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 Telefonsamtal Västtyska ambassaden 24/4-1975 

1.  Lutz Taufer och Ingrid Stoecker 

– Kommando Holger Meins. 

– Det här är fru Stoecker. Vi har två läkare här. Min man är inte helt frisk. Kan ni inte byta ut 

honom mot mig i stället? 

- Nej, det kan vi inte. Men ni kan se till så att vi äntligen får vår telefonkontakt. 

- Men ni kan ju ringa vart ni vill! 

- Nej, ni vet precis vad jag menar, telefonkontakt med de politiska fångarna, som vi har krävt. 

- Jag känner inte till något krav. Vi har inte fått veta någonting. 

- Proklamationen är offentliggjord. Vänd er till de ansvariga för att få tag på den.  

- Vill ni komma i förbindelse med de politiska fångarna i Bonn, eller var? 

– Äsch, det står i proklamationen. 

–Jag har inte haft tid... (Samtalet avbrutet.) 

 

2. Lutz Taufer och Ingrid Stoecker 

–Ja? 

–Det här är fru Stoecker igen. Har ni kunnat ringa ert samtal? 

–Vilket samtal? 

–Det som ni nämnde förut, att ni ville tala med Bonn. 

–Inte med Bonn. 

–Utan? 

–Ni har väl läst vår proklamation under tiden. 

– Vi har hört er, ja, eller rättare sagt, jag är i residenset och jag har bara sett det på tv. Har ni inte... 

–På tv... 

–Hur sa? 

–Har ni sett det på tv? 

–Ja, på tv. 26 skulle bli frigivna och få 20 000 kronor eller något sådant. 

–Dollar. 

–Det handlar om att vi väntar på telefonkontakt med fångarna... 

–Det går ju bara via växeln, ni kan inte få kontakt däruppe. Det är problemet. 

–Via vilken växel? 

–I huset. Jag vet inte om det går att ringa från er däruppe. 

–Vi har ju tagit emot samtal utifrån. 

–Utifrån? Ja, då vet jag inte... 

–Hittills har vi inte fått någon kontakt. 
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–Kan jag inte göra något? 

–Det finns inget att göra. Vi väntar på samtalet. Det borde fungera. 

 

3. Folkmar Stoecker och Lutz Taufer 

–Man försöker lösa det. Vi har just nu problem med telefonkontakten. Era krav är till att börja med 

att få kontakt med de politiska fångarna. 

–Kraven är kända. Bland annat att vi kan prata med de politiska fångarna från flygplatsen i 

Frankfurt am Main. 

–Såvitt jag vet är fångarna på väg till Frankfurt am Main. 

–Och när är de framme? 

–Det kan jag inte säga. 

–Då väntar vi på samtalet. 

 

4. Folkmar Stoecker och Lutz Taufer 

–Här är Stoecker igen. Vi har ett tekniskt problem. Växeln är inte bemannad. Det är inte möjligt att 

ringa er utifrån. Jag vet inte vad man kan göra åt det.  

–Var ligger växeln? 

–Ett ögonblick. Växeln ligger på bottenplan. Jag känner inte till byggnaden, men om ni går ner och 

försöker... Ett ögonblick! 

 

5. Kriminalinspektör Thorander och Lutz Taufer  

–Det här kriminalinspektör Thorander. God idag! Den svenska justitieministern är på väg och 

kommer om tio minuter till denna telefon. Han kommer att ringa er om 10-15 minuter. Är det okej? 

–Ja, kan jag få prata med herr Stoecker igen? 

–Är det ordnat med växeln? 

–Nej, vi har tekniska svårigheter. Den enda telefonapparat man kan nå er med är residensets 

snabbtelefon. Men om någon av skulle gå ner till växeln... 

–Vi tar bara emot samtal här uppe.  

–Tekniskt är det bara snabbtelefonen som fungerar och det går inte att ringa er utifrån, men jag hör 

precis att justitieministern och herr Palme är på väg till den här telefonen för att prata med er. 

–Vi vill framför allt prata med de politiska fångarna. 

–Det går inte tekniskt. Nu hör jag att ni kan ringa ut från er telefon...Vi skall försöka ordna en 

ledning... Vi anstränger oss för att ordna de tekniska förutsättningarna, men som det är nu går det 

inte. 

–Det är viktigt! 
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–Ja, men först kommer Palme hit. Förbundsregeringen har lovat att försöka tillmötesgå  era krav. 

