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Tom Hanks kunne godt 
få hovedrollen.

Men det havde kræ-
vet, at historien havde været 
et manuskript i Hollywood. 
Ikke med noget så usand-
synligt som en tidligere spej-
derdreng fra Aars som ho-
vedperson. Men den er 
sand. 

– Selv om det er mit eget 
liv, så må jeg indrømme, at 
det også ind imellem virker 
vildt på mig, siger den nu 
46-årige Niels Christian 
Holck.

Hans liv begyndte med en 
lykkelig barndom i Aars i 
Vesthimmerland, fortsatte 
med en brutal omplantning 
til Nordsjælland efter foræl-
drenes skilsmisse, og fik et 
foreløbigt lavpunkt med en 
mærkværdig røverisag, in-
den han var fyldt 20 år.

Herefter blev det til år 
med hjælpearbejde blandt 
nogle af verdens fattigste, 
og det kunne han i og for sig 
godt være blevet ved med. 
Men det fortsatte med 
smuglerier og en efterlys-
ning gennem Interpol. Og 
trods alle odds er det forelø-
big endt med et fredeligt fa-
milieliv. 

– At hjælpe andre har altid 
været det bedste, man kan 
gøre for mig. Sådan havde 
jeg det dengang, og sådan 
har jeg det stadig. At det før-
te andre ting med sig tænkte 
jeg ikke så meget over den-
gang, siger Niels Holck.

Dødsstraf i Indien

I Indien ser myndighederne 
ham som terrorist og kræver 
ham udleveret til en retssag, 
der kan give dødsstraf. No-
get som statsminister An-
ders Fogh Rasmussen til 
mange eksperters overra-
skelse har stillet sig åben 
overfor. Men Niels Holck 
har også mange forkæmpere 
blandt Folketingets partier

Niels Holck kan nemlig 
også ses som en Robin 
Hood, der har snydt de rige 
for at give våben, uddannel-
se og mad til verdens fattig-
ste.

I den nye bog “De kalder 
mig terrorist”, giver Niels 
Holcks sin egen version af sit 
46-årige liv, der har gjort 
ham til verdens nok mest ef-
tersøgte dansker, i samar-
bejde med journalisten Øj-
vind Kyrø. 

Niels Holck fandt aldrig 
den glæde og ro i Nordsjæl-
land, som han havde haft i 
Aars. Som 16-årig flyttede 
han hjemmefra, året efter 
droppede han ud af gymna-
siet og kom lidt tilfældigt i 
forbindelse med bevægelsen 
Ananda Marga. 

Forinden havde han som 
elevrådsformand oplevet, 
hvordan medlemmer af 
DKU, Dansk Kommunistisk 
Ungdom, sad tungt på ele-
vernes landsorganisation, 
LOE. 

Deres betonkommunisme 
fik ham til at vende sig kraf-
tigt fra venstrefløjen. 

Højrefløjens ensporede 
materialisme og udnyttelse 
af fattige sagde ham heller 
ikke noget, og så var der kun 
en åndelig udvej for livets 
store spørgsmål.

Ananda Marga blander 
personlig udvikling med 
praktisk hjælp, og en rejse til 
Calcutta fik ham til som 19-
årig at love sig selv at søge at 
skabe en bedre verden.

Herefter kunne Niels 
Holck være endt som almin-
delig hjælpearbejder – eller 
med at komme kroner i en 
indsamlingsbøsse som de 
fleste af os. 

Hvis ikke han endnu en 
gang var blevet revet ud af 
tilværelsen.

Hurtig beslutning

En ven, der var blevet narko-
man, angav den 19-årige 
Niels Christian som med-
skyldig i et røveri. Han blev 
fængslet, selv om han bedy-
rede sin uskyld. 
Noget Niels Holck har fast-
holdt siden.

I arresten overvejede han, 
om han skulle “falde til pat-
ten” og genoptage gymnasi-
et. Eller gå i gang med at 
holde sit løfte til de fattige? 
Det blev det sidste.

“Beslutningen var taget. 
Jeg begyndte at hand-
le uden at reflektere”, 
lyder det i bogen om 
beslutningen, der 
sendte ham ud i årti-
ers lovløshed.

Teenageren lovede 
nu politiet at vise hvor 
røveriets bytte lå. Med 
to betjente på nakken 
kom han ud til stien, 
han kendte ud og ind 
som hundelufter. Her 
sparkede han de alt 
for store støvler af, be-
tjentene havde lånt 
ham, og løb nøgen og 

barfodet 12 kilometer gen-
nem en skov. 

“Barfodsrøveren” blev 
landskendt med sit eksem-
pel på rå kraft og beslutsom-
hed – den anden side af den 
humanistiske Niels Holck.

Venner hjalp ham med 
gemme sig, til der var styr på 
de opsvulmede fødder. En 
tog til Aars og besøgte foto-
graf Nielsen. Han kom tilba-
ge med 5.000 kroner og et 
pas fra en af Niels Christians 

barndomsvenner, der ligne-
de ham meget.

