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OLEG GORDIJEVSKIJ - Fastholder øt Jørgen Drøgsd,ahr modtog penge af KGB\_



OlegGordijevski

afdrarnatiseret
EkstraBladets
hovedkildei
KGB-kampagneni
stortinterview
med Information

) : -
r i  f : '

LONDON
AfPERKNUDSEN

For første gang siden Ekstra
Bladet súartede sin artikel-
serie om "KGB i Danmark"
den 2. januar, udtaler den
fhv. KGB-oberst og dob-
bg{agen!..Oleg Gordijevskij
sig i dag til et andet medre om
baggrunden for kampagnen,

I et,stort interview rnedl. ,
Information forsøger Gordi-
jevskij at afdramatiseie den
voldsomme debat, hans ud-
talelser om KGB'sl danske
kontakter har medført.

"Personligt mener jeg ikke,
der er grundlag for at rets-
forføþ nogen, for der va¡.
ikke en eneste spion i Dan-
ma¡k i süil med Norges Arne
Treholt", sigerhan.

.Om Jørgen Dragsdahl, In-

T

formations udenrigs- og sik-
kerhedspolitiske medarbej-
der siden 1976, siger Gordi-
jevskij, at der efter hans op-
fattelse "ikke er tale om, at
han har overtrådt loven".

Uden stadig at fremlægge
nogen .dokumentation fo¡, sin
påstand, fastholder Oleg
Gordijevskij, at Jørgen
Dragsdahl af KGB blev be-
tragtet som en agent, og at
han modtog betaling fra
KGB ved hemmelge møder i
udlandet.

Gordijevskij siger, han er
,¡ked af", at, det er kommet til
en retssag mellem Dragsdahl
og Ekstra Bladet, og opford-
rer begge parter til at undgå
den. Han mener, at Drags-
dahl viÌ tabe en injuriesag,
"fordi der vil blive fundet ve.

' je til at bevise påstandene".
Men stod det til Gordijevskij
skulle der ikke graves mere i
'denne sag. ,'Det tilhører for-
tiden". Ì

Han understreger, at han
"ikke vil gøre sig til dommer.
over de mennesker, der på
den ene eller den anden måde
blev involveret, i KGB's akti-
viteter i Danma¡k:

"De fleste af de mennesker,
jeg har nævnt, var vældig
flinke. Det var kun halvhjer-
teü, de støttede KGB, og of-
test uden at forptå, hvad det
var, de foretog sig. Det er og-
så grundelr üil, at jeg slet ikke
har nævnt deÌn; so¡qi særlig
grad var uskyldige; menn€-
sker, som kun sporadisk op-
træder i KGBts dokumenter.
Men til slut besluttede jeg
mig for at nævne de folk, sorn
der er tonsvis af papirer på,

, fordi jeg behøvede dem som
illustrative eksempler".

Hvad angår forsøgene på
at miskreditere ham, siger
Gordijevskij: "När man be-
skylder mig for at lyve, er det.
fordi man ikke bryder sigom
at høre sandheder,, som er en
smule ubehagelige..

I øwigt understreger Oleg
Gordijevskij, at han ikke har

, modtaget'þetaling fra Eksüra
Bladet, og at avisen Ìrar cite-

, rethamkorrekt. :

Side 10-11:
Gordijevskij taler ud



Gordijevs$ taler ud
Tidligere KGB-oberst og dobbeltagent Oteg Gordijevskij forsøger i dette int.rd"*
med Information at afdramatisere oplysningeme i Ekstra Bladets kampagne om

danske KGB-kontakter. "Der fandtes ingen spioner i Danmark i stil med Arne
Tïeholt i Norge og Jørgen Dragsdahl foretog sig efter min meningintet ulovligt,.,

siger Gordijevskij. Uden at fremlægge nogen dokumentation for sin påstand,
fastholder han, at Dragsdahl af KGP blev betragtgt sgm en agent, der blev betalt

ved hemmelige møder i udlandet
LONDON
PERKNUDSEN

'Alt er nu arrangeret med
hensyn til Deres interview
med Mr. G.". står der i tele-
faxen fra A.M. Heath, et min-
d¡e firma i det centrale Lon-
don, hvis ansatte titulerer sig

"Iitterære agenter.. Deres ar-
bejde består i at varetage en
række forfatteres interesser
og i .Mr. G."'s tilfælde inde-
bærer det. at hans fulde navn
ikke står at læse på en tele
fax, som sendes ud i byen til
en ukendt hotelreception.
Især ikke, når faxen oplyser
tid og sted for modtagerens
mødemed,'l!f¡. Q....

"Ja, ieg tager stadig mine
forholdsregler", siger den tid-
Iigere KGB-oberst og dob-
beltspion Oleg Gordijevskij,

' da vi dagen efter mødes på et
trangt kontor med udsigt til
en af Londons mange bag-

I gårde. Til stede er desuden to
, af hans lÍtterære agenter,
som på skift overværer sam-
talen. Også det er tilsynela-
dende oen forholdsregel,,.

Gordijevskij er iklædt stil-
fuldt blåt jalkesæt, lys skjor-
te og slips. Hans briller ligner
vinduesglas, men det falske
skæg har han ladet blive
hjemme.

"Det bruger jeg som regel
kun, hvis jeg skal fotografes
til de britiske medier. KGB
ved selvfølgelig godt, hvor-

r dan jeg ser ud, men folk i det
kvarter, hvor jeg bor, skal
helst ikke vide, hvem jeg er.
Da jeg blev fotograferet til
Ekstra Bladet nøjedes jegt
med at tage en stor russisk
pelshue på. Det er min for-
klædning..

Etdobbeltliv
På'sin vis lever Gordijev-

skij således stadig et dobbelt-
liv. Efter sin flugt til Vesten i
1985 fik han ikke blot politisk
asyli Storbritannien, men og-
så en ny identitet. Han bor nu
sa¡nmen med sin kone og to
døüre på en hemnielig adresse
et sted i England. Til sine nye
naboer har han fortalt, at han
stammer fra þskland.

Men sandheden om Oleg
Antonovitj Gordijevskijs
livsforløb er i korthed denne:

Han blev t'ødt i Moskva
den 10. oktober 1938. Hans
fa¡ var KGB-officer, og det
var ha-, der i 1961, sarrrme år
som Berlinmuren blev opført,
skaffede ham i praktik pã den
sovjetiske ambassade i Øst-
berlin; året efter trådte han
ind i KGB. Derpå tuþe r,o
perioder i Danmark (1966-?0
oo 1972-781. hvor han under
dække af diplomatiske titler
var udstationeret som
KGB-officer på den qovjeti-
ske ambassade i Kristiania:
g a d e i K ø b e n h a v n . I L 9 7 4
blev han rekrutteret som
dobbeltagent af den britiske
efterreüningstjeneste M I-6. I
1978 vendte han tilbage til
KGBs hovedkvarter i Mosk-
va, hvor han arbejdede i
Skandinavien-afdelingen i
Første Hoveddi¡ektorät, der
tager sig af spionage i ud-
landet. I 1982 blev han på ny
rudstationeret, denne gang i
London, først som KGB-
oberst. senere som konstitue-
ret britisk KGB-chef. Men i
sommeren 1985 måüte han
under dramatiske omstæn-.
digheder flygte, da han under
et ophold i Moskva følte jor-
den brændeunder sig. Dahan
senere, i sikkerhed i London,
kunne fortælle om sine 11 a¡
som dobbeltagent, blev han
udråbt til en af Vestens vig-
üigste spioner i efterkrigsti-
den. Men sin familie havde
Gordijevskij måttet efterla-
de i Moskva og den fik først,
udrejsetilladelse efter det
mislykkede kup mod Mikhail
Gorbatjov i august sidste år
- et kup, som Gordijevskij i
øwigt forudsagde med for-
bløffende præcision i en a¡ti-
keliThe Sunday Tímes mere
end et halvt år før, det fandt
sted.