Det har jag konstaterat. Vi hör av oss. 

 

6. Justitieminister Lennart Geijer och Lutz Taufer 

–Ja, här är justitieminister Geijer igen. Förbundsregeringen har meddelat oss att man har haft ett 

möte med delstaternas statsministrar och oppositionen och man har klockan åtta slutgiltigt beslutat 

att man inte kommer att släppa några människor från tyska fängelser. 

–Inte släppa några människor? 

–Nej, inga och det är slutgiltigt. Nu måste ni förhandla men den svenska regeringen. För det första 

måste ni förstå att den svenska regeringen inte kan göra något åt det. Det är alltså ett slutgiltigt 

beslut. Men den svenska regeringen är villig att förhandla med er om ni så önskar, om att lämna 

landet. Det kan vi förhandla om. Men huvudfrågan, de krav ni har ställt, det är inte längre möjligt.     

–Då lägger jag på. Våra krav är kända och dem håller vi fast vid. 

–Men nu är det inte längre fråga om förhandling mellan er och förbundsregeringen, utan ni kan 

förhandla med oss. Men vi kan naturligtvis inte göra något i huvudfrågan. Vi kan diskutera med er 

om ni vill lämna landet. Vi kan alltså ställa ett flygplan till ert förfogande, så att ni kan lämna 

Sverige. Men vi har ingen möjlighet att diskutera något annat.  Det förstår ni säkert. Eller hur? 

Hallå? 

 

Följande är på svenska: 

Geijer: –Hallå…han skulle visst tala med dom andra. 

Lång paus  

Geijer: –Tjaha….Hallå…. 

Lång paus  

Geijer: –Jag kan inte, jag tror inte dom har lagt på …då skulle det väl höras nåt ljud va? … Nej det 

knäppte inte till, jag fick känslan av att han blev så pass bestört att han ville tala med dom andra. 

Jag kan i alla fall inte göra annat än att vänta här.  

Lång paus  

Geijer: –Ja det är den väl för att annars skulle den väl vara ljud… eller summa eller så… 

Någon annan: –Dom diskuterar. 

Geijer: –Vilka…jaså lyssnar ni? Ja det är väl bäst att vänta och annars kan man lägga på och låta 

dom ringa upp. Men det är väl bättre att ha en linje … 

Någon annan: – Man kan lägga på och låta dom ringa upp igen. 

Geijer: –Jaså? Ja kanske är det bäst att göra det. Psykologisk sa han ingenting när han gick ifrån 

telefon. 
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Någon annan: – Jag tror han blev bestört. 

Geijer: – Ja just det…..ja dom gör det nu ja….men jag klargjorde ju flera gånger att den svenska 

regeringen nu är beredd att förhandla med dom och då kanske man ska…..lägga på. 

Telefonen läggs på. 

 

7. Folkmar Stoecker och Lutz Taufer 

–Här är Stoecker igen. Jag har talat med inrikesdepartementet igen. De försöker ordna med de 

tekniska förutsättningarna för ert samtal. Det är mycket svårt... 

–Hör på här. Justitieministern har nyss meddelat att förbundsregeringen inte släpper några fångar. 

–Nej, det är inte sant! 

–Men det meddelade han alldeles nyss. Därför vill vi veta vad som är på gång egentligen! 

–Jag har fått i uppdrag av förbundsregeringen... 

–Justitieministern meddelade... 

–Sveriges justitieminister? 

–Ja, den svenska justitieministern har fått i uppdrag av förbundsregeringen att meddela att 

regeringen efter möte med statsministrarna beslutat att inte släppa ut en enda fånge. 

–Jag kan försäkra er att jag nyss talade med krisstabens ledare vid inrikesdepartementet. Han lovade 

mig att han skulle försöka ordna den här kontakten. Sedan kommer vi att anstränga oss att ordna en 

ledning, som inte är lagd än, att få kontakt med er via snabbtelefonen. 

–Dessutom har er far meddelat att det är möjligt att när som helst ta emot samtal via en telefon i 

stora rummet. 

–Till mig sade teknikerna att det inte gick. Skulle ni kunna ge numret till den telefon som man kan 

nå er på utifrån? Det skulle vara till hjälp. 

–Ja, det kan jag. 

–Och här kommer justitieministern... 

(Kan jag få en penna...? För numret...) 

 

8. Folkmar Stoecker och Lutz Taufer. 
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–Hallå? 

–Det är tydligen ändå möjligt att ringa via växeln som finns här på bottenplanet. 

