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Prolog
Den 1. april 1977 blev en ung
mexicaner ved navn Jaime Okusono
Martinez arresteret i København.
PET mistænkte ham for spionage til
fordel for Fidel Castros Cuba. Han
færdedes i det venstreorienterede
københavnermiljø og boede i et
kollektiv i Bagsværd. Anholdelsen
og truslen om udvisning skabte et
ramaskrig. Der blev samlet 24.000
underskrifter ind mod
behandlingen af Jaime Okusono
Martinez. Der blev afholdt
protestdemonstrationer med
tusindvis af mennesker. Der blev



indspillet en plade, hvor Troels
Trier, Arne Würgler, Niels Skousen
og halvdelen af musikbranchen
sang og spillede. Venstrefløjsteatret
Solvognen opførte et stykke om
Jaimes skæbne. I Information førte
man kampagne for mexicaneren,
hvor den unge journalist Peter
Wivel skrev skarpe indlæg til fordel
for Jaime, og journalisten Jan Stage
blev sat på sagen. Forfatteren og
KGB-agenten Jan Guillou kom til
København og talte hans sag.
Suzanne Brøgger skrev et
protestbrev, og Johannes Møllehave
digtede mod justitsministeren og
socialdemokraten Orla Møller, der



havde beordret mexicaneren udvist.
Hele byens venstrefløj og mange
borgerlige var på den anden ende,
og da Jaime blev udvist, blev et
regulært stormløb mod Orla Møller
sat i scene, hvilket medførte, at han
gik af.

Med unik adgang til PETs og
Justitsministeriets arkiver kan
journalist og historiker Bent
Blüdnikow nu fortælle historien og
afdække sagen om Jaime.

PET og politiet samt den danske
regering var overbevist om, at
Jaime Okusono Martinez var
udsendt af Fidel Castro for at skabe
et terror- og spionnetværk, der



skulle hjælpe europæiske
terrorister med at underminere de
vesteuropæiske demokratier.
Venstrefløjens opstandelse og
kampagne baserede sig på, hvad der
i dag er svært at se som andet end
naivitet, men den havde den effekt,
at udlændinges retsforhold blev
taget op, og gennem en kommission
ledte det til den liberale
udlændingelov fra 1983, som var
starten på de senere årtiers debat
om danskhed og udlændinge.

Det hele begyndte med en sag om
en mexicaner i København.



Oversigt over Cuba-Danmark
forbindelsen.
 



1. En mexicaner i
København
Jaime Okusono Martinez var en
charmerende mand med
kvindetække. Hans mexicansk-
japanske ansigtstræk gav ham et
eksotisk udseende, og hans ansigt
lyste ofte op i et drenget smil. Han
var en lysende begavelse, der talte
spansk, engelsk, tysk, japansk og
tillige dansk. Han tilpassede sig
hurtigt livet i København, da han
kom hertil i 1970.

Ifølge Gladsaxe Politis rapporter
blev Jaime født i 1944 i et



slumkvarter i udkanten af
millionbyen Monterey. En by kendt
for narkotikahandel og bandemord.
Hans bedsteforældre var på
moderens side kommet dertil fra
Japan omkring århundredeskiftet
og havde arbejdet hårdt for at give
deres børn en rimelig opvækst.
Hans far var skrædder og
mexicaner, og det var lykkedes for
ham at forsørge familien, og ingen
af dens medlemmer var inddraget i
egnens kriminelle aktiviteter. En af
Jaimes brødre, Tomas, var endda
blevet optaget på Mexico Citys
universitet, hvor han blev politisk
aktivist, da de mexicanske



myndigheder under De Olympiske
Lege i Mexico i 1968 greb til brutale
metoder mod demonstranter i byen.
Efter voldsomme gadekampe lå ca.
500 studenter tilbage i gaderne
døde og sårede. Tomas og hans
venner var aktive under
gadekampene og blev politiske
aktivister.

Jaime har selv, i en bog udgivet af
hans venner i 1977, beskrevet
forholdene i Monterey således:
»Jeg stammer fra en familie, der
tilhører et af de laveste lag i
samfundet, både socialt og
økonomisk. Dette var især
mærkbart, mens jeg var barn og helt



ung. Dog hørte vi ikke til de
allerfattigste, fordi min far altid
havde fast arbejde, men det var
meget dårligt betalt. Før i tiden
havde vi store økonomiske
vanskeligheder. Jeg og mine
søskende er vokset op i et
slumkvarter, og vi var altid tydeligt
underernærede og sygelige. De af
mine søskende, bl.a. jeg selv, der
har fået en eller anden uddannelse,
har måttet klare os ved hjælp af
arbejde og aftenskolegang.«



Jaime gik på
forskellige
skoler i
Monterey, men
den opvakte
dreng fra
slummen fik
adgang til
Montereys lokale universitet. I 1966
afsluttede han undervisningen og
blev ansat på en amerikansk
kedelfabrik som tekniker, og hurtig
efter ansættelsen blev han sendt til
USA til moderfirmaet, hvor han
opholdt sig i seks måneder. Fra New
York gik turen tilbage til firmaet i
Mexico City, hvor han arbejdede i et



år. I juli 1968 skiftede han
arbejdsplads, og han blev udlært
som elektroingeniør og fik
ansættelse i et mexicansk firma, der
specialiserede sig i syntetiske fibre.
For at fortsætte sin uddannelse blev
han sendt til Japan i et halvt år,
men besluttede alligevel at afbryde
opholdet, fordi hans far var udsat
for en arbejdsulykke. Tilbage i
Mexico fik han besked om, at han
havde fået et ja til sin ansøgning om
et studieophold i Karlsruhe på det
tekniske universitet i Tyskland, så 1.
december 1968 rejste Jaime til
Vesttyskland, hvor han gennemgik
et intensivt sprogkursus, så han



kunne klare sig på tysk.

I 1970 var han færdig med sit
studieforløb, og han havde fået en
bekendt, der boede i Danmark.
Jaime rejste derfor i april 1970 »på
tommelfinger« til vennen i
Danmark og boede på et
vandrehjem i Brønshøj. Han traf
andre latinamerikanere, som han
kunne bo hos, og han begyndte at
lære flere danskere at kende. Jaime
var en type, som alle kunne lide, for
han var venlig og ofte storsmilende.
Og Jaime kunne også lide Danmark
og danskerne, og han tilmeldte sig
derfor Tilsynet med Udlændinge
med det formål at blive her et



stykke tid. Han fik arbejde på Hotel
Hafnia som rengøringsassistent, og
han flyttede samtidig til Roskilde,
hvor han boede hos en
spansktalende ven, der arbejdede på
atomstationen Risø.

Kort efter Jaime var flyttet til
Roskilde, rejste han til Aarhus for at
fremvise en film om urolighederne i
Mexico i 1968 for studerende ved
Aarhus Universitet. Under den tur
traf han en kvinde, Ingelise, der
studerede ved universitet og var
studenterpolitisk aktiv, og de
besluttede at gifte sig. Det indebar
den fordel, at Jaime ved giftermål
med en dansker automatisk fik



permanent opholdstilladelse. Der
opstod dog hurtigt problemer i
ægteskabet, og Jaime rejste i
oktober tilbage til Roskilde. Eller
også var sandheden, at ægteskabet
var proforma. I foråret 1971 skiftede
han arbejdsplads fra Hotel Hafnia
til Hotel d´Angleterre, og i
sommeren 1971 forlod han
rengøringsjobbet og begyndte som
arbejdsmand på De Danske
Sukkerfabrikker på Christianshavn.

Selv om Jaime boede i Roskilde,
opholdt han sig ofte i København,
og i maj 1970 mødte han en ung
kvinde fra universitetet ved navn
Gunna Højgaard, der studerede



spansk og sociologi. Hun havde en
levende interesse for Latinamerika,
og hun og Jaime fandt sammen i
hendes lejlighed på Vesterbro.
Gunna var optændt af de sociale
omvæltninger i Latinamerika og var
også engageret i kvindernes kamp
for ligestilling.

I 1972 organiserede en dansk FN-
organisation og elever fra
Københavns Universitet en længere
tur til Latinamerika. Jaime blev
spurgt, om han ville med som tolk
og slog til. Turen varede i to
måneder og bragte deltagerne
gennem det meste af Sydamerika. I
maj 1972 var Jaime tilbage i



Danmark, men rejserne til
Sydamerika var ikke slut. Nu var
arrangøren Den Rejsende Højskole
på Fanø, der senere udviklede sig til
en del af Tvind. Jaime blev spurgt,
om han ville med som tolk, og han
slog atter til. Denne tur varede i fire
måneder og også denne gang fik
deltagerne, der var i alt 40, hele
Sydamerika at se. Det kogte i de
latinamerikanske lande med social
uro og revolutionære bevægelser, og
de rejsende fra Den Rejsende
Højskole så med dyb sympati på de
politiske og sociale omvæltninger,
der var i gang.

I januar 1973 var Jaime tilbage i



Danmark, og på det tidspunkt var
forholdet til Gunna ikke det bedste.
De besluttede sig til at flytte fra
hinanden, og efter lidt flakken
rundt hos forskellige venner
flyttede Jaime 10. maj 1973 til
Sæbjørnsvej nr. 12 i Bagsværd. Det
var et murstenshus ejet af Leif
Christensen, der havde arvet det fra
sine forældre. Leif havde været med
på turen til Sydamerika, og nu
oprettede flere af de rejsende samt
Jaime et kollektiv i huset. Leif var
udannet som akademiingeniør og
havde bl.a. arbejdet i Grønland.

Ganske vist hang Den Kolde Krigs
skyer hen over landet, men de var



ikke tungere, end de tillod en
ubekymret livsglæde. Der var en
lethed, som man kan savne i dag.
Man gik ikke op i arbejde eller
boligindretning rundt omkring i de
mange små bofællesskaber og
kollektiver, for der var større ting i
livet, der talte. Livet på Sæbjørnsvej
formede sig som i så mange andre
kollektiver med daglige gøremål og
politisk snak, hvor Sydamerika
selvfølgelig spillede en stor rolle.
Men Jaime var nu ikke den, der
tilbragte tiden med at sludre i
køkkenet. Han havde travlt. Han var
arbejdsmand i forskellige firmaer,
og han blev senere



halvtidsbeskæftiget som
medhjælper i en børnehave i
København. Det kunne kun blive
halvdags, for han blev også
indskrevet ved Københavns
Universitets kultursociologiske
studier. Der var hektisk aktivitet
blandt studenter og yngre lærere i
midten af 1970erne.
Undervisningen fandt sted på det
samfundsfaglige institut i
Rosenborg-bygningen lige over for
Kongens Have i det indre
København. Men studenterlivet
bredte sig ud over hele byen og var
præget af tidens frigjorte
holdninger.



Man skal kende sin
danmarkshistorie dårligt for ikke at
vide, at det var en fri og ubunden tid
med antiautoritære råb i gaderne,
hash, skægge fester og en masse
politiske slagord og plakater. Der
var en engageret – ofte romantisk –
forestilling om Latinamerika og
Cuba. I en blanding af omsorg og
solidaritet med undertrykte
indianere og fattige arbejdere i
byerne i Argentina, Chile og Mexico
var der danskere, der dannede
solidaritetskomiteer og drog til
Latinamerika for at studere
forholdene nærmere. I
studenterrummene hang plakater af



den palæstinensiske flykaprer Laila
Khaled med sit maskingevær, af den
sovjetiske revolutions leder Lenin
og af den cubanske oprørsleder Che
Guevara, der var taget til
Latinamerika for at begynde
revolutionen dér og nu stirrede
visionært ud mod fjerne horisonter
på den plakat, hvor fotografen
havde fanget den kønne mand i et
drømmende øjeblik. Jaime kom ind
i miljøer, hvor de studerende var
særligt interesserede i
Latinamerika. Der var ikke mindst
en voldsom politisk interesse for
situationen i Chile, hvor en lovlig
regering under socialisten Salvador



Allende blev væltet i 1973 af en
militærjunta. Snart skød
solidaritetsgrupper med den
chilenske befolkning op i
europæiske lande. I Danmark
etableredes en Salvador Allende
Komite i 1974, som senere
udviklede sig til Chilekomitéen.

Der var mange politiske drømme
om et mere retfærdigt
Latinamerika, og efterhånden som
politisk uro drev hen over
kontinentet, kom flere og flere
flygtninge til Europa. I både Sverige
og Danmark kom unge mennesker
fra Chile og Argentina til
København og Stockholm, og Jaime



var kendt af både de tilrejsende og
danske journalister i miljøerne
omkring dagbladet Information og
det ideologiske tidsskrift Politisk
Revy, hvor man med stor lidenskab
fulgte de revolutionære bevægelser
i Latinamerika.



2. Terroren viser
sit ansigt
Politiets Efterretningstjeneste holdt
til på Politigården i det indre
København. Danmark var i den
vestlige lejr under Den Kolde Krig,
men der var begrænsede ressourcer
til rådighed for
efterretningstjenestens ansatte til
at gøre ret meget. Kaffemaskinen
funklede ikke af højteknologisk
virksomhed, og telefax-maskinen
var til tider ude af drift. De fleste
folk var sat ind mod fjenden østpå
og Sovjetunionens trussel var



velkendt, hvilket betød at man fra
regeringens side ønskede
oplysninger om, hvad
kommunisterne både østpå og i
Danmark gik og lavede. Danmark
var en del af NATO og store NATO-
lytteanlæg bl.a. på Bornholm og ved
Stevnsfortet var rettet mod fjenden
østpå, så vi var aktive i den
nedfrosne krig i begyndelsen af
1970erne. Men én ting var NATO-
aktiviteter rettet direkte mod den
militære trussel østfra, og noget
ganske andet var
efterretningstjenesten i Danmark
rettet mod evt. revolutionære
gemytter.



De forholdsvis få ressourcer, som
tjenesten havde til rådighed gik ikke
til terrorbekæmpelse, for terror var
endnu ikke rigtig på landkortet. Der
havde været trusler i løbet af
1970ernes begyndelse mod Europa,
men endnu vurderede man fra
dansk side, at det ikke var noget,
der for alvor berørte Danmark. Der
havde været angreb fra armenske
nationalister, der ville have et
selvstændigt Armenien, og som
havde smidt et par bomber i
København, men heldigvis var
ingen blevet dræbt. Og man kendte
til kurdere og iranere, der pønsede
på voldelige aktioner, der omfattede



ambassadebesættelser, men endnu
var det ikke faretruende. En af de få
sager af internationalt tilsnit
forekom dog allerede i 1969, da en
iraker, en palæstinensisk kvinde og
en svensk eventyrer var involveret i
et mordforsøg mod Israels
premierminister David Ben-Gurion.
Han skulle til Latinamerika, og et
attentat mod ham tog
udgangspunkt i København. Det var
planen, at de tre skulle flyve fra
København med våben og skyde
David Ben-Gurion, der var en lille
mand med strittende hvidt hår, og
som havde domineret israelsk
politik i en menneskealder. Men



PET havde fået information om
sagen, sandsynligvis fra Israels
efterretningstjeneste Mossad, og
stormede Hotel Carlton på
Vesterbro, hvor de tre boede, og
anholdt dem.
Efterretningstjenesten fandt både
en pistol og en håndgranat i
hotelværelset. Efter en uge var de
alle tre blevet løsladt, for man
retsforfulgte nemlig ikke
formodede terrorister i Europa, for
det ville blot give anledning til nye
aktioner for at få fængslede
kammerater fri.

PET modtog oplysninger i
begyndelsen af 1970erne om



revolutionære aktivister, der gjorde
faren for Danmark mere
påtrængende. Det ulmede i
Tyskland, hvor Rote Armee
Fraktion og andre revolutionære
celler havde held til at sætte de
tyske myndigheder i alarmtilstand,
og hvor kredse blandt
universitetsungdommen sang med
på revolutionære sange, men endnu
havde den slags virksomhed ikke
bredt sig til den danske grænse, var
man overbevist om i PET og
regeringskredse. PET begyndte
metodisk at arbejde med
international terrorisme i 1972 på
baggrund af en bortførelse af et



svensk indenrigsfly i september
1972. Der var tale om kroatiske
fascister, ustasjaer, der kæmpede
for national selvstændighed. Det var
den unge jurist Jørn Bro, der havde
terrorisme som ansvarsområde.
Han havde været politifuldmægtig i
Haderslev, og han blev i 1965 af
Justitsministeriet forflyttet til PET.
I 1968 fik han rang af politiassessor
og fra 1974 som vicepolitimester og
tjenestens souschef. Som sådan
varetog han den daglige ledelse af
alle tjenestens sager og operationer
og udlandsforbindelserne. I 1974
»talentspejdede« han
politifuldmægtig Niels Schmidt, og



fik ham ansat i PET og terrorisme
blev Schmidts hovedområde.

PETs afdeling til terrorbekæmpelse
bestod af Jørn Bro, Niels Schmidt
og to andre ansatte, og så havde
man en mand, som man sendte ud
på gaden for at skygge mistænkte.
De hovedmistænkte var
palæstinensere. Den
palæstinensiske organisation PLO
var en paraplyorganisation, der
foruden den palæstinensiske leder
Yasir Arafats egen organisation al-
Fatah også havde den radikale
gruppering PFLP under sig. PFLP
blev ledet af lægen George Habash,
og den var præget af tidens



marxistiske tankegods og ønskede
at føre an i verdensrevolution. PFLP
stod bag en række aktioner, der
gjorde, at man i begyndelsen af
1970erne kom til at se mere
alvorligt på terrortruslen og
oprettede en afdeling »T«, der
skulle tage sig af truslerne. Man
satte kriminalbetjent Svend
Grøntved, der havde en fortid i den
franske fremmedlegion og var
kendt som en hård hund, til at lede
afdeling T.

Mens Jørn Bro og Niels Schmidt
sad på deres kontorer og overvejede
verdenssituationen, og hvad man
skulle gøre ved de terrormistænkte,



blev alle alarmer sat i gang. En
palæstinensisk gruppe udførte
tidens mest opsigtsvækkende
aktion i vort naboland Tyskland.
Palæstinensiske terrorister kravlede
en nat op over muren til den
olympiske by i München i 1972 og
bankede på hos de israelske
idrætsfolk, der boede i byen. Da der
blev åbnet, tvang palæstinenserne
sig ind og tog næsten alle sportsfolk
til fange og skød to. Da udåden
næste dags morgen blev kendt, stod
verden på den anden ende, og
medierne bragte reportager fra
byen, hvor man så en palæstinenser
på en altan med hætte på hovedet



og våben i hånden holde øje med
verdens reaktioner. For dette var
målet; at sætte den nationale kamp
på verdenskortet gennem
spektakulære aktioner, der fangede
verdens opmærksomhed.
Forhandlinger kom i gang og endte
foreløbig med, at terroristerne samt
deres israelske gidsler blev bragt ud
til Münchens lufthavn for at få
udleveret fly, som de ville flyve bort
i sammen med deres gidsler.

Så brød ildkampen løs, og alle
israelske sportsfolk blev dræbt af
palæstinensiske kugler. Flere
terrorister blev dræbt, men andre
overlevede. For verden og specielt



for Israel og verdens jøder var
dramaet stærkt chokerende. Igen
var jøder i Tyskland blevet myrdet.
Reaktionen i hovedkvarteret i PET
var også overraskelse. For første
gang var blodig terrorisme bragt i
nærheden af Danmark, og da det
var sikkert og vist, at der var
palæstinensere i byen med kontakt
til ikke mindst PFLP, blev PET snart
sat i gang med at overvåge, hvad der
kunne overvåges.

Jørn Bro siger i dag: »Det var især
den frygtelige München-massakre i
1972, der betød, at vi blev meget
opmærksomme på terroren. Der
blev flyttet personalekræfter fra



»Uro-området« til en nyoprettet
terrorgruppe, og det hele taget
indledte dansk politi en omfattende
organisering og planlægning på
området.«

Man opsøgte de palæstinensere,
som man vidste, var i forbindelse
med PFLP og advarede dem mod at
lave aktioner. Man var også klar
over, at terroristerne ikke var
kommet ud af den blå himmel.
Stærke kræfter bagved hjalp
terrorister med penge, våben, sikre
lejligheder, falske pas og logistik.
Da de palæstinensiske terrorister
fra München blev tilbageholdt af
tyske myndigheder, varede det ikke



længe, før Tyskland blev udsat for
pression fra arabisk side, og snart
efter blev tre terrorister udleveret
til friheden i Libyen, hvor
Muammar Gaddafi, Libyens leder,
personligt tog imod dem som helte.
Det var også tydeligt for de
europæiske myndigheder, at
Østblokken spillede en rolle, og at
flere terrorister kunne regne med
sikre ophold i lande som Polen,
Bulgarien og Østtyskland med
Sovjetunionens hemmelige tjeneste
KGB, som organisationen, der trak i
trådene. Og der var også al mulig
grund til at være bekymret for
danske sympatisører. Gruppen, der



blev til Blekingegadebanden, havde
allerede fra slutningen af 1960erne
kontakter til PFLP og skulle udvikle
disse kontakter til nært samarbejde.
Ligeledes havde
Venstresocialisterne gode
forbindelser med PFLP og VSernes
folketingsmedlem, Anne Grete
Holmsgaard, ville ikke tage afstand
fra terror som f.eks. den, der blev
rettet mod de israelske sportsfolk i
München.

Men terror, bomber, skygning, blå
briller og den slags var ikke det,
som man tænkte på blandt
almindelige danskere i begyndelsen
af 1970erne, hvor livsglæden og



håbet om en ny og mere lige verden
boblede frem blandt en ung
generation.



3. Revolutionære
tider på
Information
Blandt tidens bedst begavede unge
mennesker med håb om en bedre
verden var den unge Peter Wivel
uden tvivl en af de mest talentfulde.
Som andre af de velbegavede unge
mennesker blev også Peter Wivel
grebet af tidsånden og var
overbevist om, at socialisme i en
eller anden form var svaret på
verdens uretfærdigheder. Han blev
som studerende ved Københavns



Universitet snart involveret i politik
og blev redaktør for de studerendes
avis Studenterbladet, som han
omskabte til en politisk platform.
Han var sammen med andre
aktivister manden bag afdækningen
af Kejsergade-aflytningscentralen.
Her havde den militære
efterretningstjeneste oprettet en
central, der kunne aflytte fremmede
ambassaders kommunikation.
Studenterne blev klar over
aktiviteterne, og Peter Wivel kunne
i sit Studenterblad afsløre
centralen, som Wivel og hans
medkæmpere imidlertid troede
aflyttede dansk telefontrafik. Snart



var det en sprængfyldt politisk sag,
som politikerne efter bedste evne
forgæves forsøgte at tale udenom.
Tiden var ikke til større forståelse
for vestmagternes behov for at
gardere sig og være med i NATO, og
der blæste en stærk vind i modsat
retning delvist forårsaget af
Vietnam-krigen, som skabte en
antiamerikansk stemning i Europa
– ikke mindst blandt
universitetsungdommen.

Peter Wivel skabte sig et ry blandt
tidens aktivister som en effektiv
mand med stor viden og en
strålende pen. Han kunne
simpelthen skrive pennen ud af



hånden på de fleste. Han blev en
overgang medlem af
Venstresocialisternes
hovedbestyrelse, der var dét sted,
hvor mange af dansk kulturlivs
senere stjerner trådte deres
ungdoms maosko og gjorde deres
første politiske erfaringer.

Den egentlig triumf for et ungt
ambitiøst menneske som Peter
Wivel var, da han i 1976 blev
journalist på dagbladet
Information, der havde lokaler i
Store Kongensgade i en passage, der
løb mellem Store Kongensgade og
Bredgade. Dér havde avisen haft
redaktion lige siden krigens



afslutning. Den var opstået som
illegalt blad vendt mod den tyske
besættelsesmagt, og efter krigen
blev avisen venligt indstillet over
for vestmagterne, NATO og dansk
forsvarsvilje. Redaktøren var
gennem alle årene den velskrivende
tidligere frihedskæmper Børge
Outze, der sammen med
medredaktøren Erik Seidenfaden
havde startet udgivelsen allerede
under besættelsen. Bladets
skribenter og Outze var fra
begyndelsen i 1945 klar over faren
for totalitarismen – ligegyldig om
den kom fra venstre eller højre, og
bladets medarbejdere støttede



varmt NATO og USA, der begge var
et værn mod faren fra
kommunismen. Da
ungdomsoprøret og modstanden
mod Vietnam-krigen i 1970erne
nåede passagen ved Store
Kongensgade og smøg sig ind ad de
åbne sommervinduer i
redaktionslokalerne, ændrede
atmosfæren sig snart. De gamle
journalister med erfaringer fra
nazismen og kommunismen var på
vej ud, og et nyt dynamisk hold af
yngre venstreorienterede
journalister indtog de slidte stole i
redaktionslokalerne. Børge Outze
kunne lide energien og kamplysten



hos de unge journalister, og de så til
gengæld op til den gamle
frihedskæmper, der stod for
smukke idealer. De unge
journalister så deres egen kamp for
social retfærdighed og et
lighedssamfund som en forlængelse
af den kamp, som frihedskæmperne
havde kæmpet under krigen.

Der var på redaktionen udover
Peter Wivel folk som skribenten
Jan Stage, der foruden at skrive
bedre end de fleste andre også var
en ildsjæl, der rejste verden tynd og
i øvrigt havde arbejdet for den
cubanske efterretningstjeneste som
agent fra midten af 1960erne. Jan



Stage fik senere en fornem karriere
som krimiforfatter, men
rækkevidden af hans engagement
for venstreradikale kredse og for
Cubas efterretningstjeneste blev
aldrig klarlagt. Ifølge en bog om den
tyske revolutionære aktivist Monica
Ertl var han så sent som i 1971 med
til at likvidere en sydamerikaner
bosat i Tyskland, der havde været
med til at organisere jagten på Che
Guevera. Det var Jan Stage selv, der
i en artikel i dagbladet Information
fortalte om sit hverv for Cubas
efterretningstjeneste, men dér
forklarede han ikke, hvornår dette
holdt op.



Der var den unge Jens Lohmann,
der var opvokset i Mexico.
Lohmann havde været på ophold i
Cuba i 1968, og han brændte for den
latinamerikanske revolution, som
han anså for den eneste
fremtidsmulighed for kontinentet,
og han var i øvrigt gode venner med
Jaime Martinez. Jens Lohmann var
i mange år journalist på
Information og skrev om
Latinamerika. I forbindelse med
denne single har jeg spurgt Jens
Lohmann, om han ville lade sig
interviewe, men det har han afvist.

Der var også ruslandskenderen
Jørgen Dragsdahl, der havde tætte



kontakter med den revolutionære
amerikanske oprørsgruppe De Sorte
Pantere, der brugte voldelige
metoder i deres kamp for de sortes
rettigheder, hvilket Jørgen
Dragsdahl ikke så noget galt i.
Dragsdahl kendte intimt til
våbenkapløbet mellem
stormagterne og var stærkt kritisk
over for NATO og USA.

Også Mellemøsten var i fokus for de
nye unge journalister, og med den
unge historiker Jens Nauntofte
havde avisen en mand, der satte
Palæstina-sagen på dagsordenen og
havde sympati for den
palæstinensiske kamp. Og der var



mange andre talentfulde folk, der
senere fik strålende karrierer i
dansk medieverden.

