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Jens Ellekær: Ved den usynlige front
Dansk spion i DDR og Polen under Den Kolde Krig. Jens Ellekær fortæller sin historie, som bl.a. indeholder en hård dom for
spionage.

JENS ELLEKÆR: VED DEN USYNLIGE FRONT

En dansk soldat på eventyr

362 sider, ill., 295 kr.

Forlaget Ellekær

UDKOMMER I DAG

Forfatteren til denne bog blev i 1982 kontaktet af en officer fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der spurgte, om han ville
arbejde for FE ved at indhente oplysninger om militære forhold i Østeuropa.

Ellekær, der var 31 år, sagde ja.

Han havde fået sit ønske om at blive officer bremset af en ondskabsfuld major og mente, at han nu som civilist kunne gøre gavn
og hjælpe forsvaret på denne måde. Måske han også håbede på at kunne få sin officerskarriere genoptaget? 

Det gik galt

Det blev til adskillige rejser på motorcykel eller i bil med fotografiapparat rundt i Østtyskland og Polen.

På den sidste tur i 1987 var han ledsaget af en yngre kollega, men da gik det galt: De blev begge arresteret og ved en polsk
militærdomstol idømt henholdsvis ni og syv års fængsel. Det fældende bevis var de fotos af militære områder, som de to havde
optaget, og som de ikke fik ødelagt.

Efter at den danske regering havde betalt løsepenge, slap de dog med de måneder, som de havde tilbragt i fængsel, mens
efterforskningen stod på.

Levende sprog

Ellekær skriver godt og levende. Læseren får en mængde oplysninger om de byer og områder, som han gennemrejste for at
komme på så tæt hold af flyvepladser, ammunitionsdepoter, jernbaner, radarinstallationer og raketbatterier som muligt.

Han beskriver i detaljer disse ”målobjekter” og lige så detaljeret, hvordan han bar sig ad med at få gode indblik til fotografering;
hvordan han bevægede sig rundt, hvor han overnattede, spiste osv.

Når en mission var endt, afleverede han filmen til sin kontaktofficer i FE og afventede den næste opgave. Han må have været en
værdifuld og billig indhenter for Forsvarets Efterretningstjeneste - ingen løn, kun godtgørelse af udgifter i forbindelse med rejserne.

Ikke en ny Rathsack

Når forsvaret bliver klar over, at der er en bog på vej om disse ting, vil man sikkert læse den med stor interesse. Jeg ved ikke, om
han røber nogen militære hemmeligheder, som kan skade forsvaret.

Til forskel fra Thomas Rathsacks bog om jægersoldaterne handler Ellekærs bog om en krig - den kolde - som for længst er forbi.
Desuden står han juridisk i en anden situation end Rathsack.

Ellekær har ikke underskrevet nogen kontrakt med FE og har heller ikke afgivet noget løfte om tavshed. Hans forhold til FE var
ganske uformaliseret, og han har heller aldrig sat sine ben i Kastellet, hvor FE holder til.
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Hård kritik af FE

Soldaten ved den usynlige front føler sig meget dårligt behandlet af FE og bruger ordet uforskammet om FE's håndtering af
efterspillet. Han har også drøje hug til de journalister og politikere, som lod hånt om to landsmænds problemer, da de sad i
saksen.

Nogle godtede sig ligefrem over, at efterretningstjenesten havde fået et problem ved, at de to var blevet fanget. For en
udenforstående er det uforståeligt, at de ikke har fået nogen form for anerkendelse af deres indsats fra forsvarets side. 

Stor viljestyrke

Første halvdel af bogen handler om Ellekærs tid som menig og sekondløjtnant ved Sjællandske Livregiment i Slagelse. Han blev
her særdeles hårdt kvæstet i en bilulykke i 1975, men genvandt ved dygtige lægers indsats og egen viljestyrke sin førlighed, som
han gjorde brug af ved lange vandringer og bjergbestigninger rundt om i verden.

Han skriver også med indsigt om det danske forsvar, som efter hans mening ikke levede op til de nødvendige krav - især fra
1970'erne og fremefter, hvor den politiske vilje var udtømt.

En meget læseværdig bog.

BENT JENSEN
Offentliggjort 29.09.09 kl. 03:00
http://kpn.dk/boger/article1832470.ece
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