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Samtidig med at England og Frankrig
lader denne Krig bryde ud, som de har for
beredt paa langt Sigt, og bom er rettet imod
det tyske Riges Bestaaen og det tyske Folks
Eksistens, har de aabnet Søkrigen ogsaa
imod den neutrale Verden.

Memorandum.
Imod det tyske Folks og dets Regerings

oprigtige Ønske om at leve i Fred og Ven
skab med det engelske og franske Folk og
til Trods for, at der mangler enhver fornuftig
Grund til en gensidig Konflikt, har Magtha
verne i London og Paris erklæret det tyske
Folk Krig.

Tyskland har paa sin Side ikke desto
mindre gjort sig Umage for at varetage de
neutrales Rettigheder ved at begrænse Sø
krigen til de mellem Tyskland og dets Mod
standere beliggende Farvande.

I den Hensigt at bortlede Faren fra sine
egne Øer og samtidig afbryde Tysklands
Handejssamkvem med den neutrale Verden,
har England derimod stadig mere og mere
lagt an paa at føre Krigen ind i de neutrales
Farvande. Ved denne ægte britiske Krigs
førelse har England i stadig større Omfang
og under aabenlys Krænkelse af Folkeretten
foretaget krigeriske Handlinger til Søs og i
Luften ogsaa indenfor Danmarks og Norges
Søterritorium og Højhedsomraader.
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l.

Den tyske Rlgsregerlngs Memorandum til den danske Regering af 9. April 1940.

Memorandum.
Entgegen dem aufrichtigen Wunsche

es deutsehen Volkes und seiner Regierung,
lit dem englisehen und franzosischen Volke
l Frieden und Freundschaft zu leben und,
:otz des Fehlens jedes verniinftigen Grun
es zu einem gegenseitigen Streit haben die
laohthaber in London und Paris dem
eutBehen Volke den Krieg erklårt,

Mit der Entfesselung diesea von ihnen
~it langem vorbereitetan, gegen den
lest and des Deutschen Reiches und die
:xist enz des deutschen Volkes geriehteten
.ngriffskrieges haben England und Frank
sioh den Seekrieg auoh gagen die neutrale
Velt eroffnet,

Indem sie zunåchst unter volliger Miss- Idet de med fuldkommen Ringeagt for
eht ung der primitivsten Regeln des Vol- Folkerettens primitiveste Regler først og
erreehtes versuehten, die Hungerblockede fremmest forsøgte at etablere en Udsultnings
egen deutsche Frauen, Kinder und Greise blokade imod tyske Kvinder.Børn ogOldinge,
u errichten, unterwarfen sie zugleich such tvang de samtidig ogsaa de neutrale Stater
ie neutralen Staaten ihren råcksichtelosen ind under deres hensynsløse Blokadeforan
llockademesenahmen. Die unmittelbare staltninger. Den direkte Følge af disse folke
'olge dieser von England und Frankreieh Iretsstridige Kampmetoder, som England og
ingefiihrten volkerrechtswidrigen Kampf- Frankrig har indført, og som Tyskland var
iethoden, denenDeutschland mit seinen Ab- nødsaget til at besvare med sine Modværge
rehrmaesnahmen begegnen musste, war die . foranstaltninger, var den alvorligste Fortræ
ahwerste Schsdigung der neutralen Sehif- digeIse af den neutrale Skibsfart og den neu
ihrt und des neutralen Handels. Dariiber trale Handel. Desuden gav denne engelske
inaus aber versetzte dieses englische Vor- Fremgangsmaade imidlertid ogsaa selve
ehen dem Neutrslitåtsbegriff an sich einen Neutralitetsbegrebet Dødsstødet.
ernichtenden Schlag.

Deutschland seinerseits ist gleichwohl
estrebt gewesen, die Rechte der Neutralen
adurch zu wahren, dass es den Seekrieg auf
ie zwischen Deutschland und seinen Geg
em liegenden Meereszonen zu beschrånken
achte. Demgegenfiber istEngland in der Ab
.cht , die Gafahr von seinen Inseln abzulenken
nd gloichzeitig den Handel Deutschlands
tit der neutralen Welt zu unterbinden, mehr
nd mehr darauf auagegangen, den Seekrieg
l die Gewii.sser der Neutralen zu tragen.
o. Verfolg dieser echt britisehen Kriegftih
mg hatEngland in immer steigendem Masse
nter f1.agrantem Bruch des Volkerreehtes
negerische Handlungen zur See und in der
ruft auch in den Hoheitagewåssem und Ho-
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Det afgørende er imidlertid følgende:
Af den franske og den engelske Rege

rings Holdning før og efter den sovjetrua

Som Følge heraf viste den britiske
Udsultningsblokades fuldstamdige Sammen
brud sig stadig tydeligere i de sidste Maa.
neder,

Denne Udvikling saavel som Haabløe
heden ved et direkte Angreb pall. de tyske
Befæstninger mod Vest og de i England o~

Frankrig stadig om sig gribende Bekymringe.
med Henblik pall. de heldige tyske Modangrel
til Søs og i Luften har i den sidste Tid i for
højet Maalestok ført til, at begge disse Landr
med alle Midler forsøger at flytte Krigsskue
pladsen over paa det neutrale Fastland :
og udenfor Europa. At England og Frankrie
i denne Forbindelse først og fremmest tæn
ker paa de smaa europæiske Staters 'I'erri
torium, er ganske selvfølgeligt, naar mar
tager den britiske Tradition i Betragtning
De engelske og franske Statsmænd har i de
sidste Maaneder ganske aabent proklameret
Udvidelsen af Krigen til ogsaa at omfatte
disse Omraader som den strategiske Grund
tanke for deres Krigsførelse.

Tyskland har forudset denne Udvikling
ligefra Krigens Begyndelse. Det har ved sir
ydre og indre økonomiske Politik forstaaei
at forhindre Forsøget pall. at gennemføre der
britiske Udsultningsblokade mod det tyske
Folk og pall. at lamme det tyske Handels
samkvem med de neutrale Lande.

~ Diese Entwicklu.ng, sowie die Aussichts
losigkeit eines direkten Angriffs auf die
deutschen Westbefestigungen und die in Eng
land und Frankreich stetig wachsende Sorge
vor den erfolgreichen deutschen Gegenan
griffenzur See und in der Luft haben inletzter
Zeit in erhohtem Masse dazu gefiihrt, dass
beide Lander versucben, mit allen MitteIn eine
Verlagerung des Kriegsschauplatzes auf das
neutrale Festland in und ausserhalb Europas
vorzunehmen. Dass England und Frankreich
hierbei in erster Linie die Territorien der
kleinen europåischen Staaten imAuge haben,
ist der britisehen Tradition entsprechend
selbstverstii.ndlich. Ganz offen haben die
englisehen und franzosiaehen Staatsmiinner
in den letzten Monaten die Ausdebnung des
Krieges auf diese Gebiete zum strategischen
Grundgedanken ihrer Kriegfiihrung prokla
miert.

Die erste Gelegenheit hierzu bot der Den første Lejlighed 1 saa Henseende
rusaisch-finnische Konflikt. Die englische frembød den russisk-finske Konflikt. Den
und franzosisohe Regierung haben es in aller engelske og den franske Regering bar ganske
Offentlichkeit ausgesprocben, dass sie gewillt aabenlyst udtalt, at de havde i Sinde med
waren, mit militårischen Kråften in den Kon- .milit ære Styrker at gribe ind i Konflikten
flikt zwischen der Sowjet-Union und Finn- mellem Sovjetunionen og Finland, og at de
land einzugreifen und dafilr das Gebiet der til det Formaal agtede at benytte de nor
nordisohen Staaten als Operationsbasis zu diske Staters Territorium som Operations.
benutzen. Allein der entgegen ibren Wiin- basis. Det var udelukkende den hurtige
schen und Erwartungen erfolgteschnelle Frie- Fredsslutning i Norden, der kom imod deres
densschluss im Norden hat sie gehindert, Ønsker og Forventninger, der hindrede dem
schon dam als diesen Entschluss durchzufiih- i allerede den Gang at udføre deres Beslut
ren. Wenn die englisehen und frenzoaischen ning. Naar de engelske og franske Statsrnænd
Staatsmånner nachtråglich erklårt haben, bagefter har erklæret, at de vilde gøre Gen
dass sie die Durohftihrung der Aktion von nemførelsen af Aktionen afhængig af de
der Zustimmung der beteiligten nordisehen interesserede nordiske Staters Samtykke, sas
Staaten abhdngig machen wollten, so ist das er det en grov Usandhed. Rigsregeringer,
eine grobe Unwahrheit. Die Reichsregierung sidder inde med dokumentarisk Bevis for, ai
hat den dokumentarischen Beweis dafur in England og Frankrig i Fællesskab hn.vdc be
nlinden, dass England und Frankreich ge- sluttet at gennemfare Aktionen gennem de nor·
meinsam. beschlossen hatten, die Aktion durch diske Staters Territorium, i givet Tilfælde og·
das Gebiet der nordischen Staaten gegebenen- saa imod disses Vilje.
Jalls auch gegen deren Willen durch'Zufuhren.

Das Entscheidende ist aber folgendes:
Aus der Haltung der franzoaiachen und
englisehen Regierung vor und nach dem

heitsgebieten Dånemarks und Norwegens
vorgenommen.

Deutschland hat diese Entwicklung von
Beginn des Krieges an vorausgesehen. Es
bat durch seine innere und åussere Wirt
schaftspolitik den Versuch der britisohen
Hungerblockade gegen das deutsche Volk
und die Abschniirung des deutschen Handels
mit den neutralen Staaten zu verhindern
gewusst.

Dies liess in den letzten Monaten immer
mehr den volligen Zusammenbruch der
britischen Blockedepolitik zu Tage treten.
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[wjetruæisch - finnisehen Friedensschluss
ad aus den der Reichsregierung vorliegen
en Unterlagen geht einwandirei hervor,
:LaS der Entschluss, Finnland Hilfe gegen
.ussland zu bringen, dariiber hinaus noch
eiteren Planen dienen sollte. Das dabei
an England und Frankreich in Skandina
len mitverfolgte Ziel war und ist vielmehr:

1) Deutschland durch die Besetzung
on Narvik von seiner nordliehen Erzzufuhr
azuschneiden und

2) durch diese Landung englischlran
isischer Streitkriifte in den skandinavischen
tmdern. eine neue Front zu errichten, um
leutschland flankierend von N orden her
tJlJreifen zu kiinnen,

Hierbei sollen die Lander des Nordens
en englisch-franzbsischen Truppen als
Jiegsschauplatz dienen, wåhrend den
ordisohen VOlkern nach alter engliseher
'berlieferung die Ubernahme der Rolle von
lilfs- und Soldnertruppen zugedacht ist. Als
ieser Plan durch den russisch-finnischenFrie
ensschluss zunåchst durchkreuzt worden
'ar, erhielt die Reichsregierung immer kla
erdavon Kenntniss, dass England und Frank
eich bestimmte Versuche unternahmen, um
ire Absichten alsbald in anderer Form
u verwirklichen. In dem ståndigen Drang,
ine Intervention im Norden vorzubereiten,
aben denn auch die englische und franzosi
:lhe Regierung in den letzten Wochen ganz
ffen die These proklamiert, es diirfe in
iesem Krieg keine Neutralitat geben und es
ei die Pflicht der kleinen Lander, sich aktiv
m Kampf gegen Deutschland zu beteiligen.
Jiese These wurde durch die Propaganda
.er Westrnåohte verbreitet und durch immer
tarker werdende politische Druckversuche
,'uf die neutralen Staaten unterstiitzt. Die
:onkreten Nachrichten iiber bevorstehende
landungsverauche der Westmåchte in Skan
inavien håuften sich in letzter Zeit immer
åehr . Wenn aber tiberhaupt noch der leiseste
~weifel an dem endgiiltigen Entschluss der
"'(estmåchte zur Intervention im Norden
iest ehen konnte, so ist er in den letzten
~agen endgiiltig beseitigt worden: Die
leichsregierung ist in den Besitz von ein
vandfreien Unterlagen dafur gelangt, dass
?ngland und Frankreich beabsichtigen, bereds
n den allerniichsten Tagen, uberraschend
'estimmte Gebiete der nordischen Staaten zu
esetzen,

Die nordisehen Staaten haben ihrerseits
len bisherigen Ubergriffen Englands und
hankreichs nicht nur keinen Widerstand
mtgegengesetzb, sondem selbst schwerste

sisk-finske Fredsslutning og af de Doku
menter, som Rigsregeringen har i Hænde,
fremgaar det utvetydigt, at Beslutningen
om at bringe Finland Hjælp imod Rusland
udover dette Formaal ogsaa skulde tjene
andre Planer. Det Maal, som England og
Frankrig i denne Sammenhæng desuden
havde og fremdeles har i Sigte i Skandi
navien er tværtimod:

1) ved Besættelsen af Narvik at afskære
Tyskland fra dets Malmtilførsel fra
Nord og

2) ved denne LandsæUelse af engelsklran
ske Stridskræfter i de skandinaviske
Lande at skabe en ny Front for fra
N ord at kunne angribe Tyskland i
Flanken.

Herved skal de nordiske Lande tjene
som Krigsskueplads for de engelsk-franske
Tropper, medens der efter gammel engelsk
Overlevering tiltænkes de nordiske Folk Rol
len som Hjælpe- og Lejetropper. Da denne
Plan i første Omgang var blevet forpurret ved
den russisk-finske Fredsslutning, fik Rigare
geringen stadig klarere Underretning om, at
England og Frankrig foretog visse Forsøg for
snarest muligt at kunne gennemføre deres
Hensigter under en anden Form. I deres sta
dige Stræben efter at forberede en Interven
tion i Norden har da ogsaa den engelske og
den franske Regering i de sidste Uger ganske
aabenlyst proklameret den Thesis, at der i
denne Krig ikke maatte findes Neutralitet,
og at det var de smaa Staters Pligt aktivt
at tage Del i Kampen mod Tyskland.
Denne Thesis blev udbredt af Vestmagternes
Propaganda og støttet ved et stadig stærkere
politisk Pres paa de neutrale Stater. De kon
krete Efterretninger om Vestmagternes fore
staaende Landgangsforsøg i Skandinavien
fremkom i den sidste Tid stadig hyppigere.
Dersom der overhovedet endnu har kunnet
herske den ringeste Tvivl om Vestmagternes
endelige Beslutning om Intervention i Nor
den, saa er den i de sidste Dage fuldstæn
dig fjernet: Rigsregeringen sidder inde med
utvetydige Dokumenter, hvoraf det fremgaar,
at England og Frankrig har den Hensigt
allerede i de allernærmeste Dage overraskende
at besætte visse Omraader af de nordiske
Stater,

De nordiske Stater harfra deres Side ikke
blot ikke ydet nogen Modstand imod Eng
lands og Frankrigs hidtidige Overgreb, men
fundet sig i endog de alvorligste Indgreb i



Einbriiche in ihre Hoheitsrechte ohne
entsprechende Gegenmassnahmen geduldet.

Die Reichsregierung muss daher anneh
men, dass die Kdniglich Dånische Regie
rung die gleiche Haltung auch gegeniiber
den jetzt geplanten und vor ihrer Durchiiih
rung stehenden Aktionen Englands und
Frankreichs einnehmen wird. Aber selbst
wenn die Koniglich Dåniselie Regierung
gewillt wåre, Gegenmassnahmen zu treffen,
so ist die Reichsregierung sich dariiber im
klaren, dass die dånisehen militårischen
Krii.fte nicht ausreichen wiirden, Dm den
englisch-franzoeischen Aktionen erfolgreich
entgegentreten zu kormen.

In dieser entsoheidenden Phase des dem
deutschen Volke von England und Frank
reich aufgezwungenen Existenzkampfes kann
die Reichsregierung aber unter keinen Um
standen dulden, dass Skandinavien von den
Westmnchten. zum Kriegsschauplatz gegen
Deutschland gemacht und das dånische Volk,
sei es direkt oder indirekt, zum Kriege gegen
Deutschland missbraucht wird.

Deutschland ist nicht gewillt, eine solche
Verwirklichung der Plane seiner Gegner
untii.tig abzuwarten oder hinzunehmen. Die
Reichsregierung hat daher mit dem heutigen
Tage bestimmte militårische Operationen
eingeleitet, die zur Besetzung strategisch
wichtiger Punkte auf dånischem Staatsgebiet
fiihren werden. Die Reichsregierung iiber
nimmt damit wåhrend dieses Krieges den
Schutz des Konigreiches Dånemark. Sie ist
entschlossen, von jetzt ab mit ihren Macht
mittein den Frieden im Norden gegen jeden
englisch-franacsiechen Angriff zu verteidigen
und endgiiltig sicherzustellen.

Die Reichsregierung hat diese Ent
wicklung nicht gewollt. Die Verantwortung
hierRir tragen al1ein England und Frank
reich. Beide Staaten verkiinden zwar heuch
lerisoh den Schutz der kleinen Lander. In
Wahrheit aber vergewaltigen sie diese, in
der Hoffnung, dadurch ihren gegen Deutsch
land gerichteten, tiiglich offener verkunde
ten Vernichtungswillen verwirklichen zu
kormen.

Die deutschen Truppen betreten den
dånisohen Boden daher nicht in feindseliger
Gesinnung. Das deutsche Oberkommando
hat nicht die Absicht, die von den deutschen
Truppen besetzten Punkte als Operationsba
sis zum Kampf gegen England zu benutzen,
solange es nicht durch Massnahmen Eng
lands und Frankreichs hierzu gezwungen
wird. Die deutschen militiirischen Operati
onen verfolgen vielmehr ausschliesslich das
Ziel der Sicherung des Nordens gegen die
beabsichtigte Besetzung norwegischer Stiitz-
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deres Højhedsrettigheder uden tilsvarend
Modforanstaltninger.

Rigsregeringen mas derfor antage, a
den Kongelig Danske Regering ogsaa vi
indtage den samme Holdning overfor de n'
planlagte og umiddelbart forestaaende Akti
ODer fra Englands og Frankrigs Side. Mel
selvom den Kongelig Danske Regerin,
skulde paatænke at træffe Modforanstalt
ninger, saa er Rigsregeringen dog ikke
Tvivl om, at de danske militære Styrke
ikke vilde være tilstrækkelige til med Hel.
at kunne modsætte sig de engelsk-fransk
Aktioner.

I den afgørende Fase af den Eksistens
kamp, der af England og Frankrig er paa
tvunget det tyske Folk, kan Rigsregeringel
ikke under nogen Omstændigheder tolerere
at Skandinavien af Vestmagterne gøres ti
Krigsskueplads mod Tyskland, og at det dan
ske Folk, det være sig direkte eller indi
rekte, bliver misbrugt til Krig imod Tysk
land.

Tyskland har ikke i Sinde uvirksomt a
afvente eller finde sig i en saadan Udførels
af sine Modstanderes Planer. Rigsregeringei
har derfor fra og med i Dag indledet vies
militære Operationer, der vil føre til Besæt
telsen af strategisk vigtige Punkter pal
dansk Statsomraade. Rigsregeringen over
tager dermed, saa længe denne Krig varer
Beskyttelseu af Kongeriget Danmark. Det
er besluttet pall. fra nu af og med alle sim
Magtmidler at forsvare og definitivt sikr.
Freden i Norden mod ethvert engelsk
fransk Angreb.

Rigsregeringen har ikke villet denm
Udvikling. Ansvaret herfor hviler udeluk
kende pall. England og Frankrig. Begge diSSE
Stater forkynder ganske vist pall. hyklerisl
Maade, at de vil beskytte de smaa Lande
men .i Virkeligheden øver de Vold.imod derr
i Haab om derved at kunne gennemføre
deres. mod Tyskland rettede Ødelæggelses
vilje, som de daglig forkynder mere og mere
aabenlyst.

De tyske Tropper betræder derfor ikke
dansk Jord i fjendtligt Øjemed. Den tyske
Overkommando har ikke til Hensigt at be
nytte de af de tyske Tropper besatte Punk
ter som Operationsbasis i Kampen mod Eng
land, saa længe den ikke ved Forholdsregler
fra Englands og Frankrigs Side tvinges der
til. De tyske militære Operationer har
tværtimod udelukkende det Formaal at sikre
Norden mod engelsk-franske Styrkers plan
lagte Besættelse af norske Støttepunkter,
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Rigsregeringen er overbevist om, at den
med denne Aktion tillige tjener Danmarks
Interesser. Thi denne Beskyttelse fra den
tyske Værnemagts Side byderde skandinaviske
Folk den eneste Sikkerhed for, at deres Lande
ikke under denne Krig alligevel til syvende og
sidst bliver Slagmark og Skueplads for de
maaske forfærdeligste Krigshandlinger.

Rigsregeringen forventer derfor, at den
Kongelig Danske Regering og det danske
Folk ser med Forstaaelse pas. den tyske
Aktion og ikke yder nogensomhelst Mod
stand imod den. Enhver Modstand vilde
og maatte med alle Midler blive brudt af de
indsatte tyske Stridskræfter og vilde derfor
kun føre til unødvendig Blodsudgydelse. Den
Kongelig Danske Regering anmodes derfor
om hurtigst muligt at træffe alle Foranstalt
ninger for at sikre, at de tyske Troppers Ak
tion kan ske uden Gnidninger og Vanske
ligheder.

9. April 1940.

iunkte durch engliach-fransosische Streit-
::rafte.

Die Reichsregierung ist liberzeugt, dass
ie mit dieser Aktion zugleich auch den
nteressen Dånemarks dient. Denm diese
~icherung durch die deutsche Wehrmacht bietet
ur die skanainavischen Volker die einzige
~ewahr, dass ihre Lander nicht wahrend dieses
'irieges doch noch zum Schlachtfeld und zum
~chauplatz vielleicht furchtbarster Kampf
!andlungen werden.

Die Reichsregierung erwartet daher,
lass die Koniglich Dånische Regierung und
las dånische Volk dem deutschen Vorgehen
iTerstandnis entgegenbringen und ihm kei
lerlei Widerstand entgegensetzen. Jeder
Widerstand mlisste und wlirde von den einge
ietzt en deutschen Streitkråften mit allen
~itteln gebrochen werden und daher nur zu
linem vdllig nutzlosen Blutvergiessen fuh
ren. Die Koniglich Diinische Regierung wird
ieshalb ersucht, mit grbsster Beschleunigung
llle Massnahmen zu treffen, um sicherzu
lt ellen, dass das Vorgehen der deutschen
I'ruppen ohne Reibung und Schwierigkeiten
[rfolgen kann.

In dem Geiste der seit jeher beatehen- I Overensstemmelse med det gode For-
len guten deutsch-dånisohen Beziehungen hold, der stadig har bestaaet mellem Tysk
lrkliirt die Reichsregierung der Koniglich land og Danmark, erklærer Rigeregeringen
Diinischen Regierung, dass Deutschland overfor den Kongelig Danske Regering, at
iicht die Absicht hat, durch ihre Massnah- Tyskland ikke har til Hensigt ved sine
nen die territoriale Integritåt und politische Foranstaltninger hverken nu eller for Frem
[Jnabhiingigkeit des Konigreiches Dånemark tiden at antaste Kongeriget Danmarks
etzt oder in der Zukunft anzutasten. Iterritoriale Integritet eller politiske Uaf-

hængighed.

I 9. April 1940.
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"
2.

Den tyske (udaterede) »åulzelehnung« overgivet Udenrigsministeriet
den 9. April 1940.

Aufzeichnung.
Die Reichsregierung ersucht die Konig

lich Dånische Regierung, sofort die nach
stehend aufgeflihrten Maasnahmen zu treffen:

l) A ufruf der Regierung an Volk und Wehr
macht, jeden Wiederstand gegen die deut
schen Truppen bei der Besetzung des
Landes zu unterlassen.

2) Befehl an die daniselLe H'ehrmacht, mit
den einriickenden deutschen Truppen
Verbindung aufzunehmen und mit den
deutschen Befehlshabern die erforder
liehen Vereinbarungen iiber loyale Zu
sammenarbeit zu treffen. Die dånisehen
Truppen werden im Besitz ihrer Waffen
belassen, soweit ihr Verbalten dies
gestattet.

Zum Zeichen der Bereitschaft zur
Zusammenarbeit ist auf den militåri
schen Anlagen, den en sich deutsche
Truppen nåhern, neben der National
flagge die weisse Parlamentiirflagge zu
zeigen.

Verbindungskommandos sind zu
entsenden:
a) zum Befehlshaber der in die Haupt

stadt eiuriickenden deutschen Trup
pen (Offiziere des Heeres, der Kriegs
marine und der Luftwaffe);

b) zu den ortliohen Truppenfiihrern.
Umgekehrt wird der deutsche Be
fehlshaber Verbindungsoffiziere zu
den dånisehen Oberbefehlshabern
stellen.
Amfgabe der Verbindungskommandos

ist, eine reibungslose Zusammenarbeit
sicherzustellen und Zusammenstosse
zwischen deutschen und dånisehen
Truppen zu verhindem.

3) Unversehrte Uberlassung der militiiri
schen Eimricluunqen. und Anlagen, die
von den deutschen Truppen zur Siche
rung Dånemarks gegen einen iiusseren
Feind benotigt werden, insbesondere
der Anlagen der Kiistenverteidigung.

4) Zurverftigungstellen genauester Unter
lagen iiber etwa ausgelegte Minensperren
durch die Koniglich Dånische Regierung.

5) Durchfiihrung vollstiindiger LujtsclLutz
verdunkelung des dånisehen Gebiets vom
Abend des ersten Besetzungstages an.

Aufzeichnung.
Rigsregeringen anmoder den Kongelig

Danske Regering om straks at træffe de
nedenfor anførte Forholdsregler:

1) Opraab fra Regeringen til Folket og
Værnemagten om at undlade enhver
Modstand overfor de tyske Tropper
ved Landets Besættelse.

2) Ordre til den danske Værnemagt om at
optage Forbindelse med de indrykkende
tyske Tropper og træffe de fornødne
Aftaler med de tyske Kommandanter
angaaende loyalt Samarbejde. De dan
ske Tropper faar Lov til at beholde
deres Vaaben, forsaavidt deres Adfærd
tillader det.

Som Tegn paa Beredvillighed til
Samarbejde skal der paa de militære
Anlæg, som tyske Tropper nærmer sig,
ved Siden af det danske Flag hejses et
hvidt Parlamentærflag.

Forbindelseskommandoer skal af
sendes:
a) til Chefen for de tyske Tropper, der

rykker ind i Hovedstaden (Officerer
i Hæren, Krigsmarinen og Luft
vaabnet);

b) til de stedlige Kommandanter.
~ . Til Gengæld vil den tyske Chef

stille Forbindelsesofficerer til de dån
ske 0verstkom manderende.

Det er Forbindelseskom,mando
ernes Opgave at sikre et gnidnings
løst Samarbejde og at forhindre
Sammenstød mellem tyske og dan
ske Tropper.

3) Ubeskadiget Overdragelse af militære
Indretninger og Anlæg, som de tyske
Tropper behøver for at sikre Danmark
mod en ydre Fjende, i Særdeleshed Kyst
forsvarsanlæg.

4) Den Kongelig Danske Regering stiller
de nøjagtigste Oplysninger til Disposi
tion angaaende eventuelt udlaqte Mine
spærringer.

5) For det danske Omraade gennemføres
fra den første Besættelsesdag om Afte
nen fuldstændig Mørklægning.
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12)

13)

5) Unversehrte Erhaltung und Sicherstel
lung des Betriebs der Verkehrsmittel und
-wege und der Nachrichtenmittel.
Zurverfiigungstellen der Verkehrsmittel
(Eisenbahnen), der Biamen- und Kil
stenschiffahrtund der Nachrichtenverbind
ungen an die deutschen Besatzungstrup
pen in dem Umfange, als sie fiir die
Aufgaben der deutschen Truppen und
ihre Versorgung ben6tigt werden.

7) Auslaufverbot fur Kriegs- und Handels
schiffe nack dem Ausland und Startoer-
bat filr alle Flugzeuge. '

Die Freigabe des Schiffsverkehrs
nach deutschenHåfen und neutralen Ost
seehåfen bleibt vorbehalten.

8) Durchfiihrung einer vorl ånfigen Perso
nen- und Gilterverkehrssperre zwischen
Danemark: und Schweden (Unterbre
chung des Fåhrverkehrs).

Die Wiederaufnahme des Verkehrs
und Forderungen furseine Uberwachung
bleiben vorbehalten.

9) Aufrechterhalten des vorhandenen Wet
terdienstes, der der deutschenBesatzungs
truppe zur Verftigung zu stellen ist. Die
6ffentliche Bekanntgabe derWetternach
richten ist zu unterlassen.

.0) Sperren jeden Nachrichien- und Posteer
kehrs iiber See nach dem Ausland. Der
Nachrichten- und Postverkehr nach den
Ostseestaaten ist auf bestimmte Ver
bindungen zu beschrånken und auf An
fordem des Befehlshabers der Besat
zungstruppen zu iiberwachen.

DerfiberEngland laufendeNachrich
tenverkehr von Dånemark nach den
Får6ern, Island und Gr6nland ist gleich
falls zu sperren.

.1) Anweisung an die Presse und den Rund
junk, militårische Nachrichten nur mit
Genehmigung der deutschen Wehr
machtdienststellen zu bringen. Zurver
fiigungstellen der Rundfunksender flir
Verlautbarungen der deutschen Befehls
haber.

l2) Ausfuhrverbotfur Krieqsqera: aus Dåne
mark nach dem Ausland.

(3) Die Durchgabe aller von der Koniglich
D ånisehen Regierung auf Grund der
vorstehenden Punkte zu erlassenden
Aufrufe und Befehle darf, soweit der
Funkweg benutzt wird, zunåchst nur
verschlUsselt - nach einem den Gegnern
Deutschlands nicht bekannten Schliissel
- erlolgen. Die Freigabe des offenen
Funkens iiber die Rundfunksender bleibt
dem Befehlshaber der Besatzungstrup
pen vorbehalten.

6) Samfærdselsmidler og -veje samt Efter
retningsmidler bevares ubeskadiget og
Driften sikres.

Samfærdselsmidler (Jernbaner), In
iIenrigs- og Kystskibsfarten samt Efter
retningsforbindelser stilles til Disposition
for de tyske Tropper i det Omfang, der
er fornødent for de tyske Troppers Op
gaver og deres Forsyning.

7) Forbud for alle Krigs- og Handelsskibe
mod at sejle !til Udlandet og Startforbud
for alle Flyvemaskiner.

Frigivelsen af Dampskibstrafiken
til tyske Havne og neutrale østersø
havne forbeholdes.

8) Der gennemføres en foreløbig Stand~ning
for Person - og Godstrafik mellem Dan
mark og Sverige (Afbrydelse af Færge
forbindelsen).

Genoptagelse af Trafiken og Krav
om .Kontrol med samme forbeholdes .

9) Opretholdelse af den meteorologiske Ef
terretningstjeneste, der stilles til Dispo
sition for de tyske Besættelsestropper.
Offentliggørelse af Vejrmeldinger und
lades.

10) Enhver Efterretnings- og Postforbindelse
med Udlandet ad Søvejen standses.
Efterretnings- og Postforbindelsen med
østersøstaterne begrænses til.bestemte
Forbindelseslinier og kontroleres i Hen
hold til de Krav, der stilles fra Besættel
sestroppernes Chef.

Den Efterretningsforbindelse, der
fra Danmark gaar over England til Fær
øerne, Island og Grønland, standses lige
ledes.

ll) Presse og Radio faar Ordre til 'kun at
bringe militære Efterretninger med
Samtykke fra de tyske Værnemagtskon
torer (Wehrmachtdienststellen). Radio
sendere stilles til Disposition for de ty
ske Kommandanters Bekendtgørelser.

Udførselsforbud for Krigsmateriel fra
Danmark til UdltJ,ndet.
Viderebefordringen af alle de Opraab
og Ordrer, som den Kongelig Danske
Regering vil have at lidstede i Henhold
til ovenstaaende Punkter, skal - for
saavidt Radioen benyttes - foreløbig
udelukkende ske ved Kode, efter en
Nøgle, som Tysklands Modstandere ikke
kender. Udstedelse af Tilladelse til at
sende Radiomeddelelser uden Kode-over
Radiosenderne forbeholdes Chefen for
Besættelsestropperne.
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3.

JUSTITSMINISTERIET

KØbenhavn, den 9. April 1940.

Meddelelse til Politimestrene.

Tyskland har i Øjeblikket besat Dele af Danmark.
I den Anledning skal jeg anmode de danske Politimyndigheder om, naar

det ønskes, at træde i Forbindelse med de besættende tyske Myndigheder og
samarbejde med disse.

løvrigt paahviler det Politimyndighederne som hidtil at sørge for Op..
retholdelse af Ro og Orden i Landet.

sign. Unmack Larsen.
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4.

røbenhavn, den 9. April 1940.

Følgende 2 Proklamationer bedes omgåaende trykt som Plakater og opslaaet
videst mulig Omfang.

1.
Til

Det danske Folk.

Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Land
rang forskellige Steder.

Den danske Regering har under Protest besluttet at ordne Landets Forhold
mder Hensyn til den Besættelse, som har fundet Sted, 'Og i Henhold dertil kund-
~øres følgende: .

De tyske Tropper, der nu befinder sig her i Landet, træder i Forbindelse
ned den danske Værnemagt, og det er Befolkningens Pligt at afholde sig fra enhver
YIodsfand overfor disse Tropper.

Den danske Regering vil forsøge at sikre det danske Folk og vort Land imod
le af Krigsforhold følgende Ulykker og opfordrer derfor Befolkningen til rolig og
aehersket Holdning overfor de Forhold, som nu er opstaaet. Ro og Orden maa præge
[,andet, og loyal Optræden maa udvises overfor alle, som har en Myndighed at
idøve,

Christian R.
Th. Stauning.

2.
Under disse for vort Fædreland saa alvorlige Forhold opfordrer jeg alle i

By og paa Land til at vise en fuldtud korrekt og værdig Optræden, da enhver
J.overlagt Handling eller Ytring kan have de alvorligste Følger.

Gud bevare Dem alle. Gud bevare Danmark.,
Christian R.

Amalienborg, den 9. April 1940.
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5.

Udenrigsminister Munchs Note af 9. April 1940 (afsendt 10. April 1940).

sign.

P. Munch.

Kopenhaqen, den 9. April 1940.

Herr Gesandter,
Die koniglich dånisohe Regierung hat

sich mit dem Inhalt der mir heute morgen
von Ihnen iibermittelten Schriftstiicke be
kannt gemacht. Sie hat davon Kenntnis
genommen, dass das Betreten des dånisehen
Bodens von deutschen Truppen nicht in
feindseliger Gesinnung erfolgt ist, sowie
dass die deutsche Reichsregierung nicht
die Ahsicht hat; durch ihre Massnahmen die
territoriale Integritiit und politische Unab
hångigkeit des Konigreichs Dånemark jetzt
oder in der Zukunft anzutasten.

Nach Empfang dieser Mitteilung hat
sich die dånische Regierung in der gege
benen La e dazu entachlossen, die Ver
håltnisse hier im Lande unter Beriicksich
tigung der erfolgten Besetzung zu regeln.
Sie erhebt jedoch gegen diese Verletzung
der Neutralitåt Dånemarks ihren ernsten
Einspruch.

Genehmigen Sie, Herr Gesandter, die
Versicherung meirier ausgezeichneten Hoch
achtung.

Kobenhavn, den 9. April 1940.

Hr. Gesandt,

Den Kongelig Danske Regering ha]
gjort sig bekendt med Indholdet af de Do
kumenter, som af Dem blev overrakt mig
i Morges. Den har taget til Efterretning, at
tyske Tropper ikke har betraadt dansk J ord
i fjendtligt Øjemed, samt at den tyske
Rigsregering ikke har til Hensigt ved sine
Foranstaltninger at antaste Kongeriget Dan
marks territoriale Integritet og politiske
Uafhængighed hverken nu eller for Frem
tiden.

Efter Modtagelsen af denne Meddelelse
har den danske Regering under den givne
Situation besluttet sig til at ordne Forhol
dene her i Landet under Hensyntagen ti:
den stedfundne Besættelse. Den nedlægge]
dog alvorlig Protest mod denne Krænkelse
af Danmarks Neutralitet.

Jeg beder Dem, Hr. Gesandt, modtage
Forsiln-ingen om min Højagtelse.

sign.

P. Munch.

An Til
Herrn von Renthe-Fink, Deutscher Ge

sandter, Kopenhagen.
Hr. von Renthe-Fink, Tysk Gesandt.

København.
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6.

'emorandum (udateret) fra det tyske Gesandtskab afleveret til Udenrigsministeriet
ID 10. April 1940 med 4 Bilag angåaende 1. Behandlingen af fjendtlige Repræsen
.tloner og fjendtlig Ejendom i Danmark. 2. Presse og Radio. 3. Politi og Toldvæsen.

4. Opretholdelse af Erhvervslivet.

Memorandum.

Durch die gegenwårbige Stationierung I Som Følge af den nuværende Statione-
eutscher militårischer Einheiten in Dåne- ring af tyske militære Formationer i Dan
iark ist es nach Auffassung der Reichs- mark er det efter den tyske Rigsregerings
.gierung erforderlich, iiber die auf Grund Opfattelse nødvendigt at træffe yderligere
er heute Vormittag iiberreichten Aufzeich- Forholdsregler udover den Ordning, der er
ung getroffenen Regelungen hinaus noch truffet paa Grundlag af den i Formiddags
eitere Massnahmen zu treffen. Diese overrakte Optegnelse. Disse vil komme til
iirden sich erstrecken miissen: at omfatte:
L) Auf die Behandlung der amtliehen und l) Behandlingen af de officiele og halv-

halbamtlichen feindlichen Vertretungen, officielle fjendtlige Repræsentationer,
deren Personals und auf die Behand- disses Personale og Behandlingen af
lung des feindlichen Eigentums; fjendtlig Ejendom;

2) Auf die Presse und den Rundfunk; 2) Presse og Radio;
a) Auf das Polizei- und Grenzpolizeiwesen, 3) Politi og Grænsepoliti samt Toldbe-

sowie auf den Zollschutz; skyttelse;
1) Auf die Wirtschaft. 4) Det økonomiske Liv.

Die Reichsregierung gibt sich der Er- Rigsregeringen nærer Forventning om,
rartung hin, dass die Koniglich Dånische at den Kongelig Danske Regering snarest
tegierung diese Massnahmen, die im ein- vil gribe til disse Forholdsregler, der er
elnen in den Anlagen aufgefiihrt sind, bald- specificeret i Bilagene, og at den desuden vil
unliohst ergreifen und dariiber hinaus das bidrage sin Del til at garantere de tyske
hrige dazu beitragen wird, um die Sicher- militære Formationers Sikkerhed og For
eit und Versorgung der deutschen militå- syning og til at forhindre ethvert Forsøg
isehen Einheiten zu gewåhrleisten und paa at skade dem.
~gendwelche Versuche, diesen Schaden zu-
ufiigen, zu verhindern,



16

Anlage 1) Bilag 1.

Die Behandlung der amtliehen und
halbamtlichen feindlichen Vertretungen,

deren Personals und die Behandlung
des feindlichen Eigentums.

8) Es sind Massnahmen zu treffen, um
die "Obermittlung von Naehriehten der
Missionen, Konsulate, Handelavertre
tungen und sonstigen offiziellen und
offizidsen Vertretungen der Feindstaa
ten aus Dånemark zu verhindern.

b) Es ist ferner erforderlich, dass das
gesamte Personal dieser Vertretungen
dånisches Gebiet baldtunlichst ver
låsst, Der genaue Zeitpunkt und Reise
weg wird im einze1nen mit der Deut
schen Gesandtschaft zu vereinbaren
sein.

e) Gleichfalls ist notwendig, eine Regelung
hinsichtlieh des in Dånemark befind
liehen feindlichen Eigentums zu treffen.
Eingehende Vorsohlåge hierzu bleiben
vorbehalten. Hinzugefiigt wird, dass
die Reichsregierung gesonnen ist, die
Arehive der amtliehen Vertretungen
der Feindstaaten zu respaktieren.

Anlage 2)

Presse und Rundfunk.
Såmtliche Organe der dånisehen Presse,

die mit der Presse zusammenarbeitenden
Nachrichtenbiiros, ebenso die Leitung aller
in Betrieb bleibenden Rundfunksendungen
miissen amtlich dariiber unterrichtet werden,
dass die gesamte Berichterstattung und die
Kommentierung aller Nachriehten in keiner,
den Interessen der deutsehen militårischen
Einheiten schådlichen Weise erfolgen darf,
Presse und Rundfunk miissen vielmehr ihre
Hauptaufgabe darin sehen, auf die Bevolke
rung im beruhigendem Sinne einzuwirken.

Dariiber hinaus miissen Massnahmen
ergriffen werden, die geeignet sind, eine
anti-deutsche Propaganda auch auf allen
anderen nur moglichen propagandiscischen
Gebieten (Flugblåtter, Brosehiiren, Vortråge
von Rednern, usw.) wirksam zu unterbinden,

Behandlingen af de officielle og halvoffl·
cielle fjendtlige Repræsentationer, disses
Personale og Behandlingen af fjendtlig

Ejendom.

a) Der skal træffes Forholdsregler for a'
forhindre, at der af de fjendtlige Magteri
Gesandtskaber, Konsulater, Handels
repræsentationer og andre officielle ellei
halvofficielle Repræsentationer afsender
Efterretninger her fra Danmark.

b) Det er desuden nødvendigt, at dissr
Repræsentationers samlede Personall
snarest muligt forlader dansk Territo
rium. Det nøjagtige Tidspunkt o~

Rejseronten aftales i Detailler med de1
tyske Gesandtskab.

e) Det er endvidere nødvendigt at bræfle
en Ordning med Hensyn til den fjendt
lige Ejendom, der befinder sig i Dan
mark. Detaillerede Forslag i denne
Henseende forbeholdes. Det tilføjes, ai
Rigsregeringen har i Sinde at respekterr
de Arkiver, der beror hos de Ijendtlige
Staters officielle Repræsentationer.

Bilag 2.

Presse og Radio.

Samtlige Organer for den danske Presse
de Telegrambureauer, der arbejder sammer
med Pressen, og Ledelsen af alle de Radio
udsendelser, der fortsat vil finde Sted, mas
officielt underrettes om, at hele Efterret
ningstjenesten og Kommenteringen af alh
Efterretninger maa ske paa en Maade, dei
ikke kan skade de tyske militære Formatio
ners Interesser. Presse og Radio mas
tværtimod se deres Hovedopgave i at virke
beroligende paa Befolkningen.

Desuden maa der træffes egnede For
holdsregler for effektivt at forhindre er
anti-tysk Propaganda paa ethvert tænkeligi
propagandistisk Omraade (Flyveblade, Bro
churer, Foredrag ved Foredragsholdere etc.)
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Anlage 3)

Das Polizei- und Grenzpolizeiwesen,
sowie der Zollschutz.

Die deutschen militårischen Befehls
ber beabsichtigen nicht, eine Beschrån
ng der Aufgaben der dåni sehen Polizei
afte in Anregung zu bringen. Die Reichs
~ierung bittet die Koniglich Dåniselie
19ierungvielmehr, die 'I'åtigkeit der Grenz
lizei und des Zollschutzes in vellem
nfange aufrecht zu erhalten. Hinzugefugt
rd, dass die Reichsregierung beabsichtigt,
3 deutsch-dåniache Grenze nach Durch
hrung der militårischen Massnahmen fiir
n normalen vVirtschaftsverkehr zwischen
m Deutschen Reich und Dånemark sobald
> moglich wieder zu offnen.

Bilag 3.

Politi og Grænsepoliti samt Told
beskyttelse.

De tyske militære Myndigheder har
ikke til Hensigt at foreslaa en Indskrænk
ning af de Opgaver, der pashviler det danske
Politi. Rigsregeringen anmoder tværtimod
den Kongelig Danske Regering om i fuldt
Omfang at opretholde Grænsepolitiets og
Toldvæsenets Virksomhed. Det tilføjes, at
Rigsregeringeu paatænker snarest muligt,
efter at de militære Forholdsregler er gen
nemført, at genaabne den tysk-danske
Grænse for det normale økonomiske Sam
kvem mellem det Tyske Rige og Danmark.
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e) De øvrige Erhvervsvirksomheder b,
holdes i Gang.

d) Rationering af Varer, der hører til dl
daglige Livs Fornødenheder; i Tilkny
ning hertil Forholdsregler mod ubere
tiget Tilbageholdelse af saadanne Vare:

e) Forbud mod Prisforhøjelser.
f) Beskyttelse af den danske Valuta.

Tvang til at tage imod Reiohskredi:
kassenscheine til den fastsatte Omre]
ningskurs.
Tvang til at tage imod Kvittering fe
Ydelser, der ikke direkte kan betale

Ved Siden af Rationeringen af de Vare
der hører til det daglige Livs Fornødenhede
anbefales det hurtigst muligt at sørge fl
en offentlig Regulering af Vareadministn
tionen for derved at opnaa den mest spa:
sommelige Anvendelse af de Iorhaander
værende Forraad, særlig af enhver Sla~
Brændselstoffer, Korn og Foderstoffer, Tek:
tilvarer, Kolonialvarer, Sæbe, Kul etc.

For at gennemføre disse vidtrækkene
Foranstaltninger vilde det være praktisk ~

nedsætte et dansk Regeringsudvalg, soi
Gesandtskabet kunde forhandle med al
gaaende de som Følge af den nye Situatio
nødvendige Forholdsregler og disses Gel
nemførelse.

Zur Durchfiihrung der umfangreichen
l\iassnahmen wiirde die Bildung eines då
nisehen Regierungsausschusses praktiseh sein ,
mit dem die Gesandtschaft iiber die aus der
neuen Lage sich ergebenden Notwendig
keiten und ihre Durchfiihrung verhandeln
konnte.

b) Das Offenhalten der Handelsgeech åfte,
insbesondere derjenigen, die der Ver
sorgung der Bevolkerung mit Gegen
standen des tågliehen Bedarts dienen.
Ferrier Offenhalten der Banken.

e) Inganghaltung der iibrigen gewerblichen
Betriebe.

d) Rationerung von Waren des tågliehen
Bedarfs; im Zusammenhang datnit Mass
nahmen gegen unberechtigte Zuriick
haltung soleher Waren.

e) Verbot von Preiserhohungen.
f) Schutz der dånisehen Wahrung.

Annahmezwang von Reiohskreditkas
senseheinen zum festgesetzten Umrech
nungskurs,
Annahmezwang von Empfangsbesehei
nigungen fiir Leistungen, die nieht un
mittelbar bezahlt werden kormen.

Neben der Rationierung der Waren des
tagliehen Bedarfs wåre eine alsbaldige In
kraftsetzung einer behordlichen Regelung
der Warenbewirtschaftung zu empfehlen mit
dem Ziel sparsamster Verwendung der
Vorrate - insbesondere von Betriebsstoffen
aller Art, Getreide und FuttermitteIn, Tex
tilwaren, Kolonialwaren, Seife, Koble usw.

Vermerk. Anmærkning.

Bei der neuen Lage der Verhiiltnisse ist I "Betragtning af den forandrede Situ:
es von besonderer "\Yichtigkeit, dass alle tion er det af særlig Vigtighed, at der snare:
Massnahmen zur ungestorten Inganghaltung træffes alle Forholdsregler for uforstyrret l

des dånisehen Wirtschaftslebens alsbald holde det økonomiske Liv i Danmark i Gan,
getroffen werden. Vor allen Dingen mussen Fremfor alt maa der træffes Forholdsregle
Massnahmen getroffen werden, die geeignet der er egnede til at mildne de Ryetels
sind, die aus der zu erwartenden weitgehen- indenfor det økonomiske Liv, der muligv
den Absperrung von westlichen Zufuhren .vil indtræffe som Følge af den vidtgaaenc
mogliche Erschiitterung des Wirtschafts- Afspærring af Tilførslerne fra de vestlig
lebens abzumildern. Regierungsseitige Mass- Lande, der maa forventes. Fra Regeringer
nahmen wåren auf folgenden Gebieten zu Side bør der træffes Foranstaltninger pa
treffen: følgende Omraader: .

a) Inganghaltung der Versorgungsbetriebe. a) Forsyningsvirksomhederne bør holdes
Gang.

b) Forretninger, i Særdeleshed de, der fo:
syner Befolkningen med de dagli€
Fornødenheder, bør holdes aabne. Bal
kerne bør ligeledes holdes aabne.
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7.

DENRIGSMINISTERIET

København, den 12. Aprt11940.

Til Justitsministeriet.

P. J. I. J. Nr. 10. G. 200. A.

Udenrigsministeriet fremsender hoslagt Mskrift af en fra det tyske Gesandt
skab Dags Dato modtagen Verbalnete af 11. ds, angaaende Spørgsmaalet om For
bindelsen mellem de danske Politimyndigheder og de tyske Militærmyndigheder.
Gesandtskabet fremsætter, som det vil ses, i denne Note Forslag om, at der fra dansk
Side udnævnes en Forbindelsestjenestemand til Sikring af Samarbejdet mellem de
ovennævnte Myndigheder i Bestræbelserne for at forhindre Spionage, Sabotage og
"Zersetzung" over for de tyske Tropper.