Børge Outze lod sig overrumple af
deres energi og talent og en ny tids
fristende idealer. Han lod sig smitte
af energien, og lod de unge ildsjæle
overtage avisen uden at gøre
anskrig. Snart røg al støtte til USA,
NATO og antikommunismen ud ad
de samme åbne vinduer, som de
revolutionære sange var bruset
indad. Dagbladet Information var
stedet, hvor de nye politiske kugler
blev støbt og tidens dagsorden sat.
Det var her, man havde et lydhørt
publikum blandt de mange, der



strømmede til venstresocialisternes
rækker, og det var her, de
studerende kunne læse, hvad der
var den rette udlægning af tidens
progressive temaer. Selvfølgelig
kunne der være uenigheder om den
politiske kurs og bl.a. terrorismen i
Tyskland, men uenighederne
splittede dog ikke det politiske
fællesskab.

Tidsånden var med de unge
mennesker. Det var ikke blot et
spørgsmål om at have meninger og
ideologi, for det drejede sig om så
meget mere. Om at have fremtiden
for sig, at føle sig som et godt
menneske, at kæmpe for



retfærdigheden og de svage og
undertrykte. Plakater med
revolutionære spydspidser som
Lenin og Mao prægede bybilledet,
og på universitetets vægge kunne
man se krigerisk retorik og streger
af kunstnere, der villigt lagde pensel
til tidens politiske temaer. Tidens
populære kunstnere som Dea Trier
Mørch lavede træsnit med
revolutionære kvinder og mænd i
militante positioner og med
maskingeværer over skulderen.
Hun skrev også en af tidens mange
politiske romaner, »Vinterbørn«,
hvor venstrefløjens mere følsomme
sider blev fremhævet. Politik var



ikke blot politik, det var et
spørgsmål om at være et godt
menneske, og de borgerlige stod
som lammet, mens en ny tids
idealisme skyllede hen over dem.
Der var ikke så meget, de kunne
gøre, for venstrefløjen havde sat sig
på monopolet på at definere de
varme hjerter og visionære mål.
Mens Dea Trier Mørch skildrede de
unge socialistiske menneskers
hjertevarme, så digtede Arne Herløv
Petersen i sin roman »Imod
fremtids fjerne mål« om de
utopiske visioner, som bragte
ungdommen sammen i et varmende
fællesskab. Det var tidens



bestseller, og ingen vidste, at
forfatteren havde samarbejdet med
KGB. Troels Trier og en større
banjogruppe spillede politisk teater
og musik, og teatergruppen
Solvognen kunne uden væsentlige
protester lave politisk gadeteater,
der gjorde nar af borgerligheden,
kristendommen og julen. Der var
ingen døre at slå ind, for de var
pivåbne og ledte senere ind til
stillinger på universiteter og
Danmarks Radio.



4. Carlos alias
Sjakalen
Der voksede i løbet af 1970ernes
begyndelse en vished frem hos den
tyske efterretningstjeneste om, at
terrorismen ikke blot var et
mellemøstligt fænomen, men at
man også hellere måtte holde øje
med de tyske revolutionære
idealister. Bankrøverier og
kidnapning var blevet et problem,
og kilder kunne berette, at unge
tyskere sluttede sig sammen i
grupper, der havde
verdensrevolutionen for øje og



røvede kapitalistiske banker i en
form for folkets retsmæssige
ekspropriation af disse midler.

 

Der udviklede sig et tæt samarbejde
med den israelske
efterretningstjeneste Mossad, hvor
PETs folk deltog i seminarer med de



israelske eksperter og havde
samarbejde med Mossads mand i
Paris, der styrede de europæiske
operationer. I sin erindringsbog
»Spion jägeren« fortæller Olof
Frånstedt, der var den svenske
efterretningstjenestes leder i
1970erne, at man fik et væld af
afgørende vigtige oplysninger fra
Israel og Mossads mand i Paris, for
svenskerne vidste ikke selv, hvad
der foregik. Heller ikke Mossad var
en stor organisation, men den
havde konkrete erfaringer med
arabiske terrorister og spioner i
palæstinensiske organisationer, så
Mossad kunne give oplysninger til



europæiske efterretningstjenester.
Der blev indledt et konkret
samarbejde i det små. En af
aktionerne var rettet mod den
libyske ambassade i København.
Man vidste, at Gaddafi finansierede
palæstinensiske terroraktioner og
forsynede terrorister med våben,
falske identiteter og andet. Man
arrangerede derfor en aktion rettet
mod ambassadens diplomatiske
post og åbnede ambassadens
postsække i Københavns Lufthavn.
Det var en kompliceret aktion, for
den var teknisk vanskelig og
krævede israelsk ekspertise, så
eksperter fra Mossad indfandt sig i



København for at bistå. Aktionen
lykkedes, og man fik åbnet
postposen og kunne dele
oplysninger med Mossad. Den slags
operationer blev udført uden, at der
blev skrevet noget ned. PETs folk
var garvede folk, nogle af dem med
erfaring fra krigens tid, og de vidste,
at det var klogt ikke at skrive for
meget ned. Ikke mindst efter Israels
sejr i 1973-krigen i Mellemøsten
blev Israel anset for den stærke i
konflikten, og venstrefløjens
sympati skiftede til
palæstinenserne, som man anså for
de svage, og som skulle være
medkæmpere i den socialistiske



kamp. Hvis journalister på
Information, Politisk Revy eller
Danmarks Radio havde fået færten
af, at PET samarbejdede med
Mossad, så kunne man være sikker
på, at helvedet var brudt løs.
Samarbejdet var strengt nødvendigt,
for hvis Danmark skulle sikre sig
mod arabisk terror, som var en
stærkt stigende fare, så var
samarbejdet med Mossad
nødvendigt. Men det holdt man
bøtte med, og først nu kan lidt af
sandheden fortælles af anonyme
kilder.



Der var optræk til, at de
revolutionære grupperinger i
1970erne var ved at finde sammen i
et praktisk samarbejde. Drivkraften
var den palæstinensiske gruppering
PFLP, der allerede havde udført



flere flykapringer og stod markant i
den europæiske offentlighed og
havde en stærk tiltrækningskraft på
en række europæiske
venstrefløjsorganisationer, fordi
Habash klart formulerede en
socialistisk utopi om
verdensrevolutionen. PFLPs
operative leder hed Wadi Hadad, og
han indledte et samarbejde med
europæiske terrorister – senere
forskning har vist, at han også var
betalt af Sovjetunionen som dets
agent. Det var i PFLPs
træningslejre, at folk fra den danske
Appel-gruppe, der senere udviklede
sig til Blekingegadebanden, tog til



og også tyske revolutionære som
Andreas Baader, Gudrun Ensslin og
Ulrike Meinhof tog til Mellemøsten
for at blive bedre til
våbenhåndtering og synge
aftensange om den kommende
revolution. Blandt PFLPs
europæiske aktivister var den
latinamerikanske Sjakalen alias
Carlos, der havde det borgerlige
navn Ilich (Lenins fadersnavn)
Sanchez Raminez. Carlos, der nu
sidder i fængsel i Paris anklaget for
talrige mord og bombeattentater,
var i en periode PFLPs europæiske
aktionsleder. Han afløste den
libanesisk fødte Michel



Moukharbal, der var blevet anholdt
af politiet og var begyndt at sladre
om sine kontakter. Da to franske
efterretningsagenter ledsagede
Michel Moukharbal til Carlos´
bopæl, skød og dræbte Carlos både
Michel Moukharbal og de to
politimænd. Carlos flygtede, og via
Bruxelles kom han til Beirut. Ifølge
et notat fra Justitsministeriet af 30.
maj 1977, der byggede på
oplysninger fra PET, så gav sagen
efterfølgende det resultat, at de
franske myndigheder udviste tre
cubanske diplomater, som man
anså for at have været involveret i
Carlos aktiviteter.



Selv i Japan havde PFLP tætte
kontakter og fik udført aktioner af
Japans Røde Hær, der havde aktive
folk i både Paris og Stockholm. I
marts 1972 havde Japans Røde Hær
således udført en blodig
selvmordsterroraktion i Tel Avivs
lufthavn, der kostede 26 døde, det
var dog ikke israelere, der blev
ramt, men hovedsagelig kristne
pilgrimme. Og i 1974 februar
besatte PFLP-folk og aktivister fra
Japans Røde Hær sammen den
japanske ambassade i Kuwait for at
tvinge den japanske regering til at
udlevere fangne folk fra Japans
Røde Hær.



Den japanske Røde Hær blev ledet
af en kvinde ved navn Shigenobu,
der var hærens ukronede leder og
gik under navnet Den Røde
Dronning. I dag sidder hun i
fængsel i Japan. Hun opholdt sig
mest i Mellemøsten hos PFLPs
leder George Habash, som hun
havde et elskovsforhold til, og hun
planlagde i 1974 at udvide hærens
aktiviteter til Europa i samarbejde
med PFLPs Carlos. Imidlertid blev
Japans Røde Hærs mand arresteret
af fransk politi ved ankomsten til
Paris´ lufthavn i 1974, og med ham
fik man også fat i dokumenter, der
gav europæiske



efterretningstjenester en
fornemmelse af, hvad der var i gære
og dermed sved på panden.

Der var flere europæiske grupper,
der begyndte at røre på sig, og som
ikke havde noget imod at bruge
vold. I Italien fremstod den yderst
farlige Røde Brigader, i Frankrig var
Action Directe særdeles aktiv med
røverier og terrorangreb, og i
Tyskland var flere revolutionære
celler på færde. Fra dokumenterne
fra Japans Røde Hær og
informationer fra Mossad dannede
der sig et billede af, at freden var
slut.

Dokumenterne viste, at flere



terrorgrupper forsøgte at etablere et
samarbejde i løbet af 1974. En mand
fra PFLP havde ved et af møderne
sagt, at man skulle ramme de
norske olieboreplatforme, fordi de
ved en ny krigssituation i
Mellemøsten ville svække det
arabiske olievåben, som havde vist
sig så effektivt efter krigen i
Mellemøsten i 1973 mellem Israel
og dets arabiske naboer. På samme
møde diskuteredes det, om man
skulle lave aktioner i Sverige mod
synagoger i Stockholm og Göteborg.
Efterretningstjenesterne vidste
også, at terrorgrupperne havde
lister over jødiske forretningsfolk,



der kunne blive mål for aktioner.
Der var også oplysninger om, at
PFLP på dette tidspunkt i 1974
havde planer om en besættelse af
den tyske ambassade i Stockholm.
Disse oplysninger fremgik af
artikler i den svenske avis
Expressen i 1988, hvor avisen
kunne fremlægge dokumenter til
støtte for sin dokumentation.

Fra anden side vidste
efterretningstjenesten i Sverige,
Säpo, at der i 1974-1975 var planer
om et angreb mod den såkaldte
Eurovisions sangfestival, der var
forløberen for Grand Prix
musikkonkurrencen. Målet ved den



internationale sangfest var den
israelske sanger Shlomo Artzi, der
var en af Israels bedst kendte
sangere. Säpo var på tæerne og
bevogtede scenen med
maskingeværer. Artzi vandt ikke,
det gjorde den hollandske sang
»Ding, dinge Dong.«

Den Røde Dronning sendte i marts
1975 to mand til København for at
sondere mulighederne for et angreb
på en ambassade i byen. PET
mente, at Japans Røde Hær havde
til hensigt at angribe enten den
libanesiske eller østrigske
ambassade i København. De to
mænd fotograferede løs fra deres



Ford Consul, mens de var i
København, men de fortsatte til
Stockholm, hvor de to mænd blev
fængslet, og under stort postyr og
protester fra venstrefløjen blev
sendt til Japan. Specielt var et privat
svensk flygtningeråd, der var brudt
ud af det statslige flygtningeråd,
meget aktiv i protesten



5. Angrebet på
ambassaden
Da en dødsens farlig aktion endelig
løb af stabelen, blev alle chokeret.
Sagen var, at det tyske
sikkerhedspoliti i juli 1972 havde
arresteret en række af de ledende
medlemmer af Rote Armee
Fraktion. Blandt de anholdte var
kendte RAF-ledere som Ulrike
Meinhof, Holger Meins, Gudrun
Ensslin, Jan-Karl Raspe og Andreas
Baader. De indsatte Rote Armee
Fraktion-medlemmer i fængslet
Stammheim sultestrejkede flere



gange, og Meins døde af sult 9.
november 1974.

Mens de ledende aktivister fra Rote
Armee Fraktion sad fængslet i
Tyskland, arbejdede deres
revolutionære kammerater på at få
dem frigivet. En af metoderne var
kidnapning af tyskere, som man
kunne udveksle dem med. I 1975
havde en tysk revolutionær gruppe
ved navn Anden Juni Bevægelsen
kidnappet en kendt tysk politiker
ved navn Peter Lorenz, der var
favorit til posten som borgmester i
Berlin ved det valg, der nærmede
sig. Aktionen blev en succes, og
terroristerne fik udleveret adskillige



af deres kammerater, der blev fløjet
til Yemen. To dage efter blev Lorenz
frigivet.

De tyske terrorister måtte
konkludere, at også vennerne fra
Rote Armee Fraktion kunne blive
frie med den type aktioner. Nu gik
en større planlægning i gang, der
involverede PFLPs operative chef
Wadi Hadad og PFLPs mand i Paris
Carlos alias Sjakalen. Aktionen var
kopieret efter en aktion, som Carlos
havde udført mod den franske
ambassade i byen Haag i Holland
året før. For at være sikker på alle
detaljer var i orden, rejste Carlos
med de tyske terrorister for at se



nærmere på den tyske ambassade i
Stockholm, der var udset til at være
målet. Sjakalen var, ifølge den
britiske forfatter Colin Smith, der
har skrevet en biografi om Carlos, i
selskab med Michel Moukharbal på
rejsen til Stockholm. De tilbragte to
dage i Stockholm med at overvåge
ambassaden og forlod så byen blot
48 timer før, aktionen fandt sted.
Denne oplysning fremgår dog ikke
af de PET-papirer, som denne
singles forfatter har fået adgang til.

Våbnene til aktionen havde
tyskerne angiveligt smuglet ind
gennem Danmark og derfra til
Sverige. Formålet var at få Andreas



Baader, Gudrun Ensslin og Jan-Karl
Raspe samt andre frigivet mod at
lade ambassadepersonalet gå fri.
Gruppen kaldte sig Kommando
Holger Meins til minde om den
afdøde Meins.

Tidligt om morgenen stormede syv
terrorister bygningen i det indre
Stockholm og holdt ambassaden
besat i 13 timer. De forlangte 26
terrorister sat på fri fod fra tyske
fængsler. For at sætte tryk på deres
krav skød de en af de ansatte og
kastede hans gennemhullede lig
udover en trappe. Derefter
minerede de den øverste etage med
dynamit og skød derefter



diplomaten Heinz Hillegart. Belært
af sagen om Peter Lorenz stod
kansler Helmut Schmidt i natlige
spændte forhandlinger denne gang
fast og afviste at frigive de 26
terrorister.



Tyske terroristers angreb på den
vesttyske ambassade i Stockholm i
1975 var en af Nordens mest
brutale terroraktioner. To ansatte
blev dræbt af terroristerne.
Gruppen kaldte sig Holger Meins



Kommandoen efter en afdød tysk
terrorist. Foto: Scanpix
 

Så gik det helt galt. Eksplosioner
gennemrystede bygningen, der
derefter begyndte at brænde.
Gigantiske flammer skød op fra
ambassaden, og folk udenfor kunne
høre fortvivlede skrig derinde fra.
En af terroristerne sprængte
derefter sig selv i luften og en
anden, Siegfred Hausner, blev
overmandet af politiet og døde
senere på hospitalet af sine
brandsår.

Til sidst overmandede svensk politi
de sidste terrorister, og svenske



myndigheder udleverede de
overlevende terrorister til tyske
myndigheder. Det skabte en
voldsom vrede hos andre
venstrerevolutionære, og hævnen
udeblev ikke.

Alle var skræmt ved tanken om, at
tyske terrorister ville forberede nye
aktioner for at få befriet de tyske
fængslede og få hævn over Sverige.
Der indløb da også en bombetrussel
mod den tyske ambassade i
København, og en aktion rettet mod
det svenske hus ved Champ–
Elysées i Paris blev også sat i værk.
Huset blev rystet af en
bombeeksplosion, som Säpo mente,



havde forbindelse til den tyske
retssag og udleveringen af tyske
terrorister fra Sverige til Tyskland.
Aviserne skrev, at en ukendt gruppe
ved navn Raul Sendic Brigaden
sandsynligvis stod bag. Det var en
sydamerikansk byguerillagruppe,
som var opkaldt efter lederen af
terrorgruppen Tupamaros, Raul
Sendic, der sad fængslet i Uruguay.

Heldigvis døde ingen ved aktionen i
Paris, men alle fornemmede, at det
blot var indledningen til nye
aktioner.



6. Kröcher-banden
i aktion
Livet gik sin gang i kollektivet på
Sæbjørnsvej med daglige gøremål,
indkøb til middagen og møder og
fester ude i byen. Kollektivet blev
forøget, da Jaimes gamle veninde
Gunna flyttede ind i huset.
Latinamerika var centralt for
kollektivets aktiviteter, og der var til
stadighed kontakter til
»progressive« folk i Latinamerika
og Europa, der ville fremme en
politisk udvikling på kontinentet,
som aktivisterne kunne støtte.



Jaime havde fået sin søster Patricia
til Danmark, og hun boede og
studerede i Aarhus. Og desuden
dukkede hans bror Tomas op i
Sverige og bosatte sig i Stockholm.
Det var rart for Jaime at have sin
nære familie så tæt på.

Sindene var ved at lægge sig oven på
den blodige ambassadebesættelse i
Stockholm i 1975. De tyske
terrorister var blevet udleveret til
retsforfølgelse i Vesttyskland. Jørn
Bro og Niels Schmidt havde fulgt
den svenske sag, fordi kilder tydede
på, at våben var blevet smuglet
gennem Danmark til aktionen, men
man var fra PETs side ikke direkte



involveret i sagen.

I 1970erne havde ægteparret
Norbert Kröcher og Gabriele
Tiedemann forlovet sig med
revolutionen. De havde mødt
hinanden som unge studenter i
Berlin. De forelskede sig og blev
snart gift. Gabriele studerede først i
Berlin og siden i Bochum, og
Norbert arbejdede som postarbejder
og havde andet løst arbejde, men
først og fremmest var han
professionel revolutionær. Allerede
omkring 1969 kom han i kontakt
med kredsen omkring Rote Armee
Fraktion, og Gabriele bevægede sig
også ind i de revolutionære kredse



og redigerede et tidsskrift, hvor hun
instruerede læserne i, hvordan man
laver bomber. De blev ledende
medlemmer i Anden Juni
Bevægelsen, og ligesom Rote Armee
Fraktion gik gruppen ind for at
omstyrte det borgerlige samfund
med voldelige midler. Navnet havde
de taget efter den dag i 1967, hvor
studenteraktivisten Benny
Ohnesorg var blevet skudt af en
politimand under en
demonstration. Det var et drab, der
ophidsede hele venstrefløjen og
studentermiljøet i Tyskland og
Europa. Mange år efter kom det
frem, at dette drab måske ikke var



så ukompliceret, fordi politimanden
i virkeligheden var østtysk Stasi-
medarbejder, men dengang
fremstod drabet som et
håndgribeligt bevis på det tyske
demokratis »fascistiske« karakter.
Også i danske medier bredte
indtrykket sig af, at Tyskland var i
fascisternes hænder. Man
bemærkede i dansk presse, at flere
af de revolutionære gjorde oprør
mod deres forældres
nazigeneration, og at den tyske stat
som modtræk benyttede sig af
berufsverbot, hvilket vil sige, at det
offentlige ville sikre sig ret til at
undlade at ansætte folk fra den



radikale venstrefløj eller højrefløj
for den sags skyld. I dansk presse,
ikke mindst i Information og
Danmarks Radio, blev den
venstreorienterede bevægelse
udlagt som en naturlig reaktion på
det »fascistiske« Tyskland, og man
bragte et utal af artikler og indslag
om berufsverbot.

En af Anden Juni Bevægelsens
første bombemål var det jødiske
menighedscenter i Berlin, hvor man
valgte 9. november 1969 som dagen,
hvor centret skulle sprænges.
Datoen var valgt, fordi
Krystalnatten i 1938, hvor tyskerne
ødelagde jødiske forretninger og



synagoger, fandt sted den nat. I de
unge tyskeres optik var aktionen på
denne dato symbolsk, fordi de ville
afsløre det borgerlige samfunds
hykleri og nazistiske medløb. At de
ved deres gerning gentog nazisterne
handling syntes ikke at have faldet
dem ind eller røre dem. Norbert
Kröcher begik også et bankrøveri
for at skaffe penge til den
revolutionære aktivitet. Tysk politi
kom på sporet af ægteparret, og i
1972 flyttede de til Sverige, hvor
deres ægteskab dog hurtigt led
skibbrud. Hun flyttede tilbage til
Tyskland, hvor hun blev anholdt og
sat i fængsel. Men en gidselaktion



fra hendes revolutionære venner i
Anden Juni Bevægelsen bragte
hende på fri fod igen. Forløbet var
klassisk, ligesom da politikeren
Peter Lorentz blev kidnappet. De
tyske politikere gav snart efter og
opfyldte i marts 1975 alle
terroristernes krav. Gabriele og fire
af de løsladte terrorister blev fløjet
til Sydyemen, hvor PFLP bød dem
velkommen, og hvor de blev
uddannet i partisankamp. Her
mødte hun en række medkæmpere
fra den revolutionære kamp. Senere
blev Gabriele sendt til Aden, hvor
PFLP trænede hende. Det var her,
hun mødte Ilich Ramirez Sanchez



alias Sjakalen alias Carlos, og det
var Carlos, der valgte hende til en af
sine mest opsigtsvækkende
aktioner, nemlig at kidnappe hele
ledelsen af de olieproducerende
landes organisation OPEC, da den
havde sit topmøde i Wien i 1975.
Aktionen blev gennemført med
iskoldt blod og medførte, at
Gabrielle skød en ældre østrigsk
politimand i halsen, hvilket han
døde af. Også en irakisk
sikkerhedsmand, der forsøgte at
forhindre aktionen, blev skudt og
døde. I 1977 dukkede hun op igen,
da hun skød to schweiziske
toldvagter, da hun forsøgte at



komme ind i Schweiz. Hun blev
pågrebet og sad ti år i fængsel i
Schweiz og blev i 1987 udleveret til
Vesttyskland for at blive retsforfulgt
for aktionen mod OPEC. Men hun
blev løsladt i 1991 og døde af kræft i
1995.

Norbert
var også
aktiv i
Sverige.
Han var
kun 22 år,
da han
kom til Sverige, og fordi tysk politi
eftersøgte ham, måtte han holde lav
profil. Det lykkedes ham dog



alligevel at røve en bank. Han var
efter alle udsagn at dømme en
afstumpet type, der forenede
egocentri og asocial adfærd med en
knusende ro og professionalisme.
Han var begunstiget af regeringen
Palmes liberale politik over for
asylansøgere og tilflyttede af enhver
art. I Sverige var der både tyske
terrorister, latinamerikanske
revolutionære og ikke mindst
palæstinensere med vilje og våben
til at udføre terrorhandlinger rundt
omkring i Europa – hvad de da også
gjorde senere i perioden. Svensk
politi gjorde tilsyneladende intet for
at holde Norbert Kröcher under



opsyn. Han havde ikke noget
arbejde, men kom snart i kontakt
med andre revolutionære og unge
svenskere, der ligesom Rote Armee
Fraktion ønskede at ændre
samfundet radikalt. Kröcher
flyttede sammen med en svensk
pige ved navn Anna-Karin Lindgren.
Hun var studerende og
korrekturlæser på avisen Dagens
Nyheter. Snart var der en regulær
gruppe samlet omkring Norbert
Kröcher på 15-20 mænd og kvinder.
Nogle af dem var unge naive
svenskere, der ikke vidste, at de
legede med ilden, mens andre var
terrorister. Det var Norbert, der



fandt på en plan om, at de tyske
terrorister fra ambassadeaktionen
skulle befries. Norbert havde fattet
en særlig modvilje mod den svenske
integrationsminister Anna-Greta
Leijon, fordi hun havde udleveret
den døende Kaspar Hauser til tyske
myndigheder. Ledelsen af Anden
Juni Bevægelsen, der stadig holdt til
i Tyskland, gav planen sin
tilslutning, og ansvaret for
gennemførelsen blev givet til
Norbert Kröcher.

Kröcher valgte at alliere sig med de
erfarne folk i sin gruppe, og
tilsyneladende holdt han de fleste
unge svenskere i mere eller mindre



uvidenhed. En mexicaner ved navn
Armando Gonzales Carillo og hans
hustru Maria Christina Fuentes
Correa gik med i planlægningen.
Carillo, Fuentes og Kröcher var
hovedkræfterne i planlægningen af
aktionen, der indebar, at Anne-
Greta Leijon skulle kidnappes og
hendes livvagter dræbes. Hun
skulle så placeres i en lille trækasse,
hvor hun knap nok kunne bevæge
sig. Ifølge planen ville man så
kræve de tyske terrorister løsladt og
tillige penge, og hvis
myndighederne ikke gik ind på
denne handel, så skulle Leijon
dræbes.



Den svenske efterretningstjeneste
Säpo blev i april 1976 klar over, at
en aktion kunne forventes. Første
tegn var lidt af et lykketræf for
Säpo. Den 13. april 1976 fandt
politiet en fuld tysker i Stockholm.
Det var en narkoman ved navn
Wolf-Dietrich Barnbrock, der var
kendt for at have kontakt med
radikale tyskere. I hans lomme
fandt Säpo et trusselsbrev fra Rote
Armee Fraktion mod den tyske
ambassade i København. Andre
notater i Barnbrocks lommer gav
Säpo telefonnummeret på en
svensk pige, som Säpo nu begyndte
at interessere sig for. Säpo holdt nu



øje med pigen og blev opmærksom
på, at hun boede sammen med en
japansk udseende mand, som man
også holdt under observation.

Norbert Kröcher, Armando
Gonzales Carillo og Maria Christina
Fuentes Correa kunne nyde godt af
en bred sympatigruppe i Sverige. En
af de centrale skikkelser i gruppen
var en englænder ved navn Alan
Hunter, der var leder af det svenske
Stockholms Flygtningeråd. Dette
flygtningeråd var en
udbrydergruppe fra det officielle
svenske flygtningeråd, og Hunters
nye forening opsamlede politisk
radikale folk. Det var dannet i 1975,



da den svenske regering udviste de
to japanere, som man havde
mistænkt for at være medlemmer af
den japanske terrorgruppe Den
Røde Hær. Alan Hunter havde
offentligt protesteret mod
udvisningerne.

For at være sikker på aktionens
heldige gennemførelse rekrutterede
Kröcher endnu en tysk terrorist, der
hed Manfred Adomeit, og han var
også medlem af Anden Juni
Bevægelsen. For at skaffe penge til
aktionen røvede Norbert Kröcher og
fire andre fra gruppen en bank. I
januar 1977 var planen næsten
færdig, og Kröcher og banden havde



endda kontakt med den
nordafrikanske befrielsesbevægelse
Polisario, hvor de frigivne
terrorister skulle flyves hen efter
aktionen, hvis man da ikke valgte
en anden flugtrute, som kunne gå
gennem Danmark.

Uheldigvis for Kröcher og hans
gruppe, så var Säpo var på sporet af
dem. Säpo havde mistanke til, at
flere svenskere havde hjulpet de
tyske terrorister med at besætte den
tyske ambassade i Stockholm, men
de kunne ikke føre bevis for noget.
Det var først, da Säpo fandt
oplysninger på sedler i Banbrocks
lomme, at efterretningstjenesten fik



noget at gå efter. Deres spor ledte til
en ung svensk kvinde, der hed Elle-
Kari Höjeberg.

