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DDR sendte kuglen, der
Politimanden, der i 1967
dræbte Benno Ohnesorg, var agent for Stasi.
Drabet indledte det
tyske studenteroprør,
men også RAF-terrorismen. Afsløringen kan
betyde, at Tysklands
historie skal skrives om.

D

rabet på den 27-årige student
Benno Ohnesorg er det politiske
attentat, der har fået de mestvidtrækkende følger for den tyske Forbunds·
republik, der i går fejrede sin 60<lrs dag.
Ohnesorg blev skudt i hovedet 2. juni 1967
på en parkeringsplads i
.' .
Vestberlin af politioffice·
•
..
ren Karl-Heinz Kurras,
.
.
.
mens den ubevæbnede
PETER WIVEl og forsvarsløse student
EUROPA·
blev fastholdt og pryglet
KORRESPONDENT afKurras' kolleger.

.a.
BERLIN

Det er nu .lfsløret, at

Kureas i 12 år havde arbejdet for det østtyske politiske politi Srasi, inden han skød
Ohnesorg. Afsløringen kan lå dramatiske
følger for tysk historieskrivning, selvom
de fleste kommentatorer i dag siger, at
drabet alene var den gnist, der antændte
det tyske studenteroprør, og at det var
kommet uanset hvad.

Stasi-agenten truer kritikere
Den i dag 82-årige Kureas nægter at tale
med journalister i sit hjem i Berlin. Han
har dog meddelt, at oplysningerne er
urigtige.
For to år siden sagde han til en journalist: »Den, der angriber mig, h1ivertilintet~
gjort, Slut. Fyraften. Sådan erdet«.
Allerede nu spørger flere politikere og
historikere. om den arbejdsløse Josef
Bachmann, der et år senere skød og sår"
de studenterlederen Rudi Dutschke livsfarligt på åben gade i Berlin, også var
Stasi-agent Bachmann kom fra
Den,dfi1L ..,
DDR, og h,,!,s'f9:r,:
,lngribermjg,
brydeIse" et" l:'I'
bliver"tiUOJlltblevet .tllfre
;,:~.
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!lIll1AIllIET., Benno Ohneso(g blev dræbt under en demonstratiOn 2. juni 1967 al en VGsllysk poUtim,
malvakte~de

ham. Fotografiet af studenten Friederike Dotlinge" der lægger sin taske under den

ai de vigtig!'t" ikonbilieder i'Farbund.republikkens historie. Foto: Ullstein-Hen.cheI/PoLfota
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der udløste tysk terror
drede det politiske landskab i Forbundsrepublikken. Dutschke nåede lige præås
at blive medgrundlægger af partiet, inden han døde isit hjem i Arhus.
Fotografietafstudenten Friederike Dol·
linger, der lægger sin taske under den døende Ohnesorgs hoved, blevet af de vigtigste vidnesbyrd i Forbundsrepublikkens historie. Det kan kun sammenlignes
med det foto, der få måneder senere samme år blev taget af den myrdede revolutionshelt eIie Guevara i Bolivia.

Gav oprøret en voldsom drejning
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AFSLøRINGEN. Den skydeglad"
vesttyske politimand Kurras var agent
for DDR. Efter drabet forsøgte hans
kollegaer al skjule lilknytningen. Og de

