tale om ombytning af pengesedlerne kan træffes med Den danske Ambassade i Paris. 
Som tidligere meddelt er det en forudsætning for ombytningen at de omhandlede 
pengesedler er ægte, hvilket forinden en erstatning af pengesedlerne er mulig, må 
undersøges af Danmarks Nationalbank. 
Til orientering vedlægges en kopi af ovennævnte skrivelse fra dommer Augusta Filip-   
pi.” 

Hertil forklarede hun, at det ikke bringer noget frem i erindringen, ligesom hun ikke husker even-
tuel kontorsnak i Justitsministeriet om sagen dengang.  

Kl. 9.40 blev afhøringen afsluttet. 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 64 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 23. maj 2012 kl. 10.15 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 Erik Lassen med bisidder advokat Stine Gry Johannessen ved advokat Torben 
Koch. 

Bisidderne advokat John Petersen og advokat Ebbe Mogensen var mødt. Advokat Torben Koch 
mødte tillige for advokat Jens Christensen. 

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. 

Erik Lassen forklarede blandt andet, at han fra den 1. december 1977 til den 1. marts 1981 var 
vicekriminalkommissær ved Glostrup Politi, hvor han sad som afdelingsleder i afdeling C, der be-
handlede sager om tyveri, røveri, brugstyveri og vold af mindre grov karakter. Hans overordnede 
var kriminalinspektør Ejgil Dalsgaard. Afdeling C blev i 1980 opdelt geografisk efter retskredse i tre 
grupper, herunder en gruppe som behandlede sager fra Glostrup retskreds. I sommeren 1980 var 
denne strukturændring ved at falde på plads. Hver af grupperne skulle have en gruppeleder, der 
var underordnet ham. Fra efteråret 1980 var kriminalassistent Ernst Aasberg leder af Glostrup-
gruppen. Aasberg tiltrådte senere end planlagt. Han husker ikke hvorfor. Hver gruppe bestod af 6 
til 10 medarbejdere alt efter retskredsens størrelse. I afdeling C som helhed var der 27 til 28 med-
arbejdere. Efter at han stoppede i Glostrup, varetog Ernst Aasberg midlertidigt stillingen som af-
delingsleder i afdeling C, indtil Ove Spindler i sommeren 1981 blev ansat i stillingen.  

I forbindelse med sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980 
blev der straks nedsat en gruppe, som behandlede sagen, og der blev i begyndelsen tilført perso-
nale fra de andre grupper til Glostrup-gruppen. Efterhånden som efterforskningen skred frem, 
blev efterforskningsgruppen mindre og mindre. Til sidst var det bare en mindre gruppe i selve 
Glostrup-gruppen, der beskæftigede sig med sagen. 
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Han blev foreholdt rapport af 22. juli 1980 ”Vedrørende røveri/gidseltagning på Heggelunds Allé 7, 
2600 Glostrup den 07 07 80 kl. 1715.” udarbejdet af Glostrup Politi. Rapporten er en anmodning 
om finderaftryksundersøgelse af en lang række personer i forbindelse med fingeraftryk fra den 
foreliggende sag. Hertil forklarede han, at han ikke husker baggrunden for den ønskede fingeraf-
tryksundersøgelse. På dette tidspunkt af efterforskningen ville hans opgave i forbindelse med sa-
gen hovedsageligt være at få rapporter ind og sortere opgaverne. Der var daglige møder i efter-
forskningsgruppen, indtil det det værste pres var taget af. Dalsgaard og juristerne havde mulighed 
for at deltage i møderne i gruppen, og i øvrigt orienterede han Dalsgaard om forløbet af efter-
forskningen. Dalsgaard havde daglige møder med politimesteren omkring kl. 9.00. Han er ikke klar 
over, om vicepolitimesteren deltog i disse møder, men det ville have været naturligt. Hvordan 
Dalsgaard i øvrigt vidererapporterede oplysningerne fra ham om sagens forløb, er han ikke klar 
over.  

Ham bekendt var der ikke kontakt mellem Glostrup Politi og PET i forbindelse med sagen. Fore-
holdt, at kommissionen har fundet bilag vedrørende kontakt mellem Glostrup Politi og PET i for-
bindelse med sagen, og at tidligere vidner for kommissionen også har forklaret herom, forklarede 
han, at han normalt fik alle papirer i en sag som denne til gennemsyn. Han stod på god fod med 
alle, så han kan ikke forestille sig, at der var nogen, som skulle have modtaget en besked fra PET i 
sagen uden at sige det videre til ham, idet han havde ansvaret for sagen.  

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. 
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...” 

Hertil forklarede han, at den beskrevne kontakt mellem Glostrup Politi og PET er ny for ham. Han 
blev foreholdt, at Leon Mandal Jensen i sin forklaring for kommissionen den 8. februar 2012 blandt 
andet forklarede om at have været ude hos Glostrup Politi et par gange i forbindelse med efter-
forskningen, og at PET-medarbejder, Poul Erik Illum Hansen, i sin forklaring for kommissionen den 
9. marts 2012 blandt andet forklarede om at have været i turnus hos Glostrup Politi på det pågæl-
dende tidspunkt og i forbindelse med Glostrup Politis efterforskning af sagen at have talt med en 
PET-medarbejder, der kom ud til Glostrup Politi for at gennemse sagens akter. Hertil forklarede 
han, at det ikke bringer noget frem i erindringen om en kontakt med PET, og han husker ikke Poul 
Erik Illum Hansen. Derimod var der kontakt med Århus Politi i forbindelse med sagen. På et tids-
punkt under efterforskningen fik man fra Århus Politi et kort over København og en halv forside af 
en rapport fra Århus Politi. Af rapporten fremgik, at kortet var fundet i Jens Holger Jensens besid-
delse. Efter modtagelsen heraf bad han kriminalassistent Erik Andersen, der ikke lever længere, 
om at henvende sig til Århus Politi for at høre nærmere. Han sagde til Erik Andersen, at han kunne 
rejse til Århus om nødvendigt. Erik Andersen ringede imidlertid til Århus Politi og refererede efter 
samtalen med Århus Politi, at det ikke var muligt for Erik Andersen at komme videre med den sag, 
idet det der foregik i Århus var tophemmeligt, hvorfor Århus Politi ikke ville give yderligere oplys-
ninger til Glostrup Politi. Han husker ikke, hvem fra Århus Politi man havde kontakt med, ligesom 
han ikke husker, om det var Århus Politi eller rejseholdet kontakten var med. Erik Andersen for-
talte ham, at både rejseholdet og PET var involveret i en specialgruppe i forbindelse med sagen 
derovre. Der var ikke i øvrigt kontakt med Århus Politi vedrørende sagen, mens han var i Glostrup 
Politi. Han har læst i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen”, at der 
var et møde i Glostrup i april måned 1981, men det var efter, at han havde forladt Glostrup Politi. 
Han husker ikke, om Århus Politi fik kopi af akter fra Glostrup Politi i forbindelse med sagen. Vejen 
frem i sagen var at få etableret en konfrontation af barnebarnet med mistænkte i sagen. Da Erik 
Andersen kontaktede Århus Politi var det derfor blandt andet med henblik på at få fotos, men Erik 
Andersen fortalte efter samtalen med Århus Politi, at man ingen almindelige politifotos havde i 
Århus, og hvis PET havde fotografier, da kunne de ikke udleveres til Glostrup Politi. Et andet formål 
med samtalen var at få oplyst navne, hvilket Erik Andersen heller ikke fik. Hvis de havde fået oplyst 
navne på mistænkte, ville de have rettet efterforskningen mod disse. Han mener ikke, at han vide-
regav information om kontakten til Århus Politi højere op i systemet hos Glostrup Politi, herunder 
til Dalsgaard. Baggrunden herfor var, at han efter Erik Andersens samtale med Århus Politi tænkte, 
at forfølgelsen af dette spor efter udmeldingerne fra Århus måtte sættes lidt i bero, hvorefter 
man, når der var gået en rimelig tid, forsøgte igen, idet han fik det indtryk fra Erik Andersen, at 
efterforskningsgruppen i Århus var på et meget afgørende tidspunkt i sin efterforskning, og de 
forventede at få afklaring på nogle af deres problemer, hvorfor de ikke var til at snakke med her og 
nu. Derfor var hans taktik at lade sagen ligge i bero en måned eller ”noget i den stil”.  

Aasberg ville ikke på egen hånd kunne træffe beslutning om ikke at forevise fotos som de i rappor-
ten af 9. oktober 1980 fra PET nævnte. En sådan beslutning ville typisk blive drøftet på et efter-
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forskningsmøde, og beslutningen skulle ikke kunne træffes uden om ham, ligesom det var udeluk-
ket, at Aasberg refererede op i systemet uden om ham. Hvis han havde været bekendt med hen-
vendelsen fra PET, herunder forslaget om at vise de nævnte fotografier for vidner i sagen, ville han 
have modsat sig det, idet man herved risikerede at ødelægge barnebarnets vidneudsagn, og bar-
nebarnet var hovedvidnet i sagen. Ved at vise hende billederne ville man ødelægge en rigtig kon-
frontation. Han mener ikke, at spørgsmålet om forevisning af de nævnte fotografer var oppe at 
vende, men var det tilfældet, da havde han modsat sig forevisning heraf. Når man havde nogle 
mistænkte, ville man kunne afholde en egentlig konfrontation, hvilket ville være det væsentligste 
bevis i sagen. Det var en vanskelig situation, for de kunne ikke gå og lave flere konfrontationer, 
idet det til sidst ville ødelægge sagen.    

Det interessante i den kortbog, der var fundet i Jens Holger Jensens besiddelse, var, at der var sat 
et kryds på den vej, som bankdirektøren boede på. Krydset var sat længere ude af vejen, end der 
hvor bankdirektørens hus lå. Han er ikke klar over, under hvilke omstændigheder kortet og rappor-
ten var kommet til Glostrup Politi. En dag lå det sammen med den øvrige post på hans skrivebord. 
Umiddelbart var han overrasket over, at der ikke stod mere i rapporten fra Århus, men han forstod 
årsagen hertil efter Erik Andersens samtale med Århus Politi. På baggrund af oplysningerne fra 
Århus forsøgte Erik Andersen at få sammenkoblet oplysningerne om den bil, som Jens Holger Jen-
sen var blevet trafikdræbt i, med biler, der var blevet observeret i forbindelse med Glostrup-sagen, 
men han mener ikke, at der kom noget positivt resultat ud af det, ligesom markeringen på kortet 
ikke i sig selv gav yderligere, da den ikke var placeret ud for bankdirektørens bolig.   

Foreholdt rapport af 23. oktober 1980 udarbejdet af Arne Siezing fra rejseafdelingen ”vedrørende 
Jens Holger Jensen, der den 150980 blev dræbt ved færdselsuheld i Århus politikreds. Omhand-
lende: Bankrøveri med gidseltagning i Glostrup politikreds den 070780”, forklarede han, at han 
ikke har nogen erindring om Arne Siezing. Han har ikke tidligere set denne rapport, og Glostrup 
Politi fik ikke kopi heraf. Han blev foreholdt, at Arne Siezing og Ernst Søndergaard i deres forklarin-
ger for kommissionen henholdsvis den 18. januar og den 20. januar 2012 blandt andet forklarede, 
at de muligvis var til et møde hos Glostrup Politi den 14. november 1980. Hertil forklarede han, at 
han ikke deltog i et møde med Siezing og Søndergaard i forbindelse med sagen, og han husker hel-
ler ikke at have hørt om et sådant.  

Han blev foreholdt efterforskningsrapport af 19. november 1980 ”vedrørende forsøg på røveri 
mod Forstædernes Bank, Hovedvejen 110, samt gidseltagning, den 7. juli 1980 kl. ca. 1715.” un-
derskrevet af Aasberg, hvoraf blandt andet fremgår: 

”I forbindelse med rigspolitichefens rejseafdelings efterforskning i andre sager, har 
man fundet frem til en mulig personkreds, der er angivet med forskellige lokaliteter i 
det Storkøbenhavnske område. Effekt nr. 147, kort 38 c-2. 
 …” 

Hertil forklarede han, at det ikke bringer noget frem i erindringen. 
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Af rapport af 21. november 1980 ”ad sagen vedr. gidseltagning og forsøg på bankrøveri forøvet 
7/7-80 overfor Forstædernes bank, Hovedvejen 110, Glostrup.” underskrevet af 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).  
... 

Der findes ingen pengeinstitutter i nogen af områderne. 
…” 

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

Den 1. marts 1981 forlod han Glostrup og kom til bagmandspolitiet. Herefter fulgte han ikke ef-
terforskningen i sagen længere.   

Kl. 10.50 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 65 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 23. maj 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 Hanne Bech Hansen med bisidder advokat John Petersen. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen og advokat Torben Koch var mødt. Advokat Torben Koch mød-
te tillige for advokat Stine Gry Johannessen og advokat Jens Christensen. 

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. 

Hanne Bech Hansen forklarede blandt andet, at hun i 1964 blev cand. jur. I slutningen af august 
1988 blev hun politimester i PET, hvilket hun var frem til den 1. april 1993, hvor hun blev statsad-
vokat for København. Efterfølgende blev hun politidirektør i Københavns Politi. 

Hun blev politimester i PET efter Anders Walsted Hansen, der var afgået ved døden, hvilket betød, 
at overdragelsesforretningen i forbindelse med hendes indsættelse i embedet var anderledes end 
normalt. Hun blev briefet af de enkelte afdelinger med vicepolitimester Michael Lyngbo og krimi-
nalinspektør Per Larsen i spidsen om interessante problemstillinger og sager i de forskellige afde-
linger, herunder Appel-gruppen. Af gennemgangen vedrørende Appel-gruppen fremgik blandt 
andet, hvorfor man interesserede sig for dem, og hvor meget man havde observeret mv. mod 
dem, uden at der rigtig var kommet noget ud af det. Hun fik forhistorien om Gotfred Appel, KAK og 
gruppens tilknytning til PFLP. Gruppen var interessant blandt andet som følge af, at medlemmer af 
gruppen havde kontakt med Sati Bakier og tilrejsende PFLP-repræsentanter, ligesom medlemmer 
af gruppen selv havde haft rejser til Bagdad. Desuden opførte medlemmerne sig generelt konspi-
ratorisk, hvilket blandt andet gav sig udslag i, at det var helt umuligt at observere imod dem. Det 
var som om, at de regnede med at blive observeret, og de stak næsten altid af fra observatørerne. 
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Blandt andet fik hun oplyst, at det viste sig, at når observationsholdene havde ”lagt dem i seng”, 
hvilket vil sige, at observationsholdene holdt neden for deres bopæl og kunne se, at nu slukkede 
de lyset, og observationsholdene var kørt hjem, ”så stod medlemmerne op og lavede deres ulyk-
ker”. Da hun tiltrådte i PET, var overvågningen af Appel-gruppen aktuel som følge af gruppens til-
knytning til PFLP, men det var også som følge af, at man mistænkte gruppen for at stå bag grove 
uopklarede røverier begået navnlig i Københavnsområdet. Baggrunden for mistanken til gruppen 
var blandt andet medlemmernes konspirative måde at opføre sig på. Selv om man aflyttede deres 
telefoner, fik man ingensinde nogen indsigt i, hvornår de skulle mødes. Derimod så man af og til, 
at de holdt møder udendørs. Man havde således ikke noget rigtig at have mistanken i, men man 
vidste, at man i forbindelse med de røverier, som man mistænke gruppen for at stå bag, skulle 
kigge efter nogle meget professionelle forbrydere, der var i stand til at holde oplysninger om for-
brydelserne inden for egne rækker, idet der ingen rygter var i forbrydermiljøerne om, hvem der 
havde begået disse grove røverier, som hun hørte om. Hun husker ikke, om hun i forbindelse med 
denne briefing om Appel-gruppen hørte om anholdelsen af Niels Jørgensen den 3. juni 1986 på 
Lobeliavej på Amager for forsøg på biltyveri mv. Hun husker heller ikke, om der var igangværende 
aflytninger af Appel-gruppen ved hendes tiltræden, men der havde i hvert fald til tæt op til hendes 
ansættelse været aflytninger af gruppen. Derimod var der med sikkerhed ikke igangværende aflyt-
ninger, da røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og drabet 
på en politibetjent den 3. november 1988 fandt sted. Foreholdt retsbog af 22. august 1988, hvoraf 
fremgår, at den mødende anklager redegjorde for sagen og bemærkede, at der ikke ønskedes for-
nyet aflytningstilladelse af Café Liberations telefon, forklarede hun, at det støtter hendes erindring 
om, at der ikke aktuelt var aflytninger vedrørende Appel-gruppen, da hun tiltrådte. 

I forbindelse med røveriet mv. ved Købmagergade Posthus iværksatte PET allerede tidligt om mor-
genen telefonaflytninger af Appel-gruppen, og man underrettede Københavns Politi om, at man 
havde mistanke eller grund til at tro, at det kunne være Appel-gruppen, der stod bag røveriet mv. 
Det var Per Larsen, der om morgenen på gerningsdagen orienterede hende om, at de dels havde 
”tændt for alle knapper”, altså iværksat observationer, indgreb i meddelelseshemmeligheden osv., 
hvilket lød fornuftigt, dels at man havde underrettet Københavns Politi om gruppen. Hun mener, 
at Per Larsen fortalte hende, at han havde orienteret Københavns Politi, og hun fik indtrykket af, at 
Københavns Politi ikke var særlig interesseret i tippet, idet Københavns Politi interesserede sig for 
nogle andre personer som mulige gerningsmænd. Hun fik ikke at vide, hvem Per Larsen havde talt 
med hos Københavns Politi. Hendes indtryk af, at Københavns Politi var mindre interesseret i tip-
pet, blev bestyrket af, at hun syntes, at der efter tippet gik lang tid, inden Københavns Politi var 
interesseret i at tale med PET. Hun forstod det ikke som nogen fjendtlig eller nedladende afvisning 
af tippet. Hun opfattede det bare således, at Københavns Politi selv havde nogen de efterforskede 
mod - det man kalder ”the usual suspects” - og nogle spor, som de ville forfølge, og så måtte tip-
pet fra PET vente. Generelt kunne det være sådan, at PET og det almindelige politi havde en vis 
skepsis over for hinanden, men det er efter hendes opfattelse indbygget i systemet med to tjene-
ster med forskellige regelgrundlag. I Danmark er det ikke så slemt, idet medarbejderne i både PET 
og det almindelige politi er politifolk. Hun blev foreholdt, at Frank Jan Jensen i sin forklaring for 
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kommissionen den 2. maj 2012 blandt andet forklarede, at enten den 3. november eller den 4. 
november 1988 sendte han efter drøftelse med hende en medarbejder ind til Københavns Politis 
røveriafdeling med fotos af Appel-gruppens medlemmer og oplysning om deres generalia. Hertil 
forklarede hun, at det lyder fornuftigt. I den efterfølgende periode iværksatte PET en massiv ind-
sats over for gruppen, herunder som tidligere forklaret med udnyttelse af de forskellige mulighe-
der for indgreb i meddelelseshemmeligheden. 

Hun mindes ikke konkret, hvordan observationerne mod Appel-gruppen efter røveriet mv. blev 
iværksat. Hun fik ved Per Larsens orientering det indtryk, at der var iværksat observation af alle 
medlemmerne, ligesom der var iværksat aflytninger. Hun blev foreholdt notat af 8. november 
1988 ”Vedr.: Efterforskning mod APPLE-gruppen.” udarbejdet af PET og fremlagt i byrettens 
grundlovsafdeling samme dag, og hvoraf blandt andet fremgår, at notatet er til brug for rettens 
behandling af anmodning om tilladelse til telefonaflytninger. Hertil forklarede hun, at der således 
angiveligt ikke blev iværksat telefonaflytninger af Appel-gruppens medlemmer på øjemedet straks 
efter røveriet mv., men at det først skete senere efter rettens tilladelse.  

Efter røveriet mv. nedsatte man i PET en gruppe, der samlede alt materiale, som PET havde om 
Appel-gruppen. Det var dette materiale, som to medarbejdere fra Københavns Politi, heriblandt 
Steffen Steffensen, senere fik at se. Derudover overvågede PET Appel-gruppen intenst. Hun husker 
ikke, hvem der tog initiativ til, at de to medarbejdere fra Københavns Politi skulle komme ud til 
PET for at se PET’s materiale om Appel-gruppen. Da de pågældende kom, var alt materialet samlet 
i et lokale, hvor de fik lejlighed til at gennemgå det. Der var ingen særlige instrukser om, hvordan 
de skulle behandle materialet, men de sædvanlige regler om dokumentsikkerhed, der gælder i 
PET, skulle følges. Der måtte således ikke ligge papirer frit fremme på ens bord, når man forlader 
kontoret, hvis man medtager papirer fra PET, skal de ligge i en sikkerhedsmappe, og som udgangs-
punkt må andre end PET-medarbejdere ikke være alene med PET-dokumenter osv. Medarbej-
derne fra Københavns Politi klagede imidlertid over, at der blev holdt øje med dem. Blandt andre 
var Steffen Steffensen meget utilfreds hermed. Det blev derefter besluttet, at der ikke længere 
behøvede at sidde PET-medarbejdere, mens medarbejderne fra Københavns Politi gennemgik ma-
terialet.     