Stadig dødsdømt
I dag siger Gordijevskij, at

han betragter udviklingen i
Boris Jeltsins Rusland med

"behersket optimisme", om
ikke andet, så fordi han har
besluttet sig for at være opti-
mist. På den anden side kan
han konstatere, at den døds-
dom, der i 1985 blev afsagt
over harir, stadig står ved

magt. For nok er den kolde
krig er forbi, og nok er Sovje
tunionen opløst, men KGB
eksisterer stadig:

"Ikke en eneste ansat i
KGB er blevet, afskediget.
Der er fortsat to hele afde
linger, som udelukkende har
til opgave at opspore af-
hoppere. KGB-officererne i
disse afdelinger er mere op-
satte end nogen sinde før på
at vise, at de foretager sig no-
get, så de ikke miSter deres
job., siger Gordijevskij. Han
ved bedre end nogen anden,
at, KGB-systemet forsat be
tragter ham sôm en 'lands-

forræder' - omend han selv-
sagt insisterer på, at det, han
i 1974 besluttede sig for at
forråde ikke var sit land, men
et totalitært regime, der kun
blev holdt ved magten ved
hjælp af brutal undeitrykkel-
se, frygt og tenor.

Gordijevskij stikker hån-
den ned i en stor sort taske.
der udover en lang telefax-
strimmel fra Ekstra Bladet
også rummer dagens udgave
af.The Times.

Han peger på overskiften
øverst på side 12: "Ruslandfrigiver de sidste politiske
fanger", star der. 'Men hvad
med folk som mig?", spørger
Gor¡ìijevskij. 'Jeg er stadig
dødsdømt..

I Times-artiklen optræder
en anden fremtrædende l¿si-
de-k¡itiker af det hemmelige
sovjetiske politi, den tidlige-
re KGB-general og chef for
Første Hoveddirektorats
udenrigsspionage, Oleg Ka-
lugin, der p.t. rejser rundt i
USA og beretter om sin for-
tid i KGB. Kalugin er citeret r
for en bemærkning om, at
"Rusland i dag måske er det
frieste land i verden" efter-
som der "ikke er nogen kon-
trol med medierne, ingen re-
striktioner hvad angår men-
neskerettighederne og ingen
politiske fanger".

Russemesfrygt

"Det er selvfølgelig en
s-tærk overdrivelse., sÍger
Gordijevskij. "I princippet
kunne en KGB.officer. der
bærer våben, skyde mig ned
på åben gade den dag i dag.

Derfor tager jeg mine for-
holdsregler. Jeg er naturlig-
vis ikke nogen Salman Rush-
die, der hele tiden risikerer at
blive dræbt af en fanatisk
muslim. Jeg bor i en civilise-
ref stat, som Rusland har
stor respekt for. Og jeg ved,
hvor svært det vil være at få
de russiske myndigheders til-
ladelse til et attentat imod
mig på britisk jord. Så risiko-
en er hypotetisk, ja, men den
er der".
_ Oleg Gordijevskij lægger
The Times tilbage i éin ta-s-ke.
I et andet afsnit i den artikel.
der har fanget hans interesse.
sta¡ der:

"Mange liberale. russere
frygter, at republikkens nu-
værende bestræbelser på at
opfylde de højeste standa¡-
der hvad angår overholdelse
$ menneskerettighederne
Kun repræsenterer et isoleret
øjeblik i landets historie.
mens det svinger fra tota-
litær kommunisme til en
form for neo-f ascisme..

Samme dags udgave afThe
Times kan også berette, at
Boris Jeltsin under et besøg i
Paris har advaret Vesten om.
at han "føler ånden i na-kken
fra folk i sorte og brune skjor-
ter". trIvis den vestlige hjælp
til de russiske reformer kom-.
mer for sent, "yil der dukke
en rlik¿¿¿o" on., spår den rus-
siskepræsident.

Gordijevskij har derfor si-
ne gode grunde til "at vu¡de .
re situationen nøje". En op-
hævelse af hans dødsdom vil
ikke uden videre føre til, at
han vender hjem til sit fædre
land. Han paralleliserer til si-
tuationen i Rusland i 1917:

"Efter. ma¡ts-revolutionen
ogZarens fald følte allq at de
havde vundet friheden, men
så kom oktober-revolutio-
nen..,.(,

Blandede følelser
Oleg Gordijevskij har -

indtil den igangværende
kampagne i Ekstra Bladet
om 'KGB i Danma¡k" -. væ-
ret üilbageholdende med at
give mere præcise og detalje.
rede oplysninger om sin tid i
KGB - og om de danskere,
der på den ene eller den anden



OLEG GORDIJEVSKIJ - Efter sin flugt tilVesteni 7-985 har Oleg Gordijeuskij ikh.e blot fliet politísk asyli Storbritannien^ Hanhør
ogsd' fd,et en ny i'dentitet. Derþr optræder hnn pd billeder i den britiske presse stadig med. falsk- skæg, rnens høn i Ekstra Bladet nøjes
med. øt tage en stor russisk pelshue pd. 
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Nordþø

Artiklerne i Ekstra Bladet
viser, at Gordijevskij har
skiftet holdning på dette
punkt siden 1990. Det giver
han denne forklaring på:

"I de første år efter min
flugt var det min kones og
mine børns sikkerhed. der bel
kymrede mig over alt andet.
De tilbragte seks år og to må-
neder under uafbrudt over-
vågning af KGB. Fysisk
overvågning! To - tre biler!
Dag og nat! 24 timer i døg-
net! u.

Gordijevskijs ivrige, men
afdæmpede stemmeføring
ha¡ fâet et aggressivt islæt:

måde stod i kontakt med -

ogleller bistod - den sovjeti-
ske efterretningstjeneste.

I 1990, da han sammen
med Cambridgehistorikeren
Christopher Andrew udgav
et over ?00 sider stort histo-
risk v¿erk om "KGB 

- dets
agenter og hemmelige virke",
sagde han til Morgenavisen
Jyllands-Posten: 'Der er
grænser for, hvad jeg kan si-
ge om dette emne. BegYnder

jeg aü fortælle konkret om
grupper, partier og personer,
der blev udpeget som mål, og
om de tjenester, de $orde,
går det for vidt. Jeg har intet
ønske om at skabe problemer
for politiske ledere og politi-
ske partier, bl.a. fordi det var
KGB, der fik dem til at gøre,
hvad de giorde og sige, hvad
de sagde. Det va¡ KGB, der
rykkede ind og korrumperede
et godt samfund som det da¡-
ske..

"Det siger sig selv, at jeg
ikke ville foretage mig noget,
der på nogen måde kunne for-
værre mulighederne for at få
min famiìie frigivet, så det
var skam med meget blande-
de følelser, jeg udgav bogen.
Og rent faktisk besværlig-
gjorde den bestræbelserne på
at opnå udrejsetilladelse... På
den anden side er jeg nu for-
fatber og historiker, så det
var også vanskeligt at opgive
bog-projektet".



Kender detaljerne
Gordijevskij fortæller,

hvordan han lige siden 1985
er blevdt opsøgt i England af
folk, der ville have ham til at
fortælle mere om KGBs akti-
viteter i deres respeküive lan-
de.

oI de fleste tilfælde kunne
jeg kun sige noget generelt,
men når det gjaldt KGB's ak-
tiviteter i Danmark. kendte
jeg praktisk talt det hele ned
i mindste detalje. Jeg opholdt
mig 10 år i Danmark. Jegvar
dybt involveret i KGBs ope-
rative arbejde. Jeg opdyrke-
de og rekrutterede agenter,
Jeg udarbejdede planer for
diverse KGB-operationer.
Jeg mødtes med 'illegale'

KGB-kontakter. I slutningen
af. L974 blev jeg næstkom-
manderende på KGB-statio-
nen i København, hvilket be-
tød, at, jeg også var med til at
uddanne nye KGB-officerer.
Og efter min afrejse fra Kø-
benhavn i 1978 var jeg i tre ar
med i ledelsen af Skandina-
vien-afdelÍngen i KGBs ho-
vedkvarter i Moskva. Så jeg
havde selvsagt meget at forl
tælle allerede dengang".