Drabet medvirkede også til at glve ungdomsoprøret en direkte voldelig drejning. Terrorgruppen Rote Annee Frak- gjorde det så godt, at hemmeligheden
tions senere reelle leder, Gudrun Ensslin, først nu kommer frem.
opfordrede få timer efter attentatet sine
medstuderende til at gtibe til våben for at at ban blev dræbt, mens en større politiforsvare sig mod politiets vold. Den ber- stylke maltrakterede ham. Da han styrtelinske terrorgruppe 2. Juni-Bevægelsen de om, knugede han endnu sit pudevår i
tog navn efter attentatdagen.
sin højre hånd. Dollingerlagde det under
To forskere ved det arkiv, der opbevarer hans hoved sammen med sin taske.
Kurras var skarpskytte og 'våbennar',
akterne efter Stasi, det kommunistiske
DDR's politiske politi, påviser i en artikel, som det hedder i1\'Skland. Stasi betalte et
derudkommer senere på måneden i et hi- af hans våbenkøb. De to forskere, der har
storisk tidssktift, at Karl-Heinz Kurras, år- fundet Kunas' akter i stasi-ackivet, tror
gang 1927, ikke bare Var Stasi-agent, men dog ikke, at drabet var et bestillingsarbejsiden 1955 desuden et belroet medlem af de. Helmut Muller-Enberg og Cornelia
det østtyske kommunistparti SED.
Jabs siger, at fundet afKurras' akter kaster
Kurras leverede løbende et væld af in- lys over gerningsmanden, men ikke over
formationer om det vestberlinske politi gerningen. De siger, at det fremgår af akog dets efterretuingsarbejde til Stasi. terne, at Stasi var bekymret over, hansskyHans akter fylder ikke mindre end 17 dng- deglæde.
bind i arkivet, og vigtige aktstykker er
oven i købet fjernet efter attentatet 2. juni DDR Udnyttede 'martyrium'
1967. I det afgørende -aktstykke fra 26. Efterattentatet blev hans akter ombyggeapd11955, hvor Kurras lader sig hverve af ligt gennemgået, og dele af dem blev udStasi, står der ironisknok, at han vil arbej- renset. Resten blev nyatkiveret på en såde for »fredslejren«, altså den kommuni- dan måde, at de var så godt soI1) umulige
stiske lejr.
at genfinde. Kurras' navn blev fjernet fra
Kurras modtog store beløb for sin lnd- den nøgle, der identificerede hans agentsats./l966 fikhan4.500 skattefde D-mark navn. Derfor sker ftmdet tØrst nu, tyve åt
af sine arbejdSgivere. I 1961 steg udbeta- efterMurens fald.
lingerne. Han fik allerede i årets to første
'Men det er hævet over enhver tvivl, at
måneder 2.000 D-mark, i maj yderligere regimeti DDRudnyttede Ohnesorgs mar1.000 D-mark, et overordentligt stonpen- tyrium til det yderste.
gebeløb foren statsansat politimand.
Selve fotoet af den døende Ohnesorg,
Efter attentatet afbrød Stasi sarnarbej- det billede, der er blevet til et ikon i tysk
der med Kurras. Der ville være en politisk historie, blev taget afjiirgen Henschel, fokatasttofe, hvis det blevafsløret,athanar- tografved det kommunistiske blad Die
Ilejdede for DDR. Over telefoneri fik han Wahrheit. Den østtyske ungdomsbevæordre til at fremstille mordet som et gelse FOl blev udkommanderet til at stA.
»højst beklageligt ulykkestilfælde«. Han faneyagr, da kiStel1ll1~d ofrerforden .fablev ved to vestberlinske d0'li!$tøle,·ftts·-sølS1ll*politi..t>l\,\~levkørtil{cn!l!llg~-ad
kendt afmangel på beVis. Hanså(f(iot<it~r." ~fll.iV~j~''i\l!f·W'e~lin til o~~g6tiiS
betalt afdet vestberUns:Ke-poUD, p.lstod, ' hjemby Hanno".r !VeSttySkland. -,
at det var »et ulykkestilfælde«.
.
Ohnesorgs enke bad den kendte ven-

men. f\ISlønngen Kan
betyde, at Tysklands
historie skal skrives om.

D

rabet på den 27-årige student
Benno Ohnesorg er det politiske
attentat, der har fået de mest vidtrækkende følger for den tyske Forbundsrepublik, der i går fejrede sin GO-års dag.
Ohnesorg blev skudti hovedet 2. junil9G7
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ren Karl·Heinz Kurras.
: . ,', mens den ubevæbnede
PETER WIVEl og forsvarsløse student
EUROPA·
blev fastboldt og ptyglet
KORRESPONDENT afKurras' kolleger.
BERLIN
Det er nu afsløret, at
Kurras i 12 år havde arbejdet for det østtyske politiske politi Stasi, inden han skød
Ohnesorg. Afsløringen kan la dramatiske
følger for tysk historieskrivning, selvom
de fleste kommentatorer i dag siger, at
drabet alene var den gnist, der antændte
det tyske studenteroprør, og at det var
kommet uanset hvad.

'lIIi!ABllf•• Benno Ohneso~g blev dræbt under en demonstration 2. juni 1967 af en vesttysk poli
mal~rakterede

ham. Fotografiet af studenten Friederike Dollinger, der lægger sin taske under d.

af de vigligkte ikonbilleder j'Forbundsrepublikkens historie, Foto: Ullstein-Henschevpolfolo

