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somom, at 
politiet havde mere travlt 
med at efterforske 
venstreflajen end 
hajreflajen. Politiet satte 
kikkerten for det forkerte aje. 

Jergen Lund, lnternationale 
Socialister. 

I Fate: Mark Knudsen/Monsun 

Mordet, ingen blev domt for 



SOti..ER0DGADE rl 

Trods flere indicler mod 
hajreflajen blev mordet 
pa Henrik Christensen 
aldrig opklaret. I stedet 
blev mindst 30 
medlemmer af IS 
registreret af PEt 

...... 
Pa fredag er det tyve fir siden, 
at en brevbombe drrebte den 
29-flrige Henrik Christensen 
ira Internationale Socialister i 
IS'kontoriSolleredgadeiBJr 
benhavn. 

Selvom en nekke indicier 
pegede pa, hvor gernings
mrendene skulle findes, er 
mordet aldrig blevet opkla
ret Mange af Henrik Chri
stensens kammerater fuler i 
dag, at mordet aldrig er hie
vet ordentligt efterforsket 

- Politiet tog ikke alle de in
dicier, derpegede mod hejrefk!
jen alvorligt Selvom vi befandt 
os i en tid, hvor hejreJIDjen ter
roriserede gaderne og udfurte 
voldelige angreb politiske mod
standere. For os var der ingen 
tvivl om, hvem derstod bag den 
drrebende bombe, siger Jm-gen 
llmd tilArbejderen. 

Han er medlem af IS, og 
var den sidste; der sa Heruik 
Christensen i live. 

TILSTAELSE PA BREV 

Dagen efter mordet modtog 
politiet et tilstaelsesbrev ira 
den hejreradikale gruppe 
·Kl2•: 

Oetfremgflrblandtandetaf 
dokumentarfilmen •Bombe-

mordet i Sollemdgade•, som 
havde premiere i lm-dags. 

•Vikanmeddele,atdetvar 
os, der anbragte bomben i 
Solleredgade. Vi anser disse 
venstresnoede elementer for 
landsfornedere overfor det 
danske folk. Derfor denne ak
tion, flere vii fulge. Hi! sen Frit 
Danmark Kl2•. 

K12 kan vrere en henvis
ning til den svenske krlge~ 
konge, Karl den 12, som nazi
ster hvert fir mindes. 

I tiden op til bombemordet 
modtog fern navngivne dan
skere lignende trusselsbreve 
fraK12. 

Og dJgen fur mordet blev 
PET advaret om, at Albert 
Larsen fra Partiet De Natio
nale ville ramme IS med en 
bombe. 

I dagene efter mordet af
herte politiet flere aktive pa 
hejreflejen. 

Men 'efterforskningsknef
terne blev for alvor sat ind 
mod venstrefWjen. 

Politiet arbejdede ud fra 
tearier om, at bomben enten 
kunne vrere fremstillet af lwj
reflejen, som et internt opger 
pa venstrefWjen eller at detvar 
IS selv, der havde vreret i gang 
med at fabrlkere en bombe. 

Fa timer efter bomben var 
sprunget, begyndte Politiets 
Efterretningstjeneste
uden dommerkendelse - at 
aflytte telefonen i IS' lokaler i 
Aarhus. 

Under afherlngerne af IS' 
medlemmer og aktive fra det 
antiracistiske milje, var der 
ogsil fokus pa venstreflejen. 

- Det virkede som om, at 
de havde mere travlt med at 
efterforske venstreflejen end 
hejreflejen. Jeg blev vist en 
masse fotos fra en antifasci
stisk demonstration i llmd, 
Sverige i november 1991. Af
heringslederen udspurgte 
migom,bvemdervarpabille
derne, fortreller Jergen llmd, 
der blev afhert tre gange. 

IS BLEV REGISTRERET 

I dag ved vi, at PET brugte 
sin efterforskning af bombe
mordet. til at identificere og 
registrere mindst 30 nye og 
gamle medlemmer af IS. 

Det fremgflr af PET-kom
missioriens rapport fra juni 
2009 om PETs overvoigning 
under den kolde krig. 

Dagen fur· attentatet mod 
Sollemdgade blev Politiets 
Efterretoingstjeneste (PE1) 

advaret om, at et bombe
angreb kunne vrere pa vej. 

Det siger Frede Farmand, 
der overvagede i 1980'erne 
bade venstre- og hejref'Wjen, 
og videregav. sine oplysnin
gertilPET. 

- Dagen fur bomben 
sprang i Sollemdgade, havde 
jeg en samtale med Albert 
Larsen, formand for det hej
reradikale parti De Nationa
Ie. Han fortalte - med nhyg
gelig JUJjagtighed - om, hvor
dan bomben skulle konstrue
res. Hans beskrivelse var me
get detaljeret Det var tyde
ligt, at han pnecis vidste, 
hvordan en bombe skulle 
konstrueres, hvordan 
spnengstof skulle bebandles. 
Han fortalte, at han ville lreg
ge sprrengstoffet i en kuvert, 
som skulle afleveres til IS, for
treller Frede Farmand til Ar
bejderen. 

Udover at vrere formand 
for Partiet De Nationale var 
Albert Larsen uddannet 
spnengstofekspert i hreren. 

- Jeg var ikke i tvivl om, at 
det var en hastesag. Derfor 
gav jeg PET Mndet halv
anden time efter, jeg havde 
talt med Albert PET burde 
have taget min henvendelse 

alvorligt, og advaret IS om 
ikke at abne deres post og 
holde sig vrek fra deres kon
tor, mener Frede Farmand. 

Ferst nreste dag- en halv 
time efter bomben var sprun
get - fik Frede Farmand be
sag af tre PET-folk. 

- Desagde,atjegskulletie 
stille. Jeg matte ikke rebe min 
kontakt til PET, og jeg skulle 
overlade efterforskuingen til 
Kebenhavns Politis drabs
afdeling, siger Frede Far
maud. 

Dengang trenkte han ikke 
nrermere over PETs krav om 
tavshed. Ferst senere be
gyndte Frede Farmand at un
dre sig: 

- J eg skulle holde min 
kreft, fordi PET ville drekke 
over sig selv. Det matte ikke 
komme frem, at PETvar ad
varet om bombemordet 
Derfor beholdt de handel 
De ville feje deres viden ind 
under gulvtreppet, mener 
han. 

PET nregter at have mod
taget det vigtige band, hvor 
Albert Larsen - dagen fur 
bombemordet - indmmmer 
at vrere i gang med at frem
stille en bombe. 

ml@arbejderen.dk 