Der var imidlertid kun
spredte bemærkninger om l
danske forhold i værket fra.
1990. Arne Herløv Peter- r
sen-sagen blev n¿e',¡nt. Og der
var en enkelt sætning om Den
række kontakter i Sociali. ,
stisk Folkeparti, herunder en
agent af en vis betydning,
som havde kodenavnet
'Va¡t'..

Gordijevskij bekræfter, au
han - da jagten på'Vart' gik
ind i den danske presse - be-
sluttede sig for at sløre hans
identitet. Han sagde, at det
påsçldende SF-folketings-
medlem havde deltaget i den
lpanske borgerkrig, og at
han va¡ død. Først nu - i Ek-
stra Bladets a¡tikelserie -
har Gordijevskij sat navn på'Va¡t'. Deü var den nu
8l-årige Holger Vivike (der
pure afviser at have været
agentforKGB).

Ingen dansk Treholt
Oleg Gordijevskij siger, at

han efter genforeningen med
sin familie i England begynd-
te at udvide sine aktiviteter
som forfatter og skribent. I ,
november sidste ar udkom på l
engelsk en bog med interne
KGB-dokumenter under tit-
len "Instructi.ons from the
Centre: Top Secret Files on
KGB Foreign Operøtions
197&1985.. I april kommer
endnu en bog kafdet ,More
instructions from Centre....".
Den vil indeholde en del do-
kumenter vedrørende danske
forhold. ,Men ingen store
sensationer om danske en-
keltpersoner", siger Gordi-

jevskij, der også er i gang
med at skrive sine personlige
erindringer.

På dette tidspunkt i samta-
len føler Gordijevskij trang
til at understrege, at han

"ikke vil gøre sig til dommer
over" de danskere, der på den
ene eller den anden måde blev
involveret i KGBs aktivite.
ter.

"Persorùigt mener jeg ikke,
der er grundlag for aü rets-
forfølge nogen, for der var
ikke en eneste spion i Dan-
mark som Arne Treholt. Han
var til gengæld en ond mand,
der bevidst solgte hemmelige
vestlige sikkerhedsoplysnin-
ger til KGB. Han kom til alle
de konspirative møder, men
det var der tilsyneladende
ikke nok penge i, så han solg-
te sig også til den irakiske ef-
terretningstjeneste.... Såvidt
jeg ved, var Da¡mark ikke
udsat for noget lignende,
omend jeg ikke kender noget
til, hvad GRU (den hemmeli-
ge sovjetiske militære efter-
retningstjeneste, red.) fore
tog sig. Strukturen var nem-
Iig sådan - ikke ba¡e i Da¡r-
mark, men overalt i verden -
at GRU og KGB iì<l¡e ud-
vekslede informationer. Det
er egentlig et meget interes-
sant fænomen, at der i en uo- ,

sagt til Berlingske ndend.åi
at 'afhoppere, der ikke læn-

DJeg var en agent for dem,
men efter úo - tre ârs debrie-

I f,ng har der ikke været nogen' kontakt. Jeg vil ligefrem rro,
] at d9r er myndighedspeiso-
I ner i såvel Eanmark som
I Storbritannien, der ikke brv-

der sig om, at jeg taler med ãe
danske medier. Men jeg er
ñ'ldstændig uafhænig. 

- 
Og

det er nu engang'sværl at gõ
re alle mennesker glade".

-Gordijevskij siger, det og-
så er 'en halv løgn", at han
har givet Ekstra Blâdet "eks-klusive rettigheder. til at vi-
derebringe hans oplysninger:

'Sagen er den, at Vladimir
r Pimonov (den ene af Ekstra

pþ{ets journalister bug
KGB-serien, red.) var en rer
kendt dissident, der kæmpe
¿lc for at skabe en fri p".rrì i
sit eget totalitære samtun¿.
inden han kom til Danmark.
Så han-er en person, der for-
stå¡ det russiske samfund.
KGB og det kommunistiske
systems natur. Han kendte
mig via BBCs Wortd Service
og spurgte, om han kunne fá
lov til at skrive historien om
"KGB i Danmark.. Som jour-
nalist i Sovjetunionen var pi-
monov ingen begynder, men
det var han i Danmark, så jeg
endte med at sige ja tü at gø.
re rlâm ctenne personlige tje
neste. Senere kom Jakob An-
dersen (den anden af Ekstra
Bladets journalister, red.)
med på projektet. Han min-
dede mig om, at han som en af
de allerførste journalister
havde skrevet til mig efter
flugten i 1985 med àmod-
ning om et interview. Jeg vid-
ste også, at hans a¡tikler om
Weibel-sagen (den danske
forretningsmand Bent Wei-
bel, der var indblandet i indu-
strispionage til fordel for
KGB, red.) havde været gode

gere har nogen værdi for ef-
terreüningsvæsenet, ofte be-
g¡nrder aü forestille sÍg ting
o€ sager, nå¡ de ikke længere
er i mediernes søgeþ". E¡
14dan udtalelse udlægger
Gordijevskij som rd¿lsuli(.
fraPinchersside: 

-
talitær stat var to parallelle
og af hinanden uafhængige
efterretningstjenester. ¡õg
ved, at GRU havde dygtigã
folk i Danmark. Jeg ved også,
at de havde gode kontakter.

i Men var det til militærfolk?
Var det til regeringsmedlem-
mer? Eller blot til journali-
süer, der skrev om militære
forhold? Jeg ved det ikke..

Hvorfor skulle jdg lyve?
Gordijevskij lægger ikke

skjul på, at reaktionen på
hans udtalelser til Ekstra r
Bladet har overrasket ham:

'I fuevis har man sagt: l
FortæI, fortæI, fortæI. Og nar
jeg så starter med at fortælle I
nogle få udvalgte detaljer, rå-
ber man straks: Løgner, løg-
ner, løgner. Der er jo Íngen lo-
gik i det. Hvorfor skulle jeg
lyve? De fleste af dem, jeg
ha¡ nævnù, er fuldsùændig u--
spændende personer. Jørgen
Dragsdahl (Informatións
ulgnrigs- og sikkerhedspoli-
tiske medarbejder siden
1976, ¡ed.) var en talentfirld
og interessant person, men
ikke af en stor kaliber. Nej,
når man beskylder mig for aú
lyve, så er det fordi man ikke
bryder sig om at høre sandhe.
der, som er en smule ubehage
lige".

_ D9t irriterer tydeligvis
Ç6¡dijevskij, at der gøreslor-
søg pà at drage hans tro-
værdighed i tvivl. Den briti-
ske spion-forfatter Chapman
Pincher ha¡ for eksômpel

oJeg var i stand til at de
mentere hans teori om, at den

r såkaldte 'femte mand' i deni b¡itiske Cambridge-spion-
IT_C -var den tidligere
Ml-5-chef Roger Hollis. Íed
en tilfældighed sad jeg inde
med oplysninger.om, at deù
var John Caimcross. Men det
har Pincher og et par andre
spion-forfattere, som ikke er
sgrligt dygtrge, aldrig til-
givetmig".

n!i,i+.+.n{rist e,ffiÊgßRç
.u,oroJ9vskrJ ryste¡ også

pa novedet over mistanken
om, at han 'gør det for penge
nes skyld' - at han skulb ña-
ve modtaget store pengebe
løb for sine afslø¡inger:

,Nonsens., siger han. ,Ek-
stra Bladet ha¡ ikke betalt
mignoget somhelst. Det blev
end ikke diskuteret; da jeg
begyndte at tale med dem. Ei
de! ikke mærkeligt Jeg for-
tæller lidt om tolpen ãf is-
bjerget af KGBs aktiviteter i
Da¡mark. Og hvad sker der
sâ? Man beskylder mig for at
fJ¡ve ved selu at fremsætte en
løgn om, at jeg gør det for
pgngenes skyld. Det er jo
ufatteligt. Jeg har åbenbart
ikke lært nok om dansk logik
i de ti år, jeg va¡ i Danma¡k-..
.. Gordijevskij siger, at han
uil{e er - og egentlig aldrig
har været - ansat af MI-6.
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og korrekte. Så jeg
kob Andersen for at
hurtigtarbejdende og
dig undersøgende
Under mine lange
med dem, spurgte do
om jeg ville vente mod
med and¡e medier, til
de trykt de fleste af
tikler, og det sagde j
fordi det va¡ så
materiale. der skulle
des. Mere ligger der
det..