Denne Sag har Dags Dato i Udenrigsministeriet været drøftet med den tyske
Gesandt og den i Noten nævnte Fregatten-Kapitån Howoldt. Efter Mtale med
Departementschef Svendsen deltog i denne Drøftelse blandt andre Rigspolitichefen.
Under Drøftelserne blev det fastslaaet, at Arbejdet med Bekæmpelsen af de oven
nævnte Forbrydelser skulde ske i Samarbejde mellem det tyske Militær og det danske
Politi, men saaledes at selve den politimæssige Undersøgelse og eventuel Anholdelse
og Fængsling af Personer skulde foretages af danske Politimyndigheder, samt at
eventuelt anholdte og fængslede skulde hensættes i danske Fængsler.

. Anledningen til den omhandlede Drøftelse, som var aftalt med Gesandten,
inden Udenrigsministeriet havde modtaget den ovennævnte Verbalnote. var den,
at forskellige Personer i Løbet af de sidste Dage var blevet arresteret eller eftersøgt
direkte af de tyske Militærmyndigheder. Herom overleverede man fra dansk Side
til Gesandten den i Mskrift vedlagte Notits*), idet man henstillede, at de deri nævnte
Tilfælde maatte blive gjort til Genstand for en hurtig Undersøgelse, om hvis Re
sultat man udbeder sig Oplysning.

Efter Mødet med Gesandten drøftede Rigspolitichefen med Kaptajn Howoldt
nærmere Enkeltheder med Hensyn til den Forbindelse, som det er Tanken at oprette
mellem det danske Politi og tysk Militær, og som efter Udenrigsministeriets Forme
ning utvivlsomt ogsaa vil være i dansk Interesse.

Man udbeder sig en Meddelelse fra det kgl. Ministerium om, hvorledes den
foreliggende Henvendelse fra det tyske Gesandtskab vil kunne besvares.

P.M.V.

(sign.) Nils Svenningsen.

*) Ikke optrykt, jfr. A. nr. 29.
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8.

DEUTSCHE GESANDTSCHAFT
Kopenhagcn .... r. D. Pol. 3/588.

Verbalnote.
Der Deutsche Gesandtc beehrt sich, dem Ki:iniglich D ånisohen Ministeriurr

des Aussern nachstehendes mitzuteilen:
In dem von dem Deutschen Gesandten am 9. April 1940 iibergebenen Me·

morandum war die Erwartung der Reichsregierung ausgesprochen worden, dass die
Ki:iniglich Dåniselie Regierung das Ihrige dazu beitragen werde, um die Sicherung
der deutschen militårischen Einheiten in Dånemark zu gew åhrleisten, Das Dåniselir
Ministerium hatte hierzu das grunda åtzliche Einverståndnis ausgesprochen. Zu den
Zweck dieser Sicherung ist es nach Ansicht der militårischen Kommandosteller
notwendig, dass das Kommando z. b. V. XXXI, das unter Leitung des Fregatten
Kapitåns Howoldt im Kastell steht, diejenige Unterstiitzung und Mitarbeit von der
zuståndigen dånisehen Stellen erh ålt, die erforderlich ist, um die notwendigen abwehr
massigen Massnahmen gegen Spionage, Sabotage und Zersetzung durchzufiihren.

Der Deutsche Gesandtc wåre daher der Koniglich D ånisehen Regierung zr
Dank verpflichtet, wenn die Ki:iniglich Dånische Polizei angewiesen wiirde, den An·
regungen des Kommando z. b. V. XXXI, die sich auf die Ermittlungstatigkeit unc
etwa notwendige Festnahmen in Fallen von Spionage, Sabotage oder Zersetzun]
beziehen, Folge zu geben. Eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den deutscher
militårischen Befehlsstellen einerseits und der Ki:iniglich Dånisehen Polizei anderer
seits wird nach Auffassung des Deutschen Gesandten am besten dadurch gewåhr
leistet, wenn dem Kommando z. b. V. der Gruppe XXXI ein Verbindungsbeamte:
der K6niglich Dånisehen Polizei zugeteilt wiirde. Der Deutsche Gesandte wåre dahe:
dankbar, wenn die Koniglich Dåniselie Regierung die Zuteilung eines solehen Be
amten bald vornehmen wiirde.

Kopenhagen, den Il. April 1940.

an das
Koniglich Dåniselie Ministerium des Åussern.

Kopenhagen.
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8 a.

Oversættelse.

DET TYSKE GESANDTSKAB
København

Nr. D. Pol. 3/588.
Verbalnote.

Den tyske Gesandt har herved den Ære at meddele det Kongelig Danske
Udenrigsministerium følgende:

I det af den tyske Gesandt den 9. April 1940 overrakte Memorandum var
aer udtalt Rigsregeringens Forventning om, at den Kongelig Danske Regering
:vilde bidrage sit til at garantere Sikringen af de tyske militære Enheder i Dan
mark. Det danske Ministerium havde udtalt sin principielle Indforstaaelse her
med. For at skabe denne Sikring er det efter de militære Kommandoposters Op
fattelse nødvendigt, at Kommandoen z. b. V. XXXI, som staar under Ledelse af
F r egatkaptajn Howoldt i Kastellet, faar den Understøttelse fra og det Samarbejde
med de kompetente danske Myndigheder, som er nødvendigt for at gennemføre de
nødvendige defensive Foranstaltninger mod Spionage, Sabotage og Ødelæggelse.

Den tyske Gesandt vilde derfor være den Kongelig Danske Regering tak
nemmelig for, om det blev anvist det Kongelig Danske Politi at efterkomme alle
Henvendelser fra Kommandoen z. b. V. XXXI, der angaar Efterforskningen og
eventuelt nødvendige Anholdelser i Tilfælde af Spionage, Sabotage eller Ødelæg
gelse. Et gnidningsløst Samarbejde mellem de tyske militære Kommandoposter paa
den ene Side og det Kongelig Danske Politi paa den anden Side vil efter den tyske
Gesandts Opfattelse bedst kunne garanteres ved, at der til Kommandoen z. b. V. af
Gruppe XXXI blev delegeret en Forbindelsestjenestemand fra det Kongelig Danske
Politi. Den tyske Gesandt vilde derfor være taknemmelig for, om den Kongelig
Danske Regering snart vilde foranledige delegeret en saadan Tjenestemand.

København, den 11. April 1940.

Til det
Kongelig Danske Udenrigsministerium, København.
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9.

DEN AF FOLKETINGET UNDER
19. DEC. 1!)45 NEDSATTE KOMMISSION I HENHOLD

TIL GRUNDLOVENS § 45

20. September 1946.

Hr. fhv. Udenrigsminister, t». phil. P. Munch.

Kommissionen anmoder Dem om at besvare følgende Spørgsmaal:
"Hvornaar og hvorledes har Ministeriet godkendt det i tysk Memorandum, afleveret

til Udenrigsministeriet den 10. April 1940, fremsatte Krav om, at den danske Regering skal
yde Bistand til at sikre de tyske militære Enheder i Danmark m. m.l" (M tysk Verbalnote
af Il. April 1940 vedrørende Forbindelse mellem dansk Politi og tysk Militær fremgaar,
at en saadan Godkendelse fra dansk Side foreligger).

Holm.

Eigil Olsen.

øster Ajle 5, ø., 24. September 1946.

Hr. Dommer Holm, M. F.,
Fonnand for Kommissionen af 19. December 1945.

Som Svar pall. den højtærede Kommissions Forespørgsel af 20. September 1946
tjener følgende:

Jeg antager, at der med det i den tyske Verbalnote af Il. April 1940 om Sikringen
af de militære Enheder anvendte Udtryk "Das dånische Ministerium hatte hierzu das
grundsåtzliche Einverstandnis ausgesprochen" i al Almindelighed maa være tænkt pall.
Beslutningen paa Amalienborg den 9. April om Morgenen om at opgive Modstanden,
saaledes som denne :fik Udtryk i Kongens og Regeringens Henvendelse til Befolkningen,
hvori man udtalte Beslutningen om "at ordne Landets Forhold under Hensyn til "den
Besættelse, som har fundet Sted", og hvori man opfordrede Befolkningen til at afholde sig
fra enhver Modstand og til rolig og behersket Holdning over for de opstaaede Forhold.
Jeg maa formode, at man fra tysk Side deri har lagt den omtalte principielle Antagelse
af de tyske Krav. I den Note af 9. April 1940, hvori jeg tog de tyske Tilsagn af 9. April til
Efterretning og nedlagde en alvorlig Protest mod den skete Neutralitetskrænkelse, med
deltes det med et lignende Udtryk som i den offentliggjorte Henvendelse til Befolkningen,
at den danske Regering havde "under den givne Situation besluttet sig til at ordne For
holdene her i Landet under Hensyntagen til den stedfundne Besættelse". "

Jeg har ingen Erindring om nogen anden Udtalelse end de her nævnte, hvortil
den omtalte Yending i den tyske Verbalnote af 11. April 1940 kan sigte, og jeg har heller
ikke nu kunnet faa noget oplyst om, at der skulde være fremsat en saadan Udtalelse ud over
de her omtalte.

Deres ærbødige

P. Munch.
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10.

efe.rat af et Møde i Udenrigsministeriet den 15. April 1940- af 'Oentraladmlnl
rationens øverste Embedsmænd til Drøftelse af visse ved den tyske Besættelse op

staaede SpørgsmaaI.

Minister Mohr bød Velkommen og anførte, at Mødets umiddelbare Anledning
ar det fra det tyske Gesandtskab modtagne Memorandum af 12. April, hvori der gaves
.eddelelse om, at særlige Delegerede var eller vilde blive udpeget fra tysk Side til Vare
Lgelse af det fremtidige Samarbejde mellem de tyske Myndigheder paa den ene Side
~ den danske Centraladministration og de lokale Myndigheder paa den anden Side. Mi
ister Mohr var af den Mening, som han ogsaa havde fremsat over for den tyske
'esandt, at der som almindelig Regel ikke burde etableres direkte Kontakt mellem
edkommende tyske Delegerede og de danske Ressortmyndigheder, men at Forbin
elsen burde etableres med Udenrigsministeriet som Mellemled. Undtagelse burde alene
ares for Spørgsmaal af rent teknisk Karakter, navnlig de fleste af de under Trafik
linist eriet henhørende Spørgsmaal, samt for Politiets Vedkommende. Den tyske
-esandt havde heroverfor gjort gældende, at en saadan Ordning vilde fungere for langsomt.

Formaalet med Mødet vilde være at bringe Klarhed over, hvorledes man i de for
retlige Grene af Centraladministrationen stillede sig til Udenrigsministeriets Opfattelse
led Hensyn til Samarbejdets Form.

Det tyske Memorandum af 12. April blev oplæst og omdelt tilligemed det tyske
leaandtekabs Verbalnote af 13. April.

Departementschef Wilcke anførte, at der for Landbrugsministeriets Omraade
llerede var et Forbindelsesorgan mellem danske og tyske Myndigheder, nemlig dej; dansk
yske Regeringsudvalg. Hvis der nu sk-ulde etableres et yderligere Forbindelsesled, vilde
et kun skabe Uro. Ved Siden af de Spørgsmaal, som Regeringsudvalget behandler,
:unde der vanskeligt tænkes åt opstaa Spørgsmaal, der nødvendiggjorde Kontakt mellem
landbrugsministeriet og de tyske Myndigheder. Spørgsmaalet om den indenlandske
[rændselsprcduktions Udvidelse til Supplering af de Brændselsforsyninger, der vil kunne
everes fra tysk Side, vil dog muligvis kunne gøre en saadan Kontakt paakrævet.

Minister Mohr nævnte, at han overfor den tyske Gesandt havde fremhævet Re
eringsudvalgets Betydning som Forbindelsesled. Gesandten havde hertil svaret, at det
lene behandlede Spørgsmaal om Eksport og Import, og at ogsaa andre Spørgsmaal kunde
pstaa.

Departementschef Hoskiær meddelte, at forskellige under Trafikministeriet sor
erende Myndigheder, bl. a. Havnefogder, allerede i visse Tilfælde var blevet stillet over
or Krav fra de tyske militære Myndigheder. Han ansaa det derfor for nødvendigt, at der
narest gives de lokale Myndigheder Instruktioner om, hvorledes de skal forholde sig i saa
Ianne Tilfælde. ,

Generaldirektør Korst nævnte, at der af Toldvæsenet allerede 'er taget Stilling til
risse mindre vigtige Enkeltheder vedrørende Forbindelsen med de tyske Besæbtelaes
nyndigheder. Andre Spørgsmaal af mere principiel Karakter havde imidlertid endnu ikke
undet nogen Løsning. Som Eksempel paa saadanne Spørgsmaal nævnte Generaldirek
øren, at Besættelsesmyndighederne i visse Byer havde forlangt Vareforsyninger fra
3kibsprovianteringshand1ernes toldfrie Lagre. Hvis saadanne Forlangender, der var
la~urlige for Krigsskibes Vedkommende, ogsaa skulde imødekommes, naar de fremsættes
Li Hærmyndighederne, vilde Statskassen blive berøvet en væsentlig Indtægt. Et andet
~pørgsmaal, som heller ikke endnu var afgjort, var, om Toldkasserne rundt omkring i
[,andet kunde modtage Betaling i tyske Pengesedler. Mange mindre Handlende og Er
ivervadrivende kunde ikke præstere Betalingen i anden Form. Til Løsning af aaadanne
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Spørgsmaal vilde det maaske være nyttigt at forhandle direkte med en særlig Beful<
mægtiget fra tysk Side, men Tolddepartementet vilde dog foretrække, at alle principiel
Spørgsmaal behandledes gennem Udenrigsministeriet.

Minister Mohr sagde, at de af Generaldirektøren rejste Spørgsmaal vilde bli...
taget op til Forhandling med Hr. Ebner.

Departementschef Svendsen omtalte visse Spørgsmaal, som de lokale Politimyndir
heder havde maattet tage Stilling til paa egen Haand, men hvorom der savnedes almindi
lige Instruktioner. I en By havde Politimesteren maattet tilraade private at stille Skrivt
maskiner til Disposition for de tyske Tropper, og i en anden By havde de tyske Militæ:
myndigheder forlangt, at de nedkastede Opraab skulde ophænges i de Handlendes Bt
tiksvinduer.

Kontorchef Mogensen udtalte, at for at opretholde det danske Erhvervslivs Seh
stændighed i størst muligt Omfang er det nødvendigt at staa fast paa det Standpunkt, a
Kontakten mellem danske og tyske Myndigheder saavidt muligt skal etableres genner
Udenrigsministeriet. Dette har jo gennem de senere Aar udviklet sig til en Central fe
Danmarks hele Økonomi og Erhverv~liv, og alle erhvervsmæssige Spørgsmaal, som 01
stanr af den nye Situation, bør derfor koordineres gennem Udenrigsministeriet.

Paa Spørgsmaal af Departementschef Andreas Maller udtalte Minister 1lfohr, a
det var hans Tanke, at direkte Kontakt mellem de tyske Delegerede og Ressortmyndig
hederne kun burde etableres i Tilfælde, hvor Forhandling gennem Udenrigsministerie
af tekniske eller lignende Grunde vilde være praktisk uoverkommelig.

Viccadmiml Rechnitzer spurgte, om det ikke vilde være praktisk, at der i Uden
rigsministeriet ansattes Delegerede for hvert enkelt Ministerium.

Minister Mohr svarede, at det allerede af Pladshensyn vilde være vanskelig
at realisere en saadan Ordning. Det mest praktiske vilde være, om Udenrigsministerie
i givet Fald hurtigt kunde tilkalde en bestemt Embedsmand fra et af de øvrige Ministerier

Departementschef Winther fremhævede, at det var nødvendigt for de lokale Myn
digheder at fas almindelige Instruktioner om, hvorledes de skulde forholde sig overfor Hen
vendelser fra de lokale militære Myndigheder. Det var ikke klart, om saadanne Henven
delser altid burde modtages, eller om de kun burde modtages, naar det skete gennem d.
lokale tyske Forbindelsesorganer. Amtmændene var allerede stillet overfor visse vanske
lige Spørgsmaal, saaledes havde de tyske Militærmyndigheder forskellige Steder i Nord
jylland krævet Ekspropriation af Arealer til Anlæg af Flyvepladser.

Departementschef Kofoed gjorde sig til Talsmand for, at alle principielle Spørgs
maal forhandles gennem Udenrigsministeriet.

Departementschef Graae mente, at selvom en Delegeret for Undcrvieningsmini
steriets Omraade endnu ikke er udpeget, vil dette dog muligvis ske. Han kunde dog iklo
tænke sig, at der kunde opstaa mange Spørgsmaal af Interesse for Tyskerne, bortset frI
Spørgsmaalet om de tyske Troppers Benyttelse af Statens Skolebygninger. Herom havd.
Tlndervisningaministeriet allerede forhandlet med Landets Rektorer og givet dem In
struktioner om, hvorledes de i paakommende Tilfælde skulde forholde sig. Om den prin
cipiclle Forretningsgang mente Departementschefen, at den fra tysk Side 'udpegede De
legerede burde henvende sig i Udenrigsministeriet, som fra vedkommende Reesortmini
sterium skulde have den fornødne sagkyndige Bistand.

Departementschef Holbøll nævnte, at der for Kirkeministeriets Forretningsom
rande kun kan blive Spørgsmaal om Benyttelse af danske Kirkebygninger, og man havde
fra Kirkeministeriets Side ikke noget imod efter Anmodning at stille Kirkebygningerne ti
Tyskernes Raadighed.

Departementschef DallwfJ udtalte, at Valutacentralen vil sætte sig i Forbindelse
med· Handelsministeriet og Udenrigsministeriet vedrørende de Spørgsmaal, der opstaai
som Følge af den nye Situation.

Departementschef de J onquiere» mente ikke, at der indenfor Socialministeriets
Forretningsomraade kunde rejses Spørgsmaal fra tysk Side, men han ansaa det for af
gørende nødvendigt, at de Spørgsmaal, der desuagtet maatte opstaa, blev behandlet
gennem Udenrigsministeriet. Som det vigtigste af saadanne eventuelle Spørgsmaal kunde
han tænke sig Problemet om Overførelse af Arbejdskraft til Tyskland. Den nærmere
Fremgangsmaade burde muligvis være den, at hvert Ministerium udpegede en Delegeret,
saaledes at disse samt de tyske Delegerede grupperede sig om Udenrigsministeriet.
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Departementschef Andreas Møller udtalte, at der for Statsministeriets Vedkom
mende næppe vilde opstaa Spørgsmaal om Forbindelse med de tyske Myndigheder. Pres
sens Anliggender behandles allerede gennem Udenrigsministeriets Pressebureau og for et
andet af de vigtigere Spørgsmaal under Statsministeriets Ressort, nemlig Færøernes
Anliggender, kan for Tiden intet foretages, da Forbindelsen med Færøerne er fuldstæn
lig afbrudt.

Kontorchef Villadsen fremhævede det ønskelige af, at mest muligt gik gennem
Udenrigsministeriet. For Søfartens Vedkommende behandles dog allerede en Række
Spørgsmaal ved direkte Forhandling mellem den tyske Marineforbindelsesofficer og de
lanske Myndigheder.

Viceadmiral Rechnitzer nævnte som muligt værende af Interesse for de enkelte
Ressortmyndigheder, at der for Samsøs og Anholts Vedkommende er udpeget danske
Forbindelsesofficerer til Forhandling med de pall, Øerne stationerede tyske Styrker om
lokale Anliggender. .

Departementschef Svendsen nævnte, at der for Politiets Vedkommende allerede
den første Dag var etableret direkte Forbindelse med de tyske militære Myndigheder.
Ogsaa pall, andre Omraader maa der muligvis etableres en direkte Forbindelse; i hvilket
Omfang dette maa ske for Anklagemyndighedens og den dømmende Myndigheds Om
raade er endnu usikkert. I København havde det vist sig at være en Fordel, at direkte
Kontakt var etableret, men han anbefalede dog, at principielle Spørgsmaal henvises til
Udenrigsministeriet til Forhandling med det tyske Gesandtskab.

RigspoUtichefen oplyste, at mange af Politiets Anliggender er rent lokale og af
gøres pall, Stedet; andre Spørgsmaal kommer frem for Rigspolitichefen, der forhandler
med den tyske Forbindelsesofficer. De Krav, der fra tysk Side stilles til Politiets Arbejde,
er strenge; der forlanges en positiv Indsats mod Spionage og Sabotage mod den tyske Hær,
og en Vanskelighed er det, at den danske Lovgivning slet ikke er baseret pall, en saa effektiv
Indsats, som der kræves. Politiet er indstillet pall, at tillempe sit Arbejde mest muligt
efter de tyske Krav, men dette medfører Nødvendigheden af en vis Omorganisation. Po
litiets Arbejde maa centraliseres, og der er allerede skabt et Organ for hele Landet til
Behandling af Sager som de nævnte. Rigspolitichefen redegjorde derefter for en Samtale,
som han samme Formiddag havde haft med General Kaupisch om det fremtidige Sam
arbejde.

Departementschef Wilcke sagde, at han selvfølgelig vilde sætte Pris pall" at mest
muligt gik gennem Udenrigsministeriet, men han nærede ikke store Forhaabninger om,
at det vilde lykkes at undgaa direkte tysk Indblanding i Centraladministrationens forskel
lige Grene og navnlig indenfor Landbrugets Forretningsomraade.

Departementschef Winther oplyste, at der for Luftværnets Vedkommende bliver
udpeget en særlig tysk Delegeret, hvilket maa erkendes at være en praktisk Nødvendighed.
Spørgsmaal om Indkvartering behandles af de lokale Myndigheder og af Krigsministeriet.
løvrigt var Departementschefen af den Mening, at flest mulige Spørgsmaal ogsaa indenfor
Indenrigsministeriets Forretningsomraade burde behandles gennem Udenrigsministeriet.
De lokale Myndigheder stilles dog overfor en lang Række vanskelige Spørgsmaal, og det
var ønskeligt, om der snarest kunde udarbejdes en Instruks til Amtmændene om, hvor
ledes de i Almindelighed skal forholde sig. Det aftaltes, at en saadan Instruks snarest
skulde udarbejdes i Samarbejde mellem Indenrigsministeriet og Udenrigsministeriet.

17: April 1940.

4
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u,

Verba1note af 15. April 1940 fra det tyske Gesandtskab vedrørende en Tilforordnet
for "Innere Verwaltung".

DEUTSCHE GESANDTSCHAFT
KOPENHAGEN

Verbalnote.
Die Deutsche Gesandtsehaft beehrt

sich dem Koniglich Dånisehen Ministe
rium des Aussern unter Bezugnahme auf
das Memorandum vom 12. April 1940
mitzuteilen, dass Herr Regierungsvize
pråsident Kanstein zum Beauftragten
des Ausw årtigen Amtes Iiir die Fragen
der inneren Verwaltung besteIlt, und als
soleher der Gesandtsehaft und dem Be
vollmåchtigten des Reiches zugeteilt wor-
den ist, .

Die in Kopenhagen, Odense, Aarhus
und Aalborg als Verbindungsorgane zu
den ortlichen Landesbøhorden bestellten
deutschen Personlichkeiten sind Herrn
Hagierungsvizepråsident Karistein in
diesel' Eigenschaft unterstellt.

Damit der Beauftragte des Ausw år
tigen Amtes fiir Fragen der inneren Ver
waltung die Zusammenarbeit mit den
zustiindigen Stellen aufnehmen kann,
wiire die Deutsche Gesandtschaft dank
bar, wenn diese Stellen, insbesondere
das Justiz- und Innenministerium, als
bald in Kenntnis gesetzt wiirden.

Kopenhagen, den 15. April 1940.

An
Das Koniglich Dånisolie Ministerium

des Aussern, Kopenhagen.

DET TYSKE GESANDTSKAB
KØBENHAVN

Verbalnote.
Det Tyske Gesandtskab har herved

den Ære i Henhold til Memorandum af
12. April 1940 at meddele det Kongelig
Danske Udenrigsministerum, at Hr. Re
gierungsvizepråsident Karistein er be
skikket som det Tyske Udenrigsministe
riums Kommitterede for Anliggender
vedrørende den indre Forvaltning og i
denne Egenskab skal histaa Gesandtska
bet og Rigets Befuldmægtigede.

De tyske Personer, der i Køben
havn, Odense, Aarhus og Aalborg er
beskikket som Forbindelsesorganer til
de stedlige danske Myndigheder, sor
terer under Hr. Regierungsvizepråsident
Karistein i denne hans Egenskab.

Det tyske Gesandtskab vilde være
taknemmelig, dersom vedkommende
Myndigheder, især Justits- og Indenrigs
ministeriet, snarest vilde blive underret
tet, saa at det Tyske Udenrigsministe
riums Kommitterede for Anliggender
vedrørende den indre Forvaltning kunde
indlede Samarbejde med disse Myndig
heder.

København, den 15. April 1940.

Til
Det Kongelig Danske Udenrigsmini

sterium, Kobenhavn.
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12.

EUTSCHE GESANDTSCHAFT
KOPENHAGEN

'ppenhagen, den 17. April 1940.

:err Minister.

In den letzten 'Tagen ist wiederholt
e Frage aufgeworfen worden, inwieweit
e Lage auf dem Gebiete der Strafreohts
lege durch die Anwesenheit deutscher
mppen in Dånemark beeinflusst wird,
eine Regierung steht auf dem Standpunkt,
LSS von den deutschen Wehrmachtsge
3hten nur Handlungen abzuurteilen sind,
e den Zweck der Besetzung vereiteln
Hen, oder die sich unmittelbar gegen die
'ehrmacht, ihre AngehOrigen oder ihr
efolge richten. Dir Wehrmachtsgerichte
enden deutsches Strafrecht an. Ich wåre
mkbar, wenn die Bevolkerung in geeig
it er Weise darauf aufmerksam gemacht
årde.
Genehmigen Sie, Herr Minister, die Ver
3herung meiaer ausgezeichnetaten Hoch
:htung.

sign. Renthe Fink.
Gesandter und BevollmAohtigter des Reiohas.

liner Exzellenz
iQem Koniglich Dånisehen Minister des
Aussern, Herrn Dr. phil. P. Munch,

openhagen. I

DET TYSKE GESANDTSKAB
KØBENHAVN

København, den 17. April 1940.

Hr. Minister.

l de sidste Dage er det Spørgsmaal
gentagne Gange blevet rejst, hvorvidt Stil
lingen paa Strafleretsplejens Omraade paa
virkes af tyske Troppers Tilstedeværelse i
Danmark. Min Regering staar pall. det
Standpunkt, at kun easdanne Handlinger
skal paadømmes af de tyske Værnemagts
domstole, som umuliggør eller tilsigter at
umuliggøre Formaalet med Besættelsen,
eller som direkte er rettet mod Værne
magten, mod Personer, der hører til Værne
magten eller som er ansat i dennes Tjeneste.
Værnemagtsdomstolene anvender tysk Straf
feret. Jeg vilde være taknemmelig for, om
Befolkningen pall. passende Maade maatte
blive gjort opmærksom herpaa,

Modtag, Hr. Minister, Forsikringen om
min udmærkede Højagtelse.

sign. Renthe Fink.
Rigets Gesandt og Befuldmægtigede.

Hans Excellence
den Kongelig Danske Udenrigsminister
Hr. Dr. phil. P. Munch, København.
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13.

Udenrigsministeriets Verbalnote af 30. April 1940 til det tyske Gesandtskab
angaaende Retsgrundlaget for Besættelsen.

Verbalnote.
Im Anschluss an die Note des Herrn

Aussenministers vom 9. April 1940 be~hrt

sich das Konigliche Ministerium des Aus
sern, nachdem die durch die Besetzung
geschaffene Lage zum Gegenstand einer
Besprechung in dem erweiterten dånisehen
Ministerkabinet gomacht worden ist, fol
gendes zu åussern:

Gleiehzeitig mit dem Einmarsch der
deutschen Truppen in Dånemark hat die
Deutsche Reichsregierung der Dånisehen
Regietung zwei Schriftstiicke zukommen
lassen, worin die Gesichtspunkte der er
atcren beziiglich des Charakters der erfolgten
Besetzung sowie beziiglich des Verhåltnisses
zwischen den dånisehen Beborden und den
sich zur Zeit in Dånemark aufhaltenden
deutschen Truppen dargelegt werden.

lndem Memorandum vom 9. April 1940
wurde erklårt, "dass Deutschland nicht die
Absicht hat, durch ihre Massnahmen die
territoriale Integritåt, und politische Unab
hångigkeit des Konigreiches Dånemark jetzt
oder in der Zukunft anzutasten". In die
sem Memorandum werden die getroffenen
Massnahmen als eine Besetzung "strate
gisch wichtiger Punkte auf dånisohem Staats
gebiet", und zwar zu Sicherungszwecken
charakterisiert,

In der gleichzeitig iiberreichten Auf
zeichnung hat die Deutsche Reichsregie
rung in dreizehn Punkten eine Reihe von
Massnahmen angegeben, die deutscherseits
als erforderlich zur Sicherung der deutschen
Truppen in Dånemark angesehen wurden.

Die Koniglich Dånische Regierung be
trachtet das Memorandum und die Auf
zeichnung vom 9. April 1940 als die Grund
lage fiir den jetzt bestehenden Zustand.
Sie rechnet damit, dass durch die bereits
stattgefundenen Besprechungen zwischen
Vortretern der beiden Regierungen sowie
durch etwaige weiter erforderliche Eror
terungen eine megliehat reibungslose Re
gelung der Verhåltniese auf der so gegebenen
Grundlage erreicht werden wird.

Kopenhagen, den 30. April 1940.

An
Die Deutsche Gesandtschaft, Kopen

hagen.

Verbalnote.
I Tilslutning til Hr. Udenrigsmin

aterens Note af 9. April 1940 har det Kong
lig Danske Udenrigsministerium - efti
at den som Følge af Besættelsen skab
Situation har været Genstand for en Drø
telse indenfor det udvidede danske Min
sterkabinet - herved den Ære at udta
følgende:

Samtidig med de tyske Troppers Im
march i Danmark har den Tyske Rigsr
gering ladet tilgaa den Danske Regerir
to Dokumenter, i hvilke der gøres Rede fl
førstnævntes Synspunkter med Hensyn 1
den skete Besættelses Art og med Hensj
til Forholdet mellem de danske Myncli
heder og de tyske Tropper, der for 'I'idr
opholder sig i Danmark.

I Memorandum af 9. April 1940 bIl
det erklæret, at "Tyskland ikke har til He:
sigt ved sine Foranstaltninger at antas
Kongeriget Danmarks territoriale Integrit
og politiske Uafhængighed hverken nu ell
for Fremtiden". I dette Memorandum k
rakteriseredes de trufne Foranstaltning
som en Besættelse "af strategisk vigti,
Punkter paa dansk Statsomraade", der
sket af Sikkerhedshensyn.

I den samtidig overrakte Optegnel
har den Tyske Rigsregering i tretten Pun
ter anført en Række Foranstaltninger, d
fra tysk Side blev anset som nødvendige f.
at sikre de tyske Tropper i Danmark.

Den Kongelig Danske Regering b
tragter dette Memorandum og Optegnela
af 9. April 1940 som Grundlag for den l
beataaende Tilstand. Den regner med,
der baade som Følge af de allerede stedfundi
Konferencer mellem Repræsentanter f
begge Regeringerne og ved eventuelle Drø
telser, der yderligere maatte blive nødve
dige, paa det saaledes foreliggende Grundlr
vil opnaas en saa gnidningsløs Ordning
Forholdene som muligt.

København, den 30. April 1940.

Til
Det Tyske Gesandtskab, København
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14.

JUSTITSMINISTERIET

!røbenhavn, den 3. September 1945.

T~1 den af Folketinget under 15. Juni 1945 nedsatte Kommission i HenhoTiJ.
til Grundlovens § 45, Ohristiansborg.

I Skrivelse af 26. Juni 1945 har Kommissionen udbedt sig en Udtalelse ved
rørende den af det danske Politi i 1940 foretagne Internering af herboende britiske
Statsborgere.

Foranlediget heraf skal man fremsende en fra Udenrigsministeriet modtaget
Redegørelse for den i sin Tid paa tysk Krav gennemførte Internering af britiske Stats
borgere samt Oversættelse af en af Dr. R . Schirmer udarbejdet Beretning i Anledning
af et Besøg, han som Delegeret for det internationale Røde Kors den 3. Juni 1944
aflagde paa "Store Grundet".

Det t ilføjes, at alle Spørgsmaal vedrørende Behandlingen af de internerede
britiske Statsborgere henhørte under Udenrigsministeriet, uanset at selve Bevogt
ningen blev foretaget af Fængselsvæsenets Personale.

BUBch-Jensen.

E. Ander8en,
fg.
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15.

Redegørelse tor den af de danske Myndigheder paa tysk Krav gennemførte
Internering af britiske Statsborgere.

1. Den i Foraaret 1940 gennemførte Internering.

Den 14. April 1940 stillede det tyske Gesandtskab Krav om, at de engelske, franske
og polske Journalister, der opholdt sig i Danmark, skulde interneres. Ved Forhandlinger
med det tyske Gesandtskab søgte Udenrigsministeriet at forhindre denne Internering,
men uden Resultat. De franske og polske Journalister fik dog Tilladelse til at forlade
Landet sammen med deres resp. Gesandtskaber, men de 5 engelske Journalister blev
overført til Internering paa Bogø. Journalisterne var under lettere Bevogtning af dansk
Politi, men kunde færdes frit paa Øen, som dog ikke uden Tilladelse maatte forlades.
Senere overførtes de til Hald og derfra til Herregnarden Store Grundet ved Vejle, jfr.
nedenfor. . ~

Den 23. April 1940 stillede det tyske Gesandtskab endvidere Krav om, at alle
britiske og franske mandlige Statsborgere i Alderen 17-60 Aar af militære Sikkerheds
grunde principielt skulde overføres fra Danmark til Tyskland, hvorfor det forlangtes, at
de paagældende snarest skulde anholdes. Fra dansk Side blev der udfoldet de mest ener
giske Bestræbelser for at hindre en sandan Overførsel , eller hvis den dog ikke kunde und
gaas, da at søge opnaaet, at en Ud veksling fandt Sted, saa snart det var gørligt. Talrige
Henvendelser blev rettet herom til de tyske Myndigheder, dels af Udenrigsministeriet
til det herværende tyske Gesandtskab, dels af det danske Gesandtskab i Berlin til det
tyske Udenrigsministerium. Endvidere bad man den herværende amerikanske Gesandt,
der varetog de britiske og franske Interesser, om at intervenere. De foretagne Henvendelser
førte imidlertid ikke til noget Resultat, idet den tyske Regering stod fast paa sine Krav.
Fra tysk Side gav man dog Udtryk for, at Overførslen til Tyskland ogsaa - og navnlig
skyldtes Hensyn til de mellem Tyskland og England løbende Udvekalingsforhandlinger,
hvorefter det var Meningen, at de internerede Personer fra Tyskland skulde udveksles
med tyske Statsborgere, der var internerede i England.

Under Sagens Behandling var det Udenrigsministeriets Hensigt telegrafisk at
instruere de danske Gesandter i London og Paris om at henvende sig til de Regeringer, hvor
de var akkrediteret, for at erfare, hvorvidt der fra engelsk eller fransk Side maatte foreligge
Forslag om Udveksling, men fra tysk Side forhindredes Afsendelsen af de paugældende
Telegrammer, da man gjorde gældende, at Initiativet maatte tages af de amerikanske
Myndigheder, der som nævnt varetog de engelske og franske Interesser. Henvendelse til
den herværende amerikanske Gesandt havde, som foran nævnt, imidlertid allerede fundet
Sted. I øvrigt erklærede man fra tysk Side, at man regnede med en snarlig Afgørelse af

orgsmaalet om Udvekslingen.
Antallet af herværende engelske og franske Statsborgere i Alderen 17-60 Aar

udgjorde ifølge Politiets Oplysninger 263. Under de i Sagens Anledning førte indgaaende
Forhandlinger erklærede man sig fra tysk Side principielt villig til at fritage de Personer,
som var af dansk Afstamning, eller som var gift med en dansk (danskfødt) Hustru. Lang
varigt Ophold i Danmark var ikke i sig selv nok til at begrunde Fritagelse, medmindre
den paagældende havde haft Ophold her fra før 19-14.

Fra dansk Side optog man da til nøje Undersøgelse og Behandling alle de Tilfælde,
hvor det ikke paa Forliaand var aabenbart, at Internering etc. ikke kunde undgaas, og i
de allerfleste af disse Tilfælde lykkedes det efter forskellige Forhandlinger at faa de paa
gældende undtaget.

Det endelige Resultat af Forhandlingerne blev, at man fra tysk Side stod fast
paa, at 50 engelske og 12 franske Statsborgere skulde anholdes og overføres til Folke-
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kuranstalten ved Hald. Dette fandt Sted i Dagene 6.-7. Maj 1940. Enkelte Englændere,
aer enten paa Grund af Sygdom ikke kunde taale Opholdet i Interneringslejr, eller som
arbejdede her i Landet i offentlige Virksomheder (Ingeniører ved kommunale Værker og
Radiohuset), blev foreløbig undtaget fra Internering. De internerede Personer blev den
il.7. Maj 1940 med Særtog ført til Grænsen og overgivet til de tyske Politimyndigheder i
Padborg for, efter hvad man fra tysk Side havde erklæret over for Udenrigsministeriet,
at blive anbragt i en Lejr under det tyske Røde Kors. Endnu under Transporten fortsattes
iForhandlingerne, og det lykkedes at faa en enkelt af de anholdte, der ikke var fyldt 17 Aar,
frigivet, saaledes at ialt 49 Englændere og 12 Franskmænd førtes sydpaa.

De engelske Statsborgere, der blev tilbage her i Landet, underkastedes et vist
[politimæssigt Tilsyn, og man drog Omsorg for, at en Række af dem blev naturaliseret her,
skønt de ikke alle opfyldte de Betingelser, der sædvanligvis stilles til Naturalisation, jfr.
navnlig Loven om Indfødsrets Meddelelse Nr . 403 af 2. August 1940. Fire engelske Stats
borgere, der omfattedes af de omtalte Regler for Internering, blev dog ført til Tyskland
efter 17. Maj 1940, men inden August s. A.

II. Den i August 1940 gennemførte Internering.

Den 12. August 1940 forlangte de tyske Myndigheder, at de tilbageværende engelske
Statsborgere skulde interneres. Kravet begrundedes med den tilstundende skærpede Krigs
førelse overfor England. Ved de i denne Anledning førte Forhandlinger lykkedes det ikke
at forhindre Interneringen, men kun at opnaa et Tilsagn om, at de af Foranstaltningen
omfattede Englændere kunde forblive her i Landet. Ved Naturalisation her i Landet,
jfr. Lov om Indfødsrets Meddelelse Nr. 455 af 31. August 1940, søgte man fra dansk Side
at begrænse Antallet af de Personer, som ramtes af det nye Krav, mest muligt, og den nye
Aktion kom herefter principielt til at omfatte Englændere, der enten ikke havde ønsket
at erhverve dansk Indfødsret, eller hvis Begæring herom var blevet afslaaet, og de, der
under den første Aktion havde været for syge til at blive ført til Tyskland, eller som, fordi
de arbejdede i en offentlig dansk Virksomhed, midlertidigt var blevet fritaget for Inter
nering.

Den 20. og 21. August 1940 blev i Overensstemmelse med det tyske Krav 24
engelske Statsborgere interneret og for de flestes Vedkommende overført til Folkekur
anstalten ved Hald. Den 6. September overførtes de tid ligere paa Bogø internerede 5 engel
ske Journalister til samme Lejr, da man fra tysk Side havde stillet Krav derom, og i de
følgende Maaneder blev enkelte andre, der af forskellige Grunde havde været fritaget,
saaledes de ovennævnte Ingeniører, ligeledes overført til Hald.

For at tilvejebringe bedre Forhold for de Internerede, end det var muligt at skaffe
dem i Hald, blev Interneringslejren den 1. Juli 1941 overflyttet til Herregaarden "Store
Grundet" ved Vejle, som den danske Stat havde lejet til dette FormaaI. I Lejren hensad
der i Slutningen af 1943, efter at en enkelt var blevet udvekslet og andre af forskellige
Grunde frigivet, ialt 31 mandlige engelske Statsborgere. Efter de Interneredes indtrængende
Ønske havde de danske Myndigheder med tysk Indforstaaelse og efter Andragende i hvert
enkelt Tilfælde indvilget i at internere forskellige af de paagældende Englænderes Hustruer
og mindreaarige Børn . Hustruerne var frivilligt gaaet ind paa at lade sig internere under
samme Vilkaar som deres Ægtefæller og indtil det Tidspunkt, hvor Interneringen blev
hævet for den paagældende Ægtefælles Vedkommende. I Slutningen af 1943 opholdt der
sig 14 Kvinder og 5 Børn i Interneringslejren.

Bevogtningen af de Internerede varetoges i Hald og paa "Store Grundet" af
Personale hørende til det danske Fængselsvæsen. De to Lejre lededes af Fængselsinspektør
A. Hertel, og ca. hver tredie Maaned aflagde en Embedsmand fra Udenrigsministeriet et
Besog i Lejren, hvorunder de Internerede havde Lejlighed til at fremføre deres eventuelle
Klager og Ønsker, ligesom de ogsaa under hele Interneringsperioden havde Adgang til
uhindret og uden Censur fra Lejrledelsens Side at korrespondere med Udenrigsministeriet.

I Marts 1945 blev 3 Mænd, 2 Kvinder og 1 Barn fra Lejren udvekslet, og Fredag
den 4. Maj overførtes efter eget Ønske 11 Mænd, 9 Kvinder og 3 Børn til Sverige, og samme
Mten blev de tilbageværende af de Internerede sat paa fri Fod og er senere ved Lejrens
Foranstaltning blevet transporteret til deres Opholdssted i Danmark.

Ved Indretningen af Herregaarden "Store Grundet" for de internerede britiske
Statsborgere søgte man fra dansk Side at skabe de bedst mulige Forhold under den Inter
nering, som man trods de udfoldede Bestræbelser ikke havde været i Stand til at for
5
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hindre. I Aarenes Løb har de Internerede ved talrige Lejligheder givet Udtryk for deres
Taknemmelighed for den Maade, hvorpaa der var blevet sørget for dem. I 1943 besøgte
en Delegeret fra det internationale Røde Kors, Dr. Schirmer, "Store Grundet". Man ved
lægger en Oversættelse af den af Hr. Schirmer efter sit Besøg afgivne Beretning.

I Beretningen er dog indløbet enkelte Unøjagtigheder og Misforstaaelser:
1. Det anføres i Beretningen om "Store Grundet" Side 5 under "Arbejde", at de

af de Internerede, som udfører frivilligt Arbejde, modtager et Beløb paa 20 Kr. om Ugen
fra den danske Regering. Dette beror paa en Misforstaaelse. Saafremt de Internerede ud
førte Arbejde i Lejren, hvilket var en frivillig Sag, fik de udbetalt et mindre, kontant
Vederlag af indtil 50 Øre i Timen, men Ugeløn forekom ikke.

De internerede britiske Statsborgere modtog i Almindelighed ikke nogen Ydelse
i Penge af den danske Stat, hvorimod de, som ogsaa i Beretningen omtalt, gennem det
schweiziske Generalkonsulat i København fik udbetalt et mannedligt Beløb, der androg
!2.10.0. Derimod oppebar de internerede Hustruer, der foruden britisk tillige havde dansk
Statsborgerret, og som af denne Grund ikke fik en saadan Ydelse fra britisk Side, et Beløb
af 40 Kr. pr. Maaned, som stilledes til Randighed af den danske Stat. Dette Beløb, der var
beregnet til Dækning af Smaafornødenheder, udbetaltes uanset, at disse Kvinder ikke
havde behøvet at lade sig internere, men var interneret efter deres egen Anmodning for
at kunne være sammen med Ægtefællen.

2. Oplysningen i samme Beretning Side 5 under "Opretholdelse af Orden" gaaende
ud paa, at de britiske Internerede, der ejede en Forretning, kunde faa Lov til at aflægge
Besøg der hver 2den eller 3die Uge, beroede ligeledes paa en Miaforstaaelee.

III. De til Tyskland overforte britiske Statsborgere. .
Paa Grund af Krigsbegivenhederne i Sommeren 1940 blev ifolge Meddelelse fra

de tyske Myndigheder de af dem imødesete tysk-engelske Udvekslingsforhandlinger af
brudt, og Udenrigsministeriet tog herefter gentagne Gange Sporgsmaalet om de til Tysk
land deporterede britiske Statsborgeres Tilbageførsel her til Landet op til Behandling
med de herværende tyske Embedsmænd. Da disse Forhandlinger ikke førte til noget
Resultat, rettede Udenrigsministeriet den 23. Maj 1942 paa ny en Henvendelse til den tyske
Rigsbefuldmægtigede, idet man under Henvisning til den Omstændighed, at Udvekslings
forhandlingerne var blevet afbrudt, og til de pungældendes Forbindelse .med Danmark
anmodede om de tyske Myndigheders Indforstaaelae med, at de omhandlede britiske Stats
borgere blev fort tilbage her til Landet for at blive interneret her. Det blev fremhævet,
at en saadan Foranstaltuiug ogsaa var stemmende med de Interneredes eget Ønske.

Senere har Udenngaministeriet gentagne Gange indgaaende drøftet Sporgsmaalet
med de tyske Myndigheder, saaledes i Juli, August og December 1942 samt i Marts, Juni
og Juli 1943 og i Januar og Juli 1944. Ved disse Forhandlinger opnaaede Udenrigsmini
steriet dog ikke det ønskede Resultat, idet den tyske Rigsbefuldmægtigede ved Skrivelse
af 28. Oktober 1944 meddelte, at det tyske Udenrigsministerium havde underrettet ham
om, at Tilbageførelsen ikke vilde være mulig paa det pasgældende Tidspunkt. Gennem
Formidling af Udenrigsministeriet var det dog paa et tidligere Tidspunkt lykkedes at op
naa, at to af de paagældende engelske Statsborgere, hvoraf den ene var forlovet med
en dansk Kvinde og den anden havde sin Hustru her i Landet, var blevet overført til
Internering paa "Store Grundet", og en enkelt, der var særlig stærkt knyttet her til Landet,
med tysk Indforstaaelse erhvervede dansk Indfødsret, hvorefter han blev løsladt af
Interneringen.

København, den 2: August 1.945.
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16.

Interneringslejren »store Grundet«.

Besøgt af Dr. R. Schirmer den 3. Juni 1944.

Tillidsmand: Jarvis Robert Underwood.

.ntal Internerede: 49 britiske Undersaatter, hvoraf 30 Mænd, 14 Kvinder og 5 Børn.

llmindeHge Betragtninger.
Disse civile britiske Internerede har været i Store Grundet fra den 1. Juli 1941.

nterneringslejren er indrettet paa en Landejendom, og Beboelsesforholdene maa betragtes
om udmærkede i alle Retninger. Store Grundet ligger i Jylland og er en Herregaard,
estaaende af en Hovedbygning og flere store Avlsbygninger. Lejren ligger en Kilometer
ra det nærmeste Hus . Gennem en lang Alle af Plataner kommer man til Ejendommen,
.vortil der hører en stor Park; den ligger paa et lille Højdedrag, hvorfra man har en meget
Id Udsigt. Hovedbygningen er et stort Hus i 2 Etager. I Stuen er der flere store Værelser
aasom Spisesal, Forsamlingssal, Musikværelse, Bibliotek oget Værelse, der er reserveret
il Vagten. De Interneredes Soveværelser er paa lste Sal. I Kælderen er der et udmærket
~økken, hvor tre danske Kokke er beskæftiget. To Anneks-Bygninger paa hver Side af
Iovedbygningen indeholder yderligere 4 Soveværelser til de Internerede og ligeledes et
(økken, hvor de Interneredes Hustruer kan dygtiggøre sig i Kogekunsten. Bygningens
rayade er omgivet med et Traadhegn, hvoraf den øverste Del e af Pigtraad; til den anden
lide ligger den store Park, hvor de Internerede kan hvile sig om Dagen. Ogsaa Parken er
Imgivet af Staaltraadshegn. De Internerede har indrettet en Golfbane i Parken; lidt længere
iort e er der en lille Sø med Guldfisk, og i et Hjørne af'Parken paa en Høj, hvorfra man har
n vidunderlig Udsigt over Omegnen, er der anbragt Bænke under Træerne. En hel Del
l' de Internerede tager sig af den store Køkkenhave, hvor der ogsaa dyrkes Blomster.
)e Internerede har selv anlagt en smuk Tennisbane; Tennis er deres Yndlingssport.