I det videre samarbejdsforløb med Københavns Politi blev der på et tidspunkt holdt et stort møde, 
hvor man blev enige om at nedsætte en efterforskningsgruppe med fokus på Appel-gruppen. Hun 
husker ikke, hvem der deltog i mødet. I efterforskningsgruppen, der blev ledet af Niels Bach Chri-
stensen fra Københavns Politi, indgik der ud over medarbejdere fra PET og Københavns Politi også 
medarbejdere fra to af omegnskredsene. Hun mener, at det var fra Lyngby og Gladsaxe Politi. Bag-
grunden herfor var, at to af de røverier, som man mistænkte Appel-gruppen for at have begået, 
havde fundet sted i Lyngby og Gladsaxe politikreds. Hun ved ikke, hvorfor der ikke var en medar-
bejder fra Glostrup Politi med i efterforskningsgruppen. Hun mener ikke, at der var en bestemt 
grund hertil. Hun husker ikke, hvilke medarbejdere fra PET der indgik i den nye efterforsknings-
gruppe, der sad hos Københavns Politi. Ud over den nye efterforskningsgruppe var der en gruppe 
med tilholdssted i PET, der hovedsageligt beskæftigede sig med § 114-forholdet. Jørn Moos fra 
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Københavns Politi indgik i denne gruppe, hvorved man sikrede sig, at der var kobling mellem ef-
terforskningen de forskellige steder. Efter etableringen af disse grupper forløb samarbejdet mel-
lem PET og Københavns Politi virkelig godt. Kun i forbindelse med § 114-forholdet var der på et 
tidspunkt en bister bemærkning fra politidirektør Poul Eefsen, der sagde, at Københavns Politi ikke 
skulle spændes for PET’s vogn i den sammenhæng. Hun blev foreholdt, at Frank Jan Jensen i sin 
forklaring for kommissionen om tiden efter nedsættelsen af den nye efterforskningsgruppe hos 
Københavns Politi blandt andet forklarede, at på efterforskningsniveau ville han karakterisere 
samarbejdet mellem Københavns Politi og PET som rigtig godt. Det var det imidlertid ikke på ledel-
sesniveau. Her var samarbejdet dårligt. Ledelsen fra politidirektøren og nedad i Københavns Politi 
var meget splittet i vurderingen af PET’s oplysninger om Appel-gruppen. Hertil forklarede hun, at 
det ikke bringer noget frem i erindringen.   

Hun blev foreholdt blandt andet følgende fra notat af 23. december 1988 til vicepolitidirektør An-
nemette Møller, Københavns Politi udarbejdet af Jørn Moos: 

”… 
Lyngby Politi siger, at der blev ”lagt låg på sagen” fra justitsministeriets side i forbin-
delse med retsanmodningerne vedr. de 2 anholdte arabere samt udlevering af de 6 
millioner til undersøgelse her i landet. 
I PET findes ingen notater i sagen – hvoraf at der noget steds skulle ”være lagt låg 
på” – PET har stillet alt materiale til rådighed for sagen. 
...” 

Hertil forklarede hun, at hun hørte, at der var et stormøde, hvor Annemette Møller fortalte, at 
Annemette Møller havde været i Justitsministeriet, der havde oplyst, at der ikke var lagt låg på 
noget som helst, hvorfor de bare kunne gå videre. Hun opfattede det ikke sådan, at problemstillin-
gen var et skisma i forhold til PET. 

På et tidspunkt fik hun Moos’ ”Helium-rapport”, og efter gennemlæsningen heraf var hun og Per 
Larsen enige om, at det var en god sammenskrivning af den viden, man havde. Der var ikke noget 
nyt heri, men det var godt at have det samlet. Hun havde et møde med Eefsen på dennes foran-
ledning, hvor de drøftede rapporten, herunder om der heri var tilstrækkeligt grundlag til at gå i 
aktion, hvilket Eefsen modsat hende ikke var indstillet på. Eefsen var meget i tvivl og gik op og ned 
af gulvet. Hun argumenterede det bedste, hun kunne, blandt andet med, at der var tilstrækkeligt 
grundlag til at anholde Appel-gruppens medlemmer, og derefter måtte de se, hvad der skete. Det 
var ikke en let afgørelse for Eefsen. Dagen efter henvendte Eefsen sig imidlertid igen, og nu mente 
han, at man skulle gå i aktion. Hun er ikke klar over, hvad der var sket i mellem de to samtaler med 
Eefsen. Hun har efterfølgende hørt, at Moos havde et møde med Eefsen en aften, hvor Eefsen sad 
og klagede sin nød, men om det var det, der var årsagen til, at Eefsen dagen efter havde ændret 
holdning, er hun ikke klar over. Efter anholdelserne foregik det meste af efterforskningen mod 
Appel-gruppen hos Københavns Politi, men PET arbejdede videre på § 114-forholdet.  
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Hun blev foreholdt pressemeddelelse af 9. maj 1989 fra Københavns Politi underskrevet af Eefsen, 
hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
i dagspressen og radioen er det blevet anført, at pet ikke videregav oplysninger til kø-
benhavns politi om en persongruppe mistænkt for røverier. 
dette kan udlægges sådan, at pet ligefrem har forholdt københavns politi oplysnin-
ger, som kunne have ført til opklaring af røverier eller have forhindret sådanne i at 
blive begået. 
en sådan antagelse er der efter københavns politis opfattelse ikke noget holdepunkt 
for.   
…” 

Hertil forklarede hun, at hun ikke husker, om der på dette tidspunkt var drøftelser mellem hende 
og Eefsen eller andre angående skriverierne i pressen om, at PET burde være kommet med oplys-
ninger på et tidligere tidspunkt. Hun blev foreholdt følgende fra referat af møde i Regeringens Sik-
kerhedsudvalg den 10. maj 1989: 

”… 
1. Redegørelse for den verserende terror-/røverisag. 
 
Bech Hansen redegjorde for den aktuelle sags tråde tilbage til Kommunistisk Arbejds 
Kreds’ og Danmarks Socialistiske Befrielseshærs forbindelser med PFLP gennem 
70’erne, over Würtzen-gidselaffæren i 1980 frem til Købmagergade-røveriet i 1988. 
... 
Forlydenderne om manglende samarbejde mellem PET og kredsene i de store røveri-
sager var grundløse. PET havde kun haft svage indicier at arbejde med, men havde 
videregivet alle oplysninger til de berørte kredse.  
…” 

Hertil forklarede hun, at det gengivne fortsat er dækkende for hendes opfattelse. Baggrunden for 
hendes udtalelser på mødet var meget grundige briefinger, som hun naturligvis stolede på. Hun 
husker ikke, om man i forbindelse med briefingerne havde været nede i detaljerne i de enkelte 
forhold, eller konklusionen byggede på, hvad hendes nærmeste medarbejdere havde sagt om re-
sultatet af gennemgangen af sagerne. I øvrigt mødte hun som statsadvokat i sagen mod Marc Ru-
din, og ved sin gennemgang af hele sagen i den forbindelse stødte hun ikke på oplysninger, der 
efter hendes mening burde have ført til, at PET burde have ”råbt vagt i gevær”.  Hun var ikke i sin 
tid som politimester i PET inde i generelle overvejelser om samarbejdet mellem PET og politikred-
sene i konkrete forhold, herunder om videregivelse af oplysninger til brug for efterforskningen i en 
konkret sag. Så vidt hun husker, forelå der hverken skrevne eller uskrevne retningslinjer herfor. 
Det var et skøn fra sag til sag, og det kunne eksempelvis drøftes på deres morgenmøder. I mor-
genmøderne deltog ud over hende selv vicepolitimesteren, kriminalinspektøren, afdelingslederne 
og kontorlederen.   
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Hun blev foreholdt, at det fremgår af referat af møde den 22. september 1989 i Embedsmandsud-
valget for Sikkerhedsspørgsmål, at hun på mødet oplyste, at politiet var ved at være gennem ma-
terialet i Blekingegade-sagen, og at en sigtelse efter straffelovens § 108 var under overvejelse som 
følge af fundet af et omfangsrigt kartotek over danske jøder og Israel-sympatisører. Hertil forkla-
rede hun, at man ved tiltalerejsningen holdt fast i § 108, mens § 114 ikke var med.  

Hun blev foreholdt telegram af 25. september 1989 fra Danmission i New York til Udenrigsministe-
riet med kopi til blandt andre PET. I telegrammet blev der blandt andet refereret til en samtale, 
som Danmarks daværende udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen havde haft med Taysir Kuba, 
der under samtalen ”indskød at være rede til at træde frem i en dansk retssal”. Hertil forklarede 
hun, at hun godt kan have set telegrammet dengang, men hun husker ikke, at det har været til-
fældet. Hun mindes således ikke, at hun blev konfronteret med det problem, bortset fra flere år 
efter at hun havde forladt PET, hvor hun tilfældigvis løb ind i Uffe Ellemann Jensen, der spurgte 
hende, hvorfor ”vi dog i alverden ikke havde været interesseret i Taysir Kuba”. I samtalen med 
Ellemann Jensen fik hun nærmest det indtryk, at det var en anden sag end Blekingegade-sagen, 
som Taysir Kuba kunne have været interessant i. Mens hun var politimester i PET, havde hun ikke 
kendskab til, at Taysir Kuba havde anden rolle i forhold til Appel-gruppen, end at han var kontakt-
person til nogen af de herboende PFLP-medlemmer. Hun blev foreholdt, at der i lejligheden i Ble-
kingegade blev fundet et stykke papir med Taysir Kubas navn og et telefonnummer på. Det øvrige 
indhold af papiret tydede på, at der kunne være en tilknytning til Rausing-forholdet. Hertil forkla-
rede hun, at det ikke vækker nogen erindring om at være blevet orienteret om Taysir Kubas tilbud.   

PET havde gennem årene op til grundlovsforhørene i Blekingegade-sagen mange gange fået tilla-
delse fra retten til indgreb i meddelelseshemmeligheden over for Appel-gruppen under henvisning 
til mistanke om overtrædelse af den daværende § 114 i straffeloven. Indtil da var hele sagskom-
plekset bygget op heromkring. PET var derfor ikke i tvivl om, at der var grundlag for en tiltale for 
overtrædelse heraf. Derfor sad der som nævnt en gruppe hos PET, som arbejdede med at doku-
mentere overtrædelsen af § 114. Det var et kæmpe materiale, som skulle bearbejdes, og der kom 
11 til 14 ringbind ud af gruppens arbejde. Per Larsen var ankermand i projektet. Da de skulle for-
mulere sigtelsen vedrørende overtrædelse af § 114, blev den meget lang, hvilket aldrig er et godt 
tegn, men de var alligevel ikke i tvivl om, at der var grundlag for en sag om overtrædelse af § 114. 
Hun husker ikke, om hun i forbindelse med sagen iværksatte en juridisk gennemgang af § 114’s 
anvendelsesområde. Hun blev foreholdt, at Justitsministeriet den 18. april 1989 ifølge aftale send-
te Henning Thiesen, PET, en fax med 15 siders bilag, herunder juridiske forarbejder vedrørende     
§ 114. Hertil forklarede hun, at Henning Thiesen var meget inde i § 114-forholdet, og på et tids-
punkt sendte han et brev til Finn Christiansen, Københavns Politi, herom. Hun tror ikke, at det var 
på hendes foranledning, at Thiesen gik ind i vurderingen af § 114.  

Hun blev foreholdt internt notat af 19. april 1989 ”Vedr. møde med PD og V2 d. 19.4.89 kl. 1o.oo 
vedr. spm. om kære af byrettens afvisning af at fængsle med henvisning til strfl. § 114 i sagen mod 
Niels Jørgensen, Peter Døllner m.fl.” udarbejdet af Ole Weikop, Københavns Politi, hvoraf følgende 
fremgår:  
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”Det blev aftalt, at sigtelsen for overtrædelse af strfl. § 114 fastholdes. Der skal ikke i 
særlig grad argumenteres for anvendelsen ud over, hvad der er anført i kæreskriftet 
vedr. Abou-Daya. 
Indblanding udefra ønskes ikke og må afvises. Hvis der pågår overvejelser om at  
frafalde § 114 må ordren herom komme direkte fra ministeriet.  
…” 

Hertil forklarede hun, at hun ikke husker drøftelser med Københavns Politi, i anledning af at byret-
ten ikke ville fængsle på grundlag af § 114, ligesom hun ikke husker presseomtale og korrespon-
dance vedrørende en diskussion mellem Eefsen og rigsadvokat Asbjørn Jensen vedrørende § 114 i 
forbindelse med sagen. Det var først, da statsadvokat Abildtrup slog sig i tøjret, at hun rigtig blev 
klar over, at der var et problem med hensyn til anvendelsen af § 114. Hun mener ikke, at hun var 
involveret i drøftelserne mellem Eefsen og Asbjørn Jensen eller blev orienteret om deres indbyr-
des korrespondance herom.  

Hun blev foreholdt brev af 8. februar 1990 fra Henning Thiesen til Finn Christiansen, hvorved der 
blev fremsendt en besvarelse af samrådsspørgsmål i Folketingets Retsudvalg vedrørende straffelo-
vens § 114 og et notat af 8. februar 1990 udarbejdet af PET om ”PET’s anvendelse af straffelovens 
§ 114”. Hertil forklarede hun, at hun havde set dette, inden brevet blev sendt. Hun husker ikke 
baggrunden for, at materialet blev fremsendt på dette tidspunkt. Hun var ikke bekendt med, at 
rigsadvokaten også havde udarbejdet et notat om § 114 i forbindelse med sagen. Hun husker ikke, 
om der var udarbejdet en tidligere udgave af notatet om ”PET’s anvendelse af straffelovens § 
114”. Foreholdt notat af 22. juni 1989 om ”PET’s anvendelse af straffelovens § 114”, som på visse 
punkter afviger fra notatet af 8. februar 1990, forklarede hun, at det var Henning Thiesen, der stod 
for udarbejdelsen af notatet, som hun givetvis har set og godkendt, men hun har ingen erindring 
herom.  

Hun blev foreholdt følgende fra Peter Øvig Knudsen: ”Blekingegadebanden” s. 778 f: 

”… 
I terrorsigtelsen, som PET’s chef Hanne Bech Hansen har været med til at formulere, 
er det af samme grund understreget, at de sigtede på grund af KA’s politiske erklæ-
ringer, de ulovlige aktiviteter og anskaffelsen af våben må have været klar over, at 
gruppen havde et ”dybere revolutionært sigte”. Gruppen havde ifølge sigtelsen ydet 
væsentlig økonomisk, logistisk og operationel støtte til PFLP, blandt andet gennem 
etablering af våbenlagre i både Frankrig og Danmark, og dermed støttet internatio-
nale terroraktiviteter, som ”uanset, hvor handlingerne foregår, også vil påvirke nati-
onale danske anliggender, især når disse udøves med støtte fra Danmark”.  
…” 

Hertil forklarede hun, at hun havde udarbejdet sigtelsen sammen med Per Larsen, og det var ud-
tryk for deres holdning til spørgsmålet om § 114’s anvendelse. Som det fremgår, havde de lidt 
svært ved at beskrive gerningsindholdet. Hun blev foreholdt anmeldelsesrapport af 2. maj 1989, 
hvor sigtelsen vedrørende overtrædelse af straffelovens § 114 er formuleret som følger: 
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”Ved virke i ovennævnte organisationer at have medvirket til aktiviteter, der havde til 
formål ved magtanvendelse at øve indflydelse på offentlige anliggender og forvolde 
forstyrrelse af samfundsordenen, idet det måtte stå de enkelte helt klart gennem dels   
de politiske manifestationer gruppen arbejdede ud fra, dels de konkrete aktiviteter 
gruppen udfoldede og dels gennem gruppens træning og anskaffelse af våben, at må-
let for aktiviteterne ikke alene var iværksættelse af omfattende uro, men også havde 
et dybere revolutionært sigte, ligesom gruppen aktivt ydede en væsentlig økonomisk, 
logistisk som operationel støtte til PFLP (Folkefronten til Palæstinas Befrielse), der 
bl.a. gennem omfattende terroraktiviteter har øvet afgørende indflydelse på interna-
tionale anliggender i forbindelse med den politiske stillingtagen til problemerne i Mel-
lemøsten, en indflydelse, der bliver betydeligt forstærket i et moderne mediesamfund, 
og som uanset, hvor handlingerne foregår også vil påvirke nationale danske anlig-
gender, især når disse udøves med støtte fra Danmark, en støtte, der bl.a. blev ydet 
igennem konkrete etableringer af omfattende våbenlagre i Danmark og Frankrig, for 
herigennem at skabe mulighed for iværksættelse af fremtidige terroraktioner i Dan-
mark eller primært andre lande i Europa.” 

Hertil forklarede hun, at det var det, som de mente, og det var derfor, at PET havde en hel gruppe, 
der sad og arbejdede med at finde materiale frem og beskrive alle de relevante aspekter til brug 
for en tiltale efter § 114. På et tidspunkt havde hun og Per Larsen på egen foranledning et møde 
med Abildtrup og Vibeke Uldal hos PET. På mødet forestod de en større gennemgang med plan-
cher mm. for Abildtrup og Uldal af det udarbejdede materiale vedrørende § 114-forholdet. På mø-
det gav Abildtrup ikke udtryk for, om han var enig eller ej i, at der var grundlag for at rejse tiltale 
efter bestemmelsen. Hun og Per Larsen var også til møde hos Københavns Politi med Eefsen og 
Annemette Møller vedrørende § 114-forholdet. Hun mener, at dette møde lå efter mødet med 
statsadvokaten. Det var på dette møde, at Eefsen kom med en bemærkning om, at Københavns 
Politi ikke ville spændes for PET’s vogn. Denne bemærkning kunne kun forstås således, at Køben-
havns Politi ikke var enig i, at der skulle rejses tiltale efter § 114. Da de gik fra mødet, var hun og 
Per Larsen således overbeviste om, at Københavns Politi ikke var indstillet på, at der skulle rejses 
tiltale efter § 114. 

Hun har ikke kendskab til, hvordan processen med udarbejdelse af anklageskrift i Blekingegade-
sagen forløb. PET var ikke involveret heri. Da anklageskriftet kom, var der ikke rejst tiltale for over-
trædelse af § 114. Hun husker ikke, om de fik besked herom telefonisk, på et møde eller bare kon-
staterede det ved læsningen af anklageskriftet. Hun husker heller ikke, om hun havde fået en til-
bagemelding, da PET afleverede ringbindene vedrørende § 114-forholdet til statsadvokaten. Hun 
har læst herom i det skrevne om Blekingegadebanden, men det bragte ikke noget frem i hendes 
erindring. 

Af brev af 1. juni 1990 fra statsadvokaten til rigsadvokaten, hvorved statsadvokaten indstillede, at 
sagen blev forelagt Justitsministeriet med henblik på beslutning om, at der blev rejst tiltale mod 
Appel-gruppens medlemmer for overtrædelse af straffelovens § 108, fremgår blandt andet:  
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”… 
F.s.v. angår den rejste sigtelse vedrørende overtrædelse af straffelovens § 114 skal 
jeg ligeledes senere vende tilbage, såfremt jeg finder anledning dertil. 
…” 

Foreholdt dette, forklarede hun, at hun ikke forud for denne indstilling var orienteret om, at § 114 
ikke var medtaget i forbindelse med denne indstilling, men de havde stærkt på fornemmelsen, at 
§ 114 ”ingen gang havde på jorden hverken hos politidirektøren eller hos statsadvokaten”. Det var 
PET’s holdning, at der skulle rejses tiltale efter § 114, da ringbindene blev afleveret til statsadvoka-
ten, og hun mener stadig, at en tiltale efter § 114 burde have været prøvet i retten.  

Hun blev foreholdt, at Jørn Moos i sin forklaring for kommissionen den 25. april 2012 blandt andet 
forklarede, at det først var, da hun kom til PET, at samarbejdet med en israelsk tolk formentlig 
med tilknytning til Mossad, der var ansat hos PET og oversatte aflyttede samtaler fra arabisk til 
engelsk, blev stoppet. Hertil forklarede hun, at det var som følge af bogen ”By Way of Deception”, 
at hun var blevet opmærksom på problemet. I bogen, der var skrevet af en israelsk efterretnings-
agent, Ostrovsky, blev der skrevet meget dårligt om den danske efterretningstjeneste, herunder at 
der hos PET sad en israelsk agent og foretog oversættelser. Hun traf efterfølgende beslutning om, 
at oversætteren ikke kunne være ansat længere. Hun husker ikke præcist, hvornår det skete, men 
hun husker, at hun sagde til oversætteren, ”at han skulle være ude, når træerne udenfor havde 
fået farve”. De havde intet grundlag for at mistænke oversætteren for noget, og derfor skulle det 
foregå på en pæn måde, og det var ikke sådan, at ”han røg ud dag et”. Forespurgt, om det kunne 
være i hendes første efterår som politimester i PET, at det foregik, forklarede hun, at det må det 
have været. Hun mener, at hun orienterede om forløbet i Regeringens Sikkerhedsudvalg1. 

Kl. 14.15 blev afhøringen afsluttet. 

 
Jens Rosenløv 

formand 
 

                                                           
1 Note i forbindelse med godkendelse af protokollat: ”Sidste afsnit er gengivet helt i overensstemmelse med den for-
klaring, jeg afgav den 23. maj 2012, men jeg har husket fejl, hvilket jeg beklager. Som jeg husker det i dag, er begiven-
hedsforløbet således: Den israelske tolk havde forladt PET inden udgivelsen af Ostrovskys bog By Way of Deception. 
Hvornår det skete, husker jeg ikke. Da bogen udkom i efteråret 1990, gav den mig anledning til at underrette justits-
ministeren om, at tolkens ansættelsesforhold, der var omtalt i bogen, var ophørt. Jeg husker ikke, om Regeringens 
Sikkerhedsudvalg eller Det Parlamentariske Kontroludvalg blev orienteret.”  
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Protokol nr.: 66 

 
 

PROTOKOL 
 
 

 

Den 23. maj 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 Evald Andersen. 

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Ebbe Mogensen og advokat Torben Koch var mødt. 
Advokat Torben Koch mødte tillige for advokat Stine Gry Johannessen og advokat Jens Christen-
sen. 