Moralsk
I et svar på et

fra den tidligere K
Danmark. Mikhail
(offentliggjort, i I
den22.januar) har Oi
dijevskij i et indlæg i
Bladet (25. januar)
at han også har sine
motiver til at tale
KGBs aktiviteteri

'Ja. man rnå
stå, ikke bare os
ogqå polakkerne, tj
ukrainerne... Vi føler
vi deltager i en vi
ralsk, etisk, politisk
logisk omvæltning.
de tidligere
er der opstået en
bat om. hvordan
forholde sig til de
terretninþstjenesters
delere'. Det er en
har splittet
le. Nogen ønsker
åbnet og offentliggi
få renset sig selv
sa-fund for den
de har været udsat for
ser ingen grund til at
i fortiden. Hvad mig
går, så har jeg brugt
det halve af mit liv på
ve disse
jeg føler ikke rigtig, I
deltage særligt meget
moralske renselsesl
På den anden side
inde med en viden
KGBs aküiviteter
den danske
tur. Ikke såmeget
britannien, godt nok,

repræsentation af K
Danmark. Før og
Den Anden V
KGBs aktiviteter i
relativt begrænsede.
ser i hvert fald den
som jeg har foretaget
givelsen af mine
fra slutningen af
viklede det sig til et,
med 23

ningsagenter' for

il¡l¡c on aøanlu

det spørgsmåI", siger
jevskij. rPe¡ dsf s¡'rt

GRU-folk i
legale' KG
mit motiv ha¡ alene
hiqqlpe,Dan'park.lil
me igennêm dennei
sesproces véd at
nogle udvalgte
eksempler på KGB'o
teter<.

Men kan
oplysninger ikke
tes som eü udslag af
lelse over for
på den ene eller
måde har været i
med KGB?
bevidst eller
støttet et .system,
dømthamselvtil

>Jeg er glad for at

for mig at få sagt De I
de mennesker, jeg har
va¡ vældig flinke.
kun halvhjertet, de
KGB, og oftest ur
stændig at forstå,
var, de foretog sig. f
så grunden til, at jeg
har nævnt dem, som
grad var uskyldige,
sker. som kun
træder i KGBs
Men ùil slut
mig for atnævnede
der er tonsvis af
fordi jeg behøvede
illustrative

Definitionenpå
qnpåvirkni

En af de personer,
jevskij ikke hax
Torben Krogh, ti
redaktør på såvel
tion som det for
kede SF-dagblad,
Han beskrev for
kommentar her i
Ekstra Bladets
hvordan han i en
række i 1970erne
månedlig frokost
Gordijevskij. Torber
var godt klar over;
venlige sovjetiske
desek¡etær
KGB. Han
åbent. at hans
Gordijevskij satú,e
det, han skrev.
form for påv
te britiske og
plomater sig af.

"Men hvad nu",
ben Krogh, "her i
dage af 1992,
Bladet er begyndt
'KGB-agenter' i
medieverden? Er
Jeg - og m¿mge
bredt spektrum af
ske medieverden -
forstået? Var det
ligt, ja nærmest
ligt, at vi brugte I
sætte os ind i. hvad
jetiske tankegang
det sig nu, at vi i vi
den gjorde os til

gl nu alle hænges ud som agent-begreber
ngsagenter', for der- ra Bladets a¡tikler

dermange förskelli-" nå¡ første del af ordet
Fnges - at stå tilbage
ågenter. Hvad der jo
gr stærkt af det lanet
*pændende'spion'.. 

-

er naturligt at lade
gå videre üil
selv. Var Tor-

, efter hans opfat.
on 'påvirkningsagent'

Ëi, han skriver om votes
r er fuldstændie kor-
Og Center (dvs. kGBs

varter i Moskva, red.)
a at gøre ham til en
men jeg karr sige, at

kc selv brød mig om det,
han va¡ sâdan en flink

Jeg blev ved med at
rapporter hjem om

men holdt mig på en'linie: På den ene side
jeg, at jeg dyrkede

og at han var en god
kt. På den anden siide
g Center om ikke at
mig til at gøre ham til
rt, fordi han ville være
_è--.
Torben Krogh uar ín-,?

ikke efter min
svarer Gordijev-

fidentiel kontakt
rtræbelserne på at fin-
af, hvordan Gordiiev-

snvender agent-begre-
lmmer vi i samtalen os-
pÂ den nu 8l-årige radi-
politiker Meta 

-Ditzel.

nder dæknavnet 'DA-

uktiv i den kommuni-
dominerede Samar-

red, og på et tids-
i 1977, fik KGB-office,
rnislav Tjebotok (i Ek-
adet kaldet hendes 'fø-
rfficer') hende til at
et brev til den davæ-

på "kontak-
9g >gpig¡g¡rì,

er disse be
- og hvil-

er der mellem
úndelige anvendelse
ord og KGBs brug af

B's tekstbøger", si.
, Dopererer

Dageùter<, 'konf-i-
kontakter", omål for

og 'operative
Deü sidste er det

niveau - det kan være
'oller et tilfældigt be

Bliver en person

"mål for opdJ¡rk:
,han ende med en-

blive 'konfidentiel
eller 'agent.. Og
og "påvirkningsa
praktisk talt det

det går mere på, om
er beskæfti-

skribentvirksomhed,
,  l ( ,

væreenrigtíg agent,
opfattelse af begre.

det ifølge Gordi-

nkal være et elemenù
. Der skal for-

også udbetales pen-
skal fore.

bende og systema-
er det en 'r¿gg¡f,..

kon-
imod. bliver ikke af-

dlsciplin og der bliver
I udbetalt penge. Så-

KGB begreber-

ui nu vender os til
firagsd.øhl sd.uar han

besk¡evet som "entiel kontakt" i
dokumenter. Hun va¡ Dragsdahl

for Fred og I

rovergreb mod menne
i USA. Da

amerikanske præsi-
immy Carters hustru.
der blev protesteret

l)itzel satte sit eget
rA et brev, der va¡ fãr-
af KGBs afdelins for.GBs afdeting for

tion (Første Ho-

KGB's tekstbø-
/VAl

Dem?
talt om Torben

Meta Ditzel, og det
der foregik i min

dyrkningen af. Jør-
fandt sted ved

af mit ophold i
n, så mine oplys-

- Andenhö,ndsuiden?

"Nej, man kan godt kalde
det førstehåndsviden, men
det er ikke baseret på møder
medham..

- De hør øldrig mødt Jør-
genDragsdahl?

"Nej, men jeg har set rap-
porferne, sagsmapperne og
telegrammerne om ham. Og
jeg har talt med ha¡¡s kon-
taktpersoner i KGB, Sta-
nislav Tjebotok og Mikhail
Ljubimov. Og de sagde ikke
sá lidt. For de var begejstre-
de for ham, de va¡ fascinerede
af hans personlighed. Og de
var meget tilfredse med frem-
d¡iften i deres forhold til

torats Sektion A),
det en triumferendé

fra København
iMoskva.

hvad er Gordijevskijs
ige opfattelse af Meta
Var hu¡ - efter hans
- en 'påvirkniúgsa-

âbne Drev ul Ljubi- i
jeg, at jeg er me

med anvendel-

men hvis jeg bliver
om, hvad.7'eg vil kalde

var hun - realistisk
hjælpsom for

disse begreber. Hvad
Meta Ditzel kan jeg
þ, at KGB opfattede
fom en "konfidentiel



ham... Vel. man kan selv-
følgelig godt kalde det anden-
håndsviden, men da man
spurgte mig om den 'femte

mand' i Cambridge-spion-
ringen, så var mine oplysnin-
ger om Cairncross også base-
ret på'andenhåndsviden'.
Tilfældigvis fik jeg adgang
til en KGB-rapport med rela-
tion til 'den fjerde mand',
Anthony Blunt, og med den
som udgangspunkt kunne
jeg over for den britiske of-
fentlighed afsløre, at Cairnc
ross var 'den femte mand'.
Det fandt man meget overbe-
visende her i Storbritannien.
man var meget imponerede.
Jeg har som sagt også set
rapporterne om Drags-
da-trl.....