Elle-Kari Höjeberg studerede
socialantropologi ved Stockholms
Universitet. Hun var endvidere en
habil fotograf og lavede billedserier
for bl.a. den svenske avis
Örebrokurieren, for hvilken hun og
hendes mor i 1975 foretog en rejse
til Mozambique. Det danske
kildemateriale er frigivet mod
anonymisering, men avisartikler og
offentlige dokumenter gør det
muligt at identificere personerne i
de radikale kredse.

Ifølge oplysninger fra svensk



efterretningstjeneste fandt der 6.
september 1976 en telefonsamtale
sted mellem kvinden og hendes
moder, hvoraf det fremgik, at
moderen var meget bekymret for
datteren på grund af dennes
politiske aktiviteter. Moderen
ønskede, at hun skulle trække sig
ud af »den hemmelige celle«.
Hendes medlemskab af denne celle
ville i sidste instans kunne komme
til at koste hende livet, sagde
hendes mor i den aflyttede samtale.
Denne samtale fandt sted tre uger
før, hun giftede sig med den
japansk udseende mand, der hed
Tomas Okusuno Martinez og var



bror til Jaime.

Elle-Kari Höjeberg tilhørte, hvad
man kan betegne som den svenske
socialistiske elite. Hendes mor var
forfatteren Nelly Jannes, der var en
højt respekteret svensk forfatter.
Nelly Jannes var født i 1907 og hed
oprindelig Petterson. Hun var datter
af en kendt guitarist Janne
Petterson og opvoksede i et
internationalt miljø. I 1930erne
blev hun journalist og skrev



samtidig en række rejsebøger fra
indland og udland. Særlig hendes
bog fra Lapland om lappepigen Elle-
Kari fra 1951 blev en kæmpesucces i
Sverige, og den gjorde Elly Jannes
kendt både i Sverige og udlandet.
Hun opkaldte sin datter efter
lappepigen, og datteren fik sin fars
efternavn, så hun hed Elle-Kari
Höjeberg. Mor og datter havde et
nært forhold og arbejdede altså
sammen om bogen »Möten i
Mocambique« fra 1975, hvor Elly
Jannes skrev teksten, og Elle-Kari
fotograferede til. Det er denne
reportagerejse, som PET refererede
til. Elle-Kari blev som moderen



journalist.

Säpo var altså på sporet af Elle-Kari
Höjeberg, og dermed havde de også
fundet frem til Tomas Martinez,
som de søgte oplysninger på. Og
efterhånden fik Säpo dannet et
billede af Tomas og hans politiske
radikalisering, der foregik i 1968
under De Olympiske Lege. Tomas
var som nævnt blandt
demonstranterne i Mexico City,
som politiet beskød, og hvor 500
blev dræbt. Han blev medlem af De
Væbnede Kommunisters Liga, der
søgte en voldelig revolution for at
omstyrte det ganske vist
folkevalgte, men korrupte



mexicanske styre. Tomas gik under
jorden, og derfra fortsatte han
kampen og røvede banker og angreb
politiet. I november 1972 blev han
sammen med sine kammerater
fanget, men hans våbenbrødre
iværksatte en flykapring og krævede
Tomas og andre revolutionære
frigivet. Aktionen, der er
velbeskrevet i mexicansk historisk
litteratur, lykkedes, og 11. november
1972 blev han løsladt og sat på et fly
sammen med fem andre
revolutionære og fløjet til Cuba,
hvor de alle fik politisk asyl. I
Interpols lister over eftersøgte blev
han beskrevet som ekstrem farlig. I



april 1976 indrejste Tomas til
Sverige, hvor han fik
opholdstilladelse og med
giftermålet med Elle-Kari også
statsborgerskab. Ingen spurgte om
hans fortid.

Säpo holdt både Elle-Kari og Tomas
under observation. Säpos
oplysninger er refereret i PETs
dokumenter, som denne forfatter
har haft adgang til. Den 31. maj
1976 rejste Tomas til Norge med
Säpos agenter i hælene. Säpo
overdrog sagen til den norske
efterretningstjeneste, der kunne
observere, at Tomas mødtes med en
anden japansk udseende mand i



Oslo. De sad på en bænk og
snakkede. Ifølge Dan Hansén og
Jens Nordqvits bog »Kommando
Holger Meins« dukkede også Elle-
Kari Höjeberg nu op i Oslo, men det
fremgår ikke af PETs dokumenter.
Den norske efterretningstjeneste
greb til at anholde de to mænd. Ved
anholdelsen blev der fundet
interessant skriftligt materiale hos
dem. De havde lister med 450
navne på personer inden for den
europæiske venstrefløj,
flygtningeorganisationer og en
masse navne på folk i Danmark.
Her optrådte De Danske Vietnam
Komiteer, Revolutionære



Socialisters Forbund,
Venskabsforeningen Danmark-
Nordkorea, Dansk Cubansk
Venskabsforening, Forlaget Demos,
den cubanske ambassade i
København, Chilekomiteén, Politisk
Revy og en masse personer.
Endvidere blev der på de to mænd
fundet tre instrukser, hvoraf én var
håndskrevet på spansk på en
toiletrulle med forklaring på,
hvordan man skulle komme ind
gennem paskontrollen i Bruxelles,
Madrid og Stockholm. Det var helt
afgørende, at de indrejsende skulle
skjule, at de kom fra Cuba.

Både Jaime og Tomas blev løsladt af



den norske efterretningstjeneste.
Det næste trin i Säpos
efterforskning knyttede nu Elle-
Kari og Tomas sammen med
Armando Gonzales Carillo og Maria
Christina Fuentes Correa. Få dage
efter hændelsen i Oslo gik Elle-Kari
og Tomas en tur og forsøgte i flere
timer at tage mærkelige omveje for
at ryste evt. forfølgere af. Det
lykkedes ikke, og Säpo kunne derfor
observere Elle-Kari og Tomas gå ind
i Vasaparken, hvor de mødte Carillo
og Fuentes Correa. Der var knyttet
en direkte forbindelse mellem Elle-
Kari og Tomas og Carillo og Fuentes
Correa, der var impliceret i Kröcher-



banden. Nu begyndte Säpo at aflytte
og observere Carillo og Fuentes
Correa, hvilket ledte dem på sporet
af Alan Hunter og dernæst af
Norbert Kröcher. Folkene i Säpo
følte sig overbeviste om, at radikale
kræfter havde en stor aktion i
støbeskeen, men de var endnu ikke
klar over, hvad denne plan gik ud
på.



7. Tabt i tiden

 

Orla Møller var nær ved at blive
Danmarks statsminister, og han var
en afgørende politisk skikkelse i



efterkrigstiden. Hans ulykke var, at
han gik imod tidsånden og de
politiske vinde, som blæste i
1970erne. Han var ikke den typiske
socialdemokrat, for han kom til
partiet og socialdemokratismen
gennem kristendommen. Han blev
født i 1916 i Feldballe. Hans far var
arbejdsmand. Hjemmet var dybt
indremissionsk og temmelig fattigt.
Orla Møller kom på
indremissionske kurser og blev dybt
optaget af religiøse spørgsmål, og
hans grublerier over religion og gud
ledte til, at han begyndte et studium
som teolog, som han fuldførte i
1940. I 1942 til 1946 var han



sognepræst lidt uden for Aarhus,
men det var ikke kun religiøse
tanker, som Orla Møller
beskæftigede sig med, for han var
aktiv i modstandsbevægelsen.

Der er næppe tvivl om, at den
religiøse mand også havde politiske
ambitioner. I sin dagbog, som
Anker Jørgensen skrev under sin tid
som statsminister, beskriver han
Orla Møller som en mand, som
tydeligvis ønskede magt og
indflydelse. Sine første erfaringer
inden for organisationsarbejde fik
Orla Møller i Dansk Samling, og i
1950erne blev han generalsekretær
for de kristelige foreninger KFUK



og KFUM. I det arbejde viste Orla
Møller sig at have
organisationstalent, og han fik snart
en række tillidshverv, men fra 1956
til 1965 var han atter sognepræst.
Han var da begyndt at flirte med en
socialdemokratisk karriere og
stillede op som partiets
sognerådskandidat i Jylland i 1958
og blev valgt. Derefter blev han
opstillet på Socialdemokratiets liste
til Folketingsvalget i Nordjylland,
hvor han fik mange personlige
stemmer, hvilket betød, at han røg
ind i Folketinget i april 1964 som
suppleant efter et dødsfald. Orla
Møller var nok lidt atypisk med sin



indremissionske baggrund, men på
andre måder repræsenterede han en
solid tradition i partiet. Hans rødder
i modstandsbevægelsen formede en
antitotalitær holdning, der efter
krigen gav sig udslag i en
antikommunistisk indstilling. Det
havde han tilfælles med mange
andre socialdemokrater, der efter
krigen både på arbejdspladser og i
offentligheden kæmpede en sej
kamp for at afsløre kommunisterne
og faren fra Østblokken. Det var de
folk, der i løbet af 1970erne blev
udmanøvreret af den
fremstormende ungdomsgruppe i
partiet. Snart skulle folk som Ritt



Bjerregaard, Svend Auken, Helle
Degn, Mogens Lykketoft, Lasse
Budtz og andre erobre magten, og
Ritt Bjerregaard kaldte hånligt Orla
Møller og andre NATO-tilhængere
og antikommunister i partiet for
»kustoder«, altså gamle
partimedlemmer, der stadig holdt
fast i et gammel og forældet syn, i
Ritt Bjerregaards optik, på
kommunismen og
sikkerhedspolitikken.

Men endnu i 1960erne var synet på
Sovjetunionen og venstreradikale
bevægelser klar og illusionsløs i
partiet, og Orla Møller var en
populær skikkelse, der med et



mandigt ydre og grundigt kendskab
til de kirkelige bevægelser var et
godt ministeremne for den regering,
som Jens Otto Krag sammensatte i
1966. Her blev Orla Møller
kirkeminister, og han blev en
central person i Jens Otto Krags tid
som partileder. Han blev således
politisk ordfører og formand for
partiets folketingsgruppe samt
formand for det forsvarspolitiske
udvalg. Han gik for at være en ærlig,
håndfast gruppeformand, der dog
også fik ord for at være noget
tillukket. Han placerede sig klart i
en række spørgsmål på partiets
højrefløj, men endnu havde denne



højrefløj godt greb i midten af
partiet, og ingen kunne forudse, at
ungdomsrevolten ville vælte ind
over partiet og erstatte de idealer,
som man hårdt tilkæmpet havde
erhvervet sig under besættelsen og
Den Kolde Krig, med 1968-
generationens idealer.

Da Jens Otto Krag i 1972 trådte
tilbage, var Orla Møller et klart bud
på en ny leder af partiet og dermed
en ny statsminister. Meget
overraskende pegede Jens Otto
Krag imidlertid på den uerfarne
Anker Jørgensen som ny
statsminister, men det var ikke et
valg, der nød sympati i alle dele af



partiet. Fra erindringer og
historikeres undersøgelse ved vi, at
den socialdemokratiske politiker
Per Hækkerup, der selv havde
statsministerdrømme, forsøgte at
undgå at få Anker Jørgensen som
ny leder. Før folketingsgruppen
sluttede op bag Anker Jørgensen
forsøgte flere partimedlemmer at
støtte Orla Møllers kandidatur. Det
skete på en serviet, hvor Orla
Møllers støtter skrev deres navne.
Der er usikkerhed om, hvor mange
der skrev deres navn på servietten,
og kuppet lykkedes ikke, men der er
næppe tvivl om, at hvis Orla Møller
var blevet statsminister i stedet for



Anker Jørgensen, så havde meget
set anderledes ud i tiden efter 1972.
Hvor Orla Møller var dybt forankret
i et tillidsforhold til NATO og USA
og afskyede kommunismen, så blev
Anker Jørgensen påvirkelig over for
den nye generation af
venstrefløjspolitikere, der snart
overtog partiet og parkerede Orla
Møller og andre antikommunister
som kustoder. Men det stod endnu
ikke klart i 1972, hvor Orla Møller
selv sagde nej til at forfølge sin
chance som statsministerkandidat.

Men endnu var den nye politiske
virkelighed ikke klar. Da Anker
Jørgensen i september 1973



dannede regering, blev Orla Møller
forsvarsminister. Regeringen gik
ganske vist hurtig af, men da
socialdemokratiet i 1975 atter
dannede regering, blev Orla Møller
både forsvars- og justitsminister.
Det var en stærk position, men nu
kom han i stadig højere grad ude af
trit med tidsånden, partiet og
medierne. Hans manglende
fornemmelse for de nye tider viste
sig ikke mindst, da Christiania blev
en varm politisk kartoffel i 1976.
Tidens mest populære historiske
forfatter Ebbe Reich Kløvedal, der i
midten af 1970erne blev redaktør af
dagbladet Information og erklærede



sig som marxist, skrev meget
symptomatisk om Christiania og
Orla Møller:

»I den næste Anker Jørgensen-
regering forsøgte højrefløjen i hans
parti (anført af forsvarsminister
Orla Møller, overborgmester Urban
Hansen og dennes efterfølger Egon
Weidekamp) at bruge Christania på
samme måde, som de borgerlige
havde gjort det.
Mindretalsregeringen kunne kun
holde sig flydende ved forlig hen
over midten. Men det var småt med
forligsviljen. Indtil Orla Møller
samlede det brede flertal med en
folketingsbeslutning om, at



området skulle være ryddet senest
1. april 1976. Han gjorde regning
uden vært. Et mylder af sære,
kristne, anarkistiske eller bare
frisindede folk og græsrødder ilede
fristaden til undsætning i en
surrealistisk, ikkevoldelig
regnbuehær. Folketinget måtte
ydmygt erkende sit nederlag og
vedtage en aprilnarrehat til sig selv:
Rydningen var udsat på ubestemt
tid.«

Ebbe Reich Kløvedals beskrivelse
bærer den kerne af sandhed i sig, at
Orla Møller blev udskreget som en
reaktionær type. Medierne flåede
ham.



Det fremgår af Anker Jørgensens
dagbog, at balladen om Christania
sled på tilliden mellem Anker
Jørgensen og Orla Møller. Ifølge
dagbogsnotater var Anker
Jørgensen kritisk, fordi han mente,
at Orla Møller ikke ønskede en
løsning, men kun en konfrontation.

Sagen om Christania fyldte, også
dengang, meget i medierne, men
det var ikke den eneste sag, hvor
Orla Møller kom på kant med tiden
og medierne. Hans privatliv gav
også anledning til bølger i pressen.
Han havde i mange år været gift
med Minna, men han havde også et
forhold til Winnie Russell, der var



gift med jazzsangeren Nat Russell.
Hun var født Lorentzen og var
socialdemokratisk medlem af
Folketinget.

Ugepressen skrev åbenlyst om dette
forhold, og selv om vi i dag tager
afslappet på den slags, var det ikke
sådan i 1970erne, særlig ikke hvis
man var minister og tidligere præst.

Men værre var en sag, der udviklede
sig meget uheldigt for Orla Møller
gennem 1977. Hans Hetler var en
højreorienteret fantast, der blev
brugt af Forsvarets
Efterretningstjeneste (FE) i
begyndelsen af 1970erne til at
skaffe FE viden om venstrefløjen.



Ekstra Bladet afslørede dette
forhold, men Orla Møller fik ikke
hele sandheden at vide af FE og
videregav urigtige oplysninger til
Folketinget, da sagen eksploderede i
løbet af sommeren 1977. Den 5. juli
1977 besluttede Folketinget at
nedsætte en særdomstol, der skulle
undersøge forholdet mellem Hans
Hetler og FE. Sagen var et klart
nederlag for Orla Møller.

Orla Møller kom snart til at sidde
inde med en viden om europæisk
terrorisme, som skræmte ham. Da
den norske efterretningstjeneste
havde anholdt Jaime og Tomas
Martinez i Oslo, informerede



tjenesten snart efter både dansk og
svensk efterretningstjeneste om sin
fangst. Fra det øjeblik var Jørn Bro
og hans folk i PET opmærksomme
på Jaime Martinez og hans venner.
Man observerede Jaimes færden og
man besluttede sig til en
omfattende aflytning. Man vidste,
at Jaime Martinez anvendte
telefonbokse i nærheden af
kollektivet på Sæbjørnsvej, og
derfor besluttede man at aflytte
samtlige telefoner i nærområdet.
Der var tale om et betydeligt antal.
Man satte også skygger på at følge
Martinez. En kold efterårsdag i 1976
fulgte et kærestepar efter Jaime ned



på en togperron. Kæresteparret
omfavnede hinanden og virkede
som et lykkeligt par, men opgaven
var at følge den stærkt forkølede
Jaime, der, selv om han havde høj
feber, var gået ned på stationen for
at bruge telefonen dér. Telefonen
var selvfølgelig aflyttet, og Jaimes
mindste handlinger blev observeret.
En større PET-operation var sat i
værk med Orla Møllers og
domstolenes godkendelse.

Spørgsmålet rejser sig, om
Regeringens Sikkerhedsudvalg
tidligt blev orienteret om Jaime og
Cuba-sagen. Af PETs optegnelser
fremgår det, at Regeringens



Sikkerhedsudvalg 17.februar 1977
fik dokumenter forelagt, der var
beslaglagt af de uruguayske
sikkerhedsstyrker, og som viste, at
der var et tæt samarbejde mellem
latinamerikanske revolutionære
styrker og at Cuba var drivkraften
bag disse aktiviteter. Men da denne
forfatter ikke har fået tilladelse til
at se dokumenter fra Regeringens
Sikkerhedsudvalg, er det svært at
klarlægge Sikkerhedsudvalgets
viden, og om Jaime allerede da var
et varmt emne i regeringens top.



8. Dværgen og Den
Tykke
PET og politiet kom snart i gang
med at overvåge Jaimes færden og
samtaler. Man aflyttede som sagt
telefonbokse i et stort område i
Bagsværd. Dette var, hvad man
båndede den 4. september 1976,
som var en samtale mellem Jaime
og Cordo (Den Tykke), der var en af
Jaimes kontakter i Belgien. Som
alle samtaler var dialogen i
kodesprog.

J: »Hvor ringer du fra?«
C: »Fra Paris. Jeg rejser snart til



Mexico.«
J: »Hvornår?«
C: »En af de nærmeste dage, så
snart de giver mig pengene.«
J: (Han stønner).
C: »Hvad er der i vejen.«
J: »Kan du ikke komme her
forinden?«
C: »Nej, det kan jeg ikke, jeg ville
være kommet, men du sagde nej.«
J: »Hmmm.«
C: »For et par måneder siden havde
jeg…«
J: »Ja, ja, ja, ja.«
C: »Under alle omstændigheder
ville jeg fortælle dig det. Det bliver
nok ikke før den 10. eller 12. måske



først den 20.«
J: »Hmmm.«
C: »Så hvis der er noget, kan du jo
skrive.«
J: »Ja det vil jeg gerne. Er du
hjemme bagefter?«
C: »Ja, jeg vil være i Paris – ja i
morgen vil jeg være hjemme. Jeg vil
være i Paris indtil den 9., bagefter
vender jeg tilbage, det vil sige, hvis
jeg ikke rejser lige efter den 9. vil
jeg være i Zürich.«
J: »OK.«
C: »Hvad er der i vejen?«
J: »Åh Corro – der har været en
mængde komplikationer – jeg vil
fortælle dig om dem senere.«



C: »Hvornår senere?«
J: »Jeg ringer til dig.«
C: »Hvordan har de andre tykke
det?«
J: »De har det alle sammen godt.
Du må ikke presse mig – tiden er
ikke til afpresning.«
C: »Vil du blive i København hele
tiden?«
J: »Det tror jeg nok, men jeg skriver
til dig.«
C: »Men det skal være i dag eller i
morgen, ellers får jeg det ikke.«
J: »OK. Kan du ikke flyve via
København? Hvad er vel en ekstra
billet?«
C: »Det er ikke bare et



bureaukratisk spørgsmål, men et
spørgsmål om tid.«
J: »Hils de andre dværge.«
C: »Ja, de bliver alle tilbage.«

 

Det var et omfattende arbejde, PET
og politiet nu iværksatte for at
overvåge Jaime Martinez. Ifølge en
PET-rapport af 8. april 1977



aflyttede man systematisk Jaime og
konstaterede, at han fire gange
havde ringet til Cuba på
telefonnummer 616966 til Hotel
Regis, værelse 508 til fru (navn
udstreget i PET-dokumentet).
Rapporten fortsætter: »Der er i
samme tid indgået fire samtaler fra
Cuba til Jaime. I disse samtaler er
Jaime altid blevet kaldt Santiago.
Samtalerne handlede om de to
personers forestående ankomst til
Belgien med fly fra Cuba, hvilket
fandt sted 10.11 1976. Gennem
flytning af bopælstelefonen blev det
hurtigt konstateret, at Jaime fortsat
stod i nær kontakt med X (navn



udstreget i PET-dokumentet) –
både telefonisk og personligt ved at
besøge hinanden i hhv. Stockholm
og København. Disse samtaler blev i
samarbejde med det svenske politi
analyseret, og man fandt frem til, at
de var et led i en forudaftalt kode.
Det svenske politi havde konstant
observation på de to personer i
Stockholm og man konstaterede, at
X (navn udstreget i PET-
dokumentet) og Y (navn udstreget i
PET-dokumentet) altid efter en af
disse »indholdsløse« samtaler
begav sig til en telefonautomat i
forhold til bopælen og aldrig samme
telefonautomat – hvorfra de foretog



et telefonopkald til en
telefonautomat i København, hvor
Jaime afventede opkaldet. Fra
bopælstelefonens aflytning fremgår
det klart, at Jaime ved samtaler
med forskellige personer i og
udenfor Danmark afbryder disse,
når de bliver for »åbenmundet«.
Jaime siger i disse tilfælde:
»Rømmer sig først kraftigt – og
derefter: Jeg har mad på i køkkenet
– så jeg ringer igen om 5 minutter.«
Den efterfølgende opringning fra
bopælstelefonen er ikke konstateret
ved aflytningen, men derimod er
Jaime i et af disse tilfælde
observeret, da han benyttede



telefonautomaten umiddelbart over
for sin bopæl. Det er bekræftet, at
Jaime har benyttet en række
dækadresser ved afsendelsen og
modtagelsen af post. I samarbejde
med svensk politi blev det
konstateret, at de opkald, som X og
Y foretog fra telefonautomater i
Stockholm, var til telefonautomater
i nærheden af Jaimes bopæl i
København – ikke de nærmeste
automater. Den første samtale fra
en telefonautomat i Stockholm til
telefonautomat i København, som
det lykkedes svensk politi at aflytte,
fandt sted den 8. november 1976. I
samarbejde med svensk politi blev



det i denne periode konstateret, at
X, når hun ønskede kontakt med
Jaime pr. telefon, foretog et opkald
fra Stockholm og førte en samtale
uden egentligt indhold. I samtalen
var dog indflettet et nummer –
enten 1. eller 2. Eks. 1 plade fra
Tanzania – 2 artikler i Politiken – 1
nøgle osv. Disse numre svarede til
henholdsvis telefonautomat på
hjørnet af Buddinge
Hovedgade/Frodesvej – nr. 1 og
telefonautomaten på Bagsværd Torv
– nr. 2. Den 13. januar 1977
konstaterede vi det første »boks-
opkald« fra personerne i Stockholm
til Jaime i København.



Bokssamtalerne er altid blevet ført i
kryptiske vendinger, uden at navne
blev nævnt. Senere er disse
samtaler foregået på bestemte
forudaftalte tidspunkter – nemlig
hver mandag kl. 20.10.
Telefonautomaten på Bagsværd
Torv er ligeledes blevet benyttet af
X efter deres ankomst til Belgien fra
Cuba. Det er konstateret, at i hvert
fald én af Jaimes danske venner
kender til den kode, som han har
benyttet sig af ved opkald til
boksene nr. 1 og nr. 2.«

I en aflyttet telefonsamtale fra 15.
januar 1977 hørte PETs folk, at
Jaime talte sammen med en



unavngiven person X, der havde
ringet Jaime/Santiago op. Samtalen
drejede sig om den indrejste agent
fra Cuba, Angel, en fætter, gutterne
og en mand ved navn Frederico.
Man talte om forskellige numre, der
skulle ringes til, og på et tidspunkt
siger Jaime så: »Ja denne ... en af
hans folk eller en person. Jeg siger
det bare på grund af de erfaringer,
vi har haft med skolerne derovre,
der docerer, at man ikke skal give
opringningen, for ikke at give
kontakten ... fordi der ikke er et
navn, eller på grund af det ene eller
det andet – at de ikke kender.
Forstår du mig?«



Hvortil den ukendte X siger: »Ja, ja,
ja ... navnet er Reynaldo.«

Samtalen lyder svært forståelig,
men PET den for at være en
blottelse, for når Jaime siger, at
»skolerne derovre, der docerer« så
var det i PETs og politiets øjne en
henvisning til den cubanske
efterretningstjeneste. Samtalen var
i øvrigt lang og kodet, og intet giver
ellers en mening.



9. Kröcher-banden
fanges
Mens dansk og svensk
efterretningstjeneste holdt Jaime
og Norbert Kröcher og hans venner
under observation, fortsatte
Kröcher-banden med at planlægge
kidnapningen af Anna-Greta Leijon.
I januar 1977 var bandens planer
næsten færdige, og en større
terrorgruppe samlet. Kröcher havde
endvidere kontakt til den
nordafrikanske bevægelse Polisario,
og en Hercules C-130 var bestilt til
at klare transportopgaverne,



herunder transporten af de frigivne
tyske terrorister. Kort tid inden,
aktionen skulle gå i gang,
besluttede Säpo at gå i aktion, og 1.
april 1977 greb Säpo til anholdelse
af Norbert Kröcher. Han blev
anholdt i indre by i Stockholm ved
Gamla Stan ved Slussen.
Sikkerhedspolitiets folk var
forklædte og fulgte efter ham, og på
vej til et busstoppested angreb en af
Säpo-folkene ham og slog benene
væk under ham, hvorefter tre andre
politifolk sprang på ham for at
forhindre, at han trak sin skarpladte
pistol eller trak de to knive, som
han også havde på sig. Sådan



beskrev svensk presse anholdelsen
af Norbert Kröcher. Säpos kodeord
for Kröcher var Ebba og
anholdelsen blev kaldt Ebba Rød, og
når han var anholdt, betegnede man
aktionen som Ebba Grön. Når dette
kodeord blev givet over radioen, var
det signal om at gribe resten af
gruppens medlemmer.

Derefter foretog politiet omfattende
anholdelser og ransagninger rundt
omkring i Stockholm-området. De
fandt frem til gruppens hemmelige
skjulested, hvor Leijon skulle
holdes fanget. I de første rum i en
kælder fandt de pistoler, 15
radioapparater, 15 kg dynamit, 22



elektriske sprængkapsler,
politiuniformer og
forklædningsudstyr. Desuden var
der fotografier af offentlige
bygninger, nøjere optegnelser om
Leijons bevægelser og desuden også
optegnelser om Olof Palmes
bevægelser, idet Palme også havde
været på tapetet som offer. Det
mest opsigtsvækkende fund var den
træboks, som Anna-Greta Leijon
skulle placeres i. I et andet
gemmested fandt man et trykkeri,
der fabrikerede falske pas,
politiuniformer og mere
sprængstof.