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. 

Evald Andersen forklarede blandt andet, at han i februar 1985 fra en stilling som afdelingsleder i 
Glostrup Politi blev ansat som kriminalkommissær i Gladsaxe Politi, hvor han var frem til 1994. I 
hele perioden var han souschef i kriminalpolitiet. Hans direkte overordnede, da røveriet mod en 
pengetransport fra Privatbanken i Herlev den 3. december 1985 fandt sted, var kriminalinspektør 
Jørgen Juul. Hans direkte underordnede var kriminalassistent Vagner Eliseholm, der var afdelings-
leder i røveri- og tyveriafdelingen. Under Eliseholm var blandt andre kriminalassistent Leif Chri-
stoffersen, der var leder af Herlev-gruppen, som efterforskningen af røveriet mod Privatbanken 
henhørte under.   

På tidspunktet for sagen om frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980 
var han ansat i Glostrup Politi. Imidlertid var han ikke involveret i efterforskningen heraf, idet han 
var afdelingsleder i afdelingen vedrørende drab, vold og bedrageri. Han husker ikke at have hørt 
om kontakt mellem Glostrup Politi og PET i forbindelse med efterforskningen af dette forsøg på 
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røveri mv., ligesom han ikke hørte om kontakt mellem Glostrup Politi og rejseafdelingen. Han sad i 
sin egen afdeling med 20 mand under sig og havde rigeligt at se til. 

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

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

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

Kl. 14.35 blev afhøringen afsluttet. 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 67 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 30. maj 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 Erik Justesen. 

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Ebbe Mogensen, advokat Stine Gry Johannessen, ad-
vokat 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. 

Erik Justesen forklarede blandt andet, at han i 1969 blev cand. jur. I 1971 blev han ansat i Justits-
ministeriet, hvor han i 1973 kom til politikontoret. Her var han frem til 1981 senest som kontor-
chef, inden han blev vicerigspolitichef, hvilket han var frem til sin pensionering i 2009. 

I foråret 2008 havde han utvivlsomt læst spørgsmål nr. 470 og 546 fra Folketingets Retsudvalg og 
justitsministerens svar herpå af henholdsvis 1. april og 16. maj 2008, hvor justitsministeren blandt 
andet oplyste, at ministeriet ikke længere var i besiddelse af akterne i den sag, hvor Justitsministe-
riet bistod Lyngby Politi med at indhente retshjælp fra Frankrig, i forbindelse med at to personer i 
1983 blev anholdt i Paris i besiddelse af 6 millioner danske kroner, og at sagen var blevet destrue-
ret i 2000 i overensstemmelse med Justitsministeriets kassationsplan for den pågældende journal-
periode. Rigspolitiet og dermed han havde imidlertid på ingen måde været involveret i sagen, og 
han havde ikke andet kendskab til spørgsmålet om, hvad der var sket med sagens akter, end hvad 
der fremgik af disse folketingsspørgsmål og svar. Baggrunden for, at han havde læst spørgsmålene 
og svarene herpå, var, at en af hans arbejdsopgaver i Rigspolitiet var at sende politiets bidrag til 
folketingsspørgsmål til Justitsministeriet. Derfor fulgte han nøje med i de spørgsmål, der kom til 
justitsministeren, og naturligvis svarene herpå. 
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Han blev foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesa-
gen” s. 183:  

”… 
Det er primært PET-Kommissionens nye undersøgelse, som bliver tema for diskussio-
nen. Undervejs udtrykker Torsten Hesselbjerg også sin bekymring over, at jeg er så 
engageret i sagen, at jeg ligefrem holder foredrag om den. Rigspolitichefen er ikke 
sikker på, at det er helt foreneligt med min kommende post som næstformand i for-
eningen. Jeg protesterer. Det viser jo netop mit engagement i politiets historie, argu-
menterer jeg. Der hersker i det hele taget en noget underlig stemning ved bordet, og 
jeg fornemmer en vis uvilje mod min person, navnlig fra Torsten Hesselbjerg. På et 
tidspunkt i diskussionen antyder han, at jeg har optrådt illoyalt over for politiet i mine 
foredrag. Det afviser jeg på det kraftigste.                                                                        
”Min eneste interesse er, at Lyngby-sagen bliver fuldt belyst,” siger jeg, og det lader 
til, at de fleste ved bordet giver mig ret. Men midt i diskussionen hører jeg - nærmest 
som en sidebemærkning - Erik Justesen sige til Hesselbjerg:                                         
”Det var nu alligevel meget godt, at vi i tide fik brændt de sagsakter inde i Justitsmini-
steriet.”                                                                                                                                    
Torsten Hesselbjerg nikker indforstået, men jeg mener at kunne se, at han finder det  
upassende, at hans souschef udtaler sig så kategorisk og provokerende i mit påhør. 
Selvom bemærkningen ikke bliver uddybet yderligere, føler jeg et stærkt ubehag ved 
situationen. Der er selvsagt øl på bordet, men Justesens kommentar lyder nu langtfra 
som det rene fuldemandssnak. Den lyder heller ikke som en spøg. Alligevel nægter jeg 
at tro på, at to af politiets øverste ledere ligefrem sidder og praler med, at det er lyk-
kedes dem at fjerne vigtige beviser i en sag, som offentligheden har krævet fuldt be-
lyst.  
Da jeg forlader Tivoli, kan jeg mærke vreden boble i hele kroppen. Mage til arrogance 
skal man da lede længe efter. 
… 
Så snart jeg kommer hjem, skriver jeg en e-mail til Torstens Hesselbjerg, hvor jeg be-
der ham svare på, om han virkelig mener, at min person er et problem for Politihisto-
risk Selskab. I så fald har jeg øjeblikkeligt tænkt mig at træde ud af bestyrelsen. 
Svaret lader vente på sig. Men kort efter bliver jeg begavet med nogle overraskende 
oplysninger, som gør, at jeg selv vælger at trække mig fra bestyrelsen i Politihistorisk 
Selskab.  
...” 
 

Hertil forklarede han, at han på det pågældende tidspunkt var kasserer i Politihistorisk Selskab. 
Jørn Moos var kort tid inden frokosten blevet valgt ind i selskabets bestyrelse. Moos troede selv, 
at Moos skulle være næstformand i bestyrelsen, men det var ikke tilfældet, og ham bekendt havde 
det ikke været på tale. Han havde haft samtalerne med Moos, da han blev opfordret til at ind-
træde i bestyrelsen. Han husker ikke noget fra frokosten, herunder den beskrevne episode, og det 
er helt sikkert, at han aldrig har udtalt sig om, hvad Justitsministeriet måtte have gjort med ak-
terne i sagen. Han kan ikke svare på, om han i gemytlighed kunne have sagt som citeret. Han hav-
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de nok nydt et glas vin eller to til frokosten, men ikke derudover, hvilket skal ses i lyset af, at han 
altid gik tilbage til arbejdet efter disse frokoster. Han blev foreholdt, at Torsten Hesselbjerg i sin 
forklaring for kommissionen den 16. maj 2012 blandt andet forklarede, at der meget vel kunne 
være blevet sagt noget i retning, hvilket Justesen formentlig havde gjort for at drille Moos, som 
Justesen var god kollega med. Hertil forklarede han, at det er muligt, men han har ingen erindring 
herom, herunder om drøftelser af hvorfor og hvordan akterne i sagen var blevet makuleret. Ble-
kingegade-sagen var noget, man drøftede på den tid, og selskabet havde to gange haft Peter Øvig 
Knudsen til at holde foredrag på grundlag af sine bøger om Blekingegade-banden. Han blev fore-
holdt, at Moos i sin forklaring for kommissionen den 25. april 2012 blandt andet forklarede, at 
Moos ikke kunne udelukke, at bemærkningen om afbrændingen af akterne var sagt i gemytlighed, 
men at bemærkningen skulle ses i lyset af det forudgående forløb, hvilket førte til, at Moos blev så 
vred over episoden, at Moos gik hjem og i et brev til selskabets formand, rigspolitichef Torsten 
Hesselbjerg, meldte sig ud af bestyrelsen i Politihistorisk Selskab. Hertil forklarede han, at han er 
bekendt med, at Moos på et tidspunkt efter frokosten sendte et brev til Hesselbjerg, hvori Moos 
bad om at blive fritaget for hvervet som bestyrelsesmedlem. Han mindes ikke, at den beskrevne 
episode i Tivoli blev nævnt i dette brev. Det er hans opfattelse, at det var den omstændighed, at 
Moos ikke blev næstformand i bestyrelsen, der førte til, at Moos meldte sig ud.   

Kl. 9.45 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 68 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 30. maj 2012 kl. 9.50 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 Annemette Møller med bisidder advokat John Petersen. 

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. 

Annemette Møller forklarede blandt andet, at hun i 1971 blev cand. jur. og ansat i Københavns 
Politi. Her blev hun i 1982 2. vicedirektør, hvorunder kriminalpolitiet sorterede, og i 1990 blev hun 
1. vicedirektør. Efterfølgende blev hun politimester på Frederiksberg. 

Efterforskningen af røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København 
og drabet på en politibetjent den 3. november 1988 lå i Københavns Politis afdeling C, hvis chef var 
kriminalinspektør Kurt Olsen. Kriminalassistent Niels Bach Christensen ledede den almindelige ef-
terforskning i afdelingen, der desuden havde en specialgruppe, CX-gruppen, som fik særlige opga-
ver tildelt, hvilket også skete i den foreliggende sag. Hendes opgaver i forbindelse med efterforsk-
ningen af Blekingegade-sagen var af overordnet karakter, således at hun ingen bestemte opgaver 
havde og alene blev involveret, når der var specielle problemer. Kurt Olsen kom naturligt til hende 
først, når noget skulle højere op i systemet. Hun blev foreholdt, at Ole Weikop i sin forklaring for 
kommissionen den 9. maj 2012 blandt andet forklarede, at der i forbindelse med efterforskningen 
blev nedsat en styregruppe, der bestod af ledelsen i Københavns Politi og PET, og at gruppen ud 
over hende blandt andre bestod af politidirektør Eefsen, politimester Hanne Bech Hansen og kri-
minalinspektør Per Larsen, mens Weikop ikke selv indgik i gruppen. Hertil forklarede hun, at der 
naturligvis blev holdt møder i Københavns Politis ledelse og med PET om sagen, men hun har ingen 
erindring om, at der blev dannet en egentlig styregruppe. Hun kan dog ikke udelukke, at det var 
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tilfældet. Det var så at sige hende, der koblede Weikop på sagen fra begyndelsen af, idet hun be-
stemte, hvilken advokatur der skulle varetage sagen.  

I forbindelse med efterforskningen af Blekingegade-sagen fik afdeling C tilført ressourcer fra de 
andre afdelinger i Københavns Politi og medarbejdere fra nogle af omegnskredsene, herunder fra 
Lyngby Politi. Baggrunden herfor var, at man havde fået oplysninger, herunder fra PET, som pe-
gede på, at gerningsmændene til røveriet mv. ved Købmagergade Posthus også kunne have begået 
røverier i de pågældende omegnskredse. Hun er ikke klar over, hvorfor man ikke fik medarbejdere 
ind fra alle de berørte omegnskredse, herunder fra Glostrup Politi.  

Samarbejdet med PET i forbindelse med efterforskningen efter røveriet mv. ved Købmagergade 
Posthus blev etableret ret omgående efter gerningstidspunktet, idet PET selv henvendte sig til 
Københavns Politi med oplysninger om Appel-gruppen. Der blev ganske givet afholdt møder med 
PET i anledning af etableringen af samarbejdet, men hun har ingen erindring herom. Hun kan ikke 
udelukke, at hun selv har deltaget i sådanne møder, men i almindelighed var det politidirektøren 
og 1. vicedirektøren, Ole Nørgaard, der varetog kontakten til PET. Det materiale, som PET havde af 
betydning for efterforskningen, blev overgivet til Københavns Politi.   

Da Københavns Politi havde fået materialet ind fra PET og sagerne fra omegnskredsene, blev CX- 
gruppen, der var ledet af kriminalassistent Jørn Moos, sat til at analysere det indkomne materiale 
og udarbejde en sammenfattende rapport herom, hvilket mundede ud i ”Helium-rapporten”. Hun 
erindrer ikke, at der skulle have været forskellige opfattelser hos Københavns Politi og PET af, hvad 
arbejdet med materialet kunne føre til. Da ”Helium-rapporten” forelå, blev den på et møde fore-
lagt Københavns Politis øverste ledelse, herunder Eefsen, Nørgaard og hende, idet der skulle tages 
stilling til, om der var tilstrækkeligt grundlag til at foretage anholdelser i sagen. Hun husker ikke, 
om PET deltog i disse drøftelser. Efter Moos’ forelæggelse af rapporten blev det på selve mødet 
besluttet, at man kunne foretage anholdelser i sagen. Det blev herefter gjort. Hun blev foreholdt, 
at Hanne Bech Hansen i sin forklaring for kommissionen den 23. maj 2012 blandt andet forklarede, 
at Eefsen i første omgang var tilbageholdende med at beslutte, om der skulle foretages anholdel-
ser, men at han skiftede mening inden for et døgn. Hertil forklarede hun, at hun ikke kan huske, at 
Hanne Bech Hansen deltog i mødet, og at det ikke bringer yderligere frem i erindringen.  

Under grundlovsforhørene i Blekingegade-sagen påberåbte anklagemyndigheden sig blandt andet 
mistanke om overtrædelse af den daværende § 114 i straffeloven som fængslingsgrundlag. Hun 
havde været med til drøftelser herom med Weikop. Retten fængslede imidlertid ikke på grundlag 
af denne bestemmelse, hvilket blev taget til efterretning. Hun blev foreholdt internt notat af 19. 
april 1989 ”Vedr. møde med PD og V2 d. 19.4.89 kl. 1o.oo vedr. spm. om kære af byrettens afvis-
ning af at fængsle med henvisning til strfl. § 114 i sagen mod Niels Jørgensen, Peter Døllner m.fl.” 
udarbejdet af Weikop, hvoraf følgende fremgår:  

”Det blev aftalt, at sigtelsen for overtrædelse af strfl. § 114 fastholdes. Der skal ikke i 
særlig grad argumenteres for anvendelsen ud over, hvad der er anført i kæreskriftet 
vedr. Abou-Daya. 
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Indblanding udefra ønskes ikke og må afvises. Hvis der pågår overvejelser om at  
frafalde § 114 må ordren herom komme direkte fra ministeriet.  
…” 

Hertil forklarede hun, at når anklagemyndigheden mente, at sigtelsen vedrørende overtrædelse af 
§ 114 var bæredygtig, måtte man kære byrettens afgørelse, ligesom sigtelsen om overtrædelse af 
§ 114 blev opretholdt, indtil der skulle tages stilling til tiltalerejsningen. Hun mindes ikke, hvad der 
lå bag det citerede om, at ”Indblanding udefra ønskes ikke og må afvises. Hvis der pågår overvejel-
ser om at frafalde § 114 må ordren herom komme direkte fra ministeriet.”. Hun var med i overve-
jelserne om, hvorvidt sigtelsen vedrørende overtrædelse af § 114 skulle opretholdes, og om der 
senere skulle rejses tiltale herfor. Holdningen var, at sigtelsen skulle opretholdes indtil videre, 
hvorefter det måtte briste eller bære, når den senere skulle forelægges videre op i systemet. Hun 
erindrer ikke, hvilke drøftelser der var mellem Københavns Politi og statsadvokaten om anvendel-
sen af § 114. Det endte med, at det blev besluttet ikke at rejse tiltale efter bestemmelsen, hvilket 
hun ganske givet blev underrettet om, men hun husker ikke nærmere herom.  

Hun erindrer ikke, at der var diskussioner mellem Eefsen og rigsadvokat Asbjørn Jensen vedrø-
rende § 114-spørgsmålet. Hun blev foreholdt brev af 5. maj 1989 fra Eefsen til Asbjørn Jensen, 
hvoraf fremgår: 

”… 
Jeg kan påny se, at du udtaler dig til pressen om vores terrorgruppe-sag. 
 
For os her er det ubegribeligt, at rigsadvokaturen overhovedet har kunnet kommen-
tere sagen i pressen og gennem statsadvokaten mundtligt diktere, at § 114 skal fra-
faldes, så sandt som man ikke kender sagen andet end fra pressen. Vi har nærmest 
fået den opfattelse, at den øverste anklagemyndighed ikke er medspiller, men mod-
spiller i sagen. 
 
Jeg har naturligvis ikke kunnet diskutere anvendelsen af straffelovens § 114 med dig 
gennem pressen, og jeg vil foreslå, at du afventer forelæggelsen af sagen til sin tid, 
inden du udtaler dig yderligere.  
 
Det hjælper kun lidt, at du nu - efter at du har hørt, man har fundet våben - er af den 
mening, at ”så er det rigtigt at bruge paragraf 114”. For 114 har nemlig også kunnet 
anvendes – og er af byretten anvendt i PET-kendelser - inden vi fandt de omtalte vå-
ben. 
 
Hvis du havde følt behov for at blive orienteret om sagen - til eget brug uden at gå i 
pressen - ville det have været en let sag at spørge mig. 
…” 

Hertil forklarede hun, at hun ikke mindes at have set dette brev, men hun kan ikke udelukke, at 
det er tilfældet. Brevet bringer ikke yderligere frem i erindringen.  
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Af pressemeddelelse af 9. maj 1989 fra Københavns Politi ved Eefsen fremgår blandt andet: 

 

”… 
i dagspressen og radioen er det blevet anført, at pet ikke videregav oplysninger til kø-
benhavns politi om en persongruppe mistænkt for røverier. 
 
dette kan udlægges sådan, at pet ligefrem har forholdt københavns politi oplysnin-
ger, som kunne have ført til opklaring af røverier eller have forhindret sådanne i at 
blive begået. 
 
en sådan antagelse er der efter københavns politis opfattelse ikke noget holdepunkt 
for.  
 
i forbindelse med efterforskningen helt tilbage i 1982 af røveriet ved vesterport i kø-
benhavn blev københavns politis opmærksomhed - som sædvanligt i den type sager - 
henledt på utallige mulige gerningsmænd, herunder også personer fra den person-
kreds, hvis forhold nu undersøges, men hverken dengang eller senere var der grund-
lag for at rette mistanke mod nogen fra denne personkreds for røveri. 
 
da efterforskningen i anledning af købmagergade-sagen indledtes, var det en selv-
følge, at man interesserede sig for kendsgerningerne omkring tidligere begåede, men 
uopklarede røverier. 
 
det var imidlertid ikke muligt på det tidspunkt at finde nogen forbindelse mellem be-
stemte personer og købmagergade-røveriet. først efter en meget intensiv analyse, fo-
retaget af københavns politi, pet og personale fra politikredse i københavns omegn af 
de større uopklarede røverier m.v. i storkøbenhavn, skabtes grundlaget for i begyn-
delsen af april 1989 at aktionere mod den omhandlede personkreds, hvilket har ført 
til de nu rejste sigtelser. 
 
under hele efterforskningen har der efter københavns politis opfattelse været et tæt 
og velfungerende samarbejde mellem pet og københavns politi. 
…” 

Foreholdt dette, forklarede hun, at det ikke var en ekspedition, som hun selvstændigt havde med 
at gøre, men hun var dengang ganske givet orienteret herom.  

Hun blev foreholdt blandt andet følgende fra notat af 23. december 1988 til hende udarbejdet af 
Jørn Moos: 
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”… 
Lyngby Politi siger, at der blev ”lagt låg på sagen” fra justitsministeriets side i forbin-
delse med retsanmodningerne vedr. de 2 anholdte arabere samt udlevering af de 6 
millioner til undersøgelse her i landet. 
I PET findes ingen notater i sagen – hvoraf at der noget steds skulle ”være lagt låg 
på” – PET har stillet alt materiale til rådighed for sagen. 
...” 

Hertil forklarede hun, at hun ikke husker det pågældende notat, men når det er stilet til hende, har 
hun utvivlsomt fået det. Hun husker lidt om selve sagen fra Lyngby, men hun husker ikke noget om 
selve notatet eller den deri nævnte problemstilling. Hun vil tro, at hun er gået videre til Eefsen 
med spørgsmålet. Hun husker ikke, om de foretog sig noget i anledning af notatet, og hun mener 
ikke, at de i den anledning henvendte sig til ministeriet. Hun blev foreholdt, at Moos i sin forklaring 
for kommissionen den 25. april 2012 blandt andet forklarede, at det var hans ønske, at der på 
grundlag af notatet blev rettet henvendelse til ministeriet. Hertil forklarede hun, at det ikke brin-
ger yderligere frem i erindringen. Hvis det var kommet til en henvendelse, ville det have været 
naturligt, at det var sket på departementschefniveau, og at det således var Eefsen, der havde hen-
vendt sig til departementschefen. Hun blev foreholdt, at Moos i sin forklaring for kommissionen 
blandt andet forklarede, at det var på baggrund af udtalelser fra medarbejdere hos Lyngby Politi, 
at han udarbejdede notatet. Hertil forklarede hun, at det ikke bringer noget frem i erindringen. 
Det har i givet fald været Lyngby Politis ledelse, der måtte tage stilling hertil, og der kom ikke hen-
vendelser fra ledelsen i Lyngby Politi til Københavns Politi herom. Hun blev foreholdt, at Moos vi-
dere har forklaret for kommissionen, at hun efter modtagelsen af notatet vendte tilbage og på et 
møde oplyste, at der ikke fra nogens side var lagt låg på sagen. Hertil forklarede hun, at hun ikke 
erindrer dette, men hun kan ikke udelukke, at det var tilfældet. Hvis hun gav en sådan meddelelse 
til Moos, var lederen af afdeling C givetvis med inde over. Hun husker imidlertid ikke et eventuelt 
møde om spørgsmålet, herunder om Per Larsen deltog heri.  

