»Den femte mand" fra Købmagergade
Tidligt om morgenen
den 3. november 1988
overfalder fem
mbevænd n pengee
transport på
PKoøsbtmkanger.Ud
flugten bliver en 22-årig
betjent skudt, da røverne
overraskes af to patruljevogne. De slipper væk
med 13 mill. kr.
Efterforskningen leder
politiet pa sporet af en
dæklejlighed i Blekingegade på Amager, som
bugner med våben og
sprængstoffer. Efter at
have rejst sigtelse mod en
lang række personer,
holder beviserne mod fire
mænd, som sættes i forbindelse med international terrorisme og politisk
kriminalitet.
"Blekingegade-banden", som gruppen hurtigt døbes, har tilsyneladende sendt alle pengene
til Folkefronten til Palæstinas Befrielse - PFLP.
Dermed er den frygtede
internationale terrorisme for alvor kommet til
Danmark.
To år efter dømmes
banden, men politiet
mangler en femte person.
Der er fundet fingeraftryk i bl. a. to dokumentariske bøger om røverier
i dæklejligheden , og de
matcher ingen i kredsen.
Internationalt politisamarbejde bringer
schweizeren Marc Roland Rudin ind i billedet,
og politiet bliver hurtigt
overbevist om, at han ma
vre "Den femte mand".
I apri11993 bliver Marc
Rudin udleveret til Danmark fra Tyrkiet efter afsoning af en dom for
ulovlig indrejse fra Syrien.
Han idømmes otte ars

Marc Roland Rudin.
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fængsel på kraftige indicier om, at han var styKøbmagerd-vit ringsofficer under
sendt af sine
aprblæejsdtingv.k
Selv ønsker han ikke at
samarbejde med politiet
og tier under hele retssagen, som han kalder "en
politisk skueproces".
Marc Rudin afsoner nu
sin straf i Statsfængslet i
Horsens, hvilket i denne
uge gav anledning til en
del omtale i pressen. Rudin er utilfreds med sine
afsoningsforhold, som
han beskriver som langt
mere restriktive og
umenneskelige end f.
eks. opholdet i Tyrkiet.
Fængselspræst Carl
Lomholt har taget ham i
forsvar og pressede forleden justitsminster Erling
Olsen (S) til at lempe lidt
pa sikkerheden omkring
fangen.
- Jeg har lært Rudin at
kende som et sympatisk
menneske. Han er også
meget musikalsk og spil-

ler både pa cello og fløjte .
Han ville være en gevinst
for vores kor, siger Carl
Lomholt.
Erlin Olsens indtryk af
fangen er dog knapt så
rosenrødt. Han betragter
ganske simpelt fange
nummer 3442, som en risiko for landets sikkerhed. Han betegner den
49-årige schweizer som
" nok en af de farligste og
mest undvigelsestruede
personer, vi har haft i de
danske fængsler".
- Efter min mening betragter han ikke sig selv
som en angrende kriminel, men som en frihedskæmper, der i en høj ere
sags tjeneste har måttet
medvirke til noget, vi andre finder kriminelt, udtalte justitsministeren
forleden.
Den karakteristik
rammer måske ikke helt
ved siden af. I hvert fald,
hvis hans udtalelser til
månedsbladet Press står
til troende. I det seneste
nummer fortæller han,
at han opfatter verden
som en krigsskueplads.
Den rige vestlige verden
mod den fattige tredje
verden. Imperialismens
forsøg på at opnå
overherredømmet over kloden og dermed magten
over udnyttelsen af dens
ressourcer.
I denne kamp har Rudin valgt side til fordel
for de fattige lande, og i
en konsekvens heraf må
han undertiden overskride grænsen for, hvad der
er legalt i den vestlige
verden. Han skelner saledes mellem det legale og
legitime - d.v.s. det, han
finder rigtigt at gore.
Marc Roland Rudin er
født i 1945 i Bern i

Schweiz. En autoritær
far gør den unge Marc til
en oprører, som tidligt
får sympatier for den
yderste venstrefløj . I
1960'erne deltager han i
Vietnam-demonstrationer og diskuterer altid ivrigt arbejdsgivernes udbytning af arbejdskraften.
I midten af 1970'erne
får han kontakt med paIæstinensere fra befrielsesbevægelsen PFLP i
Libanon, som har brug
for en plakat-kunstner,
hvilket Rudin er egnet til
via sin uddannelse som
grafiker.
Marc Rudins generalieblad afslører dog, at
hans engagement mod
imperialismen går videre
end blot til det kunstneriske.
I 1980 i Schweiz
fhidæanørmegåsl

in absentia for et bombeattentat mod en
spansk bankfilial i Freiburg, Schweiz. Bomben
skulle være anbragt af en
terror-gruppe"Devred
internationalister" - til
støtte for terrorsigtede
fanger i spanske fængsler.
Dommen er i dag forældet, men schweizerne
har siden rejst sigtelse
mod Rudin for en andet
attentat, hvorfor han
kræves udleveret til
retsforfølgelse i hjemlandet.
I 1997 har han udstået
godt halvdelen af sin
straf og kan udvises for
bestandigt. Ifølge Press
haber han pa, udleverings-begæringen til den
til er forldet. I stedet
regner han med at fa politisk asyl pa Cuba, i Vietnam eller i et land i
Mellemøsten . (g-vald)