40 navne

Mere end 10 forskellige nav-
ne og pas har Niels Holck si-
den brugt, angiver han selv. 
Det blev almindeligt for ham 
at købe falsk pas, mens han 
rejste verden rundt og del-
tog i hjælpearbejde, især i 
Guatemala og Indien. 

Det blev også nærmest en 
vane at skaffe midler til ar-

bejdet på egen hånd. I USA 
købte han for eksempel 
jævnligt en pick-up og kørte 
den til Guatemala. Den blev 
solgt med stor fortjeneste, 
der gik til hjælpearbejde.

– Det var faktisk først, da 
jeg fik familie, at jeg skulle 
til at tjene penge til mig selv. 
Det var lidt af et chok at 
skulle finde ud af, smiler 
han i dag. 

I Indien var der stor efter-
spørgsel på elektronik og 

guld, så flere år var han med 
til at organisere den nerve-
pirrende, men indbringende 
guldsmugling.

De mange grove overgreb, 
som den kommunistiske re-
gering i Vestbengalen udfør-
te på de fattige og medlem-
mer af Ananda Marga, førte 
ham til sidst ud i den skæb-
nesvangre våbentransport.

Det blev en lang og bizar 
omgang, hvor også Niels 
Holck blev snydt, inden et 
russisk fly til 250.000 dollar 
blev købt og lastet med vå-
ben.

– Man bliver påvirket, når 
man møder så desperate og 
fattige mennesker. Jeg så in-
gen anden udvej på det tids-
punkt, siger han.

Stille under stormen

I starten fik sagen ingen op-
mærksomhed i Danmark. 
Men da en dansker blev an-
set som hovedmand, trak 
den overskrifter om den 
“mest eftersøgte dansker”, 
som politiet i hele verden 
var på udkig efter.

Der gik fem år inden ver-
den opdagede, at Niels 
Holck var sivet hjem til et 
stille liv, hvor han levede af 
sort arbejde og diskretion.

Det vil sige: Niels Holck 
mener, at efterretningstje-
nesten hele tiden har vidst, 
hvor den havde ham. Hver-
ken den eller politikerne øn-
skede bare at få ballade med 
inderne over ham. Ikke før 
statsministerens besøg i In-
dien i foråret.

Trods årtier med flugt, fal-
ske identiteter og livsfare ser 
Niels Holck lyst på livet.

– Jeg føler faktisk ikke, at 
jeg har noget at skamme 
mig over. I dag er jeg glad 
for det liv, jeg har fået og 
kan ikke forestille mig hvor-
dan det var gået, hvis ikke 
min mor var flyttet til Sjæl-
land. Men jeg prøver at fast-
holde det nære og gode, jeg 
husker fra Aars, i mit liv. 

Bevidstheden om, at han 
kan blive sendt til en usikker 
retssag i Indien og de mange 
hårde oplevelser kunne få 
mange til at sutte stesolider, 
som var de bolcher. Men ik-
ke Niels Holck:

– Jeg sover fint om natten. 
En af vores naboer sagde 
forleden: “Niels, du må altså 
se at skrive en bog om stress 
management”. Og det har 
han måske ret i, smiler Niels 
Holck.
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» Jeg har boet i en flyvemaskine og har færdedes hjemmevant mange steder på kloden. Nu satser jeg på at opbygge en tryg og nær verden 
ligesom den jeg voksede op i dengang i 1960’erne i Aars. Ikke bag en ligusterhæk, men i et fællesskab med det omgivende samfund.”

NIELS HOLCK I SELVBIOGRAFIEN “DE KALDER MIG TERRORIST”

SKÆBNE  Spejderdrengen, der blev hjælpearbejder, på tre kontinenter, våben- og guldsmugler og eftersøgt i hele verden, har skrevet sin historie

Terroristen fra Aars

NIELS HOLCK i dag. 46 år, familiefar og direktør - og måske på vej til en 
retssag i Indien, der kan medføre dødsstraf for våbensmugling.

- MED bogen har jeg søgt at 
lægge kortene på bordet. Det 
her er hele historien, siger den 
tidligere så eftersøgte Niels 
Holck, der nu kan findes gen-
nem De Gule Sider.

Mens de fleste danskere mest tænkte på gaver og andesteg, 
svævede Niels Christian Holck 18. december 1995 8.000 
meter over det nordlige Indien.

Han var i selskab med fire ton våben, en besætning på 
fem letter samt en britisk våbensmugler og tidligere efter-
retningsagent.

Våbnene skulle kastes ned for at hjælpe den fattige be-
folkning i Vestbengalen til at forsvare sig mod den kommu-
nistiske delstatsregerings voldelige overgreb. 

Våbnene landede det forkerte sted og satte for alvor Indi-
ens og verdens søgelys på Niels Holck. Her følger optakten i 
hans egne ord:

“Der er ikke mere at gøre. Vi har gjort alt, hvad vi magtede. 
Nu er det alene op til piloten ude i cockpittet, om misssio-
nen lykkes.