Politiadvokat Finn Christiansen stod for udarbejdelse af anklageskriftet i Blekingegade-sagen. Han 
havde i denne forbindelse kontakt med statsadvokat H.C. Abildtrup, som han drøftede forholdene 
i sagen med. Hun husker ikke, om Finn Christiansen udarbejdede en egentlig indstilling til statsad-
vokaten om tiltalerejsningen. Hun blev foreholdt, at Finn Christiansen i sin forklaring for kommis-
sionen den 9. maj 2012 blandt andet forklarede, at det ikke var tilfældet. Anklageskriftet blev ud-
arbejdet i en form for samarbejde med statsadvokaten. Hertil forklarede hun, at det kan være, at 
det var på dette tidspunkt, at statsadvokatfuldmægtig Vibeke Uldal lidt usædvanligt kom ned og 
sad hos Københavns Politi og arbejdede sammen med Finn Christiansen på sagen. Hun ved imid-
lertid ikke nærmere herom, idet hun ikke var involveret i udarbejdelsen af anklageskriftet. Hun 
erindrer ikke, hvornår det blev besluttet ikke at rejse tiltale efter § 114. Det har formentlig været 
statsadvokaten, der traf afgørelse herom. Hun blev foreholdt, at Finn Christiansen i sin forklaring 
for kommissionen videre blandt andet forklarede, at Abildtrup ringede til ham og meddelte, at der 
ikke skulle rejses tiltale for overtrædelse af straffelovens § 114, og at han herefter sikkert oriente-
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rede hende om. Hertil forklarede hun, at det har Finn Christiansen givetvis gjort, da det var et væ-
sentligt punkt, som de tidligere havde drøftet, men hun har ingen erindring herom.  

Hun var ikke involveret i den oprindelige efterforskning af røveriet mod Daells Varehus den 22. 
december 1986 og har ikke hørt om nogen henvendelse fra PET til Københavns Politi i tæt forbin-
delse med, at røveriet fandt sted.       

Kl. 10.25 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 69 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 30. maj 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 Henning Fode med bisidder advokat Poul Heidmann. 

Bisidderne advokat John Petersen, advokat Ebbe Mogensen, 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. 

Henning Fode forklarede blandt andet, at han i januar 1974 blev juridisk kandidat. I april 1976 be-
gyndte han som fuldmægtig i Justitsministeriet. Han husker ikke præcis, hvornår han kom til det 
daværende 3. kontor, politikontoret, men det var formentlig omkring 1981/82. Her var han indtil 
den 1. december 1983, hvor han blev konstitueret som kontorchef i Justitsministeriets 2. kontor. 
Den 1. november 1984 blev han politimester i PET, hvilket han var indtil 1. oktober 1987, hvor han 
blev vicerigspolitichef med ansvar for de operative afdelinger. 1. september 1989 kom han tilbage 
til Justitsministeriet som afdelingschef, hvilket han var indtil 1. juni 1995, hvor han blev rigsadvo-
kat. Den 1. august 2007 fik han sin nuværende stilling som kabinetssekretær.   

Politikontoret behandlede blandt andet sager om retshjælp og udlevering til og fra Danmark i 
straffesager. Den type sager var i hvert fald dengang en lille smule besværlige, idet sagsgangen var 
meget formaliseret. Det betød imidlertid også, at sagerne var udmærkede at bruge til oplæring, 
hvorfor det sædvanligvis var de lidt yngre medarbejdere, der behandlede disse rutinesager, hvor-
efter sagerne typisk blev lagt til souschefen. Det skete en gang imellem, at kontorchefen blev in-
volveret i sager af den type.    

Retsanmodninger fra Danmark til udlandet ville typisk udspringe af, at den lokale politikreds i en 
konkret sag havde brug for at få gennemført særlige efterforskningsskridt i udlandet, eller havde 

Blekingegade-kommissionen 
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et ønske om udlevering. Sagsgangen ville sædvanligvis være således, at politikredsen indhentede 
fornøden tilladelse hos den lokale byret til at begære et efterforskningsskridt i udlandet eller udle-
vering fra udlandet, hvorefter sagen ville blive sendt til statsadvokaten og videre til Justitsministe-
riet, der ville formulere begæringen i overensstemmelse med formalia i henhold til konventio-
nerne på området. Derefter ville begæringen blive oversendt til Udenrigsministeriet, der over-
sendte den til det pågældende lands udenrigsministerium, der ville formidle begæringen videre i 
dette lands system. Sagen skulle således ikke sendes gennem rigsadvokaten til Justitsministeriet.     
 
I sagen om udlevering fra Frankrig af to personer med tilknytning til PFLP, der var mistænkt for at 
have forbindelse til røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 
1983, samt om udlevering og undersøgelse af de danske pengesedler, som de to nævnte personer 
var i besiddelse af, da de blev anholdt i Paris, mener han, at der blev anvendt en metode, som man 
brugte i hastesager. Metoden gik ud på at fremsende en hasteanmodning gennem Interpol til det 
andet lands myndigheder, hvorefter denne anmodning blev fulgt op af en formel retsanmodning, 
der skulle komme meget hurtigt og umiddelbart derefter. Formålet med hasteanmodninger var at 
undgå, at beviser blev ødelagt, og at mistænkte personer fik mulighed for at stikke af. Justitsmini-
steriet ville typisk ikke være involveret i kommunikationen med Interpol og de udenlandske myn-
digheder inden fremsendelsen af den formelle retsanmodning. Han husker ikke, om han var invol-
veret i behandlingen af sagen fra Lyngby, da Justitsministeriet fik den ind i juni 1983. Hen mod 
slutningen af efteråret 1983 var han meget involveret i sagen.   

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-
nativt anmodes om frigivelse af de beslaglagte pengesedler til Rigspolitichefen, CFI, mod, at Natio-
nalbanken sender et tilsvarende beløb til den kompetente franske myndighed. Desuden blev han 
foreholdt brev af 6. juli 1983 fra Justitsministeriet til det franske Justitsministerium underskrevet 
af kontorchef Peter Rhedin, hvoraf blandt andet fremgår: 

”Politimesteren i Lyngby efterforsker for tiden en sag vedrørende væbnet røveri af 
8.304.800 danske kr. fra en pengetransport forøvet den 2. marts 1983. 
I den anledning har dommer Sølling, Lyngby ret, under henvisning til art. 3 i den eu-
ropæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager, fremsat 
vedlagte retsanmodning af 28. juni 1983 til vedkommende myndighed i Frankrig om, 
at der må blive foretaget en undersøgelse for fingeraftryk på de hos de i Frankrig 
fængslede Mohamed Abdel Rahman Toman (Gazi), … og Hassan Mahmood Munder… 
fundne 6 mill. danske kr., er er taget i bevaring af det franske toldvæsen. 
Med henvisning til sagens nærmere omstændigheder henvises til vedlagte sagsfrem-
stilling af 3o. juni 1983 fra politimesteren i Lyngby. 
Under henvisning til vedlagte udskrift af retsbogen af 28. juni 1983 skal man anmode 
Dem om at yde den fornødne bistand til gennemførelsen af retsanmodningen. 
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Der vedlægges kopi af de relevante danske lovbestemmelser samt oversættelse til 
fransk af sagens dokumenter. 
Den nærmere aftale om retsanmodningens praktiske gennemførelse kan træffes di-
rekte med politimesteren i Lyngby …, eventuelt gennem Interpol. 
Det tilføjes at den i retsbogsudskriften omtalte retsanmodning af 14. april 1983 på 
grund af sagens hastende karakter er fremsat direkte gennem Interpol. Retsanmod-
ningen af 14. april 1983 er imødekommet af Cour d´Appel de Paris, Tribunal de Gran-
de Instance D´Evry Parquet, den 27. april 1983. 
 …” 

Hertil forklarede han, at henset til det stjålne beløbs størrelse var sagen kendt af kontorets med-
arbejdere, herunder ham. På det tidspunkt var der ikke grundlag for, at sagen skulle højere op end 
på kontorchefniveau.  
 
Foreholdt retten i Lyngbys kendelse af 16. august 1983 om varetægtsfængsling af de to arabere, 
samt retsanmodning af 16. august 1983 fra retten i Lyngby om udlevering fra Frankrig af de to 
fængslede arabere til Danmark under henvisning til den europæiske konvention af 13. december 
1957 om udlevering af lovovertrædere og om beslaglæggelse af 6 millioner danske kr., som de to 
arabere var i besiddelse af ved deres anholdelse, forklarede han, at han ikke præcist husker, hvilke 
drøftelser man da havde om sagen i Justitsministeriet. I øvrigt havde Frankrig ikke tiltrådt den eu-
ropæiske konvention af 13. december 1957 om udlevering af lovovertrædere, som derfor ikke 
fandt anvendelse. Der forelå heller ingen bilateral aftale mellem Danmark og Frankrig om udleve-
ring af lovovertrædere. Derfor var Frankrig ikke folkeretligt forpligtet til at udlevere de to arabere 
til Danmark, og udlevering skulle ske efter nationale franske regler. Derimod havde Frankrig til-
trådt den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager, som om-
fattede de foreliggende begæringer vedrørende efterforskningsskridt med hensyn til at sikre fin-
geraftryk på pengesedlerne.   

Sagsbehandlingsmæssigt betød det ikke noget, at Frankrig ikke havde tiltrådt udleveringskonven-
tionen. Sager om udlevering blev normalt fremsendt til Frankrig på samme måde, som hvis Frank-
rig havde tiltrådt konventionen. Man henholdt sig formentlig til det, som man kan kalde internati-
onal courtoisie, hvorefter lande, der var så nærtstående, som de europæiske lande var på davæ-
rende tidspunkt, var interesseret i at samarbejde med hinanden, men altså ikke på et folkeretligt 
forpligtende grundlag, men på et nationalt grundlag. Under alle omstændigheder skulle det be-
vismæssige grundlag for en udlevering naturligvis være til stede. Det, man så måske forstod på et 
senere tidspunkt - hvilket fremgik af referaterne fra den danske generalkonsul i Paris, der sad med 
sagerne - var, at franskmændene i den foreliggende sag gav udtryk for, at de ikke var interesseret i 
at udlevere de to arabere. Også derfor måtte man sikre sig, at det bevismæssige grundlag var i 
orden for ikke at risikere at få en blank afvisning under henvisning til formalia. Efter Justitsministe-
riets opfattelse var man ikke forpligtet til at lægge rettens bevisvurdering til grund i denne type 
sager. Der foregik således også en materiel prøvelse hos ministeriet. Nogen gange sendte man 
sagen tilbage til politikredsen med en tilkendegivelse om, at grundlaget ikke var i orden, og at man 
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måtte bede om, at der blev foretaget yderligere efterforskning, inden man ville fremsende rets-
anmodningen. I den foreliggende sag mente Justitsministeriet, at udleveringsbegæringen ikke ville 
blive imødekommet, hvis der ikke kom stærkere beviser end det blotte forhold, at de to arabere 
havde været i besiddelse af 6 millioner danske kroner, uanset at de to araberes besiddelse af det 
store pengebeløb i danske kroner 6-8 uger efter røveriet gjorde, at der var meget, som pegede på, 
at der kunne være noget om det. I sager af denne karakter var det typisk ikke hele politiets sag, 
som blev indsendt til ministeriet sammen med retsanmodningen. Ministeriet ville sædvanligvis få 
de bilag ind, som hægtede de mistænkte op på en forbindelse til kriminaliteten. Han husker ikke 
præcist, hvilket materiale der fulgte med fra politiet dengang, og det kan være svært for ham at 
huske, hvad han selv oplevede på daværende tidspunkt, og hvad der er rekapituleringer ud fra, 
hvad han senere har læst i forbindelse med dels PET-kommissionens undersøgelse dels under for-
beredelsen til denne afhøring i Blekingegade-kommissionen. Efter underhåndsmeldingerne fra 
Frankrig stod det imidlertid klart for Justitsministeriet, at uden en kobling mellem pengene og rø-
veriet i Lyngby, så ville en anmodning om udlevering af de to arabere ikke blive imødekommet. 
Det var derfor, at begæringen om undersøgelse af pengesedlerne eller indpakningen af dem for 
fingeraftryk blev sat i værk.  

Han blev foreholdt brev af 17. august 1983 fra politimesteren i Lyngby til Statsadvokaten for Sjæl-
land, hvor det indstilles, at der i overensstemmelse med retsanmodningen 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 beslaglæg-
gelse af de 6 millioner danske kroner. Af brevet fremgår yderligere blandt andet: 

”… 
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 man i Justitsministeriet på et ret tidligt tidspunkt vidste, at PET kendte til 
de to arabere, idet de havde været i Danmark i 1982, og at den franske efterretningstjeneste var 
bekendt med, at de var tilknyttet PFLP. Ham bekendt vidste man i Justitsministeriet ikke mere, end 
hvad der fremgik af den oven for citerede kildeoplysning. En sådan kildeoplysning kunne ikke bru-
ges til andet end at retningsstyre efterforskningen. Han husker ikke, hvornår man i Justitsministe-
riet blev klar over de franske myndigheders holdning til spørgsmålet om udlevering af de to ara-
bere. Sagen som helhed tog sin begyndelse i april 1983, og det blev mere og mere klart, jo længere 
man kom hen på efteråret 1983, hvad franskmændenes holdning var. Han husker ikke, om man på 
dette tidspunkt i august 1983 var klar over, at franskmændene ville trænere fingeraftryksundersø-
gelsen. Baggrunden for, at anmodningen om udlevering ikke blev videresendt på dette tidspunkt, 
var, at der som nævnt skulle mere til for at kunne begære de to arabere udleveret, end det forhold 
alene at de havde været i besiddelse af de 6 millioner danske kroner. Han husker ikke præcist, 
hvordan man i Justitsministeriet på dette tidspunkt nåede frem til, at man ikke ville videresende 
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retsanmodningen. Hvis grundlaget for en retsanmodning ikke var i orden, var anklagemyndighe-
den ud fra objektivitetsprincippet nødt til at undlade at fremme den, og de fik en voksende for-
nemmelse af, at sagen ikke kunne holde, hvis man ikke fik yderligere, der støttede, at de 6 millio-
ner danske kroner stammede fra røveriet i Lyngby, men hvornår denne fornemmelse begyndte, 
kan han ikke huske.  

Han blev 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 Lyngby Politi blandt andet om samtale 
mellem dommer Sølling og den franske undersøgelsesdommer, hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 
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 man var nødsaget til at bede franskmændene om straks at foretage fin-
geraftryksundersøgelse af alle sedlerne, og derfor tilbød man som bistand fra dansk side at sende 
en medarbejder fra CFI til Frankrig. Han ikke har nogen præcis erindring om drøftelserne herom, 
eller hvem der deltog heri.   

Han blev foreholdt telegram af 31. oktober 1983 fra konsul ved Den danske ambassade i Paris, 
Bent Andersen, til Udenrigsministeriet videresendt af Udenrigsministeriet den 1. november 1983 
til Justitsministeriets 3. kontor. Af telegrammet fremgår blandt andet: 

” r a m m e f o r t r o l i g t 
 
p r i o r i t e t  
 
eventuel udlevering til danmark: 
… 
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 gen-
nem fransk udenrigstjeneste. 
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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 man på dette tidspunkt var klar over, at der var kræfter i Frankrig, som 
arbejdede for, at udleveringen af de to arabere ikke skulle blive gennemført.  

Af telegram af 4. november 1983 fra Bent Andersen til Udenrigsministeriet videresendt af Uden-
rigsministeriet den 7. november 1983 til Justitsministeriet fremgår blandt andet: 

”generaladvokaten ved appelretten i paris har oplyst, at fastsaettelsen af retsmoedet 
er blevet udsat paa grund af de undersoegelser, der for oejeblikket finder sted som 
foelge af den danske dommers retsanmodning (undersoegelser af fingeraftryk). da-
toen vil formentlig blive fastsat i begyndelsen af december og retsmoedet vil for-
mentlig finde sted i midten af december. 
da der ikke er indgaaet udleveringsaftale mellem danmark og frankrig, tillader am-
bassaden sig at henlede opmaerksomheden paa, at frankrig kun er forpligtet til at op-
retholde varetaegtsfaengsling i 20 dage af en person, mod hvem der er indgivet udle-
veringsanmodning. 
advokat marie-france schmidlin har paany rettet henvendelse til l’institut fracais de 
droit compare, som har foretaget oversaettelse af en del af den danske strafferets-
lovgivning m.v. for hende. ifoelge advokaten har toman og ghazy ikke vaeret i dan-
mark i 1983. de har derimod vaeret paa et 48-timers ophold i danmark i 1982, hvor 
de havde kontakt med en derboende palaestinenser, som skulle have opnaaet dansk 
nationalitet, og som i 1982 blev ekskluderet af olp paa grund af svig og underslaeb. 
ioevrigt havde advokaten beklaget sig over de mange rettergangsfejl, som der skulle 
vaere sket, baade fra dansk som fra fransk side i denne sag. 
...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at man i Justitsministeriet som nævnt på et ret tidligt tidspunkt 
var klar over, at de to arabere havde tilknytning til PFLP. PET havde registreret de to arabere i for-
bindelse med, at de havde været i Danmark i 1982, og der havde været kontakt mellem PET og 
den franske efterretningstjeneste vedrørende de to arabere, men der var ham bekendt ikke drøf-
telser om, hvorvidt man burde undlade at begære de to arabere udleveret til Danmark af frygt for, 
at PFLP eller andre organisationer måtte forsøge at true dem ud af fængslet, begå terroraktioner 
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eller lignende. Hvis der havde været sådanne drøftelser, ville han ikke have været involveret heri. 
Drøftelser mellem PET’s politimester og Justitsministeriet foregik alene med departementschefen. 
Hvis PET var bekymret for konsekvenserne af udlevering af de to arabere til Danmark, da ville det 
derfor være departementschefen, som PET’s politimester ville have kontaktet.    

Foreholdt, at ovenstående telegram af 4. november 1983 blev videresendt fra Justitsministeriet til 
Lyngby Politi ved påtegning underskrevet af ham, forklarede han, at han ikke husker baggrunden 
for, at det var ham, som skrev under. På dette tidspunkt var han blevet mere involveret i sagen, 
idet der skulle lægges en strategi for sagens videreførelse. Drøftelserne blandt andet mellem ham 
og Rhedin gik ikke på, hvorvidt man skulle forsøge at få de to arabere udleveret, men på hvordan 
sagen skulle køres videre med de besværligheder, der var forbundet med den, herunder proble-
merne vedrørende det retlige grundlag og franskmændenes modstand. Han er ikke bekendt med, 
om Rhedin drøftede sagen med afdelingschefen eller departementschefen, men han tror ikke, at 
det var tilfældet, idet Rhedin i givet fald ville have fortalt ham det.   

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 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. 
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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.”  
 

Hertil forklarede han, at han ikke husker drøftelser med Udenrigsministeriet om, hvordan man 
skulle forholde sig i sagen. I Justitsministeriet betragtede man Udenrigsministeriet som ren og 
skært ekspeditionskontor i denne type sager, og Herluf Hansen skulle blot videresende de sager, 
der blev sendt over til Udenrigsministeriet fra Justitsministeriet. Derimod havde Justitsministeriet 
glæde af tilbagemeldingerne fra konsulatet i Paris om, hvordan franskmændene reagerede på 
henvendelserne, således at man kunne agere herpå. Han tror ikke, at Herluf Hansen har dannet sin 
mening om sagen ud fra telefonsamtaler med Justitsministeriet. Han tror, at Herluf Hansen har  
ment, at det gik for langsomt. 

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. 
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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.”  
 

Hertil forklarede han, at notitsen er fra 8 dage inden, at han forlod kontoret, og det er derfor for-
mentlig en samtale med ham, der refereres til. Han mener ikke på noget tidspunkt at have talt 
med Bent Andersen. Han talte med Herluf Hansen, der refererede videre til Bent Andersen. Det 
citerede må derfor være Bent Andersens referat af samtaler med Herluf Hansen, som havde talt 
med ham. Foreholdt, at han for PET-kommissionen i sin forklaring den 5. august 2008 blandt andet 
forklarede, at han ikke ville betvivle, at det citerede punkt 2) i ovenstående notits var udtryk for 
Justitsministeriets holdning på det tidspunkt, forklarede han, at det ikke var påkrævet med beviser 
for de to araberes skyld, men der skulle skabes en mere bestyrket mistanke end den begrundede 
mistanke, der lå til grund for Retten i Lyngbys varetægtsfængsling af de to arabere, om, at de på-
gældende havde været involveret i røveriet i Lyngby, eller at pengene stammede fra røveriet. For 
eksempel kunne man have skabt en kraftigere formodning, hvis man kunne bevise, at de to ara-
bere havde været i Danmark omkring gerningstidspunktet og derefter havde forladt Danmark, 
hvilket man imidlertid ikke kunne. En anden mulighed var fingeraftryk på pengesedler eller lig-
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nende, der kunne bevise, at de stammede fra bankrøveriet. Det kunne være fingeraftryk fra bank-
røverne eller bankpersonalet. Det lykkedes ikke at skaffe den kobling mellem pengene i Paris og 
røveriet i Lyngby, der var nødvendig for at overbevise franskmændene om, at beviset også ville 
holde i retten. Hvis de to arabere kom til Danmark, ville de ikke kunne dømmes for noget, og de 
ville formentlig ikke udtale sig, blot fordi de var kommet hertil. Der var derfor ingen forventning 
om, at man ville kunne få noget som helst ud af at få de pågældende personer udleveret til Dan-
mark, hvis ikke man fik koblet pengene på bankrøveriet.   