1oligtorhold.
Hver Interneret har sit eget Værelse, som han indretter efter sin Smag. Møbler

tg andre Genstande er stillet til Disposition af den danske Regering, skønt Størstedelen
,f de Internerede havde kunnet faa transporteret Bohavet fra deres tidligere Hjem til
~ejren. De af de Internerede, der har deres Kone i Lejren, har to Værelser til Raadighed,
:t Soveværelse og en Dagligstue. Alle Værelserne er indrettet med Smag og Hygge og smyk
æt med Blomster. Sengene er udmærkede og forsynet med Fjedermadrasser, Lagner,
)yner og Puder, nøjagtigt som paa et moderne Hotel. I hvert Værelse er der flere Læne
tole, en Sofa, flere Borde og 3 eller 4 Lamper (Bordlamper eller Standerlamper). Der kan
ændes Lys hele Natten. Gulvene er dækket med Tæpper, ogsaa paa Gangene og paa Trap
len. Der er Centralvarme i de fleste Værelser, og i Resten er der udmærkede Kakkelovne
cr dansk Støbejern. Der var, trods Aarstiden. fyret den Dag, den Delegerede var paa Besøg.
)e fleste Internerede benytter de 3 Badeværelser til at gøre sig i Stand i; der er dog enkelte
ler foretrækker at vaske sig paa deres eget Værelse. Størstedelen af Værelserne vender
Id mod Parken og nogle mod Staldene, der er bygget i Hesteskoform uden om Hovedbyg
ringen. Tillidsmanden erklærer, at alle de Internerede er yderst tilfredse med deres Bolig.

rJ'orplejningen.
Det maa straks fremhæves, at Kosten er usædvanlig god. Køkkenet er meget

noderne indrettet og befinder sig, som allerede nævnt, i Hovedbygningens Kælderetage.
l're danske Kokke, asaisteret af det nødvendige Køkkenpersonale, tilbereder de Inter-
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rieredes Maaltider; Kosten kan, hvad Kvantitet og Kvalitet angaar, sammenlignes me
de bedste københavnske Hotellers.

Størstedelen af de Internerede indtager deres Maaltider i Spisesalen i Stueetager
hvorfra man gennem de meget store Vinduer har en dejlig Udsigt over Parken; man spise
4 eller 5 ved hvert Bord. Bordene er dækket med hvide Duge, og der er lige saa rigelig
med Service og Porcelæn som paa et Hotel. Morgenmaden, der serveres fra Kl. 8.30, bestaa
af Erstatningskafie, Brød, Smør og Syltetøj, Æg og saa megen frisk Mælk, som man ha
Lyst til. Middagsmaden, der serveres fra KI. 12, bestaar af Hors d'oeuvre, Suppe, Køc
Fisk, Grøntsager og om Søndagen Dessert: Kager eller Frugt (i den sidste Tid Jordbær me
Flødeskum). Kl. 15 serveres Erstatningskafie med Biscuits og Kager, og Kl. 18 en ko]
Ret, Suppe og Grøntsager. Under den Delegeredes Besøg spiste han et Mtensmaaltid sam
men med de Internerede; Maaltidet bestod den Mten af Aspargessuppe, Sandwiches me
Skinke, Flæskesteg, Sky, haardkogte Æg, Skiver af stegt Lever og stegt Flæsk, Kartofle
og Kager; desuden var der øl. Kl. 20 blev der serveret Erstatningskafie, Kager og paa n:
saa megen Mælk, man havde Lyst til.

Hvis de Internerede ønsker at spise paa deres Værelse, kan de godt det; de ska
da blot sige det til Personalet, der saa stiller det hele paa en Bakke, som den Internered
selv bærer op paa sit Værelse.

De Internerede faar en første Klasses Forplejning.

Beklædningen.
De Iuterneredes Beklædning er i alle Maader god. Den danske Regering har bi

draget meget hertil. Man har for nogen Tid siden bevilget 400 Kr. til Indkøb af Tøj o
Undertøj, hvis der er Brug derfbr. De Internerede har afleveret en lille Liste med forskellig
Ønsker; denne Liste er blevet sendt til Geneve.

Vask af Lagner finder Sted hver anden eller tredie Uge og af det personlige Linnel
hver Uge i et Vaskeri i Vejle. Udgifterne til Vask og Strygning afholdes af den dansk
Regering. Stopning og Lapning foretages af de Interneredes Hustruer; hvis ikke, paatage
-en Systue i Vejle sig at gøre det gratis. Da den Delegerede spurgte, om man havde Bru
for noget Tøj eller Undertøj, blev der svaret benægtende.

Marlcetenderi.
. Der er ikke noget egentligt Marketenderi, men man kan købe alt det Øl, mal

ønsker. Hvis de har Brug for forskellige Ting, laver de Internerede en Liste, og det dansk
Politi, der bevogter dem, køber da disse Ting i Byen til Dagens Pris. Alt dette er udmærke
organiseret.

Hygiejne.
Lejren har 3 Badeværelser, alle meget moderne indrettet, og de Internerede kaj