Pressen bragte hurtigt billeder af



træboksen. Det var rystende at se
den, for man kunne dårligt nok
være i den, men måtte sidde med
bøjet hoved på en minibænk. I alt
blev godt 15 mennesker arresteret,
heraf 5 svenske statsborgere.

Det svenske samfund vågnede 2.
april 1977 op til de chokerende
nyheder om terroristernes planer.
Fra et regeringsmøde blev der
udsendt en pressemeddelelse, der
var offentlighedens første
information om begivenhederne.
Regeringen meddelte, at man havde
grebet ind for at forhindre
terroraktioner. Man nævnte også, at
aktionen var rettet mod



integrationsminister Anna-Greta
Leijon, og at hun skulle kidnappes
og anbringes i en lille trækasse.
Norbert Kröcher og Manfred
Adomeit blev beskrevet som erfarne
terrorister, der havde været med til
at kidnappe Peter Lorenz. Svensk
presse kunne berette, at tysk
efterretningstjeneste havde udlovet
godt 200.000 kroner for
oplysninger, der kunne føre til
Kröchers anholdelse, og at han var
mistænkt for seks bankrøverier, to
mordforsøg på politifolk og et
bombeattentat i Berlin, der
medførte to dødsofre. Alligevel
havde han boet trygt og godt i



Sverige, uden at svensk politi havde
opdaget ham.

Men pressen svævede i uvished om
de andre medlemmers andel i
planen. Regeringen lagde ikke skjul
på, at man ville af med Kröcher og
Adomeit med det samme og flyve
dem til Tyskland. Det var uklart, om
Tomas Martinez og de andre
medlemmer var aktivt involveret i
kidnapningsplanen.

Anna-Greta Leijon var oprevet og
fortalte, at hun var blevet
informeret af Säpo om en vis fare i
generelle vendinger, og at hun
havde fået livvagter. Da politiet
efter aktionen kunne vise hende



træboksen, hvor hun skulle sidde,
blev hun stærkt rystet. Hun har
senere i en erindringsbog fortalt om
disse stærke følelser.



10. Ransagning i
anholdelser i
København
Der var et tæt samarbejde mellem
Säpo og PET. Samme aften, den 1.
april, som svenskerne slog til mod
Norbert Kröchers bande, ringede
politiet, som havde den udøvende
myndighed for PET, på hos
kollektivet på Sæbjørnsgade. Leif
Christensen sad i kollektivets
mørkekammer og fremkaldte
fotografier. Leif Christensen
beskriver ransagningen og



anholdelsen således:

»Jeg er netop færdig med at
fremkalde det sidste, da jeg hører
støj ovenpå. Sanne har sagt, at hun
er hjemme kl. ca. 21.00, så jeg tror,
det er hende. Jeg lægger billedet
oven på stoppebladet. Der kommer
nogen ned ad kældertrappen. Der er
lys i rummet uden for
mørkekammeret, så jeg har sat
krogen på. Jeg tror, jeg siger noget i
retning af »Jeg er herinde«. Det
rusker kraftigt i døren. Jeg siger
»hold op, jeg laver billeder.« Så sker
tingene hurtigt. »Ud, ud! Det er
politiet.« Jeg åbner forundret døren
og udenfor står fem uniformerede



bistert udseende herrer. »Kom ud –
hænderne op – De er anholdt.« Jeg
bliver forbløffet og spørger for
hvad? En siger noget om
statsskadelig virksomhed.«

Susanne Mølmark fra kollektivet
var endnu ikke kommet hjem, men
hun oplevede anholdelsen fra
haven: »Da jeg om aftenen kom
hjem til vores hus i Bagsværd, så jeg
et salatfad holde foran hækken.
Forinden havde jeg bemærket, at
alle lys i stuen var tændt, og jeg så
to mænd stå og gestikulere med
armene. Jeg tænkte, det måtte være
Leif og en ven af os, der skulle bo
der et par dage. Idet jeg trådte ind af



døren, så jeg, at vores gang var fuld
af mænd i grå habitter samt en
enkelt kvinde. Kvinden spurgte, om
jeg var Sanne, hvorpå jeg fik at vide,
at jeg var arresteret. Jeg blev meget
chokeret og spurgte hvorfor: »Fordi
du bor sammen med Jaime, der
også er arresteret« var svaret. Leif
var, oplyste de mig i øvrigt, også
anholdt. Min første reaktion var at
bede om at se et politiskilt. Herefter
blev der sagt, at jeg skulle gå ind på
mit værelse, hvor en kvindelig
betjent så ville kropsvisitere mig.
Jeg nåede lige at komme ind på
værelset, da man fandt ud af, at der
slet ikke var tid til det. I stedet blev



jeg ført ud i en bil, der holdt foran
huset og kørt til Gladsaxe
Politistation.«

Disse erindringsglimt er trykt i en
bog fra Roskilde Universitet fra
1977 med de mistænkes tekster.
Bogen var tænkt som et forsvar for
Jaime Martinez og hans danske
venner.

Politiet endevendte nu
bofællesskabet og tog 20 kasser
med materiale med sig og desuden
tog politiet også tre danskere med
og forhørte dem. Man ransagede
også et kvindekollektiv på
Vesterbro, hvor Jaimes tidligere
kæreste Gunna Højgaard boede.



Forfatteren Bente Clod, der senere
blev en kendt skribent, da
kvindelitteraturen fra slutningen af
1970erne vandt indpas, skildrede i
Alt for Damerne (nr. 24, 1977)
ransagningen: »Synet af mændene i
kvindekollektivet var et chok i sig
selv. Utallige arbejdstimer er gået
med at opbygge og indrette
kvindeværkstedet Hekla. Netop der
føler jeg mig særlig tryg... Og nu var
lejligheden indtaget af fremmede
mænd med pistoler i hver ende af
gangen, den ene stod uden for
døren til barneværelset, hvor lille
Henrik lå og sov. Hvorfor? Jeg
vendte mig til den ene betjent efter



den anden. Endelig svarede den
ene, at der var en terrorist-affære
under optrevling i Sverige, og at
man havde grund til at formode, at
Helle Jensen (pseudonym for
Gunna Højgaard) kunne give vigtige
oplysninger...at hun måske
opbevarede sprængstoffer...«

Jaimes tidligere kæreste Gunna
Højgaard fortæller om samme
ransagning: »Ved 24.00-tiden
ringede det på min dør. Udenfor
stod en flok civilklædte mænd, som
viste mig et politiskilt. Jeg blev
straks meget forskrækket. Jeg
troede, der var sket en ulykke med
nogle af mine nærmeste, men de



fortalte, at de ville anholde mig. Jeg
mente, at det måtte dreje sig om en
misforståelse og bad dem komme
ind, så vi kunne opklare den. De
ville ransage og spurgte, om jeg
havde noget imod det. Jeg spurgte
efter en ransagningskendelse. Så
spurgte de, om jeg havde hørt radio,
om terroristaffæren i Stockholm.
Og de viste mig så en seddel, hvorpå
de bad mig skrive under på, at jeg
gav tilladelse til ransagning. Men de
ville foretage den, selv om jeg ikke
skrev under, sagde de, og de tog mig
med til Gladsaxe Politistation. Min
veninde som var til stede under
ransagningen, fik ud af dem, at de



ledte efter sprængstof. På et
tidspunkt kastede de sig over nogle
farvepatroner til en duplikator.«

Jaime var ikke selv i kollektivet på
Sæbjørnsvej. Han var inde i
København og beskrev sin
anholdelse således, da han i
fængslet skrev om sine oplevelser:

»Omkring 18.30 den dag ankommer
jeg til Christianshavns Beboerhus,
hvor en latinamerikansk fest skal
foregå. Jeg har min taske med. I
den taske bærer jeg en bog plus
fotokopier af artikler om Mexico og
kvinders stilling, min hue og
halstørklæde. Når jeg ankommer
dér, hører jeg, at filmen alligevel



ikke skal vises, siden den er på
brasiliansk, og man har glemt et
lydbånd på dansk, som man havde
forberedt til lejligheden. Jeg synes,
at det er synd og siger til mine
venner, at jeg vil hente båndet. Jeg
bestemmer mig til at efterlade min
taske. Når jeg kommer ud for at
tage en taxa, bliver jeg anholdt af
civilklædte betjente. Efter at blive
visiteret bliver jeg puttet i en bil,
hvor der sidder andre betjente. Jeg
bliver så spurgt, hvor jeg har
efterladt min taske. To af dem går
ind i huset, og efter en stund
kommer de ud uden taske. De
spørger mig igen: »Hvor er



tasken?« Jeg forklarer igen og
tilbyder at gå sammen med dem for
at vise dem, hvor den ligger. Det
bliver afslået. Jeg bliver kørt til
Gladsaxe Politistation.«

Jørn Bro og Niels Schmidt, der var
de PET-folk, der blev sat på sagen,
beskriver Jaime Martinez som
uhyre velbegavet og trænet i
spionage. Sagen blev 2. april
behandlet for lukket døre, og Jaime
Martinez fik landretssagfører Ib
Dan-Jensen som forsvarer. Det var
vicepolimester Per Thaulow bistået
af PETs Niels Schmidt, der mødte i
retten, hvor de fremlagde
aflytningsrapporter og materiale,



som norsk efterretningstjeneste
havde konfiskeret i Oslo. Man var
specielt opmærksom på Jaimes
forsøg på at smugle to cubanere
med dæknavnene Lulu og Angel ind
i Belgien. Jaime fastholdt i det
lukkede grundlovsforhør, at han var
ganske uskyldig. Han havde haft
kontakt med sin bror Tomas i
Sverige og dennes hustru Elle-Kari
Höjeberg, men han fastholdt, at han
intet ulovligt havde gjort. Deres
konspirative telefonopkald fra
bokse med kodesprog og deres
møder i Sverige og Norge skyldtes,
at de var bange for, at mexicansk
efterretningstjeneste var ude efter



dem på grund af Tomas´ aktiviteter
i Mexico. Jaime nægtede at kende
noget til Alan Turner eller planen
om at kidnappe Anna-Greta Leijon.
Anklagemyndigheden fremdrog nu
et nyt aspekt, idet Jaime i 1970
havde boet hos en spansktalende
bekendt i Roskilde, der var knyttet
til Cubas efterretningstjeneste.
Denne ven arbejdede på Risø
Atomforsøgscenter og havde gjort
sig skyldig i tyveri af våben,
ammunition og dokumenter. Ifølge
en PET-rapport havde denne været
spion for Cuba: »Da man ransagede
hans hus i Roskilde, fandt man
våben og sprængstoffer. Den



pågældende forlod hurtigt
Danmark.« Jaime nægtede at udtale
sig om disse forhold og om vennen.

Jaime indrømmede, at han havde
brugt dækadresser, koder og
dæknavne, men han hævdede, at
det skyldtes frygten for Mexicos
spioner. Han indrømmede også
talrige telefonopringninger til Cuba,
men politiet havde det problem, at
der ikke var fældende beviser at
finde hverken i Danmark eller
Sverige, og man formodede fra
dansk side, at Jaime havde nået at
tilintetgøre bevismateriale.

Politiet kunne fremvise materiale,
der viste, at de to mexicanere, som



Jaime havde været i kontakt med,
nemlig Lulu og Angel, var indrejst i
Bruxelles i november 1976. De var
begge medlemmer af De Væbnede
Kommunisters Liga (MAR), og
begge havde opholdt sig på Cuba
siden 1972, hvor de var blevet fløjet
til sammen med andre mexicanere.

Kodesproget fra telefonboksene er
velbeskrevet i politiets materiale.
Når der blev sagt »jeg laver mad«,
»har du en grammofonplade« eller
»vil du have en kop kaffe«, så var
disse kodeord angivelse af en
bestemt telefonboks, som Jaime så
begav sig til. PET og politiet havde
været meget energiske med at



aflytte telefonbokse i kollektivets
område. Faktisk var de fleste
telefonbokse aflyttet i hele
Bagsværd-området. Der blev ført
mange samtaler mellem specielt
Jaime og Elle-Kari Höjeberg. Jaime
gik under dæknavnet Santiago. I
Stockholm benyttede man sig også
af otte telefonbokse, og fra en
bestemt telefon på et posthus blev
der ofte ringet til andre medlemmer
af gruppen MAR på Cuba. Det var
politiets opfattelse, at Jaime var
leder af operationen. I København
havde Jaime fem dækadresser, hvor
han modtog post, og i Stockholm
var der også tale om et større antal



dækadresser.

Dommeren besluttede fortsat at
fængsle Jaime. De tre danskere
nægtede efter første forhør at
udtale sig. Politiet afhørte i alt syv
danskere, hvoraf de fire havde
fungeret som dækadresser. Tre
danske statsborgere blev
tilbageholdt under mistanke for at
have hjulpet Cubas
efterretningstjeneste med
aktiviteter i Sverige og Danmark og
have øvet støtte til Castros Cuba
sigtet efter straffelovens paragraf
108, den såkaldte milde
spionparagraf og 114, der taler om
terrorisme. PET havde mistanke til,



at Jaimes venner i kollektivet på
Sæbjørnsvej var involveret i Jaimes
aktiviteter, men det var uklart, hvor
bevidste de havde været om Cubas
planer. Ejeren af huset på
Sæbjørnsvej, Leif Christensen,
havde været med til at modtage
Alan Turner, da denne dukkede op i
København i 1976. PET havde
observationsfoto fra
hovedbanegården. Jaimes gamle
kæreste, Gunna Højgaard, der også i
en periode boede på Sæbjørnsvej,
havde PET mistænkt for forbindelse
til vesttyske terrorister og for at
have været aktiv med at smugle en
indonesisk terrorist gennem



Danmark til Japan. Hun havde
ifølge PET også en enkelt gang
været i Stockholm sammen med
Jaime for at besøge Tomas. I det
hele taget var PET mistænksom og
skrev i en rapport om kollektivet:
»Her finder man de drivende
kræfter inden for Chilekomitéen,
initiativtagere til den nylig
afsluttede
»pædagogmedhjælperkonflikt« og
en meget aktiv elev fra RUC,
ligesom Tvind-skolerne jævnligt er
at finde der.« I PET-rapporter lød
det alt sammen ganske
mistænkeligt, men der var rent
faktisk ikke noget ulovligt, hverken



i at være elev på Tvind eller aktiv i
Chilekomiteén.

PET opsøgte de otte dækadresser,
som danskere havde stillet til
rådighed for Jaime, og man lavede
også opsøgende virksomhed over
for en række af de navne, der
optrådte i Jaimes notesbøger på i alt
450 organisationer og
enkeltpersoner. Men i sidste ende
tilbageholdt man ingen og lod alle
gå, men sigtelserne mod de tre
danskere blev opretholdt.



11. Castros
Europa-Brigade
Det var PETs konklusion, som
tydeligt fremgår af PETs rapporter,
at Jaime var veltrænet i konspirativ
teknik. At Jaime havde en ledende
funktion også i forholdet til sine
kontakter i Stockholm med at sluse
terrorister fra Cuba ind i
Vesteuropa. Således organiserede
Jaime Lulu og Angels indrejse i
Bruxelles, og Jaime besøgte også
Lulu og Angel i februar 1977.
Politiet og PET følte sig sikker på, at
disse indrejsende var spioner for



Cubas hemmelige tjeneste, og at
deres opdukken var en del af en
større plan. I december 1975 traf det
cubanske kommunistparti, ifølge
PET og Säpo, beslutning om
oprettelse af en Europa-Brigade,
hvor medlemmer rekrutteredes fra
både Cuba og Latinamerika.
Brigadens formål var at støtte
kommunistpartiet og
»befrielsesbevægelser. »PET og
Säpo kunne pege på, at indrejsen i
Sverige, Danmark og Belgien blot
var begyndelsen, og svenskerne
oplyste, at yderligere 15 cubanere
var på vej. Brigaden finansieredes
direkte af Cubas



efterretningstjeneste, som også var
direkte involveret i Carlos´
aktiviteter i Paris i sommeren 1975,
da Carlos dræbte Michel
Moukharbal og to franske
efterretningsfolk. PET
konkluderede i et udateret notat,
der ligger i PETs arkiv: »De
efterfølgende undersøgelser gav de
vesteuropæiske sikkerhedstjenester
grundlag for konstatering af den
cubanske efterretningstjenestes
aktive involvering, ikke blot i
planlægning, men også i udførelsen
af terrorhandlinger og for
konstatering af et nært samarbejde
mellem DGI (den cubanske



efterretningstjeneste) og den
sovjetiske efterretningstjeneste
KGB.«

 

Foruden Europa-Brigaden var de
europæiske efterretningstjenester
også opmærksomme på andre
revolutionære latinamerikanske
organisationer. Det drejede sig om
Junta Coordinacion Revolucionaria



(JCR), Raul Sendic Brigaden og Che
Guevaras International Brigade.
JCR var en sammenslutning af et
antal sydamerikanske
guerillaorganisationer, som havde
holdt møde i Argentina i maj 1974
og omfattede grupper fra Argentina,
Uruguay, Bolivia, Chile, Venezuela,
Colombia og Brasilien. PETs
oplysninger gik ud på, at
hovedkvarteret lå i Paris og at
Cubas ambassade i Paris var aktiv
med at hjælpe organisationen.
Træningen af aktivister fra JCR
foregik dels i Buenos Aires og dels
Cuba. PET konkluderede i et notat,
der findes i PETs arkiv: »En kilde,



der menes at være pålidelig,
meddelte, at man på et møde medio
maj 1975 i Tucuman, Argentina,
drøftede Operation Europa og at
muligheden for bankrøverier og
kidnapninger blev overvejet. Planen
skulle udføres af den i Paris
baserede Raul Sendic Brigade.«

Endelig nævnte PETs afsluttende
rapport Che Guevaras International
Brigade, der var oprettet efter, at
Che Guevara var blevet dræbt i
Sydamerika i 1967. PET oplyste, at
Che Guevara-brigaden stod bag to
mord. Den 11. maj 1976 blev den
bolivianske ambassadør i Frankrig
general Zenteno dræbt af en enkelt



mand. Che Guevara-Brigaden påtog
sig ansvaret, idet den beskrev
Zenteno som manden bag mordet
på Che Guevara. Og den 2. juni 1976
blev liget af den tidligere
bolivianske præsident general Juan
Jose Torres fundet på en landevej
nær Buenos Aires i Argentina.
General Torres havde planlagt
aktionen mod Che Guevara.

Disse grupper var en del af Fidel
Castros meget offensive initiativer i
1970erne, hvor revolutionen skulle
spredes til både Latinamerika,
Afrika og Europa. Formålet med
Europa-brigaden, skrev PET i sin
konklusion, var »på lang sigt at



undergrave de vesteuropæiske
stater samt yde direkte støtte til
lokale subversive og voldelige
revolutionære bevægelser.«

PET og politiet indrømmede, at
man savnede fældende beviser, men
at man mente, at Jaime var en af
lederne af denne Europa-Brigade.
Man mente, at Jaime havde haft
forbindelse med Kröcher-banden og
skulle yde assistance ved flugt eller
gennemrejse gennem Danmark.
Heller ikke denne antagelse, skrev
man, kunne bevises. Men man
pegede på, at mens Kröcher
forberedte planen, skete der en
styrkelse af Jaimes konspirative



aktiviteter. PET pegede på, at
Jaimes nære kontakter med flere af
Kröcher-bandens medlemmer,
herunder Tomas, Elle-Kari
Höjeberg og Alan Turner, viste, at
Jaime måtte have vidst, hvad der
foregik.

Fra sin fængselscelle gav Jaime sin
egen version af de »konspirative«
samtaler og andet mistænkeligt:
»PETs fremstilling af indholdet af
disse telefonsamtaler bygger
hovedsagelig på oversættelser fra
spansk til dansk. I disse
oversættelser har jeg mange gange
med tolkens bistand gjort
opmærksom på grove fejl,



udeladelser og fordrejninger. Nogen
af dem ville forekomme latterlige,
hvis det ikke var, fordi de blive
brugt imod mig. Nogle eksempler: I
Mexico er det ret almindeligt at
omtale sine venner og veninder
som »gordo« eller »gorda« (tykke).
Det gør jeg også. Men af PET blev
dette fortolket som en
»kodebetegnelse« for alle de
personer, som tilhørte den påståede
»hemmelige celle eller
spiongruppe«, som jeg skule være
hovedmand for. En gang beder jeg
telefonisk en af mine venner om at
købe sorte bønner for mig. Sorte
bønner er en traditionel spise i



Mexico, men af PET bliver disse
»sorte bønner« omdannet til
»kodeordet« for et eller andet
mystisk, måske sprængstof eller
lignende. Ordet »cartas« (breve)
blev oversat til dansk som
»checks«, så det fremstår som om
jeg løbende fik penge fra nogle
personer i udlandet. Der er en
oversættelse, hvor PET påstår, at
min bror og jeg snakkede om en
radiosender. Jeg sagde med det
samme, at min bror og jeg aldrig
har talt om noget i den retning, og
at jeg gerne ville lytte til
»originalen« (båndet). Så fik jeg at
vide, at det bånd ikke foreligger i



Danmark, og derfor kan jeg ikke
komme til at høre det. Hvad der
angår den såkaldte brug af skiftende
telefonbokse, skyldes det ikke andet
end det faktum, at telefonboksene
ofte er slået i stykker. Det meget
udbredte hærværk i Gladsaxe er en
kendt sag.«

Læser man Claire Sterlings bog
»The Terror Network« fra 1981, så
giver hun følgende beskrivelse af
den sydamerikanske situation. I
maj 1975 havde argentinske
sikkerhedsstyrker afsløret papirer,
der viste, at en række
latinamerikanske
befrielsesbevægelser holdt møde i



Tucuman-provinsen og at en
sammenslutning under navnet
Junta for Revolutionary
Coordination (JRC) havde fundet
sted. Denne sammenslutning
havde, ifølge Sterling, cubansk
ledelse. Planen var at sprede den
revolutionære bevægelse til Europa,
og at de indrejste spioner skulle
samarbejde med europæiske
terrorister. JRC havde oprettet et
hovedkvarter i Paris, der skulle stå
for den videre planlægning, men
man regnede med, at Portugal
skulle være udgangspunkt for den
praktiske planlægning. Årsagen til
dette var, at Portugal i 1974 havde



fået en ny revolutionær regering, og
at dette regime i løbet af 1975 gled
mod venstre, så JRC formodede, at
Portugal ville se positivt på den
plan. I en periode indtil november
1975 havde den kommunistiske
leder Alvaro Cunhal et godt greb om
magten i Portugal. I november
mistede Cunhal imidlertid magt, og
JRC måtte ændre planer, men ikke
dets ambition om at gøre Europa til
en del af revolutionen.



I PETs arkiver ligger en udateret
rapport, der kort sammenfatter
PETs vurdering af disse
internationale forhold: »De
indbyrdes forbindelser mellem
japanske, palæstinensiske,
vesteuropæiske og
latinamerikanske terrorgrupper er
dokumenteret ved utallige
terrorhandlinger siden 1970 og det
er en kendsgerning, at Cuba i de
senere år har støttet og opfordret til



disse handlinger, ligesom
gruppernes sympatisører i de
enkelte lande altid har været at
finde inden for forskellige
yderliggående grupper.«

Jørn Bro siger i dag: »Vi var i tæt
samarbejde med norsk og svensk
efterretningstjeneste. Fra det
øjeblik, Tomas og Jaime blev
anholdt i Oslo, var vi på sagen. Og
da Kröcher-banden blev afsløret,
skete det i samarbejde med os i
København, så vi kunne koordinere
det med vor anholdelse af Jaime.
Jeg var i Stockholm og se den
trækasse, som Leijon skulle holdes
fangen i, og det var i sig selv



rystende, for den var ganske lille. Vi
var klar over, at terroren havde nået
Skandinavien for alvor.«



12. De mistænkte i
Sverige
Säpo forhørte Tomas Martinez og
de andre anholdte grundigt, og al
information flød i de efterfølgende
dage til PET og politiet i
København. Tomas Martinez
fortalte Säpo, at han var kommet til
Sverige 12.04 1976 med fly fra Cuba
via Madrid og Kastrup. Han var i
besiddelse af et mexicansk pas
udstedt i Havana, og at han var
medlem af De Væbnede
Kommunisters Liga, der var en
mexicansk gruppe, der havde til



hensigt, skrev Säpo, at starte en
væbnet revolution i Mexico. Han
betegnedes som yderst farlig af
Interpol. Han havde fast forbindelse
med Jaime i København, og han var
gift med Elle-Kari Höjeberg og
havde forbindelse med Kröcher-
banden. I PETs arkiv er der ikke
Säpo-dokumenter, men Säpo citeres
i flere PET-rapporter. En af disse
lyder således: »Fra kilder har man
modtaget meldinger om, at Tomas
har skjult våben på sig. Fra
observationer vedr. konspirative
aktiviteter ses det, at Tomas i
vinteren 1977 ved i hvert fald fem
lejligheder har ført telefonsamtaler



til Cuba fra telefonbokse i den
nordlige del af Stockholm, skønt
han boede i den sydlige del. I hvert
fald ved én af disse lejligheder har
Tomas talt med en mand ved navn
X, en af hans terroristkammerater,
løsladt fra Mexico i 1972. Den 25.
januar 1977 har Tomas og Jaime
drøftet denne forbindelse i en boks
til boks samtale.«



 

En af de andre anholdte var
Amando Gonzales Carillo. Han var
kommet fra Havana Cuba til Madrid
i december 1975 og derfra til
København. Derfra var han rejst til
Stockholm, men de svenske



myndigheder forsøgte at udvise
ham et par gange, men han var rejst
tilbage til Sverige. Han oplyste til
Säpo, at han i Mexico havde været
en af lederne i gruppen MAR, den
væbnede revolutionære bevægelse.
Han indrømmede, at han havde
deltaget i attentater på
politistationer for at skaffe våben og
været med i bankrøverier for at
skaffe penge til revolutionen.
Carillo indrømmede også, at han
havde været i Nordkorea for at
modtage praktisk og teoretisk
uddannelse i guerillakrig – en
uddannelse, der blev betalt af
Nordkorea. En nærmere beskrivelse



af Carillo bliver givet i Claire
Sterlings bog »The Terror
Network«. Hun har i sin bog en
gennemgang af den svenske
Norbert Kröcher-sag og bygger på
den svenske forfatter Hans
Herdenbergs bog »Operation Leo«,
som udkom allerede i 1979. Claire
Sterlings bog vakte stor opsigt
under Den Kolde Krig, og efter
sigende blev den læst grundigt af
amerikanske beslutningstagere,
fordi hun pegede på Sovjetunionen
som aktiv koordinator af terroren.
Ifølge Sterling benyttede hun kilder
fra vestlige efterretningstjenester,
og hun hævdede med baggrund i



disse kilder, at Carillo var i
Nordkorea sammen 15 andre
mexicanere kort tid efter, at
massakren i 1968 havde fundet
sted, hvor de alle gennemgik
våbentræning. I 1969 vendte Carillo
og hans venner tilbage til Mexico,
hvor de i de næste år arbejdede
under KGBs kommando for at
underminere det mexicanske
samfund. I 1971 blev gruppen
optrevlet, 19 medlemmer af MAR
arresteret og fire sovjetiske
diplomater udvist af Mexico. Carillo
blev befriet, da den amerikanske
konsul Terrance Leonhardy blev
kidnappet 4. maj 1973 og frigivet



mod 30 af Carillos kammerater.
Carillo blev derefter fløjet til
Havana, hvor han blev de næste to-
tre år.