Han har læst PET-kommissionens beretning vedrørende Poul Lundbæk-Andersens forklaring om, 
at den ansvarlige ledelse i Justitsministeriet måtte have gjort sig overvejelser om den situation, 
som Danmark ville bringe sig i, hvis de to arabere blev udleveret til Danmark. Han var imidlertid 
ikke selv bekendt med overvejelser af en sådan karakter. I politikontoret drejede sagsbehandlin-
gen sig på dette tidspunkt alene om mistankekravet, og hvor bestyrket det i givet fald var.     

Han blev foreholdt, at det 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. 
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. 
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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 det kan være, at Herluf Hansen efterhånden var blevet frustreret, for 
Udenrigsministeriet var ikke på noget tidspunkt koblet af sagen. Justitsministeriet var bekendt 
med tanken om at ombytte alle pengesedlerne, og det havde været drøftet, men franskmændene 
var meget besværlige vedrørende dette spørgsmål. Når franskmændene sagde, at det kunne tage 
flere år at gennemføre fingeraftryksundersøgelserne af pengesedlerne, og de ikke ønskede at få 
bistand fra en medarbejder fra CFI, kunne det tages som et indicium for, at franskmændene øn-
skede at trænere sagen. Ud fra Bent Andersens indberetninger kunne Justitsministeriet kun op-
fatte franskmændenes manglende samarbejdsvilje som udtryk for, at franskmændene reelt ikke 
ønskede at samarbejde om udlevering af de to arabere. Franskmændene ville heller ikke sende 
pengesedlerne til undersøgelse i Danmark, og det endte da også med, at alle pengene gik i den 
franske statskasse. Dog blev nogle af pengesedlerne i 1985 sendt til Danmark fra Frankrig. Sed-
lerne blev undersøgt, men der blev ikke fundet relevante fingeraftryk på dem.  

Af telex af 7. december 1983 til Justitsministeriet, attention: Kontorchef P. Rhedin, fra konsul Bent 
Andersen, fremgår blandt andet: 
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”… 
 
FORTROLIGT  -  HASTER 
 
UNDER HENVISNING TIL TELEFONSAMTALE AF D.D. BEKRAEFTES HERVED DE AF KA-
BINETSDIREKTOER BLANTARD D.D. FREMSATTE TILBUD VEDROERENDE UDLEVE-
RINGSSAGEN TOMAN OG GHAZY:  

1) PENGESEDLERNE, I HVILKEN DER ER FORETAGET ARREST, FORBLIVER I FRANKRIG, 
INDTIL UNDERSOEGELSEN SOM FINDER STED I FRANKRIG ER TILENDEBRAGT. 

2) DEN TEKNISKE UNDERSOEGELSE AF SEDLERNE FULDFOERES. DER ER INDTIL D.D. 
UNDERSOEGT EN FJERDEDEL AF SEDLERNE OG DET VIL TAGE CIRKA 6 MAANEDER AT 
UNDERSOEGE DE RESTERENDE SEDLER. 

3) DERSOM DER FOERES BEVIS FOR, AT TOMAN OG GHAZY HAR GJOERT SIG SKYL-
DIGE I TYVERI AF DE PAAGAELDENDE SEDLER, VIL SEDLERNE BLIVE 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 BE-
STRAEBER SIG PAA AT FREMSKAFFE DET NOEDVENDIGE BEVIS OG UNDERRETTE 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 da havde forladt 3. kontor, men han kendte godt udfaldet af sagen, 
der på nær spørgsmålet vedrørende pengesedlerne fandt sin endelige afslutning omkring den 12. 
– 14. december 1983.   

Da han 1. november 1984 tiltrådte som chef for PET, fik han en indføring i de løbende efterforsk-
ninger og problemkomplekser, som PET beskæftigede sig med, herunder en opdatering på den 
viden, som PET havde om Appel-gruppen, og den efterforskning, der havde kørt mod gruppen fra 
en gang i slutningen af 70’erne. Hans introduktion til Appel-gruppen tog udgangspunkt i færdsels-
drabet på Jens Holger Jensen. Det var hans indtryk, at Appel-gruppen var interessant, idet de begi-
venheder, der havde været i Århus, var ganske specielle for et land som Danmark, og det var i rea-
liteten ret voldsomme forhold. Hvis man så det i sammenhæng med, hvad der i øvrigt skete i de 
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vesteuropæiske lande på daværende tidspunkt, så havde der været grund til at være nervøs for, 
om ”DSB” og en anden gruppe kunne have udviklet sig til byguerilla-grupper, som man så det i 
Tyskland, Frankrig og Italien. Han blev orienteret om, at der var en forbindelse mellem Appel-
gruppen og PFLP. Appelgruppen interesserede PET af to årsager. Der var selvfølgelig risikoen for 
etablering af danske terrorgrupper. Herudover viste PET’s efterforskning af PFLP, at Appelgruppen 
var en vigtig del af PFLP’s kontakter ind i Danmark. Herigennem blev PET opmærksom på de per-
soner, der senere også var kernen i Appel-gruppen. Han blev også orienteret om, at der i forbin-
delse med efterforskningen mod Appel-gruppen efter Jens Holger Jensens død var fremkommet 
oplysninger, som muligvis kædede Appel-gruppen sammen med sagen om frihedsberøvelse og 
forsøg på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980.  

Efter Jens Holger Jensens død var sagerne i Århus vedrørende DSB ebbet ud, og den resterende del 
af Appel-gruppen forekom ikke specielt interessant i begyndelsen af hans periode som politime-
ster i PET. Som det fremgår af PET-kommissionens beretning var PET’s interesse for gruppen ned-
kølet i perioden fra 1982 til omkring 1985/86, hvor PET begyndte at interessere sig for gruppen 
igen. Han mener ikke, at man i PET havde foretaget egentlige efterforskningsskridt mod Appel-
gruppen vedrørende røveriet i Lyngby. Det var PFLP-vinklen i sagen, som interesserede PET.  

Han har læst, at PET var involveret i at tilvejebringe fingeraftryk fra Appel-gruppens medlemmer til 
brug for sammenligning med fingeraftryk fra pengesedlerne i Paris i forbindelse med efterforsk-
ningen af røveriet i Lyngby, men det er ikke noget, som han har nogen præcis erindring om. I for-
bindelse med de forskellige røverier var der et samarbejde mellem PET og de berørte politikredse. 
PET kunne bistå med teknisk ekspertise på nogle områder såsom med rumaflytning og fremskaf-
felse af fingeraftryk, men det var ikke PET’s opgave at efterforske røverierne. Han blev foreholdt, 
at det fremgår af akter fra PET, at PET udlånte fingeraftryk af nogle af Appel-gruppens medlemmer 
til Lyngby Politi i november 1985. Hertil forklarede han, at han ikke vil udelukke, at han var infor-
meret herom, men det var ikke noget, som krævede hans godkendelse. Det ville typisk være kri-
minalinspektør Per Larsen, som var inde over godkendelse af bistand til det åbne politi f.eks. med 
fremskaffelse af fingeraftryk. I øvrigt var det hans indtryk, at der på det tidspunkt, hvor han tiltråd-
te hos PET, hverken hos PET eller hos Lyngby Politi foregik nogen synderlig efterforskning af røve-
riet i Lyngby. Det var en uopklaret sag, der selvfølgelig lå og ventede på, at der måske kom et gen-
nembrud, men der var ikke egentlig aktiv efterforskning i sagen mere, hvorfor der ud over bistan-
den vedrørende fingeraftryk heller ikke skete videre fra PET´s side. 

I tiden op til røveriet mod en pengetransport fra Privatbanken i Herlev den 3. december 1985 fulg-
te PET ikke Appel-gruppen aktivt. Fra aflytningerne af de herboende PFLP-folk fik PET en gang i 
mellem en hint om Appel-gruppen, men der var ikke målrettet efterforskning mod Appel-gruppen. 
Tidligere målrettet efterforskning mod Appel-gruppen havde ikke givet nogen resultater, og hen-
set til ressourceanvendelsen og retsplejelovens mistankekrav havde PET taget aflytningerne mod 
gruppen ned. Der var således som nævnt en periode fra 1982/83 til 1986, hvor operation Pineap-
ple blev iværksat, hvor PET ikke havde en specielt aktiv efterforskning, hvis overhovedet nogen, 
mod Appel-gruppens medlemmer. Han er bekendt med, at der var kontakt mellem PET og Gladsa-
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xe Politi i forbindelse med Gladsaxe Politis efterforskning af røveriet i Herlev, og at PET i den sam-
menhæng pegede på Appel-gruppens medlemmer som værende interessante. Han ved ikke, om 
hans kendskab hertil stammer fra gennemgang af sagens dokumenter i forbindelse med denne 
afhøring, eller det er noget, som han husker. Det var ikke nødvendigt, at han blev involveret i en 
sådan kontakt mellem Gladsaxe Politi og PET. Det kan have været Per Larsen eller en af sektions-
lederne, der henvendte sig til Gladsaxe Politi for at sige, at man måske for en ordens skyld burde 
interessere sig for disse 4-5 personer. Det kunne være dem, men det kunne også være mange an-
dre. På samme måde som i Lyngby-sagen -man gav navnene som et hint. Som politimester skulle 
han ikke involveres i, om nogen fra Gladsaxe Politi var ude hos PET i forbindelse med efterforsk-
ningen af røveriet. Hvis han dengang hørte om det, kan han i hvert fald ikke i dag huske det.   

Af telex af 21. februar 1986 ”Vedr.: Danske PFLP-tilhængere, Jensen og Jørgensen.” udarbejdet af 
PET som svar på telex af 19. december 1985 fra en fremmed tjeneste 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. 

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

Foreholdt dette, forklarede han, at en telex som denne på baggrund af en rutineforespørgsel fra 
en venligtsindet tjeneste ikke ville komme op på politimesterniveau.  

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

Han husker ikke, hvordan PET fik kendskab til anholdelsen af Niels Jørgensen den 3. juni 1986 på 
Lobeliavej på Amager for forsøg på biltyveri m.v., og han kan ikke huske at have været involveret i 
sagen, men han kan ikke udelukke, at han blev orienteret herom, selv om det set med PET’s øjne 
var en lidt mindre rutinesag, der måske kunne udvikle sig. PET blev trods alt koblet på sagen. Fra 
rapporterne i sagen kan man blandt andet se, at PET blev inddraget i undersøgelsen af en Storno-
radio og et falsk kørekort, som Niels Jørgensen havde været i besiddelse af ved anholdelsen. Det 
er imidlertid ikke noget, han kan huske, og som politimester har han ikke været involveret heri. 
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Han blev foreholdt teknisk erklæring af 23. juni 1986 fra Rigspolitiets Tekniske Afdeling til station 4 
vedrørende det forfalskede kørekort. Af rapporten fremgår blandt andet: 

”… 
KONKLUSION 
Det kan efter endt undersøgelse med sikkerhed udtales, at førerbeviset er en total-
forfalskning. Ved en sammenligning med afdelingens samling af falske førerbevi-
ser/kørekort er det konstateret, at der er tale om en kendt forfalskningstype, der en 
gang tidligere er registreret her i afdelingen jfr. sag fra Århus … 
…” 

Hertil forklarede han, at han ikke husker at være blevet orienteret herom, men det kan meget vel 
have været tilfældet, da det skete samtidig med, at der pågik overvejelser om at genetablere ef-
terforskningen mod Appel-gruppen. I øvrigt var det ikke hans, men Per Larsens opgave at lede ef-
terforskningen.  

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

Af påtegning af 30. juni 1986 på kopi af ovennævnte rapport af 27. juni 1986 fremgår blandt an-
det:  

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

Foreholdt dette, forklarede han, at det uomtvisteligt krævede drøftelser på ledelsesniveau at af-
sætte ressourcer til efterforskning af Appel-gruppen, idet det ville gå ud over kapaciteten alle an-
dre steder hos PET, men han husker ikke særlige drøftelser herom. PET havde en begrænset kapa-
citet, og den måtte prioriteres. Det krævede meget betydelige ressourcer at efterforske mod per-
soner, der var meget sikkerhedsbevidste, som Appel-gruppens medlemmer var. Han blev fore-
holdt, at der omkring dette tidspunkt blev etableret kontakt mellem Appel-gruppen og PFLP, samt 
at det af en aflytning af Hassan Abu-Daya fremgik, at denne havde mødt Torkil Lauesen, hvilket 
blandt andet førte til, at PET ville tage nye fotos af medlemmerne i Appel-gruppen. Hertil forkla-
rede han, at han ikke i dag husker efterforskningen mod Appel-gruppen ned i sådanne detaljer.  

Han blev foreholdt rapport af 25. juli 1986 ”Vedr. Niels JØRGENSEN …” udarbejdet af PET, hvoraf 
blandt andet fremgår: 

”… 
Kørekortet, som Niels JØRGENSEN var i besiddelse af, er af teknisk afdeling i Køben-
havns blevet undersøgt, der er fremkommet følgende konklusion: 
 

Det kan efter endt undersøgelse med sikkerhed udtales, at førerbeviset er en 
totalforfalskning. Ved en sammenligning med afdelingens samling af falske fø-
rerbeviser/kørekort, er det konstateret, at der tale om en kendt forfalsknings-
type, der én gang tidligere er registreret her i afdelingen, jfr. Sag fra Århus …  
 

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

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

Hertil forklarede han, at dette lå få dage før, at PET gik i retten for at få aflytningstilladelser vedrø-
rende Appel-gruppens medlemmer m.fl., og således har indgået i grundlaget for beslutningen her-
om.  

Af Peter Øvig Knudsen ”Blekingegadebanden” s. 662 fremgår blandt andet: 

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

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

Han blev foreholdt teknisk erklæring af 8. september 1986 fra Rigspolitiets Tekniske Afdeling til 
PET vedrørende undersøgelse rekvireret af PET af Niels Jørgensens falske kørekort fra Lobeliavej 
forholdet, kørekortet fra sagen i Århus samt en skrivelse og tre giro-indbetalinger underskrevet 
med det falske navn Per Jensen, som Appel-gruppen havde benyttet i forbindelse med købet af 
Storno-radioen mv. Hertil forklarede han, at der er tale om praktisk efterforskningsarbejde, som 
han ikke vil afvise, at han har set, men han har ingen erindring om, at undersøgelsen har været 
gennemført.  

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

Han blev foreholdt rapport af 28. august 1986 ”Vedr.: APPLE-gruppen.” udarbejdet af PET, hvoraf 
fremgår blandt andet:  
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”… 
8. KOMMENTAR 
Ved denne gennemgang af Apple-gruppen og dens aktiviteter, har der tegnet sig et 
billede af en særdeles professionel og veltrænet gruppe, der mistænkes for at stå bag 
grov kriminalitet, hvis formål er at yde operationel og logistisk støtte til PFLPs ver-
densomspændende terror. 
Det er internationalt kendt, at PFLP netop nu mangler økonomiske midler til at finan-
cere sin terror, og PFLPs reaktivering af Apple-gruppen skal formentlig ses i lyset af, 
at PFLP forventer et fornyet operationelt samarbejde med Apple-gruppen, der jo, som 
tidligere nævnt, er rede til at gøre alt, hvad PFLP ønsker. 
 
Som en logisk konsekvens af dette vil vi utvivlsomt i den nærmeste fremtid opleve  
en gentagelse af Apple-gruppen’s tidligere grove kriminalitet. ” 

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

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

Foreholdt bilag vedrørende Niels Jørgensens vedtagelse den 19. september 1986 af bødeforlæg 
for overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. stk. 1, forklarede han, at han har læst, at Niels 
Jørgensen som følge af en procesfejl eller procedurefejl fra Københavns Politis side ikke blev dømt 
for de øvrige forseelser i forbindelse med forholdet på Lobeliavej. Han var ikke bekendt hermed 
dengang. Efter hans opfattelse havde PET ikke overtaget sagen fra Københavns Politi, og i øvrigt 
ville man ikke have røbet noget over for Niels Jørgensen ved at dømme Niels Jørgensen for det, 
denne faktisk godt vidste, at han havde gjort. 
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Han har læst sig til, at de iværksatte aflytninger mod Appel-gruppen blev afsluttet hen over efter-
året i 1986, da de ikke gav noget resultat. PET var nødt hertil, idet der ikke var grundlag for at få 
forlænget tilladelserne til aflytning, når der ikke var fremkommet noget nyt, der bestyrkede mis-
tanken mod Appel-gruppen. Desuden tjente det ikke noget formål at have aflytningerne, når der 
ikke kom noget ud heraf. Så vidt han husker, blev rumaflytningerne ikke iværksat enten som følge 
af manglende kapacitet, eller fordi man ikke kunne skaffe adgang til lokaliteterne. Aflytningen af 
Torkil Lauesens telefon fortsatte hen over julen 1986. Han husker ikke baggrunden herfor. 

I forbindelse med røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986 sagde Per Larsen under 
morgenparolen, at det garanteret var Appel-gruppen igen. Derefter henvendte PET sig til Køben-
havns Politi for at gøre opmærksom på, at det her klart var noget, man burde interessere sig for, 
og at det kunne være Appel-gruppen, der stod bag. PET havde ingen beviser for noget som helst, 
men det var formentlig trenden fra de tidligere røverier, som man mistænkte Appel-gruppen for at 
stå bag, der gjorde, at man i PET syntes, at Københavns Politi skulle inddrage Appel-gruppen i ef-
terforskningen. Han ved ikke, hvordan kontakten til Københavns Politi foregik, men det har anta-
geligvis været telefonisk til chefen for røveriafdelingen, og han ved heller ikke, om det var Per Lar-
sen eller en anden medarbejder, der henvendte sig. Hvis han selv skulle have ringet til Københavns 
Politi, ville han have ringet til politidirektøren, hvilket ikke ville være særlig praktisk, da politidirek-
tøren ikke sad med efterforskningen. Ham bekendt foretog PET sig ikke yderligere mod Appel-
gruppen i forbindelse med røveriet mod Daells Varehus. Han blev foreholdt rapport af 24. februar 
1987 ”Vedr.: Samtale om røveriet i Daells Varehus den 22. december 1986” udarbejdet af PET, 
hvoraf blandt andet fremgår:  

”… 
LAUESEN foretager opkald til nummer …, der tilhører hans mor … 
Thorkild: Ønsker god jul 
LEIF: Takker for ”det nyttige udstyr” – spørger, om det ikke var besværligt at få det 
samtidig med de 5 millioner? 
Thorkild: Nej, det gik – (pinlig tavshed??) 
LEIF: Griner ….. det er den slags småting, der sommertider fælder. 
Thorkild: Ja, - Når jeg nu var i Dalle Valle -. 
… 
Nævnte bånd vil blive opbevaret indtil videre...” 

Hertil forklarede han, at han ikke erindrer, om han blev gjort bekendt med denne samtale. Sæd-
vanligvis ville han ikke blive orienteret om en sådan. Der er tale om en efterforskningsoplysning, 
der i givet fald ville blive givet videre til Københavns Politi, hvis det kunne have interesse for dem, 
muligt klausuleret således at de kun skulle bruge den, hvis det var således, at de gjorde det med 
PET´s indforståelse, men hvis det kunne være et led i deres efterforskning, ville PET ikke holde så-
dan noget tilbage. 

Efter tippet til Københavns Politi fulgte PET ikke efterforskningen af røveriet mod Daells Varehus, 
og han er ikke klar over, hvad tippet førte til hos Københavns Politi. 
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I perioden fra røveriet i Daells Varehus og frem til sin fratræden 1. oktober 1987 som chef for PET 
havde PET ikke specielt fokus på Appel-gruppen. PET havde ikke fået noget ud af operation Pinea-
pple og den massive indsats mod Appel-gruppen hen over efteråret 1986, hvorfor det ikke var for-
svarligt at fortsætte hermed. ”De var for dygtige”. 

Han blev foreholdt anmodning af 29. maj 1987 om kontrolregistrering af Jan Weimann, Torkil Lau-
esen, Peter Døllner og Niels Jørgensen udarbejdet af PET med påtegning ”Kontrolspærret i KR” 2. 
juni 1987 samt notits af 3. juni 1987 fra Rigspolitichefens afdeling G til kriminalregisteret med an-
modning om slettelse af de samme personer i KR. Af påtegning på notitsen fremgår blandt andet, 
at ”[politimesterens tjenestenummer] har d.d. resolveret at ovennævnte personers kontrolregi-
strering i KR skal slettes, hvilket KR er underrettet om.” Hertil forklarede han, at politimesterens 
tjenestenummer både kunne være henvisning til politimesteren og til embedet som sådan. I den 
foreliggende situation ville det typisk være en henvisning til politimesteren, men han har ingen 
erindring om det foreholdte, der forundrer ham en smule, idet der ikke skete noget ved kontrol-
spærringen. Den kreds, der opdaterede, med den virkning at PET blev opmærksom på, at der skete 
en opdatering, fik ikke noget at vide om, at der var en kontrolspærring, hvorfor kredsen ikke ville 
blive advaret om, at der var et eller andet i værk. PET alene fik oplysningerne og kunne tage kon-
takt til kredsen, men behøvede ikke at gøre det. Der var ingen retsplejeretlige kriterier for, hvilke 
saglige eller mistankemæssige betingelser der skulle være til stede for at iværksætte en kontrolre-
gistrering. De interne forskrifter for, hvilke betingelser der skulle være opfyldt for at iværksætte 
kontrolregistrering, var formentlig alene, at det skulle interessere PET, hvad den registrerede per-
son gik og foretog sig. Det virker underligt, at kontrolspærringen er pillet ned 2 dage efter. Det må 
være et udtryk for, at det var overflødigt. Hvis der ikke var noget på de pågældende, skulle man 
naturligvis ikke sætte det op, men det var trods alt hovedpersoner, som PET havde interesseret sig 
for i mange år, så der skete ikke noget ved, at kontrolspærringen var der. En efterforsker havde 
formentlig ikke kompetence til henholdsvis at iværksætte og afmelde en kontrolregistrering. Det 
var en sektionsleder eller nogen derover, der traf beslutning herom, og det var normalt ikke noget, 
som politimesteren ville interessere sig for. 