tage sig saa mange Bade, de onsker, paa alle Tider af Dognet. Der er 7 W. C.er til Dis
~~~. -

En dansk Læge kommer til Lejren en Gang om Ugen (om Onsdagen) i omtren
2 Timer . Konsultationsværelset er udmærket indrettet. De Internerede er alle yderst til
fredse med den danske Læge. Ved det mindste Ildebefindende bliver de Internerede trans
porteret til det moderne Hospital i Vejle, hvor de har den bedste Pleje paa Afdelingel
for private Patienter. Der er for Øjeblikket 4 Patienter pas Hospitalet:

l, der lider af Rheumatisme,
l, der har en lettere Hjertelidelse,
l, der lider af en lettere Psykose, er anbragt paa et Sindssygehospital,
l, Knowles Douglas, Algernon. har nu ligget paa Hospitalet i flere Uger lidend

af Kræft i Blæren. Hans Hustru er hos ham. Dette er et særlig alvorlig
Tilfælde.

Siden Interneringen fandt Sted, har der kun været eet Dødsfald; det drejer sig on
en Englænder ved Navn Athron Samuel, født den 28. November 1896 i Wigan, der død
af Meningitis den 15. Januar 1944.

Hidtil har der ikke været nogen Epidemi i Lejren, Og efter hvad Tillidsmandel
og Lejrmyndighederne oplyser, er den almindelige Sundhedstilstand udmærket. De Intet
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nede kan lade sig behandle hos 2 Tandlæger i Vejle. Behandlingerne er gratis med Und
Lgelse af de Tilfælde, hvor der anvendes Guld; dette betales af de Internerede.

Naar de Internerede trænger til at blive undersøgt af en Specialist, kan de til
ihver Tid tage til vedkommende Specialist i Vejle for at blive behandlet. Alt er udmærket
:ganiseret, og de Internerede er meget taknemmelige over de danske Myndigheders
orekommenhed.

Om Sommeren tager 'de Internerede Solbade og meget ofte ogsaa Havbade.

'ritid samt intellektuelt og aandeligt Behov.
Lejrens Bibliotek omfatter mellem 500 og 600 Bøger. Naar disse er læst, byttes

e med visse Mellemrum af Kommunebiblioteket i Vejle. En af de Internerede, der fun
erer som Bibliotekar, kan paa et hvilket som helst Tidapunkt tage ind til Kommune
iblioteket, hvor der findes et stort Antal engelske Bøger, som han kan tage med ud til
ejren. De danske Aviser bliver af Regeringen sendt gratis til Lejren; nogle af de Inter
årede har tegnet Abonnement paa illustrerede Blade, som de selv betaler. Som anden
lnderholdning har de ogsaa et Klaver i Musikværelset og nogle personlige Instrumenter
aasom Violiner, Mandoliner, Harmonikaer o. s. v. Om Sommeren spiller de Tennis fra
Iorgen til Aften paa en dejlig Bane, som de selv har anlagt. For nogle Aar siden har de
nternerede anmodet den danske Regering om at faa en Tennisbane, og denne har bered
illigt stillet de nødvendige Materialer til deres Disposition. Foruden Tennisbanen har de
n lille Golfbane paa 9 Huller; de har selv anlagt den engelske Plæne, og denne Sport er
n meget behagelig Underholdning for dem. De har ogsaa et Ping-Pong-Spil, et Billard
g et stort Antal Spillekort og forskellige andre Spil. To Gange om Ugen kan de overvære
liografforestillinger i en Sal, der er indrettet specielt til dette Formaal, og hvor 30 Inter
er~de kan faa Plads. De spadserer to Timer hver Dag under Opsyn af en dansk Politi
'etJent .

Tre danske Lærere kommer til Lejren for at give Timer i Dansk, Spansk og Kunst
ustorie. Alle de Internerede deltager i denne Undervisning.

De Internerede kan modtage Besøg af deres nærmeste Familie, og de danske
!1:yndigheder er gaaet saa vidt, at de har afholdt Udgifterne ved de Besøgendes Rejse,
(ost og Logi. Nogle af Gæsterne bliver 2 a 3 Dage i Lejren. Alt er bemærkelsesværdigt
odt organiseret.

En protestantisk og en katolsk Præst kommer til Lejren ca. hver anden Maaned
or at holde Gudstjeneste. De Internerede ønsker ikke hyppigere Besøg.

'Jrevskrivning.
De Internerede skriver lige saa mange Breve og Kort, som de har Lyst til; Post

:angen er gratis. Svarene tager som Regel 2 a 3 Maaneder, men kommer altid frem. Ifølge
I'illidsmandens Udsagn er det samme desværre ikke Tilfældet, hvad private Pakker fra
~ngland og fra de oversøiske Lande angaar. Omkring 60 pCt. gaar tabt, og af de Pakker,
ler kommer frem, har mellem 15 og 20pCt. været aabnet undervejs og noget af Indholdet
:t jaalet. Det er for Størstedelen Nydelsesmidler som The og Tobak, der bliver stjaalet.
)en danske Regering har gjort alt for, at disse Pakker i det mindate ikke skal blive aabnet
?aa dansk Grund.

FIollel.,iive- Forsendelser.
De Internerede har allerede modtaget Levnedsmiddelpakker fra Geneve, men de

rar kun beholdt meget faa af dem til sig selv; Pakkerne er enten lagt hen til Lejrens Reser
i'er eller for Størstedelen sendt til Fangelejre i Tyskland. Tillidsmanden anmoder den
Delegerede for det Internationale Røde Kors' Komite om, at der ikke bliver sendt flere
Levnedsmiddel-Pakker til Lejren, hvor man har rigeligt med Fødevarer, ja, nærmest
Overflod. Derimod vilde de Internerede være Komiteen for det Internationale Røde Kors
meget taknemmelige, hvis den kunde lade dem faa Tobak, Cigaretter, The, Kaffe, Chokolade
og Kakao. De vilde ligeledes være meget glade for at modtage Toilet- og Vaske-Sæbe fra
Geneve. De trænger hverken til Medikamenter eller Tøj, men de vilde gerne have et lille
Kvantum Bandager som dem, der findes i "Medical Parcels" .

Tillidsmanden, eller snarere en Komite dannet af 5 Internerede, foretager For
delingen, naar en kollektiv Forsendelse kommer fra Geneve.
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Arbejde.
Arbejdet udføres frivilligt, og de, der beskæftiger sig dermed, faar 20 Kr. om Uger

af den danske Regering. En Interneret arbejder som Tjener, en anden som Brændehuggel
og en tredie passer Fyrene i selve Lejren (Centralvarmeovn og forskellige Ovne paa Værel
serne). Størstedelen af de Internerede arbejder i den store Have, der findes i Parken, o~

hvor de dyrker Grøntsager og Blomster. Tre danske unge Piger varter op ved Maaltiderne
og gør ligeledes i Stand i Huset. De Internerede reder selv Seng og gør deres Værelse i Stand

I Køkkenet beskæftiges 3 danske Kokke, 4 Køkkenpiger og 1 Medhjælp~r.

Lønninger. . •
De Internerede faar 48 Kr. om Maaneden; de modtager disse Penge gennem dej

schweiziske Konsulat i København og skal tilbagebetale dem til den britiske Regering
efter Krigen.

Opretholdelse af Orden.
En dansk Kommandant og 19 Politibetjente har Opsyn med Lejren. Siden Inter

neringens Begyndelse har der ikke været et eneste Flugtforsøg. Forholdet imellem Opsynet
og de Internerede er i alle Maader udmærket. Kaptajnen, der er Kommandant i Lejren,
en meget distingveret og kultiveret Mand, optræder med megen Forstaaelse over for
de Internerede.

De af de Internerede, der endnu er i Besiddelse af en Forretning i Danmark, kan
besøge denne hver anden eller tredie Uge for at holde øje med, at den gaar godt; de kan
ogsaa telefonere dertil, hvis de ønsker det.

Beskyttelsesforanstaltninger mod Luftangreb.
Der er et Beskyttelsesrum i Hovedbygningens Kælderetage, hvor der er rigelig

Plads og Siddepladser til alle de Internerede. Der er sørget for alle de nødvendige Red
skaber saasom Vandspande. Pumper, Sandsække, Spader, Økser, Hakker, Jernløftestæn
ger o. s. v. Heldigvis har de Internerede til Dato ikke haft nødig at gaa ned i dette Be
skyttelsesrum.

I{onklusion.
Interneringslejren "Store Grundet" kan betragtes som en Mønsterlejr. Ikke en

eneste Klage af nogen Art er fremkommet, og alle de Internerede er yderst tilfredse med
Boligforholdepe, Kosten, Beklædningen, Fritidsbeskæftigelserne og Hygiejnen i Lejren;
de har bedt det Internationale Røde Kors' Delegerede om at meddele dette til den danske
Regering.

Ønsker.
De ønsker navnlig 'I'ennis-, Golf- og Ping-Pong-Bolde samt Ketchere. Den danske

Kommandant vilde være meget glad, hvis Komiteen for det Internationale Røde Kors
kunde fremskaffe Overalls til de Internerede for at beskytte deres Tøj under Havearbejdet.
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17.

HOLGER DANSKESVEJ 56

København F., den 19. Juni 1945.

Til Herr fhv. Finansminister H. P. Hansen, Formand for den parlamen
tarislee Undersøgelseskommission,

Rigsdagen, Christiansborg.

I Anledning af, at der nu er nedsat en parlamentarisk Kommission til Belysning
af Forholdene omkring den 9. April 1940, tillader jeg mig herved at forespørge, om der
samtidig kunde blive kastet lidt Lys over de Begivenheder, der førte til Anholdelse af
samtlige britiske Statsborgere her i Landet i de første Dage af Maj 1940, Anholdelser, der
førte til, at alle Briterne senere blev transporteret tilInterneringslejre i Tyskland.

Som Dansker, der føler sig eet med sit Land og dets Ære, har jeg i alle disse Aar
følt mig beskæmmet over den Behandling, som der dengang blev de britiske Statsborgere
til Del. Aclflkillige af disse Mænd havde levet i Danmark i en Aarrække, var kendt af
Myndighederne og accepteret af det danske Folk som Arbejdsgivere og Erhvervsdrivende
med den stiltiende "gentleman"-Overenskomst, at opførte de sig som det sig hør og bør
en Gæst i et fremmed Land, vilde de ogsaa kunne gøre Krav paa de Hensyn, et Land
under alle Forhold skylder sine Gæster, og det er her, at vi, der dengang stod som Tilskuere
til disse Anholdelser, føler, at Danmark saa sørgeligt har svigtet.

Man maa erindre, at Danmark ikke blev erobret den 9. April 1940, ej heller blev
det underkastet betingelsesløs Kapitulation. Der opstod noget, man kalder en Besæt
telse. Dette vil sige, at der kunde stilles visse Betingelser fra begge Sider. Er disse Betin
gelser blevet stillet og under hvilken Form]

I Dagene omkring den 7. og 8. Maj begyndte det danske Politi at anholde britiske
Undersaatter med den Motivering, at de blot skulde føres til Forhør paa Politigaarden.
Men Politiet beholdt dem alle som een og overførte dem til Vestre Fængsel. Her blev
Englænderne behandlet ganske som almindelige Fanger, der havde forbrudt sig. Man fik
dernæst at vide, at de alle skulde samles paa Hald Kuranstalt ved Viborg og interneres
der under dansk Opsyn. Men i Hald blev de blot nogle Dage - pludselig, og uden at nogen
vidste noget om det, blev de alle ført til Tyskland.

Man behøver blot at kaste et Blik ind i de tyske Interneringslejre her i Landet
(Flygtningelejrene) for at faa et Begreb om de Forhold, hvorunder ganske sagesløse Menne
sker, der stod under dansk Gæstelovs Beskyttelse, har levet i over fire lange Aar, sammen
stuvet i lange smalle Rum med et Minimum af Plads til hver især, med daarlige Toilet
forhold og Vasketøj ustandselig hængende over Hovedet. Disse Mennesker, hvis Lands
mænd vi nu har hædret paa enhver Maade og roser os af at være allieret med, frasagde vi
dengang ethvert Gæstehensyn.

Dette Brud paa Gæsteloven maa og kan ikke ignoreres. Danmark var det første
Land, der blev besat, og det, som vi dengang gik med til, tilskyndet eller ikke tilskyndet
dertil, dannede Skole for lignende Forhold i alle senere hesatte Lande. Vi, der stod udenfor,
følte, at den Indsats, der skulde have været gjort fra vore Myndigheders Side, ikke blev
gjort, at de Krav, der skulde have været stillet, ikke blev rejst. Danmark synes her at
have en Skyld, der maa udlignes.

Disse britiske Statsborgere, hvem vi sidst saa, da en gjaldende dansk Fængsels
klokke forkyndte, at nu var Besoget hos Fangen forbi, skylder vi en Forklaring for vor
Handlemaade, hvis vi da ikke ønsker fortsat beskæmmet at bøje Hovedet, naar Forholdene
atter tillader Samkvem mellem Nationerne.

Deres ærbødige

Signe Jensen.
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18.

København, den 28. Oktober 1946.

Formand for den parlamentariske Undersøgelseskommission,
Herr Dommer Aage Holm, Rigsdagen, Christiansborg.

Da den parlamentariske Undersogelseskommission nu er i Gang med
den Del af Undersøgelserne, der vedrorer Forholdene efter 9. April, tillader
jeg mig herved at bringe min Henvendelse af 19. Juni f. A. til den daværende
Formand, fhv. Finansminister H. P. Hansen i Erindring. Den lod som følger:

»1 Anledning af, at der nu er nedsat en parlamentarisk Kommission
til Belysning af Forholdene omkring den 9. April 1940, tillader jeg mig her
ved at forespørge, om der samtidig kunde blive kastet lidt Lys over de Begi
venheder, der førte til Anholdelse af samtlige britiske Statsborgere her i Lan
det i de første Dage af Maj 1940, Anholdelser, der førte til, at alle Briterne
senere blev transporteret til Interneringslejre i Tyskland. ~

Som Dansker, der føler sig eet med sit Land og dets Ære, har jeg i alle
disse Aar følt mig beskæmmet over den Behandling, som der dengang blev
de britiske Statsborgere til Del. Adskillige af disse Mænd havde levet i Dan
mark i en Aarrække, var kendt af Myndighederne og accepteret af det danske
Folk som Arbejdsgivere og Erhvervsdrivende med den stiltiende »gentleman
Overenskomst, at opførte de sig som det sig hør og bør en Gæst i et fremmed
Land, vilde de ogsaa kunne gøre Krav paa de Hensyn, pt Land under alle
Forhold skylder sine Gæster, og det er her, at vi, der dengang stod som Til
skuere til disse Anholdelser, foler, at Danmark saa sørgeligt har svigtet.

Man maa erindre, at Danmark ikke blev erobret den 9. April 1940, ej
heller blev det underkastet betingelsesløs Kapitulation. Der opstod noget, man
kalder en Besættelse. Dette vil sige, at der kunde stilles visse Betingelser fra
begge Sider. Er disse Betingelser blevet stillet og under hvilken Form?

I Dagene omkring den 7. og 8. Maj det paagældende Aar begyndte det
danske Politi at anholde britiske Undersaatter med den Motivering, at de blot
skulde føres til Forhør paa Politigaarden. Men Politiet beholdt dem alle som
een og overførte dem til Vestre Fængsel. Her blev Englænderne behandlet
ganske som almindelige Fanger, der havde forbrudt sig. Man fik dernæst at
vide, at de alle skulde samles paa Hald Kuranstalt ved Viborg og interneres
der under dansk Opsyn. Men i Hald blev de blot nogle Dage - pludselig, og
uden at nogen vidste noget om det, blev de alle ført, til Tyskland.

Man behøver blot at kaste et Blik ind i de tyske Interneringslejre her i
Landet (Flygtningelejrene) for at faa et Begreb om de Forhold, hvorunder
ganske sagesløse Mennesker, der stod under dansk Gæstelovs Beskyttelse, har
levet i over fire lange Aar, sammenstuvet i lange smalle Rum med et Minimum
af Plads til hver især, med daarligø Toiletforhold og Vasketøj ustandselig
hængende over Hovedet. Disse Mennesker, hvis Landsmænd vi nu hædrer paå
enhver Maade og roser os af at være allieret med, frasagde vi dengang ethvert
Gæstehensyn.
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Dette Brud paa Gæsteloven maa og- kan ikke ignoreres. Danmark var
det første Land, der blev besat, og det vi dengang gik med til, tilskyndet eller
ikke tilskyndet dertil, dannede Skole for lignende Forhold i alle senere be
satte Lande. Vi, der stod udenfor, følte, at den Indsats, der skulde have været
gjort fra vore Myndigheders Side, ikke blev gjort, at de Krav, der skulde have
været stillet, ikke blev rejst. Danmark synes her at have en Skyld, der maa
udlignes.

Disse britiske Statsborgere, hvem vi sidst saa, da en gjaldende dansk
Fængselsklokke forkyndte, at nu var Besøget hos Fangen forbi, skylder vi en
Forklaring paa vor Handlemaade, hvis vi da ikke ønsker fortsat beskæmmet
at bøje Hovedet, naar Forholdene atter tillader Samkvem mellem Nationerne.«

Hertil ønsker jeg blot at føje, at Briterne, saavel som de samtidig arre
sterede Franskmænd, ikke paa noget Tidspunkt blev underrettet 'Om, at de arre
steredes paa tysk Foranledning; de saa overhovedet ikke en eneste Tysker og
var hele Tiden under Bevogtning af dansk Politi. Det var ogsaa under Eskorte
af bevæbnet dansk Politi, at de fra Hald pr. Jernbane blev ført til Padborg.
I Padborg forlod del danske Politi Jernbanevog-nene efter 'Omhyggeligt at have
aflaaset disse og sendte Toget uden Ledsagelse over Grænsen. De tyske Myndig
heder i Flensborg anede ikke, hvad de skulde stille op med denne Vognladning
af britiske 'Og franske Statsborgere, og havde mest Lyst til at sende dem alle
tilbage over Grænsen, da de mente, det drejede sig om en Fejlekspedition.
Danmark var jo et suverænt Land. Efter at have sat sig i Forbindelse med sine
overordnede skred Politiet i Flensborg imidlertid til Anholdelse af samtlige
Britere og Franskmænd, saaledes at disses Papirer g-ennem Paastempling
viser, at de er blevet anholdt i Flensborg og- interneret paa Foranledning af
den derværende Politichef.

Hvis Meningen virkelig havde været, at vore Venner skulde »udveksles«
saaledes som det var blevet antydet overfor de anholdtes Paarørende, vilde det
eneste rigtige da ikke have været, at »Fangerne- officielt af det danske Politi
var blevet overdraget til det tyske Politi?

Man bedes samtidig have i Erindring, at medens Danskerne skred til
Anholdelse og Internering af samtlige britiske Statsborgere her i Landet og
behandlede dem som ganske almindelige Fang-er, led danske Statsborgere i
England ikke samme Tort. Ligeledes kan nævnes, at ingen britiske eller franske
Statsborgere blev anholdt og interneret i Norge.

Under F.A.O. Kongressen her i Byen i indeværende Efteraar blev der
talt meget om den Betydning, det vilde have for Danmark, om F .A.O. opret
tede sit europæiske Hovedkontor her i Landet. Skulde dette ske, vilde det med
føre, at adskillige Udlændinge. maatte tage fast Ophold i Danmark, og i saa
Fald: hvilken Skæbne vilde blive disse til Del, skulde den Ulykke ske, at Dan
mark engang i Fremtiden atter blev besat?

Var det ikke paa Tide, at dette Spørgsmaal blev taget op til alvorlig
Overvejelse? Vil vor Hovedstad gøre sig- Haah om at genvinde den smukke
internationale Position, den havde før Krigen, og som dens Beligg-enhed ogsaa
berettiger den til, maa en vis Beskyttelse kunne sikres de Udlændinge, som
tager Ophold hos os. En Anholdelse og Udvisning af den Art, som blev fore
taget af det danske Politi i 1940, har i høj Grad været medvirkende til at kaste
det tvivlsomme Skær over vort Land, som vi endnu ikke helt har kunnet
kæmpe os fri for.

Deres ærbødige

Signe Jensen.
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19.

Skrivelse af 30. marts 1943 fra Pråsident Kanstein til Udenrigsministeriet.

DER BEVOLLMACHTIGTE DES REICHES
IN DANEM:ARK

Kopenhagen, den 30. Miirz 1943.

II C 2 - 32/43

An das Diinische Aussenmi11listerium z. H. v. Herrn Direkior Svenningse1'
Kopenhagen.

Betri//t: Internierung der Staatsangehorigen VO'l1 USA.
Bezug: Besprechung im Dånisehen Aussenministerium am 13. 2. 1943.

Sehr geehrter Herr Svenningsen!

Die bevarstehende Internierung amerikanischer Staatsangehdriger ist anhan
der von dart aufgestellten Listen unter Berficksichtigung der vorgøhrachten Einwen
dungen hier nochmals eingehend erortert worden. Bindungen personlieher oder fa
milial'er Art konnen - wie seinerzeit bei den Briten - nicht als Grund fiir eine Aus
nahme von der Internierung angesehen werden. Ebenso ist langel'er Aufenthalt i:
Dånemark keine ausreichende Begriindung, Staatsangehorige der USA. nicht z'
internieren, liaben sie doch gerade wåhrend diesel' Zeit mehrfach Gelegenheit gehab
das dånische Staatsbiirgerrecht zu erwerben. Entscheidend fUr die Internierung is
in erster Linie der Besitz der amerikanischen Staatsangehorigkeit,

Die in der Liste vom 20. 11. 1942 unter den Gruppen I, II und IV aufgefUhrte:
Personen werden von. der Internierung ausgenommen unter der Voraussetzung, das
sie sobald wie mochlich die dånischa Staatsangehorigkeit erwerben: Die Stellun
der entsprechenden Antråge miisste von dåniseher Seite veranlasst werden.

Die unter Gruppe III fallenden Personen sind einwandfrei amerikanisch
Staatsangehorige. Da bei ihnen jedoch ein Sonderfali vorliegt kann von einer Inter
nierung abgesehen werden, wenn sie umgehend einen Einbiirgerungsantrag stelle:
und bis spatestens 30. 6. 43 das dånische Staatshtirgerrecht erwerbe.n. Diejeniger
deren Antråge abgelehnt werden oder hereits fruher abgelehnt worden sind, konne:
von der Internierung nicht ansgenommen werden.

Die nach diesen Gesichtspunkten durchgefiihrte Priifung hat ergeben, das
es, aus militårischen und abwehrmåssigen Grunden notwendig ist, die anliegen.
aufgefiihrten 46 amerikanischen Staatsangehorigen beschleunigt zu internieren.

Es wird gebeten, die Internierung bis zum 15. 4. 1943 durchfiihren. Sollte die
aus technischen Griinden niclit moglich sein, wird eine vorlåufige Festnahme de
Betreffenden, die bis zu dem aben genannten Zeitpunkt erfolgt sein. miisste, fiir er
forderlich gehalten.

Mit vorziiglicher Hochachtung
IhI' sehr ergebener

(eign.) Kanstein.
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19a.

Oversættelse.

>EN BEFULDMÆGTIGEDE FOR RIGET
I DANMARK

KØbenhavn, den 30. Marts 1943.

II C 2 - 32/43.

T-il Det Danske Udmu'igsministeriwm, ved Herr Direkier Svenningsen,
København.

'ing.: Internering af Statsborgere fra USA.
Teno.: Konference i det danske Udenrigsministerium af 13. 2. 1943.

Meget ærede Herr Svenningsen!

Den forestaaende Internering af amerikanske Statsborgere er paa Grundlag af
le fra Deres Side opstillede Lister endnu en Gang blevet indgaaende diskuteret her
inder Hensyntagen lil de fremsatte Indsigelser. Tilknytningsforhold af personlig eller
'amiliær Karakter kan - ligesom i sin Tid for Englændernes Vedkommende - ikke
mses som Grund til en Undtagelse fra Interneringen. Ligesaa lidt er et længere Op
told i Danmark nogen tilstrækkelig Hjemmel til ikke at internere Personer, der er
Statsbor gere i USA, de har jo netop i denne Tid haft rigelig Lejlighed til at opnaa
lansk Statsborgerret. Afgørende for Interneringen er i første Række Besiddelsen af
unerikansk Statsborgerret.

De paa Listen af 20. 11. 1942 under Grupperne I, U og IV anfør te Personer und
ages fra Internering under Forudsætning af, at de saa snart som muligt erhverver
lansk Indfødsret. Indgivelsen af Begæringer herom maa vel foranlediges fra
lansk Side.

De Personer, der falder ind under Gruppe Ul, er uimodsigeligt amerikanske
Statsborgere. Men da der for deres Vedkommende foreligger særlige Omstændigheder,
can man se bort fra Internering, hvis de omgaaende indgiver Begæring 'om Natura
.isation og indtil senest den 30. 6. 1943 erhverver dansk Statsborgerret. De, hvis Be
gæring afslaas eller allerede tidligere er blevet afslaaet, kan ikke undtages fra In
:ernering.

Den efter disse Synspunkter gennemførte Undersøgelse har haft til Resultat, at
iet af militære og defensive Grunde er nødvendigt hurtigst muligt at internere de paa
vedlagte Bilag anførte 46 amerikanske Statsborgere.

Man anmoder om, at Interneringen maa blive gennemført senest den 15. 4.
1943. Skulde dette af tekniske Grunde ikke være muligt, anses en foreløbig Anholdelse
af de paagældende for paakrævet, hvilken maa være sket inden det ovennævnte
I'idspunkt.

Med udmærket Højagtelse
Deres meget ærbødige

(sign-) Kanateln.
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20.

Skrivelse af 12. april 1943 fra statsminister Scavenius til dr, Best,

UDENRIGSMINISTERIET

Kopenlzagen, den 12. April 1943.

1 Anlage.

Seiner Exeellene Dr. Werner Best. Bevollmiichtigter des Deutschen
Reiches, Daqmarhus, V.

Exzellenz.

Nach den Verhandlungen iiber Internierung von amerikanischen Staatsange
horigen hat Herr Pråsiderit Kanstein uns mit einem Briefe vom 30. v. Mts., J. Nr.
II. C. 2.-32/43, eine Liste iiber 46 Personen iibermittelt, deren Internierung aus mi
litårischen und abwehrmåssigen Grunden gewiinscht wird.

Es ist festgestelIt worden, dass von diesen 46 Personen eine, Nr. 5 M. S. V.
Jensen, im Besitz der dånisehen Staatsangehorigkøit durch Geburt laut § 1 im Gesetz
Nr. 42 vom 19. Mårz 1898 ist. 5 andere sind moglicherweise im Besitz dåniseher
Staatsangehdrigkeit, und zwar Nr.

21. Haahr
24. Hansen
25. S. W. Sørensen
29. A. J. G. Jensen
46. Wendelboe.

Die staatshurgerlichen Verhåltnisse dieser 5 Leute werden durch das Innen
ministerium beschleunigt untersucht werden.

In 23 Fallen und zwar Nr. 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, t 7, 19, 20, 22, 23, 26,
27, 30, 31, 32, 33, 37, 40 und 44 besteht eine so unmittelbar enge Bindung an Dåne
mark,.dass es schwer zu verstehen ist, dass eine Internierung diesel' 23 Personen aus
militårischen und abwehrmåssigon Griinden notwendig ist, und nur solche Grunde
konnen unserer Auffassung nach als entscheidend fiir die Internierung in Dåne
mark angesehen werden. Verschiedene der Betreffenden sind mit Dånemark. durch
ihre Abstammung, Familienbande, langdauernden Aufenhalt - einige dersalhen sind
als einjåhrige, zweijåhrige, drei- oder vierjahrige Kinder nach Dånemark gekom
men - andere wiederum durch dånisehen Schulhesuch, durch Militårdienst etc. sehr
eng verbunden. Einige derselben haben friiher die dånischø Staatsangehorigkeit
beantragt, sind aber abgewiesen worden, weil sie geringe affentliche Unterstiitzung
erhaltet haben. Eine grassere Anzahl von ihnen sind mit dånisehen Frauen verhei
ratet, und jedenfalls einer derselben besitz erwachsene Kinder, die hier in Dånemark
aufgewachsen sind, und die dånische Staatsangehcrigkeit laut den Bestimmungen des
Gesetzes vom 18. April 1925 § 2 erworben haben. Die Bindung der betreffenden
Personen an Dånemark ist somit im Verhåltnis zu der rein formellen Bindung zu
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len Vereinigten Staaten von vollkommen iiberwiegender Bedeutung. Desweiteren be
iirchte ich, dass eine Internierung dieser Personen, die realiter Dånen sind, in der
3ev61kerung eine nicht erwiinschte Reaktion hervorruten wird.

Ich gestatte mir daher anheimzustellen, dass von einer Internierung der ohen
~€nannten 23 Personen (+ eventuell die 5 Personen, die im zweiten Absatz dieses
khreibens erwahnt sind) abgesehen wird unter der Voraussetzung, dass sie so bald
....ie moglich in Dånemark naturalisiert werden. Eina Liste mit Angabe der Perso
ialien der 23 Personen fUge ich hei,

Den Rest bilden 17 Personen und zwar Nr.

4. C. K. E Holst
8. Liebnitz
9. Lozier

10. P. W. Nielsen
11. W. B. Nielsen
12. Pasdermadjian
18. Hoxey
28. Block
34. C. A. Christensen
35. H. A. K. P. Holst
36. Johansen
38. P. C. Sorensen
39. Bottelet
41. Str6bech
42. Christoffersen
43. Jensen
45. Mikkelsen

Auch WM mehrere diesel' Personen betrifft, machen sich beziiglich ihrer Bin
iung an Dånemark Verhåltnisse geltend, die eine Internierung åusserst bedenklich
srscheinen lassen; den Umstånden nach glaubt man jedoch, in diesen Fallen der
~eforderten Internierung nachzukommen zu sollen. Die Internierung diesel' Personen
wird, wie gewiinscht, am 15. ds. 1YIts. stattfinden.

Wass die iibrigen vorerwåhnten Personen anbelangt, gestatte ich mir davon
auszugehen, dass von einer zeitweiligen Sistierung, bis die endgiiltige Entscheidung
in der Sache gefallen ist, wird abgesehen werden k6nnen.

1YI1t ergebensten Griissen

(sign.) Erik Scavenlus.
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20 a.

Oversættelse.

TI DENRIGSMINI STERIET

KØbenhavn, den 12. April 1943.

1 Bilag.

Hans Excellence, Dr. Werner Best, Bp.juldmægtiget [or det Tyske Rige
Daqmarlius, V.

Deres Excellence.

Efter Forhanillingerne om Internering åf amerikanske Statsborgere hal
Hen Præsident Kanstein meel et Brev af 30. f. M., J. Nr. II C 2 -32/43 sendt m
en Liste over 46 Personer, hvis Internering ønskes af militære og defensive Grunde

Det er blevet konstateret, at der af elisse 46 Personer er en Nr. 5 Ivr. S. V
J ensen, som har dansk Indfodsret ved Fødsel i Henhold til § 1 i Lov Nr. 42 af 19
Marts 1898. Der er 5 andre, som muligvis har dansk Indfødsret, nemlig Nr.

21. Haahr
24. Hansen
25. S. W. Sørensen
29. A. J. G. Jensen
46. Wendelboe.

Disse 5 Folks statsborgerlige Forhold vil hurtigst muligt blive undersøgt ai
Indenrigsministeriet.

I 23 Tilfælde, nemlig Nr. 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23,26:
27, 30, 31, 32, 33, 37, 40 og 44 foreligger der en saa direkte nøje Tilknytning til
Danmark, at det er vanskeligt at forstaa, at en Internering af disse 23 Personer el
nødvendig af militære og defensive Grunde, og kun saadanne Grunde kan efter
vor Opfattelse anses som afgørende for Interneringen i Danmark. Forskellige af de
paagældende er meget nøje knyttet til Danmark, ved deres Afstamning, Familie
baand, langvarigt Ophold - nogle af dem er kommet til Danmark som etaarige,
toaarige, tre- og fireaarige Børn - andre igen ved dansk Skolegang, ved Militær
tjeneste o. s. v. Nogle af dem har tidligere ansøgt om dansk Indfødsret, men er blevet
afvist, fordi de har faaet en lille offentlig Understøttelse. Et større Antal af dem
er gift med danske Kvinder, -og der er i hvert Fald en af dem, som har voksne Børn,
der er opvokset her i Danmark, og som i Henhold til Bestemmelserne i Lov af 18.
April 1925 § 2 har erhvervet dansk Indfødsret. De paagældendø Personers Til
knytning til Danmark er saaledes af fuldstændig overvejende Betydning i Forhold
til den rent formelle Tilknytning til de Forenede Stater. Desuden er jeg bange for,
at en Internering af disse Personer, der realiter er danske, vil fremkalde en ikke
ønsket Reaktion i Befolkningen.

Jeg tillader mig derfor at henstille, at man ser bort fra en Internering af
de ovennævnte 23 Personer (eventuelt de 5 Personer, der er omtalt i 2. Afsnit
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denne Skrivelse) under Forudsætning af, æt de saa snart som muligt bliver
.turaliseret i Danmark. Jeg vedlægger en Liste med Angivelse af de 23 Personers
rrsonalia.

Resten udgøres af 17 Personer, nemlig Nr.

4. C. K. E. Holst
8. Liebnitz
9. Lozier

10. P. W. Nielsen
11. W. B. Nielsen
12. Pasdermadjian
18. Hoxey
28. Block
34. C. A. Christensen

' 35. H. A. K. P. Holst
36. Johansen
38. P. C. Sørensen
39. Bottelet
41. Strohech
42. Christoffersen
43. Jensen
45. Mikkelsen.

;saa hvad adskillige af disse Personer angaar, gør sig med Hensyn til deres Til
.ytning til Danmark Forhold gældende, som maatte gøre en Internering yderst
tænkelig; efter Omstændighederne mener man dog i disse Tilfælde at burde efter
mme den krævede Internering. Interneringen af disse Personer vil, som ønsket,
ide Sted den 15. d. M. .

Hvad angaar de øvr ige ovenomtalte Personer, tillader jeg mig at gaa ud fra,
man vil kunne se bort fra en midlertidig Anholdelse, indtil der er truffet endelig

istemruelse i Sagen.

Med ærbødig Hilsen

(sign.) Erik Scavenlus.
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21.

Udenrigsministeriets skrivelse af 17. april 1943 til Priisident Kanstein.

UDENRI GS MINISTERIE T

Den 17. April 1943.

Herrn. Reqierumqsoizepriisident Dr. Kanstein, Dienststelle des Bevo
1l1iichtigten des Deuischen. Reiclies, Hauptabteilung II,
Daqmarhus, V.

Sehr geehrter Herr Kanstein.

Unter Bezug auf friiheren Briefwechsel betreffend die Internierung arne
kaniseher Staatsangehoriger, teile ich Ihnen in Verbindung mit dem Schreiben (
II errn Staatsministers an den Herrn Heichsbevollmåchtigten vom 12. ds. Mts.
Ihr Aktenzeichen II. C. 2. -32/43 - mit, dass die in dem zweiten Abschnitt (
obengenannten Scltreibens erwiihnten fiinf Personen, und zwar:

Nr. 21 Haahr,
Nr. 24 Hansen,
Nr. 25 S. W. Sørensen,
Nr. 29 A. J. G. Jensen,
Nr. 46 Wendelboe

die dånische Staatsangehorigkeit besitzen, Eine diesbeziigliche Bescheinigung
vom Innenministerium ausgefertigt worden.

Haahr, Hansen, Jensen og Sarensen liaben die dånische Staatsangehorigk
durch Geburt erworben, die drei zuerst Genannten laut § 1 des Gesetzes Nr. 42 v
19. Mårz 1898, und der Letztgenannte. laut § 1 des Gesetzes Nr. 123 vom 18. Ar
1925. Der in Vejle am 6. Mårz 1924 geborene Wendelhoe hat die dånische Staa
angehorigkeit am 6. Mårz 1943 laut § 2 des Gesetzes Nr. 123 vom 18. April H
erworben, weil er in Dånemark gehoren wurde und sich bis zu sclnem vallende
19. Lebensjahre dauørnd hier aufgehalten hat.

Ich gehe davon aus, das s sonach von einer Internierung diesel' Perser
nicht die Rede sein kann,

Mit vorziigliclier Hocbachtung

Ihr sehr ergobener

Nils Svennlagsen.
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21 a.

Oversættelse.

DENRIGSMINISTERIET

Den 17. April 1943.

Herr Regeringsvicepræsident Dr. Kenstein. Den tyske Rigsbejuldmæg
tigedes Kontor, Hovedajdeling II, Dagmarhus. V.

.eget ærede Herr Kanstein.

Under Henvisruing til tidligere Korrespondance angaaende Interneringen af
nerikanske Statsborgere meddeler jeg Dem i Tilslutning til Hecr Statsministerens
krivelse af 12. d. M. til den Higsbefudmægtigede - Deres Dok. Nr. II. C. 2. -32/43
- at de i det andet Afsnit af ovennævnte Skrivelse omtalte 5 Personer, nemlig

Nr. 21 Haahr,
Nr. 24 Hansen,
Nr. 25 S. W. Sørensen,
Nr. 29 A. J. G. Jensen,
Nr. 46 Wendelboe

ar dansk Indfødsret. En Attestation herom er blevet udfærdiget af Indenrig 
iinisteriet,

Haahr, Hansen, Jensen og Sørensen har faaet dansk Indfødsret ved Fødsel,
e tre førstnævnte i Henhold til § 1 i Lov Nr. 42 af 19. Marts 1898, og den sidst
ævnte i Henhold til § 1 i Lov Nr. 123 af 18. April 1925. Den i Vejle den 6. Marts
924 fodte Wendelboe har erhvervet dansk Indfødsret den 6. Marts 1943 i Henhold
.l § 2" i Lov Nr. 123 af 18. April 1925, fordi han blev født i Danmark og vedblivende
ar opholdt sig her indtil sit fyldte 19. Aar.

J eg gaar ud fra, at der herefter ikke kan være Tale om at internere disse
'ersoner.

Med udmærket Højagtelse

Deres meget ærbødige

Nils Svenningsen.
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, .

22~

Udenrigsministeriets skrivelse af 20. april 1943 tU Priisldent Kanstein.

UD ENRI GSMINI STERIET

Kopenhagen, den 20. April 1943.

An dm Herrn Briqadefidirer Komstein; Bureau des Bevollmiichtigte
des Deuischen Reiches, Daqmartius, V.

Sehr geehrter Herr Kanstein.

Unter Bezug auf friiheren Briefwechsel betreffend die Internierung ameri
kaniseher Staatsangeh6riger, Ihr Aktenzeichen II. C. 2. -32/43, erlaube ich mi
Ihnen beigeschlossen eine Erklårung des Gefångnisarztes am »Vestre Fængsel" iibe
die Invaliditåt des unter Nr. 43 in der Liste vom 30. Mårz bezeichneten Niels Ol
Christian Theodor \Jensen zu iibersenden.

Wie aus der Erklårung hervorgeht, bewegt sich Jensen nur mit gr6sste
Miihe an zwei St6cken, er kann nicht Treppen steigen und muss von Stockwerk z
Stockwerk getragen werden.

Ich gehe daher davon aus, dass Sie mit mir darin einig sind, dass Jense:
nicht internierungsfåhig ist, und alsbald aus der Internierung entlassen werden kam

Mit vorziiglicher Hochachtung

Ihr sehr ergebener

sign. Nils Svenningsen.
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22a.

•

Oversættelse.

"D ENRIGSMINISTERIET

København, den 20. April 1943.

Til Herr Brigade/ører Konetein. Den tyske Rigsbe/uld1nægtigedes
Kontor, Dagmarhus, V.

l1eget ærede Herr Kanstein.

Idet jeg henviser til tidligere Korrespondance ang. Internering af ameri
:anske Statsborgere, Deres Dok. Nr. II. C. 2. -32/43, tillader jeg mig vedlagt at
ende Dem en Erklæring fra Fængselslægen ved Vestre Fængsel om den Invaliditet,
om den under Nr. 43 paa Listen af 30. Marts omtalte Niels Ole Christian Theodor
rensen lider af.

Som det fremgaar af Erklæringen, er det kun med største Besvær, at Jensen
.an bevæge sig ved Hjælp af to Stokke, han kan ikke gaa 'Op ad Trapper og maa
læres fra den ene Etage til den anden.

J eg gaar derfor ud fra, at De er enig med mig i, at Jensen ikke egner sig
il at interneres, og at han straks kan sættes paa fri Fod.

Med udmærket Højagtelse

Deres meget ærbødige

(sign.) Nils Svenningsen.
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23.

Skrivelse af 2. Juni 1943 fra dr, Best til statsminister Scavenlus.

DER BEVOLLM!.CHTIGTE DES REICHES
. IN D!.NEMARK

Kopenhaqen, den 2, Juni 1943.

2 C 2 - B Nr. 52/43.

•

An Seine Exzellenz Herrn. Staatsministe1' Erik von Scavenius,
Kopenhagen.

Exzellenz.

Auf Ihr Schreiben vom 12. 4. 1943 - P. J. L J. No. 84 G. 18/1 - betl'. dit
Internierung von Staatsangehorigen der U.S.A. erwidere ich folgendes:

Nachdem von dåniseher Seite festgestellt worden is t, dass die in meinerr
SchreilJen vom 30. 3. 1943 - II C 2 -32/43 - aufgefiihrten Personen

21. Haahr,
24. Hansen,
25. S. W. Sørensen,
29. A. J. G. Jensen,
46. WendellJoe

die dånische Staatsangehorigkeit erworben haben und ihnen vom Innenministeriun:
øntsprechende Bescheinigungen ausgestellt worden sind, braucht ihre Internierung
nicht mehr stattzufinden. Ehenso kann von der Internierung des in Ihrem Schreiber
vom 12. 4. 1943 erwåhnten ,

M. S. V. Jensen

abgesehen werden, weil er neben der amerikanischen die dånisehen Staatsange
horigkeit besitzt.

Die in Ihrem Schreiben anliegende Liste iiber 23 Personen, deren Internie
rung Sie nicht durchgefiihrt wissen mochten, ist hier nochmals eingehend gepruf
worden. Dabei sind zunåchst zwei Personen aufgefal1en, die fiir eine Internierung
in Betracht kommen. Es sind dies- .

14. H. L. Weaver, und
37. J. L. Jorgensen.

Weaver hat noch im Jahre 1942 seinen abgelaufenen amerikanischen Pass ZUl

Verlångerung nach Bern geschickt und hat sich dadurch eindeutig als U.S.A.-Ame
rikaner bekannt.

Jørgensen hat sich von 1903 bis 1934 in U.S.A. aufgehalten. Im Jahren 1934
ist er nach Dånemark eingereist und wurde hereits 1937 von der Stadt Kopenhagen
als arbeitsloser Amerikaner nach U.S.A. zuriickgeschafft. 1939 ist er wieder nach
Dånemark eingereist. .

In den iihrigen 21 Fallen handelt es sich gleichfalls einwandfrei um ameri
kanische Staaatsangehorige, In Anbetracht der vorliegenden engen Bindungen an
Dånemark bin ich jedoch bereit, von der Intern.ierung dersalhen abzusehen, wohei
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h voraussetze, dass die genannten 21 Personen sobald wie moglich die dånische
laatsangehorigkeit erwerben werden unll dass die dånische Polizei fur sie die
ille Verantwortung iibernimmt.

Von den bereits internierten 17 Amerikaneren sind

18. Th. Hoxey,
43. N. O. C. Th. Jensen

.ut årztlicher Beseheinung nicht internierungsfåhig. Ich bin daher datnit einver
anden, dass von furer Unterbringung im Internierungslager abgesehen wird. Den
etreffenden bitte ich aber aufzuerJegen, dass sie sich nicht ohne polizeiliche
enehmigung aus ihrem Wohnort entfernen diirfen. Die Einhaltung dieses Ver
)tes muss von der ortlichen Polizei in geeigneter Weise iiberwacht werden.

Fur eine Mitteilung, an welchen Orten sich Jensen und Hoxey aufhalten
'arden und wo die iibrigen Internderten untergebracht worden sind, wåre ich
ånkbar .

Mit ergebensten Griissen

Werner Best,
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23 a.

Oversættelse.

DEN BEFULDMÆGTIGEDE FOR RIGET
I DANMARK

KØbenhavn, den 2. Juni 1943.

2 C 2 - .B Nr. 52/43.

Til Hans Excellence Herr Statsminister E1'ik von Scauenius; Kebenlunn

Deres Excellence.

Paa Deres Skrivelse af 12. 4. 1943 - P .J.I.J. Nr. 84 G.1Sil - angaaend
Interneringen af Statsborgere i U. S. A. svarer jeg følgende:

Efter at det fra dansk Side er blevet konstateret, at de i min Skrivelse af 3C
3. 1943 - II C 2 - 32/43 - anførte Personer

21. Haahr
24. Hansen
25. S. W. Søretisen
29 . A. J . G. Jensen
46. Wendelboe

bar erhvervet dansk Indfødsret og der af Indenrigsministeriet er udstedt dertil sva
rende Beviser til dem, er det ikke mere nødvendigt, at de bliver interneret. Ligelede
kan der ses bort fra Interneringen af den i Deres Skrivelse af 12. 4. 1943 omtalte>

M. S. V. Jensen,
fordi han ved Siden af amerikansk ogsaa har dansk Indfødsret.

Den i Deres Skrivelse vedlagte Liste over 23 Personer, hvis Internering D
ikke gerne vilde have gennemført, er her atter blevet indgaaende undersøgt. Dervel
har man i forste Række navnlig lagt Mærke til to Personer, som der kan være Tal
om at internere. Det er

14. H. L. Weaver, og
37. J. L. Jørgensen.

Weaver har saa sent som i 1942 sendt sit udløbne amerikanske Pas til For
nyelse til Bern og har derved utvetydigt tilkendegivet, at han ansaa sig selv fo
U. S.-Amerikaner.

Jørgensen har fra 1903 til 1934 opholdt sig i U. S. A. I 1934 er han indrejs
til Danmark og blev allerede 1937 af Københavns Kommune sendt tilbage til U. S. A
som arbejdsløs Amerikaner. 1939 er han igen indrejst til Danmark.

I de ovrige 21 Tilfælde drejer det sig ligeledes ubestrideligt om amerikansk
Statsborgere. I Betragtning af de foreliggende nære Tilknytningsforhold til Dan
mark er jeg dog rede til at se bort fra en Internering af disse Personer, idet je)
forudsætter, at de nævnte 21 Personer saa snart som muligt erhverver dansk Ind
fødsret, og at det danske Politi paatager sig det fulde Ansvar for dem.
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Af de allerede internerede 17 Amerikanere er

18. Th. Hoxey
43. N. O. C. Th. Jensen

Henhold til Lægeattest ikke egnede til Internering. Jeg er derfor indforståaet med,
, man ser bort fra at anbringe dem i Interneringslejren. Men jeg anmoder om, at
lt maa blive paalagt de paagældende, at de ikke uden Politiets Tilladelse maa
erne sig fra deres Bopæl. Overholdelsen af dette Forbud maa paa passende Maade
mtrolleres af det lokale Politi.

Jeg vilde være taknemmelig for at faa Meddelelse om, paa hvilke Steder
msen og Hoxey agter at tage Ophold, og hvor de andre Internerede er blevet
ibragt,

Med de ærbødigste Hilsner.
sign. Dr, Werner Best,
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24.

Udenrigsministeriets skrivelse af 19. juni 1943 til Prisldent Kanstein.

UD E NRI GSMINI S TERIE T

Kopenhagen, den 19. Juni 1943.

P. J , L J. No. 84, G, 18/1.

7 Aulagen.

An den Herrn. Regierungsvizepriisidenten Kansiein, Daqnuirlius, V.

Sehr geehrter Herr Kanstein.

Vom Ministerium des Innern ist dem Ministerium des Aeussern die Mitte
lung zugegangen, dass demselben Einbiirgerungsantråge vom 6 'amel'ikanisehe
Staatsangehorigen eingegangen sind, deren Namen uns wåhrend der Varhandlunge
iiber die Internjerung amerikanischer Staatsangehoriger nicht bekannt waren, UD

deren Verhåltnisse bisher nieht zum Gegenstand von Untersuehungen gemacl
worden sind.

Es handelt sich .um die nachfolgend genannten 6 Personen:

1. Henry Laurits Christian Hansen, geb. 17. 7. 1894. in U. S. A.,
2. Karl Høgsberg, geb. 15. 10. 1890 in U. S. A.,
3. Niels Thorvald Jørgensen, geb. 1. 4. 1907 in U. S. A.,
4. Thomas William Lewald, geb. 21. 1. 1926 in tr S. A.,
5. Carl Elbæk Fiseher Nielsen, geb. 6. 4. 1912 in U. S. A.,
6. Frederik Marinus Simonsen, geh. 21. 1. 1894 in U. S. A.

Ieh schliesse fiir jeden Einzelnen eine vom Ministerium des Innern al

Grund des Gesuehes wegen Einbiirgerung vorgenommene Bearbeitung des F'ragehr
gens bei, der den andern amerikanischon Staatsangehorigen vorgelegt wurde, sow
eine Uebersetzung ins Deutsche einer Zusanuuenstellung iiber die personliehen Ve:
haltnisse der einzelnen Antragsteller.

Aus den Auskiinften geht hervor, dass alle als kleine Kinder nach Dånemal
gekommen sind, wo sie dånischø Erziehung genossen haben. Keiner der Antrag te
ler hat eine Verbindung mit Amerika, abgesehen von den reiru formellen staatsbiii
gerliehen Banden, die ihrer Gaburt auf arnerikanischem Territorium zuzuschreihe
Rind, und melirere dørselben haben eine Reihe von Jahren in dem Glanben geleb
dånische Staatsangehorige zu sein. Einige dørselben wiirden sogar Dånen gewese
sein, falls das Ahstammungsprinzip in der dånisehen Staatsangeh6rigkeitsgeset:
gebung vor dem J ahre 1898 anerkannt worden wåre, Das l\1inisterium des Innern i.
gewillt, såmtlichø Personen in dem Gesetzesvorsehlag wegen Erteilung der Staat:
angehorigkeit aufzunohmen.

Auf Grund der engen Ankniipfung diesel' 6 Personen an Dånemark gehe ic
davon aus, dass deutseherseits keine Bedenken gehegt werden diirften, dass sie untt
der Voraussetzung Huer Einbiirgerung in Dånemark von der Internierung au:
genommen sind.

Mit vorziiglicher Hoehaehtung

Ihr sehr ergebener

sign. Nils Svennlngsen,
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24 a.

Oversættelse.

ITD E N R I G S MI N I S T E R I E T

KØbenhavn, den 19. Juni 1943.

7 Bilag.

Til Herr Regeringsvicepræsident Kansiein, Dagmarhus, V.

Meget ærede Herr Kanstein.

Fra Indenrigsministeriet er der tilflydt Udenrigsministeriet Meddelse om, at
der til det førstnævnte Ministerium er indkommet Naturaliseringsansøgndngør fra
6 amerikanske Statsborgere, hvis Navne ikke var os bekendt under Forhandlingerne
om Internering af amerikanske Statsborgere, og hvis Forhold hidtil ikke er blevet
gjort til Genstand for Undersøgelser.

Det drejer sig om de nedenfor nævnte 6 Personer:
1. Henry Laurits Chri lian Hansen, født 17. 7. 1894 i U. S. A"
2. Karl Høgsberg, født 15. 10. 1890 i U. S. A.,
3. Niels Thorvald Jørgensen, født 1. 4. 1907 i U. S. A.,
4. Thomas William Lewald, fodt 21. 1. 1926 i U. S. A.,
5. Carl Elbæk Fiseher Nielsen, født 6. 4. 1912 i U. S. A.,
6. Frederik Marinus Simonsen, født 21. 1. 1894 i U. S. A.

Jeg vedlægger for hver enkelt en af Indenrigsministeriet paa Grundlag af
Ansegningen om Naturalisation foretaget Bearbejdelse a;f Spørgeskemaet, som blev
forelagt de andre amerikanske Statsborgere, samt en Oversættelse til Tysk af et
Resume om de enkelte Ansøgeres personlige Forhold.

Af Oplysningerne fremgaar det, at de alle er kommet til Danmark som
smaa Børn, hvor de har nydt dansk Opdragelse. Ingeru af Ansøgerne har nogen
Forbindelse med Amerika, bortset fra de- rent formelle statsborgerlige Baand, som
skyldes, at de er født paa amerikansk Territorium, og adskillige af dem har i en
Aarrække levet i den Tro, at de var danske Statsborgere. Nogle af dem vilde endog
have været Danske, saafremt Afstamningsprincippet havde været anerkendt i den
danske Indfødsretslovgivning for Aaret 1898. Indenrigsministeriet er villigt til at
optage samtlige Personer i Lovforslaget om Meddelelse af Indfødsret.

Paa Grund af disse 6 Personers nøje Tilknytning til Danmark gaar jeg ud
fra, at der ikke maatte næres nogen Betænkelighed fra tysk Side mod, at de, for
udsat at de bliver naturaliseret i Danmak, undtages fra Internering.

Med udmærket Højagtelse

Deres meget ærbødige

(sign.) Nils Svenningsen.
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25.

Skrivelse af 13. juli 1943 fra Prisldent Kanstein til udenrigsministeriet•.

DER BEVOLLMACHTIGTE DES REICllES
IN DÅNE~1A.RK

Kopenhagen, den 13. Juli 1943.

II C 2.

Direktør Svenningsen, Koniglich Diinisches Aussenminisierium,
Kopenhagen.

Betrijjt: 6 bisher nicht benannte nordamerikanische Staatsangehorige.

Bezug: Dort. Schreiben vom 19. Juni 1943 - P.J.I.J. No. 84 G 18/1 -

Sehr geehrter Herr Svenningsen!

Nach Priifung der Personalien der in obigem Schreiben aufgefiihrten 6 nord
amerikanischen Staatsangehorigen kann ich Ihnen mitteilen, dass in Anbetracht
der bestehenden engen Bindungen an Dånemark eine Internlerung nicht erforder
lich ist. I ch setze dabei jedoch voraus, dass die genannten Personen sobald wie mog
lich die dånische StaatsangehCirigkeit erwerben und dass die dånische Polizei die voIle
Verantwortnng fUr sie iibemimmt.

Mit vorziiglicher Hochachtung

Ihr sehr ergobener

sign. Kanstein.
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25 a.

Oversættelse.

DEN BEFULDMÆGTIGEDE FOR RIGET
I DANMARK

KØbenhavn, den 13. Juli 1943.

II C 2.

Herr Direktør Svenningsen, det Kongelig Danske Utlenriqsminisierium,
Københa vn.

!Ang.: 6 hidtil ikke opgivne nordamerikanske Statsborgere.
Henv.: Deres Skrivelse af 19. Juni 1943. P.J.I.J. No. 84 G 18/1.

Meget ærede Herr Svenningsen!

Efter at have undersøgt de i ovennævnte Skrivelse anførte 6 nordamerikan
ske Statsborgeres Personalia kan jeg meddele Dem, at det i Betragtning af deres
nuværende nøje Tilknytning til Danmark ikke er nødvendigt at internere dem. Men
jeg maa dog her gaa ud fra, at de nævnte Personer saa snart som muligt erhverver
dansk Indfødsret, og at det danske Politi paatager sig det fulde Ansvar for dem.

Med udmærket Højagtelse

Deres meget ærbødige

(sign.) Kansteln,
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26.

Skrivelse af 20. juli 1943 fra statsminister Scavenius til dr, Best.

UDE NRl GS )IINl STERlE T

Kopenhaqeti, den 20. Juli 1943:

2 Arilagen.

Seiner Exzellenz Dr. Werner Best, Bevollmiichtigtem des Deutschen
Reiclies, Daqmarlius, V.

Exzellenz.

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 2. v. Mts. - II.C.2-B. 52/43 
wegen der Internierung amerikanisolier Staatsangehoriger, gestatte ich mir Ihnen
hierdurch mitzuteilen, dass die 17 in meinem Schreiben vom 12. April ds. Js. er
wiihnten amerikanisehen Staatsangehorigen mit Ausnahme von Nr. 18 T. Hoxey
und Nr. '43 N. O. C. T. Jensen, die nicht internierungsfiihig sind, am 12. v. Mts. in
das Internierungslager in Faarevejle iiberfiihrt wurden, wohin auch der amerika
nische Staatsangehorige H. L. Weaver am 3. ds. Mts. gebracht worden ist. J. L. Jør
gensen ist hisjetzt vergebens gesucht worden, es wird aber polizeilich nach ihm ge
fahndet.

Wie schon in meinem obenerwåhnten Schreiben hervorgehoben, machen sich
beziiglich der Bindung an Dånemark mehrerer diesel' bereits internterten Personen
Verhåltnisse geltend, die ih re Internlerung aus unserem Gesichtspunkt åusserst be
denklich erscheinen lassen. Nachdem diese Fiille wieder genau iiberpriift worden
sind, låsst sich feststellen, dass dies besonders in den Fiillen von Nr. 38 P. C. Sø
rensen, Nr. 45 Jeff Mikkel Mikkelsen und Nr. 14 H. L. Weaver zutrifft. Desweiteren
sprechen gleichfalls schwerwiegende Griinde fiir eine Entlassung aus der Interuie
rung von Nr. 12 H. Pasdermadjian, dessen Ankniipfung an die Vereinigten Staaten
derart gering und fern ist, dass seine Internierung nicht begriindet scheint.

Ein Memorandum mit Angabe der Personalien diesel' Internierten sowie ein
Antrag auf Entlassung von Pasdermadjian seitens des Priisidenten des Internatio
nalen Wahrenhausvercines erlaube ich mir beizufiigen und wiirde es sehr sch åtzen,
wenn Sie Ihre Zustimmung dazu geben konnten, dass die Betreffenden aus dein In
lernierungslager entlassen werden.

Ich mochtø nicht unterlassen hervorzuheben, dass das Innenministerium
bereit ist, sowohl Sørensen als Mikkelsen und Weaver in einen Einbiirgerungsgesetz
vorschlag aufzunehmen.

Mit ergebensten Grussen

E. Se.
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26 a.

Oversættelse.

' D E NRI GSMINISTERIE T

KØbenhavn, den 20. Juli 1943.

2 Bilag.

Til Hans Excellence Dr. Werner Best, Befuldmægtiget for det Tyske
Rige, Dagmarhus, V.

Deres Excellence.

Idet jeg henviser til Deres Skrivelse af 2. f. :M. - II.C. 2 - B. 52/43 - an
iaaende Internering af amerikanske Statsborgere, tillader jeg mig herved at med
lele Dem, at de 17 i min Skrivelse af 12. April d. A. omtalte. amerikanske Statsbor
ter e med Undtagelse af Nr. 18 T. Hoxey og Nr. 43 N. O. C. T. Jensen, der ikke er
ignede til at interneres, d. 12. f. :M. blev overført til Interneringslejren i Faarevejle,
ivertil ogsaa den amerikanske Statsborger H. L. Weaver d. 3. d. :M. er blevet bragt.
