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Dokurriertation 
Sekretariatschef Lars-Erik Allin ved 
Kobenhavns Universitet har i syv ar 
hemmeligholdt, at han i 1986 var med 
til at ['erne lytteudstyr fra den severe 
ombudsmand Hans Gammeltoft-Han-
sens telefon. I gar fortalte han pa et 
pressemode sin version af aflytnings-
sagen. Vi bringer nedenstaende den er-
Waring, som han gav i gar. 

I arene 1980-1987 var jeg 
medlem af en skytteforening, 
sum holdt til ude pa Aflands-

hage skydebaner. I samme forening 
var major Jorgen Hansen medlem. 

I forsommeren 1986 var vi pa sky-
debanen, og pludselig fortalte Jorgen 
Hansen mig uopfordret en historie 
am, at Hans Gammeltoft-Hansen blev 
eller vile blive aflyttet. 

Jeg var lidt forundret over Jorgen 
Hansens henvendelse. Han vile ikke 
give napmere oplysninger om, hvor 
ban havde det fra. 

Jurgen Hansen gay mig et telefon- 
nummmer til en teletekniker, som jeg 

kunne kontakte. Han var ikke selv i 
stand til at gore noget ved det, sagde 
han. Og, hvis jeg besluttede mig for at 
gore noget ved sagen, sa skulle jeg 
altsa kontakte denne teletekniker. Jor-
gen Hansen gav mig en identifikation-
skode, som jeg skulle identificere mig 
mod, hvis jeg ringede. 

Men jeg besluttede mig for at af- 
vente situationeng se, hvad der skete. 

Jorgen Hansen dode sa pludselig i 
juni eller juli maned 1986 af et hjerte-
stop sa vidt jeg ved. Efter sommerfe-
rien, engang i august-september ma-
ned, blev det klart, at Hans Gammel-
toft-Bansen var kandidat som 
ombudsmand, som efterfolger for den 
nuvaerende kabinetschef Niels Eil-
schou Holm. 

Og da aviserne begyndte at skrive 
om den staerke modstand, der var i 
den davwrende regering mod Gam-
meltoft-Hansens kandidatur, sa erin-
drede jeg Jorgen Hansens henven-
delse og besluttede mig for at kontak-
te denne teletekniker. 

Jeg vii gerne MA fast: Han var ikke 
ansat pa Kobenhavns Universitet, sa-
dan som nogle blade fejlagtigt har 

skrevet. Jeg aftalte med denne tele-
tekniker, som kaldte sig Thomsen, at 
vi am aftenen skulle modes for at af-
tale, hvordan vi skulle fa denne her 
aktion i gang. Senere pa aftenen gik 
vi ind i Studiegarden og ind pa Hans 
Gammeltoft-Hansens kontor, der IA i 
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koottimien: Minden bag aflyt-
ninto4agen, Lars-Erik Allin, er 
53 r ul juridisk radgiver pa 
Koffonhavns Universitet, Han 
erbottier nu iced betroede op 

nv it for rektor Ove Nathan. 
Start fit har han givet juridisk 
rtad,livning i en sag orn valg-
fur41. med stiller- og kandidatli-
film 1 1970 blev han cand. jur, 
Husmter Nov Lars-Erik Allin 
sokretaer i PlanIgningsra'dc-A 
for tiojere uddannelser og 
avancerede i 1973 til fuldmaeg-
fig i Undervisningsministeriet. 
I 197 ,kom han til Koben- 
haVt 	niversitet. 

sidebygningen med indgang fra Sankt 
Pedersstrwde. 

Det var ikke noget problem for mig 
at komme ind. Der var ikke tale orn 
indbrud eller noget som heist, for jeg 
var jo kendt af betjente og personale 
derovre, og manden med den Lille sor- 

te kuffert i handen, ham var der ikke 
nogen, der interesserede sig for. 

Da vi kom op pa Hans Gammeltoft-
Hansens kontor scannede Thomsen 
kontoret med et apparatur, som jeg 
ikke ved, hvad er. Men formentlig har 
det vret sadan en radioscanner. Og 
derefter skilte han telefonen ad. 

Det er mange ar siden det her, jeg 
kan ikke erindre, om det var en tryk-
knaptelefon eller om det var en dreje-
skivetelefon, det var sadan en halvflad 
sag. Men der sad dimsen i, og den var 
ganske file. Han tog den ud og lagde 
den i en plasticpose. Vi retablerede 
telefonen og forlod huset ad bagtrap-
pen - og forlod via Sankt Peders-
strwde omradet. 

Vi gik herefter ind pa et nwrliggen-
de vmrtshus for at diskutere sagens 
videre forlob. Han forldarede mig, at 
vi ikke kunne afslore sagen pa nuvw-
rende tidspunkt. Han gav ingen reel 
begrundelse; blot, at det vile odelwg-
ge alt for meget. 

Han foreslog derfor, at vi sendte 
dimsen til PET anonymt, for sa vine 
de nok »underrette rette vedkommen-
deo. Han var helt utilbojelig til at give  

mig yderligere oplysninger, han sagde 
blot »den er god nok«. 

Da jeg ikke onskede at indblande 
universitetet eller rektor Nathan i en 
sag, der abenbart var temmelig be-
tndt, gik jeg ind pa hans forslag. 

Vi lavede herefter brevet med de 
udklippede avisbogstaver: »Tak for 
Ian« og sendte dimsen i en neutral 
brun provekuvert til PET. Jeg vii ger-
ne sige, at jeg aldrig til Ekstra Bladet 
har udtalt, at jeg mente, at det var 
PET, der stod bag. Jeg aver ikke, 
hvem det var. 

Thomsen og jeg skiltes, og jeg har 
aldrig set ham siden. Og jeg er helt 
overbevist om, at Thomsen ikke var 
hans rigtige navn. Jeg har ingen 
anelse om, hvor han kom fra, men han 
vidste, hvad det var, han gjorde. 

Jeg beklager naturligvis, at jeg ikke 
dengang orienterede rektor og den da-
vwrende universitetsdirektor. Men jeg 
mente blot at have gjort universitetet 
og den kommende ombudsmand en 
tjeneste ved at have stoppet 
aflytningen. 

Og det er, hvad jeg har at 	66  
sige. 