Ang.Ljubimov
Oleg Gordijevskij afbryder

et opfølgende spørgsmål og
siger:

"Husk venligst, at jeg ikks
har nogen fjendtlige følelser
over for Jørgen Dragsdahl.
Jeg har på fornemmelsen, at
det her bliver fremstillet som
en duel mellem Dragsdahl og
mig. Det ønsker jeg ikke, det,
skal være. Jeg har blot nævnt
Dragsdalrl over for Ekstra
Bladet som et typisk og illu-
strativt eksempel, og jeg bry-
der mig ikke om, at det ha¡
udviklet sig til en så stor hi-
storie. Det må skyldes, at
Danmark er sådan et lille
land, hvor stærke personlig-
heder og aviser har taget det-
te op på en meget lidenskabe-
ligmåde".

Hvad angfu Ljubimov, der
har betegnet hans oplysnin-
ger om Jørgen Dragsdahl
som Ddet rene opspind", siger
Gordijevskij:

"Da jeg hørte om hans re-
aktion, var jeg var med det
søtnme klar over. hvad han
følte. Han fornemmede. at
Dragsilahl : ttiú'iie i tñadi;i
fængsel! Han opfattêde mine
udtalelser som en anklage
imod Dragsdahl, men det va¡
det selvfølgelig ikke. Og det
burde Ljubimov have at vide,
så han süopper disse helt
ovematr¡rlige forsøg på at
forsvare og beslrytte Drags-
dahl. Det gørhan, fordi de to
godt kunne lí' hinanden".

Gordijevskij mener heller
ikke, at Ljubimov har mulig:
hed for at tale fuldstændig
frit:

'"Nogle ting taler han ret
frit onr, men ikke om det hele.
For selv de liberalt og demo-
Ìratisk indstillede mer¡ne
sker i Rusland - og Ljubimov
har et ønske om at være et sä
dant menneske - er stadig
bange. Deer bange for KGB,
der er intakt og af uændret
støffelse, Og de er endnu me.
re bange for'eü reaktionært
tilbageslag. Ljubimov gør jo i

sit åbne brev til mig sêlv op
mærksom på, at han var
blandt de personer, der skulle
feengsles i forbindelse med
det mislykkede kup. Så han
er selvføþlig ikks i sâmme
situation som mig, der kan
ùale frit om det hele".

'STOTI betyder støtte
Oleg Gordijevskij er helst

fri for at gå mere i detaljer om
de oplysninger, han har fra
Ljubimov og Tjebotok. Han
henviser til Ekstra Bladets
artikler om Dragsdahl og si-
ger, at han er kolÏekt citeret,

"Hvis jeg studerede mine
K GB.notesbøger nøjere, kun-
ne jeg sikkert finde flere de
taljer frem, men jeg har intet
ønske om at d¡amatisere det-
te yderligere.'Jeg er også ked
af, at det er kommet til en
retssag(.

Et af de KGB-papirer, der
er omtalt i Ekstra Bladets ar-
tikelserie er et dokument fra
den 13. oktober 1976. Det
omtaler en aldrig gennemført
plan om at infiltrere det dan-
ske udenrigsminisþ¡ium eg
statsministerium. I den for-
bindelse omtales kodenavne
ne på ni danskere, der kan
medvirke til gennemførelsen
af planen. I Ekstra Bladets
gengivelse af dokumentet er
de otte navne streget ud,
¡nens det niende'STOT' skal
stå for Jørgen Dragsdahl.

- Var det Dem, d.er skreu
dette dokument?

'Ja, jeg skrev det meste,
bistået af junior-officerer,
hvorefter Ljubimov redigere-
de det..

- Og det uar i 7976, to å.r ef-
ten De uar bleuet dobbelt-
agent?

,rJa,,.

- Vør det sd. også. Dem, der
fandt pd ko dena.u ne t'STOT' ?

"Nej, det va¡ Tjebotok".
- Da ui spurgte Ljubimou

onL na.unet i Moskuo" søgde
ha4 øt han ald.rig hør hørt det
før, og øt det ikke giuer nogen
mening, ej heller på.russisk?

,,Jamen, det kan jo være,
han har glemt det. Det kan jo
sþs., siger Gordijevskij med
ironi i stemmen.

- Me¿ hua.d betyder d,et?

"Støtte., siger Gordijev-
skij på dansk .,,Support".

- Huetn er d,e otte ønd,re?
'De fleste af dem har alle-

rede været nævnt i Ekstra
Bladets a¡tikler. Der er et par
navne, som endnu ikke ha¡
været offentliggjort - men de
er efter min mening ingen
store sensationer..

- Og De er íkke parat til at
fortælle disse naune nu?

'Nej, på grund af den af-
tale med Ekstra Bladets jour-
nalisüer, som jeg tidligere har
forklaret om..

- Jørgen Dragsdahl har i en
erkl,æring, huori han pure øf-
uiser at haue været betalt
agent for KGB, skrevet, øt
høn uør i USA frø juli 1976 til
august 1977. Så huord,an ka.n
høn optræde i en plan om øt
infiltrere Stats- og Ud.en-
rigsminísteríet i oktober
1976?

"Det, spiller overhovedet
ingen rolle. Det va¡ en plan,
der skulle række over adskil-
lige år - tre, fire, fem å¡, må-
ske ti fu. Men hvorfor kom
han med i det dokument? Jo,
mekanikken er ganske enkel
den.'^at når Center beder os
om at udarbejde en sådan
plan, bliver alle på den dan-
ske KGB-station bedt om at
komme med forslag tilnavne.
Vi vidste selvfølgelig godt, at
muligheden for at realisere
planen var yderst begrænset,
men i det mindste kunne vi
n€evne nogle af vores kontak-
ter. Det kunne jo være, at de
ville hjælpe osmed.et eller an-
det - g¡ve os nogle oplysnin-
ger om Udenrigsministeriet
f,eks..

Dragsdahlblev
Tjebotoks lærer

- Ouer for Ekstra Bla.d.et
har De beskreuet Jørgen
Dragsdøhl sorrL en rnegbf4so-
fistikeret a,gent<. Han sþulle
uære i stand tíl øt uidereud-
uiþ,Ie de informøtíoner, han
fik fra KGB, på. en meget ori-
ginal md.dc. Men er d.et ikke
muligt, at Dragsdøhl høud,e
sine egne original,e ideer, bLa.

ledes blnt udnyttede ham i de-
res propaganda?

"Ifølge Tjebotok og Ljubi-
mov o€ tleres raPPorter var
der tale om begge dele. Når
dæ talte med Dragsdahl, eller
læste hans aÉikler, opdagede
de, at han var meget bedre,
end deres egne folk i Sektion
A i KGBs Første Hoveddi-
rektorat. Dragsdahls ep.e
ideer kunne omformuleres og
sendes tilbage til andre vest:
euopæiske lahde, Holland,
Belgien osv. Han var simpelt
hen inspirerende for dem i
KGB, der havde til opgave at
føre propaganda for den sov-
jetiske udenrigspolitik. Så i
visse tilfælde var det Drags- '
dalrls egen uafhængige tan-
kegang, der blev udnyttet af
KGB. Men Tjebotok og Lju-
bimov fortalJe også, at de
ustandselig blev fgrsynet
med såkaldte 'teser' fra Cen-
tér, som de skulle fodre deres
kontakter med. Og det giorde
de så".

Gordijevskij smiler:'Tje
botok var en meget usædvan-
Iigmand, han grk virkeligind
for sagen. Ha¡ troed.e vlrke
lig på Sovjetunionens fredeli-
ge hensigter, på Brejsnevs

freds-initiativer. rla¡r Eroecte
På den amerikariske aggres-
sion, osv. AIt det, som andre
KGB-officerer godt vidste
var propagandistisk non-

' sens, troede han på. Han er
da også senere avanceret i
KGB-systemet. Og det inte
ressañte er, at han efter-
hånden blev meget optaget af
at udforme 'strategiske te.' 
.ser'. Det var noget, han hav-
de l¿ert af Jørgen Dragsdahl.
Dragsdahl var en slags lærer
og instruktør for Tjebotok".