r. L. Jørgensen er hidtil forgæves blevet eftersøgt, men Politiet søger at opspore ham.

Som allerede fremhævet i min ovennævnte Skrivelse gør der sig med Hensyn
il flere af disse allerede internerede Personers Tilknytning til Danmark Forhold
~ældende,' som efter vort Synspunkt synes at gøre det yderst betænkeligt at holde
lem interneret. Efter at dis e Tilfælde igen er blevet nøje undersøgt, kan det fast
:la as, at dette særlig gælder i Tilfældene Nr. 38 P. C. Sørensen, Nr. 45 Jeff Mikkel
\1:ikkelsen og Nr. 14 H. L. Weaver. Desuden taler ligeledes alvorlige Grunde for at
sætte den internerede Nr. 12 H. Pasdermadjian paa fri Fod, idet hans Tilknytning
il de Forenede Stater er saa rin ge og fjern, at hans Internering ikke synes hjemlet.

Jeg tillader mig at vedlægge et Memorandum med Angivelse af disse inter
erneredes Personalia samt en fra Præsidenten for den internationale Varehusfor
ming indgivet Ansøgning om Løsladelse af Pasdermadiian, og jeg vilde sætte megen
Pris paa, om De vilde kunne give Deres Samtykke til, at de paagældende løslades
if Interneringslejren.

J eg vil ikke undlade at fremhæve, at Indenrigsministeriet er rede til at op
:age baade Sørensen og Mikkelsen og Weaver paa et Lovforslag om Naturalisation.

:Med de ærbødigste Hilsner

E. Sc.
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27.

-
Skrivelse af 5. august 1943 fra dr, Best til statsminister Scavenius.

DER BEVOLLM.!CHTIGTE DES REICHES
IN D.!NEMARK

Kopenhagen, den 5. 8. 1943.

Seine Exzellenz Herrn Staatsminister von Scavenius, Kopenhagen.

Exzel1enz!

Nach Priifung der in Ihrem Schreihen vom 20. 7. 1943 - P.J.I. J. Nr. 84
G 18/1 - angefiihrten Griinde erkliire ich mich mit der Entlassung der USA-Staats
angeborigen H. L. Weaver und H. Pasdermadjian aus dem Internierungslager ein
verstanden. Ich setze dabei voraus, dass Weaver sobald wie moglich das dånische
Staatsbiirgerrecht 'erwerben wird und dass Pasdermadjian, sowie Weaver bis zu
dem Tage seiner Einbiirgerung, einer wdchentliohen Meldepflicht bei der dånisehen
Polizei unterworfen werden.

Einer Entlassung der USA-Staatsangehorigen J. M. Mikkelsen und P. C. Sø
rensen vermag ich nicht zuzustimmen, da sich beide noch im Jahre 1942 ausdriicklich
als Amerikaner bekannt haben. .

. Mikkelsen hat laut Bericht der dånisehen Polizei vom 21. 10. 1942 im Jahre
1932 auf sein dåniselres Staatsbiirgerrecht verzichtet, um Amerikaner zu werden.
Seinen amerikanischen Pass hat er noch im Jahre 1942 zur Verliingerung nach Bern
geschickt und hat damals ausdriicklich darum nachgesucht, sein amerikanisches
Staatsbiirgerrecht behalten zu diirfen. .

Sørensen hat im Weltkrieg auf amerikanischer Seite gekiimpft. Seine Frau
hålt sich in USA auf und er hat laut Polizeibericht vom 23. 10. 1942 ståndig seine
amerikanischen Papiere in Ordnung gehalten, um spåter nach USA zuriikkehren
zu kormen.

Mit ergebensten Griissen

n-, Werner Best.
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27 a.

Oversættelse.

DEN BEFULDMÆGTIGEDE FOR RIGET
i DANMARK

København, den 5. S. 1943.

Til Hans Excellence Herr Statsminister von Scavenius, København.

Deres Excellence!

Efter at have undersøgt de i Deres Skrivelse af 20. 7. 1943 - P.J.I.J.Nr. 84
:1 18/1 - anførte Grunde erklærer jeg mig indforstaaet med, at USA-Statsborgerne
H. L. Weaver og H. Pasdermadjian løslades 8;f Interneringslejren. Jeg gaar her ud
fra, at Weaver saa snart som muligt faar erhvervet dansk Indfødsret, og at Pasder
madjian samt Weaver indtil den Dag, de bliver naturaliserede, underkastes Pligt til
aver Uge at melde sig hos det danske Politi.

Jeg ser mig ikke i Stand til at samtykke i, at YSA-Statsborgerne J. M. Mik
kelsen og P. C. Sørensen løslades, eftersom de begge saa sent som i 1942 udtrykkeligt
har tilkendegivet, at de betragtede sig som Amerikanere.

Mikkelsen har efter en Rapport af 21. 10. 1942 fra det danske Politi i Aaret
L932 givet Afkald paa sin danske Statsborgerret for at blive Amerikaner. Sit ame
rikanske Pas har han saa sent som i 1942 sendt til Bern til Fornyelse og har den
gang udtrykkeligt ansøgt om at maatte beholde sin amerikanske Statsborgerret.

Sørensen har i Verdenskrigen. kæmpet paa amerikansk Side. Hans Hustru op
holder sig i USA, og han har efter en Politirapport af 23. 10. 1942 stadig holdt sine
amerikanske Papirer i Orden for senere at kunne vende tilbage til USA.

Med de ærbødigste Hilsner

(sign.) Dr. Werner Best-
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28.

Skrivelse af 25. august 1943 fra statsminister Scavenius til dr, Best,

UDENRIGSMINISTERIET

Kopenhagen, den 25. August 1943.

Seiner Exzellenz dem BevoUmiichtigten des Deuischen. Reiches in Dåne
mark, Hernn Dr. Werner Besi, Daqmartvus, V.

Exzellenz.

Ich dankø Ihnen fiir Ihr Schreihen vom 5. ds. Mts. - Akten-zeichen II C 2
- durch welches Sie Ihra Zustimmung dazu gegeben hahen, dass die amerikanischen
Staatsangehorigen H. L. Weaver und H. Pasdermadjian aus der Internierung entlas
sen werden. Die Enllassung hatt stattgefunden und zwar unter der Bedingung, dass
sich beide einmal wochenlich bei der zuståndigen dånisehen Polizeibehorde zur Kon
trolle melden, Weaver jedoch nur so lange, bis er in Dånemark eingebiirgerrt
word en ist.

Beziiglich P. C. Sørensen mochte ich zu den schon gegebenen Auskiinften
noch folgendes mitteilen:

Er soll wie in Ihrem Schreihen erwåhnt laut Polizeibericht vom 23. Oktober
1942 seine amerikanischen Papiere in Ordnung gehalten haben, um spater wieder
nach den Vereinigten Staaten von Norelamerika zuriiokzukehren. Diese Feststel
lung scheint aber nicht richtig sein zu kormen. Sein im J ahre 1931 ausgestellter
amerikanischer Reisepass, welcher bei unseren Akten zuriickgehaltcn ist, ist seit
dem Jahre 1933 abgelaufen und salther nicht vørlångert worden, und das hiesige
sohweizerischø Generalkonsulat hat mit Schreiben vom 19. April ds. Js. an das Mi
nisterium des Åussern mitgeteilt, dass Sørensen nicht dem Schutz der amerika
nischen Regierung untørsteht, so lange er sich im Auslande aufhålt. In åhnlichen
Fallen ist mitgeteilt worden, dass eine amerikanische Reiselegitimation unter solehen
Umstånden nul' ausgefertigt werden konnte, wenn der Betreffende unmittelhar im
Begriff stande, naeh den Vereinigten Staaten zuriickzukehren.

Was seine Frau betrifft, hat Sorensen laut Polizeibericht erklårt, dass er seit
1937 mit ihr iiberhaupt keine Verbindung gehabt hat und ihr Aufenthaltsort nicht
kennt.

Nach dipsen ørgånzenden Auskiinften kommt es mir vor, dass man Sorensen,
der die ersten 34 Jahre seines Lebens dåniseher Staatsangehoriger gewesen ist und
seit 1932 wieder seinen festen Wolmsitz in Dånemark hat, Gelegenheit dazu geben
diirfte, sich in Dånemark seinem Wunsche gømåss renaturalisieren zu lassen und
somit aus der Internierung entlassøru zu werden.

Mit ergehensten Griissen

sign, E. Sc.
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28 a.

Oversættelse.

m ENRI G S MINISTERIET

~Øbenhavn, den 25. August 1943.

Til Hans Excellence den Befuldmægtigede for det Tyske Rige i Danmark,
Herr Dr. Werne1' Best, Daqmarhus, V.

Deres Excellence.

Jeg takker Dem for Deres Skrivelse af 5. d. M. - Dok. Nr. II C 2 -, hvorved
ve har givet Deres Samtykke til, at de amerikanske Statsborgere H. L. Weaver og
I. Pasdermadjian løslades af Internerigen. Løsladelsen har fundet Sted paa den
3etingelse, at de begge een Gang om Ugen melder sig til Kontrol hos den paagæl
lende danske Politimyndighed, Weaver dog kun saa længe, til han er blevet natura
iseret i Danmark.

Med Hensyn til P. C. Sørensen vilde jeg gerne meddele følgende til de allerede
~ivne Oplysninger:

Han skal- som i Deres Skrivelse omtalt - i Henhold til en Politirapport af
~3. Oktober 1942 have holdt sine amerikanske Papirer i Orden for sener e igen at
{ende tilbage til de Forenede Stater i Nordamerika. Men denne Konstatering synes
kke at kunne være rigtig. Hans i Aaret 1931 udstedte amerikanske Rejsepas, som
sr holdt tilbage ved vore Akter, er udløbet siden 1933 'Og er efter den Tid ikke blevet
[ornyet, og det herværende schweiziske Generalkonsulat har i en Skrivelse af 19. April
1. A. til Udenrigsministeriet meddelt, at Sørensen ikke staar under den amerikanske
R.egerings Beskyttelse, saalænge han opholder sig i Udlandet. I lignende Tilfælde
31' det blevet meddelt, at en amerikansk Rejselegitimation under saadanne Forhold
k:.un vilde kunne udstedes, naar den paagældende stod umiddelbart i Begreb med at
vende tilbage til de Forenede Stater.

Med Hensyn til sin Hustru har Sørensen efter Politirapporten forklaret, at
han siden 1937 overhovedet ikke har haft nogen Forbindelse med hende og ikke ken-
der hendes Opholdssted. .

Efter disse supplerende Oplysninger forekommer det mig, at man nok kunde
give Sørensen, der i de første 34 Aar af sit Liv har været dansk Statsborger og efter
1932 igen har haft fast Bopæl i Danmark, Lejlighed til efter hans Ønske at faa sin
danske Indfødsret igen og saaledes blive løsladt af Interneringen.

Med de ærbødigste Hilsner

(sign.) E. Sc.

9
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29.

Skrivelse af 13. aprll 1940 fra udenrigsministeriets direktør til den tyske gesandt.

DENRI GSMINISTERIET

openhagen, den 13. April 1940.

An Seine Exzellenz Herrm von Renthe-Fink, Deuischer Gesondier,
Kopenhagen.

Lieber Herr Minister.

Bezugnehmend auf unsere gestrige Unterredung betreffend ein paar Falle von
kidnapping« in Siidjiitland erlauhe ich mir, Ihnen hierdurch - auf Grundlage
iner mir spater zugegangenen Nachricht - mitzuteilen, dass es sich teils um den Lo
omotivfiihrer, oder Heizer, bei der dånisehen Staatsbahn, Aage Jørgen Lassen in
'adborg, teils um eine Person namens Herbert Carl August Schonke in Apenrade
ehandelt haben solI.

Dariiber hinaus liegen Meldungen von anderen åhnlichen Fallen vor, wo je
och nåhere Einzelheiten noch nicht festgestelIt worden sind.

Einer mir seitens der dånisehen Staatsbabn zugegangenen Mitteilung zufolge,
olIen auch die Gattin und zwei Tochter des obengenanten A. J. Lassen verhaftet
rorden sein.

Ich wåre dankbar, wenn Sie, Herr Minister, die Giite haben wollten, dafiir
lorge zu tragen, dass såmtliche von deutschen Behorden in diesen Tagen hier fest
enommenen Personen freigegehen, beziehungsweise den dånisehen Polizeibehorden
urter Vorlage eventueller Unterlagen fiir die gegen die Betreffenden erhobenen Be
chuldigungen iiberliefert werden.

Mit besten Griissen,

Ihr sehr ergebener

(sign.) C. Mohr.
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29 a.

Oversættelse.

UDENRIGSMINISTERIET

Kobenhaon, den 13. april 1940.

Hans Excellence hen' von Renihe-Fink, tysk gesandt, København.

Kære herr minister.

Under henvisning til vor samtale i går angående et par tilfælde af »kidnap
pingc i Sønderjylland tillader jeg mig herved - på grundlag af en senere modtage
meddelelse - at meddele Dem, at det dels skal have drejet sig om lokomotivførei
eller fyrbøder ved .De Danske Statsbaner Aage Jørgen Lassen i Padborg, dels om er
person ved navn Herbert Carl August Schonke i Aabenraa.

Derudover foreligger der meddelelser om andre lignende tilfælde, hvor nær
mere enkeltheder dog endnu ikke er blevet konstateret.

Ifølge en meddelelse, som jeg har fået fra De Danske Statsbaner, skal også
den ovennævnte A. J. Lassens hustru 'og to døtre være blevet arresteret.

Jeg ville være taknemlig, hvis De, herr minister, ville have den godhed a
drage omsorg for, at samtlige af tyske myndigheder i disse dage her anholdt perso
ner løslades henholdsvis overgives til de danske politimyndigheder under ferelæg
gelse af eventuelt materiale vedrørende de mod de pågældende fremsatte beskyld
ninger.

Med de bedste hilsener

Deres hengivne

(sign.) O. Mohr.
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30.

Skrivelse af 20. april 1940 fra udenrigsministeriets direktør til den tyske gesandt.

DE NRI GSMINISTERIET

openhagen, den 20. April 1940.

An Seine Exeellene. Herrm von Renthe-Fink, Deuischer Gesandter,
Kopenhagen.

Lieber Herr Minister.

Unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 13. ds. Mts. sowie auf unsere
iundlichen Besprechungen betreffend die stattgefundenen Verhaftungen von Perso
en durch die deutsche Wehrmacht erlaube ich mir, Ihnen hierdurch mitzuteilen,
ass mir jetzt ausser den friiher erwåhnten Fallen (vgl. mein ohengenanntes Schrei
'en vom 13. ds. Mts. sowie die Ihnen am 12. ds. Mts. iibergebene Aufzeichnung) noch
inige Falle bekannt geworden sind, und zwar die folgenden:

1. Wilhelm Willesen, Padborg, geb. 12. April 1903, Verschwunden am 9. ds. Mts .
2. Herbert Wilhelm Høeg, Krusaa, geb. 12. September 1899, Verschwunden am

11. ds, Mts.
3. Alfred Sophus Ebbe Petersen, Stmndhjørn, geb. 16. Dezember 1873, Verschwun

den am 12. ds. Mts.
4. Nicolaus Holm, Padborg, geb. 28. September 1882, Verschwunden am 11. ds. Mts.

Wie Sie sehen, handelt es sich um Falle, die sich in der Nåhe der Grenze ereig
let haben. Mitteilungen iiber die nåharen Umstånde, unter welehen die Betreffenden
'erschwunden sind, liegen nicht vor. Oh es sich in allen den Ihnen bisher vorgetra
;enen Fallen uro Verhaftungen durch deutsche Militårhehorden handelt, kann somit
iicht mit Sieherheit gesagt werden.

Ich wåre Ihnen zu Dank verpflichtet, wenn Sie die Giite haben wollten, mir in
edem einzelnen Fall eine Mitteilung iiher die deutscherseits gemachte Ermittelung
:ugehen zu lassen.

Mit besten Griissen,

Ihr sehr ergebener

(sign-) O. Mohr.
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30 a.

Oversættelse.

UDE NRI GS MINI STERIET

København, den 20. april 1940.

Hans Excellence herr von Renthe-Fink, tysk gesandt, Kebenhasm,

Kære herr minister.

Under henvisning til min skrivelse af 13. d. m. samt vore samtaler angåendt
de af den tyske værnemagt foretagne arrestationer tillader jeg mig herved at meddelt
Dem, at der nu foruden de tidligere nævnte tilfælde (jfr. min ovennævnte skrivelse al
13. d. m. samt den den 12. d. m. til Dem overgivne notits) yderligere er blevet mig
nogle tilfælde bekendt, nemlig følgende:

1. Wilhelm Willesen, Padborg, f. 12. april 1903. Forsvundet den 9. d. m.
2. Herbert Wi'lhelm Høeg, Krusaa, f. 12. september 1899. Forsvundet den 11. d. m
3. Alfred Sophus Ebbe Petersen, Strandhjørn, f. 16. december 1873. Forsvunde1

den 12. d. m.
4. Nicolaus Holm, Padborg, f. 28. september 1882. Forsvundet den 11. d. m.

Som De vil se, drejer det sig 'Om tilfælde, der er indtruffet i nærheden al
grænsen. Meddelelse om de nærmere omstændigheder, hvorunder de pågældende el

forsvundet, foreligger ikke. Om det i alle de tilfælde, der hidtil er blevet meddelt
Dem, drejer sig om arrestationer foretaget af tyske militærmyndigheder, kan såle
des ikke siges med sikkerhed.

Jeg ville være Dem taknemlig, dersom De ville have den godhed i hvert enkelt
tilfælde at tilsende mig en meddelelse om de fra tysk side foretagne undersøgelser.

Med venlig hilsen

Deres meget hengivne

(sign-) O. Mohr.
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31.

Skrivelse af 22. april 1940 fra den tyske gesandt til udenrigsministeriets direktør.

DEUTSCHE GESANDTSCHAFT
Der Bevollmiichtigte des Reichs

Kopenhagen, den 22. April 1940.

Nr. D. Pol. 3/588.

Herrn Gesandten Mohr, Koniglich Diinisches Aussenministerium,
Kopenhagen.

Lieber Herr Minister Mohrl

Auf Ihr Shreiben vom 13. April betro einige Falle von Festnahmen in Siid
liitland darf ich Ihnen das Ergebnis der von mir veranlaszten Nachpriifung hiermit
nitteilen:

Die Festnahme von einem gewissen Schonke in Apenrade beruhte auf einem
bedauerlichen Miszverståndnis, Er ist inzwischen wieder auf freien Fusz gesetzt
worden. .

Dagegen erfolgte die Festnahme des Lokomotivfiihrers Aage Jorgen Lassen in
Padborg und die seiner Familie - vor der erfolgten Verabredung betro die Inan
spruchnahme der dåndeehen Exekutive bei Verhaftungen - aus Griinden der militå
rischen Sicherheit, weil die Betreffenden schwer belastet waren, Spionage gegen
Deutschland getrieben zu haben. Es handelt sich um besonders gefåhrliche Subjekte.

Mit den besten Griiszen

stets Ihr sehr ergebener

Renthe-Flnk.

10
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31 a.

Oversættelse.

DET TYSKE GESANDTSKAB
Rigets befuldmægtigede

KØbenhavn, deti 22. april 1940.

Nr. D. Pol. 3/588.

Herr Minister Mohr, Det kgl. danske Udenriqsminisierium, Kobenhavn.

Kære herr minister Mohr.

I anledning af Deres skrivelse af 13. april angående nogle tilfælde af anhol
delser i Sønderjylland tillader jeg mig herved at meddele Dem resultatet af den af
mig foranledigede undersøgelse:

Anholdelsen af en vis Schimke i Aabenraa beroede på en beklagelig misfor
ståelse. Han er i mellemtiden atter sat på fri fod.

Derimod skyldtes anholdelsen af lokomotivfører Aage Jørgen Lassen og af
hans familie i Padborg - før den trufne aftale om de danske myndigheders med
virken ved arrestationer - militære sikkerhedsgrunde, fordi de pågældende var
alvorligt mistænkt for at have drevet spionage mod Tyskland. Det drejer sig om
særlig farlige subjekter.

Med de bedste hilsner

Deres meget hengivne

(sign.) Renthe-Plnk,
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32.

Skrivelse af 24. april 1940 fra udenrigsministeriets direktør til den tyske gesandt.

JD E NRI GS MINI STERIET

Iopenhaqen, den 24. April 1940.

An Seine Exzellenz Herrn von Renthe-Fink, Deuischer Gesandter,
Kopenhagen.

Lieber Herr Minister.

Ich beståtigø dankend den Empfang Ihres gefålligen Schreihens vom 22. ds.
\fts. Nr. D. Pol. 3/588, woraus ich entnommen habe, dass Herbert Carl August
3chonke in Apenrade auf freien Fuss gesetzt worden ist, indem seine Verhaftung
LUf ein bedauerliches Missverståndnis zuriickzufiihren war.

Betreffend den Fall Aage Jorgen Lassen in Padborg enlauhe ich mir, Ihnen
iach stattgefundener Riicksprache mit dem Herrn Justizminister mitzuteilen, das s
lie dånischø Regierung den grossten Wert darauf legt, dass der betreffende bald
noglichst nach Dånemark zuriickgefiihrt wird. Ich darf Sie somit bitten, Ihren
~influss dahin geltend machen zu wollen, dass der Lassen der dånisehen Polizei an
ler Grenze zwecks nåharen Untersuchung iibergeben wird, und zwar unter Vor
age des ihm belastenden Materials. Ich wåre Ihnen dankbar, wenn Sie sich dieser
Sacha annehmen und fiir eine beschleunigte Erledigung derselben eintreten wiirden.
Der Herr Justizminister sieht Ihrer Antwort mit grossten Interesse entgegen.

Mit besten Griissen

Ihr sehr ergebener

(sign-) O. Mohr.
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32 a.

Oversættelse.

UDENRIGSMINISTERIET

København, den 24. april 1940.

Hans Excellence herr von Renthe-Fink, tysk gesandt, København.

Kære herr minister.

Jeg bekræfter med tak modtagelsen af Deres behagelige skrivelse af 22. d. m.
(nr. D. Pol. 3/588), hvoraf jeg har bemærket, at Herbert Carl August Schdnke i
Aabenraa er blevet sat på fri fod, idet hans arrestation beroede på en beklagelig
misforståelse.

Angående tilfældet Aage Jørgen Lassen i Padborg tillader jeg mig efter sted
funden konference med justitsministeren at meddele Dem, at den danske regering
lægger den største vægt på, at den pågældende snarest muligt bliver ført tilbage til
Danmark. J eg tillader mig derfor at anmode Dem om at gøre Deres indflydelse
gældende, således at Lassen overgives til det danske politi ved grænsen og i for
bindelse hermed materialet imod ham med henblik på en nærmere undersøgelse af
sagen. J eg ville være Dem taknemmelig, hvis De ville tage Dem af denne sag og sætte
ind på at få ekspeditionen fremmet. Justitsministeren imødeser Deres svar med
største interesse.

Med venlig hilsen

Deres meget hengivne

(sign-) O. Mohr.
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33.

Skrivelse af 24. april 1940 fra udenrigsministeriets direktør til den tyske gesandt.

JDENRIGSMINISTERIET

K openhagen, den 24. april 1940.

An Seine Exzellenz Herrn von Renthe-Fink, Deuischer Gesandter,
Kopenhaqen.

Lieber Herr Minister.

Im Anschluss an meine friiheren Mitteilungen betreffend verschiedene an
låsslich der MilWirbesetzung stattgefundene Verhaftungen erlaube ich mir Ihnen
hierdurch mitzuteilen, dass mir soeben noch ein Fall dieser Art bekannt geworden
ist. Es handelt sich um einen gewissen Jens Dons in Kolding, der am 12. ds. Mts.
dortselhst verhaftet wurde. Er soll nach Flensburg iiberfiihrt worden und noch in
Haft sein.

Auch in diesem Fall darf ich die Bitte an Sie richten, giitigst dafiir Sorge
tragen zu wollen, dass der Verhaftete bald moglichst der dånisehen Polizei an der
Grenze iibergeben wird. Wir haben iiber diesen Fall mit Herrn Oberstaatsanwalt
Harald Petersen verhandelt. Dieser ist bereit zu veranlassen, dass eine Untersuch
ung eingeleitet wird, sobald die Auslieferung an die dånische Polizei stattgefun
lien hat.

Betreffend den in meinem Schreiben vom 20. ds. Mts. erwåhnten Wilhelm
Willesen, Padborg, haben wir jetzt die Mitteilung erhalten, dass er nach seiner Ver
haftung am 9. ds. Mts. nach Flensburg iiberfiihrt wurde. lch darf die allgemeine
Bitte aussprechen, dass såmtlichø verhafteten Personen, die nach Deutschland ab
transpor tiert worden sein sollten, bald moglichst nach Dånemark zuriickgefiihrt
werden.

Mit besten Griissen,

Ihr sehr ergebener

(sign-) O. Mohr.
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33 a.

Oversættelse.

UD E NRI GSMINISTERIET

København, den 24. april 1940.

Hans Excellence herr von Renthe-Fink, tysk gesandt, København.

Kære herr minister.

I tilslutning til mine tidligere meddelelser angående forskellige i anlednin]
af den militære besættelse stedfundne arrestationer tillader jeg mig herved at med.
dele Dem, at der netop er blevet mig endnu et tilfælde af denne art bekendt. De
drejer sig om en vis J ens Dons i Kolding, der blev arresteret sammesteds den 12
d. m. Han skal være overført til Flensborg og endnu være arresteret.

Også i dette tilfælde tillader jeg mig at anmode Dem om velvilligst at villt
drage omsorg for, at den arresterede snarest muligt overgives til det danske polit
ved grænsen. Vi har forhandlet med statsadvokat Harald Petersen om dette tilfælde
Denne er villig til at foranledige, at der indledes en undersøgelse, så snart udleve
ringen til det danske politi har fundet sted.

Angående den i min skrivelse af 20. d. m. nævnte Wilhelm Willesen, Padborg
har vi nu fået meddelelse om, at han efter sin arrestation den 9. d. m. blev ført ti
Flensborg. Jeg tillader mig at udtale et almindeligt ønske om, at samtlige arresteredi
personer, der måtte være transporteret til Tyskland, snarest muligt føres tilbage ti
Danmark.

Med de bedste hilsener,

Deres meget hengivne

(sign-) P. Mobr.
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34.

Udenrigsministeriets referat af 30. aprU 1940 med kontinuation af 1. maj 1940.

Søndag den 28. ds, fremsatte de tyske Militærmyndigheder overfor Stats
advokat Harald Petersen Krav 'Om at faa udleveret 12 Personer (11 danske og 1
.ysk Statsborger), der sigtedes for Meddelagtighed i Spionage til Fordel for Eng
land. Af disse 12 var de 8 paa Begæring fra tysk Side blevet anholdt og fængslet af
lanske Myndigheder i Dagene fra 20. til 26. ds, De 4 var ligeledes paa Begæring fra
;ysk Side blevet anholdt i Løbet af Søndagen den 28.

Paa et Møde hos Udenrigsministeren, hvori endvidere deltog Justitsministe
ren, Direktør Mohr, Kammerherre Zahle og Statsadvokat Harald Petersen, enedes
man om, at det tyske Ønske om Udlevering burde imødekommes under Protest, og at
Sagen derefter straks næste Dag skulde tages op ad diplomatisk Vej overfor
ryskerne. Man traf denne Beslutning (saavidt jeg har forstaaet) under Indtryk af,
åt Tyskerne havde fremsat et ultimativt Krav med Trusel om selv at ville hente de
paagældende fængslede, saafremt man fra dansk Side ikke frivilligt udleverede dem.

Mandag den 29. ds. søgte jeg gentagne Gange forgæves at træffe Vicepræsi
lent Kanstein. Overfor hans Medhjælper, Regierungsrat Fest, gjorde jeg gældende,
at denne Udlevering, som man om Søndagen under Protest var gaaet med til, ikke
lod sig forene med den trufne Aftale, der jo gik ud paa, at enhver Anholdelse skulde
foretages af danske Myndigheder, og at anholdte og fængslede Personer skulde hen
gættes i danske Fængsler. J eg tilføjede, at vi selvfølgelig var rede til at foretage en
indgaaende Undersøgelse i Samarbejde med de tyske Militærmyndigheder og at
irage de paagældende til Ansvar, saafremt Sigtelserne maatte vise sig begrundede.

Naar vi fra dansk Side lagde den største Vægt paa, at denne Sag blev ordnet
saaledes, at de fængslede Personer førblev i, henholdsvis blev tilbagegivet til, det
lanske Politis Varetægt, var det ikke af Medlidenhed med de sigtede, der muligvis
var Forbrydere, som burde straffes efter Lovens Strenghed, men ene og alene ud fra
fan Betragtning, at vi fra dansk Side maatte værge os mod det Indgreb i vore Høj
hedsrettigheder, som en udelukkende tysk Undersøgelse og Hensættelse af de paa
gældende under tysk militær Varetægt involverer.

Mandag Eftermiddag blev Sagen af Direktøren bragt paa Bane overfor den
tyske Gesandt, der undskyldte sig med, at det af Hensyn til Sagens Hemmeligheds
holdeise var nødvendigt, at Undersøgelsen blev foretaget af de tyske Myndigheder.
Hr. v. Renthe-Fink lod forstaa, at man var bange for - saafremt Undersøgelsen
blev foretaget af det danske Politi - at der gennem danske Polititjenestemænd
[unde sive noget ud til Skade for Tyskland. Direktøren nævnte overfor Gesandten,
at Statsadvokat Harald Petersen havde faaet det bestemte Indtryk, at Kravet af de
tyske Militærmyndigheder var blevet fremsat under Trusel om Magtanvendelse i
I'ilfælde af dettes Ikke-Opfyldelse.

Mandag Aften lykkedes det Undertegnede at faa Telefonforbindelse med Præ
sident Kanstein, overfor hvem jeg fremhævede de samme Betragtninger, som over
for Regierungsrat Fest. Hr. Kanstein gjorde opmærksom paa, at det drejede sig om
:teine vorlåufige richterliche Festnahme«, og at der var Mistanke om, at de paa
gældende ogsaa havde drevet deres Virksomhed efter den 9. ds. Saafremt denne
Mistanke ikke maatte bekræfte sig, vilde de arresterede blive overgivet til de dan-ske
iJustitsmyndigheder under Forelæggelse af Bevismaterialet. Naar det danske Politi
ikke skulde medvirke ved Undersøgelsen, skyldtes det, at det drejede sig om :tein
wehrmachtg-erichtliches Verfahrenc samt Hensynet til Hemmelighedsholdeisen. Jeg
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gjorde gældende, at den benyttede Fremgangsmaade stred mod den indgaaede Af
tale, og at jeg ikke forstod Hr. Kansteins Betragtninger. Meningen med Aftalen va:
jo, at enhver politimæssig Forfølgning af Forbrydelser skulde ske ved danske Myn
dighederog med Benyttelsen af danske Fængsler, og hvad angaar Hemmeligheds
holdeisen var de paagældende jo ligesaa isolerede i et dansk Fængsel som i tys]
militær Varetægt.

Hr. Kanstein bad mig om at skaffe oplyst, hvad der laa til Grund for Ud
taleisen overfor Gesandten om, at man fra tysk Side havde truet med Magt
a.nvendelse.

Dags Morgen har Statsadvokat Harald Petersen overfor mig forklare
følgende om, hvad der passerede om"Søndagen:

Kl. 5 blev Statsadvokaten kaldt til Møde paa Hotel Oosmopolite. Han talf
først med Fregatkaptajn Howoldt, der oplyste ham om, at Udleveringen var bleve
forlangt af General Kaupisch. Statsadvokaten tror, at denne Samtale med Howold
var ment som en Slags Undskyldning for, at Tyskerne gik ud over Aftalen. Denni
private Samtale med Howoldt ønsker Statsadvokaten ikke refereret videre. Stats
advokaten talte derefter med Oberkriegsgerichtsrat Jånzsch, der forhandlede mel
ham i urbane, men bestemte Former. Jånzsch anmodede om Udlevering af de 1l
Personer, idet han forelagde paa Tysk affattede Skrivelser til de kompetente Politi
mestre med Anmodning om Udlevering. Disse Skrivelser bad han Statsadvokater
om at tiltræde ved en Paategning. Statsadvokaten nægted-e at være kompetent herti
og mente, at Anmodningen stred mod den trufne Aftale. Hertil svarede Jånzsch, a
det drejede sig om et Overgangstilfælde, der ikke 'Omfattedes af Aftalen; det var nød
vendigt for Wehrmacht at tage Affære, da det drejede sig om Wehrmachts Sikker
hed. De paagældende vilde blive frigivet, saafremt der ikke viste sig Grundlag fo:
Sigtelsen. De vilde blive. godt behandlet. Dette Tilfælde vilde ikke præjudicere dl
forestaaende Forhandlinger om Retsplejen.

Statsadvokaten svarede, at han maatte tale med Justitsministeren. Tyskerni
fremhævede Sagens Hastværk. Man enedes om, at' Statsdvokaten formentlig kundi
ordne Sagen, i Løbet af en Times Tid. Jånzsch gjorde Statsadvokaten opmærkson
paa, at han indtrængende maatte sige til Justitsministeren, ' at Nægtelse af Ud
levering vilde fremkalde en Situaiton, som vilde' være meget vanskelig, og som ikki
kunde overses.

30. April 1940.
Sv.

Fortsat Referat.

Efter Aftale med Hr. Kanstein den 29. April fik jeg i Gaar Lejlighed til ind
gaaende med ham at drøfte denne Sag. Hr. Kanstein viste personlig stor Forstaa
else for de danske Synspunkter og bekræftede, hvad allerede tidligere var bleve
fremhævet fra tysk Side, at det for Tyskerne i første Række kom an paa at finde Ul
af, hvem der maatte være de her i Landet fængslede Personers Bagmand i Tyskland
Det gjaldt om at finde de »hjemligø Forrædere«. Under Samtalen, hvor jeg taln
ganske aabent med Hr. Kanstein om det Indgreb i vore Højhedsrettigheder, der he:
var Tale om, udkastede jeg den Tanke, at man som et Kompromis kunde blive enig:
om, at de 12 arresterede Personer alle blev anbragt i et dansk Fængsel her i Køben
havn, at de danske Myndigheder garanterede hver enkelt Arrestants Isolering unde:
Undersøgelsen, og at Forhøret blev foretaget af en tysk Krigsretsdommer og el
dansk Justits-Embedsmand i Forening. Rent faktisk var der intet til Hinder for
at det blev den tyske Krigsretsdommer, der førte Ordet under Forhøret. Hr. Kan
stein fandt, at en saadan Ordning vilde være et godt Kompromis og lovede at søgi
indhentet de tyske Militærmyndigheders Indforstaaelse dermed.

Kl. 18.40 Gaars Dato telefonerede Hr. Kanstein, at man fra tysk Side kund
gaa med til følgende: De paagældende anbringes i dansk Fængsel, mim under tys]
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ilitærbevogtning. Forhøret foretages alene af en tysk Krigsretsdommer uden Med
rken af danske Embedsmænd. Dette var alt, hvad det havde været muligt for Hr.
anstein at opnaa.. Hr. Kanstein erklærede, at et Tilfælde som det foreliggende
drig mere vilde forekomme, og at Fremgangsmaaden i denne Sag paa ingen
aade vilde præjudicere de forestaaende Forhandlinger om Retsplejen. Hr. Kan
ein henstillede, at de nærmere Enkeltheder blev aftalt med Oberkriegsgerichtsrat
inzsch.

Kl. ca. 19 telefonerede jeg med Departementschef Svendsen, der akcepterede
m nu af Kanstein foreslaaede Ordning. Han vilde bede Statsadvokat Harald Peter
m sætte sig i Forbindelse med Hr. Jånzsch,

Kl. 21.15 telefonerede Hr. Harald Petersen, at han havde søgt Jånzsch paa
.otel »Cosmopclite -. Han var dog ikke blevet modtaget af Jånzsoh, der havde ladet
am meddele, at Sagen var saa vigtig, at man ikke ønskede at drøfte den uden Med
irken af Tolk. Harald Petersen verutede et Kvarterstid i Hotellets Vestibule og fik
ereftør Besked om, at det ikke havde været muligt at finde en Tolk. Han maatte
erfor gaa med uforrettet Sag uden at have haft Lejlighed til at tale med Hr.
ånzsch.

J eg søgte i Gaar Aftes forgæves at faa Forbindelse med Hr. Kanstein. Dags
Iorgen ved halvni Tiden har jeg gjort ham bekendt med Harald Petersens mis
rkkede Ekspedition. Jeg fremhævede, at Harald Petersen og Jånzsch jo tidligere
avde talt udmærket sammen uden Tolk, og at det havde gjort et pinligt Indtryk, at
Iarald Petersen end ikke var blevet modtaget. Hr. Kanetein lovede straks at tage
:agen i sin Haand for at bringe den i Orden. .

Den 1. Maj 1940.

Sv•

•
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35.

Afdelingschef Svenningsens skrivelse af 29. april 1940 til vicepræsident Kanstein.

UDENRI GS MINI STERIET

Kopenhagen, den 29. April 1940.

S. H. Herrn Vizepriisidenten Kanstein, Deuische Gesandtschajt,
Kopenhagen.

Sehr geehrter Herr Pråsiderit.

Unter Bezugnahme auf Ihre Unterredung mit Herrn Kontorchef Herfelt im
Justizministerium erlauha ich mir Ihnen in der Anlage eine im Justizårinisterium
aufgestellte Liste iiber diejenigen Personen zu iibersenden, die von deutschen Mili
tårhehorden verhaftet, hezw. gesucht worden sind. Wie ersichtlich handelt es sich
um im ganzen 21 Personen. Davon sind nach den uns vorliegenden Meldungen 9
wieder auf freien Fuss gesetzt worden, und wir rechnen mit der Moglichkeit, dass
auch weitere Falle sich inzwischen durch Entlassung der betreffenden erle
digt haben.

Mit Ausnahme von einigen der Falle, wo Entlassung schon stattgefunden hat,
sind alle die auf der Liste verzeichneten Falle dem Herrn Deutschen Gesandten
fruher unterbreitet worden, und zwar mit der Bitte erwirken zu wollen, dass die
betreffenden entweder freigegeben oder der dånisehen Polizei unter Vorlage des sie
belastenden Beweismaterials iibergehen werden. Wo Grundlage fiir eine Bezichti
gung vorliegen sollte, ist die dånische Polizei natiirlich bereit, sofort eine Unter
suchung in die Wege zu leiten. Bloss legen wir dånischerseits, wie verståndlich, den
grossten Wert darauf, dass die aus Anlass der Besetzung verhafteten Personen bald
moglichst in die Verwahrung der dånisehen Polizei iibergehen werden, wenn sie
nicht sofort auf freien Fuss gesetzt werden konnen.

Wie schon miindlich mitgeteilt, wiirden wir es mit Dank hegriissen, von
xIhnen eine Auskunft in jedem einzelnen Fall zu erhalten.

Mit dem Ausdruck meiner vorziiglichen Hochachtung

Ihr ergebener

(sign .) Nils Svenningsen.
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35 a.

Oversættelse.

DENRI GSMINISTERIET

rr.øbenhavn, den 29. april 1940.

Højvelbårne herr vicepræsident Kanstein, Det tyske Gesandtskab,
København. I

Højtærede herr præsident.

Under henvisning til Deres konference med hr. Kontorchef Herfelt i Justits
iinistøriet tillader jeg mig vedlagt at sende Dem en i Justitsministeriet udarbejdet
ste over de personer, der er blevet arresteret, henholdsvis eftersøgt af tyske militær
iyndigheder. Som De vil se, drejer det sig om ialt 21 personer. Heraf er efter de
er foreliggende meddelelser 9 atter sat på fri fod, og vi regner med den mulighed,
t 'Også andre tilfælde i mellemtiden er blevet afgjort ved de paagældendes løsladelse.

Med undtagelse af nogle af de tilfælde, hvor der allerede har fundet løs
idelse sted, er alle de på listen anførte tilfælde tidligere blevet forelagt den tyske
esandt med anmodning om at ville udvirke, at de pågældende enten løslades eller
vargives til det danske politi sammen med bevismaterialet imod dem. Hvor der
Ilåtte foreligge grundlag for en sigtelse, er det danske politi naturligvis villigt til
traks at indlede en undersøgelse. Blot lægger vi fra dansk side, som det vil forstås,
.en største vægt på, at de i anledning af besættelsen arresterede personer snarest
auligt overgives i det danske politis varetægt, hvis de ikke straks kan sættes
lå fri fod.

Som allerede mundtligt meddelt, vilde vi være taknemmelige for i hvert enkelt
ilfælde at modtage en meddelelse fra Dem.

Modtag, herr præsident, forsikringen om min udmærkede højagtelse.

Deres hengivne

(sign.) Nils Svenningsen.
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36.
(A. nr. 46, bilag 10).

Udenrigsministeriets Verbalnote af 7. Juni 1940 angaaende Udlevering af de af Tyskerne

straks efter 9. April 1940 anholdte danske Statsborgere.

U D E NRI GS MI NI STE RI ET

Kopenhagen, den 7. Juni 1940.

VERBALNOTE

An die Deutche Gesandtschaft Kopenhaqen:

Am 9. April 1940 und an den darauf folgenden Tagen haben deutschr
Militårbehorden in Dånemark verschiedene hier ansåssige Personen verhaftet
Einige von diesen Verhafteten sind inzwischen wieder entlassen worden
wåhrend andere sich immernoch in Haft befinden.

Das Kgl. Ministerium des Åussern hat durch verschiedene an der
Herrn Bevollmåchtigten des Deutschen Reiches und an dessen Beauftragten
fUr die innere Verwaltung gerichtete Privatbriefe, sowie in miindlichen Be
sprechungen, um nåhøre Erklårung dieser Angelegenheiten gebeten, indem
man grundsåtzlich darauf bestanden hat, dass es dem Sinne der allgemeinen
deutsch-dånisohen Abmachungen entsprechen wiirde, wenn diejenigen del
Verhafteten, dia nach Deutschland iiberfiihrt worden sind, nach Dånemark
zuriickgefiihrt wiirden. In dieser Verbindung hat man sich dånischerseits
wiederholt dazu bereit erklårt, die Betreffenden in einem dånisehen Gefångnis
zu unterbringen und zwar olme Riicksicht darauf, ob deutscherseits das
Klagematerial gegen sie sofort vorgelegt werden kann. Man wåre mit anderen
W orten bereit, die Betreffenden zur einstweiligen Inhaftierung lediglich au!
Grund eines diesbeziiglich geåusserten deutschen Wunsches entgegenzunehmen.

Jetzt sind seit dem Tage der ersten der hier erwåhnten Verhaftungen
beinahe zwei Monate verstrichen, ohne dass dem Kgl. Ministerium des Aussern
seitens der Deutschen Regierung eine Erklårung der verschiedenen Falle
gegeben worden ist. Laut einer Mitteilung der dånisehen Polizeibehorden
sollen immernoch. die nachgenannten Personen sich in Haft befinden:
Jensen, Christian Marinus, verhaftet in Kopenhagen am 9. April.
Blicher, Martin Hannibal, verhaftet in Kopenhagen am 10. April.
Swerdlin, Hirsch Vehemja, verhaftet in Kopenhagen am 11. April.
Lassen, Aage Jørgen, verhaftet in Nordschleswig am 9.C?) April.
Petersen, Alfred Sophus Ebbe, verhaftet in Nordschleswig am 12. April.
Villesen, Vilhelm, verhaftet in Nordschleswig am 9. April.
Høeg, Herbert Vilhelm, verhaftet in Nordschleswig am 11. April.
Dans, Jens, verhaftet in Kolding am 12. April.
Holm, Nicolas, verhaftet in Padborg am 11. April.
. Unter Hinweis auf vorstehendes beehrt sich das Kgl. Ministerium des

Åussern der Deutschen Gesandtschaft hierdureh ergebenst anheimzustellen,
ihren Einfluss geltend machen ILU wollen um zu erlangen, dass der dåniseher
seits bei friiheren Gelegenheiten in Privatbriefen und anderweitig gestellten
Bitte wegen Erklårung samtlieher der hier in Rede stehenden Falle, sowie
trberlieferung der noch verhafteten Personen an dånisene Polizeibehcrden,
mit tunlichster Beschleunigung stattgegeben wird.

Die Kgl. Regierung wiederholt hierdurch amtlich die dånischerseits
friiher gegebene Zusage, dass die dånisehen Polizeibehorden bereit sind die
in deutscher Haft sich befindenden Personen entgegenzunehmen, um sie in
dåniseher Untersuchungshaft zu unterbringen.
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36 a.

Oversættelse.

DENRIGSMINISTERIET

København, den 7. Juni 1940.

Verbalnote.

Til Det Tyske Gesandtskab København.

Den 9. April 1940 og de paafølgende Dage har tyske Militærmyndig
heder i Danmark arresteret forskellige her bosiddende Personer. Nogle af disse
Arrestanter er imidlertid igen blevet sat paa fri Fod, medens andre stadig
sidder i Fængsel.

Det Kgl. Udenrigsministerium har gennem forskellige til Hr. Befuld
mægtigede for det Tyske Rige og til dennes Befuldmægtigede for den indre
Forvaltning rettede Privatbreve samt i mundtlige Konferencer anmodet om
nærmere Forklaring i disse Sager, idet man principielt har fa stholdt, at det
vilde stemme overens med Forstaaelsen af de almindelige tysk-danske Aftaler,
om de af de fængslede, som er blevet overført til Tyskland, maatte blive ført
tilbage til Danmark. I denne Forbindelse har man fra dansk Side gentagne
Gange erklæret sig rede til at anbringe de paagældende i et dansk Fængsel og
det uden Hensyn til, om Anklagematerialet mod dem fra tysk Side straks kan
fremlægges. Man vilde med andre Ord være rede til at modtage de paagæl
dende til foreløbig Fængsling udelukkende paa Basis af et herom udtalt
tysk Ønske.

Nu er der forløbet næsten to Maaneder siden den Dag, da de første af
de her omtalte Arrestationer fandt Sted, uden at der fra den Tyske Regerings
Side er blevet givet det Kgl. Udenrigsministerium nogen Forklaring om de for
skellige Tilfælde. Ifølge en Meddelelse fra de danske Politimyndigheder skal
stadigvæk nedennævnte Personer sidde i Fængsel:
Jensen, Christian Marinus, fængslet i København den 9. April.
Blicher, Martin Hannibal, fængslet i København den 10. April.
Swerdlin, Hirsch Vehemja, fængslet i København den 11. April.
Lassen, Aage Jørgen, fængslet i Sønderjylland den 9.C?) April.
Petersen, Alfred Sophus Ebbe, fængslet i Sønderjylland den 12. April.
Villesen, Vilhelm, fængslet i Sønderjylland den 9. April.
Høeg, Herbert Vilhelm, fængslet i Sønderjylland den 11. April.
Dans, J ens, fængslet i Kolding den 12. April.
Holm, Nicolas, fængslet i Padborg den 11. April.

Under Henvisning til ovenstaaende har det Kgl. Udenrigsministerium
herved den Ære ærbødigst at henstille til det Tyske Gesandtskab at gøre sin
Indflydelse gældende for at opnaa, at den fra dansk Side ved tidligere Lejlig
heder i Privatbreve og paa anden Maade rettede Anmodning om Forklaring
paa samtlige her omhandlede Tilfælde samt om Udlevering af de endnu fængs
lede Personer til danske Politimyndigheder maa blive efterkommet saa hurtigt,
det overhovedet er muligt.

Den Kgl. Regering gentager herved officielt det fra dansk Side tidligere
givne Løfte, om at de danske Politimyndigheder er rede til at modtage de i
tysk Fængsel værende Personer for at hensætte dem i dansk Varetægtsfængsel.
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37.

Afdelingschef Svenningsens skrivelse af 20. Juni 1940 til vicepræsident Kanstein.

UDENRIGSMINISTERIET

Kopenhagen, den 20. Juni 1940.

Herrn Yiee-Prdsidenien. Kænsiein; Deuische Gesandtschajt, Dagmarhu

Sehr geehrtør Herr Kanstein.

Bezugnehmend auf unsere vor ernigen Tagen stattgefundene Bespreehun.
wåhrend weleher wir u. a. aueh die Frage der dureh deutsehe Militårhehorden i
Dånemark verhafteten Personen erortert haben, erlaube ieh mir, Ihnen hierdure
mitzuteilen, dass es nunmehr von den danisehen PolizeibehOrden festgestellt worde
ist, dass nieht nur Herr Swerdlin, sondem aueh die Herren Christian Marint
Jensen und Martin Hannibal Blicher sich auf freiem Fuss befinden. Diese drei Pe:
sonen wurden tatsåchlich in den allerersten Tagen der Besetzung festgenommej
wurden jedoeh sehr sehnell entlassen. Wenn dånischerseits diese drei Namen in dr
Verbalnote an die Deutsehe Gesandtsehaft vom 7. ds. Mts. verzeiehnet worden sim
so beruht dies also auf einem sehr bedauerliehen Irrtum seitens unsere Behdrdei
Ich bitte Sie, diesen Fehler giitigst entschuldigen zu woUen.

Mit vorziiglieher Hoehaehtung,

Ihr ergebener

(sign.) Nils Svenningsen.
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37 a.

Oversættelse.

UDENRIGSMINISTERIET

København, den 20. juni 1940.

Herr vice-præsident Kanstein, Det tyske Gesandtskab, Daqmarhus.

Højtærede herr Kanstein,

Under henvisning til vor konference for nogle dage siden, hvorunder vi bl. a.
også drøftede spørgsmålet om de af tyske militærmyndigheder i Danmark arre
sterede personer, tillader jeg mig herved at meddele Dem, at det nu af de danske
politimyndighedee er blevet konstateret, at ikke blot herr Swerdlin, men også de
herrer Christian Marimis Jensen og Martin Hannibal Blicher befinder sig på fri
fod. Disse tre personer blev ganske rigtigt anholdt i besættelsens allerførste dage,
men løslodes meget hurtigt. Når disse tre navne fra dansk side blev opført i verbal
noten af 7, d. m. til Det tyske Gesandtskab, så beror dette altså på en meget beklage
lig fejltagelse fra vore myndigheders side. J eg beder Dem venligst undskylde
denne fejl.

Med særdeles højagtelse

Deres hengivne

(slgn.) Nils Svenningsen.
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38.

Afdelingschef Svenningsens skrivelse af 21. Juni 1940 til vicepræsident Kanstein.

UDE NRI GS MINI STERIET

Kopenhagen, den 21. Juni 1940.

Herrn Yize-Priisidenien Kanstein, Deuische Gesa:ndtschajt, Dagmarhus

Sehr geehrter Herr Kanstein.

Bezugnehmend auf unsere heutige telephonische Besprechung betreffend der
verhafteten dånisehen Staatsangehorigen Jens Dons aus Kolding erlaube ich mil
Ihnen anbei die meinerseits erwåhnten årtzlichen Zeugnisse und Erklårungen iIJ
beglaubigten dånisehen Abschriften sowie in deutschen Uehersetzungen zu iiher
senden. Diese Erklårungen u. s. w. sind uns von den Rechtsanwalt Lynæs in Kolding
zugestellt worden.

Obwohl die Erklårungen und Zeugnisse natiirlich kein direktes Beweismate
rial beziiglich der gegen Herrn Dens erhobenen Klage darstellt, kormen sie moglich
erweise doch bei der Behandlung dieser Angelegenheit von Bedeutung sein. SiE
erwecken den Eindruck, dass es sich um eine sowohl korperlich als auch menta
schwåchliche Person handelt.

Indem ich mir erlaube, Ihnen anheimzusteIlen, die Angelegenheit auch VOIJ

dem von Herrn Rechtsanwalt Lynæs geltend gemachten Gesichtspunkt aus behan
deln zu woIlen, mochte ich nicht verfehlen hinzuzufiigen, dass dies nicht damii
gleichbedeutend ist, dMS man dånischerseits von seinem prinzipieIlen Standpunkt
abriickt.

Fiir Ihre giitige Zusage, Herm Rechtsanwalt Lynæs morgen, Sonnabond
den 22. Juni um 12 Uhr 30 empfangen zu woIlen, spreche ich Ihnen-zum Schluss
meinen verbindlichsten Dank aus.

Mit vorztiglicher Hochachtung

Ihr sehr ergebener

(sign.) Nils Svenningsen.
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38 a.

Oversættelse.

rn ENRI GSMINISTERIET

KØbenhavn, den 21. juni 1940,

Herr vice-præsident Kanstein, Det tyske Gesandtskab, Dag·markus.

Højtærede herr Kanstein.

Under henvisning til vor telefonsamtale. i dag angående den arresterede
lanske statsborger Jens Dons fra Kolding tillader jeg mig vedlagt at sende Dem de
lf mig nævnte lægeattester og erklæringer i bekræftet afskrift på dansk samt i tysk
iversættelse. Disse erklæringer m. m. er blevet 'os tilsendt af sagfører Lynæs i
{olding.

Selvom erklæringerne og attesterne naturligvis ikke er noget direkte bevis
nateriale med hensyn til den mod herr Dons rejste anklage, kan de dog muligvis
'ære af betydning ved 'behandlingen af denne sag. De fremkalder det indtryk, at det
Irajer sig om en både legemligt og åndeligt svækket person.

Idet jeg tillader mig at henstille til Dem også at ville behandle sagen ud fra
let af hr. sagfører Lynæs fremsatte synspunkt, vil jeg ikke undlade at tilføje, at
lette ikke er ensbetydende med, at man fra dansk side fraviger sit principielle
standpunkt. .

For Deres venlige løfte om at ville modtage hr. sagfører Lynæs i morgen,
lørdag, den 22. juni kl. 12.30, beder jeg Dem til slut modtage min høfligste tak.

Med særdeles højagtelse

Deres hengivne

(sign.) Nils Svenningsen.

12
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39.

Notits affattet i udenrigsministeriet den 6. august 1940.

NOTITS

Paa et Møde G. D. med Oberregierungsrat Dr. Stalmann gav denne Oplys
ning om, at de umiddelbart efter den 9. April af det tyske Militær fængslede 6 Per
soner, der hidtil havde hensiddet i Fængsel i Tyskland (i Flensborg og Kiel) n'
var ført tilbage eller var i Færd med at blive' ført tilbage til Danmark. Det dreje
sig om Jens Dons med to Medskyldige og Lokomotivfører Lassen med to Medskyl
dige. Der havde ikke været indledet Retsforfølgning mod de paagældende i Tysk
land, kun politimæssig Undersøgelse, hvis Resultat var blevet, at de alle var mer
eller mindre »schwer belastet». De paagældende blev nu overgivet til det dansk
Politi med Anmodning om, at der her i Landet maa blive indledet Retsforfølgning

6. August 1940.

sign. Nils Svenningsen.
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40.

'ellerup, den 3. December 1946.

Ti'l den af Folketinget under 19. December 1945 nedsatte Kommission
i Henhold til Grundlovens § 45.

Hermed tillader jeg mig at fremsende skriftlig Besvarelse ad Spørgsmaal 1
den ærede Kommissions Skrivelse af 2. November 1946.

Ærbødigst

E. Thune Jacobsen.

•
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Bilag.

Hvem i Sikkerhedspolitiet har kunnet modtage Besked fra Dem om at brænde alle
de Dokumenter i Rigspolitiets Arkiv, der kunde bringe danske Undersaatter m. fl. i

Fare, og hvad gik denne Besked konkret ud paa?

Idet jeg vedlægger en Notits om Spørgsmaalet, som jeg har modtaget fra
Justitsministeriet, samt en Afskrift af Notits af 10. April 1940 fra Rigspolitichefens
Sikkerhedspoliti, skal jeg udtale:

Jeg havde egentlig ventet, at det Initiativ, der omkring 9. April 1940 blev
taget af mine Medarbejdere og mig, ved Tilintetgørelse af en Del Arkivmateriale,
der kunde bringe danske Statsborgere i Fare, hvis Tyskerne senere skulde komme
i Besiddelse deraf, vilde være betragtet som fortjenstfuldt. Vi val' klar over, at dette
Forhold af de tyske Myndigheder vilde blive betragtet som en alvorlig Modarbejdelse
af deres Interesser, og at det kunde bevirke, at dansk Politi blev sat ud af Funktion.
Der laa paa det Tidspunkt klar til Mgang i Tyskland store Styrker tysk Politi, som
man eventuelt vilde sende herop, og som man paa det Tidspunkt under Krigen
havde Raad til at afse til dette Formaal, for slet ikke at tale om, at Tilintetgørelsen
af Materialet betød en personlig Risiko for os. Presseattache Frielitz fra den tyske
Legation ringede mig saaledes op i Telefonen og udtalte, at man havde fa aet Med
delelse om, at Politiet paa Politigaarden brændte sit Arkiv, og at han maatte gøre
mig opmærksom paa, at man vilde gøre mig personlig ansvarlig, hvis det forholdt
sig rigtigt. Over for Friel'itz benægtede jeg, at der overhovedet var brændt Arkiv
materiale. .

Som man af Notitsen af 10. April 1940 fra Rigspolitichefens Sikkerheds
politi vil kunne se, havde jeg konfereret med Justitsministeren og Departements
chefen om Spørgsmaalet og havde faaet Tilladelse til efter eget Skøn at tilintetgøre
en vis Del af Materialet, dog ikke alt. Ministeriet var naturligvis klar over, at
ep. fuldstændig Tilintetgørelse af Arkivet kunde skabe os Vanskeligheder i Forhol
det til de besættende Myndigheder. Men jeg forstaar, at Spørgsmaalet til mig, som
er stillet af den kommunistiske Gruppe i Kommissionen, drejer sig om, hvorfor
Arkivmaterialet vedrørende de yderliggaaende Partier, in casu Kommunisterne:
ikke blev tilintetgjort.

Som jeg i anden Forbindelse har oplyst, havde Rigspolitiets Sikkerheds
afdeling først begyndt sin Virksomhed i 1939, pg denne gik væsentlig ud paa at
behandle Spionagesager og at organisere Sikkerhedspolitiets Arbejde. Paa det Tids
punkt, hvor Besættelsen fandt Sted, laa Rigspolitiets Sikkerhedsafdeling ikke inde
med Oplysninger i sit Arkiv af Betydning vedrørende de yderliggaaende Partier.
Disse Oplysninger fandtes i Københavns Opdagelsespolitis Sikkerhedsafdeling og