Han var vicerigspolitichef, herunder med ansvar for aktionsstyrken, da røveriet mv. ved Købma-
gergade Postkontor fandt sted. Aktionsstyrkens opgave var at yde bistand til politikredsene og 
PET. Efter røveriet mv. ved Købmagergade Postkontor ydede rigspolitiet massiv bistand til efter-
forskningen i form af at stille mandskab til rådighed. Blandt andet brugte aktionsstyrken hundre-
devis af mandetimer på at søge at afsløre Appel-gruppens dæklejlighed ved opgang for opgang at 
afprøve de identiske nøgler, som gruppens medlemmer var fundet i besiddelse af ved anholdel-
serne. De startede imidlertid i den forkerte ende af byen og nåede ikke ud på Amager, før end 
adressen blev fundet i forbindelse med, at Carsten Nielsen kørte galt. Desuden var aktionsstyr-
kerne ude at grave i Grib Skov efter stjålne våben, som man havde på fornemmelsen, at Appel-
gruppen havde gravet ned der. Man fandt imidlertid intet. 

Efter hans opfattelse var Appel-gruppens medlemmer ekstremt dygtige og efterlod sig stort set 
ingen spor i forbindelse med de ting, som de beskæftigede sig med, bortset fra episoden på Lobe-
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liavej. Han ved derfor ikke, hvad man skulle have gjort for at stoppe dem på et tidligere tidspunkt. 
Man skulle have haft yderligere indikationer, end dem man havde, før end man kunne have fore-
holdt Appel-gruppens medlemmer, hvilken mistanke man havde mod dem. Det var ikke forbudt at 
have kontakt til PFLP, og PET havde ikke skyggen af bevis vedrørende kriminelle forhold mod med-
lemmerne af Appel-gruppen, hvilket også stod klart under varetægtsfængslingen af Appel-
gruppens medlemmer, hvor politiet stod over for at løslade dem af egen drift, da Carsten Nielsen 
kørte galt, idet politiet intet havde på dem, og der ikke var grundlag for forlængelse af vare-
tægtsfængslingen.  

Mens han var politimester i PET, var han orienteret om, at der i PET sad en person, der oversatte 
PET’s aflytninger af arabisk talende fra arabisk til engelsk. Da der ikke i politiet på det givne tids-
punkt var arabisk talende medarbejdere, måtte PET betjene sig af den bedst mulige alternative 
løsning på oversættelse af disse aflytninger. Man kunne ikke bare gå ud på gaden og hyre den før-
ste og bedste. Man var nødsaget til at sikre sig, at den person, man havde med at gøre, dels havde 
forståelse for opgaven og gjorde tingene ordentligt, dels var loyal over for systemet. I den periode 
var der et meget tæt samarbejde med Mossad, og problemet blev løst ved, at Mossad udlånte 
eller stillede en medarbejder til rådighed for PET som oversætter. Pågældende arbejdede for PET, 
ikke for Mossad. Han kan ikke garantere, at pågældende ikke hviskede Mossad i ørene, hvad den-
ne måtte have lyttet til. Det var en kalkuleret risiko, men det blev klart indskærpet den pågæl-
dende, ”at det var ikke sådan, klaveret spillede”, og det blev også klart pointeret over for Mossad, 
at den pågældende arbejdede for PET, og hvis PET fandt, at oplysninger måske skulle videregives 
til den israelske tjeneste, så var det PET, der besluttede det, ikke den pågældende. Hvorvidt det er 
blevet misbrugt, kan han selvfølgelig ikke vide noget om.  

Kl. 14.00 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 70 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 30. maj 2012 kl. 14.05 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 Kurt Olsen 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. 

Kurt Olsen forklarede blandt andet, at han i 1984 blev chef for afdeling C i Københavns Politi, hvil-
ket han var frem til sin pensionering i 1998. Hans forgænger i stillingen var kriminalinspektør Per 
Kanding. I afdeling C var der blandt andet en mindre røverigruppe. Der var også gruppe ved navn 
CX-gruppen, som havde særlige efterforskningsopgaver. De enkelte grupper havde ikke et fast 
antal medarbejdere, men det var der i afdeling C som helhed, og det var således hans opgave at 
fordele personaleressourcerne mellem de forskellige grupper. De havde morgenmøder hver mor-
gen. Mindst en gang om ugen på morgenmøderne fortalte de enkelte grupper, hvad de for inde-
værende beskæftigede sig med, hvilket bidrog til at skabe forståelse for hans ressourcefordeling. 
Møderne var også en mulighed for vidensudveksling. Det var lederne af grupperne, der bestemte, 
hvilke sager der skulle orienteres om, men selve orienteringen kunne godt blive givet af en af de 
underordnede medarbejdere.   

På tidspunktet for røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986 var Per Iver Petersen hans 
souschef og Niels Bach Christensen var leder af røverigruppen. Når han selv skulle referere opad, 
var det til vicepolitidirektør Annemette Møller, der var juridisk chef for kriminalpolitiet, eller til 
politidirektør Poul Eefsen. Efterforskningen af røveriet foregik som i alle andre sager, idet røveriet 
lignende andre røverier bortset fra det stjålne beløbs størrelse og røveriets voldelige karakter. 
Hans opgave i forbindelse med røveriet var at sørge for, at efterforskningsgruppen havde de for-
nødne ressourcer, og at der foregik den fornødne koordinering, i det omfang der var behov herfor. 

Blekingegade-kommissionen 
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Der blev ud over på morgenmøderne refereret til ham vedrørende røveriet, når der blev fundet 
anledning til det. Som udgangspunkt foregik den almindelige efterforskning af røveriet i røveri- 
gruppen, og han husker ikke, om CX-gruppen blev involveret i efterforskningen. Han blev fore-
holdt, at det s. 130 i ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen” blandt 
andet fremgår som følger:  

”… 
Efter nogle ugers efterforskning i den almindelige røveriafdeling blev vi i CX-gruppen 
koblet på sagen, og vi brugte mere end et år på at lede efter gerningsmændene. For-
gæves. Alle kræfter blev rettet mod det kendte kriminelle miljø, og vi mente længe, at 
den legendariske gangster Mogens Nivå Pedersen var en af de få danske kriminelle, 
der havde format til at planlægge sådan et røveri. 
...” 

Hertil forklarede han, at når et røveri af denne karakter fandt sted, da overvejede man, hvilke kri-
minelle der havde kapacitet til at kunne have udført det, hvorefter man kiggede de mulige emner 
efter i sømmene. I den forbindelse var Mogens Nivå Pedersen inde i billedet. Dette har formentlig 
været baggrunden for, at CX-gruppen var involveret i efterforskningen.  

Han er ikke bekendt med, at Københavns Politi i forbindelse med efterforskningen af Daells Vare-
hus-røveriet skulle have fået et tip fra Karsten Høy Petersen, Lyngby Politi, om, at det kunne være 
en ide at kontakte PET. Han blev foreholdt, at Karsten Høy Petersen i sin forklaring for kommissio-
nen den 29. februar 2012 forklarede blandt andet: 

”…  
Efter røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986 mener han, at Johannes 
Helmer Pedersen var på ferie, og han er derfor i tvivl om, hvorvidt de drøftede røveri-
et, inden han selv ringede til røveriafdelingen i Københavns Politi og sagde, at røveri-
et 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. ...” 
 

Hertil forklarede han, at der ikke var nogen, som fortalte ham om en sådan henvendelse, og han 
fik heller ikke selv en sådan.  

Han er ikke bekendt med, at der skulle have været kontakt mellem Københavns Politi og PET i for-
bindelse med efterforskningen af røveriet. Hvis der havde været en henvendelse fra PET i forbin-
delse med efterforskningen af røveriet mod Daells Varehus kan han ikke forestille sig, at røveri- 
gruppen ikke ville have orienteret ham herom. Han havde inden røveriet mod en pengetransport 
ved Købmagergade Postkontor i København og drabet på en politibetjent den 3. november 1988 
intet kendskab til Appel-gruppen og dens medlemmer. Han blev foreholdt, at Frank Jan Jensen, 
PET, i sin forklaring for kommissionen den 2. maj 2012 forklarede blandt andet:   
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”… 
I forbindelse med røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986 ringede han til 
chefen for Københavns Politis røveriafdeling, kriminalinspektør Kurt Olsen, og hen-
ledte opmærksomheden på Appel-gruppens medlemmer. Han mener, at han henviste 
til oplysninger om gruppen, som PET, så vidt han husker, havde givet Københavns Po-
liti et halvt år tidligere. Oplysningerne var blevet givet til Københavns Politi i form af 
et uddrag af Hjorts rapport. Baggrunden for at give Københavns Politi dette uddrag 
var, at det var oplagt, at forholdet på Lobeliavej var et led i forberedelsen af noget 
større. Han husker ikke, hvem i røveriafdelingen der fik oplysningerne. Hans erindring 
om dette tip til Københavns Politi et halvt år inden røveriet mod Daells Varehus er 
dog noget usikkert, og han er ikke 100 % sikker på, at det fandt sted, men det er så-
dan, som han husker det i dag. Han sagde til Kurt Olsen, at på baggrund af oplysnin-
gerne om Appel-gruppen, herunder om PFLP’s genaktivering af gruppen, da var grup-
pens medlemmer et godt bud på, hvem der kunne være gerningsmændene til røve-
riet, hvis Københavns Politi ikke havde andet at gå efter. Hertil svarede Kurt Olsen, at 
Københavns Politi nok selv skulle styre efterforskningen af røveriet. Det behøvede PET 
ikke at blande sig i. Samtalen fandt sted lige efter julen i 1986, da de havde hørt, at 
Københavns Politi ingen spor havde at gå efter. ...” 

Hertil forklarede han, at han selvfølgelig ikke kan huske alle telefonsamtaler fra dengang, men han 
er ikke i tvivl om, at han ikke har fået en sådan telefonopringning fra Frank Jan Jensen. Hvis han 
havde fået en relevant henvendelse, uanset fra hvem det måtte være, da havde han kun en ting at 
gøre, og det var at formidle henvendelsen videre til efterforskningsgruppen, og havde han fået en 
så detaljeret information som beskrevet, kan han ikke se nogen grund til, at han ikke skulle have 
videregivet den. Han blev foreholdt, at Per Larsen i sin forklaring for kommissionen den 2. maj 
2012 blandt andet forklarede, at Frank Jan Jensen orienterede ham om, at han havde ringet og talt 
med Kurt Olsen i forbindelse med røveriet mod Daells Varehus og henledt Københavns Politis op-
mærksomhed på Appel-gruppen. Hertil forklarede han, at som nævnt var det ikke tilfældet. I øvrigt 
ville et sådan tip typisk blive givet under et personligt møde mellem de respektive chefer efter en 
forudgående telefonisk aftale om et møde. Hvis Frank Jan Jensen ringede med et sådant tip, ville 
det naturlige være, at Frank Jan Jensen talte direkte med nogen fra efterforskningsgruppen og ikke 
med ham, da der ingen relationer var mellem Frank Jan Jensen og ham. Hvis han skulle kontakte 
nogen hos PET, da ville det være Per Larsen, ligesom det ville være naturligt for ham, hvis Per Lar-
sen henvendte sig til ham. Han blev foreholdt, at Frank Jan Jensen i sin forklaring for kommissio-
nen videre forklarede blandt andet: 

 
”…  
Også i forbindelse med røveriet mv. i Købmagergade ringede han til Kurt Olsen hos 
Københavns Politi. Han spurgte Kurt Olsen, om denne kunne huske samtalen om Ap-
pel-gruppen, som de havde haft i forbindelse med røveriet mod Daells Varehus.  
Det kunne Kurt Olsen.  ...” 
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Hertil forklarede han, at han ikke har talt med Frank Jan Jensen om et tip til Københavns Politi fra 
PET i forbindelse med røveriet mod Daells Varehus. Han har heller ikke hørt om anden kontakt 
mellem Københavns Politi og PET i forbindelse med røveriet mod Daells Varehus. Han blev fore-
holdt, at Niels Bach Christensen i sin forklaring for kommissionen den 27. april 2012 forklarede 
blandt andet:  

”…  
Ham bekendt var der ikke kontakt med PET vedrørende røveriet mod Daells Varehus, 
førend han 3-5 måneder inde i 1987 henvendte sig til PET. Omkring det tidspunkt 
måtte de indse, at de ikke kunne komme længere med opklaringen af røveriet. Hans 
henvendelse til PET var begrundet i, at de overvejede, om det kunne være udlæn-
dinge, der stod bag røveriet. De drøftede navnlig, om gerningsmændene kunne være 
tidligere militærfolk eller politifolk, hvilket der var set eksempler på i udlandet. I Sve-
rige var der således i den periode en stribe røverier foretaget af en bande, der senere 
blev kendt som ”Maskeradebanden”, fordi den blandt andet havde forklædt sig som 
politifolk i forbindelse med røverierne. Desuden var der en bande ved navn ”Militærli-
gaen”. I Belgien havde der været flere professionelt udførte røverier, og i Danmark 
havde der været flere røverier, herunder mod en pengetransport, udført af tyskere. 
Han mener, at han kom til at tale med en medarbejder i PET’s analysegruppe. Han 
husker i dag ikke navnet på vedkommende. Ud fra de beskrevne præmisser spurgte 
han, om PET havde hørt, om sådanne grupper kunne være i gang i Danmark. Noget 
tid efter fik han det svar, at PET havde kig på nogle grupper, men PET havde ikke op-
lysninger, der var relevante for Københavns Politis efterforskning af røveriet mod 
Daells Varehus. PET havde ikke oplysninger om grupper, der mindede om det, som 
han spurgte til. ...” 

Hertil forklarede han, at det forekommer logisk, at Niels Bach Christensen henvendte sig til PET 
som beskrevet, men det var ikke noget, som han hørte om. Hvis der kom noget positivt ud af en 
sådan henvendelse, ville han blive orienteret herom. Ellers ikke.  

Han mindes ikke, at have hørt om en kontakt mellem Københavns Politi og Lyngby Politi i forbin-
delse med efterforskningen af røveriet mod Daells Varehus. Han blev foreholdt, at nogle af de tid-
ligere vidner i deres forklaringer for kommissionen har forklaret, at Henrik Bjerg, Jan Andersen og 
Flemming Bengtsen fra Københavns Politi i forbindelse med efterforskningen af røveriet mod 
Daells varehus var ude hos Lyngby Politi for at se Lyngby Politis akter i sagen vedrørende røveriet 
mod en pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983. Hertil forklarede han, at 
han ikke var bekendt hermed. Hvis der ikke kom noget ud af et sådant møde med Lyngby Politi, 
ville han ikke blive orienteret herom. Han blev foreholdt, at medarbejderne fra Københavns Politi 
efter deres forklaringer for kommissionen oplevede, at det var underligt, at de ikke kunne få ad-
gang til alt i sagen fra Lyngby, og at PET var involveret i sagen. Hertil forklarede han, at det ikke var 
noget, som han hørte om. I øvrigt vil man i forbindelse med et røveri som det mod Daells Varehus 
altid undersøge, om der er andre lignende røverier. Det forekommer derfor naturligt, at man hen-
vendte sig til Lyngby Politi vedrørende røveriet i Lyngby, men han var ikke involveret heri.  
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Han blev foreholdt, at Torkil Lauesen den 25. december 1986 havde en samtale, der blev aflyttet 
af PET, med sin mors tidligere samlever, hvor røveriet mod Daells Varehus blev omtalt. Hertil for-
klarede han, at han ikke hørte herom i forbindelse med efterforskningen af røveriet mod Daells 
Varehus. Første gang han hørte om Appel-gruppen var i forbindelse med røveriet mv. ved Købma-
gergade Posthus, hvor han på gerningsdagen blev orienteret om, at PET ville begynde at skygge 
medlemmerne af denne gruppe på ny. Tippet om Appel-gruppen indgik som en almindelig ”fidus”. 
Da den første travlhed under efterforskningen af røveriet havde lagt sig, fik man lejlighed til at 
koncentrere sig nærmere om tippet, og Jørn Moos fik besked på, at Moos kunne tage sig af efter-
forskningen af dette spor med referat til Niels Bach Christensen. Han husker ikke, hvem fra PET, 
der kom med tippet, ligesom han ikke husker, hvem hos Københavns Politi der modtog tippet. Han 
kan ikke udelukke, at det var ham, der modtog det. I forbindelse med et sådant tip ville hans op-
gave bare have været straks at formidle tippet videre til rette sted. Han blev foreholdt, at Per Lar-
sen i sin forklaring for kommissionen den 2. maj 2012 forklarede blandt andet, at Per Larsen rin-
gede til ham med tippet om formiddagen på gerningsdagen, og at Frank Jan Jensen i sin forklaring 
for kommissionen i forlængelse af det tidligere citerede forklarede blandt andet:   

”… Han orienterede Kurt Olsen om, at han havde givet ordre til, at gruppens med-
lemmer skulle overvåges, og spurgte, hvad Kurt Olsens mening var om Appel-grup-
pens medlemmer som mulige gerningsmænd til røveriet mv. i Købmagergade. Kurt 
Olsen sagde, at det måtte være efterretningstjenestens hjernespind at få denne tan-
ke, hvilket var afslutningen på deres samtale. ...” 

Hertil forklarede han, at det slet ikke ligger til ham, at tale om ”hjernespind” som forklaret af Frank 
Jan Jensen, og det var ikke hans opgave at vurdere de forskellige oplysninger, der kom ind. Han 
skulle alene sørge for, at de kom videre til rette sted. I øvrigt havde han ikke et sådant kendskab til 
detaljerne i de enkelte efterforskninger, at det var muligt for ham at foretage en nærmere vurde-
ring. Han blev foreholdt, at Moos i sin forklaring for kommissionen den 25. april 2012 forklarede 
blandt andet:  

”… Blandt en lang række tip var blandt andet et tip på gerningsdagen fra PET. Tippet 
blev givet af Per Larsen, som ringede til Københavns Politi, formentlig Kurt Olsen. Tip-
pet drejede sig om Appel-gruppen. Per Larsen gav navnene på gruppens medlemmer 
og oplyste, at PET ville iværksætte telefonaflytninger og observationer mod Jan Wei-
mann, Torkil Lausen, Niels Jørgensen og Peter Døllner. Kurt Olsen fortalte ham om 
tippet samme dag og gav udtryk for at være meget interesseret heri, samt at der 
skulle følges op herpå. ...” 

Hertil forklarede han, at han ikke kan udelukke, at det var ham, der modtog tippet fra PET, og det 
ville derefter være naturligt, at han videregav tippet til Moos. 

Efterforskningsgruppen fik formentlig materiale om Appel-gruppen ind fra PET i begyndelsen af 
efterforskningen af røveriet mv. ved Købmagergade Posthus, men personligt gjorde han ikke. Han 
blev foreholdt, at en medarbejder fra PET i sin forklaring for kommissionen den 20. april 2012 for-
klarede blandt andet: 
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”…  
Samme eftermiddag eller dagen efter fik han til opgave af enten Frank Jensen eller 
Per Larsen at fremfinde en sammenskrivning om Appel-gruppen og aflevere den til 
Københavns Politi. … Han afleverede rapporten til chefen for afdeling C i Københavns 
Politi, Kurt Olsen. Kurt Olsen havde ”rygende travlt, og der var en bunke papirer på 
hans skrivebord”. … Kurt Olsen takkede, lagde rapporten på bordet, hvorefter han tog 
den store bunke papirer og lagde dem ovenpå rapporten, så den lå underst.  
...” 

Hertil forklarede han, at hvis han fik en sådan sammenskrivning som beskrevet, da ville han sørge 
for, at den omgående blev videregivet til rette sted.  

Han blev foreholdt, at Gerhard Rohwer, Lyngby Politi, i sin forklaring for kommissionen den 2. 
marts 2012 blandt andet forklarede, at Rohwer efter røveriet mv. ved Købmagergade Posthus 
skulle have ringet til ham og givet udtryk for, at der kunne være en sammenhæng mellem røveriet 
i Lyngby i 1983 og det nu foreliggende røveri mv., og at Rohwer opfordrede Københavns Politi til at 
komme ud til Lyngby Politi for at se akterne i sagen vedrørende røveriet i Lyngby. Der skete imid-
lertid ikke noget, hvorfor Rohwer på ny kontaktede ham 3-4 uger senere. Hertil forklarede han, at 
han ingen erindring har om en sådan kontakt med Rohwer. Det har antageligvis været efterforsk-
ningsgruppen og ikke ham, som denne henvendelse er gået til, og hvis han havde modtaget en 
sådan henvendelse, ville hans eneste opgave hermed have været at lade oplysningerne gå videre 
til rette sted.  

