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annen politikk, folger ikke disse skillelinjene. En ekstrem venstreorientert i sporsmalet om Territoriene kan vocre en hoyreorientert
konservativ i alle andre sporsmal.
Jeg visste at det var en myte at en slik organisasjon som Mossad,
med sa mye makt, kunne eksistere uten a bli fascistisk. Likevel
trengte jeg denne myten for a fortsette. .Det er altsa det du sier? At
jeg skal holde kjeft? Er ikke Israel et demokrati?>>
.Det er det, men du er ikke i Israel, du er i Mossad. For vi far en
sjanse til a rydde opp, vil tingene bli verre for de blir bedre. Mitt rad
til deg, gutt, era ligge lavt til uvxret har passert.>
.0g hvis jeg ikke gj or det?>>
.Da er du ute for du far sukk for deg. Eller det kan ga mye verre
enn som sa..
.FIva skal det bety?.
.Hva tror du? Vi arbeider med dod og bedrag hver dag. Tenk pa
det.. Han smilte bedrovet.
Jeg folte trang til a stille ham tusen sporsmal. Men i det samme
kom fotografen inn.
«Takk for at du kom for a si adjo,> sa han til meg og snudde seg
mot fotografen. Jeg skjonte at samtalen med ham var slutt.

Sondag, 16. februar
K10800
Jeg var plassert i den danske avdelingen i Country5 i Mossads
hovedkvarter. Jeg meldte meg til tjeneste tidlig om morgenen. Etter
den ritualpregete kaffekoppen og pratingen i korridorene fikk jeg
utlevert dagens oppgave. Den forste jobben min i denne avdelingen
besto i at jeg fikk en bunke visa-ansokninger som var sendt til oss
med diplomatpost. Det dreide seg om fotokopier av originalene og
var en del av en sakalt service vi utforte for danskene.
Alle soknadene hadde arabisk opprinnelse, og vi skulle sammenligne navnene med var egen database. Vi hadde fatt et nytt system
installert bare noen maneder tidligere, og krysshenvisning av informasjon gikk ekstremt raskt. Datamaskinen hadde over halvannen
million navn i hukommelsen. Det tok bare noen sekunder a fa en

5 Country: En avdeling i sambandsseksjonen.
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krysshenvisning med det nye programmet som etter sigende var
blitt stjalet ganske nylig fra en alliert.
Etter noen dager sa Benny S., nestkommanderende i Country, at
jeg skulle overlate jobben til en operator i dataavdelingen. Han ba
meg sa om a to kontakt med Hombre — kodenavn for var mann i
Skandinavia — og fa ham til a be om en ny avlytting av en ledende
dansk skikkelse innen det juridiske omradet som het Gammeltoft
Hansen. Mannen var en talsmann for palestinerne og professor ved
et universitet. Det danske politiet, eller overvakningspolitiet, hadde
installert lytteutstyr pa kontoret hans flere ar tidligere. .Studer saksmappen,. sa Benny, .og sa kan du anbefale hva som bor gjores. Vi
tror at mannen har mistanke om at kontoret hans avlyttes ut fra
maten han fewer samtalene sine pa. Hvis vi avlytter hjemmet hans,
vil vi sikkert fa bedre resultater.>

Mandag, 17. februar
Ut fra det jeg fant i den danske etterretningsmappen, skjonte jeg at
vi hadde en .god venn. i Danmark, mye vennligere og mer samarbeidsvillig enn det israelske Shaback var mot oss. Danskene hadde
en liten etterretningstjeneste som ville spille i toppdivisjonen, men
hadde ikke kunnskapene eller den okonomiske ryggraden til a gjore
det. Pa den annen side kunne de samle inn informasjoner innen
Danmarks grenser og gjore ting uten a bli tatt som vi ikke kunne
dromme om. Til gjengjeld for a fa ting gjort for oss, sorget vi for at
de flake seg betydningsfulle.
Hombres svar pa min foresporsel om en ny mikrofon kom samme dag. De arbeidet med det. De hadde plassert den forste i professorens kontor i slutten av 1984. Jobben ble gjort av en agent vi hadde innenfor den danske etterretningen. Han het Schmidt. Kodenavnet hans var Gammel maling. Han sendte et polititeam for a installere utstyret og diktet opp en historie om at det var blitt bestilt av
mannen som brukte kontoret. Det skulle angivelig stoppe telefonsjikane. Han oppga feilaktig kontor, sa da utstyret var installert, befant
det seg i professorens telefon. Ingen andre enn Gammel maling, og
selvfolgelig Hombre, kjente til det. Bandet ble overfort direkte og
urort til Hombre annenhver uke regelmessig som et urverk, og alle
var glade og fornoyde.
Den andre anmodningen som jeg hadde kommet med overfor
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