hos de enkelte Politimestre, og det var paa Grundlag af disse Oplysninger, at
Fængslingen af Kommunisterne den 22. Juni 1941 fandt Sted, uden min Viden og
Medvirken, Som tidligere oplyst havde ikke jeg, men de enkelte Politikredse Myndig
hed over det Arkivmateriale, de maatte ligge inde med. Vil man anke over, al
dette Arkivmateriale for saa vidt angaar Kommunisterne ikke blev tilintetgjort i
Dagene omkring 9. April 1940, maa hertil svares, at den Grænse- og Venskabs
pagt, som den 29. September 1939 var afsluttet i Moskva mellem Tyskland og
Rusland, maatte indicere, at det kommunistiske Parti ikke var i Farezonen over
for Tyskerne. Naar det fra kommunistisk Side er hævdet, at man dog i Tyskland
forfulgte Kommunister paa det Tidspunkt, kunde dette maaske lade sig gøre, fordi



95

nderretning herom kunde benægtes over for Russerne; men en Forfølgelse af
.ommunister i Danmark kunde absolut ikke hemmeligholdes. Den Stilling, som
.ommunisterne i øvrigt straks indtog efter Besættelsen over for de Allierede,
rulde da heller ikke kunne virke til Skade for dem i Forhold til Besættelsesmagten.
aafremt Kommunisterne i Tiden '9. April 1940-22. Juni 1941 havde ment, at det
ir ønskeligt for dem, om Arkivmaterialet vedrørende dem blev tilintetgjort, maatte
~ have henvendt sig til den danske Regering og anmodet om, at dette Materiale
iaatte blive tilintetgjort.

Hellerup, den 2. December 1946.

B. Thune Jacobsen.
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UnderbIlag 1.

Notits fra Justitsministeriet.

ad Sp. 1 i Kommissionens Skr. af 2. November 1946.

1. Hvem i Sikkerhedspolitiet har kunnet modtage Besked fra Dem om at
brænde alle de Dokumenter i Rigspolitiets Arkiv, der kunde bringe danske Under
saatter m. fl. i Fare, o~ hvad gik denne Besked konkret ud paa?

Efter hvad Politikommissær Thorkild Jacobsen har meddelt var fhv . Politi
inspektør Strøbech i Dagene omkring 9. April 1940 endnu til Stede i Rigspoliti
chefens Sikkerhedspolitiafdeling, skønt han formelt ikke længere var dens Leder.
Efter fra Hærens Efterretningsafdeling at have faaet en mundtlig Meddelelse om
at man der havde tilintetgjort Arkivsager m. v., der eventuelt kunde skade danske
Statsborgere, hvis Tyskerne senere skulde finde paa at sætte sig i Besiddelse deraf
gik Strøbech sammen med Politikommissær Jacobsen til Rigspolitichef Thune
Jacobsen og forelagde ham Problemet, om man kunde og burde gaa frem paa
samme Maade med Rigspolitiets Arkivsager.

Rigspolitichefen erklærede sig mundtlig ganske enig heri og bekræftede
umiddelbart derefter paa Opfordring skriftlig den givne Ordre. Et Eksemplar al
denne Ordre eller Afskrift af dens Ordlyd er vist i fhv. Justitsminister Thune Jacob
sens Besiddelse.

Der brændtes efter et Skøn de Akter, der kunde skade danske Statsborgere
navnlig Spionagesager for engelsk Regning samt saadanne Sager som mere i Al
mindelighed kunde være til Skade, saaledes bl. a. Oplysninger vedrørende de'
svenske Sikkerhedspoliti. Sikkerhedspolitiets Virksomhed var af saa ny Dato, a
der ikke forelaa Oplysninger af Betydning vedrørende de yderliggaaende Partier
dets Arkiv.

Fra tysk Side modtog man i øvrigt en telefonisk Henvendelse angaaende dl
Tilintetgørelser af Dokumenter, der fandt Sted paa Politigaarden. Da Arbejdet pae
dette Tidspunkt var afsluttet, kunde man nøjes med at benægte, at der fand
Brænding Sted.
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UnderbIlag 2.

AFSKRIFT

RI G SP O LITI CHEFEN
Sikkerhedapolitiet.

~Øbenhavn V., den 10. April 1940.

Rigspolitichefen meddelte i Dag Kl. 16 telefonisk, at han havde konfereret
[led Justitsministeren 'og Departementschefen, og at Sikkerhedspolitiet herefter
ravde Tilladelse til efter eget Skøn at tilintetgøre en vis Del af Materialet, dog
kke alt.

Denne Besked blev videregivet og straks iværksat.

sign. E. Strøbech.

Piltrædes:
lign. E. Thune Jacobsen.

~kal cirkulere.
Set:

Signaturer:

Thorkild Jacobsen S. Hansen Regner O. Kallesøe

S. H. Guldrnann Bo Bramsen Mønneche-Petersen

O. Th. Olesen Finn Colov C. Brodersen Lund

Gunnar Uhrskov

J. Berg

Folmer Larsen

E. Wiedbrecht Villums en Wittrup

Det skal bemærkes, at det skriftlige Materiale, derunder Kartotekskort
og Sager, som beroede i Sikkerhedspolitiets Kontorer paa Pclitigaarden, og
som efter Personalets Skøn kunde konune til at skade danske Statsborgere, lige
gyldig til hvilken Side de virkede, blev brændt den samme og den folgende Dag.

Mønneche-Petersen.
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41.

For enhver, der i Aarene efter Hitlers Magtovertagelse i Tyskland havde
~ejlighed til at besøge Tyskland og de mellemeuropæiske Stater og som desuden
iavde Adgang til at stifte Bekendtskab med ledende Mænd i dette Omraade, maatte
let være indlysende, at Europa igen drev hen imod en Krig, og jo nærmere vi
iaaede 1939, blev det Indtryk fæstnet, at Krigen var uundgaaelig.

I.Aaret 1930 havde jeg, som dengang var Chef for Opdagelsespolitiet i Kø
ienhavn, til den Internationale Kriminal Politikommission i Wien, LK.P.K., ind
iendt et Forslag om, at internationale Forbrydere, der efter begaaet Forbrydelse
iavde bragt sig i Sikkerhed i deres Hjemland, i visse Tilfælde og under fornødne
Jauteler skulde kunne overføres til og afhøres i det Land, hvor Forbrydelsen var
iegaaet. Forslaget var inspireret af, at internationale Lommetyve, Indbrudstyve,
I!'alskmøntnere m. m. med de forbedrede Samfærdselsmidler, særlig Flyvemaskiner,
var kommet ind paa at aflægge Lynvisitter i andre Landes Storstæder, og næsten
.nden Politiet fik Anmeldelse om deres Meriter var over alle Bjerge. En Mulig-hed
for en Identificering af dem - og dermed for en Domfældelse - forelaa oftest kun,
naar de kunde stilles Ansigt til Ansigt med deres Ofre.

Forslaget vakte saa megen Interesse, at jeg fik en Opfordring til at give
Møde i Kommissionen ved dens kort derpaa afholdte Aarsmøde for selv at frem
sætte og plaidere Forslaget.

Kun fire Aar efter Verdenskrigens Slutning - 1923 - vardenne Kommis
sion stiftet paa Initiativ af den i hele den europæiske Politiverden kendte og ansete
Politipræsident Schober i Wien. Kommissionens Sæde var Wien og Præsident
værdigheden knyttet til Stillingen som Wiens Politipræsident. Denne Ordning var
truffet for at undgaa den Spænding, det kunde fremkalde, om en af Stormagterne
skulde sidde inde med denne Værdighed.

Kommissionens Møde i 1930 blev afholdt i Wien i Politipræsidiet paa Schot
tenring, og ordinære Medlemmer fra de fleste europæiske Lande havde givet Møde.

Det er en Selvfølge, at Kommissionens Arbejde var stren&t fagligt og ganske
upolitisk. Spørgsmaalet Politiske Forbrydelser laa derfor fuldstændig uden for dens
Omraade. Da der derfor ved et senere Møde fra en enkelt Side blev stillet Forslag
om, at Kommissionen skulde søge ind under Folkeforbundet i Geneve, blev det fra
alle Sider nedstemt.

Mellemi de enkelte Medlemmer var Forholdet ved dette Møde cordialt og
kammeratligt. Verdenskrigen og de Saar, den havde slaaet, var kommet paa Af
stand, og den Skygge, som Hitler kort efter skulde kaste over hele Verden og ogsaa
over denne fredelige Forsamling, havde endnu ikke vist sig i Horizonten.

Allerede faa Aar efter havde Billedet ændret sig.
Efter Statspolitichef Mensens Død i 1933 var jeg som hans Efterfølger af

Justitsministeriet delegeret som ordinært Medlem af LK.P.K. - I 1934 var Kom
missionens Mødested, der skiftede Aar for Aar, paany i Wien.

Faa Maaneder forinden vort Aarsmøde i Wien var Forbundskansleren
Dollfuss blevet myrdet af østrigske Nazister. Hele Foraaret havde disse udøvet en
frygtelig Terror med Bombeattentater og Sabotage; den 25. Juli forsøgte de med
Vaabenmagt at blive Herrer i Wien og besatte Kancelliet og Radiofonistationen.
En Gruppe Mordere trængte ind i Kanslerens Konferencesal, saarede Dollfuss dø
deligt med Pistolskud og lod ham henligge uden Lægehjælp, indtil han et Par
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Timer senere udaandede. - Nazisternes Kup mislykkedes for saa vidt, som den
tyske Regering, der utvivlsomt stod bag Attentatet, ikke paa dette Tidspunkt turde
træde op bag sine østrigske Trosfæller, men efter Mussolinis Opmarch bag Bren
nerpasset foretrak at give Udtryk for sin dybe Harme over dette »skændige c

Attentat. -
Sammen med andre Medlemmer af Kommissionen havde jeg nu Lejlighed

til at bese den Sal, hvor Mordet paa Dollfuss havde fundet Sled, og de Steder i
Byen, hvor der havde staaet Kampe, hl- a. Radiohuset og Telegrafstationen.

En tung og uhyggesvanger Stemning hvilede derfor denne Gang over Kom
missionens Møder . -

Inden for Østrigs Politi havde Hitlers Gift allerede virket ; Kommissionens
Generalsekretær, Dr. Dressler, en elskværdig Østriger af den gamle Skole, udpe
gede for mig Kolleger, som man mistænkte for at være i Fjendens Sold, og jeg- blev
af ham og andre Venner inden for Politiet indviet i den underjordiske Kampagne,
der fra Tysklands Side førtes for at bringe Nationalsocialismen til Magten i Østrig.

Metoderne var de samme, som vi senere skulde lære at kende i Danmark,
og den Kundskab, jeg ved denne Lejlighed høstede og i de følgende Aar inden
Østrigs Indlemmelse fik rig Lejlighed til at supplere, blev for mig særlig betyd
ningsfuld i den stille men haarde Kamp, som jeg i de første Aar maatte føre mod
vore danske Nazister. Allerede paa dette Tidspunkt fik jeg den fuldstændige For
staaelse af, hvor skæbnesvangert det var for et Land, om dets Politi, som den be
tydningsfulde Magtfaktor det er, skulde blive inficeret af Nazismen.

Men trods alt gik Kommissionens Moder deres Gang. Politipræsident Skubl,
der efter Schobers Død i 1932 havde afløst denne baade som Medlem af den østrig
ske Regering og som Politipræsident i Wien, førte nu Forsædet. Som Forbunds
kansler havde Kurt von Schuschnigg efterfulgt Dollfuss. Paa et senere Tidspunkt
af vort Bekendtskab betroede Skubl mig engang, at Dollfuss havde efterladt sig et
aandeligt Testamente, hvori han bestemte, at man, hvis hans Død skulde give An
ledning til alvorlige Uroligheder, burde lade Skub! overtage Kanslerembedet, i
modsat Fald vilde man foretrække Schuschnigg. Forholdene efter Dollfuss' Død
tillod, at det blev Schuschnigg.

Skubl kom jeg i de følgende Aar til at lære nærmere at kende og fik senere
paa lykkelig Vis Lejlighed til at gribe ind i hans Skæbne.

Kommissionens Møder forløb uden Mislyd, men Stemningen var mat, ogsaa
ved de Fester, som uadskilleligt er knyttet til saadanne Konferencer. Fra Lederen
af Østrigs Hjemmeværn, Fyrst Starhemberg, som tidligere havde deltaget i Hitlers
mislykkede Mimehen-Kup, forelaa en Indbydelse til en Sammenkomst paa Slottet
Schdnhrunn. Invitationen blev efterkommet af de øvrige Delegerede, ogsaa Eng
lands og Frankrigs, men Repræsentanterne for Norden, Politimester Welhaven,
Oslo, Politimester Hallgren, Stockholm, og jeg blev enige om at melde Forfald. -

For forste Gang siden sin Stiftelse holdt Kommissionen saa sit Møde i Kø
benhavn i Juni 1935, og alt var sat ind paa at give Deltagerne et saa gunstigt Ind
tryk af Danmark som muligt.

Rigsdagen havde elskværdigt stillet Rigsdagslokalerne paa Christiansborg til
Raadighed, og her afholdtes i de følgende Dage Konferencen. Et Skaar i Glæden
var, at Politipræsident Skubl i sidste Øjeblik blev syg og maatte sende Afbud.
Sammen med Kommissionens Generalsekretær, Dr. Dressler fra Wien, havde jeg
tilrettelagt Programmet og draget Omsorg for, at Forhandlingerne kunde gen
nemføres hurtigt og effektivt. For den selskabelige Side af Samværet var der ogsaa
draget Omsorg. Hans Majestæt modtog samtlige Deltagere i Audiens paa Chri
stiansborg. Ved den Lejlighed begik Chefen for Ordenspolitiet i Tyskland, General
Daluege, den Taktløshed sammen med sin Adjudant at møde frem i Uniform. Dette
faldt selvfølgelig os andre for Brystet, og Chefen for Scotland Yard, Sir Normann
Kendal, udvirkede derfor en Vedtagelse om »Uniformsforbud« ved fremtidige
Møder. -

I de første Dage af Januar 1936 var jeg blevet udnævnt til Politidirektør
i København. I et halvt Aar derefter maatte jeg samtidig bestride Embedet som
Statspolitichef. Allerede nu var jeg overtydet om, at det bar mod en Krig, og under
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. Parol, jeg efter min Tiltrædelse den 20. Januar holdt for Københavns Politi,
Ltalte jeg bl. a.:

»Vi befinder os i Øjeblikket i en af Historiens vanskeligste Epoker.
Alle Dimensioner er øgede - Forholdene mere indviklede end nogensinde.
Ude i Europa hersker en gærende Uro, som i givet Fald kan stille Køben-

rvns Politi over for ukendte og gigantiske Opgaver - og selv inden for vore
rænssr hersker der brydende Anskuelser i Samfundet, udspringende fra de øko
imiske Forhold og stræbende efter at hidføre en anden Samfundsordning.

Og her vil jeg da pege paa, at saadanne svære Brydningstider stiller de høje
e Krav til Politiets Moral og til den Aand, som maa beherske Korpset og dets
ikelte Medlemmer -e. -

De nærmest følgende Aar skulde med de Oplevelser, de bragte mig, kun øge
in Uro. - I mine Dispositioner inden for Politiet arbejdede jeg derfor stadig ud
a den Opfattelse, at Krigen var nær - en Opfattelse som mine nære Medarbej
sre efterhaanden betragtede som en fix Ide hos mig.

I 1936 havde Kommissionen sit Møde i Belgrad. Præsident Skublog de fire
icepræsidenter, hvortil jeg dette Aar hørte, blev modtaget i Audiens af den jugo
aviske Indenrigsminister, der holdt en hjertelig Tale og samtidig overrakte en
rdensdekoration til Præsident Skubl, der svarede lige saa anerkendende og hjer
digt. - Bagefter fortalte Skubl mig, at han under den første Verdenskrig som
ng Politikommissær i Zagreb personlig havde anholdt Indenrigsministeren, men
~g forstod paa ham, at de gamle Modstandere nu kunde mødes uden Bitterhed.

Efter Konferencens Afslutning var Kommissionens Medlemmer af den jugo
.aviske Regering indbudt til en Rejse i Jugoslavien for at lære Landet at kende.
.t Ekstratog var stillet til Raadighed, saa at vi i Løbet af en Uges Tid fik Lejlig
ed til bl. a- at besøge Serajevo, Split, Dubrovnik og Zagreb. Da nogle af disse
:yer laa inden for det Omraade, hvor Skubl i sin Tid havde virket som østrigsk
.mbedsmand, ansaa han det af politiske Grunde for opportunt at lade sig kalde til
\Tien under Paaskud af presserende Forretninger. Det kunde let være blevet skæb
tesvangar t for Kommissionens fortsatte Eksistens. Det skæbnesvangre skete i
erajevo. Ved den Banket, der om Aftenen blev holdt for Kommissionen, og hvor
lanus (Amtmanden) paa Jugoslaviens Regerings Vegne bød velkommen, var det
llfaldet den tyske Politipræsident Grev Heldorff fra Berlin at holde Svartalen.
Ien i Stedet for at holde sig inden for den naturlige Ramme for en saadan gik
an over til at holde en stærkt politisk Tale, hvori han utvetydigt friede til Jugo
lavien. Han opfordrede det til et nært Samarbejde med Tyskland og brugte bl. a .
en Vending, at Tyskland kun vilde samanhejde »mit anstandigen Menschen«. 
{an forstod, at det netop var det, Jugoslaverne var og at Forudsætningen - i
iver t Fald fra tysk Side - for en entente cordiale saaledes i fuldt Maal var til
aede.

Hans Tale blev mødt med isnende Tavshed, og straks efter Bordet strøm
[lede Medlemmerne sammen, og forbitrede Udraab lød fra de forskellige Grupper.
lIan var enig om, at der maatte reageres stærkt over for denne Tale, dersom
lamarbejdet skulde fortsættes, og selvom man kun med dyb Beklagelse vilde gaa
il en Opløsning af Kommissionen, var man fra flere Stormagters Side inde paa
len Tanke. Jugoslaviens Medlemmer var naturligvis rystede over det passerede og
ietragtede det som et daarligt Omen, om Kommissionen skulde faa sit Dødsstød i
3erajevo. - Efter lange Forhandlinger tilbød jeg ved Middagen den næste Dag at
øge at tvinge Grev Heldorff til et Tilbagetog. Tilbudet blev modtaget, og gennem
ians Adjudant underrettede jeg Grev Heldorff om, hvilket slet Indtrvk hans Ud
alelser havde vakt, og at jeg den næste Dag vilde imødegaa ham i min Tale. -

Om Natten kørte Kommissionen fra Serajevo til Split, og under meget tryk
(et Stemning samledes man til den Middag, som den stedlige Banus lod afholde.

r lykkelig Uvidenhed om den store Splittelse, der herskede i Forsamlingen,
ioldt Banus sin obligate Tale, hvorefter jeg i min Tale gav Grev Heldorff en skarp,
nen i Formen høflig, Tilrettevisning. Jeg udtalte bl. a., at hvert Folk havde sine
I!'ortrin og selv maatte vælge de Veje. det vilde betræde, og a t det gjaldt om at lære
andre Folks Sjæl og Mentalitet at kende, ikke for at omforme den efter sin egen
Ideologi, men for gennem en inderlig og sympatisk Forstaaelse at naa til et godt
.4
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og ærligt Samarbejde. Larmende Bifald hilste Talen (dog ikke fra de tyske Dele
geredes Side), og man sprang op paa Stolene og viftede med Lommetørklæderne. 
Da Larmen havde lagt sig, rejste Grev Heldorff sig og slog paa sit Glas. Hans Til
bagetog var fuldstændigt. Han beklagede dybt, at man havde misforstaaet ham
Han var i Virkeligheden ganske enig i, hvad den foregaaende Taler havde give
Udtryk for, og uddybede mine Ord.

Grev Heldorffs Tale bragte for saa vidt en Afspænding i Situationen, mei
de Signaler, han her havde hejst, blev ikke glemt af Kommissionens Medlemmel

I 1937 holdt Kommissionen sit Møde i London. Da jeg dette Aar alene be
stred Politidirektørposten, medens Hr. Stamm var blevet Statspolitichef, mødte hal
ved denne Lejlighed som Danmarks Delegerede. Jeg kan maaske hel' hidsætte Be
retningen om min personlige Kontakt med Begivenhederne i Østrig i Begyndeisel
af Februar 1938.

Ved Konferencen i 1935 i København maatte Kommissionens Præsident, Pall
tipræsident Skubl, desværre melde Forfald paa Grund af pludselig Sygdom. De
var en stor Skuffelse for os Deltagere fra Norden, Politimester Hallgren, Politi
mester Welhagen og mig, idet vi alle i Aarenes Løb var kommet til at sætte over
ordentlig Pris paa ham. Til Gengæld havde han ogsaa en Faible for os fra Norden
Ved en eller anden af de Festbanketter, der blev afholdt, plejede vi hvert Aar Arn
i Arm at gaa frem til Præsidenten og paa Nordens Vegne hylde ham. Over for mi!
personlig var han meget aabenhjertig og holdt mig å jour med, hvordan Forholdent
udviklede sig i Østrig. Jeg fik Forstaaelsen af, at Himmler var hans Fjende Nr. 1
Det var ikke mærkværdigt, al den Stund Himmler ved sine Agenter ustandselij
søgte at nazificere Østrig og fremkalde Uro og Uorden. Til Gengæld beærede Himm
ler Skubl med et uudslukkeligt Had og var forbitret over, at 'Skuhl havde sat ovei
2000 østrigske Nazister i Fængsel og ladet nogleogtyve arkebusere-

Politimestrene fra Norden havde ofte talt om at invitere Skubl til et Besøg
i de nordiske Lande, og i Begyndelsen af 1938 meddelte han os, at han vilde aflægge
os et Besøg. I Stockholm blev han hyldet af svenske Politifolk ved en Banket o~

tog derefter til Narge. Fra den norske Justitsminister modtog jeg en telegrafisk
Anmodning om at komme til Stede ved en Fest, man agtede at holde for Skubl
Efter denne rejste jeg i Forvejen tilbage til København, hvor Skuhl nogle Dage
efter indtraf, og i en Uges Tid var han min Gæst. Paa Universitetet holdt han e
Foredrag om den Internationale Kriminal Politikommissions Virksomhed, og iøv
rigt benyttede vi Dagene til Ture i Københavns Omegn.

Saa bragte danske Aviser Meddelelse om, at Rigskansler Schuschnigg val
rejst til et Møde med Hitler i Berchtesgaden, og Situationen i Østrig syntes efter
Bladenes Referater at være overordentlig spændt. J eg læste Aviserne højt for Skub
og undrede mig i mit stille Sind over, at han ikke omgaaende rejste hjem. Søndag
den 12. Februar holdt jeg i mit Hjem en Middag til Ære for Præsidenten. Efter
Middagen var han tilsyneladende glad og oplivet og underholdt sig interesseret
med de øvrige Gæster. K1. 10. om Aftenen ringede Telefonen, og fra 'Wien blev det
meldt, at Forbundskansler Schuschnigg fra Østrig ønskede at tale med Skub1. Et
Kvarters Tid varede Telefonsamtalen, saa vendte Skubl sig bleg og meget alvorlig
om imod mig og fortalte, at Schuschnigg netop var kommet fra et Møde i Berchtes
gaden med Hitler, at Situationen var meget alvorlig for Østrig, og at Skubl øje
blikkelig maatte rejse hjem. Man skulde egentlig have holdt Statsraad samme Aften,
men Schuschnigg vilde opsætte det til Skubls Hjemkomst den følgende Dag.

Jeg fulgte Skubl til Hotellet og kørte ham næste Morgen til Kastrup Luft
havn. Samme Aften modtog jeg et Telegram fra ham med en Tak for al den Ven
lighed, jeg havde vist ham. Telegrammet begyndte: »Glucklich gelandet«. Jeg tænkte
mit derved.

I Østrig rullede Skæbnens Hjul imidlertid videre- Den 16. Februar blev den
østrigske Regering omdannet og Seyss-Inquart udnævnt til Indenrigsminister. Den
20. Februar holdt Hitler sin bekendte Tale , hvor han bl. a. udtalte : »Der bor 10
Millioner tyske Frænder paa den anden Side Grænsen, som ikke er i Stand til at
skabe sig deres ideologiske Ret«. Den 24. Februar anordner Schuschnigg, at en Af
stemning skal finde Sted den 13. Marts, men allerede den 11. Marts rykker tyske
Tropper ind over Østrigs Grænser. Saa blev Schuschnigg fængslet, og Vreden hos
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.e østrigske Nazister, hvoraf mange blev frigivet fra Fængslerne, var saa stor, at
Iimmler ogsaa lod Skubl fængsle og rejste Anklage mod ham for Statsforbrydelse.
ltatsforbrydelse - naar man tænker paa, at Skubl i de foregaaende Aar som
Istrigsk Embedsmand og Minister havde kæmpet for at holde de .østr igake Nazi
ter nede, der ustandselig ved Vold havde søgt at tilrive sig Magten i Østrig; hvil
.en Forvrængning at kalde en Mand for Højforræder, der ofte med Livet som
ndsats havde forsøgt at forsvare sit Fædreland. Situationen for Skub! var yderst
dvorlig, Ophidselsen mod ham i Østrig var stor, og man maatte frygte, at det gjaldt
ians Liv. Jeg satte mig i Forbindelse med Welhaven og Hallgren og fik deres
rilslutning til en Henvendelse til Tyskerne for om muligt at redde Skubl.

Faa Dage efter var jeg sammen med den tyske Gesandt Renthe-Fink, og
eg greb da Lejligheden til at omtale Skubls Sag, idet jeg spurgte Gesandten, om
lan ikke kunde tage Affære. Renthe-Fink slog afværgende ud med Hænderne og
~jorde mig opmærksom paa, at Sagen var yderst alvorlig for Skubl. »Dennø Mand«,
lagde han, »har ladet mange østrigske Nazister henrette og kastet flere Tusinde
. Fængsel. Fra tysk Side maa man betragte ham som en Fjende e. Jeg gjorde Ren
.he-Fink opmærksom paa, at Politiet i Norden havde samme Opfattelse som jeg,
at det var mere end forkasteligt at fængsle Skubl, naar Forholdet var det, at han
alene havde forsvaret sit eget Land mod hjemlige Oprørere, og at Renthe-Fink
Illaatte vide, at Politiets Indstilling i Norden over for Tyskerne efter dette maatte
blive en anden. Renthe-Fink fastholdt, at Skubl maatte betragtes som en Fjende af
Iyskland, hvortil jeg svarede, at jeg foretrak en ærlig Fjende fremfor en tarvelig
Medløber, Efter dette vendte jeg Renthe-Fink Ryggen.

Nogle Dage efter satte jeg mig i Forbindelse med Ribbentrop i Berlin, idet
jeg gjorde ham bekendt med, hvordan man inden for Nordens Politi saa paa den
Behandling, der var blevet Skubl til Del. Von Ribbentrop, der, efter hvad jeg vidste,
ikke stod paa nogen god Fod med Himmler, og som formodentlig paa det Tids
punkt vilde demonstrere det tyske Udenrigsministeriums Præference i en saadan
Sag, lod mig meddele, at Sagen havde hans Interesse.

Nogen Tid efter blev Skubloverført til Kassel. Anklagen mod ham blev fra
faldet, og han fik endda en vis Bevægelsesfrihed. Fra Kassel modtog jeg senere fra
Skubl et hjerteligt Brev, hvori han meddelte mig det for ham lykkelige Udfald af
Sagen. Han var dybt taknemmelig over den Hjælp, han havde faaet fra Norden,
og redegjorde over for mig for, hvordan Forholdene i Østrig havde udviklet sig,
siden han forlod mig. Efter hvad jeg har hørt, skal Skubl efter Englændernes Ind
tog i Kassel være blevet befriet og sendt til London.

Kommissionens sidste Møde inden Krigen blev holdt i Rumænien i Hl38,
og enhver af Konferencens Deltagere havde sikkert Fornemmelsen af, at dette blev
Kommissionens sidste Møde.

I Maj 1939 skulde jeg deltage i en Konference i Leipzig. Paa min Rejse
dertil havde det været Bestemmelsen, at jeg skulde være stoppet op i Berlin, idet
Rigaminister Himmler, som jeg ikke hidtil havde truffet, havde ønsket at se mig til
en Lunch. Jeg blev just ikke skuffet, da jeg kom til Berlin og fik at vide, at Himm
ler ikke kunde modtage mig, idet han var upasselig af en Forkølelse, han havde
paadraget sig under en Inspektion af Siegfriedlinien.

Fra Leipzig rejste jeg tilbage til København, hvor jeg ventede Besøg i Pin
sen 1939 af to af mine Kolleger fra den Internationale Krimin ål Politikommission
i Wien, General Arthur Nebe og Ministerialrat Zindel, begge fra Berlin. Jeg havde
kendt Nebe og Zindel allerede fra 1934, da vi første Gang traf hinanden i Wien.
Nebe var da i en ledende Stilling inden for Kriminalpolitiet i Berlin, og Zindel
var Ministerlalrat i Indenrigsministeriet. Om Nebe kan jeg straks oplyse, at han
lige siden 1934 havde været en stærk Modstander af Hitler, og at han i de følgende
Aar søgte at danne en Sammensværgelse imod ham. Det lykkedes ham efterhaan
den at samle en Kreds af Tyskere, der vilde rydde Hitler af Vejen, og efter flere
forgæves Attentater indtraf Attentatet den 20. Juli 1944, hvor Hitler blev saaret,
men undgik Døden. Lige efter Attentatet flygtede Nebe til Schweiz, medens mange
af Deltagerne i Attentatet og deres Familie blev udryddet af Hitler. Allerede i 1935,
da Nebe og Zindel var Deltagere i den Internationale Kriminal Politikommissions
Møde i København, kunde jeg tydeligt mærke deres Indstilling over for Forholdene
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i Tyskland, og i de følgende Aar, hvor jeg traf sammen med dem i Jugoslavien og
Rumænien, begyndte de at aabne deres Hjerter for mig. Hele den Aand, som raa
dede i Tyskland, fyldte dem med Bitterhed. Om Lederne inden Ior Politiet, Himm
ler og hans næstkommanderende i Sikkerhedspolitiet Heydrich, fortalte de, at det
var slette Personer. Høydrich var den klogeste, men ogsaa den værste af dem,
men om alle de ledende Mænd i Tyskland ytrede Nebe senere ved en vis Lejlighed:
»Verden vil engang undre sig over at se, hvad det er for en Forbryderbande, der
har regeret Tyskland i disse Åar« . Under de indgaaende Samtaler, som jeg under
Nebes og Zindels Ophold i København førte med dem, indviede de mig fuldstændig
i, hvordan Forholdene i Tyskland nu var. Noget af det, der under det daværende
Regime føltes som det forfærdeligste for dem, var den Mangel paa gensidig Tillid,
som herskede inden for alle Kredse i Tyskland; man udspionerede hinanden, og
ingen turde aabne sin Mund selv til sin bedste Ven. Børnene var fra Skolen in
strueret om at angive deres Forældre, hvis de sagde noget ufordelagtigt om Rege
ringen. Jodeforfølgelsen havde gjort et dybt Indtryk paa dem. De fortalte mig ogsaa
om alle de hæderlige Mennesker, intellektuelle og andre, som var spærret inde i
Koncentrationslejre, fordi de havde arbejdet mod Nazismen. Alt det, som vi under
Besættelsens onde Aar har lært at kende til Nazismen, dens Væsen og Metoder,
fik jeg gennem dem et Førstehaandskendskab til. Og dog var denne Nazisme af
en mild og fredelig Art i Sammenligning med den frygtelige Praksis, som efter
haanden udviklede sig under Krigens Gang, kendetognet ved Tilføjelsen af Lidel
ser , Pinsler og Massedrab i et Omfang, Verden ikke havde anset for muligt.

Naturligvis drøftede jeg ogsaa indgaaende med dem Mulighederne for en
Krig, og hvad en saadan kunde føre med sig ogsaa for Danmark. De første Dage
talte de ligesom jeg om Mulighederne for en Krig, men den sidste Aften, hvor der
var Gæster i mit Hjem, anmodede de mig om en Samtale i Enrum, og meget
bevægede sagde de, at de ikke kunde forlade mig nu uden som mine Venner at sige
mig fuld Besked: Krigen var besluttet i Tyskland; det var ganske afgjort, at den
vilde begynde i Eftersommeren, men Datoen kunde de ikke sige mig. Jeg forstod,
at hvad de her betroede mig, kunde blive skæbnesvangert for dem, .hvis det blev
aabenbaret, men de samtykkede dog i, at jeg underrettede mit Ministerium derom.
Hvad jeg havde frygtet i mange Aar, vilde altsaa nu indtræffe, og jeg maatte regne
med, at det under en kommende Krig kunde ske, at Danmark blev besat. Ogsaa
denne Mulighed drøftede jeg med dem, og de lovede mig, at hvis noget saadant
skulde ske, vilde de gøre hvad de kunde for at hjælpe vort Land. Efter deres Af
rejse underrettede jeg i Skrivelse af 17. Juni 1939*) Justitsministeriet om, hvad
jeg gennem dem havde erfaret. Naar jeg saa udførligt er gaaet ind paa Forholdet
vedrørende mine Politiforbindelser i det ganske Europa, dg derunder navnlig mme
tyske Forbindelser Nebe og Zinclel, er det for derigennem at fastslaa forskelligt, som
vil være af Betydning for Forstaaelsen af en Række senere Begivenheder.

For det første var jeg blevet kendt med Nazismen og dens Metoder, og min
Indstilling over for denne med dens Vold, Terror og Forløjethed maatte derigen
nem blive afgjort fjendtlig, rent bortset fra at Nazismens Ideologi var mit Livssyn
fjernt. For det andet gav mine Forbindelser med tyske Politifolk og min Position
i den internationale Politikommission mig en saadan Stilling, at Tyskerne respek
terede mig, og at mit Ord havde Vægt i Forhold til dem, hvad den danske Rege
ring benyttede sig af, baade før og efter at jeg blev Justitsminister. For det tredie,
og maaske navnlig, medførte den Stilling, hvori jeg stod til Nebe og Zindel, hvis
antinazistiske Indstilling jeg kendte, at den Mand, som efter Besættelsen af Dan
mark af Tyskerne blev sendt til Danmark som Repræsentant for tyske politimæssige
Interesser, blev Dr. Kannstein. Hvad dette kom til at betyde for den uden Side
stykke blide Medfart, som danske Borgere fik i Tiden indtil 29. August 19~~3, læg
ges hermed for første Gang blot.

Efter at Kannstein ca. 14 Dage efter Danmarks Besættelse var kommet til
Danmark med den Opgave under den tyske Gesandt at varetage Forvaltningen af
de tyske politimæssige Interesser og paa Gesandtens Vegne at føre Forhandlinger
med danske Myndigheder, aflagde han Tiltrædelsesvisit bos mig og overrakte mig
to Breve fra mine fornævnte Kolleger, hvori de skrev, at de havde udvirket, at det
netop blev Kannstein, som var Vicepolitipræsident i Berlin, der var blevet knyttet

.) A. nr. 43, bilag.
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l det tyske Gesandtskab; de havde kendt ham gennem mange Aar, og forsigtigt
~ev de, at han tænkte ganske som de og jeg; jeg kunde have fuld Tillid til denne
.and, og han var indstillet paa at yde mig al den Hjælp, han kunde under de nu
areude Forhold. Naturligvis var Kannstein tysk Embedsmand og skulde som Følge
sraf varetage tyske Interesser, men - om man tør sige det om en Tysker - han
ir et anstændigt Menneske, og i hele den Tid, han virkede her indtil den 29.
ugust 1943, gjorde han ikke det Vidnesbyrd til Skamme, som han havde med
~agt. J eg kunde stole paa hans Ord, og under Forhandlinger søgte han altid at
irstaa danske Synspunkter og lade dem komme til sin Ret. I Modsætning til hvad
sr var Tilfældet, naar Gesandten Renthe-Fink stillede et Krav - han søgte ofte
; bluffe ved at lade, som om Kravet kom fra Berlin og var uafviseligf - kunde
g altid maale Vægten af de Krav, Kannstein maatte fremsætte, og han har aldrig
igt at føre mig bag Lyset. Jeg skal ikke her gaa ind paa de talløse Lejligheder,
vor Kannstein ved sin Besindighed og den Indflydelse, han efterhaanden kom til
; øve paa Gesandten, hjalp Regeringen over meget vanskelige Passager. Jeg ved
mnem Samtaler, som han har ført med Berlin, og som er blevet aflyttet fra dansk
ide, at han ofte gik stærkt imod Udenrigsministeriet i Berlin og ind for vore
iteresssr. Selv over for Dr. Best, efter hvis Optræden i Frankrig man egentlig
.aatte forvente, at Kursen her i Danmark vilde blive skarp, øvede han betydelig
idflydelse. Saa sent som i August 1943 opgav Dr. Best saaledes det af ham stil
de Krav om, at danske Sabotører, der var dømt til mere end 8 Aars Tugthus
sd tyske Krigsretter, skulde føres til Tyskland til Afsoning af Straffen. Atter her
rorede jeg Kannsteins Haand. Det varede ikke alt for længe, før han blev klar
l'er, at de danske Nationalsocialister var tarvelige og uværdige Personer, som
tke burde komme til Magten her i Landet. Her havde han en Kamp at bestaa med
enthe-Fink, som under det evige Pres fra Berlin følte sig kaldet til stadig at
.emme de danske Nazisters Interesser og om muligt hjælpe dem frem til Magten.
'atur ligvis søgte jeg at influere paa Kannsteins Syn paa de danske Nazister. For
Lange af dem kunde jeg fremlægge et Generalieblad, for andre gennem Rapporter
slyse deres Forhold. Til Gengæld spurgte Kannstein mig ofte ud om enkeltes For
old. En Dag under en Samtale om Brødrene Bryld slog Kannstein paa, at der
iaaske var visse Uregelmæssigheder, som de havde gjort sig skyldig i ved Forbrug
f Midler. Jeg tilraadede Karmstein at foretage en Undersøgelse, dette skete, og
.annstsin sagde senere til mig: »Brødrene Bryld betragter mig nu som deres
jende Nr. 1«.

Hvorledes man senere saa paa Kannsteins Epoke hos Tyskerne, fik jeg be
ræftet gennem en Samtale, som Politiinspektør Magius i Sommeren 191L4 havde
led Bovensiepen i Shellhuset. Magius beklagede sig ved den Lejlighed over et
vergreb fra tysk Side og udtalte, at det tidligere havde været lettere at føre For
andling med Tyskerne. Paa Bovensiepens Spørgsmaal om, hvem Magius i den
'orbindeIse tænkte paa, svarede Magius: Kannstein. - Kannstein, svarede Bo
ensiepen, Kannstein var den store Misforstaaelse, ham skulde De aldrig have
aft her til Danmark; hvis vi "ar kommet her fra Begyndelsen, skulde det danske
'alk have faaet noget andet at se.

Da Karmstein efter den 29. August 1943 trak sig tilbage, søgte jeg ham for
t tage Afsked med ham. Jeg beklagede, at han vilde rejse bort nu, hvor han maaske
unde være vort Land til den størs te Gavn. Hertil svarede han, at han netop i sin
id var sendt mig af mine to Venner i Tyskland for at han kunde bistaa mig, og
t det sta dig havde været hans Hensigt at trække sig tilbage, hvis jeg maatte
rrlade min Stilling. Iøvrigt for stod jeg, at det , der var sket den 29. August, var
leget mod hans Ønske. Han sagde, at det var den tungeste Gang, han maatte gaa,
a han den 28. August overbragte General Hannekens Krav til os; han var nu kun
lad ved at kunne forlade Landet.

Den 1. September 1939 kom saa Krigen, og alt hvad jeg som ung Politi
ssistent i Esbjerg havde lært under den første Krig, kom mig nu til gode. I det
ammende Halvaar blev der inden for dansk Politi arbejdet intenst, for at man
unde staa rede, hvis Krigen ogsaa skulde strække sig ind over Danmark. Saa
prandt den 9. April 1940 med Tyskernes Overskriden af Grænsen og Landgangen
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i København, samtidig med at tyske Flyvemaskiner formørkede den lyse Himme
over vor Hovedstad. Den Morgen var jeg saa tidlig inde paa Politigaarden, a
Tyskerne endnu ikke havde naaet at stoppe Trafikken. Allerede ved 6-Tiden blei
jeg kaldt ned i Justitsministeriet, hvor jeg sammen med den daværende Justits
minister udarbejdede den første Henvendelse til Politiet.

Om Aftenen den 9. April blev jeg ringet op af Presseattache Frielitz fra de
tyske Gesandtskab, og meget ophidset meddelte han, at der lige var tilgaaet han
Meddelelse om, at der i Politigaardens Fyr blev brændt Dokumenter fra Politi
gaardens Arkiv; man vilde fra tysk Side gøre mig ansvarlig, hvis det, der fandt Sted
var rettet imod den tyske Besættelsesmagts Interesser. Det var rigtigt, at jeg der
Dag havde givet Sikkerhedspolitiet Ordre til at brænde alle de Dokumenter i 'Rigs
politiets Arkiv, der kunde bringe danske Undersaatter eller Undersaatter fra dE
Nationer, der var i Krig med Tyskland, i Fare.

Efter at den øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark, Genera
Kaupisch, Dagen efter var kommet til København, lod han mig kalde og gjorde
mig ansvarlig for Opretholdelse af Ro og Orden i Landet, idet han gjorde opmærk
som paa, at han i Tilfælde af den mindste Uro eller Uorden vilde give døn tysks
Værnemagt Ordre til at skyde paa Befolkningen.

Vanskeligheden ved at opretholde den Ro og Orden i Landet, som Generaler
havde fordret, skulde imidlertid omgaaende vise sig. Straks efter Ankomsten var der
tyske Værnemagt begyndt at foranstalte Razziaer, og adskillige Danske var bleve
taget til Fange, nogle af dem endda omgaaende sendt til Tyskland. Da dette eftm
min Opfattelse stred mod det givne Tilsagn og vilde være ødelæggende for Politiet!
Opgave at opretholde Ro og Orden, anmodede jeg Udenrigsministeren om, at dei
øjeblikkelig maatte blive indledt Forhandlinger med den tyske Gesandt, og den 12
April fandt et Mode Sted i Udenrigsministeriet, hvor ogsaa jeg var til Stede. Je~

havde indstillet mig paa at gaa i Rette med Gesandten i Anledning af det Overgreb
der havde fundet Sted over for danske Statsborgere, men Renthe-Fink tog straks
Ordet og oplyste, at den tyske Værnemagt gjorde opmærksom paa, at alle Sagei
angaaende Spionage, Sabotage og »Zersetzung« mod den tyske Værnemagt eftm
Folkeretten og den tyske militære Straffelovgivning og Strafferetspleje var under
givet den tyske Krigsret, og at man fra Værnemagtens Side selv agtede at gennem
føre Undersøgelsen og Domfældelsen i de Sager ved sine egne Organer. Jeg vai
øjeblikkelig klar over, at en saadan Ordning i Løbet af kort Tid maatte medfore
at det danske Styre vilde falde sammen- Hvis man unddrog det danske Politi e'
saa vigtigt Omraade af Retsplejen, vilde det betyde, at Politiet, hver Gang Tyskerur
anholdt en Dansker, vilde møde Svaret: Det er en Sag, der ikke kommer jer ved
den drejer sig om Spionage, Sabotage eller Zersetzung. Enhver Person, der i Tysker
nes øjne var misliebig, vilde herefter kunne trækkes bort fra dansk Jurisdiktion
og som misliebig vilde Tyskerne betragte enhver, der f. Eks. stillede sig hindrendt
i Vejen for Nazismens Indførelse i Danmark. Der protesteredes derfor ogsaa fre
dansk Side herimod. Under de følgende Drøftelser blev man enig om, 'at Bekæm
pelsen af de nævnte Forbrydelser skulde ske ved Samarbejde mellem det danski
Politi og det tyske Militær og saaledes, at selve den politimæssige Undersøgelse
eventuelt Anholdelse og Fængsling, skulde foretages af danske Politimyndigheder
og at eventuelt anholdte og fængslede skulde hensættes i danske Fængsler. Undei
Forhandlingerne blev der fra tysk Side lagt særlig Vægt paa, at alle Sager a:
denne Art kom til at henhøre under en enkelt Embedsmand, saaledes at Belrand
lingen i sin Helhed, dermed ogsaa Ledelsen af den politimæssige Undersøgelse
varetoges af denne.

I Henhold til disse Forhandlinger blev den følgende Dag Behandlingen a:
alle Straffesager, hvori der fremsattes Sigtelse for Spionage, Sabotage eller ned
brydende Virksomhed over for de tyske Besættelsestropper, af den daværende Justits·
minister overdraget til en Statsadvokat, hvem det blev paalagt at sende alle de paa
gældende Sager til Københavns Byret til Behandling af en bestemt Dommer. Je~

rejste derefter Spørgsmaalet om de Anholdelser, som .havde fundet Sted ved dør
tyske Værnemagts Organer, og forlangte, at de Personer, der var blevet anholdt
blev givet os tilbage; jeg vilde være ude af Stand til at opretholde Ro og Order
i Landet, om disse Anholdelser skulde staa ved Magt. Den tyske Værnemagts Repræ-
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ntant, Kaptajn Howolt, gjorde opmærksom paa, at de Personer, der var anholdt,
rud var Værnemagten bekendt som farlige, og han nægtede derfor at udlevere
m. J eg anmodede derefter om at faa en Samtale med Kaptajn Howolt, og efter
jeg i en halv Times Tid havde drøftet Spørgsmaalet med Kaptajnen, lykkedes

t mig at opnaa hans Løfte om, at han vilde sætte disse Personer paa fri Fod,
avel dem, der var ført til Tyskland, som dem, der hensad i tyske Fængsler i
unnark. De paagældende blev derefter i Løbet af en Uges Tid alle frigivet.

Under den første Tid af Besættelsen forholdt Befolkningen sig passiv, den
Igte Kongens Bud om at vise en værdig Holdning. Med en kold Skulder uden
rtydning af Venlighed mødte den Værnemagten. En Aften blev jeg kaldt ud til
n tyske Gesandt. Han gjorde opmærksom paa, at den Kulde, hvormed Befolk
ngen mødte Værnemagten, havde virket forstemmende i Berlin; man havde ventet
. anden Holdning fra den danske Befolknings Side. Han mente, at det nu var en
19ave for det danske Politi at formidle et venskabeligt Forhold mellem Værne
agten og den danske Befolkning. J eg gjorde heroverfor gældende, at det danske
oliti havde Pligt til at opretholde Ro og Orden i Landet, men at jeg ikke kunde
struere det efter hans Ønske. Synlig irriteret gjorde han mig opmærksom paa, at
It var den engelske Radio, der fremkaldte Misstemningen, og at han derfor havde
mkt at udstede Forbud mod, at den danske Befolkning hørte engelsk Radio; til
rtte Øjemed maatte han forlange det danske Politis Assistance. Jeg forestillede
ssandten, at det danske Folk var i en ganske anden Stilling end det tyske; jeg
mde forstaa, at Føreren af det tyske Folk maatte forlange, at det var aktivt, og
irudfra kunde man maaske forstaa, at Aflytning af engelsk Radio var forbudt i
zskland; af Danmark fordredes ingen aktiv Indsats, kun Passivitet, men løvrigt
aatte jeg gøre ham begribeligt, at det danske Politi hverken vilde eller kunde
iatage sig den Opgave at forhindre Aflytning; i samme Øjeblik Politiet blev sat
d paa en saadan Opgave, vilde dets Tillidsforhold til Befolkningen være brudt,
~ jeg vilde være ganske ude af Stand til at opretholde Ro og Orden; jeg maatte
rrfor protestere imod, at en saadan Opgave blev lagt over paa det danske Politi.
ssandten frafaldt herefter Kravet.

Ved en senere Lejlighed vendte Gesandten paany tilbage til dette Spørgsmaal;
g afslog det atter, og Kravet blev ikke senere under Besættelsen rejst.

Den Kamp, som Politiet og Justitsministeriet førte i Tiden fra Besættelsen
m 9. April 1940 til Ministeriet Scavenius' Afgang den 29. August 1943, havde
.rskellige Faser. I Tiden fra 9. April 1940 til Slutningen af Aaret 1942 var den
høj Grad præget af Kampen for at forhindre de danske Nazister i at komme til at
Tertage Regeringsmagten. Fra omkring Midten af 1942 og et Stykke hen i 1943
.k Bestræbelserne ud paa at unddrage danske Medborgere den tyske Krigsret,
~ fra 16. Februar 1943, hvor man første Gang fra tysk Side paa Grund af Sabotagen
uede med Indførelse af Bod, Undtagelsestilstand og Dødsstraf, gik Kampen stadig
i paa at afholde Tyskerne fra at bringe disse Trusler i Anvendelse. De fornævnte
poker var naturligvis ikke skarpt adskilte, men gik over i hinanden, og de repræ
mterede tre Stadier paa vore Lidelsers Vej.

Man er ofte tilbøjelig til, naar Talen er om Frits Clausen og de danske
azister, at trække lidt paa Skuldrene og mene, at disse Personer var af en saa
,v Kvalitet, at de umuligt kunde danne en Regering, og at de saaledes skulde være
irholdsvis ufarlige. At de var uduelige, er ganske vist rigtigt, men deres Stræben
'ter at overtage Regeringsmagten i Danmark var heftig og varede lige til Slut
ingen af 1942, da Ministeriet Scavenius blev dannet og derved den sidste Mulighed
Ir dem for at komme til Magten blev ødelagt. Men det var naturligvis ikke i Kraft
[ deres egen Styrke, men kun ved den Kraft, de blev forlenet med fra tysk Side,
l de kunde gøre sig Haab om at komme til at spille en Rolle. En Hjælp hertil
k de bL a. gennem deres eget Organ »Fædrelandet«, der gennem hele Tiden nød
l'erordentlig stor økonomisk Støtte fra Tyskernes Side. I første Række angreb
~ naturligvis Regeringen, men snart begyndte de at rette deres Skyts imod Politiet.
[an fremdrog i Bladet stadig Episoder, hvor Danske skulde have forulempet Nazi
er, og hvor Politiet ikke havde ydet Nazisterne den fornødne Beskyttelse. Man
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søgte herigennem at undergrave Politiet- Frits Clausens Forbindelse med Himmlei
som var de danske Nazisters Beskytter og den, som ønskede, at de skulde komm
til Magten, vil rimeligvis engang senere blive klarlagt. Det er mig bekendt, at »Fædre
landet-s Artikler og Angreb paa Politiet blev sendt til Himmler, og at Frits Clause:
stadig stod i Forbindelse med denne, ogsaa gennem Kurer. Meningen var naturligvis
at Himmler, naar han saa disse stadige Angreb paa Politiet og de Forulempelse]
som Nazisterne paastod at være Genstand for, skulde gribe ind til deres Forde
Naturligvis svarede Politiet ikke paa disse Angreb i »Fædrelandet«, men jeg dro
Omsorg for, at hver enkelt Klage nøje blev undersøgt, hvorefter Happorten tilgi
Kannstein i det tyske Gesandtskab. Denne sendte Rapporten direkte til Berlin, fa
at Partiet, derunder Himmler, kunde blive bekendt med, at Klagerne savned
Grundlag.

Man søgte ogsaa stadig at provokere Politiet. Et af de første og alvorligst
Tilfælde forefaldt i Roskilde. Nazisterne havde 'den 29. Juni 1940 holdt et politis:
Møde paa Roskilde Højskolehjem og drog derefter i Procession gennem Roskilde
Gader. I Togets Bagtrop befandt sig imidlertid en Del tyske Soldater. Da Politis
nu greb ind - det var ikke tilladt at gaa i Procession - sluttede den tyske Værne
magt op om Nazisterne, og i Forening drev de Politiet paa Flugt. Forskellig
Betjente blev ved den Lejlighed saaret. Denne Episode gav Anledning til, at der fr,

. den tyske Værnemagt udgik Befaling om, at Værnemagtssoldaterne ikke maatt
deltage i Nazisternes Møder.

I September 1940 fik jeg pludselig Meddelelse om, at ledende Nazister havd
holdt et Møde, hvor de havde vedtaget med Vaabenmagt at søge at sætte sig
Besiddelse af de større danske Politistationer, idet man mente, at et saadant Kup
forsøg vilde medføre, at den tyske Regering vilde overgive dem Magten i Danmark
Jeg lod øjeblikkelig pr. Fjernskriver anmode om at holde Mandskab samlet pa:
Politietationerne og skyde paa Nazisterne, hvis de gik til Angreb. Nogle Dage efte
havde Nazisterne igen et hemmeligt Førermøde i D.N.S.A·P.'s Hovedkvarter i Bovru
til nærmere Drøftelse af den øjeblikkelige Situation i Forbindelse med Planern
om den snarlige Magtovertagelse. Det blev herunder meddelt, at man havde Under
retning om de særlige Foranstaltninger, der var truffet til Imødegaaelse af dere
eventuelle Omvæltningsforsøg. Man var klar over, at de fra Politiets Side nu trufn
Foranstaltninger meget let kunde føre til alvorlige Tumulter med Kampe Landsmani
mod Landsmand, hvad der vilde indebære en meget stor Risiko for en alt for stær:
Ophidselse af hele Befolkningen, saaledes at »det hele ikke kunde gennemføres vel
Udnyttelse af det Overraskelsesmoment, som skulde kunne bevirke, at alt var brag
i Orden uden større Uroligheder, inden Borgerskabet naaede at ane, hvad der egent
lig var foregaaet«. Den mere moderate Fløj raadede til foreløbig Tilbageholdenhel
af Frygt for, at man ikke kunde magte Følgerne under de daværende Omstændig
heder, medens de mere aggressive ikke vilde høre Tale om yderligere Opsættelse a
Planerne, da man derved mente at risikere helt at forpasse Tiden. Den mere besin
dige Fløj fik Overhaand; man vilde nu følge andre Veie for at komme til Magten
I Slutningen af 1940 havde man derefter fra tysk Side Stormløbet mod Stauning.

Et andet alvorligt Angreb var Politiet Genstand for den 6. December 1941
i Haderslev, hvor Nazisterne gik i Optog bevæbnede med Spader. Da Politiet vild
splitte Toget, satte Nazisterne sig til Modværge og gennemførte deres Tog til dei
Forsamlingssal, hvor de skulde holde Møde. Jeg konfererede den Aften i Telefonei
med Politimesteren om Situationen og gjorde ham opmærksom paa, at Nazistern
maatte afvæbnes, og en ligefrem Belejring af Forsamlingssalen fandt herefter Stel
af Politiet. Med Rogbomber blev Nazisterne drevet ud og efter Kamp afvæbnet.

Den 1. og 5. Februar 1942 blev der kastet hjemmelavede Bomber uden fa
Nazisternes Kontor paa Kultorvet. Den første Bombe foraarsagede ingen Skade, Ol
den sidste eksploderede i en Snebunke, saaledes at Døren blev beskadiget og Vindu
erne i den nærliggende Ejendom sprængtes.

J eg skal re fere en Telefonsamtale, som Frits Clausen i den Anledning ført
med Kaptajn Wodschow.

Wodschow: Jeg var hos Ministeren (Renthe-Fink); han vilde gerne tale met
Partiføreren.

Frits Clausen: Jeg skal give Besked, naar jeg kommer.
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lVodschow: Jeg talte med ham i 5 Kvarter; han advarede mod den Politik,
i førte i Oktober 1941; det betød maaske, at de ikke var interesserede i at angribe
hune, og det vilde kun føre til, at de stod stærkere sammen.

Frits Olausen: Vi behøver jo ikke at bruge Vold, vi kan gøre det lidt
ianissimo.

Wodschow: Der er sket noget meget glædeligt netop i Forbindelse med dette.
ler er begaaet to Bombeattentater mod D.N.S.A.P. paa Kultorvet den 1. og 5.
'ebruar. Politiet har udlovet en Dusør paa 100 Kr.; det viser jo, at vi har Ret i
et, vi har sagt til Ministeren (Renthe-Fink); vi er i en faretruende Situation; det
r med fuld Ret, vi gaar ind for et Angreb paa Thune; han vil ikke beskytte os;
an vidste jo dette.

Dagen efter indeholdt »Fædrelandet« et kraftigt Angreb paa mig som Justits
linister og paa Politiet. Man gjorde opmærksom paa, at Politiets Beskyttelse over
or Nazisterne svigtede, og at man nu var tvungen til at beskytte sig selv, og at
lan derfor vilde stille uniformerede bevæbnede Nazister paa Post uden for Nazi
ternes forskellige Kontorer. Dette skete ogsaa og vakte, som rimeligt var, stor
farme i Befolkningen. Jeg var imidlertid klar over, at denne Provokation fra
'lazisternes Side havde en dybere Hensigt; man ventede, at jeg vilde lade disse
Joster anholde, og at man derefter den næste Dag kunde proklamere i »Fædre
andet«, at nu var det ikke nok med, at Politiet forsømte sin Pligt til at beskytte
'lazisterne, nu lod man dem endda kaste i Fængsel, naar de selv var nødsaget til
~t beskytte sig. Samme Aften søgte Direktør Svenningsen og Departementschef
~ivind Larsen den tyske Gesandt for at protestere mod Nazisternes Optræden.
lenere paa Natten fik jeg selv telefonisk Forbindelse med Gesandten, der yderst
lphidset ytrede : De har vel ikke allerede anholdt de paagældende; det vilde være
ratastrofalt i den foreliggende Situation. Jeg forklarede, at jeg endnu ikke havde
~jort det, men at jeg ventede hans Indgriben. Og næste Formiddag havde jeg en
rorhandling med Gesandten og Kannstein, hvorunder jeg forlangte, at de skulde
lrage Omsorg for, at de nazistiske Vagtposter øjeblikkelig blev inddraget. Ved Kann