I forbindelse med samarbejdet med PET under efterforskningen af røveriet mv. ved Købmager-
gade Postkontor blev der etableret en gruppe, som blandt andet beskæftigede sig med røveriet i 
Lyngby, røveriet mod en pengetransport fra Privatbanken i Herlev den 3. december 1985, røveriet 
mod Daells Varehus og det foreliggende røveri mv. Der var medarbejdere fra PET og de berørte 
politikredse med i gruppen. Han husker ikke, om Glostrup Politi som følge af sagen om frihedsbe-
røvelse og forsøg på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980 var blevet tilbudt at få en medarbejder 
med i gruppen. Koordineringen af gruppens efterforskning med den øvrige efterforskning blev 
varetaget af Niels Bach Christensen og Moos. Han har ikke kendskab til, om der forud herfor havde 
været placeret medarbejdere fra Københavns Politi hos PET for at gennemgå PET’s akter vedrø-
rende Appel-gruppen. Hvis det havde været tilfældet, vil han tro, at han havde haft kendskab her-
til. Han blev foreholdt, at Henrik Bjerg Jensen i sin forklaring for kommissionen den 27. april 2012 
forklarede blandt andet:  

”… Den 7. november 1988 blev Steffen Steffensen og han kaldt op til Kurt Olsen. De 
blev præsenteret for to PET-folk, der havde en rapport, som de skulle læse på stedet. 
Kurt Olsen meddelte, at efter læsningen heraf kunne de anse sig for udlånt til PET, og 
hvis de fortalte deres kollegaer om, hvad de lavede, kunne de påregne en tjene- 
stemandssag. ...” 

Hertil forklarede han, at det ikke bringer noget frem i erindringen. 
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Han husker ikke at have været til møde ude hos PET i begyndelsen af efterforskningen af røveriet 
mv. ved Købmagergade Posthus. Han blev foreholdt, at Per Larsen i sin forklaring for kommissio-
nen den 2. maj 2012 blandt andet forklarede, at ganske få dage efter røveriet mv. var Kurt Olsen 
og, så vidt Per Larsen husker, hans souschef samt muligvis Niels Bach Christensen ude hos PET, 
hvor de fik præsenteret PET’s viden om Appel-gruppen. Hertil forklarede han, at han ikke har erin-
dring herom. Han kan ikke forestille sig, at han selv var ude hos PET på det tidspunkt, idet der var 
fart på efterforskningen. Det ville have været Niels Bach Christensen og Moos, der blev sendt ud 
for at deltage i et møde hos PET på det tidspunkt. Han blev foreholdt, at Niels Bach Christensen i 
sin forklaring for kommissionen forklarede blandt andet: 

”…  
Der blev samme dag eller dagen efter røveriet etableret kontakt mellem Københavns 
Politi og PET. De havde et møde med PET, efter at Per Larsen havde henvendt sig til 
Kurt Olsen. PET medbragte en sammenskrivning med oplysninger om Appel-gruppen 
og oplyste, at PET var begyndt at observere mod gruppens medlemmer umiddelbart 
efter røveriet. Det kunne imidlertid konstateres, at gruppens medlemmer opførte sig 
helt normalt. Han husker ikke, hvem fra PET ud over Per Larsen, der deltog i mødet. 
...” 

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

Da ”Helium-rapporten” var udarbejdet, læste han og de øvrige ansvarlige ledere den. Både han og 
juristerne mente imidlertid, at det var lige tidligt nok at skride til anholdelser på grundlag heraf. 
Det var hans opfattelse, at deres materiale var noget tyndt, og de burde prøve at få noget mere. 
Efter denne udmelding gik Moos efter forudgående orientering herom til ham til politidirektøren 
for at drøfte spørgsmålet, hvilket var helt korrekt at gøre. Det førte til, at han blev kaldt til en sam-
tale med politidirektøren, hvorefter de var enige om at skride til anholdelser i sagen. Han husker 
ikke, hvem der i øvrigt var med til drøftelserne med politidirektøren. Han tror ikke, at der var no-
gen fra PET med. Han er ikke bekendt med, om Hanne Bech Hansen var til møde med politidirek-
tøren om spørgsmålet, men det er tænkeligt. Han husker ikke, om politidirektøren med det sam-
me var indstillet på, at der skulle foretages anholdelser, eller der gik noget tid, inden politidi-
rektøren nåede frem til den beslutning.  

Han blev foreholdt blandt andet følgende fra notat af 23. december 1988 til vicepolitidirektør An-
nemette Møller, Københavns Politi udarbejdet af Jørn Moos: 

”… 
Lyngby Politi siger, at der blev ”lagt låg på sagen” fra justitsministeriets side i forbin-
delse med retsanmodningerne vedr. de 2 anholdte arabere samt udlevering af de 6 
millioner til undersøgelse her i landet. 
I PET findes ingen notater i sagen – hvoraf at der noget steds skulle ”være lagt låg 
på” – PET har stillet alt materiale til rådighed for sagen. 
...” 
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Hertil forklarede han, at han ikke husker, om han hørte om dette notat, men det er meget muligt, 
idet der var mange ting omkring røveriet i Lyngby, som ikke hang sammen, og han var bekendt 
med, at efterforskningsgruppen følte, at de ikke havde fået alt at vide. Det var derfor rigtigt at gå 
til Annemette Møller med dette problem. Der manglede klart svar på, hvad de havde, og hvad de 
vidste, og det ville være Annemette Møller eller politidirektøren, der skulle rette henvendelse 
herom. Han husker ikke, hvad Annemette Møller konkret foretog sig i anledning af notatet, lige-
som han ikke husker, om der kom en tilbagemelding om, hvorvidt der var lagt låg på sagen. Fore-
holdt, at tidligere vidner har forklaret, at der kom en tilbagemelding, forklarede han, at det ikke 
bringer yderligere frem i erindringen.  

Han husker ikke forløbet omkring sigtelsen mod Appel-gruppens medlemmer for overtrædelse af 
den dagældende § 114 i straffeloven. Der var tale om rent juridiske overvejelser, som han ikke var 
involveret i.  

Han blev ikke under sit arbejde med sagen bekendt med oplysninger om Appel-gruppen, som PET 
efter hans opfattelse burde have givet til det åbne politi på et tidligere tidspunkt, og som kunne 
have medført, at det åbne politi kunne have stoppet Appel-gruppen inden røveriet mv. ved Køb-
magergade Postkontor. Han har imidlertid ikke været nede i sagens detaljer, og han kan derfor 
ikke vide, om PET havde oplysninger om Appel-gruppen, som han ikke var bekendt med, der kunne 
have ført til, at gruppen var blevet standset forinden. I øvrigt er det helt naturligt, hvis PET i for-
bindelse med overvejelser om videregivelse af oplysninger om Appel-gruppen til det almindelige 
politi vurderede betydningen af disse oplysninger for det almindelige politi, herunder hvor stærkt 
mistankegrundlaget var, i forhold til hvad det ville indebære for PET’s egen overvågning af grup-
pen. På et tidspunkt var han ansat to år i PET, hvorfor han har forståelse for ”need to know”-prin-
cippet, og han har ingen holdning til, at man ikke kan samarbejde med PET.  

Kl. 15.00 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 71 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 6. juni 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 Hilbert Winther-Hinge med bisidder advokat Torben Koch. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat John Petersen og advokat Jens Christensen var mødt. 
Advokat Jens Christensen mødte tillige for advokat Stine Gry Johannessen. 

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. 

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

Inden brandattentaterne i begyndelsen af 1980'erne i Århus kendte han til Gotfred Appel, men der 
var ikke noget, der hed Appel-gruppen endnu. Han havde ikke kendskab til overvågning af herbo-
ende personer med tilknytning til PFLP, idet overvågning heraf henhørte under afdeling T. Han er 
bekendt med Marwan el Fahoum, der blev omtalt på deres morgenparoler, men overvågningen af 
Fahoum foregik i afdeling T. På morgenparolerne deltog afdelingslederne, og de orienterede 
mundtligt om, hvad der foregik i afdelingen, men ikke alt blev sagt på disse møder. Foreholdt rap-
port ”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, forklarede han, at der er tale om en rapport udar-
bejdet af afdeling T, og den bringer ikke noget frem i erindringen. Overvågningen af PWU mv. hav-

Blekingegade-kommissionen 
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de ikke noget med afdeling C’s ansvarsområde at gøre. Navnene Weimann, Døllner, Niels Jør-
gensen og Lauesen sagde ham ikke da noget.  

I det omfang, PET var involveret i efterforskningen af brandattentaterne mv. i Århus, henhørte det 
under PET’s regionalafdeling i Århus. Regionalafdelingen indberettede til selve embedet og ikke til 
ham. Han fulgte derfor ikke efterforskningen og er ikke bekendt hermed. Rejseholdet deltog i ef-
terforskningen af brandattentaterne mv., men han kender ikke yderligere til struktureringen af 
efterforskningen mellem det åbne politi og PET. Det er rigtigt, at afdeling C beskæftigede sig med 
ekstremisme på den danske venstrefløj, herunder KAK. Overvågningen af KAK fyldte imidlertid ikke 
meget. Han faldt over Jens Holger Jensens navn, i forbindelse med at denne blev trafikdræbt i År-
hus. Han var i den anledning sammen med Leon Mandal Jensen hos Gentofte Brandvæsen for at 
høre nærmere om Jens Holger Jensen. Der foregik således overvågning i afdeling C af grupperin-
gen omkring Jens Holger Jensen. Han husker imidlertid ikke den nærmere baggrund for, at han og 
Leon Mandal Jensen var hos Gentofte Brandvæsen. Det var ikke et led i efterforskningen vedrø-
rende brandattentaterne mv., som afdeling C ikke deltog i.  

Han er ikke bekendt med, om PET var involveret i efterforskningen eller på anden vis i sagen om 
frihedsberøvelse og forsøg på bankrøveri i Glostrup den 7. juli 1980. Han blev foreholdt rapport af 
9. oktober 1980 ”Vedr.: Jens Holger JENSEN - …” udarbejdet af PET, hvoraf fremgår blandt andet: 

”… 
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 han kan se på det anførte tjenestenummer på rapporten, at den er udar-
bejdet af Leon Mandal Jensen, der var i afdeling C. Han erindrer ikke, at han dengang hørte om det 
i rapporten beskrevne, ligesom han ikke husker, hvordan der blev etableret kontakt mellem PET og 
Glostrup Politi i forbindelse med sagen. Han mindes ikke, hvad der var interessant ved det i rap-
porten nævnte kort over København.  

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. 
Til stede.   Winther Hinge, … 
… 
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. 
...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at selv om det fremgår, at han deltog i mødet, husker han det 
ikke, og rapporten bringer ikke noget frem i erindringen, herunder om problemstillingen skitseret 
af Poul Mose Hansen. Han erindrer ikke, hvordan den videre efterforskning af brandattentaterne 
mv. forløb herefter.  

Han blev foreholdt, at der i fremsendelsespåtegning til retten af 3. februar 1981 fra PET vedrø-
rende 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.” Desuden blev han foreholdt medfølgende rapport af 2. fe-
bruar 1981 udarbejdet af PET til brug for rettens vurdering af anmodningen. Hertil forklarede han, 
at det ikke bringer noget frem i erindringen. Som det fremgår, er det foreholdte materiale udar-
bejdet i afdeling T, og som allerede forklaret, havde han ikke kendskab hertil. Uanset den fælles 
berøringsflade mellem afdeling C og T vedrørende Appel-gruppen, drøftede han ikke overvågnin-
gen af gruppen med afdeling T’s afdelingsleder. De var en slags ”konkurrenter”. Han har heller 
ingen erindring om, hvordan efterforskningen mod Peter Døllner forløb på dette tidspunkt. Fore-
holdt, at Peter Døllner kom på posthuset for at få købesummen for en bil, der muligvis havde væ-
ret anvendt i forbindelse med forsøget på røveri mv. i Glostrup, forklarede han, at han hørte noget 
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om en bil, men han husker ikke nogen detaljer. Foreholdt, at Døllner blev anholdt i forbindelse 
med forsøget på at få købesummen udleveret på posthuset, forklarede han, at han ikke hørte no-
get herom.  

Han har ikke nogen erindring om, at der skulle have været kontakt mellem PET og Københavns 
Politi i forbindelse med røveriet mod en pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982.  

Hans eneste arbejdsrelaterede kendskab til røveriet mod en pengetransport fra Den Danske Bank i 
Lyngby den 2. marts 1983 er, at Johannes Pedersen fra Lyngby Politi kom ud til PET og ”fik lov til at 
være med i det hele”. Han husker ikke, hvordan denne ordning blev etableret, ligesom han ikke 
husker, hvordan kontakten mellem PET og Lyngby Politi blev etableret. Det foregik antageligvis på 
chefplan, hvilket vil sige, at det var Per Larsen, der varetog kontakten. Han er ikke klar over, hvad 
Johannes Pedersen nærmere foretog sig hos PET. Johannes Pedersen var alene hos PET og skulle 
se, hvilket materiale PET lå inde med. Johannes Pedersen var tilknyttet afdelingen i en periode. 
Han husker ikke længden af perioden. Mens Johannes Pedersen var tilknyttet afdelingen, havde 
Johannes Pedersen adgang til alle oplysninger. Han husker ikke, hvornår Johannes Pedersen var 
tilknyttet afdelingen. Det kan godt have været på et tidspunkt efter røveriet mod en pengetrans-
port ved Købmagergade Postkontor i København og drabet på en politibetjent den 3. november 
1988.  

Han blev foreholdt blandt andet følgende fra rapport af 6. april 1983 ”Vedr. røveri den 2. marts 
1983 mod en pengetransportvogn fra Den Danske Bank på Lyngbygårdsvej ud for nr. 143.” udar-
bejdet af 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. 
...” 

Hertil forklarede han, at han ikke er klar over, om han dengang blev bekendt med anholdelsen af 
de to arabere i Charles de Gaulle lufthavnen i Paris. Han husker ikke, om der efter anholdelserne 
blev sendt efterforskere til Paris. Han blev foreholdt, at Karsten Høy Petersen, Johannes Pedersen 
og en medarbejder fra PET rejste til Paris. Hertil forklarede han, at det ikke bringer noget frem i 
erindringen. Foreholdt rapport af 2. maj 1983 ”Vedr.: Efterforskning mod 2 arabere, der er fængs-
let i Frankrig for overtrædelse af valutalovgivningen” udarbejdet af PET, forklarede han, at han 
ikke ville få en rapport som denne at se, da den var udarbejdet af en medarbejder i afdeling T. 
Indholdet af en sådan rapport ville nok blive gengivet på et morgenparolemøde, men han har in-
gen erindring om at have hørt om rapportens indhold. Han blev foreholdt, at PET modtog oplys-
ninger fra en fremmed tjeneste om, at i henhold til en troværdig kilde, der var yderst sårbar, skulle 
pengene fundet hos de to arabere stamme fra et røveri begået i Danmark af en ekstremistisk or-
ganisation på vegne PFLP. Han forklarede hertil, at han ingen erindring har herom, herunder ved-
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rørende drøftelser af i hvilket omfang oplysningerne i telexen måtte anvendes, ligesom han ingen 
erindring fra dengang har om, hvordan udleveringssagerne vedrørende de to arabere eller pen-
gene forløb. 

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

Af telex af 21. februar 1986 ”Vedr.: Danske PFLP-tilhængere, Jensen og Jørgensen.” udarbejdet af 
PET som svar på telex af 19. december 1985 fra en fremmed tjeneste 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. 

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

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke husker denne telex, og den bringer ikke noget frem i 
erindringen. Han husker ikke, om PET på dette tidspunkt fortsat fulgte de herboende palæstinen-
sere, der angiveligt havde kontakt til PFLP og Appel-gruppen. Overvågningen af disse grupperinger 
lå i afdeling T. Han blev foreholdt, at blandt andet efter tidligere vidners forklaringer for kommissi-
onen og de medarbejdernumre, der fremgår af materiale fra PET fra denne periode, eksempelvis 
ovennævnte telex af 21. februar 1986, da var afdeling C og afdeling T lagt sammen i afdeling 2 på 
dette tidspunkt. Hertil forklarede han, at han mener, at det var senere, at de to afdelinger blev lagt 
sammen. I øvrigt mener han, at den sammenlagte afdeling ikke hed afdeling 2. Den hed CT. I den 
sammenlagte afdeling blev Frank Jan Jensen hans stedfortræder. Arbejdsfordelingen i den sam-
menlagte afdeling var således, at han fordelte opgaverne, Paul Erich Ropers varetog terrorområ-
det, og Frank Jan Jensen tog sig af bodyguards opgaverne, herunder kongehusets sikkerhed. Han 
blev foreholdt, at Frank Jan Jensen i sin forklaring for kommissionen den 2. maj 2012 forklarede 
blandt andet: 

”… I maj 1985 blev han souschef i PET’s afdeling 2, hvis områder blandt andet var 
ekstremisme og terrorisme. Winther-Hinge var chef og varetog primært ekstremis-
meområdet, mens han primært tog sig af terror. Han var i afdelingen frem til foråret 
1988, hvor han blev leder af terrorafdelingen, idet terrorområdet blev gjort til en 
selvstændig afdeling, afdeling 5.   
…” 
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Hertil forklarede han, at han ikke erindrer, om Frank Jan Jensen kom til afdeling 2, i forbindelse 
med at denne afdeling blev etableret. Som nævnt hed den sammenlagte afdeling efter hans erin-
dring CT.  

PET kom ikke som sådan ind i sagen om Niels Jørgensens anholdelse den 3. juni 1986 på Lobeliavej 
på Amager for forsøg på biltyveri m.v. Det var ordenspolitiet, der behandlede sagen. Han blev fo-
reholdt, at Christian Dehn i sin forklaring for kommissionen den 13. april 2012 blandt andet forkla-
rede, at Christian Dehn etablerede kontakt mellem PET og Københavns Politi vedrørende sagen. 
Desuden forklarede Christian Dehn, at det var som medarbejder i terrorafdelingen, at Christian 
Dehn skabte denne kontakt, og at Winther-Hinge var afdelingsleder i afdelingen. Hertil forklarede 
han, at ”det flyder sammen”, idet han både har været afdelingsleder for afdeling C og den senere 
sammenlagte afdeling. Det krævede ikke en tilladelse fra afdelingslederen at henvende sig til Kø-
benhavns Politi i den foreliggende sag, og han var ikke involveret heri. Han har ingen erindring om, 
hvordan sagen mod Niels Jørgensen forløb, og hvilke efterforskningsskridt der blev iværksat i sa-
gen, herunder vedrørende undersøgelsen af et falsk kørekort og radioudstyr. Han blev foreholdt, 
at PET i anledning af sagen blandt andet modtog en teknisk erklæring af 23. juni 1986 fra Rigspoli-
tiets Tekniske Afdeling stilet til station 4 vedrørende det forfalskede kørekort, som Niels Jørgensen 
havde anvendt. Af rapporten fremgår blandt andet: 

”… 
KONKLUSION 
Det kan efter endt undersøgelse med sikkerhed udtales, at førerbeviset er en total-
forfalskning. Ved en sammenligning med afdelingens samling af falske førerbevi-
ser/kørekort er det konstateret, at der er tale om en kendt forfalskningstype, der en 
gang tidligere er registreret her i afdelingen jfr. sag fra Århus … 
…” 

Hertil forklarede han, at han ikke hørte herom, og det citerede bringer ikke noget frem i erindrin-
gen. Han blev foreholdt teknisk erklæring af 8. september 1986 fra Rigspolitiets Tekniske Afdeling 
til PET vedrørende undersøgelse rekvireret af PET af Niels Jørgensens falske kørekort fra forholdet 
på Lobeliavej, kørekortet fra sagen i Århus mv. Hertil forklarede han, at han ikke har noget kend-
skab hertil, herunder hvem fra PET der havde anmodet om denne erklæring. Han husker ikke drøf-
telser om, hvorvidt PET selvstændigt skulle iværksætte en efterforskning i forbindelse med forhol-
det på Lobeliavej, eller om man skulle lade Københavns Politi foretage hele efterforskningen. 

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

Han blev foreholdt følgende fra Peter Øvig Knudsen ”Blekingegadebanden” s. 660 ff: 
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”… 
PET’s strategi var efter alt at dømme at undgå, at Niels Jørgensen og dermed resten 
af hans gruppe fattede mistanke om, at tjenesten var involveret. Derfor skulle krimi-
nalbetjentene ikke lade sig mærke med noget, men blot afhøre den anholdte, sigte 
ham for tyveriforsøg, ransage hans bolig og derpå uden videre løslade ham. 
… 
Den fortsatte efterforskning i sagen blev aftalt nøje med terrorafdelingen i PET. Kri-
minalpolitiet på Station 4 fik grønt lys til ud over tyverisagen også at undersøge for-
holdene omkring det falske kørekort og den bærbare Storno-radio af typen CQP863, 
som Niels Jørgensen havde haft i en rem om livet. … 
… 
Længere fik kriminalbetjentene ikke lov til at komme med deres efterforskning. Fra 
dette punkt overtog PET’s terrorafdeling selv sagen, og sidst på sommeren mødte et 
par PET-medarbejdere på Station 4 for at overtage både rapporterne i sagen og de 
koster, som efter anholdelsen af Niels Jørgensen var blevet beslaglagt af politiet. PET-
medarbejderne drog således af sted fra Hørhusvej med lædertasken med værktøj, det 
forfalskede kørekort og den bærbare Storno-radio. 

…” 

Hertil forklarede han, at han ikke har nogen erindring om aftaler med Københavns Politi om, hvor-
dan efterforskningen af forholdet på Lobeliavej skulle foregå.  

Han mindes ikke, om PET set i lyset af forholdet på Lobeliavej og PFLP’s forsøg på at genoptage 
kontakten til Appel-gruppen besluttede at se nærmere på, hvad man havde af oplysninger om Ap-
pel-gruppen. Han blev foreholdt rapport af 28. august 1986 ”Vedr.: APPLE-gruppen.” udarbejdet af 
Erling Sigurd Hjort, PET, hvoraf fremgår blandt andet:  

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

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

Han er ikke bekendt med, om der var kontakt mellem PET og Københavns Politi i forbindelse med 
røveriet mod Daells Varehus den 22. december 1986. Han blev foreholdt, at tidligere vidner for 
kommissionen har forklaret, at Frank Jan Jensen kontaktede kriminalinspektør Kurt Olsen, Køben-
havns Politi, med et tip vedrørende Appel-gruppen efter røveriet. Hertil forklarede han, at han ikke 
hørte herom. Han blev foreholdt, at tidligere vidner også har forklaret, at Niels Bach Christensen, 
Københavns Politi, senere engang i 1987 var ude hos PET i forbindelse med efterforskningen af 
røveriet. Hertil forklarede han, at han ikke har kendskab hertil.  