Godijevskij siger, at han i
Moskva-hovedkvarterets
Skandinavien-afdeling mod-
tog to forskellige slags rap-
porter om Dragsdahl. Der
var dels rapporter om de så-
kaldte Doperative møder.
med ham, og dels rapporter
om såkaldte "aktive foran-' 
staltninger., det kunne være
en indberetning om en artikel
af Dragsdahl, hvor man i be-
stemte afsnit skulle kunne af-
læse KGBs indflydelse.

- Har D e eksempler pd, det ?

,r,rLlu' 
*"" ikke lige her og

- Og ogsti eksempler pd
desínforrnøtio4 ægte desin-
formatio4 huis De forstd.r
huad jeg menër?

"Ja, måske nok også det".

KGB jagtede
nogle gode hjerner

- Men der er ma.nge, som
ikke rigtíg h,an fii det her med
Dragsdøhl til at stetntne.
Som De ued, stod, uenstreflø-
jen í D anmark relntiu t stærkt
i 70erne. Mønge uenstre-
oríentered,e haude synspunk-
ter, sont nogen i dag i bak-
spejlet uil hæud.e gjorde dern
til 'nyttige id.ioter'. Ikke de-
sto mindre bl,omstrede den
uenstreorienterede tønke-
gøng ogsà, ud.en KGBs pù-
uirknínger. Jørgen Drøgs-
dahl ual en øf disse uenstreo-
rienterede, høn haude en for-
tíd. som aktiuist í The Blach,
Panter Pørty i USA, men bleu
gra.dvist journalist. Han bleu

,.optaget øf síkkerhedspolitík
,og atonToprustníngen og uar
blnnd,t ønd,et rned til at stifte
organísationen Nej Tíl Atom-
h,raft som et alternatiu til den

. mere ell.er mindre Kreníl-sty- 1
red.e Samørbejdskomiteen for :
Fred, og Síh,kerhed Drøgs-
døhl er heller íkh.e bl¿uet ta-
get i øt støtte krigen i Af-
ghønístø4 og han skreu f.eks.
.ogsd stærkt h,ritiske ørtikler
om Sovjetunionens kemiske
h,rigsførelse í Lans... Alt dette
piasser..íkke ^rígtig sa.rnnen :
ïLed øt høn skulle uære be-
taltKGB-agenl gørdet?

OleC Gordijevskij tager en
dyb indånding og plusùer luft
ud af munden, inden han kort
svarer: "Ifølge dokumenter-
ne va¡ han KGB-agent..

EtrÉEÍI



Gordijevskij lbrklârer,. at
KGB i ?Oerne og begyndelsen
af 8Oerne ikke havde noget
ønske om at give økonomisk
støtte til bevægelserne i det
venstreorienterede miljø i
Danmark, bortset fra DKP.
Man ville hellere investere Í
nogle nøgþersoner.

oStrategien gik ud pâ at
finde nogle enkeþersoner
som allerede va¡ venstreo.
rienterede, som allerede var
imod atomvåben - det vil
selvføþlig sige intod. atneri-
h,anske atomvåben - og så
rekruttere dem. Nâr det var
sket, skulle den pågældende
hjælpes med penge og idèr,
så man kunne udnytte hans
eget engagement i sagen.
KGB var slet ikke interesse.
ret i bevægelserne, masserne,
demonstrationerne. KGB var
interesseret i at rekruttere et
par gode hjerner, så de kunne
gøre folkestemningen mere
pro-sovjetisk, mere anti-ame,
rikansk..

- Og d.et er Jørgen Drags-
dahl et eksempelpd?

"Ja, ifølgp KGBs doku-
menter(.

- De siger igen "iþlge d.o-
h,utnentemeo, men ued altsd,
ikke med. síkkerhed om de er
ríg tig e eller fo rk ert e ?

'Jo, jeg ved med sikker-
hed, at de basalt set er kor-
rekte. Der, er selvfølgelig en ,
margen for unøjagtigheder. I
Der kan i visse tilfæld€ v@rê ,
tale om overdrivelser. fantasi
og fordrejninger af sandhe-
den. Det kan måske være til-
fældet for mellem 5 og 35 pro-
cent af oplysiringerne. Men
de resterende 65 procenü af
oplysningerneerkorrekte".,

Vedhvadhanvarudei I
- Som De ued, afuisei ,,

Dragsdahl enhuer tale orn, at :
høn skulle haue fungeret som :
betøIt agent for KGB?

'flan opfatter selvfølgelig r
ikke sig selv som en KGB.
agent. På den anden side ved
han udmærket godt, at han
stod i tæt.kontakt med KGB. ,
og at han fra tid til anden
hjalp KGB. Naturligvis for-
søger han i sin bevidsthed at
minimere betydningen og l
omfaaget af den bistand, han
ydede. Ligesom KGB i ind-
beretningerne overdrev hans
betydning. Men Jørgen
Dragsdahl var på intet tids- l
punkt i tvivl om, hvad han
va¡ ude i. Det fremgår ogsä
tydeligt af en episode med
Tjebotok, som jeghusker me
get klart, fordi den var sær-
deles ubehagelig for mig-
SelV...<(. i:. . r" ..r.ì: l :

Episoden fandt sted i 19?8,
rnåske 7.9. i hvert fald efter at
Gordijevskij var vendt til-
bage til Moskva for at arbej-
de i KGBs hovedkva¡ter.
Han havde på det tidspunkt
været dobbeltagent i fire år,
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i ftere gange forcøgte atrekrut-
i tere ham, rnen at høn huer
tt ga.ng afuíste tílbuddet om at
\, bliue agent. Han har ogsd, to-
\:talt øfuist Deres oplysnínger
i.iom, at han skulle haue mod.ta-
llget store pengebeløb fraget- store pengebeløb fra
|KGB, og at høn skulle haue
:mødl Ljubimou ued. hemmeli-'ge møder i Bud.apest og
Wíen Huad. er Deres dnku-
mentation for disse oplysnin-
ger?

'Jeg har oplysningerne fra
rapporterne og fra samtaler
med Mikhail Ljubimov,
KGB-offi ceren Vladimir Sjis-
jin og chefen for Ska¡dina-
vien-afdelingen Aleksandr
Lopatin..

- Sotn De ued, øfuíser
Drøgsdahl alt dette. Det sam-
me gør Ljubímou. Sd den logi-
ske følgeslutning er, at nogen

.lyuer. Enten Dragsda.hl og
Ljubimou, eller Dem. Men
h,an il,er v@re en tred.je mulíg-
hed? Kan det hele bero pà. eit
mísforstd.else? Kunne Ljubi-
mou haue skreuet noget i rap-
porterne til Center, som íþ,ke
uør sand,t?

Oþ Gordijevskij puster
igen luft ud af munden, inden
han sva¡er: 'Højst usandsyn-
liÊ4".

Gordijevskij tilføjer, ar
han ikke ser grund til at tale
om dette i detaljer: "Hvis vi
begynder at grave i det her,
kan det godt være, at vi fin-
der, mind¡e unøjagtigheder,
men så vil der til gengæld
komme andre detaljer frem.
Der findes andre rapporüer
med informationer, som kan
komme ud. Det er bedst ikke
aù grave i det..

-Jo, rnenndrDe hæuden at
Drøgsdnhl hør modtøget sto-
re sutnmer og holdt hemmelí-
ge møder í udland.et med.
KGB, så er det oplysninger af
sd alvorlig en kørøkter, at d,en
d.ønske offentlíghed. geme uil
høve dem enten af- eller be-
kræftet?

"Vi kan tale om det i time-
vis. Faktum er, at jeg kender
til dette fra rapporùerne, fra
Ljubimov, fra Sjisjin og fra
Lopatin. Jeg ved det er rig-
tigt. Det er grunden til, jeg
Sagdedet..