–Ja, så är det. De försöker fortfarande ordna... 

–När kommer de att ha lagt ledningen? 

–Det kan jag inte lova. Det hänger på hur snabbt inrikesdepartementet... 

–Jag säger att vårt ultimatum gäller precis som innan. Schackra inte om det genom att en person 

säger en sak och en annan något annat. Är det förstått? 

–Ja, det är förstått. Den svenska justitieministern vill prata med er en gång till. 

 

9. Justitieminister Lennart Geijer och Lutz Taufer 

–Här är justitieminister Geijer. Alltså, det jag redan har sagt är att nu kan ni bara diskutera med den 

svenska regeringen och det vi kan diskutera är... 

–Hör på nu. 

–Det har jag sagt redan. Det är väl inget tvivel om att ni har förstått mig, eller hur? 

–Ja, herr Stoecker sade något helt annat. 

–Ja, kanske är det så. Men det är så som jag säger och jag är här i telefon och jag kan diskutera med 

er. 

–Men det vill vi inte. Vi vill att våra krav uppfylls. Vårt ultimatum kvarstår. 

–Nej, det går inte längre. 

–Herr Stoecker berättade något helt annat. Ni kanske kan komma överens först och sedan ringa på 

nytt. 

–Nej, statsminister Palme har talat med statsminister Schmidt och jag har redan sagt vad man 

beslutat i Bonn. 

–Varför säger herr Stoecker något helt annat? 

–Ja, det vet jag inte, men det är så som jag säger att nu är det bara en fråga mellan den svenska 

regeringen och er. 
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–Vi har inget att förhandla om med er. 

 

10. Ambassdör Dieter Stoecker och justitieminister Lennart Geijer och sen Ingrid Stoecker 

–Hallå? 

--Det här är Dieter Stoecker. Vem talar jag med? 

–Justitieminister Geijer. 

– Herr minister jag sitter häruppe. Är min fru hos er? 

–Vill ni tala med er fru? 

–Jag skulle gärna gör det. 

–Ja, det förstår jag. Ambassadören är i telefon. Hon kommer snart. Hur mår ni? 

–Ja, efter omständigheterna... 

–Nu kommer hon här. 

–Hej älskade. 

–Hej min älskling. Jag mår efter omständigheterna bra. Vi måste snart lägga på.  

–Jag skulle så gärna vilja byta med dig... 

–Hälsa Folkmar och de andra. 

–Alla fyra, garanterat. 

–Hejdå, min älskade. 

 

11. Dr Gerhard Heuer och Lutz Taufer 

–Det här är dr Heuer från inrikesdepartementet i Bonn. Vem talar jag med? 

–Kommando Holger Meins. 

–Jag har fått i uppdrag av förbundsregeringen att meddela att informationen som den svenska 

justitieministern gav er stämmer. Förbundsregeringen har beslutat att inte gå med på era krav. Jag 

bekräftar att det som den svenska justitieministern sagt om förbundsregeringens beslut stämmer. 

–Vårt beslut kvarstår också. 

–Säg vad ert beslut är! 

–Det står i proklamationen. Vi kommer att skjuta en ambassadanställd varje timme och om 

byggnaden stormas kommer vi att spränga den i luften. Vi kommer inte ut härifrån förrän våra krav 

är uppfyllda. Är det klart? Vi har just skjutit ambassadtjänstemannen Hillegaart. 

–Har ni något mer att säga till mig? 

–Nej, inget mer. 

 

12. Dr Gerhard Heuer och Lutz Taufer 
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–Hallå? 

–Vem talar jag med? 

–Dr Heuer. 

– Här är Kommando Holger Meins. Vi kommer att släppa tre ambassadanställda. Kan ni se till att 

de inte blir beskjutna. De har en proklamation med sig. 

–Var kommer de ut? 

– Via huvudingången. 

 

13. Dr Gerhard Heuer och Lutz Taufer 

–Här är dr Heuer i uppdrag av förbundsregeringen. Den svenska justitieministern gav er ett 

förhandlingsbud. Förbundsregeringen är inte förhandlingspartner i Sverige, utan den svenska 

regeringen är er förhandlingspartner här. Jag vill påpeka att det svenska förhandlingsbudet kvarstår. 

Den svenska justitieministern kan nås över denna ledning. 

–Ja, det känner vi till. På återhörande. 

 

 

 

 

 

 

 

 