Stasi-agenten tRIer kritikere
Den i dag B2-årige Kurras nægter at tale
med journalister i sit hjem i Berlin. Han
har dog meddelt, at oplysningerne er
urigtige.
For to år siden sagde han til en journalist: »Den, der angriber mig, blivertilintet
gjort. Slut. Fyraften. Sådan er det«.
Allerede nu spørger liere politikere og
historikere, om den arbejdsløse Josef
Bachmann, der et år senere skød og sårede studenterlederen Rudi Dutschke livsfarligt på åben gade i Berlin, også var
Stasi-agent. Bachmann kom fra
Den, dl!,r"",
DDR, og ha~s.\(?r;.
angribeni1'ljg,
btydelse er'åf~fq(
bliver,tiUnt,etblevet .tUfr~~,i
lende oP!1;iaie'f:ll""'1 .
!jjort.Sliiti'"
Den·il!iiirtdte VenKarl-Heniz
strelløjshistoriker
ø

Kurras,
Stasi-agent

Gerd Koeoen, siger,

at Dutschke lige til
sin død i 1979 som
følge af attentatet grublede over, om
Bachmann var styret af Stasi. Dutschke
var selv lIygtning fra DDRog særdeles kritisk over for det kommunistiske regtme
der. Han fremhævede dengang, at Bachmann påfuldende mange gange havde
været i DDR i 1960'erne, trods sin status
som 'lIygtning'.
Drabet på studenten Benno Ohnesorg

skete, mens det vestberlinske politi un· OPIIlIilR'E'. Drabet på Ohnesorg blev gnisten, der udløste et anti-atJtoritært ungdomsoprør i l
der ledelse af Erich Duensing, en tidligere
højt betroet nazistisk værnemagtsofficer,
med hidtil uhørt brutalitet knuste en studenterdemonstration mod den iranske
diktator Reza Pahlavi, der var Vestberlins
gæst denne aften. .
Demonstrationen foregik foran Deut
sche Oper, hvor shahen skulle overvære
en opførelse af Mozarts 'Iryllefløjten'.
R

til at give ungdomsoprøret en voldelig drejning. En terrorgruppe blev opkaldt efter begivenhed
leder. Gudrun Ensslin. opfordrede få timer efter attentatet sine medstuderende til at gribe til v~

Duensing havde til lejligheden opfundet
en særlig taktik, han kaldte »!everpølse«:
Politiet skulle angribe demonstranterne
midt på det stykke fortov, de var blevet anvist, og så tæve løs på de flygtende i hver
sin ende af »pølsen«. Resultatet blev ikke

leverpølse, men blodpølse.
Attentatet på Ohnesorg skilte med et
slag en hel ungdomsgeneration fra det
etablerede vesttyske samfund og medførte en radikallsering, der forandrede Forbundsrepublikken i sin grundvold. Opgø-
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Igdomsoprør i Tyskland. Drabet medvirkede også
ter begivenheden og Rate Armee Fraktions senere
til 'at gribe til våben. Foto: Ppa/Polloto

med et
fr~ det
n~dfør
,d~ ForI.Øpgø-

ret med landets nazistiske· fortid tog fatt,
og den antiautoritære holdning blev en
kendsgerning i et indtil da ret stivnet
samfund. I 1980 samlede den udenomsparlamentariske opposition sig i grundlæggelsen af partiet De Grønne, der æn-
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ning. Terrorgruppen Rate Armee Fraktions senere reelle leder, Gudrim Ensslin,
opfordrede få timer efter attentatet sine
medstuderende til atgribe til våben for at
forsvare sig mod politiets vold. Den berlinske terrorgruppe 2. juni-Bevægelsen
tog navn efter attentatdagen,
To forskere ved det arkiv, der opbevarer
akterne efter Stasi, det kommunistiske
DDR's politiske politi, påviser i en artikel,
der udkommer senere på måneden iet historisk tidsskrift, at Karl-Heinz Kurras, årgang 1927, ikke bare var Stasi-agent, men
siden 1955 desuden et betroet medlem af
det østtyske kommunistparti SED.
Kurras leverede løbende et væld af informationer om det vestberlinske politi
og dets efterretningsarbejJe til Stas;'
Hans akter fylder ikke mindre end 17 ringbind i arkivet, og vigtige aktstykker er
oven i købet fjernet efter attentatet 2. juni
1967. I det afgørende aktstykke fra 26.
april 1955, hvor Kurras lader sig hverve af
Stasi,stårderironisknok, at han vil arbejde for »fredslejren«, altså den kommunistiske lejr.
Kurras modtog store beløb for sin indsats.1I966fikhan 4.500 skattefrie D-mark
af sine arbejdsgh:ere. I 1967 steg udbetalingerne. Han fik allerede i årets to første
måneder 2.000 D-mark, i maj yderligere
1.000 D-mark, etoverordentligtstottpengebeløb for en statsansat politimand.
Efter attentatet afbrød Stasi samarbejdet med Kurras. Det ville være en politisk
katastrofe, hvis det blev afsløret, at han arbejdede for DDR Over telefonen fik han
ordre til at fremstille mordet som et
»højst beklageligt ulykkestilfælde«. Han
blev ved to vestberlinske do~stø.·. le. fri.':
kendt afmimgel på bevis. Hans~a:v.;}ater,:·
betalt af det vestberlinske politi, påstod,
atdetvar»etulykkestilfælde,.
Havde man dengang vidst, at Kurras
var betalt agent for DDR's sikkerhedstjeneste, er det ikke sikkert, at dommerne
ville have setså mildt på hans forbrydelse.
I den afsluttendesagsagde dommeren direkte henvendt til Kurras, at den anklagede havde ret til at lyve, og at han var overbevist om, at Kurras havde gjort brug af
denne ret. Nu kræver en forening, der varetager interesserne for )stalinismens
ofre«, sagen genoptaget.
I en bog, der udkom for to år siden, rekonstruerer og dokumenterer joumalisten Uwe Soukup ned i de mindste detaljer omstændighederne omkring Ohnesorgs død. Den unge student havde
medbragt et pudevår, hvorpå han havde
skrevet: "Selvstændighed for Teherans
universitet«(. Qet var hans eneste og,ikke
just provokerende udrustning ved demonstrationen, som han deltog i sammen med sin gravide huStru.
Fotografier viser, at Ohnesorg på intet
tidspunkt udviste en aggressivadfærd. og