rteins Medvirken lykkedes dette Dagen efter.

Jeg nærer ikke Tvivl om, at en Anholdelse af Vagtposterne den paagældende
Dag vilde have kunnet medføre svære Konsekvenser for Regeringen.

H vad jeg her har fremdraget, er kun enkelte Episoder fra de danske Myndig
leders Kamp mod Nationalsocialisterne, men kan maaske bidrage til Forstaaelse af,
at Nazisterne ikke var saa ufarlige, som man fra mange Sider bar antaget,

Forspillet til Kampen om at bevare Retsplejen paa danske Hænder begyndte,
som tidligere nævnt, ved Mødet i Udenrigsministeriet den 12. April 194.-0.

I en Skrivelse af 17. April 1940 meddelte det tyske Gesandtskab, at Straffe
sager angaaende Forbrydelser mod Værnemagten efter tysk Opfattelse henhørte
under tysk Krigsret og skulde paadømmes efter de tyske Love. Man erklærede sig
dog villig til Forhandling, men efter en Række mundtlige Forhandlinger og N ote
udvekslinger meddelte det tyske Gesandtskab, at den tyske Overkommando havde
modsat sig et Forslag om, at de danske Domstole ubetinget overtog Paadømmelsen
i alle Sager vedrørende Forbrydelser mod den tyske Værnemagt, som var begaaet
her i Landet; man vilde imidlertid bestræbe sig for saa vidt muligt at faa alle Sager
af denne Art henlagt under danske Domstole; en Forudsætning herfor fra Tyskernes
Side var dog, at den danske Regering indførte strengere Straffe for Forbrydelser
mod Værnemagten. Der blev i Qverensstemmelse hermed fra dansk Side tilvejebragt
Hjemmel til at idømme strenge Straffe for saadanne Forbrydelser, i hvilken Hen
seende skal fremhæves de midlertidige Tillæg til Straffeloven, Nr. 219 af 1. Maj
1940, Nr. 388 af 22. Juli 1940 og Nr. 14 af 18. Januar 1941. I sidstnævnte Lov
tales udtrykkelig om Forbrydelser »i Forhold til udenlandske militære Styrker, der
efter Overenskomst med den danske Regering befinder sig her i Landet«. IDenne i
en Hovedlov optagne Udtalelse af Lovgivningsmagten maatte udelukke al Tale om
Krigstilstand. Ganske stemmende hermed var de gentagne Gange i Radioen og paa
anden Maade offentliggjorte Henvendelser til Befolkningen fra de skiftende Rege
ringer, fra Nimandsudvalget og fra de enkelte Partier til deres Medlemmer, Hen
vendelser der fandt Sted saa sent som Dagene kort før den 29· August 1943, og
hvori man indtrængende opfordrede til ikke at forulempe Besættelsesmagten. I Over
15
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ensstemmeise hermed maatte Retsplejen gaa sin Gang, og Domstolene idømte Straff
af den Strenghed, der svarede til Statsstyrets saaledes tilvejebragte Lovgrundlag
Samlingsregeringen var solidarisk med Rigsdagen, hvis Forhandlingsudvalg for
handlede med de enkelte Ministre.

Det var under disse Forhold og paa disse Vilkaar, at jeg, der ikke havdi
Tilknytning til noget politisk Parti, den 9. Juli 1941 tiltraadte Stillingen som Justits
minister og overtog Varetagelsen af de danske Interesser. Vanskeligheden ved a
holde Retsplejen i »de særlige Anliggender« paa dansk Haand i min Ministertic
og særlig under General Hannekens Voldspolitik i 5 Uger af 1942 øgedes efter
haanden til det bristefærdige, hvad vist maa være enhver bekendt, men hvad mar
ikke ved, og hvad jeg ikke her skal fremdrage, er det Arbejde, som jeg i Tiden ind
til den 29. August, bistaaet af mine dygtige Medarbejdere og Politiet, udfoldede foi
baade generelt og i Enkelttilfælde ved aktiv Indsats og forskelligartet passiv Mod
stand at hjælpe danske Medborgere, der efter gældende Love havde forset sig. A
Regeringen og det af de 5 samarbejdende Partier i Rigsdagen nedsatte Forhand
lingsudvalg bifaldt, at der arbejdedes videre paa den Linie, der i dette Spørgsmaa,
hidtil var fulgt, lod jeg i 1943 fastslaa til Statsraadsprotokollen.

I vedkommende Aktstykke refereres, at en af Justitsministeriet og Udenrigs
ministeriet foretaget Undersøgelse af, hvorvidt den tyske Fremgangsmaade kunde
siges at stride mod Folkerettens Regler, havde givet til Resultat, at den tyske Værne
magt i tysk Militær Straffelovgivning og tysk Militær Strafferetspleje, der i Praksis
ikke væsentlig afviger fra dansk Militærret, havde Hjemmel til at lade disse Sager
paakende ved tysk Krigsret, at saadan Paakendelse ikke var i Strid med Folke
retten, og at der ikke forelaa nogen almindelig Aftale om, at Paadømmelse skulde
overlades de danske Domstole. Det var dog bedst stemmende med den fredelige
Besættelses Begreber, at Paadømmelse overledes til de danske Domstole, saafremt
der herved kunde ydes den tyske Krigsmagt tilstrækkelig Beskyttelse.

I Tiden indtil Midten af 1942 havde tyske Myndigheder kun forlangt ganske
enkelte Sager overført til tysk Krigsretsbehandling, men da Sabotagen og den øvrige
illegale Virksomhed paa dette Tidspunkt var sat stærkt ind, mente man fra tysk
Side, at man ikke fik en saadan Beskyttelse som den, man tidligere havde udtalt
var en F.orudsætning for, at Retsplejen kunde bevares ubetinget paa dansk Haand,
og man begyndte nu fra tysk Side at gribe ind, idet man forlangte Sager, som var
paabegyndt af det danske Politi, overført til tysk Krigsret. Naturligvis protesteredes
der kraftigt fra dansk Side i hvert enkelt Tilfælde, og i mange Tilfælde lykkedes
det, efter at den tyske Krigsret havde foretaget Undersøgelse i Sagerne, at faa disse
tilbage til Paakendelse ved dansk Ret. Men omkring 1. Oktober 1942 blev Gesandten,
Renthe-Fink, efter Episoden med Kongens Telegram til Hitler pludselig kaldt tilbage
til Berlin, og vor Gesandt i Berlin maatte ligeledes forlade sin Post. General Hanne
ken, der saaledes blev fri for Indblanding fra diplomatisk Side, benyttede nu Lejlig
heden til at anholde adskillige Danske til tysk Krigsret, endda uden at give dansk
Politi Meddelelse herom, og paa et vist Tidspunkt sad der saaledes 85 Danske i tyske
Fængsler. Efter dette Interregnum, der varede til 7. November, blev Dr. Best udnævnt
til Befuldmægtiget, og diplomatiske Forhandlinger kunde derfor igen optages med
det tyske Gesandtskab. Det lykkedes derefter efterhaanden at nedbringe Antallet af
dem, der sad i tyske Fængsler, saaledes at det i Marts Maaned 1943 kun androg
16. Ved Regeringens Afgang den 29· August 1943 sad der i tysk!' Fængsler kun
ca. 20 Danske, af hvilke de fleste af Kannstein var lovet tilbageleveret til Dom
fældelse ved dansk Domstol. Man var naturligvis fra dansk Side meget betænkelig
ved den Udvikling, der fandt Sted- i den Periode, hvor General Ranneken benyttede
sig af sit Eneherredømme i Landet, men man haabede paa, at den diplomatiske
Forbindelse snart igen vilde blive genoprettet, og den Kriegsgerichtsrat Johannsen
- for Resten en dansk Sønderjyde -, som havde været Sjælen i de foretagne
Anholdelser, lykkedes det mig ved Forhandlinger med Kannstein efter Dr. Bests
Indsættelse som Befuldmægtiget at faa afskediget fra hans Stilling. Saavel Regerin
gen som Nimandsudvalget blev fra Juli 1942 til August 1943 nøje informeret om
de af Tyskerne foretagne Anholdelser og Domfældelser, men begge var indforstaaet
med, at jeg maatte arbejde videre paa den Linie, jeg fulgte, og dette lod jeg som
omtalt fastslaa i 1943 ved en Udtalelse til Statsråadsprotokollen.
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I Begyndelsen af 1943 satte Sabotagen imidlertid voldsomt ind, og jeg ventede
srfor, at der fra tysk Side maatte fremkomme Krav af en saadan Art, at det
.aatte bringe Regeringen til at vige .

Hvad jeg længe havde ventet skete. Tirsdag den 16. Februar 1943 indfandt
olitipræsident Kannstein og Dr. Stahlmann sig i en, som de udtrykte sig »drin
mde Angelegenheite. Kannstein meddelte mig, at han efter Anmodning af Dr.
est og General Hanneken var kommet for at meddele, at de talrige Sabotagehand
nger, der havde fundet Sted i den senere Tid, havde bibragt Hanneken den Over
svisning, at det nu var nødvendigt at skride ind fra tysk Side.

Generalen forlangte, at disse Sabotagehandlinger i Fremtiden kom til at høre
nder tysk Krigsret, at man maatte vente, 8Jt der af Krigsretten vilde blive fældet
ødsdomme, og at disse Dødsdomme vilde blive eksekverede. Endvidere kunde der
live Tale om Bod og Oprettelse af Undtagelsestilstand. Over for Kannstein gjorde
19 gældende, at jeg maatte betragte en saadan Reaktion fra tysk Side som Terror,
g at de Kredse, der her i Landet begik Sabotage, sikkert var meget smaa. Indførte
lan Dødsstraf ved tysk Krigsret, ramte man i Virkeligheden det danske Folk, der
ilde reagere heroverfor. Befolkningen vilde i sin Helhed fra at være passiv gaa
vel' til Aktivitet- Jeg pegede paa de Foranstaltninger, der fra dansk Side var gjort
rr at søge at nedbringe Sabotagen; herefter mente jeg, at man fra tysk Side ikke
kulde skride ind, som ønsket af Generalen, men at man hellere skulde afvente
.esultateme af Politiets Arbejde, samtidig med at man lod Pressen indvirke paa
lefolkningen. Efter en Forhandling den næste Dag med Generalen og Kannstein
rklærede Generalen derefter, at han nu vilde afvente, om Politiets Arbejde ikke
æsentligt kunde nedbringe Sabotagehandlingernes Antal, førend han paany vilde
remsætte Kravet. Sabotagen fortsatte imidlertid i stigende Tempo.

Den 11. Maj 1943 fik jeg igen Besøg af Kannstein, der vilde konferere om
Sabotagetilfælde, som havde fundet Sted i Nattens Løb: Sabotageakter mod Rekyl

iffelsyndikatet og Værfterne i Svendborg og Aalborg. Kannstein udtalte, at Ud
iklingen voldte Dr. Best og ham store Bekymringer, idet Generalen reagerede
.r aftigt over for denne Sabotage. Kannstein rejste Spørgsmaalet om Indsættelse af
.ansk Militær, men dette Forslag blev imødegaaet af Direktør Svenningsen og Depar
ementschef Eivind Larsen. Om Eftermiddagen havde jeg et Møde med Dr. Best,
rvor Eivind Larsen og Kannstein var til Stede. Dr. Best slog fast, at Sabotagen
.unde vanskeliggøre Videreførelsen af en rolig 'Udvikling. Jeg gjorde gældende, at
labetagehandlingerne stammede fra mindre, stærkt begrænsede Grupper, at Gen
lemførelsen af Jørnbanepolitiet havde vist sig at være af Værdi, og at man arbejdede
iaa at forøge Effektiviteten af de indre Bevogtninger. Efter at have drøftet forskel
ige Foranstaltninger til Imødegaaelse af Sabotagen udtalte man fra begge Sider et
.lvorligt Haab om, at Sabo tagen vilde tage af, saaledes at en øjeblikkelig kritisk
lituation kunde afspændes. Saavel Regeringen som Nimandsudvalget blev holdt
løje il. jour med disse Forhandlinger, og man var enig i de Foranstaltninger, der
ilev truffet af Politiet til Imødegaaelse af Sabotagen.

Saa gik Tiden indtil Juli 1943, hvor nogle Sabotører i Kælderen til Dagmar
lUS sprængte Fordeleren til Dagmarhus' Telefoncentral. Dr. Best lod mig kalde
19 meddelte mig, hvad der var passeret, idet han gjorde mig opmærksom paa, at
~aren for alvorlige Indgreb fra tysk Side .var .overhængende. Jeg udtalte, at jeg
andt det uheldigt, at man fra tysk Side ikke bedre havde sikret Ejendommen, og
lfter at jeg var fremkommet med forskellige Forslag til Sikring af Dagmarhus,
'orstod jeg, at Dr. Best havde i Sinde at se Tiden an, inden man fra tysk Side
-ilde fremkomme med alvorlige Krav. .

Sabotagen blev imidlertid ved med at tage til, og Onsdag den 4. August 1943
neddelte Direktør Svenningsen i Udenrigsministeriet mig , at der mellem General
Hanneken og Dr. Best var Enighed om, at alle Sabotører, der af tysk Krigsret blev
dømt Frihedsstraf paa 8 Aar eller mere, skulde afsone Straffen i Tvskland. Man
mskede fra tysk Side kundgjort for den danske Befolkning, at forskellige danske
3abotører vilde blive ført til Tyskland til Afsoning af høje Tugthusstraffe, og at i
Fremtiden Straffe paa over 8 Aars Tugshus for Sabotage vilde være at afsone i
I'yskland, Jeg udtalte, at jeg ikke kunde gaa ind paa, at en saadan Meddelelse blev
adsendt i Pressen. Vi havde for lang Tid siden indrettet en særlig Afdeling i Horsens
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Fængsel med det for øje, at saadanne Straffe skulde afsones i Danmark, en Ordnin
der var truffet efter Overenskomst med Tyskerne, og som alene val' truffet for a
kunne føre 8 Sabotører, der af Hanneken var sendt. til Tyskland under Interregnel
tilbage til Strafafsoning i dansk Fængsel. J eg ønskede Sagen drøftet med Finans
minister Kofoed, der i den Tid fungerede som Statsminister under Statsministeren
Bortrejse. Finansministeren og jeg var enige om, at det var udelukket at udsend
en Meddelelse i den foreliggende Form til Befolkningen, uden at Sagen havde være
drøftet i et Ministermøde. Direktør Svenningsen forespurgte, om ikke Meddelelse]
kunde udsendes af Dr. Best, saaledes at den stod for tysk Regning. Heroverfo:
hævdede jeg, at det maatte give Befolkningen Indtryk af, at vort Retsvæsen nu lal
i tyske Hænder, og Finansminister Kofoed sluttede sig til denne Opfattelse. Direktø.
Svenningsen foreslog saa, at man skulde forsøge at faa Dr. Best til at slette del
generelle Bestemmelse om, at svære Sabotagestraffe vilde være at afsone i Tysklalll
i Fremtiden. Jeg vilde imidlertid personlig ikke gaa ind for noget at Forslagene
men maatte ønske, at Spørgsmaalet blev afgjort i et Ministermøde.

Socialminister Laur. Hansen kom nu til Stede og oplyste, at der i Øjeblikke
var mange Strejker løbende rundt omkring i Landet, og at der var stor Uro i dansk,
Arbejdskredse, bl. a. paa Grund af Forholdene i Italien, hvor Mussolinis Stillim
var rokket, og under disse Omstændigheder mente Socialministeren, at en Meddelels
til Befolkningen om, at danske Sabotører (Arbejdere) vilde blive sendt til Tyskland
vilde blive Draaben, der bragte Bægeret til at flyde over, og at han derfor maattr
fraraade en saadan Udsendelse. Man blev enig om at søge Dr . Best for at faa er
Udsættelse, indtil der kunde blive indkaldt til Ministermøde. Under Forhandlin
gerne, som jeg i Direktør Svenningsens Nærværelse førte med Dr. Best, var denm
meget alvorlig og udtalte sig med megen Skarphed om Sabotørerne. Han paapegede
at han var gaaet ind for, at Dødsstraf mod disse ikke blev anvendt her i Danmark
i Modsætning til i alle andre besatte Lande, men at man nu maatte vide, at der
stedse tiltagende Sabotage maatte medføre en effektiv Reaktion fra tysk Side, og al
det formentlig vilde være effektivt, naar Sabotørerne vidste, at de vilde blive før :
til Tyskland. Efter nogen Forhandling lykkedes det at bevæge Dr. Best, som havds
krævet Svaret afgivet straks, til at udsætte Spørgsmaalet til Statsministerens Hjem
komst fra Jylland, der skulde finde Sted et Par Dage efter.

I et Ministermøde den 9. August forelagde jeg Sagen og gik ind for, at man
ikke skulde efterkomme Kravet fra tysk Side. Ministermødet sluttede sig hertil, og
Statsminister Scavenius forelagde derefter Regeringens Svar for Dr. Best, som saa
frafaldt sit Krav.

I den følgendeTid havde man Streikerne i Esbjerg, Aalborg, Odense og Aar
hus, forbundet med stor Uro, og den 28. August blev det Krav stillet om Bod,
Undtagelsestilstand, Dødsstraf m. m., som jeg fra den 16. Februar stadig havde
søgt at undgaa, i Overensstemmelse med de Ønsker, der -næredes af Regering og
Rigsdag.

Efter 29. August 1943 havde jeg en selvfølgelig Pligt til at betragte mig som
inaktiv, men i det Omfang, hvori det nu kunde ske, mente jeg det rigtigt at fortsætte
et Arbejde, jeg' siden Marts 1943 - altsaa i min Ministertid - havde paataget mig
for at skaffe England Informationer fra mit Ernbedsomraade.

Allerede i Sommeren 1942 var jeg kommet i Forbindelse med en Dansker,
Grosserer A., der i en halv Snes Aar af idealistiske Grunde havde arbejdet for
Seeret Service. Jeg havde da en stærk Formodning om, at de Oplysninger, han søgte
hos mig, vilde gaa videre til England, men først i Marts 1943 gjorde han mig klar
over sin Forbindelse med Secret Service, og i den følgende Tid gav jeg ham nu en
Mængde Oplysninger af informatorisk og instruktorisk Art. Jeg afleverede til ham
f. Eks. Referater af mine Forhandlinger med Kannstein og Tyskerne iøvrigt, Lister
over Sabotager og over Personer, der var anholdt, Politirapporter etc. A. lod disse
Meddelelser mikrofotografere, og de blev derefter sendt til Sverige og overgivet til
Secret Service's daværende Leder Kaptajn Hampton, som lod dem gaa videre til
London.

Denne Virksomhed fortsatte jeg som nævnt efter den 29. August, indtil A.
den 18. Januar 1944 blev arresteret af Gestapo. Af hans Frue, der samtidig blev
anholdt, men som et Par Dage efter blev løsladt, erfarede jeg, at Gestapo havde
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iurgt hende, hvilke Venner de omgikkes, og da hun undlod at nævne mit Navn,
rvde Gestapo foreholdt hende dette, idet man oplyste, at hendes Mand de sidste
Nætter før sin Anholdelse havde opholdt sig i mit Hjem mellem Kl. 22 og 3, og
man ved hans Anholdelse havde fundet et vigtigt Dokument paa ham, der stam

ede fra mig. A. blev efter en Del Maaneders Forløb sendt til en Koncentrationslejr
Tyskland, hvor han gennemgik store Lidelser, men i April Maaned d. A. blev han
.mmen med andre internerede fra Tyskland overført til Sverige. Jeg havde egentlig
mtet, at jeg efter hans Anholdelse selv var blevet anholdt, og overvejede, om jeg
irde forlade Landet. Jeg besluttede imidlertid at forblive, men maatte naturligvis
a da af iagttage storForsigtighed, idet jeg maatte gaa ud fra, at min Færd nu
ev nøje overvaaget af Gestapo.

Det forhindrede imidlertid ikke, at jeg i 1944 gennem en Mellemmand, Lands
ltssagfører K. L. Toft, søgte Forbindelse med den danske Frihedsbevægelse. Indtil
in Afrejse til Sverige i Oktober Maaned skaffede jeg Landsretssagføreren adskillige
plysninger, som var af Betydning for Bevægelsens Arbejde. Om dette Forhold maa
g henvise til Landsretssagføreren, der ønsker at redegøre over for Kommissionen
Ir den Forbindelse, han har haft med mig.

Jeg skal sluttelig oplyse, at min Bortrejse til Sverige den 19. Oktober f. A.
•yldtes følgende: Ved en Razzia, som Tyskerne den 19. September f. A. foretog i
ustitsministeriet, fandt man Materialet til et Arbejde for en Fond, som jeg efter
.enatilling af Statsminister Buh! havde oprettet, og hvis Midler skulde uddeles til
nker og Paarørende af Frihedskæmpere, der sad fængslede eller var arkebuseret
rTyskerne. Nogen Tid efter rettede Tyskerne i Radioen et Angreb paa mig i Anled
ing af denne Fond. Jeg anmodede i den Anledning Afdelingschef Hvass i Uden
.gsministeriet om at gøre Gestapo opmærksom paa, at jeg alene bar og paatog mig
nsvaret for denne Fonds Oprettelse, og at jeg fandt det mærkeligt, at man ikke i
en Anledning direkte havde henvendt sig til mig i Stedet for at angribe mig gennem
.adioen. Endvidere skulde Hvass erkyndige sig om Grunden til et uønsket Besøg,
rm et Par Mænd fra Sommer-Korpset havde aflagt ved min Villa. Dette sidste paa
.od man ikke at kende noget til, men lovede at undersøge Sagen. Paa H vass'
pørgsmaal, hvorvidt man agtede at gaa til Aktion imod mig i Anledning af Fonden,
varede Gestapo, at det var unødvendigt, man havde tilstrækkeligt Anholdelses
rundlag over for mig, idet jeg under Besættelsen havde staaet i Forbindelse med
n af de farligste Agenter for Secret Service og leveret ham Meddelelser.

Efter de Oplysninger, jeg her fik, overvejede jeg paany Situationen. Jeg
indt det betænkeligt for den demissionerede Regering, om et af dens Medlemmer
kulde blive fængslet af Tyskerne. Hvis dette skete, vilde jeg desuden blive inddraget
den Undersøgelse, som jeg vidste, at Tyskerne havde i Gang mod de fængslede

'olitiemhedsmænd. Efter hvad der var mig meddelt, lod Tyskerne nemlig paa den
'id det Materiale oversætte, som de fandt paa Politigaarden og andetsteds, og som
unde bringe meget for Dagen om det Arbejde, Politiet tidligere havde gjort mod
eres Haandlangere, Nazisterne, og om den Maade, hvorpaa Undersøgelserne mod
'rihedskæmperne havde været behandlet.

Under disse Omstændigheder ansaa jeg det for rigtigst at rejse, idet jeg reg
.ede med, at mine Embedsmænd, naar det kom til.deres Kundskab, frit kunde lade
.nsvaret gaa over paa mig ved ubehagelige Spørgsmaal om Politiets Arbejde under
lesættelsen.

Hellerup, September 1945.

E. Thune Jacobsen.
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42.

Til den af Folketinget under 19. December 1945 nedsatte Kommission
Henhold til Grundlovens § 45.

Da jeg forstaar, at jeg ikke kan forvente, at der af den ærede Kommissior
vil bli-ve stillet mig flere Spørgsmaal om min Embedsvirksomhed som Minister
ønsker jeg at gøre opmærksom paa, at jeg i sin Tid over for daværende Statsministel
Buhl [remsaiie en Anmodning om en fuldstændig Undersøgelse af mine Forhold
og at det, uanset at der ikke af Kommissionen er stillet mig Spørgsmaal derom
maa være af Interesse, at der i Kommissionens Beretning kan findes Oplysninger
til lmodegaaelse af ondartede Angreb, der i Dagspressen, i Værker fra Besættelses
tiden eller under Retsforhandlinger har været rettet mod mig, saa meget mere SOlI

jeg oftest har været ude af Stand til at fremkomme med et Gensvar paa saadar
Kritik. - J eg vil i det efterfølgende kort redegøre for de enkelte Forhold.

1. I Sommeren 1940 blev jeg af daværende Udenrigsminister Scavenius an
modet om at træde ind i Bestyrelsen for Dansk-tysk Forening. Jeg var straks klai
over, at et saadant Hverv kunde berede mig Vanskeligheder, og henvendte mig ti
Statsminister Stauning for at orientere mig om hans Syn paa dette Spørgsmaal
men da Stauning lagde megen Vægt paa, at jeg paatog mig dette utaknemmelige
Hverv, vilde jeg ikke undslaa mig derfor, idet jeg haabede, at jeg gennem dette
nye Organ vilde blive i Stand til at modarbejde den nazistiske Indflydelse her
hjemme og lette det Pres, der fra Tyskland blev lagt paa Danmark. Under en Sam
tale, jeg havde med Kabinetssekretær Kammerherre Bardenfleth kort efter min
Indtræden i Bestyrelsen, 'Og hvor jeg i den Tro, at Hans Majestæt forud havde
været bekendt med Foreningens Stiftelse, spurgte, hvorledes Majestæten saa paa
Foreningen, oplyste Kabinetssekretæren, at Kongen, der ikke af Stauning forud
var adviseret om Foreningens Stiftelse, ikke var glad ved den. Jeg bad da Kabinets
sekretæren forespørge Majestæten, om jeg ikke burde træde tilbage, hvortil jeg
senere fik et benægtende Svar.

Om mit Syn paa Foreningen og min Deltagelse i dennes Virksomhed henviser
jeg iøvrigt til min Bog »Paa en Uriasposts, pag. 44--47.

2. Under Retssagen mod Folketingsmand Hartel har denne ifølge Dags
pressens Referater udtalt, at han under Retssagen mod Grev Knuth, der var sigtel
for en grov Sædelighedsforbrydelse, henvendte sig til mig for at faa mig til al
intervenere til Fordel for Grev Knuth, men at jeg henviste ham til at gøre sin Ind
flydelse gældende gennem Kanstein. Dette er urigtigt. Sehested, Grev Knuths Svoger
Amtsfuldmægtig Lund og flere andre havde allerede underhaanden i samme An
ledning henvendt sig til mig som Justitsminister, og da endelig Hartel sluttede sig
til dem, gjorde jeg ham opmærksom paa, at ogsaa Kanstein havde været hos mig.
og at denne efter sin Samtale med mig var klar over, at Grev Knuth vilde blive
dømt og indsat til Afsoning af sin Straf, og det, jeg svarede Hartel, var, at han
ved Henvendelse til Kanstein kunde faa bekræftet, at der ikke var noget at stille
op i Sagen.

3. I »stud. [ur.es Nummer for Februar 1946 gjorde Redaktøren gældende, at
jeg under en Sammenkomst i 1941 eller 1942 skulde have talt Frikorpsenes Sag
og være gaaet i Rette med Journalisterne for deres Omtale af Frikorpsene.

Det Møde, der her utvivlsomt refereres til, blev afholdt den 10. Marts 1942.
og jeg vedlægger her en Afskrift af den Skrivelse af 11. Marts, som jeg modtog fra
Journalistforeningens Formand som en. Tak for min Tale ved den paagældende
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ejlighed. Der var under Sammenkomsten desværre kommet to Journalister til
tede fra det nazistiske Parti, saa vidt jeg erindrer Helge Bangsted og Helweg
arsen fra »Fædrelandet«, og jeg var derfor noget hemmet i, hvad jeg kunde sige.
[ed Hensyn til Frikorpsene oplyste jeg, at Tyskerne saa anderledes paa dette
.orps end vi. De betragtede de frivillige som Folk, der kæmpede for en Overbevis
ing, og forlangte, at de som hørende til den tyske Værnemagt skulde behandles
nn denne, det vil sige, at man ikke taalte noget Angreb paa dem. - J eg forstod,
t man fra dansk Side havde Vanskelighed ved at se dem under samme Synsvinkel.
[en iøvrigt taler Brevet .vist tilstrækkeligt for, at min Tale ved den paagældende
ejlighed var dansk.

J eg skal tilføje, at jeg har Journalistforeningens Formands Tilladelse til at
ffentliggøre Brevet.

4. I Harald R. Martinsens Bog sKampen for Danmark- omtales Side 182.
n. Episode under Prøvelsen af Valgbrevene i Folketingets 21-Mands-Udval~ i 1943
ngaaende den nyvalgte nazistiske Folketingsmand SysselIeder Ejner Jørgensen, der
ar Medlem, af S.S. og derfor nød Eksterritorialret. I Bogen refereres Mødet
aaledes :

»Der var fuld Enighed i Udvalget 'om, at en Mand, der stod uden for de
danske Love, ikke kunde være Medlem af den danske Rigsdag. Indenrigsmini
steren sluttede sig helt hertil, mens Justitsminister Thune Jacobsen hævdede,
at der ikke i Grundloven stod noget, der traadte hindrende i Vejen for et
saadant Forhold. Justitsministerens Mening blev imidlertid fejet til Side, og
han fik Paalæg om at drøfte Sagen med Dr. Best. Denne indrømmede, at et
saadant Forhold ikke kunde eksistere, 'Og næste Dag meldte Jørgensen sig ud
af S.S., hvorefter hans Mandat godkendtes. e

Jeg har til Forfatteren af nævnte Bog sendt et saalydende Korrektiv til hans
'remstilling af Episoden:

-Midt under Udvalgets Forhandlinger tilkaldtes jeg paa Foranledning
af Indenrigsministeren, idet man fra mig som Justitsminister nnskede en Ud
talelse om .Retsspørgsmaalet. Jeg svarede, at Grundlovens Ord ikke gav Holde
punkt for en Udeladelse, men at det ganske stred mod Grundlovens Aand, om
en Mand, der stod uden for de danske Love, skulde godtages som Rigsdagsmand.

, Der var ikke Tale om at feje nogen Udtalelse af mig til Side, men da Sagen
laa som anført, ønskede Udvalget, at der forhandledes med Dr. Best fbr at
opnaa, at Jørgensen enten traadte ud af S.S. eller opgav sit Mandat. Efter
Udvalgets Henstilling indvilgede jeg i at føre disse Forhandlinger, der resul
terede i, at Jørgensen udtraadte af S.Se

Jeg skal tilføje, at jeg naturligvis ikke havde nogensomhelst.Pligt til at give
{øde i Udvalget, at det var en Imødekommenhed fra min Side, at jeg paatog mig
.t føre disse Forhandlinger, og at Forhandlingerne førte til et Resultat, skyldtes
(anstein, som jeg brugte som Mellemmand over for Dr. Best.

5. I sin Bog »7 Aar i Søgelyset e udtaler Forfatteren Svend Carstensen sig
'derst ned sættende om mig, idet han bl. a. anfører, at han kort efter Besættelsen
raf mig, der da var Rigspolitichef, paa mit Kontor i Uniform, en Uniform der
'ed sin sorte Farve mindede ham om S.S.-Politiet. Dette, at jeg overhovedet var
Uniform, søger han at give sine Læsere et Indtryk af var noget u-dansk.

Ledende danske Politimænd bavde før Besættelsen ikke baaret Uniform i
~jenesten , heller ikke jeg. Men Justitsministeriet var klar over, at det nu var nød
-endigt, at ogsaa de højere Polititjenestemænd bar Uniform i Tjenesten, dels for
Lt hævde Stillingen over for de Tyskere, med hvilke man daglig skulde forhandle,
lels for øjeblikkelig at kunne gribe ind ved Møder eller i Situationer paa Gaden,
rvor Konflikter opstod mellem tysk Militær og den danske Befolkning. Og Justits
ninisteren indførte derfor som en almindelig Foranstaltning, at ogsaa de over
ir dnedø Politimænd bar. Uniform i den daglige Tjeneste. Jeg tror ikke, at den
lanske Befolkning i Almindelighed misforstod de Grunde, der talte for en saadan
~oranstaltning.

Om den Tale jeg holdt ved Teltholderforeningens aarlige Fest paa Dyrehavs
Jakken i Juni 1943 udtaler Carstensen, at han ækledes ved denne Tale. Jeg ved
ægger Afskrift af en Skrivelse af 9. Juli 1945, som jeg i den Anledning har mod-
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taget fra Teltholderforeningens Formand Hr. Frode Jensen, hvori han gør Redt
for Forsamlingens Syn paa denne Tale. Mine sidste Ord i denne lød: »J eg ved ft»
vist, at Danmark paany vil blive et frit Land. Men forinden dette sker, maa v
gaa igennem Ild og Vand - ja maaske ogsaa gennem Blod. Leve Danmark. «

Allerede paa det Tidspunkt forudsaa jeg, at det danske Styre snart vildt
falde bort, og at vi derefter vilde komme til at gennemgaa strenge Tider.

6. I November 1945 aftrykte Bladet »Intormation- et privat Brev som je!
i Slutningen af 1942 havde sendt min mangeaarige Ven og Kollega, General i S.S
Arthur Nebe. Brevet havde Bladets Redaktør forskaffet sig som Kontrollant af der
danske illegale Post, der i Besættelsestiden blev ført til Sverige, hvor jeg da befand:
mig, og hvortil alt mit personlige Aktmateriale fra Besættelsestiden var blevet ført. ]
Brevet fortalte jeg om Dr. Best, der var kommet hertil som Befuldmægtiget, o€
udtalte, at Best lod til at være en fornuftig Mand, at han med I vel' søgte at sættr
sig ind i vore Forhold, at han lod til at forstaa danske Forhold, og at jeg ventede
det vilde blive en Vinding for os, at han var kommet; samtidig underrettede je€
Nebe om, at jeg havde sendt ham lidt Fødevarer. »I nformation e , der formentlig
ikke har haft nærmere Kendskab til mit Forhold til Nebe, betegnede mig-som FølgE
af dette Brev som Kollaboratør.

Først i Begyndelsen af 1946, da jeg udgav min Bog »P aa en Ur iaspost c

kunde Offentligheden faa Klarhed over mit Forhold til Nebe. Jeg maa henvise til
min Redegørelse herfor i Kapitel II Side 22-24, og maa her nøjes med at fastslaa,
at jeg lærte Nebe at kende allerede i 1934, hvor vi mødtes som Medlemmer af den
internationale Kriminalpolitikommission, 'og at jeg havde intim Forbindelse med
ham i Aarene derefter, at han allerede i 1935 indviede mig i, at han bekæmpeds
Nazistyret i Tyskland, at han den 5. Juni 1939 med Fare for sin egen Sikkerhed
underrettede mig om, at Krig var besluttet i Tyskland og vilde begynde i samme
Eftersommer - hvad jeg i Skrivelse af 17. Juni*) underrettede mit Ministeriun:
om -, og at han ved samme Lejlighed sammen med sin Kollega, Ministerlalral
Zindel, lovede i Tilfælde af en Besættelse af vort Land fra tysk Side at ville gøre
hvad han kunde for at hjælpe vort Land. Loftet indfriede han og Zindel ved at
sørge for, at Dr Kanstein under Besættelsen blev knyttet til det tyske Gesandtskab
i København for at varetage Forvaltningen af de tyske Politianliggender. At man
netop fik Kanstein hertil, om hvem Nebe og Zindel kort efter Besættelsen skrev til
mig, at han tænkte »ganske som De og jege, at jeg kunde have fuld Tillid til ham,
og at han var indstillet paa at yde mig al den Hjælp han kunde under de nu
værende Forhold, tør jeg hævde blev af vital Betydning for os i de tre første Aar
af Besættelsen.

Hensigten med mit Brev var, at det skulde komme Dr. Best for øje for at
animere denne til at indtage den Holdning, som jeg ansaa for gavnlig for vort
Land, og Brevet blev af Nebe spillet Dr. Best i Hænde.

Jeg indskrænkede mig dog ikke til denne indirekte Paavirkning. Nogen Tid
efter sin Tiltræden som Befuldmægtiget anmodede Dr. Best mig om en Samtale
i Gesandtskabsboligen paa Kastelsvej, hvor Kanstein var til Stede. J eg indledede
med at sige, at Kanstein og jeg havde set det som vort Maal, at der ikke kom Blod
mellem os og Tyskland, idet dette ikke vilde kunne udslettes i de første Hundrede
Aar. Dr. Best svarede, at han vilde arbejde i samme Aand.

Senere under Samtalen spurgte jeg Dr. Best, om han ikke i Radioen havde
hørt, at de allierede Magter efter Krigen agtede at drage dem til Ansvar, der i et
besat Land var optraadt som Krigsforbrydere. Med et lidt usikkert Smil besvarede
Dr. Best mit Spørgsmaal bekræftende, hvorefter jeg sluttede: Ja det skulde der jo
ikke gerne blive Tale om for Danmarks Vedkommende.

Naar jeg ved enkelte Lejligheder har sendt Nebe en Pakke Fødevarer - det
er vist højst sket 3-4 Gange -, var det som et ringl:' Afdrag paa den Tak, jeg
skyldte ham for de Tjenester, han havde gjort vort Land, og fordi han havde taget
sig af Politimester Welhaven fra Oslo, der var min Ven, og som under Besættelsen
var interneret i Tyskland, og sendt denne baade Fødevarer og Tobak og løvrigt
bistaaet ham paa enhver Maade. De Gavepakker, jeg sendte Nebe, blev sendt med
Vareforsyningsdirektoratets Billigelse. Jeg søgte personlig Direktør Lindgreen i
Vareforsyningsdirektoratet og indviede ham i mit Forhold til Nebe og de Tjenester,
denne havde gjort vort Land. At Nebe virkelig var den Mand som jeg i min Bog

') A. nr. 43, bilag.
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ar skrevet: anstændig, skarpt vendt mod Hitler og Nazistyret, vil fremgaa af den
.og »Bis zum bittern Ende«, der er udgivet paa et schweizisk Forlag af Hans B.
isevius, og hvori der findes en Skildring af Nebes hele illegale Virksomhed. Efter
.ttentatet paa Hitler i 1944, i hvis Planlæggelse han var Deltager, blev Nebe efter
rygtelig Tortur hængt og hans Kone og Datter likvideret.

7. Fra forskellig Side er jeg blevet angrebet for en Tale jeg i Juli 1941
oldt for en Delegation af tyske Politiofficerer, man maatte have paa Besøg her
ppe som Gengæld for et tidligere dansk Politibesøg i Tyskland. Jeg kan her henvise
1 mine Oplysninger om nævnte Besøg i min Bog »Paa en Uriaspost c pag. 31-42.

Hellerup, den 16. l lfaj 1947.

E. Thune Jacobsen.
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Bilag l.

AFSKRIFT

JO URN ALISTFO RENIN GEN
I K0BENBA VN

Pilestræde 34, K.

Den 11. Marts 1942.

Hr. Justitsminisier Thune Jacobsen, K.Dbm. pp.
Justitsministeriet, Slotsholtnsgade, K.

Kære Justitsminister.

Paa Journalistforeningens Vegne takkede jeg Dem ved Frokostsammen
komsten for Deres Deltagelse, Indlæg og Besvarelse af Spørgsmaal. Hertil vil
jeg gerne føje min private Tak, fordi De saa venligt 'Og villigt efterkom min
Opfordring til at være Taler ved vor Frokostsammenkomst. J eg vilde meget
gerne ved denne Lejlighed have gensvaret Dem med samme Tiltale, som De
for nogen Tid siden brugte over for mig : Kære Kamp- og Lidelsesfælle! Men
den Tilslutning til Mødet, som Deres Fremtræden havde hidkaldt, ogsaa fra
uønsket Side, afskar mig fra at citere Dem - som det afskar Dem fra at tale
helt frit. Alligevel tør jeg sige, at De ved Deres •justitsministerielle Causeriec
(som i Parentes bemærket var et helt lille journalistisk Mesterstykke) skabte
Jounalistforeningen den bedste Frokostsammenkomst, vi endnu har haft. Det
er ikke noget, jeg privat mener, det var den almindelige Mening paa det efter
følgende Bestyrelsesmøde, og alle de Medlemmer, jeg havde Lejlighed til at tale
med efter Mødet, gav Udtryk for det samme: Det var et godt Møde - det var
fortræffeligt hvad Ministeren sagde.

De vil derfor let forstaa, at jeg er Dem taknemmelig, og jeg sender Dem
de venligste Hilsner med Ønsker om, at de Haab, De nærer til Fremtiden baade
med Hensyn til Forbindelsen mellem Politiet og Pressen og paa alle andre
Omraader, maa gaa i Opfyldelse.

Hertil fojer jeg Hilsen fra min Kone og mig selv til Deres elskvær
dige Frue.

Carl Th. Jensen.
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Bilag 2.

AFSKRIFT

'RODE JENSEN
Klampenborg

Den 9. Juli 1945.

Kære Hr. Thune Jacobsen.

Hermed tilbagesender jeg Dem Redaktør Svend Carstensens Bog og skal
i Tilslutning til Kapitel otte i Bogen kun bemærke, at jeg sjældent i mit Liv
har hørt en Tale, der som Deres paa den omtalte Sommerfest i Aaret 1943 blev
lønnet med saa spontant og kraftigt Bifald fra de Tilstedeværende.

Fra samme Dag erindrer jeg endvidere, at jeg i en Samtale med Deres
Frue blev gjort bekendt med saavel hendes som Deres Utilfredshed ved under
de daværende Forhold at skulle beklæde Posten som Justitsminister, idet Deres
Frue udtalte følgende: Hvorfor skal det netop være min Mand, der skal ud
sættes for alle de Ubehageligheder og Misforstaaelser, den Stilling medfører 
og at De gerne saa Dem fritaget for denne Post. Denne Udtalelse fandt Sted
samme Dag som De holdt den af Svend Carstensen i hans Bog omtalte Tale.

Med venlig Hilsen

Frode Jensen.
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43.

JU STITS MINI STE RIET

København, den 12. Oktober 1946.

Den af Folketinget under 19. December 1945 nedsatte Kommission
i Henhold til Grundlovens § 45.

Ved Skrivelse af 3. Oktober 1946 har Kommissionen anmodet om en
Genpart af Rigspolitichef Thune Jacobsens Skrivelse af 17. Juni 1939 til Justits
ministeriet angaaende dennes Samtaler med de tyske Politifolk, General Nehe
og Ministerialrat Zindel.

Foranlediget heraf skal man hoslagt fremsende Genpart af Rigspoliti
chefens Skrivelse af 17. Juni 1939 til Justitsministeriet, hvori Rigspolitichefen
bebuder, at han ved første Lejlighed vil søge mundtlig Forhandling angaa
ende nogle af ham modtagne Informationer fra Personligheder i Udlandet.

A. L. Elmquist.

Erik Vetli.

Bilag.

AFSKRIFT

RI GSP OLl'nC HEFEN

København Y., den 17. Juni 1939.

Til Justitsministeriet.

Fra Politiinspektør Strøbech hal' jeg modtaget vedlagte Memorandum af
15. Juni 1939 vedrørende Sikkerhedspolitiets Organisation, Opgaver m. v.

Det paavises i dette Arbejde, som jeg helt kan give min Tilslutning - bort
set fra enkelte Forbehold overfor visse Enkeltheder i Bilag I vedrørende Fremmed
politiet -, at det vil være nødvendigt for at løse de med Sikkerhedspolitiets Or
ganisation og Arbejde forbundne Problemer at lægge andre Principper til Grund
end de sædvanlige og at flytte Sikkerhedspolitiets Hovedindsats til Omraader, hvor
der ikke kan ventes opnaaet de ønskelige Resultater, hvis Arbejdet ikke straks til
rettelægges med den fornødne Tilpasning efter Formaalet og Forholdene saavel
i Henseende til Arbejdsmetoder, Menneskemateriale 'Og først og fremmest de øko
nomiske Midler, der stilles til Raadighed.

Gennem mit Embede har jeg ofte Lejlighed til at etablere Føling med be
tydende Personligheder i Udlandet, saavel Poitikere som højtstaaende Embeds
mænd, og jeg føler mig foranlediget til ved Forelæggelse af nærværende Sag at
fremhæve som et Resultat af mine private Informationer, at der er Grund til, at
Hegering og Folk indstiller sig paa, at den alvorligste Situation kan opstaa i Løbet
af denne Sommer 'Og Efteraaret. Jeg vil ved første Lejlighed søge mundtlig For
handling om disse Forhold.
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44.

DEN AF FOLKE'rINGET
mER 19. DECEMBER 1945 NEDSATTE KOMMISSION

I HENHOLD TIL GRUNDLOVENS § 45.

København, den 23. Januar 1947.

Til Udenrigsministeriet.

Kommissionen tillader sig at anmode om skriftlig Besvarelse af neden
staaende Spørgsmaal snarest belejligt:

Foreligger der en skriftlig Udarbejdelse af Udenrigsministeriets Over
vejelser vedrørende Danmarks folkeretlige Stilling under den tyske Besættelse,
herunder særlig en Redegørelse for den folkeretlig begrundede Ret for den
tyske Værnemagt til selv at tage sig af Sager vedrørende Spionage, Sabotage
og »Zersetzung-P

I bekræftende Fald anmodes Udenrigsministeriet om at tilstille Kom
missionen den (eller disse) Redegørelser.

Holm.
Eigil Olsen.

,
D ENRI GS MINISTERI ET

Kobenhaon, den 23. .April 1947.

2 Bilag.

Den af Folketinget under 19. December 1945 nedsatte Kommission
i Henhold Ul Grundlovens § 45, Rigsdagen.

I en Skrivelse af 23. Januar 1947 har Kommissionen forespurgt Uden
rigsministeriet, om der foreligger en skriftlig Udarbejdelse af Udenrigsministe
riets Overvejelser vedrørende Danmarks folkeretlige Stilling under den tyske
Besættelse, herunder særlig en Redegørelse for den folkeretligt begrundede Ret
for den tyske Værnemagt til selv at tage sig af Sager vedrørende Spionage,
Sabotage og -Zersetzung-, idet Kommissionen i bekræftende Fald har anmodet
om at faa tilstillet de paagældende Redegørelser.

Saaledes foranlediget skal man herved meddele, at der ikke i Udenrigs
ministeriet er blevet udarbejdet nogen almindelig Redegørelse for Danmarks
folkeretlige Stilling under den tyske Besættelse. Derimod er der til intern
Benyttelse i Enkeltsager blevet udarbejdet en Del Referater og Responsa, i
hvilke Spørgsmaalet om Besættelsens Karakter er blevet behandlet i Tilknyt
ning til den paagældende Sag. Saaledes er Spørgsmaalet om de tyske Okkupa
tionsmyndigheders Adgang til at udøve strafferetlig Judisdiktion gjort til Gen
stand for en folkeretlig Undersøgelse i vedlagte Referat af 24. April 1940,
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affattet af nuværende Fuldmægtig, Dr. jur. ·Max Sørensen, og forsynet ms
en Paategning af Udenrigsministeriets Haadgiver i Folkeret, Dr. jur. Geoi
Cohn.

I September 1943 afgav Landsretssagfører, Dr. jur. Erik Brilel efh
Udenrigsministeriets Anmodning et Responsum hertil om visse folkeretlig
Spørgsmaal i Forbindelse med den af den tyske Øverstbefalende den 29. Augu
1943 proklamerede Undtagelsestilstand. En Genpart af dette Responsum vee
lægges ligeledes. , .

Efter endt Mbenytteise bedes Bilagene tilbagesendt til Udenrigt
ministeriet.

I en Skrivelse af 24. Marts 1947 har Kommissionen derhos udbedt si
Oplysning om, hvorvidt der i Tiden kort efter Besættelsens Begyndelse fors
ligger en Skrivelse fra det tyske Gesandtskab, hvorefter Overkommandoen mod
sætter sig, at Retsplejen ligger paa danske Hænder.

I Besvarelse heraf meddeles, at Udenrigsministeriet ikke har modtags
nogen saadan Skrivelse.

Gustav Rasmussen.

Referat.

Om Adgangen for de tyske Okkupationsmyndigheder til at udøve strafferetli,
Jurisdiktion her i Landet, saalænge Besættelsen varer, kan formentlig kun anføre
ret ufuldstændige folkeretlige Synspunkter. Den Form, hvorunder Besættelsen e
sket, adskiller sig saa væsentligt fra den i Folkeretten bedst kendte Form for Be
sætteise, Besættelse af et fjendtligt 'I'erritorium, at Slutninger fra de for denne gæl
dende Regler ikke kan drages.

Egentlige folkeretlige Regler om en krigsforende Magts Besættelse af neutral
Omraade kan næppe paavises. Under Krigen 1914-18 forekom saadan Besættele
i 3 Tilfælde, nemlig Tysklands Besættelse af Luxembourg, Entente-Magternes Be
sættelse af Saloniki og Corfu samt Japans Besættelse af Omraadet 'Omkring Tsing
tau, men kun det første af disse Tilfælde synes at frembyde en vis Analogi med der
nu skete Besættelse af dansk Omraade; selv ikke denne Analogi er dog fuldstændig
idet Besættelsen begrundedes med, at Frankrig allerede havde krænket Luxembourg!
Neutralitet, og at den derfor skete ikke blot »zur Sicherung der in unserm Betriel
befindlichen dortigen (d. v. s. in Luxembourg) Eisenbahnen gegen Ueberfålle del
Franzosen- (Telegram af 2. August 191!J: fra den tyske Rigskansler til den tYSkE
Gesandt i Luxembourg) men ogsaa »um freie Bahn Iiir weiteres Handeln zu ge
winnene (Opraab af 3. August 1914 fra Kommandanten for det 8. preussiske Arme
korps til Luxembourgs Befolkning). Det fremhævedes dog, at Besættelsen ikke betød
nogen fjendtlig Handling overfor Luxembourg.

De to andre TilfæJae skete i det udtrykkelig anforte Øjemed fra det besatte
Omraade at rette Angreb mod Centralmagterne og var derfor dels i højere Grad
kompromitterende for det besatte Omraades Neutralitet og dels forbundet med
videregaaende Indgreb i de derværende Myndigheders Beføjelser end en Besættelse,
der udelukkende har til Forrnaal at beskytte det besatte Omraade mod fjendtligt
Angreb. Nærmere Enkeltheder om de to sidstnævnte Besættelsers Konsekvenser paa
dette Omraade foreligger dog ikke. Selv bortset herfra kan der næppe af de Former,
hvorunder Besættelsen forløb i de nævnte Tilfælde, udledes generelle Regler.

Til det her rejste Spørgsmaal maa der derfor tages Stilling ud fra visse mere
almindelige Synspunkter, hvorved det dog vil være af en vis Interesse at fremdrage
de Synspunkter, der fra tysk Side under Besættelsen af Luxembourg anførtes som
Begrundelse for den dengang trufne Ordning af Jurisdiktionsspørgsmaalet, 'idet der
ialtfald ikke kan anføres antagelige Grunde for at gøre mere omfattende Indgreb i
danske Myndigheders Kompetence end der i sin Tid skete i de luxembourgske Myn
digheders Kompetence.

Visse Tilfælde giver formentlig ikke Anledning til Tvivl.
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I. Forseelser eller Forbrydelser, der af tyske Militærpersoner her i Landet
aas mod den tyske Militærmagt, maa formentlig være undergivet tysk J urisdik
l, saaledes at Lovovertrædelsen bedømmes efter tysk Ret og paadømmes af tyske
litære) judicielle Myndigheder.

Følgende Blæktilføjelse findes paa Referatet:
Forelægges Raadgiveren i Folkeret til Udtalelse.

Den 29. April 1940.
Sv.

II. Omvendt maa det være givet, at almindelige borgerlige Lovovertrædelser
aaet af Personer uden Tilknytning til de tyske Besættelsestropper og ikke rettet
i disses Interesser maa være undergivet dansk Jurisdiktion som hidtil.

Mellem disse to klare Ydertilfælde grupperer sig en Række mere eller min
tvivlsomme Mellemtilfælde.

III. Af de tyske Troppers Eksterritorialitet følger, at en Handling, der be
LS af nogen til disse hørende Personer, maa være unddraget Forfølgning ved
isk Domstol, selvom Handlingen involverer en Krænkelse af en ved dansk Lov
ning beskyttet Interesse. Danske Politimyndigheder vil i et saadant Tilfælde
me gøre vedkommende tyske Myndighed bekendt med Lovovertrædelsen og an
de om, at den maa blive paatalt, men kan ikke iøvrigt tage noget Initiativ til
LS politimæssige eller retslige Forfølgning.

IV. For Handlinger, der begaas af Personer under dansk Jurisdiktion
rigt, og som er rettet mod nogen til de tyske Tropper hørende Person eller mod
ren tysk militær Interesse, stiller Forholdet sig tvivlsomt.

a. Hvis Lovovertrædelsen har Karakter af en almindelig borgerlig Forbry
se uden politisk Motiv, som f. Eks. Berigelsesforbrydelser, Legemskrænkelser og
t vist Omfang ogsaa Æreskrænkelser. bør den formentlig forfølges for dansk
mstol og paadømmes efter dansk Ret. I en Note af 17. April 1940 har det tyske
sandtskab imidlertid anført, at tyske Militærdomstole vil være kompetente til at
adømms bl. a. Handlinger, der »sich unmitte1bar gegen die Wehrmacht, ih re
gehdrigen oder ihr Gefolge richten«, hvilket synes at omfatte ogsaa almindelige
~ger1ige Forbrydelser.

Dette Standpunkt vilde være berettiget, saafremt der var Tale om Besættelse
et fjendtligt Land. I sin Omtale af den tyske Besættelse af Belgien 1914--18

taler Amerikaneren Garner (International Law and the World War II. p. 85)
iledes følgende, der efter Sammenhængen maa forstaas som alene angaaende
sætteise af fjendtligt Omraade:

»The right of a military occupant to deprive the existing courts of their
risdietion of offences against the authority of the occupying power as well as of
'ences 'against persons belonging to his armed forces is recognized by most writers

international law, and in practice military occupants have usually acted in
cordance with this theory.«

Hvor det imidlertid drejer 'sig 'Om Besættelse af neutralt Omraade, hvis Be
kning ikke indtager en fjendtlig Holdning overfor Besættelsestropperne, synes
saadan Ordning unødigt vidtgaaende. Den blev da heller ikke i Princippet gen

mført under den tyske Besættelse af Luxembourg. Man fulgte her den Linie, at
Irbrydelsers Forfølgning og Paakendelse overlodes til de luxembourgske Myn
~heder i Tilfælde »durch die keine erhebliche militiirischen Interessen beriihrt wer
n«, hvilket Standpunkt bl. a. bekræftedes i et Brev af 30. September 1918 fra den
ske Rigskansler til den luxemborgske Regering (p. 57 i den af det luxemborgske
atsministerium udgivne officielle Aktsamling »Neutralitå du Grand-Duchå pen
.nt la guerre de 1914--18«). Den ovenfor omtalte Gruppe af borgerlige Forbrydel
r synes netop i overvejende Grad at kunne betegnes som Handlinger, der ikke
rører væsentlige militære Interesser.

Den nugældende tyske Kriegsstrafverfahrensordnung af 17. August 1938
rfatter heller ikke saadanne Handlinger. Civile Personer uden Tilknytning til
arnemagten kan kun behandles efter den derved indstiftede »Kriegsverfahren«,
afremt de begaar en af følgende Handlinger (jfr. § 2)·
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a) Spionage.
b) Franc-tireur-Virksomhed.
c) Overtrædelse af Forordninger, der af Kommandanten over et besat udenland

Omraade er givet til Sikring af Værnemagten m. v.
d) Nedbrydende Virksomhed (Zersetzung).
e) Høj- og Landsforræderi m. v.

Om der ved Siden af denne ,.Kriegsverfahren c findes en anden under Krig
forhold anvendelig Procesordning for tyske Militærdomstole, har ikke kunnet o
lyses med Sikkerhed, men synes ikke sandsynligt; hvis en saadan anden Ordnn
ikke gælder, vil tysk militær Jurisdiktion i den her omhandlede Gruppe af Sag
saaledes være uden Hjemmel i gældende tyske Forskrifter.

Det kan herved yderligere anføres, at den danske militære. Straffelov
7. Ma] 1937 ikke har anset det fornødent at inddrage disse Lovovertræd-elser und
militær Jurisdiktion i Tilfælde, hvor Danmark er i Krig. De bedømmes fortsat eft
den borgerlige Straffelov og paakendes af de civile Domstole.

Samtlige disse Omstændigheder synes at være Udtryk for, at det nu indtag!
tyske Standpunkt er unødigt vidtgaaende. Naar det yderligere fra tysk Side betone
jfr. Memorandum af 9. April 1940, 4, sidste Stk., at Besættelsen ikke har Karakt
af en fjendtlig Besættelse, er der næppe tvingende Grunde til fra tysk Side at kræ
eller fra dansk Side at yde en kraftigere Beskyttelse af tyske Militæres Person (
Ejendom end den Beskyttelse, der gives andre Personer, der opholder sig her
Landet, være sig danske eller Udlændinge, civile eller militære.

Saafremt det desuagtet maatte ønskes at udvide den strafferetlige Besky
telse af tyske Interesser i denne Henseende, vilde det muligvis være en farbar U<
vej ved en speciel Lov at give en Regel til Beskyttelse af tyske militære Persone
svarende Hl Straffelov-ens § 107, ifølge hvilken den for Legemskrænkelser, Frihed
krænkelser og Æreskrænkelser foreskrevne Straf kan forhøjes med indtil det halv
saafremt nogen af de nævnte Handlinger begaas mod et fremmed Statsoverhovs
eller Sendebud. Eventuelt kunde Regelen ligestille ogsaa andre Forbrydelser, f. Ek
Berigelsesforbrydelser, med de allerede nævnte.

b. Hvad endelig angaar Handlinger, som har til Formaal at svække de
tyske Militærmagt som saadan, f. Eks. Spionage, Sabotage og nedbrydende Virl
somhed, eller som iøvrigt modvirker Besættelsens Formaal, Handlinger, som noi
malt vil være foretaget udfra politiske Motiver, vil de i ovennævnte tyske Note ~

17. April 1940 fremsatte Krav om ogsaa i disse Tilfælde at udøve tysk milita
Jurisdiktion her i Landet være vanskeligere at imødegaa.

Under Besættelsen af Luxemborg stod den tyske Regering saaledes fast pa
d-et Standpunkt, at saadanne Handlinger var underlagt tysk Militærjurisdiktior