Af rapport af 24. februar 1987 ”Vedr.: Samtale om røveriet i Daells Varehus den 22. december 
1986.” Emne: Apple-gruppen i Danmark” udarbejdet af PET fremgår blandt andet:  

”… 
Ifølge kladdebogen den 25. december 1986 udspandt der sig følgende samtale mel-
lem Thorkild LAUESEN og hans mor´s tidligere samlever Leif … 
LAUESEN foretager opkald til nummer …, der tilhører hans mor … 
 
Thorkild: Ønsker god jul 
LEIF: Takker for ”det nyttige udstyr” - spørger, om det ikke var besværligt at få det 
samtidig med de 5 millioner? 
Thorkild: Nej, det gik – (pinlig tavshed??) 
LEIF: Griner ….. det er den slags småting, der sommetider fælder. 
Thorkild: Ja, - når jeg nu var i Dalle Valle -. 
… 
Nævnte bånd vil blive opbevaret indtil videre...” 

Foreholdt dette, forklarede han, at han ikke mindes at have hørt herom.  

Der var nogle af Appel-gruppens medlemmer, der var med til at etablere Café Liberation, men han 
husker ikke i øvrigt nærmere om forløbet af overvågningen af gruppen i perioden efter røveriet 
mod Daells Varehus, herunder om forgæves bestræbelser på at få etableret rumaflytninger i loka-
ler med tilknytning til Appel-gruppen.  

Han blev foreholdt anmodning af 29. maj 1987 om kontrolregistrering af Jan Weimann, Torkil Lau-
esen, Peter Døllner og Niels Jørgensen udarbejdet af PET med påtegning ”Kontrolspærret i KR” 2. 
juni 1987 samt notits af 3. juni 1987 fra Rigspolitichefens afdeling G til kriminalregisteret med an-
modning om slettelse af de samme personer i KR. Af påtegning på notitsen fremgår blandt andet, 
at ”[politimesterens tjenestenummer] har d.d. resolveret at ovennævnte personers kontrolregi-
strering i KR skal slettes, hvilket KR er underrettet om.” Hertil forklarede han, at angivelsen af poli-
timesterens tjenestenummer betød, at det var politimesteren, der havde truffet beslutningen. 
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Angivelse af politimesterens tjenestenummer var ikke en henvisning til PET som sådan. En kontrol-
registrering indebar, at PET ville blive underrettet, hvis den registrerede blev stoppet. Han har in-
gen erindring om baggrunden for kontrolregistreringen af Appel-gruppens medlemmer og den 
efterfølgende sletning heraf. 

Han havde ikke nogen opgaver i forbindelse med røveriet mv. ved Købmagergade Postkontor. Hvis 
der blev etableret kontakt mellem PET og Københavns Politi i forbindelse med røveriet, må det 
have været på kriminalinspektørniveau. Han mener ikke, at der i forbindelse med efterforskningen 
af røveriet mv. kom medarbejdere fra Københavns Politi ud til PET for at se PET’s materiale vedrø-
rende Appel-gruppen. Han har ikke kendskab til, om der blev etableret en efterforskningsgruppe 
hos Københavns Politi bestående af medarbejdere fra PET, Københavns Politi og andre af de politi-
kredse, der havde været berørt af Appel-gruppens mulige kriminalitet.  

Han er ikke bekendt med et tilbud fra Taysir Kuba om at ”være rede til at træde frem i en dansk 
retssal”.  Han blev foreholdt, at der i september 1989 blev sendt et telegram fra Danmission i New 
York til Udenrigsministeriet med kopi til blandt andre PET. I telegrammet blev der blandt andet 
refereret til en samtale, som Danmarks daværende udenrigsminister havde haft med Taysir Kuba, 
der under samtalen ”indskød at være rede til at træde frem i en dansk retssal”. Hertil forklarede 
han, at han ikke hørte herom. 

Kl. 11.45 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 

 



    487

BILAG

 
 

 
Protokol nr.: 72 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 13. juni 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 Erik Bjørn. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat Jens Christensen, advokat Torben Koch 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. 

Erik Bjørn forklarede blandt andet, at han i 1960 blev ansat i politiet. Den 1. november 1985 til-
trådte han stillingen som kriminalinspektør og chef for kriminalpolitiet på station 4, hvor han var 
frem til den 31. maj 1991. Stationen var delt op i en ordenspolitiafdeling, der havde til huse i stue-
etagen, og en kriminalpolitiafdeling placeret på 1. sal.  

Om anholdelsen af Niels Jørgensen den 3. juni 1986 på Lobeliavej på Amager for forsøg på biltyveri 
mv. og det efterfølgende forløb af sagen forklarede han, at han intet kendskab har til sagen fra 
dengang. Sager om brugstyveri blev typisk ikke behandlet af kriminalpolitiet. Der skulle være ”no-
get mere” end selve brugstyveriet, før kriminalpolitiet overtog og behandlede sagen. Han blev 
foreholdt anmeldelsesrapport af 3. juni 1986 om forholdet på Lobeliavej udarbejdet af pb. Svend 
Rasmussen, der var med til at foretage anholdelsen af Niels Jørgensen. Hertil forklarede han, at 
journalnummeret på anmeldelsesrapporten er ordenspolitiets. Han blev foreholdt yderligere an-
meldelsesrapporter om forholdet på Lobeliavej udarbejdet af henholdsvis kriminalassistenterne 
Erling Melkjorsen og Steen Edeling senere på dagen den 3. juni 1986, hvoraf fremgår blandt andet, 
at sagen var overgået fra ordenspolitiet til kriminalpolitiet. Hertil forklarede han, at en sådan 
”sagsvandring” var ganske almindelig henset til det i rapporterne beskrevne sagsforløb. De fore-
holdte rapporter bringer ikke noget frem i erindringen om selve sagen. En medarbejder fra krimi-
nalpolitiet mødte i almindelighed om morgenen kl. 7.00, hvorefter vedkommende ville ”gå ned” til 

Blekingegade-kommissionen 
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vagthavende hos ordenspolitiet for at høre, om der var sager, der angik kriminalpolitiet. En sag 
som den foreliggende ville ligge fra ”natmanden”. Omkring kl. 7.30 ankom kriminalpolitiets sous-
chef, der så gennemgik de foreliggende sager navnlig med henblik på at vurdere, om der var sager, 
der krævede fremstilling i dommervagten straks, eller om de skulle videreefterforskes, hvorefter 
der blev truffet de fornødne foranstaltninger. Hans souschef da var Andreas Bjerrum, der ikke le-
ver længere.  

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

Han blev foreholdt teknisk erklæring af 23. juni 1986 fra Rigspolitiets Tekniske Afdeling til station 4 
vedrørende et forfalsket kørekort, som Niels Jørgensen havde anvendt i forbindelse med forholdet 
på Lobeliavej. Af rapporten fremgår blandt andet: 

”… 
KONKLUSION 
Det kan efter endt undersøgelse med sikkerhed udtales, at førerbeviset er en total-
forfalskning. Ved en sammenligning med afdelingens samling af falske førerbevi-
ser/kørekort er det konstateret, at der er tale om en kendt forfalskningstype, der en 
gang tidligere er registreret her i afdelingen jfr. sag fra Århus … 
…” 

Hertil forklarede han, at det fremgår af et udfyldt stempel, at er erklæringen er modtaget den 3. 
juli 1986 i kriminalafdelingen, og at han har sat sine initialer på erklæringen, men han har ingen 
erindring herom. En sådan erklæring ville efter modtagelsen i posten om morgenen blive lagt på 
hans bord, hvorefter han ville sætte sin signatur på den og fordele den til rette vedkommende, i 
det foreliggende tilfælde typisk til sagsbehandleren, hvilket ville ske via hans sekretær, der ville 
registrere fordelingen mv. I sig selv var det en traditionel erklæring, og det var ingen sensation, at 
der kunne være tale om en forfalskningstype, der var kendt fra en anden sag. Herefter ville efter-
forskningen sædvanligvis også komme til at omfatte den tidligere sag med samme forfalsknings-
type, og normalt ville en sådan erklæring således afstedkomme en henvendelse til Århus Politi 
vedrørende den anden sag. Han har ingen erindring om, hvorvidt det skete i den foreliggende sag. 
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Han blev foreholdt teknisk erklæring af 8. september 1986 fra Rigspolitiets Tekniske Afdeling til 
PET vedrørende undersøgelse rekvireret af PET af Niels Jørgensens falske kørekort fra forholdet på 
Lobeliavej, kørekortet fra sagen i Århus mv. Hertil forklarede han, at han ikke hørte om drøftelser 
mellem hans medarbejdere og PET om opgavefordelingen i forbindelse med efterforskningen af 
forholdet på Lobeliavej. Det ville være naturligt, hvis han var involveret i drøftelser om samarbej-
det med PET i denne sag, men han har ingen erindring herom. Henset til indholdet i sagen og sa-
gens karakter, var det imidlertid ikke en sag, som han efterforskningsmæssigt behøvede at være 
involveret i.  

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

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

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

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

…” 

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

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

Kl. 10.05 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 73 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 13. juni 2012 kl. 10.15 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 Leif Korsgaard Christoffersen med bisidder advokat Stine Gry Johannesen. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, 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. 

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

Normalt var han med ude på gerningsstederne, men på gerningsdagen for røveriet i Herlev var 
Eliseholm fraværende, hvorfor han varetog dennes opgaver. Det indebar, at han blev på stationen. 
Han mener, at det derfor var Evald Andersen, der i stedet for ham ledte efterforskningen på ger-
ningsstedet. Henset til det røvede beløbs størrelse mv. blev der sat mange mænd på sagen.  

Han blev foreholdt resumerapport af 10. december 1985 ”vedr. røveri af særlig farlig karakter mod 
pengetransport ud for Herlev Posthus den 3. december 1985 kl. 0910.” udarbejdet af ham. Hertil 
forklarede han, at alle rapporter i sagen kom ind til ham, og den foreholdte rapport var et resume 
af, hvad der var sket i sagen indtil da. Formålet med resumeet var blandt andet, at det skulle sen-
des rundt til alle landets politikredse og Interpol. Foreholdt, at Eliseholm den 12. december 1985 

Blekingegade-kommissionen 
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sendte en telexmeddelelse til Interpol med en beskrivelse af røveriet, forklarede han, at denne 
telexmeddelelse var udarbejdet på grundlag af resumerapporten.  

I forbindelse med røveriet havde kriminalassistent Leif Myrhøj fra Gladsaxe Politi kontakt med PET. 
Det var ikke ualmindeligt, at man i forbindelse med større røverier rutinemæssigt kontaktede an-
dre politikredse og PET for at høre, om de havde noget, som de kunne hjælpe med. Henvendelsen 
til PET fra Gladsaxe Politi i denne sag var en sådan rutineforespørgsel, hvor Myrhøj var ude hos 
PET. Henvendelsen gav ikke noget resultat, idet de ikke fik nogen oplysninger, som de kunne ar-
bejde videre med. Han mener, at det var på Jørgen Juuls initiativ, at Myrhøj henvendte sig til PET.  
Myrhøj orienterede ham om sin kontakt til PET. Orienteringen foregik mundtligt, og han husker 
ikke, om Myrhøj udarbejdede noget skriftligt om kontakten til PET. Yderligere erindring om kon-
takten til PET har han ikke. Han blev foreholdt, at Myrhøj i sin besvarelse af 1. maj 2012 på 
spørgsmål fra kommissionen blandt andet har oplyst, at Myrhøj efter mødet hos PET skrev en no-
tits til CFI under henvisning til fingeraftryk på kørestolen. Hertil forklarede han, at han ikke har 
nogen erindring herom. 

Han har heller ikke erindring om, at de i forbindelse med efterforskningen af røveriet indhentede 
akterne fra Københavns Politis efterforskning af røveriet mod en pengetransport ved Vesterport 
den 2. april 1982. Han blev foreholdt, at Gladsaxe Politi ved brev af 30. maj 1986 i forbindelse med 
efterforskningen af det foreliggende røveri returnerede akterne vedrørende røveriet ved Vester-
port til Københavns Politi med bemærkning om, at de to røverier ikke umiddelbart syntes at kunne 
kædes sammen. Hertil forklarede han, at han ikke husker baggrunden for, at Gladsaxe Politi ind-
hentede akterne vedrørende efterforskningen af røveriet ved Vesterport. Medarbejderne i den 
arbejdsgruppe, der efterforskede røveriet i Herlev, må I hvert fald have gennemset akterne fra 
Københavns Politi. Hvem hos Gladsaxe Politi, der i øvrigt gennemså akterne, ved han ikke. Han 
husker ikke selv at have gennemgået akterne, og han ved ikke, om Myrhøj så dem. Han blev fore-
holdt følgende fra oversigt over 0-rapporter i sagen vedrørende røveriet ved Vesterport: 

”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, Thorkild Lauesen, Peter Dølner og Jan Carl Weimann. Hertil for-
klarede han, at han ikke kan udelukke at have set denne rapport dengang, men han har ikke nogen 
erindring herom. På daværende tidspunkt sagde de angivne navne ham ikke noget, og han har ikke 
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kendskab til, at Gladsaxe Politi i forbindelse med efterforskningen af røveriet i Herlev skulle have 
haft fokus på Appel-gruppen, herunder disse personer.  

På et tidspunkt efter røveriet i Herlev talte han med kollegaer fra Lyngby Politi om røveriet mod en 
pengetransport fra Den Danske Bank i Lyngby den 2. marts 1983. Det har muligvis været i forbin-
delse med, at de havde fælles kriminalvagter med Lyngby og Gentofte Politi, hvor han havde vagt 
sammen med blandt andre de kollegaer, der havde efterforsket røveriet i Lyngby. Samtalerne 
fandt sted over en del år, og han kan ikke tidsfæste tidspunktet herfor nærmere, herunder om 
samtalerne fandt sted før eller efter røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkon-
tor i København og drabet på en politibetjent den 3. november 1988. Han husker ikke, om de kæ-
dede røveriet i Lyngby sammen med røveriet i Herlev. Samtalerne drejede sig meget om, at kolle-
gaerne var utilfredse med, at der i forbindelse med efterforskningen af røveriet i Lyngby havde 
været oplysninger, som de ikke kunne få fra PET.  

Kl. 10.30 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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Protokol nr.: 74 

 
PROTOKOL 

 
 

Den 13. juni 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 Jørgen Juul. 

Bisidderne advokat Ebbe Mogensen, advokat Jens Christensen, advokat Torben Koch 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. 

Jørgen Juul forklarede blandt andet, at han i 1983 tiltrådte som kriminalinspektør i Gladsaxe Politi, 
hvor han var frem til 1991. Kriminalpolitiet i Gladsaxe var delt op i fem sektioner, drab, bedrageri, 
narko og to røveri- og tyveriafdelinger, hvoraf den ene dækkede Ballerup- og Herlev-området. I 
hver afdeling var der en afdelingsleder, som varetog den daglige ledelse af afdelingen. Kriminalas-
sistent Vagner Eliseholm var over afdelingslederne og fungerende som hans stedfortræder. Han 
husker ikke, om kriminalkommissær Evald Andersen var tiltrådt hos Gladsaxe Politi, da røveriet 
mod en pengetransport fra Privatbanken i Herlev den 3. december 1985 fandt sted.      

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

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

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

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

Når man ville undersøge, om der i en tidligere sag fra en anden politikreds var oplysninger, som 
man kunne bruge, så lånte man sagen fra den anden politikreds. Det skete i mange tilfælde, at 
man lånte sager fra andre politikredse. Han husker ikke, om Gladsaxe Politi lånte en sag fra en an-
den politikreds under efterforskningen af røveriet i Herlev. Han blev foreholdt, at Gladsaxe Politi 
ved brev af 30. maj 1986 underskrevet af Eliseholm sendte akterne vedrørende røveriet mod en 
pengetransport ved Vesterport den 2. april 1982 tilbage til Københavns Politi med bemærkning 
om, at ”den her verserende røverisag … ikke umiddelbart synes at kunne kædes sammen med 
nærværende sag”. Hertil forklarede han, at det ville være afdelingslederen og sagsbehandlerne på 
sagen, der læste en sådan sag igennem. Når afdelingslederen havde læst sagen, ville han efterføl-
gende blive orienteret om resultatet, men han har ingen erindring herom i den foreliggende sag. 
Han har således næsten med sikkerhed ikke selv læst sagen om røveriet ved Vesterport. Han blev 
foreholdt følgende fra oversigt over 0-rapporter i sagen vedrørende røveriet ved Vesterport: 

”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, Thorkild Lauesen, Peter Dølner og Jan Carl Weimann. Hertil for-
klarede han, at han ikke har set denne rapport tidligere. Hvis han havde set en sådan rapport, ville 
han have orienteret politimesteren om, at der var et tip fra rejseholdet om interessante personer. 
I øvrigt var 0-rapporterne normalt ikke med i materialet, når man lånte en sag fra en anden politi-
kreds. De anførte navne på medlemmer af Appel-gruppen sagde ham ingenting på det tidspunkt, 
og Appel-gruppen og dens medlemmer var ikke inde i billedet i forbindelse med Gladsaxe Politis 
efterforskning af røveriet i Herlev. Han kan ikke udelukke, at han i forbindelse med møder med 
kollegaer fra andre politikredse eller i forbindelse med sin kontakt til PET havde hørt om gruppen 
og dens medlemmer, men i givet fald var det ikke i relation til røveriet i Herlev.  

Han kan ikke udelukke, at der var kontakt mellem Gladsaxe Politi og andre politikredse vedrørende 
røveriet i Herlev i forbindelse med efterforskningen af senere røverier, idet det i forbindelse med 
efterforskningen af et røveri var sædvanligt at henvende sig til andre politikredse om eventuelt 
lignende røverier. Han har imidlertid ingen erindring om, hvorvidt det konkret var tilfældet.  
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Han blev foreholdt følgende fra Peter Øvig Knudsen ”Blekingegadebanden” s. 662: 

”… 
Trods en omfattende efterforskning fandt kriminalpolitiet i Gladsaxe aldrig frem til 
røverne. 
I PET gav røveriet, ifølge den daværende operative chef, Per Larsen, anledning til, at 
man overvejede, om det igen kunne være Appel-gruppen, der havde været i aktion, li-
gesom man havde haft mistanke om ved flere røverier i de foregående år. 
Men i PET fandt man ikke grund til at dele disse tanker med kriminalpolitiet i Glad-
saxe. 
…” 

Desuden blev han foreholdt følgende fra ”Politiets hemmeligheder – Jørn Moos genåbner Blekin-
gegadesagen” s. 118:  

”… 
Arne Siezing, der samvittighedsfuldt havde ringet rundt i forbindelse med de tidligere 
storrøverier, er ikke fuldkommen sikker i sin sag, når det gælder rullestolsrøveriet i 
Herlev. 
”Jeg kan ikke huske, om vi kontaktede Gladsaxe politi. Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at både Ernst Søndergaard og jeg blev trætte af, at der ikke skete no-
get, når vi ringede til diverse politikredse. Jeg ved, at vi sammen talte om, at rulle-
stolsrøveriet lignede vores mænd fra Århus. Men det kan godt være, at vi havde opgi-
vet på det tidspunkt,” fortæller han. 
… 
”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 have samarbejdet med under 
Lyngby-sagen. Jeg sagde – nej, nærmest råbte til ham – at nu skulle de tage sig sam-
men og kontakt Gladsaxe Politi, fordi vi var sikre på, at det igen var vores banditter, 
der var på spil. På det tidspunkt var jeg ligeglad med, at vi var blevet truet på vores 
levebrød af staten, for vi måtte gøre 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 næsten 100 % sikkert vil udelukke, at rejseholdet henvendte sig til 
Gladsaxe Politi i forbindelse med efterforskningen af røveriet, idet han vil tro, at han kunne huske 
det, hvis det var tilfældet, for en sådan henvendelse fra rejseholdet ville ikke have været normal, 
da politikreds 1-8, hvortil Gladsaxe hørte, lå uden for rejseafdelingens område. I øvrigt bringer det 
foreholdte ikke yderligere frem i erindringen.  
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Efter røveriet mod en pengetransport ved Købmagergade Postkontor i København og drabet på en 
politibetjent den 3. november 1988 blev røveriet i Herlev inddraget i Københavns Politis efter-
forskning, og Gladsaxe Politi afgav personale til efterforskningen. Han husker ikke, om man kom en 
opklaring af røveriet i Herlev nærmere i forbindelse med efterforskningen efter røveriet mv. ved 
Købmagergade Postkontor. Han har ikke erindring om, at der under denne fornyede efterforskning 
af røveriet i Herlev kom nye oplysninger frem, der kunne have gjort en forskel, hvis de havde væ-
ret kendt, da Gladsaxe Politi oprindeligt efterforskede røveriet.   

Kl. 11.45 blev afhøringen afsluttet. 

 

Jens Rosenløv 
formand 
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* Kommissionen bemærker, at citatet fremgår af kapitel 3, afsnit 3.6.4. 

*
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*

* Vedrørende de anførte sidehenvisninger bemærker kommissionen, at det tilsendte materiale om Lyngby-forholdet 
var et selvstændigt pagineret uddrag af kommissionens sammenfatning i kapitel 3, afsnit 3.4.4.  
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* Vedrørende sidehenvisningen bemærker kommissionen, at det fremsendte var et selvstændigt pagineret uddrag 
af kapitel 3, afsnit 3.4.2, 3.4.3 og 3.4.4.  

*
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