Sveden er holdt op at dryppe, jeg sidder fastspændt på 
bænken og ser på vores værk. Tre enorme net står på hver 
sin palle, fyldt med våben og ammunition. 

Oven på hvert net ligger et hylster af lærred med en fald-
skærm, øverst en lille, ekstra faldskærm, der er foldet ud. 
Det er den, vinden skal tage fat i og flå resten op, så den 
store faldskærm folder sig ud og får nettet til at duve ned 
med en hastighed, der betyder, at våbnene ikke bliver 
smadret.

For resten, i al ophidselsen har jeg rent glemt, at det nu 
ikke mere er min fødselsdag. Klokken er et om natten den 
18. december 1995, og jeg glemte i går rent, at jeg fyldte 34 
år. Men hvis det hele lykkes, er det den bedste fødselsdags-
gave, jeg kunne ønske mig. Jeg har slidt i over et halvt år, 
dag og nat, for at gøre dette til virkelighed”.

...
“Egentlig skulle jeg blot sørge for, at 100 geværer med til-

hørende kugler uset blev fragtet ind til den fjerne afkrog af 
Vestbengalen, vi nærmer os, men hele projektet er svulmet 
op til disse fire ton, som vi har omladt hele dagen.

- For fanden, her er da alt for meget, udbrød jeg, da jeg så 
kasserne blive lastet. Det var i Burgas, den bulgarske hav-

neby, hvor vi fik våbnene ombord.
- Jeg var nødt til det, sagde Bleach på sit smukke engelsk.
- Jeg kunne kun bestikke generalen i Bangladesh til at la-

ve et “end-user-certificate” hvis jeg lovede at lasten kom til 
at ligne en normal sending til en af hans divisioner. Derfor 
har jeg lavet en varieret “package” og derfor er der ikke 
100, men 300 Kalashnikov-geværer, der er desuden to 
snigskytterifler, og i hver af de 25 små kasser ligger der en 
pistol.

Desuden har vi købt ti raketstyr af mærket RPG-7 med 
200 tilhørende granater samt 100 håndgranater og 23.600 
projektiler til kalashnikov’erne.

...
En grusom tanke strejfer mig. Tænk hvis våbnene bliver 

kastet et forkert sted, og politiet finder dem og rapporterer 
til Calcutta inden vi lander der - eller mens vi er der...

Uddrag af bogen: “De kalder mig terrorist”, af Niels Holck og Øjvind Kyrø.

Med fi re tons våben over Indien

RUSSISK FLY med fire ton ulovlige våben, klar til afgang. 
Niels Christian Nielsen, nu Holck og inderen Deepak i ti-
merne før det, der blev kendt som den største våbennned-
kastning siden 2. Verdenskrig.

TIDEN I Aars var nærmest 
lykkelig for spejderdrengen 
Niels. Men forældrenes 
skilsmisse sendte ham det 
første skridt ud på en utrolig tur 
rundt i verden. Familiefoto

Født Niels Christian Niel-
sen 17. december 1961 i Aars.

Søn af byens og egnens 
kendte fotograf, nu afdøde 
Hans Peter Nielsen.

Har to søskende, Hanne 
og Grethe, begge Sjælland.

Flyttede som 9-årig til 
Rungsted med sin mor som 
følge af skilsmisse.

Efter en hård tid kom han 
på Rungsted Privatskole, 
hvor han blandt andet blev 
formand for elevrådet.

Flyttede hjemmefra som 
16-årig da han begyndte i 1. 
G på Rungsted Statsskole.

Droppede ud af 2. G og 
flyttede i kollektiv. Fik samti-
dig undervisning i praktisk fi-
losofi, meditation og udvik-
ling hos bevægelsen Ananda 
Marga, som han fulgte til ef-
ter våbennedkastningen.

Tog som 19-årig til Calcut-
ta, hvor han svor at bruge sit 
liv på at ændre ubalancen 
mellem verdens rige og fatti-
ge.

Tilbage i Rungsted i 1981 
møder han en ven fra kollek-
tivet, der var blevet narko-
man. Vennen blev siden an-
holdt for et røveri og angav 
Niels Christian som medvir-
kende.

Holck afviste anklagerne, 
men flygtede fra politiet, da 
han på skrømt lovede at vise, 
hvor pengene var skjult. Det 
gjorde ham landskendt som 
“barfodsrøveren”.

Derefter levede Niels 
Holck under skiftende navne 
som hjælpearbejder i Indien, 
Guatemala og også Togo. 

Han vendte første gang til-
bage til Danmark i 1985, selv 
om han var eftersøgt, og det 
gentog sig de følgende år.

Organiserede i flere år 
smugling af elektronik og 
guld for at tjene penge til be-
veægelsen Ananda Marga.

Vendte 1996 tilbage til 
Danmark og levede de første 
fem år under anden identi-
tet.

Gift med Sandra Holck, 
hvis efternavn han har taget. 
Parret har to børn sammen.

Direktør i eget firma, Wa-
terliving, der laver husbåde.
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