- Og De er sih,ker pd" at De-
res kolleger í KGB fortølte
Demsand,heden?

"Hvorfor skulle de ikke
det?.

- De kunne md.ske haue
ouerdreuet ilLppotterne ned
det formdl øt uíse, huor effeh-
tiue de uør, for øt forb:líue t
udlandet og for øt fù flere pen-
ge tíl sig selv?

"Ka:r De forestille Dem en
chef for KGB-stationen i Kø,
benhavrr, der er blevet udpe,
get af KGBs øverste chef.
Kan De forestille Dem. at han

og der gik mange rygter om,
at der blandt KGB-officerer-
ne kunne være en forræder.

, Ved en bestemt Iejlighed
mødte Gordijevskij Tjebo
to{,_ som var pâ besøg i ho,
vedkvarteret. Samtalen kom
il!.p¿ Jørgen Dragsdahl og
ljebotok sagde, ifølee Gordil
j-evskijs referat, at Diagsdahl
iltlie hawde været afvisende
over fqr tanken om at blive
agent for KGB. Men Drags-
dahl skulle ifølge Tjebotãk
bave sagt, at han var "bange, for at blive afsløret, hvis dõr
vâr en forræder i KGB,s egne
rækkerü.

,rDenne ]ille dumme be
meerkning var lige ved at fâ
mie til at miste besindelsen.

D-9t var den eneste gang i de
elleve år, jeg arbejdede for
briterne, det sketè. Derfor
ly*.r jeg der så rydeligr.
Tjebotok kunne godt mærËe,
der val noget galt, forjeg var
meget tæt på et nervesam-
menbrud. Men det lykkedes
mig at få drejet samtalen hen
pâ skilsmissen fra min første
kone. Jeg sagde, at ordet
'forræder" havde mindet mig
om nogle venner, der havdã
været unfair over for mig i
den forbindelse..

Dokumentation udbedes
- Jørgen Dragsdahl har.

sagt, øt KGB ganske rigtigt



sfikks¡ pg¡gs¡s i egen lom-e
i stedet for at lade dem gå vi-
dere til agenten? Det er mil-
dest talt usandsynligt".

Dette er ikke enretssal
- Jo, rnen h.an d,et, De siger,

på. nogen mdd,e dnþumente-
res?

Gordijevskij læner sþ
frem i stolen og slår ud med
armene: rHør nu her, jeg er
il¡ks i ¡¡6gsn retssal. Jeg har
blot fortalt nogle ting til Ek-
stra Bladet og nu siger man
så: dokumentér dét, vis os de
kumenter og vis os kvitte
ringer,..".

- Jo, tnen l)eres udtølelser
.har nu engang haft dcnne ef-
fekl og ui hør i Danmark et
retlígt ud.tryh sorn síger, at
,,enhuer er uskyldig t¿l det

...ntadsøtte.er-beaístn?.. .. . .-..;
,':;;ìi.:iiMen .dette er ikl¡s ¡ogsil

retssal. Jeg ønsker ikke at
væreienretssal.. l

- Nej, men Drøgsdahl er i
offentlíghedens øjne bleuet
sternplet som KGBagent, og
intet køt\u

"OK, rnêh hvis han føler sig
entlaget, sâ er deú op til ham.
Jeg kan kun sþ, at jeg ikke
bryder mig om derure retssag.
Jeg s¡rnes hverken Dragsdahl
eller Ekstra Bladet skal in-
volvere sig i den. For hvis det
kommer til en retssag, er det
min opfattelse, at der vil bli-
ve fundet veje til at bevise på-
standene. Det er mit råd til

. ham, at han il¡ì¡e skal gøre
det. Glem det, det tilhører
foritiden, nu er der ikLe noget
Sovjetunionen mere, ikks ¡9-
gen kommunistisk ideologi".

- Det er suært blþt at glen-
rne noget, d.er har ueret of-
fentlíggiort pd forsiden øf
Døntnørks største a,uis, sont.
er bleuet gentaget utallige
gange, og sorn ogsù. er bleuet
tag e t o p af ønd,re med.ie r ?

>I 60erne üalte 4an også
om formodede ClA-agenter i
den danske presse uden at
det førte tÍl nogêtr<.

- Det køn uære, rnen Deres
oplysnínger orn u.d,betølíng øf
penge og hetntnelíge mød,er í
u.dløndet er i huert fø\.d. af en
sdda.n karøkter, at d.et - hvìs
det kunne dakunienteres -
uill,e uære helt uacceptøbelt
for Informøtion?

oJeg kan ikke sþ mere.
Kun gentage, at hvis det
kommer til en retssag, ùror
jeg, han vil tabe den. Men
selv om han gør det, er der jo
ikke tale om, at han ha¡ over-
trådt straffeloven. .Han vil
ikke blve straffet. OK, mâ-
ske i -offeritlighedens øjne,
menhvadså?"

Der eringen tvivl
- Jo, men beskyl.dninger øf

d,enne kørakter ei fuldstæn-.
dig ød.elæggende for en jour-
nalists omdømme. Nogen uil
miiske mene, at def er líge sû.
belasteinde sorn en hd.rd. fæng-
selsdom?

DJeg kan ku¡ sige, at der
s-let ikke e. nogen tvivl om
det her. Ljubimov erklærede
triumferende, at Dragsdahl
n:l vql e-n rigtig agent. Han
glK üf den næstkommande
rende i Første Direktoiat for
at berette om det. Man disku-
terede det fremtidige s¿rmar-
bejde med ham. Man talte
om,_at han ville tage til USA
med jævne mellemrum, og at
man ville betale noger¡- af
hans udgifter. Det blei¡ drøf-
tet åbent og triumferendé. Så
der ér slet ingen tvivl om det-
te. Det, jeg er i tvivl or5 er,
hvor mange møder - hvor
mange frugtbare møder - der
fandt sted efter at Ljubimov
vendte tilbage til Moskva.
Hvad skete der mellem 1981
og 1992? Alle der beskæftige"
de sig med Dragsdahl nød
go-dt af det. De avancerede i
systemet. Nikolaj Gribin
blev KGB-chef i København.
SjÍsjin tog til New York og
fortalte om Dragsdahl. Lopa-
tin talte om om det, på et stort
seminar. Der er ingen tvivl
orf¡ det<.

Gordijevskij siger, at Lju-
bimov optog sine rekrutte-
rings-samtaler med Jørgen
Dragsdahl på bånd, og at han
var til'stede, da den næst-
kommanderende i Første Ho-,
veddirektorats Skandina-
vien- afdeling, Yladimir Sjis-
jin, skrev båndeneud;

- Eksisterer de bö.nd stø-
dig?

'Ja, de ligger i en lille boks
sammen med dokumenterne :
omham. Naturligvis".

- Og De hor hørt bd.ndoptø- ,
gelserne?

"Nej, for det var på en-
gelsk, og på det tidspunkt
var jeg først ved at lære en-
gelsk..

- Men De hør læst bdnd-
ud.skrifterne?

"Ja,,, siger Gordijevskij ,
(mens Ljubimov pure afi¡iser
aü have optaget nogen bånd).

Kenderikke
de nøjagtige beløb

Gordijevskij vil ikke d¡øf-
te, hvornfu de påsüåede mø-
dpr i \['ien og Budapest mel-'
lem Dragsdahl og Ljubimov
mere præcist skal have fun-
deü stèd. Hvad angår udbeta-
ling af penge, siger.han, at
han .ikke kender den nøjag- '

tige sum.. Men ved rekrutte,
ringsmøder i et tredjeland .
var det - iflølge Gordijevskij ,
- alnindeligt at udbetale
mellem 10.000 og 15.000 dol-
lar.

På et spørgsmål om. tiden
efter 1980 siger Gordijevskij,
at han "ikke rigtig ved nG'
get"; þtf'm not.supposed to
httowo).

Han ved l¡r¡n, ât Vjatjeslav ,
Katerinkin, der efter Ljubi-
movs afrejse fra København
stod i kontakt med Jørgen
Dragsdahl, under et besøg i

London i begyndelsen af
9Oerne beklagede sig over
DragsdaþI. 

