
 
 

Notat, 12. april 2019 

 
 

Islamisk Stat og brug af ricin til terror 
 

Det er velkendt, at Islamisk Stat i sin velmagtsdage havde et rudimentært kemisk våbenprogram. En række terrorsager 
viser, at Islamisk Stat også har arbejdet på at udvikle og anvende det biologiske stof ricin til terror. Den mest konkrete 
af disse sager vedrører den 30-årige Sief Allah H. og 43-årige Yasmin H., som blev arresteret henholdsvis i juni og juli 
2018 i Tyskland. I april 2019 rejste den tyske Bundesanwaltschaft hos Staatsschutzsenat ved Oberlandesgerichts 
Düsseldorf anklage mod de to personer efter flere måneders varetægtsfængsling.1 En retssag kan forventes senere i 
2019.  
 
I forbindelse med varetægtsfængslingen er der fremkommet en række oplysninger, som viser, hvordan denne terrorsag 
begyndte.2  Sief Allah H. er født samt opvokset i Tunesien og kom til Tyskland som følge af sit ægteskab med den tyske 
statsborger Yasmin H. Han udviste allerede tidligt tegn på radikalisering og forsøgte to gange i august og september 
2017 at rejse til Islamisk Stat i Syrien via Tyrkiet. Dog uden held. Han kom i den forbindelse i kontakt med Islamisk Stat-
krigere i Syrien, som tilskyndede ham til at forberede et terrorangreb mod ”de vantro” i selve Tyskland.  
 
Sief Allah H. så i sommeren 2017 en video om fremstilling af ricin og rettede i den forbindelse – via det sociale medie 
Telegram – en henvendelse til en islamist om anskaffelse af castor-bønner til produktion af ricin toksinet. Henvendelsen 
blev dog ikke imødekommet. I oktober 2017 rejste hustruen til Polen for at lave en bestilling på pyroteknisk materiale 
fra et polsk firma. En bestilling blev lavet den 27. oktober 2017.  
 
I april og maj 2018 tog forberedelserne til det forestående terrorangreb for alvor fart. Sief Allah H. købte i løbet af en 
måned over 3.000 castor-bønner og en kaffekværn via Amazon. Sief Allah H. stod løbende i kontakt med forskellige 
Islamisk Stat-tilhængere via Telegram. Disse personer gav ham vejledning om ricin-produktion, herunder korrekt 
anvendelse af acetone. Produktionen af ricin fandt sted i to forskellige lejligheder, som efterfølgende viste sig at være 
kontamineret med ricin-stoffet. Der blev i alt fremstillet 84.3 milligram ricin. Han kunne i princippet have fremstillet 
langt mere ricin, men blev ifølge anklageskriftet fra april 2019 aldrig færdig med produktionen.  
 
Sief Allah H. anskaffede også dele til en sprængladning. Som en interessant detalje kan det nævnes, at Sief Allah H. efter 
råd fra en islamistisk Telegram-bruger prøvede at anskaffe tre pakker med isposer for at ekstrahere ammonal (et 
kemikalie sammensat af ammoniumnitrat og aluminiumspulver) til brug i sprængladningen. Det sidste slog dog fejl, da 
indførelse af isposer med det indhold ikke er lovligt i Tyskland. I stedet anskaffede han bl.a. 250 metalkugler, der både 
indeholdt aluminiumspulver og som kunne fungere som fragmenter i en fragmentationsbombe. Via Telegram kom Sief 
Allah H. også i kontakt med en Islamisk Stat-tilhænger, som lovede at lave et falsk pas til ham. Passet skulle overdrages 
i Italien – sandsynligvis efter et succesfuldt terrorangreb.  
 
Hustruen bistod under hele forløbet sin mand i terrorforberedelserne og stillede bl.a. sin Amazon-konto til rådighed, 
betalte udgifter og klarede kommunikation på tysk med diverse forhandlere. Hun bistod også med indkøb af en hamster, 
som blev brugt til at teste ricin-toksinet gennem fodring. På grund af eksperimentets udførelse overlevede hamsteren.  
 

                                                           
1 http://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=21&newsid=822  
2 https://www.rechtsportal.de/Rechtsprechung/Rechtsprechung/2019/BGH/Anordnung-der-Untersuchungshaft-eines-
Beschuldigten-und-ihrer-Fortdauer-ueber-sechs-Monate-hinaus-wegen-dringenden-Tatverdachts-der-Vorbereitung-einer-
schweren-staatsgefaehrdenden-Gewalttat-hier-Straftat-gegen-das-Leben-Herstellung-von-Rizin-Ricin-als-biologische-Waffe-
Versuchte-mitgliedschaftliche-Beteiligung-an-einer-auslaendischen-terroristischen-Vereinigung-hier-IS  
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Eksemplet med hamsteren viser, hvor afhængig Sief Allah H. og hans hustru var af teknisk bistand. Den løbende 
kommunikation via Telegram anviste ham, hvordan han skulle lave en improviseret fragmentationsbombe og hvordan 
den kunne kombineres med ricin. Det er uvist hvor langt parret var fra at have en færdig fragmentationsbombe. Det er 
også uvist, hvor effektivt bombedesignet ville have været. De tyske myndigheder har ifølge egne oplysninger 
gennemført sprængstofforsøg for at afprøve, hvordan den påtænkte sprængladning ville have virket, men resultaterne 
af disse forsøg kendes ikke. De tyske myndigheder omtaler, at de mest sandsynlige terrormål ville have været 
restauranter, indkøbscentre eller busser. Kort sagt lukkede steder, hvor det er muligt at dræbe og kvæste et stort antal 
mennesker.  
 
Den flittige brug af internettet gjorde det muligt for parret at få opbakning til deres forehavende, få teknisk vejledning, 
købe de nødvendige dele til en fragmentationsbombe med ricin stoffet samt forberede en flugt for manden. Men 
anvendelsen af internettet førte også til deres fald før de kunne nå i mål. I maj 2018 rettede en fremmed 
efterretningstjeneste henvendelse til de tyske myndigheder og gjorde dem opmærksom på, at en person i landet havde 
foretaget mistænkelige indkøb via Amazon.3 De tyske myndigheder havde allerede tidligere været opmærksomme på 
Sief Allah H.’s aktiviteter og i lyset af de nye oplysninger valgte de at arrestere ham i juni 2018. Måneden efter blev 
hustruen som omtalt også arresteret. Samarbejde mellem forskellige landes myndigheder og overvågning af 
mistænkelige internet-aktiviteter spillede kort sagt en kritisk rolle i at forpurre, hvad der meget vel kunne have været 
det første vellykkede biologiske terrorangreb på tysk jord siden Anden Verdenskrig.  
 
 
 
 

 

 

                                                           
3 https://ctc.usma.edu/june-2018-cologne-ricin-plot-new-threshold-jihadi-bio-terror/  
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