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SIGTES EFTER TRE SUG PÅ HASH-PIBE
Pigtrådsgruppen THE DEFENDERS afhørt - tre indrømmer at have røget

Københavns narkopoliti afhørte i går den 
kendte pigtrådsgruppe The Defenders’ 
fire medlemmer, og efter en to timers lang 
afhøring blev der rejst sigtelse mod tre af 
dem for ulovlig besiddelse af euforiserende 
stoffer. Afhøringen er en følge af et hash-
gilde på Fyn den 21. maj.I forvejen er Peter 
Belli og hans gruppe, Rivalerne blevet afhørt 
om denne fest. Anklagemyndigheden vil 
nu kræve frihedsstraf over Peter Belli og 
Rivalerne. Afhøringerne er alle sket efter 
anmodning fra civilpolitiet i Odense, som ar-
bejder på at optrævle en hash-forhandlerring 
på Fyn.
Defenders spillede i aftes ved Studenterfore-
ningens Internationale Get Together i fore-
ningens lokaler på H.C.Andersens Boule-
vard i København. I øvrigt det samme sted 
Peter Belli og hans gruppe blev anholdt for 
en lille måned siden i samme anledning.
- Vi har været til to timers lang afhøring hos 
nakotikapolitiet tirsdag formiddag, fortæller 
gruppens bsguitarist Rudolph. Politiet 
spurgte os, om vi havde deltaget i festen på 
Fyn, og vi sagde, at det havde vi. Vi fortalte 
desuden, at vi kun har fået to-tre sug hver fra 
en pibe, som gik rundt, og at vi ikke har haft 
mere forbindelse med stadset siden. I øvrigt 

smagte det så skrækkeligt, at vi blev syge af det.
- I er bekendt med, at der er rejst sigtelse mod Jer for 
ulovlig omgang med euforiserende stoffer.
- Ja, det tager vi ganske roligt. Vi venter at få et par 
bøder, og derudover ikke andet. Tre af os, foruden 
mig selv, Jens og Flemming, har indrømmet, at vi har 
røget, men vores trommeslager Ken, har aldrig røget 
hash, og det fortalte han politiet.
Materialet fra afhøringen er videresendt til civilpolitiet 
i Odense, på hvis begæring det københavnske politi 
har skredet ind. Politiet på Fyn er, efter hvad Ekstra 
Bladet erfarer, i færd med at optrævle et net af hash-
forhandlere påøen. Undersøgelserne har indtil nu givet 
det resultat, at forhandlerne har indstillet deres virk-
somhed.
Samtidig med afhøringen af Defenders er man i færd 
med at udarbejde et anklageskrift mod sangeren Peter 
Belli og tre medlemmer af hans gruppe Rivalerne, som 
tidligere har vedgået, at de røg hash under gildet på 
Fyn i maj.
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