"Han vai ;tLe,
hvad han havdé været..
. Gordijevskij siger også, at
ha¡ intet kender til KGBs
kontakter med Jørsen
Dragsdahl, i forbindehë ñed
hraris'rniàiléùiskab :à¡ iêgä
ringels sikkerheds- og nä-
ru_s_tningspolitiske ùalratg
i3ñü).

Han siger endvidere, at
han'ikke kender til baggrun-
den for, at Jørgen Dragsdahl
tidliet i 1985 tog kontakt
med Politiets EfterretnÍngs-
tjenstæ (PET) efter en række
ubehagelige oplevelser, der
ifølee Dragsdahl skyldtes
pression imod hnm fra KGBs
side i forbindelse med bestræ-
belserne på at opnå udrejse-
tilladelse for hans daværende
russiskehustru.

Tavs om Jacob Holdt
Gordijevskij ønsker ikke at

tale mere' om beskyldninger-
ne imod fotografen Jacob
Holdt for at have været obe
talt KGB.agent.. "Det er en
lille sag, somerudmærket be.
skrevet i Ekstra Bladet. Det.
de ha¡ citeret mig for, er kor-
rekt".

TTI Ekstra Bladet ha¡ Gor-
dijevskij sagt, at 'KGB gav
Jacob Holdt penge både
langt mere regelmæssigt og i
større summer.end nogen an-
den dansk kontakt, inklusive
Jørgen Dragsdahl". Helt spe
cifikt husker Gordijevskij
ifølge Ekstra Bladet fem til-
fælde, hvor der blev skreveú
forslag til KGB-ledelsen om
store udbetalinger, som der-
efter skal være bleveü effek-
tueret. Ved to lejligheder
skulle Jacob Holdt have fået
udbetalt 50.000 kroner.

Da Jacob Holdt første
g4ng blev præsenteret for
Ekstra Bladets oplysninger,
sagde han - ifølge Ekstra
Bladet _ at han it¡ke havdè
modtaget nogen penge fta
KGB. Senere i samtalen er-
kendte han at have modtaget
10.000'k¡oner. Han har for-
klaret, at han opfattede pen-
gene som betaling for at sen-
de skssmplarer af. bogen
"Amerikanske Billeder" ud
til en række opinionsdannere,
der optrådte på en liste, hans
KGB-kontaktmand, Nikolaj
Gribin, havde givet ham.

Først sk¡ev Jacob Holdt i
en a¡tikel her i Information,
at, der stod 30 navne på listen,
senere korrigerede han i et in-
terview med Information tal-
let til 70. Men under alle om-
stændigheder købte han al-
drig bøgerne. Pengene fra
KGB beholdt han imidlertid.

Jacob Holdt har til Ekstra
Bladet sagt, at han rirødtes
med Gribin; som han opfatte-
de som sin ven, i Bu4-a_pgst.

',Det er klart, at KGB hav-
de planer med mig. Det vid-
ste jeg. Men jeg havde mine
eg.ne planer", har Jacob
Holdt sagt. Han afviser pure
at have fungeret som agent
forKGB.

Gordijevskijs dilemma
Gordijevskij lader forstå,

at det heller ikke nytter at
'krydsforhøre' ham om andre
personer, der har optrådt Í
Ekstra Bladets artikelserie.
Og jo længere samtalen skri-
der frem, desto mere klart
fremstar hans dilemma: På
den ene side ønsker han ikke
at hænge enkeltpersoner ud,
på den anden side vil han ikke
være med til at fortie. hvad
KGB foretog sig i relation til
disse personer. Stillet over
for dette dilemma forsøger
Gordijevskij, med besvær, at
finde en rylden mellemvej.

Det er en indstilling, som
også afspejler sig i hans hold-
ning til de interne KGB-do-
kumenter om britiske for-
hold, som avisen The Sunday
Times for nylig offentlig-
gjorde. Det va¡ dokumenter,
der refererede åbenhjertelige
samtaler i begyndelsen af
8Oerne mellem det britiske
Arbejderpartis leder, Neil
Kinnock og Sovjetunionens
âmbassadør i Storbritannien.
Dokumenterne blev af Sun-
day Times slået stort op som
'Kinnocks Krernl-forbindel-
ss¡., þvorefter talsmænd for
Labour talte om'bagvaskel-
Se((.

Som højtstående KGB.of-
ficer på den sovjetiske am-
bassade i London på det ak-
tuelle üidspunkt har Gordi-
jevskij et førstehåndskend-
skab til, hvad der skete:

"Kinnock talte meget frit,
og kom med hå¡de angreb på
Thatcher-regeringen, men
han gik ikke over stregen.
Han var ikke illoyal over for
britiske interesser, eller un-
derdaning over for russerne.
Derfor sta¡ der il¡ke noget
odiøst i disse dokumenter, så-
dan som deü blev antydet i
Sunday Times' præSentaúion
af dem. På den anden side er
det ret præcise referater af,
hvad der blev sagt, så derfor
er det også en overdrivelse,
når Labou¡ føler sig uângr€-
bet. og "bagvasket",

Sandheden er ildehørt
Gordijevskij forudser, at

stadigt flere interne KGB-do-
kumenter vil dukke op i den
vestlige presse. "De vil inde-.
holde en del fusk, unøjag-
tigheder og også små løgne,
men de vil også fortælle en
delsandheder.:. -.



vestlige presse. 'De vil inde-
hgl_de en del fusk, unøjag-
tigheder og også små løgné;
men de vil også fortælle en
delsandheder". '

ir,,Gordijevskij i" fiuder;::idet
uundgåeligt, ât KGB-doku;
menterne vil blive brugt poli-
tisk, men det er efter haas op-
fattelse ikke noget holdbart
{gument for fuldstændig at
affærdigedem:

.'Når nogle folk fra Italien
opnar adgang til KGB:doku-
menter, som afslø¡er, hvor
mange penge, KGB betalte
til det italienske kommunist-
parti, så gøt de det formenc-
lig for at skade kommunist-
partiet. Men faktum er. at
det italienske kommunist-
parti rent fakúisk modtog en
masse penge fra KGB".

-Gordijevskij understreger
på ny, at han ikke har noget
ønske om at skade f.eks.
DKP, når han fortæller. at
partiet modtog penge fra
KGB.

oDet er bare kendsger-
ningerne", siger Go¡dijevskij
og slår ud med a¡mene. ,En
gf de organisationer, jeg ud-
betalte KGB-penge til i Lon-
don, var ANC, som nyder
stor respekt blandt mange.
Jeg har derfor også undãr-
streget, at der var tale om ær-
Ige mennesker, som ikke
brugte pengene selv, men i en
god sags tjeneste. Det æn-
d¡er imidlertid ikke ved det
faktum, at pèngene bleu ud-
betalt".

oDet er jo det samme med
Dartmark", fortsætter Gordi-
jevskij. oDet hører med til hi-
storien. Jeg er meget, ked af,
at, Dragsdahl føler sig under
pres og forfulgt, men han be
gik en fejl".

Den afsatte tid til inter-
viewet er ved at løbe ud; men
Gordijevskij vil gerne sige, at
han 'har venlige følelser over
for fnformation". ¡s¡¡.t 6*
klager han, at "en kontrovers
som denneeropstået<.

Jo, og så ønsker han at
kom¡rremed den generelle b+
mækning, at han har oplevet
Danma¡k "som et ra¡t lille
land, der følte sig som en ø
langt væk fra det virkelige
liv..

'Men samtidig var Dan-
mark i utallige KGB-rap-
porter fra midten af 7Oerne til
ind i 8Oerne kendt som et
land, hvor den sovjetiske pro-
paganda var specielt succes-
fuld. Derfor bør Danmark og-
så i' dag gøre sig klart, at lan-
det i denne periode nu og da
var en smule for hjælpsom
over for Sovjetunioneú i de el-
lers ærværdige bestræbelser
på at medvirke til internatio-
nal afspænding og nedrust-
nlng¿<.

- Et lidt for naiut land?
'Enten for naivt. eller -

som f selv udtrykker det -
lidt for blåøjet".