I en PET-rapport af 8. april 1977,
som findes i Justitsministeriets
arkiv, gengiver PET de oplysninger,
som PET har fået fra Säpo. Heri står
der bl.a.: »I 1971 blev Carillo samt
18 andre medlemmer af MAR
anholdt af det mexicanske politi.
Carillo blev mistænkt for
tilskyndelse og opfordring til oprør,
ulovlig våbenbesiddelse, ulovlig
foreningsvirksomhed, røveri, drab
og dokumentfalsk. Han sad
fængslet i 2 år, uden at sagen blev



forelagt en domstol. I forbindelse
med kidnapning af en
nordamerikansk konsul i 1973 blev
30 mexicanske fanger løsladt.
Blandt disse var Carillo. Efter
frigivelsen blev de alle fløjet til
Cuba, hvor Carillo opholdt sig indtil
1975. Da han ikke trivedes godt på
Cuba, ansøgte han de cubanske
myndigheder om udrejsetilladelse
til Sverige. Dette opnåede han, og
de cubanske myndigheder betalte
ham lommepenge, flybillet og hjalp
ham med pas, der kun kunne
bruges til indrejse i Sverige. I følge
kildeoplysninger havde gruppen
omkring den svenske statsborger X



til hensigt at hjælpe Carillo med at
få opholdstilladelse i Sverige.«

De svenske bøger om Kröcher-
banden beretter, at Carillo mødte
Alan Hunter og Norbert Kröcher i
Hunters svenske flygtningeråd, og
de arrangerede et møde op i
Stockholms museum for moderne
kunst. Kröcher skrev senere i en
seddel under sin korte tid i Sverige
før sin udvisning: »Jeg kunne
dårligt kontrollere min begejstring
over at sidde ansigt til ansigt med
en rigtig frihedskæmper som havde
været i Nordkorea.« Ved et senere
møde talte man konkret om
kidnapningsplanen, og Carillo



foreslog, at man myrdede Leijons
livvagter. Norbert Kröcher gav
udtryk for, at hvis forhandlingerne
ikke gik godt, så ville han personligt
dræbe Leijon.

Der har været debat om Claire
Sterlings kildebaggrund og politiske
motiver, fordi hun så kraftigt lagde
vægt på Sovjetunionens aktive
lederrolle. Senere faglitteratur har i
det store hele givet hende ret i den
vurdering, at Sovjetunionen og
sikkerhedstjenester i østlandene
aktivt støttede terrorgrupper i
Vesteuropa og Latinamerika.
Hendes kildeoplysninger fra
efterretningstjenester kan ikke



verificeres, men de nøjagtige
oplysninger om f.eks. Carillos
baggrund kan næppe opfindes til
lejligheden. Og Terrance Leonhardy
blev ganske rigtig kidnappet og
hans kidnappere og deres venner
fløjet til Cuba.

På Cuba giftede Carillo sig med
chileneren Maria Christina Fuentes
Correa. Han indrømmede intet
kriminelt, men Säpo skrev i sin
rapport, der er refereret i PETs
dokumenter, at gruppen af
latinamerikanere, der var rejst til
Cuba, havde til hensigt at skaffe
cubanske agenter adgang til Europa
ved at hjælpe dem ved illegal



indrejse. Således var instruksen på
toiletrullen, som det norske
efterretningstjeneste konfiskerede,
en nøje instruks i, hvordan man
kom ind i Belgien. Instruksen var
netop skrevet på en toiletrulle, så
den kunne kastes i et toilet og
destrueres. Ifølge Säpo optrådte
Carillos navn i sagen »vedr. mordet
på den libanesiske statsborger
Michel Wahib Moukharbal. Mordet
blev begået af den kendte terrorist
Ilittj Ramirez alias »Carlos.« Carillo
har været sammen med Tomas
Martinez og Elle-Kari Höjebjerg
under »konspirative former.«

Säpo oplyste endvidere til PET:



»Carillo har forbindelse til Kröcher;
dette er dokumenteret. Carillos
fingeraftryk er fundet på en
terroristhåndbog, der er fundet i
Kröchers lejlighed. Samme sted er
Carillos fingeraftryk fundet på en
kortskitse over amerikanske
militærbaser i Spansk Sahara.
Carillo har under afhøringerne
oplyst, at er der nogen person, han
er bange for, er det Tomas Okusono
Martinez. Carillo synes at stå i en
art underordnelsesforhold til
Tomas. Carillos konspirative
forbindelser til og samarbejde med
Kröcher, Tomas og sin hustru er
klart dokumenteret.«



Der er i Gladsaxe Politis rapporter,
der findes i Justitsministeriets
arkiv, dokumentation af, at Jaime
Martinez var i kontakt med Carillo
gentagne gange. Jamie må under
disse forhør have været i en svær
situation, for han vidste, at svensk
og dansk efterretningstjeneste og
politi havde aflyttet og observeret
både ham selv og hans venner i
Sverige. Han måtte altså forholde
sig til den kendsgerning, at
afhøringsfolkene sikkert vidste,
hvem han havde mødt og måske
også hvad han havde talt om med
sine venner. Jaimes afhøring var
lang, og den gengives delvist her,



for man fornemmer, hvordan Jaime
balancerer mellem sandhed og
fiktion for at fremstille sagsforløbet
som uskyldigt, og hvor han måtte
indrømme en del, fordi han vidste,
at PET og politiet vidste en masse
om ham. Den i rapporten omtalte X
er Carillo, og flere steder i
rapporten har Justitsministeriet
undladt at udstrege hans navn. I
forhørsrapporten af 10. april 1977
står der, at Jaime under en afhøring
fortalte, at han flere gange havde
været i Stockholm: »Jaime
forklarede derefter X (navn
udstreget i rapporten), at det
drejede sig om hans broder Tomas,



som havde muligheder for at
udrejse fra Cuba til Sverige. X
oplyser, at han kender til de
forhold, og han aftaler med afhørte,
at han skal komme til Stockholm og
henvende sig på Stockholms
Flygtningeråds kontor. Et par dage
senere, afhørte husker ikke nøjagtig
hvornår, men engang sidst i marts
eller først i april 1976, rejste afhørte
til Stockholm, hvor han traf X som
aftalt. X startede med at fortælle om
sig selv og sin ankomst til
Stockholm, og de problemer han
havde haft med at få indrejse i
Sverige – at han først blev udvist et
par gange og havde siddet fængslet i



Sverige i denne forbindelse. X
oplyste derefter, at han kendte lidt
til afhørtes bror Tomas på Cuba og
hvorfor broderen opholdt sig på
Cuba. X havde sit kendskab til
Tomas fra deres fælles ophold på
Cuba. X havde ikke opholdt sig så
længe på Cuba som afhørtes broder
– siden 1972. X havde kendskab til,
at der var mange politiske
flygtninge fra Mexico på Cuba, som
var i samme situation som Tomas
og som ønskede at forlade Cuba.
Blandt disse personer var bl.a.
Angel og Lulu, som X telefonisk
havde haft kontakt med på Cuba
efter han var ankommet til Sverige.



Angel og Lulu havde afhørte ikke
kendskab til på dette tidspunkt.
Afhørte blev inviteret til spisning
hos X sammen med Y og Z. På Xs
bopæl sad man og snakkede til langt
ud på natten. X udspørger herunder
afhørte om personer i Mexico, for at
finde fælles bekendte, men det
lykkedes ikke. X viste afhørte
fotokopi af en gammel mexikansk
avis, fra dengang X blev anholdt i
Mexico. X fortæller også om sin tid
på Cuba, hvor han følte sig meget
isoleret. Men ellers intet nærmere
om hans ophold på Cuba. Samtalen
drejede sig meget lidt om politik, og
når den drejede sig om politik, så



var det forholdene i Mexico og
Chile, hvor Xs hustru, som også var
til stede, stammede fra. Afhørte
forlod Xs lejlighed tidligt om
morgenen og begav sig derfra til Hs
bopæl. Afhørte kan ikke huske, om
han tog af sted fra Elle-Kari (navn
ikke udstreget i politiets rapport)
med det samme eller om han
opholdt sig der et stykke tid, inden
han rejste tilbage til Danmark. Et
par dage efter broderens ankomst
til Sverige den 12. april 1976 rejste
afhørte igen til Stockholm for at
byde broderen velkommen. Ved
denne lejlighed mødte afhørte X for
anden gang, idet han sammen med



broderen Tomas ventede på
hovedbanegården i Stockholm ved
afhørtes ankomst. De gik nu alle tre
til Hs lejlighed eller til
flygtningekontoret – afhørte husker
det ikke nøjagtigt. Afhørte opholdt
sig denne gang et par dage i
Stockholm. Han kan ikke huske,
hvor han boede, eller hvor Tomas
var indkvarteret straks efter sin
ankomst til Sverige og inden han
flyttede ind hos H. X besøgte i
denne periode flere gange afhørte
og broderen, når de henvendte sig
på omhandlede flygtningekontor for
at aftale nærmere vedr. Tomas´
videre ophold i Sverige og om



muligheden for at skaffe ham et nyt
rejsedokument. Afhørte rejste
næste gang til Stockholm den 30.
maj 1976 – så vidt afhørte kunne
huske. Det var i denne forbindelse,
at Tomas og H skulle fortsætte til
Oslo. Afhørte husker ikke, om han
mødtes med X i denne omgang.
Næste gang afhørte rejste til
Stockholm var i slutningen af juni
måned 1976. Under denne rejse
mødte han igen Carrillo (navn ikke
udstreget i politiets rapport og her
stavet med to r’er) på
flygtningekontoret. Afhørte oplyste
nu, at han og X under det første
møde, de havde sammen med H,



var blevet rygende uenige med ham
vedrørende nogle billeder, Tomas
havde haft med fra Cuba af Lulu og
Angel og som skulle benyttes af de
personer i Belgien, som til sin tid
skulle modtage Lulu og Angel.
Billederne havde Tomas givet til X
straks efter sin ankomst. Da afhørte
og Tomas derefter blev enige om at
tage kopi af disse billeder oplyste X,
at det var umuligt, for han havde
allerede videregivet billederne til
sin kontakt i Belgien. Dette var ikke
sandheden, og det lykkedes Tomas
og afhørte at få taget en kopi af
billederne, som modvilligt blev
udleveret af X. X ville efter denne



episode ikke have mere at gøre med
Tomas og afhørte – kun hvad der
måtte komme af kontakter i
forbindelse med Lulu og Angels
snarlige ankomst fra Cuba, som
afhørte var indblandet i med bl.a. sit
telefonnummer i Danmark. Under
sit besøg i Stockholm i juni måned
(1976) traf afhørte igen X, da han
henvendte sig til
flygtningekontoret. Carrillo (atter
ikke udstreget i politiets dokument)
gentog ved denne lejlighed, at han
ikke ønskede at have mere at gøre
med afhørte og broderen udover
deres fælles engagement vedr. Lulu
og Angels ankomst fra Cuba til



Belgien. Samtidig oplyste X, at han
kendte til brødrenes anholdelse for
nylig i Oslo, at de havde opført sig
»naivt« i denne forbindelse og at
han havde mistanke om, at det
svenske politi af den grund nu også
interesserede sig for ham
personligt. Næste gang afhørte
mødte X var mellem jul og nytår
1976, da afhørte igen var i
Stockholm. Afhørte havde
telefonisk kontaktet
flygtningekontoret og talt med P,
man aftalte at mødes på banegården
i Stockholm. Det var imidlertid X
som fremmødte. X tog afhørte med
til en boghandel i Stockholm, hvor



de talte om Lulu og Angel, som nu
var ankommet til Belgien. Afhørte
fik at vide, at de havde problemer i
Belgien af financial og anden art
(sygdom).«

Jaime havde altså gentagne gange
møder med Carillo, der var direkte
involveret i kidnapningsplanen mod
Anna-Greta Leijon.

Også Tomas Martinez’ hustru blev
anholdt og forhørt. Af PETs rapport
fremgår det, at Säpo satte hende i
forbindelse med besættelsen af den
vesttyske ambassade i Stockholm
den 24. april 1975: »Hun
(anonymiseret i PETs rapport)
sættes af svensk sikkerhedspoliti i



forbindelse med besættelsen af den
vesttyske ambassade i Stockholm
den 24. april 1975 på grund af
følgende: En papkasse, der menes
benyttet til transport af våben og
sprængstoffer, der blev benyttet ved
og under besættelsen af
ambassaden, kan med sikkerhed
føres tilbage til adressen
Aluddsvägen 5 – huset ved siden af
adressen, hun netop var fraflyttet.
Aluddsvägen 5 var under opførelse,
og det menes, at hun ved
fraflytningen har benyttet den
omtalte papkasse, der senere
fandtes i en ved terrorhandlingen
benyttet Volvo. Hos en vesttysk



statsborger, der mistænkes for at
have lejet den ovennævnte Volvo,
fandtes hendes telefonnummer.
Samme telefonnummer fandtes
endvidere hos en vesttysk
statsborger, der den 11. 4 1976
sendte et trusselbrev til den
vesttyske ambassade i København.
Hun er medlem af det svenske
Förbundet Kommunist og skriver
anonymt artikler til dets blad. Hun,
der er spansktalende, er aktiv i
latinamerikanske kredse i Sverige.
Kvinden var i juli og august 1976 i
Sydafrika og Mozambique.« Det
fremgår af de officielle svenske
ægteskabserklæringer, som er



alment tilgængelige, at Tomas
Martinez` hustru er Elle-Kari
Höjeberg.

Oplysningerne om papkassen
gengives i detaljer i den svenske bog
»Kommando Holger Meins,« som
er skrevet af to svenske forskere
Dan Hansén og Jens Nordqvist, der
har gennemgået de svenske
retsdokumenter i sagen og
interviewet en række af personerne.
De skriver, at en hvid Volvo blev
brugt af terroristerne og havde stået
parkeret ude foran den tyske
ambassade. Bilen var tom bortset
fra en papkasse fra et køkkenfirma.
Politiet mente, at papkassen var



blevet brugt til at fragte våben og
sprængstoffer til ambassaden. Man
sporede papkassen til en ingeniør,
der boede i bydelen Stora Essingen,
men ingeniøren havde ikke haft
noget med terroristerne at gøre, og
han havde bare smidt papkassen ud.
Da politiet havde samlet den
narkopåvirkede tyske terrorist
Wolf-Dietrich Barnbrock op i
Stockholm, havde de foruden et
trusselsbrev vendt mod den tyske
ambassade i København også
fundet en seddel med numre. Et af
numrene viste sig at være et
telefonnummer til Elle-Kari
Höjeberg. Det viste sig, at Elle-Karis



mor boede side om side med
ingeniøren i Stora Essingen. Politiet
gættede, at Elle-Kari havde taget
papkassen under sit besøg hos sin
mor. Det var dette politiarbejde, der
havde gjort politiet og Säpo
interesseret i Elle-Kari Höjeberg,
som de derefter observerede, og de
fik også tilladelse til at aflytte
hendes telefon. I Dan Hansén og
Jens Nordqvists bog »Kommando
Holger Meins« er alle navne på
svenskere anonymiseret. Elle-Kari
Höjeberg kaldes Eva-Stina, og de
skriver: »Politiet konstaterede
snart, at hun ikke var med i
Norberts gruppe. De forsøgte også



at finde en sammenhæng mellem
hende og Kommando Holger Meins.
Det lykkedes aldrig. Det meste tyder
på, at hun ikke havde noget som
helst at gøre med papkassen.«
Denne udlægning modsiges af de
oplysninger fra Säpo, som PET
refererer i sine dokumenter. Her er
hun klart identificeret som den, der
havde taget papkassen. Det er
muligt, at hun ikke var involveret i
kidnapningsplanen mod Anna-
Greta Leijon, men med hendes
kontakt til Carillo, Fuentes Correa
og Tomas Martinez var det klart, at
hun var i politiets og Säpos søgelys.
Elle-Kari Höjeberg benægter selv i



et brev, som gengives senere, at hun
på nogen måde var involveret i
kriminelle aktiviteter.

Om chileneren Maria Christina
Fuentes Correa, som Gonzales
Carillo var gift med, hed det blot, at
hun havde opholdt sig på Cuba
siden 1974 og senere rejste til
Portugal betalt af Cuba. Hun rejste
senere til Sverige og havde kontakt
med Kröcher. Tomas og Jaime.
Hendes forbindelse til Kröchers
planer var, ifølge Säpo, blevet
dokumenteret, idet hendes
fingeraftryk var fundet i den kælder,
hvor Leijon skulle holdes som
gidsel. Det var Säpos vurdering, at



hun var agent for Cubas
efterretningstjeneste. Dansk politi
skrev om hende i en rapport af 10.
april 1977: »Hun var næsten altid
sammen med Carillo, når denne
mødtes med Jaime. Jaime havde
kendskab til hendes herkomst fra
Chile, ophold på Cuba, hvor hun
arbejdede på et laboratorium og
hendes rejse til Sverige via Portugal.
Hun kendte broderen Tomas fra
deres fælles ophold på Cuba. Hun
havde dog et bedre kendskab til
Lulu og Angel fra sit ophold på
Cuba.«



Endelig blev englænderen Alan
Turner forhørt. Han var aktiv i
flygtningekredse, hvor han ifølge
Säpo var forbindelsesled til den



latinamerikanske revolutionære
bevægelse Junta de Coordination
Revolucionario Latinamericana
(JCR) der blev oprettet i 1972 og var
en paraplyorganisation for
revolutionære bevægelser i
Latinamerika. Han havde nøgle til
den kælder, hvor Leijon skulle
holdes som gidsel, og hans
fingeraftryk var fundet i kælderen.
På hans bopæl fandt politiet delvist
klargjorte
tidsudløsningermekanismer til
bomber. Han havde ifølge Säpo
kontakter til Baader-Meinhof-
medlemmer. Han nægtede selv alt
under afhøringerne.



Foruden disse mistænkte var der en
række udlændinge i politiets net. En
colombianer, en græker og en
tuneser. Desuden fortæller Claire
Sterling i sin bog om terrornetværk
i Europa, at en chilener ved navn
Juan Soto Paillacar, der havde været
to år på træningsophold på Cuba,
også var med i Kröchers bande i
Sverige. Ifølge Sterling blev
Paillacar også udvist og havnede i
Italien, hvor han i 1979 atter blev
anholdt som leder af en
revolutionær latinamerikansk celle
i Rom. Sammen med fire
mexicanere og fire chilenere blev
Soto Paillacar anholdt og, ifølge



Claire Sterling, alle udvist. Soto
Paillacars navn forekommer ikke i
svenske avisartikler, PETs eller
Justitsministeriets dokumenter, og
man kunne fristes til at tilskrive
Claire Sterlings oplysning
fejlinformation. Men i Vittorfranco
S. Pisanos bog om italiensk terror
»The Dynamics of Subversion and
Violence in Contemporary Italy«
(1987) dukker Paillacar op igen:
»Italiens Revolutionær Aktion
havde udstrakte internationale
forbindelser. Chileneren Aldo
Ernesto Marin Pinones var mere
end et år på Cuba før han tog et
»politisk asyl« i Italien; og ved et



uheld sprængte sig selv i luften i
Torino i august 1977, mens han var
aktiv i Revolutionær Aktion. I april
1977 blev hans sambo Juan Teofilo
Paillacar Soto, der havde samme
baggrund som Pinones, arresteret
selv om han med sin revolver
modsatte sig anholdelse.«
Vittorfranco S. Pisano fik udgivet sit
værk om italiensk terror som en del
af en rapport til det amerikanske
senats udvalg om terror i 1980erne.
Han fortsætter med denne
vurdering: »Der er åbenlyse
problemer med at belyse de
italienske terroristers
internationale forbindelser, når



man også inddrager de stater, der
støttede disse terrorister. Det, der
umiddelbart forekommer at være
forbindelser direkte mellem
grupper, viser sig ofte at have
statslige regimer som støtte med
det formål at destabilisere. Disse
medspillere omfattede de
østeuropæiske lande, Cuba,
Nicaragua, Libyen og en række
palæstinensiske organisationer.
Selv om ingen af dem kan siges at
være egentlige dukkeførere for
italienske terrorister, så deler de
alle i forskellig grader ansvar for at
nære dem.«

Man skal selvfølgelig ikke være



blind for, at Claire Sterling og
Vittorfranco S. Pisanos bøger kom,
da Den Kolde Krig var glohed i
1980erne, og at de var forsøg på at
påvirke den amerikanske opinion til
at tage Sovjetunionens terrorstøtte
alvorlig. Men Pisano noterer
omhyggeligt kilder og hans
oplysninger om Italien synes at
basere sig på grundig forskning.

Säpos oplysninger viste alvoren bag
Kröcher-bandens planer. Ved en bro
til Stockholm var der forberedelser
til placering af dynamit, så broens
sprængning kunne forhindre
politiet i at forfølge Kröcher-
banden. Politiet ville ikke afsløre



broens identitet, men sagde til
svenske medier, at broen var
kraftigt trafikeret, og at en
sprængning sandsynligvis ville have
medført dødsfald. Ved ransagning
rundt omkring i Stockholm hos
andre medlemmer af bandens
gemmesteder fandt politiet ialt
2.225 kg dynamit. Der var altså tale
om over to tons dynamit stablet op i
en kælder i indre by Stockholm. Der
findes et fotografi af kasserne, som
Berlingske i 1977 trykte.

Det kom også frem, at Säpo kendte
til Kröcher-bandens konkrete
planer. Den bestod i, at gruppen
ville arrangere et sammenstød med



Anna-Greta Leijons bil på en
motorvej. Samtidig skulle en
bygning i nærheden sprænges for at
aflede opmærksomheden. I det
kaos, der fulgte, skulle Leijon føres
til Katarina Banggatan nr. 55 på
Sødermalm og placeres i trækassen
der.



Kröcher-bandens krav var, at otte
personer skulle frigives fra fængsler
i Tyskland. De fire, der havde
overlevet ambassadebesættelsen i
Stockholm og fire medlemmer af
Kröchers egen gruppe Anden Juni



Bevægelsen. Den tyske regering
havde gjort det helt klart under
ambassadebesættelsen, at det var
slut med den slags handler, men
Kröcher og hans kammerater troede
ikke på det. Desuden skulle den
svenske regering betale syv
millioner kroner På den fjerde dag
skulle pengene overgives, og på den
femte dag ville banden så lade
livstegn fra Anna-Greta Leijon
slippe fri. Fangerne fra Tyskland
skulle flyves til den svenske
lufthavn Arlanda, og derfra skulle
de flyves til en ukendt destination,
som, politiet fandt ud af, var
Nordafrika. Hvis kravene ikke blev



opfyldt, var det planen, at Leijon
skulle skydes. Denne drabelige og
blodige plan skabte uro hos flere af
de svenske medlemmer af banden,
da Kröcher og Carillo fremlagde
den, og de unge svenskere ønskede
på det tidspunkt ikke at deltage i
aktionen. Det fremgår af Dan
Hansén og Jens Nordqvists bog
»Kommando Holger Meins«, at
banden ville presse de svenske
myndigheder, hvis de viste sig at
være besværlige, ved at detonere
sprængstoffer ved det jødiske center
i Stockholm og ved avisen
Expressen. Disse sidste oplysninger
fremgår ikke af materialet i PETs og



Justitsministeriets arkiver.



13. Peter Wivel
trækker
nazikortet
Det så ikke dårligt ud for PET og
Säpo. Ganske vist havde man ikke
skudsikre beviser, men gode
indicier. Sagen kompliceredes
imidlertid af, at det ville være
vanskeligt med en retssag. Centrale
vidner kunne ikke vidne, fordi de
selv var involveret i spionage, og
man ville heller ikke ødelægge
forholdet til fremmede lande, og det
kunne være både Cuba,



Sovjetunionen og måske andre
østlande.

Endnu svævede de danske medier i
uvished om sagens omfang.
Dagbladet Informations svenske
korrespondent kunne 4. april 1977
fortælle om Kröcher-bandens
fængsling og de tilsvarende
fængslinger i Danmark. Jørn Bro
blev interviewet og sagde kortfattet:
»Det kom pludselig til at gå meget
stærkt.« Aktionen vakte også opsigt
i tysk presse, fordi der
tilsyneladende var forbindelser til
tyske terrorister.

Jaimes venner var forbløffede og
forargede over hans fængsling. De



gik med det samme til pressen og i
aktuelt udtalte Gunna Højgaard og
en af kollektivets aktivister,
Susanne Mølmark, der begge var
blevet tilbageholdt første nat, at de
ville klage over behandlingen af
Jaime. Allerede dagen efter havde
det kommunistiske dagblad Land og
Folk en leder under overskriften
»Politistatsmetoder.« Bladet
hævdede, at Jaime var ganske
uskyldig. Også Information skrev
den 5. april om sagen i en leder,
som Peter Wivel havde forfattet.
Overskriften var »Politi og terror«,
og Wivel mente, at sagen var stærkt
belastende for PET: »Når ordet



»terrorisme« nævnes, så griber PET
om skæftet på sine pistoler.«
Lederen gjorde sig munter over
aktionen: »Politiet tilbageholdt
også en liste, som en af de anholdte
og senere frigivne kvinder har
udarbejdet over kontakter i
Latinamerika, hvor hun var på
rundrejse i 1972 i FN-regi. Det
drejer sig om
kvindebevægelseskontakter. Hvad
skal politiet med den? Hvis nu ikke
navnet Carlos Ilijich Ramirez alias
Sjakalen direkte står opført på
listen – og det gør han nok ikke –
hvordan vil PET så bære sig ad med
at finde ud af, hvem der er



terrorister på den?« Og Peter Wivel
trak nazikortet: »Det samme sagde
man sammesteds i 30erne, hvor det
danske fremmedpoliti ikke desto
mindre stak flygtninge fra nazi-
tyskland til Gestapo det bedste,
man havde lært, og det vel og
mærke i årene før Danmark blev
besat...Ligesom naziregimet i
Tyskland fik en ende, så
dokumenterne med det danske
politis gerninger kunne se dagens
lys, kan man formode, at mange af
de nuværende diktaturer i
Latinamerika vil gå under. Så håber
vi ikke, man i regimernes ruiner
finder vidnesbyrd om samarbejde



med dansk politi.«

Peter Wivel kunne samme dag i
Information skrive, at Jaimes
danske ven, Leif Christensen, var
blevet løsladt, efter PET havde vist
ham et spionfoto af ham og Alan
Hunter på Københavns
Hovedbanegård. SFs avis Minavisen
trykte en artikel (15. april) af en
Maj Skibstrup, der heller ikke
mente, at der var fugls føde på
sagen og spurgte, om Danmark var
på vej mod tyske tilstande, hvor
politiet jagtede venstrefløjen:
»Politiets aktion kan således ses
som et middel til at
mistænkeliggøre venstrefløjen i



offentlighedens øjne og dermed
befordre en politisk hetz mod os.«
Nu var der ved at komme gang i
protesterne og Chilekomitéen og
venstrefløjsorganisationen
Internationalt Forum rettede 16.
april i et offentligt brev i danske
aviser en protest mod anholdelsen
og trusler om udvisning af Jaime.
Gamle Hans Scherfig, den
kommunistiske forfatter, der bl.a.
skrev succesromanerne
Frydenholm, Det forsømte Forår og
Den forsvundne fuldmægtig, skrev
en kommentar i Land og Folk (16.
april) med overskriften »Orla
Møllers mørke kræfter.« Scherfig



kaldte aktionen for: »en
håndsrækning til sydamerikansk
fascisme.« Og DKPs grand old man
Ib Nørlund skrev i samme avis en
kommentar under overskriften
»Terrorisme misbruges af landets
magthavere.«

Imens rullede sagen i Sverige. Den
svenske regering ville af med de
formodede terrorister hurtigst
muligt. Norbert Kröcher og hans
kammerat Manfred Adomeit blev
hurtigt udvist til Tyskland, og
Tomas Okosuno Martinez og
Gonzales Amando Carillo samt
hans hustru Maria Christina
Fuentes Correa blev sendt til Cuba.



