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PVK  
Per Larsens foredrag for PVK. 

Torsdag den 18. september skinnende solen 
over Sydhavnen hvor PVKs muntre medlemmer med 
ledsagere mødtes i Philips kantine til 
efterårets klubsammenkomst.  
Mange tog sig en lille tur omkring kajen foran huset og 
bemærkede hvordan udsigten havde ændret karakter. Hvor 
der tidligere havde været stille og øde med siloer og 
få skibe til at fragte tunge ting, var der nu en tæt og flot 
bebyggelse med lejlighedskomplekser, kanaler, lystbåde og 
elegante kajanlæg og med badende beboere.  
Dagens hovedperson var den folkekære og velkendte Per 
Larsen, som fortalte om sit arbejdsliv, specielt tiden inden for 
politiet og sine opgaver som pensionist. 
Per Larsen er nu 69 år og blev egentlig udlært inden for 
kontor og handel, men blev i 1966 ansat i Københavns Politi 
og i 1980 blev han vicekriminalkommissær i 
bedrageriafdelingen og i 1981 anklager og 
kriminalkommissær i Dommervagten. Herefter var han i 
en årrækkekriminalinspektør i Politiets Efterretningstjeneste 
og tog sideløbende en uddannelse ved det amerikanske FBI 
National Academy. Fra 1990 og frem til 2006 var han 
kriminalinspektør i Odense, siden i Glostrup og så i 
København, hvor han blev chefpolitiinspektør i 2007. Han var 
øverstbefalende ved COP15 i 2009. (Hvor politiet med en 
knivtangsoperation isolerede den hårde kerne af urostifterne 
og et par stykker mere, fik sat dem i futtog, men måtte 
efterfølgende også betale et par mil. i erstatning til dem, der 
var blevet lidt kolde et vist sted). Larsen har desuden været 
formand for Dansk Politiidrætsforbund og er i dag medlem af 
Dansk Boldspilunions etiske udvalg og medlem af 
bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Desuden har han siden 
1981 været underviser, instruktør og censor på Politiskolen. 
Den 22. januar 2010 stoppede han helt i dansk politi og blev 
den 1. februar 2010 ansat som konsulent og specialrådgiver i 
Københavns Kommunes bandeenhed. 
Larsen har blandt andet stået i spidsen for efterforskningen 
af Blekingegadebanden — hvor han senere er blevet 
beskyldt for at have hemmeligholdt oplysninger, der kunne 
have fældet banden på et tidligere tidspunkt, men den sidste 
netop færdiggjorte kommissionsrapport retfærdiggør Larsens 
fremgangsmåde og renser ham for alle anklager. Larsen er 
meget kritisk over for disse meget dyre kommisionsarbejder, 
men roser derimod den meget saglige og nøjagtige 
beskrivelse, som Per Øvig Knudsen fremlægger i sine bøger 
om Blekingegadebanden. 
Larsen var også centralt placeret i efterforskningen af 
Rockerkrigen 1996-97 og har ofte optrådt som talsmand for 
politiet i medierne. 
Den 28. maj 2011 blev Larsen vicepræsident for Kræftens 
Bekæmpelse. Den 1. oktober 2012 blev han formand for 
Børnerådet. 
  
Per Larsen fortalte med entusiasme om hvordan 
Blekingegadebanden var opstået som en gren 
af Gotfred Appels kommunistiske gruppe, hvordan den blev 
holdt under observation af PET og hvor fantastisk dygtige 
banden var til at holde sig på afstand af enhver form for 
beviser for, hvad de i virkeligheden lavede af kriminalitet. 
Banden planlagde i alle detaljer deres røverier og skrev 
drejebøger til dem; de tog ingen chancer, og opstod der blot 
den mindste afvigelser fra drejebogen, så stoppede aktionen.  
Man talte ikke med hinanden i telefon og man levede, selv 
efter de store røverier, et helt normalt familieliv og ingen 

brugte af de penge, som blev røvet. Pengene gik alle til 
PFLP - Folkefronten til Palæstinas befrielse. 
  
Efter postrøveriet i Købmagergade, hvor en betjent blev 
skudt og døde, tog politiet alle midler i brug for at finde 
beviser på bandens aktiviteter, men først i sidste øjeblik og 
kun ved at et medlem kørte galt og mistede synet, fandt man 
frem til bandens lejlighed og det enorme lager af stjålne 
våben, nye drejebøger om påtænkte røverier og i det hele 
taget de beviser, som kunne fælde og fængsle bandens 
medlemmer. Men hvem der skød og dræbte betjenten blev 
aldrig bevist, og der blev derfor ikke dømt en enkelt eller hele 
banden som gruppe for mordet. 
  
Per Larsen fortalte med både humor og ironi om, hvor dårligt 
politiet havde været forberedt til mange aktioner, hvordan 
aktivisterne ofte vidste besked om politiets planlagte 
aktioner, og først da ungdomshuset på Jagtvej den 1.marts 
2007 tidligt om morgenen og ved hjælp af helikopter blev 
ryddet, fik man virkelig overmagten ved at hemmeligholde 
planlægningen ind til sidste minut. De følgende dage var 
præget af uroligheder og ødelæggelser, hvor over 714 
personer blev anholdt. 
  
Efter små to timers spændende, levende og meget 
underholdende foredrag sluttede Larsen, og mange 
interesserede tilhører fik svar på deres spørgsmål. 
  
Formand Käthe takkede på klubbens vegne Per Larsen for et 
blændende godt foredrag og kokken Johnny havde straks 
den forlorne hare klar, så alle kunne gå mætte og tilfredse 
hjem.  
 
 

 


