• Ny afsloring stotter Allin:
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Israel aflyttede
Gammeltoft-Hansen
I en ny bog, skrevet
af en tidligere Mossad-agent, hmvder
forfatteren, at Gammeltoft-Hansen blev
aflyttet gennem flere
fir af den israelske
efterretningstjeneste.

Af Asbjern Svarstad
og Jytte Kjoergaard
• Det var en dansk agent i
Israels tjeneste, der i 1984
placerede en mikrofon pa
Gammeltoft-Hansens kontor
pa Kobenhavns Universitet.
Det hwyder den forhenvrende Mossad-agent, Victor
Ostrovsky, i sin ny bog »Mossads Hemmelige Papirer. Den
israelske efterretningstjenestes beskidte affwrer«.
Bogen er netop udkommet i
Norge.

Afsloringerne glwder iswr
Af sin chef blev han den 16. de bake sig betydningsfulde.o
den tidligere juridiske sikker- februar 1986 bedt om at foreDen forste mikrofon pa
hedsradgiver ved Kobehavns tage en ny aflytning af profes- Gammeltoft-Hansens kontor
Universitet Lars-Erik Allin.
sor Gammeltoft-Hansen, som blev efter Ostrovskys udsagn
Han vakte betydelig opsigt, Israel ansa som palstinen- placeret i slutningen af 1984
da han sidste ar hwydede, at sisk talsmand.
af en agent, som Mossad havhan i 1986 havde ywret med
Ifolge Ostrovsky havde det de inden for det danske eftertil at fjerne en mikrofon fra israelske efterretningsysen retningsysen.
Gammeltoft-Hansens kontor. allerede aflyttet GammeltoftHans navn var Schmidt og
))jeg har hele tiden fast- Hansens kontor i flere ar. At
holdt, at der var en mikrofon, demure efter hans samtaler,
og det bliver jeg ved med. SA fik israelerne mistanke om, at
kan de for min skyld blive ved Gammeltoft-Hansen havde
med at lyve i justitsministeriet faet nys om de skjulte mikrofoog hos statsadvokaten,« siger ner. De onskede derfor at in- • Victor Ostrovsky, forfatter
Allin, hvis standpunkt nu far stallere en mikrofon i Gam- til to afslorende boger om det
state fra en tidligere Mossad- meltoft-Hansens privathjem.
israelske efterretningsysen
agent.
Mossad, har over for B.T.
Betydningsfulde
navngivet to danske efterretPsykisk syg
Den israelske agent beskri- ningsagenter som i perioden
For nyligt fandt statsadvo- ver Politiets Efterretningstje- 1984-86 skulle have arbejdet
kat Erik Merlung, at der intet neste, PET, som en Lille efter- for Mossad.
var om Allins historie, og han retningstjeneste, der ville spilSchmidt med kodenavnet
blev lost fra sine opgaver pa le i topdivisionen: »men de »Oliemaling«, havde i slutninuniversitetet med betegnel- manglende kundskaber og gen af 1984 ansvaret for, at
sen psykisk syg.
okonomiske muligheder for at mikrofonen blev installeret pa
Victor Ostrovsky var i 1986 gore det,o skriver han og fort- Gammeltoft-Hansens kontor,
placeret i den danske afdeling swtter:
pastar Ostrovsky.
pa Mossads hovedkontor i Is»Til gengwld for at fa ting
Den 19. februar 1986 sendrael.
gjort for os, sorgede vi for, at te Mossads kontaktmand i

hans kodenavn var »Oliemaling«.
Schmidt skulle ojensynligt
have sendt et team af politifolk
til at Mare opgaven. Teamet
forklarede, at de var i gang
med at stoppe telefonchikane
pa et bestemt kontor og fik
adgang til universitetet. Da de

forlod lokalerne, var mikrofonen installeret pa Gammeltoft-Hansens kontor.
Mossads kontaktmand i
Skandinavien fik hver fjortende dag udleveret bandet
med Gammeltoft-Hansens
samtaler.

Hvem var agenterne?
Skandinavien via en sikker lithe pa Israels ambassade i
Danmark besked til hovedkontoret om, at »Purple-A« havde
installeret en mikrofon i professorens hus.

Noget vrOvl
I faxen star der, at aktionen
blev gennemfort efter protester fra en officer som hed
Dalsgaard, der dog ikke fulgte
sagen op.
»Purple-A« er det israelske
kodenavn for Politiets Efterretningstjeneste (PET).
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B.T. har talt med Schmidt
alias »Oliemalingo, som afviser
Ostrovskys historie med en
stor latter.
»Sadan noget wv1 vil jeg
ikke kommentere,« er hans
eneste replik.
Et opslag i den Bla Bog viser, at Schmidt forlod Politiets
Efterretningsysen allerede i
1983, for at blive vicepolitimester pa Gronland.
Ifolge B.T.s oplysninger tiltradte Dalsgaard i 1992 en
stilling ved Glostrup Politi.
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