Alan Turner blev udvist til England.

Fra Cuba skrev Tomas Martinez
denne skildring af sin udvisning
den 16. april 1977, der gengives i
den svenske avis Aftonbladet 14.-15.
august 1977: »Lidt før kl. 16.00
lørdag eftermiddag blev jeg hentet
af en gruppe Säpo-folk og fik besked
om, at jeg skulle føres til et andet
sted. Jeg krævede umiddelbart at få
tilkaldt min advokat, hvilket blev
nægtet. Jeg blev kropsvisiteret og
lagt i håndjern. Kl. 16.15 blev jeg
ført fra Täby Politistation og man
ville, på trods af mine spørgsmål,
ikke oplyse, hvor jeg skulle hen. Det
var først i nærheden af



flyvepladsen, jeg fik meddelelse om,
at regeringen havde besluttet at
udvise mig og at politiet var i færd
med at iværksætte beslutningen. De
oplyste, at jeg ikke skulle sendes til
Mexico, da regeringen ikke var villig
til at tage imod mig, hvilket kunne
betyde, at jeg var blevet sendt dertil,
hvis de havde accepteret. De tillod,
at jeg skulle udvises til Cuba, da jeg
havde venner der. Senere sagde de,
at det var fordi, jeg var kommet til
Sverige fra Cuba. Jeg krævede atter
flere gange at få kontakt med min
advokat og min kone. Det blev atter
afslået. En betjent sagde, at min
kone var blevet informeret



personligt inden jeg blev hentet.
Efter ankomsten til flyvepladsen
blev vi ført til en ventende maskine,
der fløj til Malmø. Her blev vi til
11.00 den følgende dag, hvorefter
maskinen fløj direkte til Havana.
Først efter afgangen fra Malmø fik
jeg det brev til regeringen, som min
advokat havde skrevet til mit
forsvar. Vi landede i Havana søndag
aften. Først da vi forlod maskinen,
blev håndjernene taget af. Jeg
havde da haft dem på i 30 timer i
træk og sad under hele flyverejsen
fastspændt i sædet.« Tomas
Martinez skildring blev gengivet i
en bog, som Jaimes danske venner



udgav i 1977.

Udvisningerne gik ikke stille af sig.
Store dele af det svenske samfund
protesterede. Dagbladet Aftonbladet
havde to prominente skribenter, der
senere blev toneangivende i den
svenske debat. Det var forfatteren
Jan Guillou, der med sin afsløring i
1972 af et samarbejde mellem den
svenske militære
efterretningstjeneste og en privat
organisation, den såkaldte IB-
affære, var blevet et kendt navn. Og
desuden skrev den venstreradikale
Göran Rosenberg også i
Aftonbladet. De gav i bladet en nøje
gennemgang af sagen under



overskriften »Säpo lurar (snyder)
regeringen«. Påstanden i artiklen
var, at Säpo misinformerede
regeringen, og at hovedparten af de
anholdte udlændinge var ganske
uskyldige og ikke skulle udvises, og
at al snak om en Europa-Brigade
var opspind. Tomas Okusono
Martinez blev beskrevet som en
ganske uskyldig mand, der blot ville
begynde et nyt liv i Sverige. Artiklen
citerede en rapport fra
Rikspolitistyrelsen fra april 1977:
»Med Portugal som base havde
medlemmerne til hensigt at udføre
attentat, kidnapninger og overfald i
Frankrig, Vesttyskland og Italien



med det formål at skabe panik, befri
fængslede kammerater, først og
fremmest Baader-Meinhof-
medlemmer og skabe basis for
kampens fortsættelse.« Rapporten
var underskrevet kriminalinspektør
Göran Arnfors, der ligesom PET
pegede på latinamerikanske
grupper som en fare for Europa.
Men Guillou og Rosenberg afviste
Säpos forklaring og beskrev også
Jaime Martinez som ganske
uskyldig og sagen i Danmark som
en retskandale. Information blev
citeret.

Ingen vidste dengang, at Jan
Guillou havde arbejdet for den



sovjetiske efterretningstjeneste
KGB, idet han havde modtaget
penge for oplysninger. Et forhold
han selv har erkendt, og som
medførte, at han måtte omskrive
den selvbiografi, som han havde
udgivet i 2009, og som indeholdt en
række ukorrekte oplysninger og
fortielser.



14. Kampagnen
tager til i styrke
Også i Danmark blev de svenske
udvisninger modtaget med
forbitrelse. Peter Wivel skrev i
Information en leder under
overskriften »Udvisningerne«, at
beskyldningerne mod de udviste
savnede dokumentation. Wivel
refererede fra svensk presse, at
historien om trækassen og Anna-
Greta Leijon og hele
kidnapningshistorien var »fri
fantasi.« Wivel tilsluttede sig denne
beskrivelse og beskrev de udviste



som uskyldige asylansøgere. Hele
sagen, skrev Wivel, viser, at Säpo
var ude efter den svenske
venstrefløj: »Ved hele aktionen er
Säpo kommet i besiddelse af et
overordentligt stort materiale om
hele den svenske venstrefløj og det
internationale solidaritetsarbejde.«
Wivel vendte sig mod en evt.
udvisning af Jaime og henviste til,
at loven om udlændinge havde en
gummiparagraf, der tillod
justitsministeren efter skøn at
udvise en udlænding, hvis man
antog, at han havde været til fare
for rigets sikkerhed eller offentlig
ro og orden, eller hvis »hans



forhold i øvrigt måtte give
anledning dertil.«

 

Der var nu sat ekstra gang i
protesterne. Foreningen af
deltidslærere ved Roskilde
Universitetscenter skrev et



protestbrev til justitsminister Orla
Møller. Tidens politiske
teatergruppe Solvognen gav et
nummer om den uskyldige Jaime.
Landsforeningen af Homofile, Køge
Kvindegruppe, Rødstrømperne i
Odense, Mellemfolkeligt Samvirke
og Bøssernes Befrielsesfront var
blandt de mange organisationer, der
skrev ind til ministeriet. Og mange,
mange privatpersoner skrev vrede
breve. Forfatteren Suzanne Brøgger
sendte et protestbrev, og
kvinderetsforkæmperen Maria
Marcus skrev en hel sangtekst, hvor
bl.a. følgende vers optrådte:

»forårsnatten er stille



en bil standser sagte op
støvler på vej op ad trappen
ved døren sir lyden stop
fem mænd står inde i stuen
fem mænd i civil
fem mænd der ligner hinanden
fem mænd uden høflige smil
lederes blik er koldt
nogen blir anholdt
nogen blir taget med
nogen blir kørt af sted
hvorhen til hvad hvor længe
Det er længe siden
men drømmen kommer tilbage hele
tiden.«

Det skal tilføjes, at Maria Marcus
som ganske lille pige var flygtet fra



nazityskland med sin familie, fordi
de var jøder. Teksten blev brugt i en
pladeudgivelse, som tidens politiske
markedsanger Troels Trier stod for.
Han indkaldte hele venstrefløjens
musikalske sangkor og under titlen
»Nej til politiske udvisninger Glem
ikke Jaime Okusono Martinez« blev
der skåret en plade med bidrag af
Troels Trier, Niels Skousen, Maria
Marcus, Arne Würgler, Vigga Bro,
Ivan Malinovsky, Lars Trier, Peter
Ingemann, Kim Menzer og andre.
Det er navne, der måske ikke er
kendt i dag, men i 1970erne og
1980erne var kendte
scenekunstnere.



Venstresocialisternes
folketingsmedlem Steen Folke
skrev til Orla Møller for at sikre sig
mod, at Jaimes blev udvist. Orla
Møller svarede henholdende. Også
SFs leder Gert Petersen rettede
skriftlig henvendelse for at sikre sig
mod udvisning. Og Danmarks
Kommunistiske Parti fik den ide at
rejse sag om politiovergreb mod
politiet.

Jaimes venner fra kollektivet på
Sæbjørnsgade skrev en samlet
prostestskrivelse til Orla Møller.
Brevet var underskrevet af Leif
Christensen, Susanne Mølmark,
Gunna Højgaard samt syv andre



danskere.

Peter Wivel havde travlt ved
skrivemaskinen, og han havde den
30. april en leder i Information
under overskriften »En svinestreg.«
Og en svinestreg var det pæneste
ord, som Peter Wivel kunne finde
om sagen. Wivel mente, at Orla
Møller intet anede om, hvad PET
havde gang i og at sagen kun viste
noget om udlændinges retsløshed i
Danmark. »Kan Socialdemokratiet
bære at have en sådan mand
siddende?« spurgte Wivel om Orla
Møller.



Kampagnen fortsatte med
uformindsket styrke og samlede
mere og mere energi, for da PET og
Orla Møller ikke kunne udtale sig
om beviserne i sagen, havde Jaimes
venner banen for sig selv. Den 29.
april indsendte 24 kendte jurister
og advokater en protestskrivelse til
Orla Møller. Ekstra Bladet havde
også ladet sig overvinde og skrev en
leder »Hør på protesterne. Vent
med den udvisning.«



En underskriftsindsamling i
Kristeligt Dagblad samlede nu godt
100 kendte danskere, hvoraf man
kan nævne teatermedarbejder
Litten Hansen, professor Ole
Krarup, folketingsmedlem for
Retsforbundet Ib Christensen,
redaktør Leif Blædel, DKPs
formand Knud Jespersen, den
kommunistiske advokat Carl
Madsen og kunstneren Dea Trier
Mørch. Selv om de fleste var fra den
yderste venstrefløj, er det værd at
bemærke, at flere underskrivere
ikke kom fra venstrefløjen.

Desuden meldte Mellemfolkeligt
Samvirke og Amnesty International



sig med protester mod udvisningen.
En underskriftsindsamling blev sat
i gang støttet af samtlige
fagforeninger og
venstrefløjsorganisationer. I løbet
af få dage fik denne
underskriftsindsamling godt 11.000
underskrifter, hvilket dengang var
lidt af en rekord. I
Justitsministeriet ligger
hundredevis af breve fra danskere,
der skrev protester mod
udvisningen.

Til gengæld bragte Berlingske
Tidende en artikel 25. april 1977 af
bladets sikkerhedspolitiske
medarbejder Mogens Auning, der



havde gode kilder hos politi og PET.
Auning kunne med kilder i Säpo
skrive, at de mistænkte havde været
spioner for Cuba, og at Jaime indgik
i Cubas Europa-Brigade.

Nu rullede sagen om Jaime
imidlertid videre i retssystemet.
Regeringens Sikkerhedsudvalg
besluttede 28. april, at Jaime skulle
udvises. Samme dag blev det
forkyndt for Jaime, at man ifølge
udlændingeloven havde besluttet
sig for at udvise ham.

Jaimes forsvadsadvokat Ib Dan-
Jensen indbragte beslutningen for
Ombudsmanden, der skulle komme
med en udtalelse. Men sagen var



ikke nødvendigvis slut med den
danske beslutning, for
juraprofessor Peter Germer
indbragte dagen efter, den 30. april,
sagen for
Menneskerettighedskommissionen
i Strassbourg. Dermed var der skabt
lidt midlertidig ro, for hvis
Ombudsmanden omstødte Orla
Møllers beslutning, så måtte sagen
jo starte forfra. Der var desuden en
anden medspiller på banen, nemlig
socialdemokraten Ole Espersen, der
var kendt for at støtte
venstreorienterede mærkesager.
Ole Espersen var formand for
Folketingets Retsudvalg, og derfor



havde han indflydelse på forløbet
igennem udvalget.
Venstresocialisternes leder Preben
Wilhjelm krævede retsudvalget
indkaldt for at undersøge sagen, og
helt generelt blev udlændingeloven
bragt op i debatten, idet Det
Radikale Venstre med retsordfører
Bernhard Baunsgaard i spidsen
spurgte om, hvorvidt udlændinge
kunne udvises uden
domstolsafgørelse, og om
udlændingeloven gav udlændinge
tilstrækkelige retsgarantier. I
Kristeligt Dagblad skrev
folketingsmedlem og formand for
Kristeligt Folkeparti Jens Møller,



som ingen kunne beskylde for at
nære sympatier for venstrefløjen, at
Mexicaner-sagen, som den blev
kaldt, var »ualmindelig ondartet«:
»Hvis han administrativt udvises på
grund af en blot og bar mistanke, vil
han have denne hæftende ved sig
resten af sit liv. Det er reelt
menneskeskæbne, det drejer sig om
her, og det siger sig selv, at
Kristeligt Folkeparti vil gøre alt,
hvad der er muligt for at redde dette
menneske for en så umenneskelig
behandling fra dansk side. Samtidig
må de sættes ind generelt, så noget
sådant ikke kan forekomme i
fremtiden.«



For at påvirke beslutningen
samledes Jaimes støtter den 2. maj
1977 til en demonstration foran
Justitsministeriet. Det var en
succes, idet over 1.000 mennesker
mødte op.



15.
Ombudsmandens
vurdering
Alle gik rundt og ventede på, at
Ombudsmand Lars Nordskov
Nielsen ville komme med sin
vurdering. Det skete 17. maj 1977.
Lars Nordskov Nielsen skrev, at han
havde set alt materiale fra
myndighederne i sagen og havde
haft møder både med
Justitsministeriet og PET om sagen.
Lars Nordskov Nielsen tog
udgangspunkt i udlændingelovens



formulering om, at
Justitsministeriet havde hjemmel
til at udvise personer, hvis ophold
»af hensyn til statens sikkerhed
ikke er ønskelig.« Lars Nordskov
Nielsens konklusion var særdeles
klar: »Min bedømmelse af det
foreliggende materiale er, at
materialet giver grundlag for at
antage en høj grad af sandsynlighed
for, at Martinez under sit ophold
her i landet har begået handlinger,
der er omfattet af bestemmelsen i
straffelovens paragraf 108 stk. 1 og
for at antage, at hans fortsatte
ophold her i landet betyder en
væsentlig risiko for »statens



sikkerhed.« Og Lars Nordskov
Nielsen fortsatte: »Der er efter min
mening tilstrækkelig grundlag for
en udvisning efter den omtalte
bestemmelse i udlændingeloven...I
den foreliggende sag forholder det
sig således, at de handlinger,
Martinez har foretaget under sit
ophold her i landet – også selv om
alene hans egne forklaringer lægges
til grund – har været af en sådan
karakter, at han måtte påregne, at
han, hvis disse handlinger blev
opdaget, ville blive sigtet for
forbrydelse mod statens
sikkerhed.«

Niels Schmidt var PET-manden, der



havde samtale med Lars Nordskov
Nielsen, og Niels Schmidt er i dag
meget sikker på, at Lars Nordskov
Nielsen var dybt seriøst i sit
arbejde: »Han endevendte sagen for
at sikre sig mod kritik. Vi var
selvfølgelig i PET meget tilfreds
med hans afgørelse.«

Debatten om Jaime faldt sammen
med en udvikling i de tyske
terrorsager. Her havde Andreas
Baader, Gudrun Ensslin og Jan-Carl
Raspe samt andre terrortiltalte
siddet fængslet og ventet på en
dom. De domme faldt i slutningen
af april 1977 og lød på livsvarigt plus
15 år.



Samtidig satte en anden blodig sag
den tyske offentlighed på den anden
ende. Siegfried Buback var en af de
tyske retsmyndigheders ledende
jurister med ansvar for
retsforfølgelse af tyske terrorister.
Sammen med sin chauffør og
assistent Wolfgang Göbel blev han
skudt af nogle RAF-medlemmer, da
han kørte fra sit hjem i Karlsruhe
den 7. april 1977. Mens Bubacks
Mercedes holdt for rødt, kørte en
motorcykel op på siden af bilen,
hvorefter der åbnedes ild mod bilen
med et automatvåben. Fire
medlemmer af RAF blev sigtet for
mordet, men vigtige detaljer



omkring deres rolle i attentatet er
fortsat uopklaret. Tysk politi har
således ikke kunnet finde ud af,
hvem der førte motorcyklen, og
hvem der affyrede de dræbende
skud mod Buback.

Den danske debat og kampagnen
mod fængslingen af Jaime Martinez
skete på baggrund af den alvorlige
situation i Tyskland og andre
europæiske lande, hvor terrorismen
truede, men det syntes ikke i
alvorlig grad at bekymre den danske
venstrefløj.



16. Stormen mod
Orla Møller
Nu havde Lars Nordskov Nielsen
udtalt sig klart og tydeligt, og man
kunne tro, at sagen dermed ville
ende der, men det blev blot
begyndelsen på en intensiv
kampagne. Der var berammet møde
i Folketingets Retsudvalg om sagen,
der kunne få opsættende virkning.
Men justitsminister Orla Møller
modsatte sig på dette møde, at
noget kunne have opsættende
virkning. Orla Møller blev også i
folketingssalen grillet af bl.a.



Preben Wilhjelm, men her nægtede
Orla Møller at svare konkret på
sagen.

Peter Wivel skrev den 23. maj 1977
en harmdirrende leder i
Information, at PETs »omfattende«
materiale ikke var til at stole på.
Protesterne fortsatte, man var nu
oppe på 17.000 underskrifter, og
man organiserede et stort offentligt
møde for at protestere. Kristeligt
Dagblad opfordrede til, at dets
læsere skulle skrive under. Sagen
var ikke mere blot en
venstrefløjssag.

Den 26. maj 1977 var Jaimes
udvisning blevet berammet. Han



blev den dag afhentet om morgenen
og fik lov til at være sammen med
sine venner og sin søster i en time
for at sige farvel. Han gav dem et
brev, hvor han bl.a. skrev: »Den
omstændighed, at jeg er ved at blive
udvist af Danmark uden mulighed
for retssag, gør at jeg føler mig
uretfærdigt trampet ned og
misbrugt. Jeg vil her en gang til
understrege, at denne mistanke,
som er blevet lagt over mig, kun
kan opklares, og jeg kan kun renses
for den, hvis jeg får mulighed for ad
rettens vej at modbevise
sigtelserne. Det er jeg meget villig
til og ikke bange for, fordi jeg ved,



at sandheden står på min side.
Aktiviteter som terrorisme og
spionage ligger så langt væk fra min
daglige virkelighed og tankegang
som overhovedet muligt. Jeg kan
således ikke få ind i mit hoved, at
en så ubetydelig person som mig
kan være en fare for den danske
stats sikkerhed.« Brevet blev
samme år gengivet i den bog, som
Jaimes venner udgav.

Billetten til Algeriet var købt og alt
parat, men så greb politiske forhold
forstyrrende ind. Åbenbart var Orla
Møller politisk presset, for på et
møde med de øvrige politiske
partiers retsordførere gav han det



løfte, at han ville undersøge, om en
evt. retssag kunne få opsættende
virkning på udvisningen af Jaime.
Jaime var sat til at blive udvist 25.
maj, men nu blev udvisningen
foreløbig stoppet. Bernhard
Baunsgaard fra Det Radikale
Venstre var tilfreds: »Vi opnåede på
mødet at få justitsministerens
tilsagn om, at mexicaneren ikke vil
blive udvist, før retsudvalget på ny
har haft sagen til drøftelse.« Ifølge
Politiken (27. maj 1977) havde Orla
Møller fået en opfordring fra en
række folketingsmedlemmer om, at
Jaime skulle for en domstol inden
udvisning. Bag opfordringen stod



bl.a. Ole Espersen (S), tidl.
justitsminister Nathalie Lind (V),
Jens Møller (KF) og Bernhard
Baunsgaard (R). Møller måtte altså
erkende, at oppositionen mod
udvisningen havde bredt sig til
borgerlige kredse.



Jaime blev ikke sendt af sted med
fly til Algeriet, men kørt tilbage til
sin celle i Vestre Fængsel. Sagen var
nu komplet åben igen. Hvis Jaimes
venner kunne så tvivl om PETs
bevismateriale, så kunne
Ombudsmandens vurdering sættes i
tvivlsomt lys. I et udsmuglet brev
fra Jaime skrev han, at alle
forhørsrapporter var tendentiøse,
og at han ikke havde skrevet under
på dem. Lars Nordskov Nielsen
måtte spørge PET, om det var sandt,
men derfra fik han de svar, at alle
forhør var gået efter bogen, og at
Jaime havde haft lejlighed til at
læse dem. I Information såede



Peter Wivel tvivl om PETs materiale
og hævdede, at Jaimes fængsling i
Oslo var en fejltagelse. Peter Wivel
påstod, at PET havde misforstået
det hele i deres aflytningsrapporter.
Når PET således tolkede »sorte
bønner« som bomber var det en
fejl, for sorte bønner betød blot
sorte bønner. Brugen af
dækadresser skyldtes, ifølge Peter
Wivel, blot, at man ville sikre sig
mod mexicansk
efterretningstjeneste. Flasker som
politiet fandt på Sæbjørnsvej, og
som Politiet mente var
»bombelignende genstande«, var
blot aluminiumsflasker til en



spejderprimus, skrev Peter Wivel.
Det lokumspapir, som Jaime havde
skrevet sin instruks på i Oslo, blev
også brugt som overskrift til en
leder i Information. Her fremgik
det, at PETs materiale var
»skandaløst ringe og utilstedeligt
tendentiøst.« Jaimes lokumspapir
blev beskrevet som ganske
uskyldigt papir med banale
indrejseinstrukser. Wivel slog fast,
at der ingen dokumentation var for
Jaimes skyld, og at loven om
udlændinges adgang til landet
burde ændres, så udlændinge blev
garanteret retsgarantier. Al tale om
en Europa-Brigade afviste Peter



Wivel som et fantasifoster.

Også i Ekstra Bladet var man nu
overbevist om Jaimes uskyld (3.
juni 1977). Peter Wivel krævede i en
leder af samme dato, at
ombudsmandssagen skulle gå om.
Sagen trak ud gennem juni.
Protestskrivelser blev ved med at
lande i Justitsministeriet, som om
troldmændene fra Harry Potters
verden bød dem at flyve hen til
ministeriet. Jaime sad stadig
isolationsfængslet. Jens Lohmann
forsøgte at få besøgstilladelse som
journalist, men fik afslag. Jaime fik
dog besøg af sin danske »mor«, der
havde taget ham under sine vinger.



Aviserne var fulde af rørende
historier om den sympatiske
mexicaner, der nu led i fængslet og
om de latterlige PET-historier om
lokumspapir og sorte bønner, som
Peter Wivel med sin skarpe og
morsomme pen udstillede til spot
og spe.

Fra politisk side havde man den
opfattelse, at udvisningen var sat i
bero måske for altid, men i løbet af
august rygtedes det, at Jaime
alligevel ville blive udvist uden
domstolsprøvelse. Og sandt nok, for
aviserne kunne den 19. august
skrive, at Jaime var fløjet til
Amsterdam og derfra videre til



Mexico. Udvisningen var
sandsynligvis nøje planlagt.
Formanden for retsudvalget Ole
Espersen var på belejligt besøg i
Geneve, og Retsudvalget kunne
derfor ikke hasteindkaldes. Til
Information sagde Ole Espersen, at
Orla Møller ikke havde brudt sine
løfter. Orla Møller drog selv af sted
på en rundrejse til Jylland, og
pressen fik blot en meddelelse fra
Justitsministeriet om, at Jaime
Martinez var sat på et fly, og at en
domstolsprøvelse ikke var muligt,
fordi vigtig vidner ikke kunne vidne.
Selv om Bernhard Baunsgaard
straks anmodede om en



hasteindkaldelse af retsudvalget, så
det ud som om, at slaget var tabt.

I mellemtiden fortsatte
underskriftsindsamlingen, som nu
var nået op på 24.000 navne.
Udvisningen satte ikke stop for
pressens kritik. BT skrev: »Tilliden
til vor højtbesungne retssikkerhed
fik et knæk i går.« Peter Wivel (20.
august) skrev en leder med
overskriften »Fejhed«, og han
manede til årvågenhed på den
danske venstrefløj: »Til den
forenede danske venstrefløj, som er
genstanden for de forenede
efterretningstjenesters
opmærksomhed, er der nu grund til



at mane til den yderste
opmærksomhed. Sagen har afsløret
en helt utrolig
magtfuldkommenhed hos disse
væsener, som justitsministeren
med udvisningen af mexicaneren
har givet carte blanche.«



 

Udvisningen blev anledning til at
indkalde endnu en
protestdemonstration foran
Justitsministeriet, hvor over 1.000
mennesker samledes den 20.
august 1977. En række
folketingsmedlemmer i
Retsudvalget udtalte, at Orla Møller
have begået løftebrud. Samtidig gik
der rygter i København om, at
Jaime var blevet arresteret af
mexicansk politi og måske allerede
udsat for tortur. I en leder krævede
Peter Wivel Orla Møllers afgang
som justitsminister. Information
sendte nu Jan Stage til Mexico City



for at opspore Jaime og få et
interview.

Ekstra Bladet krævede også Orla
Møllers afgang: »Hvem tror
længere på ham?« BT havde
følgende overskrift: »Regeringen
anklages: meksikaner måske
myrdet.« Digterpræsten Johannes
Møllehave ville også give sit
digteriske besyv med og i Politiken
offentliggjorde han 28. august
digtet »Orla listesko«:

»Jeg er den danske stat
Jeg er lisså nervøs som en
håndgranat
Jeg lever i sådan en usikker tid
Den mindste skid gør mig paranoid



– jeg sender ham fanme til Mexico
mens Orla lister på listesko
Jeg må jo forsvare den sikkerhed
som hjertet svulmer og dikker ved.
Og Orla må lyve hver eneste døgn
for min sikkerheds skyld – man sku
tro det var løgn
Men bomberne ligger og tikker
Jeg føler mig ikke sikker
Kan man ikke gi ham en flyvebillet?
Hvad gør nu Orla og hvad sir PET?
Når man kæmper for orden og fred
og ro
er Mexico bedre end risiko
Jeg risikerer min retssikkerhed
– den er der jo altid en risiko ved!
Den farlige mand er i Mexico



og så har vi atter status qvo
hvor Møller kan stikke Møller en
løgn
og Espersen liste hjem i køjn
og Hetler kan bruges som stikker
og så er jeg atter sikker!«

Sagen udviklede sig i en
foruroligende retning for Orla
Møller, som stod midt i en
mediestorm af hidtil ukendt art. Det
var ikke blot politiske modstandere,
som var ude efter ham, men også
socialdemokratiske venner. En
demonstration i Aarhus samlede
den 19. august godt 500 mennesker
og en af talerne var formand for den
socialdemokratiske partiforening i



Aarhus midtby Leo Frederiksen.
Denne krævede Orla Møller afsat
som justitsminister, og efter talerne
gik man i protest forbi
socialdemokraternes
partihovedkvarter

Den 24. august afsendte seks
folketingsmedlemmer et brev til de
socialdemokratiske
folketingsmedlemmer, hvor Orla
Møller blev beskyldt for løftebrud.
Underskriverne var Niels Mølgaard
(Retsforbundet), Preben Wilhjelm
(VS), Ebba Strange (SF), Bernhard
Baunsgaard (R), Tove Jørgensen
(DKP) og Jens Møller (KF). I brevet
hed det bl.a.: »Som det fremgår af



vedlagte erklæring, er
underskriverne af pågældende, der
alle deltog i det uformelle møde
med justitsministeren om
Mexicaner-sagen den 26. maj 1977,
af den bestemte opfattelse, at
justitsminister Orla Møller både
reelt og formelt har brudt et klart
løfte, han ved den lejlighed gav os.«
Brevet var en opfordring til de
socialdemokratiske medlemmer af
Folketinget om at undsige Orla
Møller og støtte kampagnen for
Jaime, så han kunne vende tilbage.
Af de øvrige partier holdt Venstre,
Konservative og Fremskridtspartiet
en lav profil, og



Centrumdemokraterne støttede
endda aktivt Orla Møller, så han var
ikke i nogen parlamentarisk fare.
De socialdemokratiske medlemmer
reagerede ikke på brevet og Ole
Espersen udtalte sin støtte til Orla
Møller.

