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Lenz - Stasi-agenten,
der blev fanget af fortiden
Sjældent har jeg læst en bog så hurtigt. En
aften, så var den ædt - og det skyldes ikke
kun, at bogen ikke er så forfærdelig lang
(250 sider), og at den er godt skrevet og let
læst. Den er bare spændende.
Bogen handler om EU-embedsmanden
Morten Jung, der i december 1999 blev ar
resteret og varetægtsfængslet som hoved
mistænkt i en af de største danske spionsa
ger siden krigens tid. Det er historien om
en ung mands opvækst i en kommunistisk
familie kraftigt præget af forældrenes for
tid i den antifascistiske kamp i den span
ske borgerkrig og modstandskampen under
besættelsen. Om det politiske engagement i
den ungkommunistiske bevægelse i Køben
havns sydhavnskvarter. Og om det skridt
videre, bogens hovedperson gik for en hø
jere sag og for sine hemmelige arbejdsgive
re i den østtyske efterretningstjeneste Stasi.
Styrken i bogen er, at man får et godt ind
blik i baggrunden for spionsagen, der over
flere gange er eksploderet i de danske me
dier. Udover at ville nuancere historien, er
det bogens overordnede pointe, at Lenz må
ske ikke var så stor en rød spion, som nogle
gerne vil gøre ham til. Ifølge forfatteren
Mikael Busch mangler der i mediebilledet
ikke mindst overbevisende forklaringer på,
hvorfor Lenz ikke gav flere og bedre efter
retninger til Stasi, når han nu faktisk havde
adgang til det i EU-systemet. Der bliver
endda spekuleret i, om Morten Jung kunne
være blevet hvervet som CIA-agent!
Kildegrundlaget i bogen er mangeartet.
Centralt står Lenz' personsag i Stasi-arkivet i Berlin. Derudover er der trukket på

interviews med personer tæt på
forløbet og kilder fra ABA, hvor
vi især har bidraget med mate
riale fra DKU Syd-Vest, avisud
klip om sagen og materiale fra
Kominterns arkiv vedr. faderens
deltagelse i den spanske borger
krig.

en højere sags tjeneste,
der handler om at få
afkodet den kommunis
tiske kultur, østtysk og
dansk efterretningsvæ
sen samt det altid inte
ressante og politiserede
krydsfelt mellem histo
rieskrivning og journali
stik. Dertil skal tilføjes,
at personer tæt på hoved
personen, bl.a. socialde
mokraten Erik Boel, har
deltaget, formentlig fordi
de har vurderet, at bogen
ikke skader mere end den
gavner.

Der er dog også kilder, som for
fatteren ikke har fået adgang
til, her tænkes især på PET's
såkaldte Lenz-mapper, som
PET-kommissionen tidligere
har benyttet. Materiale som
tidligere statsminister Anders
Fogh Rasmussen i 2003 lo
vede skulle stilles til rådighed
for den frie forskning, men
som beklageligvis stadig ikke
er det.
En anden central kilde, som
ikke har været tilgængelig
for forfatteren, er hovedper
sonen selv, der i øvrigt hver
ken har indrømmet eller er
dømt for at være agent. Det
giver naturligt anledning
til at overveje det etiske i
hele projektet. Er det en
unødvendig udstilling af
en mands personlige og
angiveligt kriminelle liv?
Tja, det er selvfølgelig et
spørgsmål om tempera
ment. Jeg synes, at man
kan argumentere for, at
portrættet kan anskues i
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