gjorde det så godt, at hemmeligheden

først nu kommer frem.

at han blev dræbt, mens en større politistyrke maltrakterede ham. Da han styrtede om,lmugede han'endnu sit pudevår i
sin højre hånd. Dollinger lagde det under
hans hoved sammen med sin taske.
Kurras var skarpskytte og 'våbennar',
som det hedder i1}'skland. Stasi betalte et
af hans våbenkøb. De to forskere, der har
fundet Kurras' akter i Stasi-arkivet, tror
dog ikke, at drabet varet bestillingsarbe)de. Helmut Miiller-Enberg og Cornelia
jabs siger, at fundet afKurras' akter kaster
lys over gerningsmanden, men ikke over
gerningen. De siger, at det fremgår af akterne, atStasi var bekymret over hans skydeglæde.
DDR udnyttede 'martyrium'
Efter attentatet blev hans akter omhyggeligt gennemgået, og dele af dem blev udrenset Resten blev nyarkiveret på en sådan måde, at de var så godt som umulige
at genfinde. Kurras' navn blev fjernet fra
den nøgle, der identificerede hans agentnavn. Derfor sker fundet først nu, tyve år
efter Murens fald.
Men det er hævet over enhver tvivl, at
regimet iDDR udnyttede Ohnesorgs martyr1um til det yderste.
Selve fotoet af den døende Ohnesorg,
det billede, der er blevet til et ikon i tysk
historie, blevtagetafjiirgen Henschel,fotograf ved det kommunistiske blad Die
Wahrheit. Den østtyske ungdomsbevægelse FOj blev udkommanderet til at stå
fanevagt, da kisten med ofret for den »faseisl'iSke politivol~'Wblev kørt i k~getld
fu3'{6iV~~li'W~qe~t\Jerlin til o~\fe?:rlis
hjemby Hannaver iVesttyskland.
Ohnesorgs enke bad den kendte venstrefløjsadvokat Horst Mahler om at føre
den erstatningssag, hun anlagde mod
myndighederne i Vestberlin. Mahler var
medlem afdet vestberlinske kommunistparti, en aflægger afdet østtyske SED. Han
brugte sagen til at propagandere mod 'fascismen', indtil enken tog sagen fra ham.
Mabler grundlagde i 1970 Rate Armee
Fraktion. Medgrundlæggeren Ulrike

Meinhofvar agent for Stasi. Hun var en af
de drivende kræfter bag demonstrationen mod shahen.
Det vides med sikkerhed, at den mest
radikale del afstudentermiljøet i Vestberlin var dybt infiltteret af Stasi-medarbejdere. Michael Ruetz, den legendariske fotogra~ der med sine billedrepottager dokumenterede det vesttyske studenteroprør; sagde i går om studenterbevægeisen: »1 60'eme var hver ttedje i
Vestberlin Stasi-agent. M Stasi-medhjælperne fra denne tid harvi, tror jeg, kun set
toppen afisbjerget«.
peter.wNe\@pnl.dk