Der var dog lagt op til en
ministerstorm, og de seks
folketingsmedlemmer anmeldte
samme dag den 27. august en
forespørgselsdebat i
folketingssalen.

Indtil da havde Orla Møller og
regeringen Anker Jørgensen
fastholdt streng tavshed om sagen.
Selv om Orla Møller må have følt



sig presset, så sagde han ikke et ord.
Men den 11. september, før
debatten i Folketinget, meldte han
ud med et interview i Berlingske
Tidende. Her sagde han, at: »Vi
burde egentlig føle angst. Vi burde
– i stedet for at fremføre kritik af
udvisningen – få nogle
sammentrækninger i
mavemusklerne af angst, når vi får
at vide, at den udviste mexicaner
Jaime Okusono-Martinez havde
forbindelse med terrorister, der
udøver en virksomhed som den, der
i disse dage opskræmmer hele
Vesttyskland.« Orla Møller
fremførte, at det ikke var ham, men



Regeringens Sikkerhedsudvalg med
statsminister Anker Jørgensen og
bl.a. udenrigsminister K.B.
Andersen, der havde truffet
beslutningen: »Det er korrekt, at
beslutningen er truffet efter meget
nøje overvejelser i regeringens
sikkerhedsudvalg, og jeg tør godt
føje til – og det har ikke været sagt
før – at det er ikke sket blot ved ét
møde, men ved flere. Vi har
overvejet den sag meget grundigt.«
Orla Møller gik også direkte til
angreb på Information og Peter
Wivel, der havde betegnet sagen
som en svinestreg: »Det er
uhyggeligt, at mennesker kan



begynde at snakke om svinestreger
og justitsmord i forbindelse med en
sag, der er gennemdrøftet så
grundigt som denne, og som oven i
købet Ombudsmanden også har
vurderet. Derfor er ord som
svinesteg og justitsmord et direkte
angreb på den danske
samfundsorden.«

Grunden til, at Orla Møller følte
angst, var, at der næsten samtidig
udspillede sig en af Vesttysklands
værste terroraktioner. Formanden
for den vesttyske
arbejdsgiverforening Hanns-Martin
Schleyer blev bortført af tyske
terrorister. Han havde været officer



i Waffen SS, og hans rolle som
tidligere SSer og
arbejdsgiverformand gjorde ham til
det ideelle mål for de røde
terrorister. Schleyer blev kidnappet
5. september 1977 af RAF, og
forløbet med Schleyer var klimakset
på de venstreradikales angreb på
det tyske samfund. Under hans
tilbageholdelse forsøgte
kidnapperne at få løsladt fængslede
medlemmer af Rote Armee
Fraktion. I 43 dage nægtede
myndighederne at forhandle, og
efterhånden blev stemningen i
Tyskland yderst spændt. Det var
under dette forløb, at Orla Møller



naturligt nok følte angst i maven
over de tyske terroristers hærgen og
over det forhold, at PET over for
Orla Møller og Regeringens
Sikkerhedsudvalg havde oplyst, at
der blandt de adresser, som var
fundet hos Jaime og Tomas
Martinez, også var adresser på tyske
terrorister, fremgår det af PETs
dokumenter.



 

Forløbet med Schleyer endte som



en tragedie. Mens Schleyer blev
holdt fanget, kaprede PFLP og tyske
terrorister et tysk fly og fløj det til
Mogadishu i Somalia 13. oktober
1977. Flykaprerne, der både kom fra
den palæstinensiske gruppe PFLP
og fra Rote Armee Fraktion,
krævede en gidseludveksling, hvor
de befriede passagererne og til
gengæld krævede Rote Armee
Fraktion-medlemmer frigivet. Men
før nogen udveksling kunne finde
sted, blev gidslerne i flyet i Somalia
befriet af en tysk kommandoenhed
den 18. oktober 1977, og ved denne
meddelelse var det, at lederne af
Rote Armee Fraktion, Andreas



Baader, Gudrun Ensslin og Jan-Carl
Raspe, begik selvmord i fængslet.
Samme dag blev Schleyer fundet
myrdet.

Orla Møllers lange interview til
Berlingske Tidende medførte
mange reaktioner. Da der kort tid
efter afholdtes kongres i
Socialdemokratiet, benyttede Anker
Jørgensen sig af lejligheden til at
stille sig bag ved sin justitsminister:
»Det er ikke et ansvar, som
justitsministeren skal stå alene
med. Igen og igen har vi i
sikkerhedsudvalget foretaget nye
undersøgelser og vurderinger af
sagen. Det var nødvendigt at sende



mexicaneren enten til et andet land
eller det land, som han kom fra.
Man har krævet flere klare beviser,
men med sager af denne art er det
besværligt fuldt ud at efterforske,
hvad der er af kontakter til andre
lande og kontakter på forskellig
måde, som er mildt sagt mystiske.
Flere af dem har tilsyneladende
været i en slags kodesprog. Vi har
ikke klare beviser, men vi har god
grund til at tro, at der er forskellige
kontakter til borgere, som vi ikke
ønsker at den danske befolkning
skal udsættes for en risiko med.«

Den 26. september meddelte Orla
Møller, at han trådte tilbage som



minister. Årsagerne kan være
mange. Medvirkende var det måske,
at forholdet til Anker Jørgensen var
spændt, og Orla Møllers privatliv
var vanskeligt. Men det er
sandsynligt, at forløbet af sagen om
mexicaneren og den stadig mere
spændte situation i Tyskland, hvor
terroristerne fortsatte deres
stormløb på den liberale retsstat,
var med til at trække ham i retning
af en afsked. Det har muligvis også
været medvirkende, at han ganske
vist fik en vis støtte fra sit eget
parti, men i offentligheden var der
ingen støtteerklæringer. Selv om de
borgerlige partier ikke ville trække



tæppet væk under ham, var der en
besynderlig mangel på sympati fra
dem i den offentlige debat. Det var,
som om de ikke turde gå op imod
den ophidsede stemning, som
Information, Politiken og til dels
Danmarks Radio fik skabt. Det
eneste parti, der åbnede munden,
var Centrumdemokraterne, hvor
folketingsmedlem Arne Melchior og
Mimi Stilling Jakobsen offentligt
ytrede deres støtte. Men for Orla
Møller må det have været yderst
ubehagelig at opleve stormløbet
imod sig.

Man får en fornemmelse af
forbitrelsen i det efterfølgende spil.



Orla Møller tiltrådte i september
1977 en stilling som
informationschef i NATO. I april
1978 lod han sig interviewe til
Ekstra Bladet (5. april 1978) og her
sagde han forbitret til spørgsmålet
om, hvad han ville lave, når han
kom hjem til Danmark: »Jeg skal
hjem og have taget hævn. I kan
vente jer, til jeg kommer. Jeg har
nemlig det bibelske sind, og får jeg
en skramme, giver jeg ti igen. Jeg
skal gøre noget ved dansk
journalistik på den ene eller anden
måde, når jeg vender tilbage til
Danmark.«

I november 1978 var han imidlertid



tilbage for at blive opereret for
galdesten i Danmark, og Peter
Wivel gjorde ved den lejlighed i en
leder i Information grin med Orla
Møller med overskriften »Orla
Møllers genfærd«, hvor Wivel
gentog påstanden om, at Jaime var
uskyldig og PET fuld af løgn og
lederskribenten gjorde derpå nar af
det forhold, at tale om
kommunistisk terrorvirksomhed:
»Hvem er så ukvalificeret, at han
kan tale om »kommunistisk«
terrorvirksomhed i lande, hvor
kommunistpartierne er fuldt legale.
Hvordan kan man finde på, at
Martinez skulle have været i Cuba, i



Portugal og i Spanien, når han
aldrig har været de to første steder
og det sidste kun en uge for seks år
siden? Hvordan kan man upåagtet
opdigte så meget vrøvl, som denne
sag kan fremvise? Hvis PETs og
FETs øvrige aktiviteter er bygget på
det samme løse og uvederhæftige
grundlag, som Orla Møllers to
mærkesager, Martinez-sagen og
Hetler-sagen, dokumenterer,
hvordan står det så ikke til med den
danske sikkerhed?«

I forbindelse med en kræftsygdom
døde Orla Møller allerede i 1979.



17. Jaimes skæbne
Nogle måneder forinden, en tidlig
morgen i midten af august, blev
Jaime Martinez hentet i sin
fængselscelle i Vestre Fængsel. Han
blev bragt til Værløse lufthavn og
sammen med to politifolk fra
Gladsaxe Politi fløjet ud af landet i
en militær flymaskine. Han havde
kun det tøj, som han gik i, et
midlertidigt pas og 1.000 kroner
Rejsen gik til Mexico City over
Amsterdam. I Amsterdam rejste de
to politifolk tilbage til Danmark, og
Jaime fortsatte til Mexico med en
mand fra fremmedpolitiet.



Spørgsmålet var om Mexicos politi
ville arrestere Jaime eller lade ham
være på fri fod og om han ville få
opholdstilladelse i Mexico.
Informations udsendte
korrespondent, Jan Stage, var i
Mexico og kunne 27. august
fortælle, at ingen vidste, hvor
Martinez var, men at man
formodede, at han var i en
militærlejr til forhør. Den
mexicanske presse bragte
nyhedshistorier om sagen, men de
var først og fremmest interesseret i
Tomas, som var eftersøgt for terror,
men som befandt sig på Cuba.

Uvisheden om Jaimes skæbne



plagede den danske presse. Det ene
øjeblik blev det rapporteret, at han
var arresteret og det næste, at han
befandt sig på fri fod. Jan Stage
kunne fortælle den 26. august 1977 i
Information, at Jaime var fængslet:
»Orla Møllers dårlige samvittighed
anholdt i Mexicos hovedstad.«

Sigtelserne mod Jaime og de tre
danskere, Leif Christensen,
Susanne Mølmark og Gunna
Højgaard, stod stadig ved magt,
men Ole Espersen og andre i
Folketinget pressede på for, at disse
sigtelser skulle ophæves. Den 10.
oktober 1977 meddeltes det, at
sigtelserne mod Jaime og



danskerne var blevet hævet.
Desuden blev sigtelsen mod Jaimes
søster Patricia, der boede i Aarhus,
og en chilener, hævet ved samme
lejlighed. Preben Wilhjelm mente,
at dette frafald måtte betyde, at
Jaime kunne vende tilbage til
Danmark, men det afviste de
danske myndigheder.

I oktober var der en
forespørgelsesdebat i Folketinget,
hvor den nye justitsminister Erling
Jensen (S) skulle svare på
spørgsmål fra de seks
folketingsmedlemmer fra
retsudvalget, der havde rejst sagen.
Men Socialdemokratiets



folketingsgruppe sluttede nu op om
udvisningen, og ved behandlingen i
Folketinget godkendte et klart
flertal da også udvisningen.
Centrumdemokraterne fremsatte et
dagsordensforslag om at tage
regeringens redegørelse til
efterretning, hvilket blev vedtaget
med 113 stemmer for og 23 (VS,
Retsforbundet, SF og DKP) imod.
Ni undlod at stemme, nemlig
Radikale og Kristeligt Folkeparti. I
sit svar i Folketinget sagde Erling
Jensen, at han ville nedsætte et
udvalg, som skulle fortage en
kritisk gennemgang af
udlændingelovgivningen og



udarbejde forslag til ændringer.
Han ville bede udvalget om at give
forslag til nye retningslinjer for
opholds- og arbejdstilladelser og for
afgørelser af udvisningssager. Også
statsminister Anker Jørgensen tog
ordet for at fastholde beslutningen
om udvisning, og han lovede at
forsøge at følge Jaimes videre
skæbne.

Selv om et folketingsflertal havde
sendt et klart signal til dansk presse
om, at Jaime havde været til fare for
landets sikkerhed og dets borgere,
så gjorde det ikke stort indtryk på
samme presse. Jaimes handlinger
blev ikke yderligere behandlet, men



nu var pressen mest interesseret i
Jaimes skæbne, og dagbladene
beskrev ham som et offer for et
brutalt mexicansk politi. Og
kampagnen i Danmark var på ingen
måde slut. Man forberedte en
storstilet høring, der på samme
måde som tidligere Vietnam-
høringer skulle udstille den
umenneskelige behandling af
Jaime, som afslørede det danske
retssamfund som en bananrepublik.
En Mexicaner-komite blev oprettet,
og Ole Espersen blev inviteret med
til høringen. Man havde lejet
Nørrebrohallen den 20. november
1977 til formålet, og i panelet sad



juraprofessor Ole Krarup,
folketingsmedlem for VS Litten
Hansen og redaktør Peter Wivel.
Som vidner havde man bl.a.
indkaldt folk fra Folketinget, et
bundt jurister med den senere
professor Henrik Zahle i spidsen,
der netop havde udgivet en bog om
Jaime, hvor han beskyldte Orla
Møller for at have begået retsbrud.
Zahles argument var, at man ikke
kunne udsende fremmede uden en
nærmere retsprøvelse. Som prikken
over i´et havde man fra Sverige
hentet debattøren Jan Guillou ind i
panelet, som havde forsvaret de
svenske anklagede i en række



indlæg i svensk presse.

Høringen blev en succes.
Nørrebrohallen var fyldt til
bristepunktet, og publikum kunne
høre de indkaldte vidner hudflette
den danske retsstat og Orla Møller i
samfulde ni timer! Jan Guillou
sagde, at hele sagen mod Jaime og
Tomas var fup og baserede sig på
mexicansk politis oplysninger. Jan
Guillou sagde, at han havde set alle
dokumenter i sagen mod Tomas
Martinez, og at det var justitsmord
at udvise ham: »Og det er muligt. at
Tomas får lov til at vende tilbage til
Sverige. Men det kræver, at
regeringen indrømmer at have taget



fejl. Tomas er udvist, fordi han
kendte terrorister – udlændinge
som han selv – og ikke fordi
anklagerne mod ham holdt stik.«

Ole Espersen forsøgte at forsvare
Socialdemokratiet, men hans
forsvar mødte en mur af utilfreds
tavshed. Høringen lod den kendte
protestsanger Benny Holst fremføre
et nummer om Jaime:

»Martinez blir hentet
i den første morgendis
i Mexico er han ventet
modtages på behørig vis
tavse mænd med øjne skjult
sorte briller dækker dem
en venlig stemme skratter hult



Buenos dias, Martinez, og
velkommen hjem«

Også Solvognen opførte en del af sit
nummer om Jaime. Skuespillere
med papmaché ansigter af Orla
Møller og Fremskridtspartiets leder
Mogens Glistrup vandrede hen over
scenen til publikums store jubel.
Eva Forest, en spansk ETA-aktivist,
der netop var løsladt fra fængslet
holdt en tale om frihed; ingen
nævnte, at hun muligvis havde
været involveret i terror. Tribunalet
i Nørrebrohallen var en kæmpe
succes og pressen bragte artikler og
billeder af Orla Møllers
forvrængede ansigt.



 

Året efter optrådte de gamle og nye
numre på Niels Skousens album
»Forbryderalbum«, der viste
fotografier på coveret af tyske
terrorister; ironien var ikke til at



misforstå, nemlig at de jo slet ikke
var rigtige forbrydere i Niels
Skousens øjne.

»Forbryderalbum« indeholdt en
sang med tekst og musik af Niels
Skousen »Balladen om Jaime
Martinez«, hvor man finder denne
beskrivelse:

»Jaime Martinez kom oppe nordfra
fra byen Monterray
ikke langt fra USAs grænse
og the american way
han ville bort til Europa
se den frie verden der
han tænkte, måske ikke solen
brænder slet så stærkt som her
Han kom til Tyskland, til Danmark



stod på Strøget i København en dag
sammen med folk derovrefra
som talte latinamerikas sag
han blev en uge, han blev en måned
lidt efter lidt faldt han til
fik arbejde, kammerater
mødte andre i eksil

 

I den danske efterretningstjeneste



har bunden længe været nået
der har været skandaler
folk er blevet gået
her øjner man en sag
af en hvis dimension
måske sagen Martinez
kan forbedre vor position
Så skygger de ham nat og dag
som en skjult trussel er de til
åbner hans breve, lytter til hans
telefon
terroriserer ham som de vil
han mærker igen angsten
for det store tavse apparat
der knuser sine ofre
når det først rigtigt får fat
Færdig den 1. april



om aftenen slår de til
som rotter passer de ham op
og tager ham med i deres bil
ransagning, løse anklager
ingen beviser, ren spekulation
og han bliver sat i Vestre
isolation
Der holder de ham
i isolation
langsomt trykker de ham ned
i en depression
han tænker på solen
over Mexicos jord
han tænker også lidt
på sin stakkels bror



 

Fredag den 19. august
en ganske almindelig dag
da blir låsen til hans celle
slået fra
de satte han i et fly
de fløj ham til Mexico
de førte ham gennem hallen
hen hvor politiet stod
De gav ham over i deres hænder
de gav ham til disse mænd



som ubarmhjerteligt vil pine ham
og spørge ham og pine ham igen
de gav ham til disse bødler
som mistænkt sender de ham bort
og han har ingenting gjort
Anker Jørgensen K.B. og Orla
Møller
de dømmer så hårdt
de to går for at være humanister
den tredie er helt sort
sådan hjælper disse herrer
en flygtning i nød
så usselt handler man i Danmark
med liv og død.«



 

Pressen svirrede stadig med rygter
om Jaimes skæbne. Politiken
fortalte så sent som den 20.
november 1977, at Jaime var i
livsfare med overskriften
»Mexicaneren udsat for tortur og



forsvundet.«

I januar 1978 kom det frem i dansk
presse, at Jaime ikke var i fængsel
og ikke havde været udsat for
tortur. Han boede i sin hjemby
Monterey og havde det ifølge
Politiken »nogenlunde godt.« Han
havde ifølge avisen været til forhør,
men uden fysisk afstraffelse.
Jaimes advokat og venner havde i et
stykke tid udmærket kendt til dette
forhold, men havde hemmeligholdt
oplysningen for den danske
offentlighed for at dramatisere
sagen. Jaime havde selv i oktober
skrevet til sine venner i Danmark,
at han havde det udmærket, men



disse venner havde besluttet sig til
at holde brevet hemmeligt. Dette
forløb kommenterede Orla Møller
selv i Politiken i et interview 29.
januar 1978. Her blev han spurgt,
om han var løbet fra sit løfte om at
domstolsafprøve Jaimes sag, og om
han ville have handlet anderledes i
Mexicaner-sagen, hvis han havde
kendt alle sagens detaljer. Hans
svar var: »Ikke det fjerneste. Vi sad
i en meget klar situation dengang.
Og man kan sige meget om mig
som politiker, men at jeg skulle
være så snyde snotdum, at jeg
skulle afgive et løfte, der ikke ville
kunne holdes, det er jeg altså ikke.



Det ville være en fuldkommen
utænkelig situation, at en
justitsminister bandt Regeringens
Sikkerhedsudvalg til en bestemt
afgørelse. Og jeg har lyst til at føje
til: jeg fik desværre ikke det brev i
hænde, hvor Martinez allerede i
begyndelsen af september måned
skrev om, hvor lempeligt han var
blevet behandlet. Er der nogen, der
har undertrykt sandheden i denne
sag, så tør jeg påstå, at det er alle
andre end de autoritative organer
her i landet.«

Hvem sigter du specielt til?

»Jeg sigter til alle dem, der kørte
løbet til fordel for Martinez. De



fortalte ikke, at manden kun havde
været udsat for en meget kort
afhøring, og at han ikke havde
været udsat for nogen som helst
form for forfølgelse. Det fortalte
man ikke til trods for, at man vidste
det. Der blev vist de menneskelig
hensyn, der skulle vises, og der var
oven i købet sørget for en viden om,
at han ikke ville komme til at lide
nogen overlast. Han havde forbrudt
sig mod de danske forhold, og
derfor var han ikke egnet til at være
her i landet. Det har intet som helst
med retssystemet at gøre. Men der
kan siges meget vrøvl af ophidsede
personer. Og det blev der.«



I november 1978 kunne B.T.
fortælle, at Jaime var tilbage i
Europa og var i gang med
revolutionære aktiviteter i Portugal
eller Spanien. Ifølge artiklen,
skrevet af journalist Peter Sterup,
var Jaime nu aktiv igen på vegne af
Cubas efterretningstjeneste, men
Peter Wivel dementerede i
Information denne påstand med
kilder i Jamies nærmiljø. Så sent
som i marts 1979 kunne
Information skrive, at Jaime
befandt sig i Schweiz, og at kilden
var Jaimes danske venner i
Danmark.

I forbindelse med denne e-bog har



jeg forsøgt at finde frem til Jaime,
men alle spor er endt blindt. Jaimes
gamle venner har ikke ønsket at
oplyse, hvor han er.



18. Jaimes
tidligere kæreste
fortæller
Jaimes venner i Danmark er i dag
ikke meget for at tale om ham. Leif
Christensen og Susanne Mølmark
vil ikke medvirke til et interview og
heller ikke Jaimes danske
journalistven Jens Lohmann vil
sige noget. Gunna Højgaard vil dog
gerne tale og hun fastholder Jaimes
uskyld, men hun vil ikke fortælle,
hvor han er:

Gunna Højgaard: »Kollektivet i



Bagsværd bestod af folk, der havde
været på Den Rejsende Højskoles
første tur til Sydamerika. Mange af
dem var imidlertid rebeller, der ikke
kunne udstå disciplinen på Tvind,
og jeg selv kunne ikke udstå Amdi
Petersen. I første omgang samledes
gruppen i min lejlighed i
Sundevedsgade, men et af
medlemmerne havde et hus i
Bagsværd, og vi besluttede at flytte
derop, hvor vi var seks fra Den
Rejsende Højskole. Vi var ikke
tilsluttet noget parti, og selv om vi i
miljøet mødte revolutionære, der
ville bruge vold, så var det absolut
noget, vi tog afstand fra. Jaime var



kommet til Danmark i 1970 og var
ingeniør af uddannelse.

I Danmark blev han ansat i De
Danske Sukkerfabrikker som
arbejder og fik mange gode
kollegaer der. Jeg havde været aktiv
i solidaritetsarbejde om
Sydamerika, og jeg talte spansk. Vi
oprettede en Solidaritetskomité for
Latinamerika og Spanien omkring
1969-70, hvor jeg var meget aktiv.
Vi blev forelskede, Jaime og jeg, og
vi flyttede med de andre ind i
kollektivet. Det var en
skræmmende oplevelse den aften i
1977, hvor PET kom og ransagede
vort hus. De tog Jamie med og



tilbageholdt også mig.«

Hvad var de interesserede i?

»Først og fremmest min
adressebog, fordi jeg rejste meget,
og de mente, at jeg var involveret i
lyssky internationalt arbejde. Men
der var ikke noget i anklagerne. Jeg
havde mest at gøre med
feministiske netværk, men intet der
lignede terrorisme. Det var helt til
grin. De spurgte også, om vi havde
kontakt med palæstinensere.«

Er du sikker på, at Jaime var
uskyldig?

»Ja, helt sikker. Der var ingen tvivl
om hans uskyld. Og folk kom jo



også hurtigt til, da han blev
arresteret, for at hjælpe. Vi lavede
en komité med bl.a. den gamle
modstandskvinde Kate Fleron og
Amnesty International, Politisk
Revy og Information støttede os i
sagen. Vi samlede mange tusinder
af underskrifter ind til støtte for
hans sag.«

Hvordan gik det med Jaime i
fængslet?

»Jeg besøgte ham nogle gange, og
det var en sørgelig oplevelse. Han
var udsat for meget hårdt forhør,
der mindede om tortur. Han led af
søvnløshed, og han blev ydmyget.
Da de udviste ham, skete det også



med fysisk vold. Men vi kunne ikke
forhindre udvisningen. Politiet var
amatører og forsøgte på enhver
måde at mistænkeliggøre ham. De
havde aflyttet os, og en af Jaimes
sætninger – »Jeg er parat til at dø
for en ret sorte bønner« – blev i
deres fortolkning til en kodet
besked. Det var helt til grin.«

Hvad siger du til, at
ombudsmanden, Lars Nordskov
Nielsen, der havde adgang til PETs
dokumenter, konkluderede, at han
var til fare for statens sikkerhed, og
at han burde udvises?

»Det tror jeg ikke på. Vi havde ikke
tillid til statens institutioner.«



Skete der mere med dig og de andre
fra kollektivet?

»Nej, men vi ved, at de havde
aflyttet os i længere tid. Men vi
havde intet med de beskyldninger at
gøre, som PET kom med. Det var
meget ubehageligt.«

Mødte du nogensinde Jaimes bror,
Tomas?

»Et par enkelte gange, men jeg
kendte ham ikke rigtig. Vi havde
ikke nogen kontakt med, hvad der
foregik i Sverige.«



19. Den svenske
tavshed
I alt blev ti udlændinge udvist fra
Sverige uden straf. Der havde
samlet sig en gruppe af ca. 30 unge
svenskere omkring Norbert
Kröcher. Hvor meget, de vidste, er
uklart, men de dyrkede alle tidens
revolutionære tanker, som havde
godt fat i den unge generation
generelt. Retssagerne tog lang tid i
det svenske retssystem og først i
februar 1978 faldt dommene. I alt
blev 14 svenskere dømt ved
Stockholms tingsrätt, som er første



retsinstans i Sverige.

Den hårdeste straf var på fire år og
gik til en 24 årig EDB-operatør, der
blev dømt for at have været med til
at planlægge kidnapningen af Anna-
Greta Leijon. Også en 21-årig
kvinde blev dømt for dette forhold
og fik 2 1/2 års fængsel. Norbert
Kröchers kæreste fik en betinget
dom for et bankrøveri og biltyverier
og man tog hensyn til hendes
følelsesmæssige forhold til Kröcher.
Der blev desuden givet en dom for
pengeskabssprængning. En af de
tiltalte fik en dom for at have stjålet
dynamit og opbevaret det. En anden
af de anholdte blev dømt for et



bombeangreb på Spain Tours, hvor
bomben, der var gemt i en bil, dog
ikke var sprunget. Der blev givet en
mild dom for et simpelt tyveri til af
de andre fra gruppen. Så var det
alvorligere med en af de andre
tiltalte, der dømtes for bankrøveri,
og videregivelse af en pistol. En
iderig ung mand havde bygget et
modelfly, der skulle transportere
dynamit og det blev han dømt for.
En ung mand fra gruppen havde
opbevaret 525 kg sprængstof,
hvilket han fik en dom for. En fyr
havde begået groft røveri med
sprængning af pengeskabe på tre
forskellige steder. En mand dømtes



for et indbrud i en villa og
besiddelse af våben og ammunition.
Og endelig blev en ung mand dømt
for at have stjålet 1,664 kg dynamit,
have klippet telefonledninger over
og fabrikeret falske
indregistreringsnumre til biler. Der
var to kvinder blandt de dømte.

Elle-Kari Höjeberg blev ikke sigtet
og slet ikke nævnt.

Senere i 1978 fik flere af de tiltalte
skærpet straffen ved hovretten, som
svarer til den danske landsret.
Allerede i 1979 kunne forfatteren
Hans Hederberg give en skildring af
Operation Leo, som politiet kaldte
affæren i Sverige, fordi Anna-Greta



Leijon med sit efternavn gav
inspiration til aktionens navn. Snart
efter faldt der ro om sagen, og man
snakkede ikke mere om den i
Sverige, selv om forløbet tydede på,
at mange unge svenskere havde
været i periferien af Kröchers
gruppe eller andre revolutionære
grupper, der syslede med vold som
et redskab i den revolutionære
kamp. Ikke mindst i den
revolutionære KFML – der var en
marxistisk leninistisk
kamporganisation, var der ifølge
den militære efterretningstjeneste i
Sverige mange, der var aktive
revolutionære. Der var også en stor



gruppe svenskere involveret i
palæstinensiske grupper, der var
parate til at støtte terror.

Men de svenske myndigheder
valgte i 1980erne at hemmeligholde
oplysninger om disse
venstreradikale kredse, og da den
svenske avis Aftonbladet spurgte
den svenske udenrigsminister Sten
Andersson om hvorfor, svarede han,
at mange af disse unge svenskere
ganske vist havde en radikal fortid,
men nu havde skiftet holdning. Han
nævnte som eksempel sin egen søn,
der var startet med radikale
holdninger, men i 1980erne var
blevet socialdemokrat som ham



selv. Da den svenske regering i 1999
nedsatte en kommission til at
undersøge Säpo,
Säkerhetskommissionen, blev der
også skrevet et kapitel om de
radikale tendenser blandt unge
svenskere. Forfatteren var en
forsker ved navn Ulf Bjereld, der
selv havde været på den yderste
venstrefløj og var blevet
socialdemokrat. Han konkluderede
i kommissionens rapport fra 2002,
at der aldrig havde været tale om en
større gruppe venstreradikale med
terroristiske motiver.

På den måde forsvandt fortællingen
om de unge radikale svenskere ud



af svensk historie. De havde
ligesom den danske
Blekingegadebande planer om at nå
frem til revolutionen med voldelige
midler, men deres eksistens var
ubekvem for beretningen om det
svenske folkehjem.



20. Vejen til 1983-
loven
Der blev rejst en principiel debat
om udlændinges retsstilling både
før, under og efter Martinez-sagen.
Problemet var, at udlændinge
kunne udvises efter skøn ifølge
udlændingeloven, og at deres sager
efter en ændring 1965 ikke
nødvendigvis blev prøvet ved en
domstolsafgørelse. Sådan var det
imidlertid i mange sager om
terrorisme, idet PET udviste
mistænkte terrorister for at undgå
terrorhandlinger og ikke for at få



dem dømt. Ofte ville en retssag
være vanskelig gennemførlig, fordi
vidner var dobbeltspioner eller
oplysninger fremskaffet af
mennesker, der ikke ville eller
kunne stå frem i en retssag. Der var
også et hensyn til andre lande at
tage, således at Danmark havde en
interesse i at undgå en retssag og
ordne sagen ved en hurtig
udvisning. Men kritikken af
udlændinges svage retsstilling var
relevant at rejse.

Ombudsmand Lars Nordskov
Nielsen havde allerede rejst de
problematiske svagheder for
udlændinges retssikkerhed allerede



før Jaime-sagen begyndte, nemlig 3.
december 1976 og i sin årsberetning
for 1976. Lars Nordskov Nielsen
anbefalede Justitsministeriet, at
man formulerede klarere
principielle retningslinjer som
vejledende for de konkrete skøn,
der blev foretaget i udvisningssager.
I en skrivelse af 30. marts 1977
meddelte Justitsministeriet, at man
var parat til at se på sagen ved en
kommende revision af
udlændingeloven, men at man ikke
var enig i, at der var behov for at
fastsætte nærmere retningslinjer
for vurderinger i udvisningssager.
Da så Jaime-sagen løb af stabelen,



fik ombudsmanden fornyet
begrundelse for at bede om en
revision, og i en skrivelse af 13.
marts 1977 til Justitsministeriet
gentog han sin anmodning om
klarere retningslinjer. Han pegede
endvidere på, at udlændinges
forsvarere i udvisningssager burde
have bedre information om
grundlaget for udvisningen. En
række andre sager om udlændinge
fik desuden Lars Nordskov Nielsen
til at anmode om, at man ikke alene
så på udvisningssager, men også
opholds- og arbejdstilladelser for at
klargøre retsgrundlaget.

I debatten i maj 1977 i Folketinget



spurgte Bernhard Baunsgaard (R)
Orla Møller, om det var rimeligt, at
Jaime kunne udvises uden
domstolsprøvelse. Baunsgaard
pegede på, at Jaime havde boet i
landet i syv år og dermed erhvervet
sig den rettighed, at han ikke
administrativt kunne udvises.
Dengang henviste Orla Møller til, at
der ikke kun var tale om en
administrativ afgørelse, idet sagen
kunne afprøves ved
Ombudsmanden. Orla Møller
henviste også til, at i den slags sager
ville en domstolsprøvelse være
umulig, fordi det netop drejede sig
om vanskelige sager som Jaimes.



Men Orla Møller var på den anden
side ikke ganske afvisende for
ændringer for at styrke fremmedes
retsstilling – ikke mindst når det
drejede sig som en sag som Jaimes,
hvor han havde erhvervet dansk
statsborgerskab og havde boet i
landet i syv år. Men Orla Møller
pegede på, at der var et problem
med tilknytningskravet:
»Problemet opstår når der er sket
en tilknytning til Danmark. Det
viser sig i øvrigt, at så er et års
fristen utilstrækkelig. Jeg møder
hver uge udlændinge, der har været
her i landet i fire år uden at være i
stand til at udtrykke sig på dansk.



Det viser igen noget om, hvor store
problemer der er også på det
menneskelige område.«

I debatten i Folketinget havde den
nye justitsminister Erling Jensen
lovet, at regeringen ville se på både
udvisnings- og opholds- og
arbejdstilladelser i form af nye
administrative foreskrifter, indtil en
ny lov kunne gennemføres.
Regeringen besluttede ved den
lejlighed at nedsætte et udvalg, der
skulle komme med forslag.

Dette udvalg blev oprettet 14.
december 1977 og man udarbejdede
administrative regler, der skulle
gælde, indtil en ny udlændingelov



kunne vedtages. Udvalget bestod af
embedsmænd og bl.a. formanden
for Dansk Flygtningehjælp og
senere Ombudsmand og jurist Hans
Gammeltoft-Hansen. Udvalget
kiggede stort set på alle forhold
omkring udlændinges forhold.
Udvalgets betænkning indstillede til
en vis liberalisering af
udlændingeloven, herunder bedre
muligheder for
familiesammenføring. Først i
november 1982 kom udvalget med
sin betænkning. Mens et flertal
fastholdt en vis restriktiv
behandling af de mange forhold i
udlændingeloven, så gav et



mindretal med Hans Gammeltoft-
Hansen udtryk for, at:
»Mindretallets udgangspunkt har
stedse været, at man i en
udlændingelov bør søge at udforme
bestemmelserne på en måde, der
stiller udlændingene så gunstigt
som muligt, især for så vidt angår
udlændinge med en vis tilknytning
til Danmark samt udlændinge uden
særlig tilknytning til noget land
eller uden mulighed for at udnyttet
den tilknytning, de måtte have.«
Kort sagt var mindretallet for en
meget liberal udlændingelov, og
med i mindretallets indstilling var,
at der skulle være ret til



familiesammenføring, når en
udlænding havde opholdt sig i
landet i mere end to år.

Kommissionens flertal blev af
justitsminister Erik Ninn-Hansen
fremsat som lov i Folketinget 18.
januar 1983, og han understregede,
at der ikke var tale om en
liberalisering af den tidligere lov.
Men efter forhandlinger,
korridorsnak og intriger udmøntede
der sig pludselig et flertal for
kommissionens mindretals forslag.
Det nye flertal fik strikket en ny lov
sammen, der blev vedtaget i
Folketinget og blev
udlændingeloven fra 1983, der på



stort set alle områder styrkede
udlændinges retsgarantier og
liberaliserede dansk udlændingelov.

Man kan spørge, om der er en lige
linje mellem Mexicaner-sagen og
denne lov fra 1983. På sin vis ja,
fordi udvalget nedsattes som en
direkte konsekvens af debatten om
Jaime, men på den anden side var
sagen rejst af Lars Nordskov
Nielsen, allerede før Jaimes sag
opstod, og der var også andre
udlændingesager i 1977, der
bevirkede, at Ombudsmanden,
Justitsministeriet og politikerne fik
henledt deres opmærksomhed på
udlændingelovens



utilstrækkeligheder.



21. Eftertanker
Mexicaner-sagen forløb i de mest
spændte år i 1970erne, hvor
terrorisme truede de
vesteuropæiske retsstater. Nerverne
sad uden på trøjen, og Orla Møller
vidste som justitsminister, hvor
farlig situationen var. Denne
ubestemmelige ting, som vi kalder
tidsånden, svævede med en
venstreorienteret kulør over Europa
og bød unge mennesker at hylde
revolutionære tanker og støtte
venstreorienterede bevægelser og
regimer.

Det kan i dag virke som en uendelig



fjern tid og blot tanken om, at Fidel
Castro havde planer om et spion- og
terrornetværk i Europa og derfor
muligvis havde plantet en af
lederne i København, vil måske få
smilene frem hos nutidens
ungdom. Men man må huske, at i
1970erne så verdenssituationen
ganske anderledes ud både i forhold
til vor nutid, men også i forhold til
slutningen af 1980erne, hvor
kommunismen var på tilbagetog. I
1970erne troede både
Sovjetunionen og Kina samt store
dele af venstrefløjen i Europa, at
kommunismens sejr var
uundgåelig. I værker af historikere



om Christopher Andrew, John
Gaddis og senest af professor Bent
Jensen fremgår det klart, at i
1970erne var Sovjetunionen en
aggressiv magt, der troede på, at
deres ekspansive udenrigspolitik
ville ende sejrrigt. Man førte sig
frem i Latinamerika, Afrika og
Asien og regnede med, at nationale
revolutionære regimer og
bevægelser ville berede verden for
kommunismen. Ikke mindst Cuba
var i denne periode en stærk
allieret, og den cubanske
efterretningstjeneste var et villigt
redskab for sovjetiske aktiviteter.
Cuba havde desuden tropper eller



agenter i både Afrika, Europa og
Asien, og da revolutionen i Portugal
fandt sted i 1974 og snart blev drejet
over i kommunistisk retning, så
revolutionen slet ikke urealistisk
ud.

Planen om en Europa-Brigade, der i
1970erne i samarbejde med
latinamerikanske revolutionære
grupper skulle sprede
revolutionære frø i Europa,
forekommer måske nu uvirkelig,
men var for europæiske
efterretningstjenester og politikere
en sandsynlig trussel. Der er ikke
cubanske skriftlig kilder, der kan
bekræfte eksistensen af Europa-



Brigaden, men den svenske
journalist Juan Diego Spoerer
lavede i 2002 en radioudsendelse til
svensk radio og TV (SVT) med titlen
»Agenten som föredrog at förlore.«
Udsendelsen var baseret på
samtaler med en tidligere spion for
Cuba Jorge Masetti, der fortalte om
sit arbejde for den cubanske
efterretningstjeneste og for en
argentisk revolutionær bevægelse i
Europa og bekræftede eksistensen
af en sådan Europa-Brigade. Jorge
Masetti hoppede i 1989 af fra Cuba,
da hans svigerfar blev henrettet af
Fidel Castro. Den svenske journalist
fandt ham i USA og interviewede



ham om hans 14 år som spion for
Cuba i Europa. Masetti blev som
ganske ung spion sendt til Italien og
Spanien, hvor han var med til flere
bankrøverier for at skaffe penge til
efterretningsopgaver.

Ifølge Säpos udsagn, som er
gengivet i en række PET-
dokumenter og i Justitsministeriets
notat af 26. juni 1977, brød Amando
Carillo sammen i flyet til Cuba efter
udsendelse fra Sverige og tilstod:
»Under flyveturen i forbindelsen
med udvisningen fra Sverige til
Cuba fortalte den i Nordkorea som
terrorist uddannede Gonzales
Carrillo (stavet med to r´er), at



Tomas og broderen Jaime Okusono
Martinez efter hans opfattelse var
cubanske spioner, hvorimod de ikke
var direkte involveret i
terroristaffæren i Stockholm.«

I dag siger den tidligere leder af PET
Jørn Bro: »Banditten Jaime blev en
stor helt i en forvildet dansk
offentlighed og presse. Jeg undrer
mig over det had mod vore egne
tjenester, der så let vækkes.«

Orla Møller mødte i vid
udstrækning en uforstående presse,
der ikke, bortset fra Berlingske
Tidende, forstod, hvilken fare
Vesteuropa svævede i og en venlig
borgerlig offentlighed, som sjældent



trådte i karakter. Venstrefløjen var i
offensiven og kunne rekruttere
sangere, gøglere, forfattere, præster,
journalister, musikere og digtere i
et imponerende roadshow, der
varede fra april 1977 og indtil
efteråret 1978. Der blev sunget
vemodige og revolutionære sange
og skrevet digte om Jaime og den
onde Orla. Ikke mindst dagbladet
Information var aktiv for at få
kampagnen gjort omfattende og
effektiv, og det lykkedes. Og det var
ikke noget tilfælde, fordi
Information blev den radikale
venstrefløjs stemme. I Bent
Jensens seneste bog »Ulve, får og



vogtere. Den kolde krig i Danmark
1945-1991« beskrives Information
nærmest på linje med det
propagandistiske kommunistblad
Land og Folk. Jeg har tilsendt Peter
Wivel denne e-bog og bedt ham at
kommentere teksten. Det har han
også gjort og understreget, at han
også var i stærk opposition på
avisen, når han kritiserede tyske
terrorister, og at han jo ikke kendte
PETs materiale, så han var dengang
ude af stand til at vurdere Jaimes
evt. skyld og Cubas involvering.
Men Peter Wivel har ikke ønsket
konkret at uddybe sin forklaring.

Man kan ikke over en bred kam



påstå, at venstrefløjen og de
tilløbende borgerlige ikke havde en
sag. Det var fuldkommen rigtigt, at
udlændinges retsgarantier under
fremmedloven ikke var klart
specificeret, og at myndighederne
havde en stor grad af skøn, når de
kunne vælge at udvise fremmede –
uden domstolsprøvelse. Endvidere
kunne venstrefløjen være i god tro,
når myndighederne ikke ville
fremlægge beviser på Jaimes og
andres skyld og endda indrømmede,
at der ikke var klare beviser for de
mistænktes skyld. Men når man
tager den alvorlige situation i
Europa i betragtning, og det vil sige



terrorangreb og trusler i ikke alene
Tyskland, men tillige i Italien,
Frankrig, Sverige og bl.a. Belgien, så
var det forunderligt, at man lukkede
øjnene for virkeligheden og
vedblivende påstod, at det hele var
et fantasifostre og udløb af PETs
løsagtige og falske påstande. Det
var, som om man levede i en
paradisverden og troede, at den
værste fjende var PET samt
borgerlige politikere og ikke
fremmede terrorister. Man kan den
dag i dag argumentere for og imod
hvorvidt PETs og Säpos
formodninger om, at Fidel Castro
og hans regime havde planer om en



Europa-Brigade i Europa. Det var
ikke en tilfældig PET-medarbejders
fantasi, for konklusionen fra PET,
som gives i denne e-bog, gik til
Justitsministeriet og sandsynligvis
Regeringens Sikkerhedsudvalg. PET
og Säpo var selv ikke i tvivl og
byggede deres konklusioner på
omfattende aflytninger og udsagn af
bl.a. Armando Carillo, der i flyet
tilbage til Cuba åbent erkendte, at
han var spion udsendt af Fidel
Castro. Men vi vil næppe
nogensinde få 100 pct. klarhed over
sagen, idet forholdet aldrig kom til
op i en retssal, hvilket ikke var
mærkeligt, for dengang førte man



aldrig sager mod formodede
terrorister og man valgte altid at
udvise dem.

Venstrefløjen var en sammensat
gruppe, der omfattede glade, naive
borgere, der blot troede på de
revolutionære fantasier og de
aktivister og journalister, der
bevidst spillede på hadet til USA,
CIA, PET og de borgerlige. Jan
Guillou var en af disse ideologer og
aktivister. Jan Stage på Information
havde været agent for Cubas. Jens
Lohmann havde været på ophold på
Cuba og var nær ven med Jaime.
Men man kan ikke afvise, at mange
af hjælperne både i Sverige og



Danmark blot var naive mennesker,
der troede, at de hjalp revolutionen
og de fattige i verden, men der var
også mere hærdede folk, der må
have vidst mere, end de gav udtryk
for.

I sidste ende vandt venstrefløjen
kampen. Ganske vist blev Jaime og
mange andre udvist, så formelt set
tabte de denne del af kampen, men
de viste, hvordan man mobiliserer
tusindvis af mennesker, og hvordan
de borgerlige politikere og
meningsdannere kunne anvendes.
Det stod klart efter Mexicaner-
sagen, at venstrefløjen kunne
erobre det offentlige rum. Det var



faktisk så let som ingenting; blot
nogle digte af Johannes Møllehave,
lidt rockmusik med de sædvanlige
populære sangere, protestbreve fra
Suzanne Brøgger og
Mellemfolkeligt Samvirke, og så var
medier parate til at lade sig bruge.



22. Hvordan gik
det dem?
Peter Wivel. Efter en lang periode
som journalist og redaktør på
Information blev Peter Wivel i løbet
af 1980erne påvirket af debatten om
venstreradikalismens excesser og
skrev moderate artikler i
Information. I 1989 blev han
involveret i Blekingegadebande-
sagen, idet han som chefredaktør
sammen med sin medredaktør Lars
Hedegaard stod bag journalist Lars
Villemoes´ afsløringer af banden og
dens venstreorienteret



baggrundsmiljø til stor bitterhed for
avisens journalister. Wivel kom
senere til Berlingske Tidende og
blev udenrigsredaktør og optaget i
chefredaktionen fra 1990. I 1992
blev han ansvarshavende redaktør
på Weekendavisen. I 1998 gik han
til Berlingske Tidende som bladets
nye chefredaktør. Som
debatredaktør ved både
Weekendavisen og Berlingske
Tidende havde jeg Peter Wivel som
chef, og i begge tilfælde udviste han
stor loyalitet over for mig i de opgør
om venstreradikalisme og
kommunismen, som jeg stod for.
Der var enten tale om intellektuel



smidighed eller måske et oprigtigt
ønske om at tage et opgør med sine
egne gamle radikale holdninger,
som han aldrig kommenterede
offentligt. Selv ikke når han skrev
om disse forhold fra 1970erne som i
hans bøger om tysk terrorisme
»Baader-Meinhof. 30 år med tysk
terror« (2007) og »Drabet på Petra
Kelly – en historie om Murens
fald« (2009). Senere blev Peter
Wivel ansat på dagbladet Politiken,
hvor han pludselig viste sig som
kulturradikal.

Elle-Kari Höjeberg blev ikke
sigtet for noget i retsopgøret med
Kröcher-banden og de cubanske



spioner og terrorister. Mens andre
kom for retten, så skaffede
Höjeberg sig landets bedst kendte
forsvarsadvokat, den tidligere
kommunist og leder af den svenske
flygtningehjælp Hans Göran
Franck, og undslap sigtelse og
omtale. Hun kom ind i Sverige TV
og Radio og er i dag redaktør for
Sveriges TVs musikkanal P2, som
står for institutionens musik.
Hendes navn blev aldrig nævnt i
sammenhæng med terroristsagerne
i Sverige og i bøger og artikler fik
hun dæknavne. Elle-Kari Höjeberg
har fået fremsendt manuskriptet og
skriver følgende:



»Bäste Bent,

Jag har nu läst ditt manus och vill
framföra följande;
Jag har aldrig tillhört någon cell för
kubanska spioner, jag har aldrig
haft kontakt med tyska terrorister
och jag har definitivt inte deltagit i
något olagligt, vilket du insinuerar,
avsiktligt eller oavsiktligt i din
framställning. Det verkar i din text
som om jag har en aktiv och
ledande roll i något som jag över
huvudtaget inte känner till.
Det enda jag kan bekräfta är
följande;
Jag heter Elle-Kari Höjeberg och är
dotter till Elly Jannes som var



journalist och författare. Jag gjorde
under åren 1975 och framåt ett
antal reportageresor till södra
Afrika och var även aktiv i Södra
Afrikagrupperna. Jag hade tidigare
varit sympatisör till Förbundet
Kommunist och även skrivit i deras
tidning under pseudonym, vilket
var gängse kutym i vänsterpressen
vid denna tid.
Jag var gift med Tómas Okusono
Martinez och greps tillsammans
med honom av säkerhetspolisen i
vårt hem den 1. april 1977. Jag
häktades aldrig och blev heller
aldrig åtalad. Utredningen mot mig
är nedlagd sedan mer än 35 år



tillbaka.
Detta är fakta i målet.
Skrivningarna i din text utgör en
allvarlig kränkning av mig, min
avlidna mor och min heder. Jag
utgår från att detta inte är avsikten
med din bok.
De påståenden du gör om mig eller
min mor är genomgående just
påståenden och ingenting annat.
Jag vill därför be dig ta bort våra
namn och alla referenser till oss i
boken.
Om du inte tillmötesgår denna
begäran vill jag att hela denna
kommentar publiceras i boken.

Med vänlig hälsning,



Elle-Kari Höjeberg
Kanal- och utbudsansvarig P2/
Head of Channel P2
Sveriges Radio
10510 Stockholm«

JØRN BRO

Jørn Bro var PETs souschef under
Ole Stig Andersens ledelse. Han
blev siden politimester i Glostrup
indtil sin pensionering i 1990. Jørn
Bro er i dag en kompetent
kommentator om
efterretningsforhold i dansk presse.

JAIME OKUSONO MARTINEZ

Jaime Okusono Martinez forsvandt
sporløst for offentligheden. Han var



uden tvivl drevet af et oprigtigt
ønske om at ændre forholdene i
Mexico ligesom sin bror Tomas og
mange, mange andre fra
Latinamerika.

GUNNA HØJGAARD

Gunna Højgaard fastholder, at
Jaime var ganske uskyldig, og at
hun selv og de andre danske
aktivister intet vidste om Jaimes
egentlige opgave. Leif Christensen
bor stadig i huset på Sæbjørnsvej,
hvor Jaime i sin tid havde base.
Ingen af dem vil oplyse om, hvor
Jaime opholder sig. Susanne
Mølmark vil ikke medvirke til
interview.



 

JAN STAGE

Jan Stage blev en af landets mest
læste krimiforfattere op gennem
1980erne og 1990erne og tilmed
forfatter til en meget læst
selvbiografi »Og ham der slår på



tromme« (1999). Her fortalte han
dog ikke den fulde sandhed om sit
arbejde på Cuba i bogen. Stage var i
sin ungdom kommunist og startede
sin journalistiske karriere på DKPs
dagblad Land og Folk. Her fik han
et legat, som sendte ham til Cuba i
1963. Her opholdt han sig de næste
otte år. Fra 1967 arbejdede han som
Latinamerika-korrespondent for
Information. Mellemamerika var
Jan Stages hjem indtil midten af
1970erne, hvor han tog tilbage til
Danmark. Først sent fortalte han i
en artikel i Information, at han
havde arbejdet for Cubas
sikkerhedspoliti (Nogle knogler i



Eucalyptuslunden Information 9.
oktober 1992). I den tyske forfatter
Jürgen Schreibers bog: Sie starb wie
Che Guevara. Die Geschichte der
Monika Ertl ( 2009) fortælles det,
at den revolutionære Monica Ertl i
1971 dræbte en sydamerikaner i
Hamborg, der havde været med til
fange revolutionshelten Che
Guevara. Jan Stage var ifølge
Jürgen Schreiber chauffør for
Monica Ertl. På den anden side
skrev Stage i Information i
begyndelsen af 1970erne kritiske
artikler om netop Cuba, som fik det
revolutionære blad Politisk Revy til
at kræve ham fyret. Det er muligt,



at han blev mere realistisk, men
man kan ikke afvise, at det var et
røgslør og at han stadig
samarbejdede med Cubas
efterretningstjeneste. Når man
spørger tidligere PET-folk afviser
de, at de kender noget til Stages evt.
forbindelser til Cubas
efterretningstjeneste.

Norbert Kröcher blev udvist fra
Sverige til Tyskland og fik i 1981 en
dom på 11 1/2 års fængsel. Han blev
frigivet allerede i 1989 og kastede
sig derefter over teater og anden
kreativ arbejde. Han bor
sandsynligvis i dag i Berlin, og han
har aldrig i offentligheden beklaget



sine planer og handlinger.

Jan Guillou er en af Sveriges mest
succesfulde forfattere og debattører.
Hans selvbiografi »Ordets makt och
vanmakt« (2009) blev anmeldt
positivt over alt i svensk presse. Det
viste sig imidlertid, at han havde
løjet om dele af sit eget liv – ikke
mindst sit samarbejde med KGB.
Efter offentlig debat måtte han
omarbejde dele af sin selvbiografi.
Guillou var aktiv fra slutningen af
1960erne i den palæstinensiske
gruppe DPFLP, der var en
søsterorganisation til terrorgruppen
PFLP. Selv om det er påvist i den
svenske debat, at han støttede



denne gruppe og havde et
samarbejde med KGB, har det ikke
synderligt svækket hans position og
popularitet i Sverige og Danmark.

Carlos alias Sjakalen alias Ilich
Ramirez Sanchez blev født i
Venezuela og sidder i dag i fængsel i
Paris. Han er dømt for mord på 11
mennesker og for at have såret 150.
Han var den mest berygtede og
berømte terrorist i Europa og havde
nært samarbejde med både
palæstinensiske og tyske terrorister.
Han synes ikke at have fortrudt sine
gerninger.
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oktober 2009. Sags nr. 2009-231-
0067. Ikke alt er udleveret, så en
række klassificerede dokumenter er
stadig i ministeriet. Således er
dokumenter udarbejdet af en
myndighed til brug for møder
mellem ministre ikke medtaget.
Derimod ligger der i ministeriets
sager en række rapporter og
konklusioner fra PET om sagen.
Heller ikke et dokument udarbejdet
til regeringens sikkerhedsudvalg er
blevet gjort tilgængelig. Endelig er
en række dokumenter om
samarbejdet med andre landes
myndigheder forblevet hemmelige.
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PET har ved skrivelse af 17. maj
2009 journal nr. 2008-005-72/adz
givet adgang til sager vedr.
Mexicaner-sagen. Der er sket en
vurdering af PETs arkiver og en
række dokumenter er blevet
nedklassificeret. En del af PETs
dokumenter er der ikke givet
adgang til, nemlig sager om enkelte
personer, om medarbejdere ved
PET, om forholdet til andre landes
myndigheder og sager af betydning
for rigets sikkerhed. Det er et krav
fra PET, at man ved offentliggørelse
anfører, at notitser og notater er
udfærdiget af medarbejdere hos
PET og således ikke nødvendigvis er



udtryk for PETs vurderinger.

I alt er sagen i PETs arkiv på 4.000
sider, hvoraf PET har frigivet godt
halvdelen ifølge skrivelse fra PET af
21. marts 2011 journal nr. 2008-
1004-0212
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