Det hedder herom i ovenciterede Brev af 30. September 1918 fra den tyske Higs
kansler til Luxemborgs Regering: .

,.Andererseits muss die Deutsche Regierung daran festhalten, dass wege
soleher Straftaten, wodurch deutsche militårische Interessen in erheblichem Mass
gefåhrdet werden, die Zuståndigkeit der deutschen Militårgerichte auch dann bE
griindet ist, wenn diese Straftaten von Luxemburgern auf luxemburgischem Gebis
begangen sind. Es widerspricht dies dem friedlichen Charaktør der Besetzung de
Landes keineswegs; denn es liegt im Wesen jeder militårischen Besetzung, dass sic
der besetzende Truppenkorper gegen die ihn bedrohenden Gefahren selbst z'
schiitzen hat, und zwar ·ohne Hiicksicht darauf, ob es sich um Angriffe militårische
oder anderer Art handelt. Hiernach muss grundsåtzlich fiir die Verfolgung alle
Handlungen, die geeignet sind, die militårischen Interessen der besetzenden Mach
zu schådigen, die Zuståndigkeit der deutschen Militårgerichtsbarkeit in AnsprucJ
genommen werden. c

Ifølge de ovennævnte Regler i den nugældende tyske Kriegsstrafverfahren
ordnung er de heromhandlede Handlinger endvidere underlagt den militære. Krigs
jurisdiktion uden Hensyn til, af hvem og hvor de er begaaet. Endelig staar del
danske militære Straffelov paa det Standpunkt, at Handlinger af denne Art straffe
efter den militære Straffelov, selvom de er begaaet af Personer uden Tilknytnim
til Krigsmagten, jfr. Lovens § 6 c) sammenholdt med § 34-38 og 40-42.

..



133

Det maa derfor indrømmes, at den Beskyttelse, der kan ydes af danske Dom
.e under Anvendelse af den gældende borgerlige Lovgivning ikke svarer til de
:LV, der med Rimelighed kan stilles af en Hær paa Krigsfod.

Paa den anden Side synes de tyske Krav om fuldstændig Overtagelse af
-isdiktionen i disse Anliggender mere vidtgaaende end paakrævet, og ikke i fuld
irensstemmelsa med de Forudsætninger, hvorunder den danske Regering er
Let ind paa at affinde sig med den tyske Besættelse.

Naar det nemlig i det tyske Memorandum af 9. April hetones, at den politiske
thængighed ikke vil blive antastet, synes dette naturligst at maatte forstaas saa
es, at danske Myndigheders Kompetence i Anliggender, der vedrører danske
.tsborzeres Retsstilling. ikke vil hlive begrænset mere, end den militære Situation
d Nødvendighed kræver. Saafremt man fra dansk Side gennemfører en Sær
givning, hvorved der gives tilsvarende Bestemmelser til Beskyttelse af den tyske
sr som i den danske militære Straffelov er givet til Beskyttelse af den danske
rr under Krigsforbold, skulde en Anvendelse af tysk Strafferet ikke være paa
evet for effektivt at værne de tyske Besættelsestropper mod Anslag fra Landets
folkning, og der kan formentlig fra dansk Side gives saa betryggende Forsik
ger om danske Domstoles loyale Gennemførelse af saadanne Regler, at en Hen
~gelse af Sagerne til tyske militære Retter skulde synes upaakrævet. Saafremt
Behandling efter den militære Retsplejelovs almindelige Regler, hvilken Be

ndlingsform ved særlig Lov maatte gøres anvendelig i disse Tilfælde, ikke af de
ke Myndigheder maatte erkendes at yde tilstrækkelige Garantier, kunde den
dighed overvejes som en yderligere Imødekommen af de tyske Krav isaadanne
ger at tilforordne de danske Domstole en eller flere tyske Bisiddere, der opfylder
tingelserne for at heklæde Dommersædet i en tysk Krigsret.

Den principielle Linie, der vil kunne hævdes fra dansk Side, synes, uanset
mnævnte Indrømmelser, at maatte være den, at der ikke for de tyske Besættelses
-ndighedør er nogen praktisk Nødvendighed for at unddrage danske Myndig
:ler nogen Del af deres Jurisdiktion over Personer, der ikke hører til de tyske
litære Styrker, og at dette under disse Omstændigheder derfor ikke vilde være i
id Harmoni med de fra tysk Side givne Tilsagn.

Den 24. April 1940.
M.S.

Følgende BlæktiIføjelse findes paa Referatet:
Retsgrundlaget er de Aftaler, som er truffet mellem den danske og den tyske

igaring, og hvorefter Danmark ikke har givet Afkald paa Jurisdiktionen over de
nske Statsborgere. De tyske Besættelsestropper maa derimod ifølge alm. Regler
tages at være eksterritoriale og derfor falde udenfor dansk Jurisdiktion. Dette
et nøjagtigt Udtryk for den foreliggende Retstilstand og synes at maatte fast

Ildes. Dette gælder navnlig i Betragtning af, at der hidtil ikke har vist sig prak
:ke Tilfælde, hvor denne Ordning skulde være uigennemførlig.

6. Maj 1940.
G. C.

erom er senere modtaget:
,

D E NRI GS MINI STE RIET
Ibenhavn, den 9. Marl8 _1948.

Nr. 84.A.22.
Den af Folketinget under 8. Januar 1948 nedsatte Kommission

i Henhold til Grundlovens § 45, Rigsdagen.

I Skrivelse af 18. Februar 1948 har Kommissionen under Henvisning til en Paa
gning af 6. Maj 1940 paa et Referat af 24. April 1940, hvori jeg med Hensyn til Spørgs
aalet om de tyske Okkupationsmyndigheders Adgang til at udøve strafferetlig Jurisdiktion
Italer. at Retsgmndlaget er de Aftaler. som er truffet mellem den danske og den tyske
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Regering, udbedt sig en Udtalelse fra mig om, hvorledes man fra Ministeriets Side denga
opfattede det nævnte Udtryk »Aftaler«, idet det overfor Kommisisonen bl. a. af daværen
Udenrigsmlulster, Dr, phil. P. Munch stærkt er blevet betonet, at man dengang ikke ønske
at komme ind i noget, der havde Karakteren af en Overenskomst, ikke havde sluttet nog
Aftale, men vel havde bøjet sig for Kendsgerningerne den 9. April 1940.

Saaledes foranlediget tillader jeg mig at meddele, at jeg, sanvidt jeg erindrer, i d
paagældende Udtalelse ved Udtrykket »Aftaler« ikke tænkte paa udtrykkelige Aftaler
skriftlig eller mundtlig Art om Jurisdiktionens Udøvelse, men paa den Ordning. som unt
danske Myndigheders Medvirken var etableret ved Besættelsen. Det jeg mente, der juridi
maatte lægges Vægt paa, var . at Danmark ikke ved nogen Aftale havde givet Afkald p
Jurisdiktionen over danske Undersaatter, og at disse derfor maatte være de danske M)
digheders Jurisdiktion underkastet i Analogi med Bestemmelsen i Art. 43 i Ilegleuien
til den 4. Haag-Konvention af 18. Oktober 1907, hvorefter de i Landet gældende Love sl
respekteres.

Georg eohn,

~ESPONSUM

Ved et mig den 11. ds. overleveret Promemoria af s. D. har det he
Ministerium udbedt sig en Redegørelse fra mig for :
1. de folkeretlige Virkninger med Hensyn til Danmarks Stilling i Forhold

Besættelsesmagten og andre Stater af den af den tyske Øverstbefalende dl
29. August 1943 under Henvisning til (s im Sinne der«) Landkrigsreglements
Art. 42-56 proklamerede Undtagelsestilstand,

2. hvilken Gyldighed de af den tyske General under Undtagelsestilstanden u
stedte Anordninger vil have efter Undtagelsestilstandens Ophør.

Saaledes foranlediget skal jeg forsøge i det følgende efter bedste Evne
besvare de mig stillede Spørgsmaal:

ad Spørgsmaal 1.

A. Besvarelsen af Spørgsmaalet om de folkeretlige Virkninger med Hensj
til Danmarks Stilling i Forhold til Besættelsesmagten af den af den tyske Øvers
befalende d. 29. August d. A. proklamerede Undtagelsestilstand forudsætter,
man gør sig klart, hvorledes dette Forhold var, inden Undtagelsestilstanden pr
klarneredes.

Med Hensyn hertil har jeg i min i »Nordisk Tidsskrift for internation
Ret- 194.0, pag. 259 ff. offentliggjorte Afhandling »Militær Besættelse c, til hvilkr
der henvises, gjort Rede dels for Forskellen mellem Erobring og Besættelse, de

, for Forskellen mellem krigerisk Besættelse - occupatio bellica - og fredel
Besættelse - occupatio pacifica - hvorhos jeg har karakteriseret den tyske B
sætteIse af Danmark som en Besættelse af sidstnævnte Art, jfr. om de for E
saadan gældende Regler nærmere nedenfor.

Til det i fornævnte Afhandling anførte maa endnu føjes, at den tyske B
sætteIse, uagtet den dels som foretaget i aabenlys Strid med den kort i Forveje
afsluttede dansk-tyske Ikke-Angrebspagt, dels som en grov Krænkelse af Dal
marks Neutralitet, var et flagrant Retsbrud, dog bragtes paa et overenskorns
mæssigt eller dog quasi-overenskomstmæsisgt Grundlag derved, at en dansk No
af 9. April 1940 - samtidig med at protestere mod Besættelsen som saadan 
under Henvisning til en Udtalelse i et s. D. overrakt tysk Memorandum om, l

Rigsregeringen hverken nu eller i Fremtiden havde til Hensigt at antaste Dal
marks territoriale Integritet eller politiske Uafhængighed, akkviescerede ved BI
sættalsen og i Verbalnote af 30. April 1940 erklærede, at man ansaa dels Merm
randum'et af 9. April 1940, dels en samme Dag til Udenrigsministeriet afleven
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3k :tAufzeichnung.. »als die Grundlage filr den jetzt bestehenden Zustand .., jfr.
saa Cirkularnote til samtlige Gesandtskaber og udsendte Konsuler af 6. Maj
40: »P aa dette Grundlag har de to Regeringer opnaaet Forstaaelse om et op
gtigt og loyalt Samarbejde til Løsning af alle Opgaver, der opstaar af den nye
tuation e ,

Spørgsmaalet bliver herefter, om Proklamering af Undtagelsestilstanden
'n 29. August d. A. har gjort nogen Forandring i det saaledes tilvejebragte
irhold mellem de to Lande.

En saadan maatte formentlig bestaa enten deri, at den hidtidige occupatio
icifica ved de den 29. August indtrufne Begivenheder skulde være blevet for
.ndlet til en occupatio bellica, eller deri at det overenskomstmæssige Grundlag,
ia hvilket Tilstanden var bragt, maa anses for bortfaldet.

Med Hensyn til det førstnævnte af disse to Sperqsmaal forudsætter For
mdlingen af den hidtidige occupatio pacifica til en occupatio belIica Etablering

Krigstilstand mellem de to Parter. Afgørende for om en saadan foreligger er
rt, om en af Parterne, respektive begge, har tilkendegivet den anden sin Hensigt
. at etablere saadan Tilstand. Formen herfor behøver ikke nødvendigvis at være
l Krigserklæring, men kan ogsaa være »concludente Fakta e , Da det er in con
s o, at der ingen Krigserklæring foreligger fra nogen af Siderne, kan Under
igelsen begrænses til Spørgsmaalet om, hvorvidt der i Forbindelse med de den
l. August d. A. indtraadte Begivenheder skulde foreligge andre Handlinger fra
in ene eller den anden Parts Side, der skulde kunne tages som Udtryk for, at
m ene af de to Stater havde til Hensigt at etablere Krigstilstand i Forholdet til
in anden.

Fra dansk Side foreligger ikke nogen Handling, af hvilken en saadan
ilkendegivelse kan udlæses. Regeringen har saa langt fra at nære noget Ønske
n at etablere Krigstilstand i det længste søgt at bevare Forholdet paa det tidli
sre tilvejebragte Grundlag og er herved i Henseencle til at søge at undertrykke
lod Okkupanten rettede Tilkendegivelser af Partitagen i Krigen gaaet langt videre,
Id den efter gældende Folkeret er pligtig til, ide t der efter denne vel bestaar
ligt for Staten til at vise Upartiskhed, men ikke Pligt for denne til at paalægge
'orqerne at vise samme Holdning. Selvom der imidlertid ikke foreligger nogen
ansk Statsakt, der kan give Udtryk for Ønsket om at etablere Krigstilstand i
'or hold til Okkupanten, kuncle en saadan tænkes tilkendegivet ved en Folkerejs
ing, en saakaldt »levee en masse e , Til Trods for den Genklang, de mod Okku
anten rettede Sæbotagehandlinger m. m. ube strideligt har fundet i vide Kredse
f Befokningen, er dette dog ikke paa nogen Maade tilstrækkeligt til i retlig
lenseende at kunne sidestilles med en »levee en masse .., hvortil kræves aktiv
.rigsførelse fra saa at sige hele Befolkningen (s Mand af Huse ..) mod den fjendt
ge Magt. Noget saadant har som bekendt intet Øjeblik foreligget, hvad der da
eller ikke har været paastaaet fra tysk Side, hvor man ogsaa synes at anerkende
en danske Regerings Kode Vilje til at bekæmpe Sabotage m. v., idet der ved
rndtagelsestilstandens Proklarnering blot henvistes til dens manglende Evne
ertil.

Heller ikke den Modstand, der visse Steder gjordes af Tropperne ved den
anske Hærs og Flaades Afvæbning, kan involvere en Tilkendegivelse af Krigstil
tand. Om denne Modstand gælder det samme som om den Modstand, der blev
'jort den 9. April: Det drejer sig ikke blot om en ganske ringe, men navnlig ogsaa
m en uorganiseret, specielt en ikke beordret Modstand, der følgelig ikke kan være
Jdtryk for Statens Villie.

Selvom der sanledes ikke fra dansk Side foreligger nogen Tilkendegivelse
if , at der skulde bestaa Krigstilstand mellem Danmark og Tyskland, er det jo
nuIigt, at de den 29. August indtraadte- Begivenheder er Udtryk for en saadan
Wkendegivelse fra tusk Side. Noget skriftligt herom foreligger ikke. Hverken
len Note, hvorved Undtagelsestilstanden notificeres den danske Regering, eller
len til Befolkningen rettede Proklamation nævner noget om, at man fra tysk
Side skulde have til Hensigt at etablere Krigstilstand mellem de to Lande. En
:aadan Hensigt maa derfor, hvis den skal kunne antages at foreligge, kunne ud
æses af »concludente Faktae , I denne Henseende kan navnlig den Øverstbefalen-
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des Henvisning til det efter sin Ordlyd kun for occupatio beUica gældende Lane
krigsreglements Art. 42-56, Afvæbningen og Opløsningen af den danske Hær, o
Okkupantens Overtagelse af den udøvende Magt og visse i Forbindelse herme
staaende Forhold komme i Betragtning. Henvisningen til Landkrigsreglementet ka
man næppe tillægge en saa vidtgaaende Betydning. I den Note, hvori den tYSN
Øverstbefalende notificerer Stats- og Udenrigsminister Scavenius Undtagelsesti
standens Indførelse, hedder det, at den er proklameret »im Sinne der Artile
42-56 der Haager Landkriegaordnung« . Dette oversætter Proklamationens dar
ske Tekst - urigtigt - ved »i Henhold til«. Dette gør imidlertid en meget væsentli
Forskel. Havde der virkelig staaet »i Henhold til e, d. v. s. »unter Bezugnahm
auf« el. L, havde der været Tale om en en direkte Henvisning til Landkrigsrag
lerne, der snarere havde kunnet involvere en Tilkendegivelse fra tysk Side af, E
der nu forelaa Krigstilstand. Udtrykket s im Sinne der« giver derimod formentli
Udtryk for, at man fra tysk Side er klar over, at L. K. R., der efter sin Ordly
kun har Sigte paa Krigstilstand. ikke direkte men kun analogisk finder Anver
delse paa Forholdet. Rigtigheden af denne Opfattelse bestyrkes paa formentli
afgørende Maade ved, at de to af den tyske Øverstbefalende d. 4. September d. j.
udstedte Forordninger begge betegner sig som udstedt i Henhold til Analoaie
af L. K. R., d. v. s. at man netop mener, at der ikke bestaar Krigstilstand meller
dem, thi hvis dette var Tilfældet, var der jo ingen Grund til at bruge Udtrykke
im Sinne der« eller tale om Analogi.

En Tilkendegivelse fra tysk Side af, at der bestaar Krigstilstand meller
de to Lande, kunde dernæst tænkes at ligge i den danske Hær og Flaades Aiuæb
ning og Opløsning. Det kan dog næppe antages. at dpttp Skridt skulde værp Udtry
for. at man fra tysk Side anser sig for at være i Krigstilstand med Danmarl
Ganske vist maa Afvæbningen antages at være motiveret i hvert Fald delvis me
Ønsket om at sætte den danske Hær ud af Spillet som Støttefaktor under e
eventuel fiendtlia Invasion. men at døn sanledes betrastes som potentiel F'iandr
er formentlig ikke tilstrækkeligt til at konstituere en Tilkendegivelse fra tvsk Sid
af Krigstilstand. Det dreier sig her om pn Sikkerhedsforanstaltning, som man hlo
maa undre sig over. at Okkupationsmagten ikke traf allerede den 9. April, da del
formentlig havde vakt langt mindre Irritation.

Snarere end i de netop berørte Forhold kunde man deri, at Okkupations
magten - efter Notens Ordlyd at dømme. [Ir, Udtrykket »damit«, som Led i sel»
Unduutelsesiiietanden» Etab7ering - ocerittaer 11(>7e den udøvende Magt og samti
die ved at anmode om, at det maa blive meddelt Regeringens Medlemmer, at dere
Beføjelser derved maa betragtes som ophørt, saa at sige aisæiier Reneringen O!
dermed afskærer Kongen fra at udøve sine forfatningsmæssi!1e Funktioner, se e
Udtryk for Etablering af Krigstilstand. Den folkeretlige Berettigelse af detf
Skridt er højst tvivlsomt, ifr. nedenfor under Besvarelsen af Spørzsmaal II, mer
det kan dog næppe fortolkes som værende Udtryk for et Ønske fra Okkupanten:
Side om at etablere Krigstilstand mellem de to Lande, Hr. herved ozsaa, at der
diplomatiske Forbindelse mellem dem efter den 29. August stadig bestaar i sammi
Former som i Tiden mellem den 9. April 1940 og nævnte Dato.

Det andet af de foran nævnte Sperqsmaat; nemlig hvorvidt Undtagelsestil
standens Proklarnering og de dermed i Forbindelse staaende Forhold hal' ændre
noget med Hensyn til det overenskomstmæssige Grundlag, paa hvilket Okkupatio
nen som nævnt var blevet bragt, maa derimod formentlig besvares bekræftende.

Medens det fra tysk Side afgivne Tilsagn om, at man ikke har til Hensig
hverken nu eller i Fremtiden at antaste Danmarks territoriale Integritet ellei
politiske Uafhængighed. som en ensidig, uopfordret og uden at den gjordes bejin
get af nogen anden Holdning fra dansk Side, end at der ikke gjordes militær
Modstand mod Besættelsen, afgivet Villieserklæring fra tysk Side antagelig stadig
maa være i Kraft, maa det fra dansk Side givne Tilsagn om, at man akkviescereds
ved Besættelsen, anses for at have været betinget af, at denne gennemførtes i de
dengang aftalte Former. d. v. s. at den danske Regering beholdt, som det heddel
i Cirkularnoten af 6. Maj 1940, »Ledolsen af alle Forhold i Landets. Dette 'I'il
sagn maa derfor anses for at være bortfaldet med Okkupationsmagtens Overtagelse
af den udøvende Magt. (Fra tysk Side vil man formentlig heroverfor hævde, a1
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li'ol'udsætningen for, at den danske Regering beholdt Ledelsen, var, at den var i
ltand til at opretholde Ro og Orden, og at Okkupationsmagten, naar den ikke saa
ig i Stand dertil, selv maatte overtage denne Opgave, jfr. herom nedenfor under
3esvarelsen af Spørgsmaal II, hvor den folkeretlige Berettigelse af Okkupantens
Ivertagelse af hele den udøvende Magt vil blive gjort til Genstand for nærmere
Jndersøgelse) .

J eg kommer saaledes med Hensyn til Besvarelsen af det første af de af det
~øje Ministerium stillede Spørgsmaal til det Resultat, at Undtagelsestilstandens
'ndtereise forsaavidt ikke har gjort nogen Forskel i Forholdet til Okkupations
naqien, som der stadig hersker Fredstilstand mellem de to Lande, d. v. s. at Be
æiielsen ogsaa efter Undtagelsestilstandens Indførelse principielt maa betragtes
om. en occupatio pacijica, blot at denne ikke længere kan anses for at være regu
eret ved Overenskomst.

Da der i Folkeretten ikke findes særlige Regler om occupatio pacifica, maa
m saadan bedømmes udfra det Grundsynspunkt, at der hersker Fredstilstand mel
em Okkupant og okkuperet, d. v. s. at Forholdene i Fredstid i alle Tilfælde skal
Tære det principielle Udgangspunkt, fra hvilket der kun gøres de for Opnaaelse
tf Besættelsens Formaal strengt nødvendige Undtagelser, der i Tvivlstilfælde qua
Jndtagelser efter almindelige Fortolkningsregler maa fortolkes snævert og i intet
l'ilfælde kan gaa ud 'over det i det til Haagerkonvention IV/1907 knyttede Land
crigsreglement (i det følgende citeret som L. K. R.) Afsnit III opstillede Regler 'Om
nilitær Myndighed paa den fjendtlige Stats Territorium, der i Mangel af positive
legler om occupatio pacifica finder analogisk Anvendelse paa denne som absolut
\1aksimum for de Krav, Okkupanten kan stille.

At Proklameringen af Undtagelsestilstanden saaledes, selvom den har med
'ør t en betydelig Gradsforskel i Forholdet mellem Okkupant og okkuperet, dog ikke
lal' medført nogen Væsensforskel i Forholdet, baserer jeg foruden paa det foran
rm Begivenhederne den 29. August anførte og den fortsatte Opretholdelse af den
liplomatiske Forbindelse mellem de to Lande, paa det retlige afgørende Faktum,
lemlig den faktiske Magts Overgang til Okkupanten. Dette Faktum indtraadte den
l. April og ikke den 29. August, og det er derfor den førstnævnte Dato, at væsens
'orskellen i Forholdet mellem de to Lande indtræder, medens det den 29. August
ndtraadte blot er en videre Udvikling af en tidligere indtraadt Situation. Naar
lette ikke almindeligt erkendes, er @runden hertil formentlig bl. a., at de tilvante
Styreformer indtil Undtagelsestilstandens Indførelse kunde bevares. Dette er imid
.ertid ikke afgørende, thi selvom man ikke deler den Opfattelse, at den danske
R.egering i Tiden efter den 9. April kun rent formelt havde sin Handlefrihed, men
.værtimod erkender, a t den, bortset fra de Forhold, den var gaaet ind paa at
ordne efter tysk Ønske, virkelig havde »Ledelsen af alle Forhold i Landet c , var
lette dog fra det Øjeblik, da den faktiske Magt ilfLandet gik over til Okkupanten,
cun »precario«, saaledes som det viste sig baade ved Statsministerskiftet i Maj
1942 og - navnlig - ved Regeringsomdannelsen i November s. A.

B. Spørgsmaalet om de folkeretlige Virkninger (af Undtagelsestilstanden)
med Hensyn til Danmarks Forhold til andre Stater af den af den tyske øverst
befalende den 29. August proklamerede Undtagelsestilstand er i alt væsentligt im
plicite besvaret ved det under A. anførte. Naar Undtagelsestilstandens Proklarne
ring 'opfa ttes blot som en Ændring af den Maade, paa hvilken Besættelsen gen
nemføres, men ikke af dennes principielle Karakter, medfører den formentlig ikke
nogen Forandring i Danmarks Stilling til andre Stater i Relation til den Situation,
aer i saa Henseende forelaa i Tiden mellem den 9. April 1940 og den 29. August
194::3. Danmark kan derfor efter min Opfattelse nu som før opretholde diplomatisk
Forbindelse med andre Stater, ligesom det formentlig fortsat kan hævde, at det
principielt er en neutral Stat, selvom dets Territorium som besat af en af de
k.r igsfør ende maa henregnes til Krigsskuepladsen i dette Ords folkeretlige Bemær
k.else.

Selvom Kongen, efter at Ministeriet er ophørt at fungere, anser sig for
afskaaret fra at udøve saadanne forfatningsmæssige Funktioner, hvortil Med
underskrift af en Minister kræves, maa det være muligt fortsat at akkreditere ham
som Landets Statsoverhoved Gesandter , fra andre Stater, eller dog i hvert Fald
18
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at lade de Gesandter, der allerede har overrakt ham deres Akkreditiver, fortsætte
deres Funktion: Kongen kan allerede af den Grund, at der ikke bestaar Krigstil
stand mellem Danmark og Tyskland, ikke, som man undertiden hører det paa
staaet, paa nogen Maade betragtes som Krigsfange, saaledes som f. Eks. Kong
Leopold af Belgien, jfr. herved at de foran Kongens Bolig opstillede tyske Vagt
poster opfattes, efter Forlydende, .Ira tysk Side som en Æresvagt og ikke som en
Sikkerhedsvagt.

Hvilke Indskrænkninger der end som. Følge af Manglen paa Regering
maatte bestaa med Hensyn til Kongens statsretlige Funktioner, jfr. herom straks
nedenfor, er hans folkeretlige Stilling efter mit Skøn principielt den samme som i
Tiden mellem den 9. April 1940 og den 29. August 1943. Betragter Kongen sig
f. Eks. paa Grund af, at der staar tyske Vagtposter foran hans Bolig, som Krigs
fange, resp. som interneret, er der her Tale om et »frivilligt Fangenskah«, resp.
en frivillig Internering, d. v. s. om en Demonstration fra Kongens Side af lignende
Art som Pavens »Fangenskab« i Vatikanet i Tiden fra 1870 til 1929.

Naar visse danske diplomatiske Tjenestemænd i Udlandet af det den 29.
August passerede har følt sig foranlediget til at forbeholde sig deres Handlefrihed
overfor Ordrer fra det danske Udenrigsministerium, beror dette formentlig paa
en Fejlvurdering af den foran berørte Art af den Handlefrihed, den danske Rege
ring siden den 9. April 1940 har været i Besiddelse af: Forskellen mellem om de
paagældende Tjenestemænd modtager deres Ordrer fra en dansk Udenrigsmini
ster, hvis Handlefrihed, selvom den i Enkeltheder ikke kontrolleres, dog generelt
er begrænset af, at hans Dispositioner ikke strider mod Okkupationsmagtens In
teresser, eller via Direktøren i Udenrigsministeriet, hvis Handlefrihed er begræn
set paa nøjagtig samme Maade, synes ikke at være tilstrækkelig til at kunne be
grunde en Ændring i de paagældendes Holdning.

(Statsretlig Excurs: Skønt det egentlig falder udenfor de stillede Spørgsmaal,
vil det dog maaske i Forbindelse med Omtalen af Kongens Stilling ikke være una
turligt under Hensyn til den nær» Forbindelse mellem den folkeretlige og den
statsretlige Side af denne, paa dette Sted at give en kort statsretlig Excurs. Naar
Kongen f. T. er afskaaret fra at udøve sine forfatningsmæssige Funktioner, er
dette først og fremmest en Følge af, at han er uden de Ministre, gennem hvilke han
alene kan udøve de almindelige Regeringsbeføjelser. Denne Hindring for Kongens
Udøveise af sine forfatningsmæssige Funktioner kan ikke ryddes til Side uden
Kongens egen Medvirken. En Vanskelighed ved at opnaa denne vil det være, saa
fremt Kongen betragter sig mere eller mindre som berøvet sin personlige Frihed,
fordi der foran hans Bolig er posteret tyske Vagtposter. Denne Vanskelighed havde
maaske kunnet ryddes til Side udfra følgende Ræsonnement: Hvis det er rigtigt,
at de tyske Vagtposter foran Kongens Bolig ifølge tysk Opfattelse er en »Æres
vagt- og ikke en Sikkerhedsvagt, d. v. s. at de skulde kunne opfattes som en Af
løsning for de Vagter, der som en særlig Æresbevisning overfor Kongen i hans
Funktion af øverste Krigsherre sædvanlig stilles foran Kongens Bolig af det

.danske Militær, jfr. herom Berlin: Statsforfatningsret 1. 1937 pag. 265, kunde
man maaske komme ud over denne Vanskelighed ud fra det Ræsonnement, at
Kongens militære Funktion efter Opløsningen af den danske Hær og Flaade er
blevet uden Genstand, hvorved Forudsætningen for , at der overhovedet skal staa
militær Vagt foran Kongens Bolig, er bortfaldet, saaledes at Vagten - hvis man
endelig vil opstiJ1.e en saadan - i Virkeligheden bør være civil Politivagt af danske
Betjente, svarende til Kongens civile Funktion af Indehaver af den udøvende
Magt, en Egenskab, der maa antages stadig at bestaa, da det, uanset de henyttede
Udtryk, formentlig kun er Utleuelsen af denne, der ved Undtagelsestilstandens Pro
klamering midlertidig er gaaet over til Okkupanten. (En Sondring mellem en og
samme Persons militære og civile Egenskaber er saavidt jeg ved gjort f. Eks. for
saavidt angaar Direktøren i Krigsministeriet, hvis Funktion af General er »en
suspens«, men hvis Funktion af Direktør i Krigsministeriet fortsættes, formentlig
netop med den Konsekvens, at de særlige Æresrettigheder, som Generalen har
Krav paa, er suspenderet, medens de Rettigheder, der knytter sig til Direktør
stillingen, bevares).
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Kunde en Ombytning af den tyske Militærvagt foran Kongens Bolig med
dansk Politivagt bevirke, at Kongen ikke længere ansaa sig for berøvet sin per
sonlige Frihed, var i hvert Fald denne Hindring for at opnaa Kongens Medvirken
til at komme ud af det nuværende statsretlige Dødvande bortryddet, forsaavidt
som ingen - virkelig eller formodet - Begrænsning i Kongens personlige Handle
frihed da længere vilde forhindre ham i at udnævne en ny Regering og afskedige
den forrige i Henhold til' dens derom den 29. August fremsatte Begæring, jfr. at
det ifølge dansk statsretlig Praksis er den tiltrædende Statsminister, der kontra
signerer sin Forgængers Afskedsbevilling. En eventuel ny Regering kunde i og
for sig dannes paa et Initiativ fra Kongens Side, jfr. Grundlovens § 13, hvad der.
fnrsaavidt vilde være det naturlige, som det formentlig netop er Kongemagtens
Opgave at sikre Kontinuiteten i Landets Styre under Forbold, hvor denne som nu
trues af Afbrydelse. Kan et saadant Initiativ imidlertid ikke ventes, f. Eks. fordi
Kongen, saaledes som han ved tidligere Lejligheder har gjort, ønsker at følge
Rigsdagen, kunde man maaske med Udnyttelse af, at Rigsdagen ifølge Grund
loven, ogsaa uden at være indkaldt af Kongen, skal træde sammen den 5. Oktober,
lade denne Bestemmelse (der som rent formel formentlig ikke rammes af Møde
forbudet, eller i hvert Fald med Okkupationsmagtens Samtykke kunde undtages
fra dette - den her antydede Ordning forudsætter jo en Aftale med denne -)
ske Fyldest og derpaa lade Rigsdagen f. Eks. paa Præsidiets Forslag vedtage en
Adresse til Kongen om at udnævne et Forretningsministerium ad modum Mini
steriet Friis 1920, bestaaende f. Eks. af de nuværende Administrationschefer med
en fra alle Sider anerkendt udenforstaaende Personlighed som Statsminister.

Om noget saadant er ønskeligt, respektive gennemførligt, er et politisk, re
spektive et takLisk Spørgsmaal, hvis Besvarelse falder udenfor de mig stillede
Spørgsmaal. Jeg har blot i Forbindelse med Omtalen af Kongens Retsstilling til
ladt mig at pege paa visse Muligheder indenfor Grænseomraadet mellem Stats- og
Folkeret for at komme ud af det nuværende statsretlige Vacuum paa en Maade,
der set fra et dansk Syuspunkt rent personligt forekommer mig at være at fore
trække saavel for den nuværende Ordning, der i Længden er uholdbar, som navn
lig ogsaa for en af Okkupationsmagten indsat kommissarisk Regering) .

ad Spørgsmaal II.
Med Hensyn til det andet af de stillede Spørgsmaal, nemlig Spørgsmaalet

om Gyldigheden efter Undtagelsestilstandens Ophør af de af den tyske øverst
befalende under denne udstedte Forordninger, maa det formentlig blive afgørende
for Besvarelsen af dette, hvorvidt de paagældende Forordninger, der savner en
hver Forbindelse med dansk konstitutionel Ret og alene afleder deres Gyldighed
fra Folkeretten, er overenstemmende med .denne, thi selvom Danmark ikke som
forskellige andre Stater, saaledes f. Eks. U. S. A., visse andre amerikanske Stater,
Tyskland iflg. Weimar forfa tningens Art. 4, Frankrig, Holland og i et vist Om
fang England, har gjort Folkeretten til Bestanddel af den nationale Ret , er den
dog ogsaa efter dansk Retsopfattelse gældende Ret (jfr. herom Alf Ross : Lærebog
i Folkeret, pag. 77, og Axel Møller: Folkeret 1. Udg., 1933, pag. 9, navnlig Noterne
4 og 5).

Spørgsmaalet om hvorvidt de af den tyske Øverstbefalende udstedte For
ordninger pr gyldige ifølge Folkeretten, afhænger i første Instans af, om Prokla
meringen af Undtagelsestilstanden overhovedet er folkeretsmæssig, og dernæst af,
om Generalen ved Udstedelsen af de paagældende Forordninger har holdt sig in
denfor den Kompetence, de folkeretlige Rpgler giver ham.

I L. K. R. Art. 42 bestemmes det, at Okkupanten, naar den lovlige Magt
faktisk er gaaet over i Hænderne paa ham, tager »alle de Forholdsregler, der
beror paa ham,e for saa vidt muligt at genoprette og sikre den offentlige Orden
og det offentlige Liv, d. v. s. at det overlades til Okkupantens frie Skøn som den i
saa Henseende ansvarlige at bestemme, hvilke Forholdsregler han vil træffe,
derunder om han vil lade den siddende Regering fortsætte, tage en anden Rege
ring af Statsborgere fra det besatte Omraade, selv overtage Regeringen etc. etc.
Gaar han derved udover sin folkeretlige Beføjelse, er der intet Retsmiddel herimod,
saalængs Besæteisen varer : Først naar Besættelsen en Gang er ophørt, kan der gøres
Krav paa Oprejsning hos Okkupanten ad, sædvanlig Vej.
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Ved Udnyttelsen af disse meget vidtgaaende Beføjelser for Okkupanten maa
det imidlertid erindres, at L. R. K. forudsætter Krigstilstand mellem Okkupant og
okkuperet og kun analogisk, d. v. s. som Nødhjælp, naar alle andre Regler svigter,
finder Anvendelse paa occupatio pacifica. I første Række maa paa denne anven
des det foran definerede Synspunkt: at der bestaar Fredstilstand mellem Okkupant
og okkuperet, og at derfor Forholdene i Fredstid kun bør fraviges, hvor det er
absolut nødvendigt af Hensyn til Besættelsens Gennemførelse i Overensstemmelse
med dens Formaal. .

Selvom Okkupanten er berettiget til, naar han skønner det nødvendigt, at
.stramme Kravene ogsaa til en fredelig Besættelse, kan han ikke, hvor Talen er
om en occupatio pacifica, anses for berettiget til at gaa til Maksimum, hvor dette
ikke er absolut nødvendigt, men bør erindre sig, at der bestaar Fredstilstand mel
lem ham og den okkuperede, hvorfor der ikke bør stilles samme Krav som under
Krigstilstand. Det er særlig med Hensyn hertil, at der til Trods for, at L. K. R.
finder analogisk Anvendelse ogsaa paa occupatio pacifica, er en Forskel mellem
de to Arter af Besættelse, der for dem, der ved Forhandling med Okkupanten skal
prøve »to make the best af it«, er af ikke ringe Værdi, da det naturligvis er af
Betydning med fuld folkeretlig Føje at kunne procedere paa, at Forholdene prin
cipielt skal være som i Fredstid, i Stedet for at starte Proceduren udfra det langt
svagere Udgangspunkt: at de skal være som i Krigstid, hvorved man begynder
ved det, der ellers bliver yderste Maksimum, nemlig de i L. K. R. indeholdte
Regler.

At Okkupationsmagten, efter at den danske Regering ved Note af 28. Au
gust 1943 havde erklæret, at den ikke fandt det rigtigt at medvirke til Gennem
førelsen af de af Okkupanten s. D. i en Form, der i hvert Fald nærmer sig Ulti
maturnmets, stillede Krav, af Hensyn til Krigsforelsen og sin egen Sikkerhed, d. v. s.
Hensyn, der klart falder indenfor Besættelsens Formaal, selv paatog sig Gennem
førelsen af de ønskede Foranstaltninger og for paa effektiv Vis at kunne gennem
føre disse proklamerede Undtagelsestilstand i hele Landet, kan, som Forholdene
havde udviklet sig, næppe med Rette kritiseres udfra et folkeretligt Synspunkt.
Som allerede nævnt, har Okkupanten nemlig ifølge L. K. R. Art. 43 Ret - og
Pligt -til at tage alle de Forholdsregler, som beror paa ham, for saa vidt muligt
at genoprette og sikre den offentlige Orden og det offentlige Liv. Ordet »genop
rette- er formentlig kommet ind i Konventionen, fordi denne har for øje en Be
sættelse, hvor den offentlige Orden som Følge af krigeriske Handlinger tænkes
forstyrret. Forholdet kan imidlertid være det samme, hvor denne Orden forstyr
res f. Eks. derved, at vide Kredse af Befolkningen, saaledes som det var Tilfældet
her i Landet, understøtter eller ved Passivitet medvirker til mod Okkupanten
rettet fjendtlig Virksomhed i Landet, hengiver sig til Strejker, Gadeoptøjer ad
modum Odense etc. Fauchille udtaler saaledes (Traitå II pag. 21R), at »L'occupant
a le droit et le døvoir envers lui-mårne de prendre toutes les mesures affårentes
å sa propre securitå, et de ne pas admeibre une resisianae de la population qui
pourrait meitre en peril les advantages par lui obienus« (udh. her). Selvom den
Tilstand, der forelaa her i Landet umiddelbart forud for Undtagelsestilstandens
Proklamering, som foran omtalt ikke kan kaldes noget »levee en masse- og følge
lig ikke kan konstituere Krigstilstand. maa den dog vistnok siges at komme saa
nær som muligt til en »råsistance- fra Befolkningens Side af den af Fanehille
omhandlede Art og berettiger følgelig Okkupanten til at træffe de fornødne For
anstaltninger til Varetagelsen af sin Sikkerhed.

Herved synes Okkupationsmagten ved at overtage hele den udovende Magt
at være gaaet væsentligt videre end nødvendigt. Det havde, saavidt jeg kan skønne.
for Opnaaelsen af det af Okkupanten tilstræbte Forrnaal været tilstrækkeligt, at
han havde overtaget denne saa vidt, at han selv kunde forfølge og ved Standret
paadømme Sabotagehandlinger m. m., direkte rettet mod Værnemagten resp. den
nes Materiel eller mod saadanne Indretninger som Fæstningsværker, Jernbaner,
Telefon, Telegraf etc., der tjener Okkupantens Formaal med Besættelsen, saaledes
at disse Handlinger ogsaa, hvor de blev begaaet af danske Statsborgere, forfulgtes
og paadømtes af tyske Krigsretter, jfr. herved Fauchille, 'I'raite II pag. 227: »....
les habiLants du pays occupe ne sont pas soumis aux lois penales de l'Etat envahis-
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seur , sauf en ce qui conserne la repression (udh. her) des crimes et des dålits
rommis contre l'armåe envahissante, ses officiers, ses soldats- og eventuelt i For
lindeise hermed via den danske Regering have udstedt Strejkeforbud m. m., hvad
:tegeringen i Bemyndigelsesloven havde fuld Hjemmel til at gøre, og hvorved der
'ormentlig ikke vilde have været større Betænkelighed, men for at kunne bekæmpe
Sabotage m. m. at overtage hele den udøvende Magt - bl. a. altsaa ogsaa rent
.øbende Skridt som f. Eks. Udnævnelse af Professorer og Bevilling af Laan til
Statshusmænd for at nævne et Par extreme Eksempler - turde være ganske
rrimeligt. Noget Krav herom findes da heller ikke blandt Rigsregeringens Krav
tf 28. August, ligesom det formentlig ogsaa er et Udtryk for, at Okkupanten selv
nener at være gaaet for vidt, at Overtagelsen af den udøvende Magt hidtil synes
at være af ret formel Natur, for saa vidt angaar alle andre Spørgsmaal end netop
Bekæmpelsen af de forannævnte Forhold, jfr. at Administrationen stadig ledes
af sine sædvanlige Chefer, uden at der i Centraladministrationen er indsat tyske
Kontrollører o. l.

Naar Ullmann (Volkerrecht § 183 pag. 445) udtaler, at Okkupanten ikke
maa ændre eller endnu mindre undertrykke den retlige Organisation paa det
besatte Omraade, saaledes som den er opbygget ved den eksisterende Lovgivning,
eller afbryde det administrative Apparats Funktioneren, kan noget saadant derfor
formentlig endnu ikke siges at være sket, og det turde derfor være en dansk Inter
esse af første Orden snarest at udnytte dette heldige Tilfælde til snarest paany
at Iaa den udøvende Magt - bortset formentlig fra den nævnte specielle Juris
diktion - over paa en dansk Regerings Hænder.

Naar Okkupationsmagten ved Overtagelsen af hele den udøvende Magt er
gaaet væsentligt videre end Besættelsens Formaal kræver og herved har gjort sig
skyldig i et Brud paa Reglerne om Besættelse, er det tænkeligt, at han vil begrunde
iette med, at hans Fremgangsmaade er berettiget, ikke efter Besættelsesreglerne
i og for sig, men som Repressalie. Anvendelsen af dette Synspunkt forudsætter
imidlertid et virkeligt eller paastaaet Retsbrud fra dansk Side, som formentlig
skulde bestaa i, at man ikke havde formaaet at opretholde Ro og Orden i Landet.
Dette Synspunkt kan som foran omtalt være af Betydning for den fortsatte Be
staaen af det overenskomstmæssige Grundlag, paa hvilket Besættelsen ved Note
udvekslingen af 9.-30. April 1940 var bragt, men noget Retsbrud fra dansk Side
kan det ikke konstituere, jfr. herved dels at der ikke bestaar nogen Pligt for en
Regertng til at paalægge Undersaatterne Upartiskhed, og at den danske Regering
til Trods herfor har gjort sit Bedste for at forebygge Meningstilkendegivelser og
søge Ro op; Orden opretholdt, samt sidst, men ikke mindst, at det saavidt mig
bekendt heller ikke fra tysk Side nøgensinde er paastaaet, at der skulde foreligge
noget saadant Retsbrud. Snarere kunde den danske Hegerings svigtende Evne - i
det Omfang hvori denne kan siges at være konstateret - til at opretholde Ro og
Orden udgøre et Forhold, for hvilket Retoreion kunde tænkes at være berettiget,
men da denne bestandig maa være en retmæssig - omend uvenskabelig - Hand
ling, vil dette Synspunkt ikke kunne retfærdiggøre det Retsbrud, der fra Okkupan
tens Side maatte være begaaet derved, at han ved Overtagelsen af hele den
udøvende Magt er gaaet videre end nødvendigt ved straks at gaa til Maksimum
af, hvad L. K. R. Art. 43 tillader, jfr. herved at denne Bestemmelse som foran
bemærket i og for sig tillader Overtagelsen af hele den udøvende Magt paa det
okkuperede Omraade, hvis man straks vil gaa til Maksimum. Det er dette, man,
hvor Talen er om occupatio pacifica, formentlig ikke uden Nødvendighed kan.

Selv ·om Okkupanten imidlertid ved at overtage hele d n udøvende Magt er
gaaet videre end Formaalet nødvendiggjorde, kan hans Beføjelse til at proklamere
Undtagelsestilstand og gennemføre de Bestemmelser, han anser for nødvendige til
Bekæmpelse af Sabotage m. m., som allerede nævnt, næppe anfægtes.

Spørgsmaalet bliver saa, om de af den tyske Øverstbefalende udstedte For
ordninger falder indenfor denne Ramme. L. K. R. Art. 43 bestemmer med Hensyn
til Okkupantens Lovgivningsbeføjelse, at de i Landet gældende Love skal respek
teres, medmindre dette er absolut umuligt. De af den tyske Øverstbefalende hidtil
udstedte Forordninger fremtræder nu vel ikke som direkte Ændringr-r af dansk
Lovgivning, men snarere som et af Forholdene fremkaldt Tillæg til denne, der
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imidlertid paa vigtige Punkter ændrer endog grundlovsfæstede Regler. Man maa
derfor paa de paagældende Forordninger anlægge det Synspunkt, at de i dem
indeholdte Forskrifter skal være »absolut nødvendiga-, jfr. med Hensyn til dette
Spørgsmaal min Artikel i »Nordisk Tidsskrift for international RE'tc 1943/1-2,
»Den statsretlige Udvikling i Norge efter den 9. April 1940c pag. 43 ff. Det unddrager
sig min Erkendelse, om og i bekræftende Fald i hvilket Omfang det har været
nødvendigt for Okkupanten at udstede de to Forordninger af 4. September d. A.,
for henholdsvis at komme i Besiddelse af danske Bygninger og Grundstykker og
for at kunne faa danske Firmaer til at arbejde for sig: Man har som almindelig
Iagttager ikke Indtryk af, at det hidtil har voldt Okkupanten større Besvær ved at
tilbyde Overpris for Lejemaal, Leverancer, Arbejdsydelser m. v. at faa, hvad han
i saa Henseende ønskede. Det er jo imidlertid muligt, at Proklameringen af Und
tagelsestilstanden har accentueret Befolkningens fjendtlige Holdning til Okkupan
ten, saa end ikke de store Fortjenstmuligheder har kunnet formaa den til at stille
de nødvendige Bygninger m. v. til hans Raadigl-ed. Er dette Tilfældet i et saadant
Omfang, at der foreligger Nødvendighed for Okkupanten for at skaffe sig Hjem
mel for al kunne paalægge Befolkningen at overlade Bygninger m. m. til ham, kan
Udstedelsen af den herhenhørende Forordning formentlig næppe kritiseres som
værende i Strid med L. K. R Art. 43, og omvendt maa den, hvis dette ikke er
Tilfældet, anses som stridende mod L. K. R., da den næppe for det prokla.merede
Forma.al med Undtagelsestilstanden: Genoprettelse af Ro 'og Orden, kan siges at
have været absolut nødvendig. Dette er snarere Tilfældet med Forordningen om
Arbejdsydelser, jfr. det i denne indeholdte Strejkeforbud.

Selvom Forordningerne imidlertid ikke inaa tte være i Strid med 1. K. R
Art. 43, maa de naturligvis heller ikke stride mod dettes andre Bestemmelser.
I saa Henseende synes navnlig Forordningen om Afstaaelse af Bygninger og
Grundstykker ikke forenelig med Bestemmelsen i Art. 46 om, at privat .E jendom
er ukrænkelig. Medens dette maaske vilde være Tilfældet, saafremt der ydedes
fuldstændig Erstatning i Overensstemmelse med Grundlovens Ekspropriationshe
stemmelser. er Ydelsen af en - efter den rekvirerende Myndigheds Skøn fastsat
- »prtncipiel Godtgørelse- (som der tilmed ikke er Adgang til at indbringe for
nogen upartisk Instans) næppe tilstrækkeligt til at opfylde det i L. K. R Art. 46,
2. Stk., opstillede Krav om Ejendomsrettens Ukrænkelighed. Det Omfang, hvori
Tjenester og Arbejdsydelser efter den anden af de to Forordninger skal kunne
forlanges, synes mig ogsaa at gaa væsentligt ud over den i L. K. R Art. 52
fastsatte Begrænsning: at saadanne Ydelser kun skal kunne fordres til Besættelses
hærens Behov. Den praktiske Betydning af det her anførte afhænger dog natur
ligvis ganske af, i hvilket Omfang der vil blive gjort Brug af de to Forordninger.
Derimod maa Forordningen om Aflevering af Hærens Materiel m. m., ogsaa hvor
det er paa private Hænder, formentlig siges at falde ind under L. K. Rs Regler,
[fr. Art. 53, 2. Stk.

Hvad enten de to Forordninger er i Overensstemmelse med Folkeretten eller
ej, maa de under Besættelsen af de danske Domstole lægges til Grund som gældende
Ret, saaledes at der, saafremt man mener, at de ikke er i Overensstemmelse med
Folkeretten, senere gøres Erstatningskrav gældende mod den tyske Stat, jfr. herved
belgisk Højesteretsdom af 16. Maj 1916 og norsk Højesteretsdom af 10. Februar 1941.

Hvad angaar deres Gyldighed efter Undtagelsestilstandens Ophør, d. v. s.
det af det høje Ministerium stillede Spørgsmaal 2, sammenfatter jeg min Besvarelse
af dette saaledes:

a. Forordningernes Gyldighed efter at Undtagelsestilstanden er ophørt. medens
Besættelsen endnu vedvarer:
1. Undtagelsestilstanden ophører ifølge dansk-tysk Overenskomst:

I Tilfælde af en saadan maa det formodes, at de to Forordninger vil blive
ratihaberet af den danske Regering, der under den angivne Eventualitet
maa paaregnes paany at overtage den udøvende Magt, eller at man paa
anden Maade i danske konstitutionelle Former vil sikre Okkupanten, at han
kan opnaa de Goder, som Forordningerne nu skal sikre ham. Tidligere
trufne Dispositioner i Henhold til Forordningerne bevarer deres Gyldighed.
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2. Undtagelsestilstanden 'ophører ved ensidig tysk Akt:
Forordningerne ' maa fortsat lægges til Grund som gældende Ret.

Forordningernes Gyldighed efter Besættelsens (og dermed Undtagelsestilstan
dens) Ophør:
Selve Forordningerne falder naturligvis ved Besættelsens Ophor bort. Der vil
saaledes kun være Tale om, hvorvidt Retsvirkningen af Dispositioner, truffet
i Henhold til dem, fortsat kan bestaa. Der maa her sondres:
1. Anses Forordningerne for at være udstedt i Overensstemmelse med Folke

retten, maa deres Retsvirkninger ogsaa, for saa vidt de strækker sig udover
Besættelsen, have fuld Gyldighed.

2. Anses de for ikke at være udstedt i Overensstemmelse med Folkeretten, er
de i Henhold til dem foretagne. Dispositioner uden Hetsvirkning. Erstatnings
krav maa gøres gældende mod den tyske Stat for det Retsbrud, den har
begaaet ved at udstede folkeretsstridige Forordninger, som Danmark under
de foreliggende Forhold til Trods for deres Ulovlighed har været nødt til at
lægge til Grund som gældende Ret.

København, Nikolaj Plads 26, den 21. September 1943.

Erik Briiel,

Dr. jur.



,
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45.

DEN AF FOLKETINGET
UNDER 19. DECEMBER 1945 NEDSATTE KOMMISSION

I HENHOLD TIL GRUNDLOVENS § 45

Den 6. Marts 1947.

Jusl iisminisieren.

Justitsministeren anmodes om: En Redegørelse for den Virksomhed, SOJ

er udfoldet hos Statsadvokaten for særlige Anliggender, for saa vidt angaa
Behandlingen af tyske Krav i Besættelsestiden, særlig ogsaa med Hensyn ti
hvad der el' gaaet forud fol' Kommunisternes Arrestation.

Holm.

JU ST r r S MINI S 'fE RIE T

København, den 1. April 1947.

Den af Folketinget under 19. December 1945 nedsatte Kommissia
i Henhold fil Grundlovens § 45.

I Skrivelse af 6. Marts 1947 hal' den ærede Kommission anmodet Ol
en Redegørelse for den Virksomhed, som er udfoldet hos Statsadvokaten fa
særlige Anliggender, for saa vidt angaar Behandlingen af tyske Krav i Besæ1
telsestiden. særlig ogsaa med Hensyn til, hvad der er gaaet forud for Korr
munisternes Arrestation.

Det Materiale, hvorpaa en saadan Redegørelse maa bygge, er dels Aktei
del' findes i Justitsministeriet, dels Statsadvokaten for særlige Anliggender o
Politiets Akter. Imidlertid er jo Politiets Akter ikke alle længere i Politiet
Besiddelse, idet bl. a. en Del af disse Akter er overgivet til Kommissioner
Blandt Politiets Akter findes saaledss ikke de fra tysk Side stillede Krav or
Anholdelse af bestemte Personer i Forbindelse med Anholdelsen af Kommu
nister den 22. Juni 1941. Justitsministeriet har ikke blandt sine Akter nogs
Dokument, hvoraf disse specificerede Krav fremgaar.

For at Justitsministeriet kan blive i Stand til at give den ønskede Rede
gøreIse paa saa fyldestgørende Maade som muligt, maa man derfor anmod
om, at det herhenhørende Materiale, der er i Kommissionens Besiddelse, ma,
blive stillet til Raadighed for Justitsministeriet til Brug ved Udarbejdelsen.

A. L. Elmquist.

OlU". Ludoiqsen
Ig.
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DEN AF FOLKETINGET
'DER 19. DECEMBER 1945 NEDSATTE KOMMISSION

I HENHOLD TIL GRUNDLOVENS § 45

Den 17. April 1947.

Til
Justitsministeriet.

I Skrivelse af 1. d. M. har Ministeriet under Henvisning til den ved
Kommissionens Skrivelse af 6. f. M. fremsatte Anmodning om en Redegørelse
for den Virksomhed, som er udfoldet hos Statsadvokaten for særlige Anliggen
der, for saa vidt angaar Behandlingen af tyske Krav i Besættelsestiden, særlig
ogsaa med Hensyn til, hvad der er gaaet forud for Kommunisternes Arresta
tion, og under Henvisning til, at der ikke blandt Politiets Akter findes de fra
tysk Side stillede Krav om Anholdelse af bestemte Personer i Forbindelse med
Anholdelsen af Kommunister den 22. Juni 1941, og at Justitsministeriet ikke
blandt sine Akter har noget Dokument, hvoraf disse specificerede Krav frem
gaar, anmodet om, at det herhenhørende Materiale, der er i Kommissionens
Besiddelse, maa blive stillet til Raadighed for Ministeriet til Brug ved Ud
arbejdelsen af den ønskede Redegørelse.

Saaledes foranlediget skal Kommissionen herved fremsende Fotokopi af
det af tyske Myndigheder overrakte Kartotek indeholdende de fra tysk Side
stillede Krav om Anholdelse af bestemte Personer i Forbindelse med Anholdel
sen af Kommunister den 22. Juni 1941.

Holm.
Erik Jacobsen:
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46.

JUSTITSMINISTERIET

København, den 5. Juli 1947.

Den af Folketinget under 19. December 1945 nedsatte Kommission i Henhol.
til Grundlovens § 45.

I Skrivelse af 6. Marts 1947 har Kommissionen anmodet om en Rede
gøreIse for den Virksomhed, som er udfoldet hos Statsadvokaten for særligt
Anliggender, for saa vidt angaar Behandlingen af tyske Krav i Besættelses
tiden, særlig ogsaa med Hensyn til, hvad der er gaaet forud for Kommuni
sternes Arrestation.

Foranlediget heraf skal man hoslagt fremsende en i Justitsministeriei
udarbejdet Redegørelse, der, saafremt Kommissionen maatte ønske det, vi:
kunne suppleres.

P. Federspiel.

cu« Ludvigsen
fg.
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Redegørelse.

Statsadvokaten for særlige Anliggender val' en af Besættelsen den 9. April
40 nødvendiggjort improviseret Institution, oprettet for at imødekomme Pot tysk
iske om Udpegelse af en Forbindelsestjenestemand til Sikring af Samarbejdet
ellem dansk Politi og tysk Militær. Kendskab til Institutionens Tilblivelseshistorie
: Organisation er en nødvendig Forudsætning for Forstaaelsen af og Bedøm
elsen af dens Virksomhed under Besættelsesaarene.

r den Note fra den tyske Regering"), der overraktes samtidig med det tyske
emorandum af 9. April 19402

) , og hvori der stilledes fo-rskellige Krav til den
LUske Regering, indeholdtes intet Krav angaaende Politiets Virksomhed og i den
laterede, supplerende Note") indskrænkede Omtalen af Politiet sig til en
dta leise om, at man ikke paatænkte at rejse Spørgsmaal om en Indskrænkning
, de danske Politistyrker, og at Grænsepolitiets og Toldvæsnets (Grænsegendar
eriets) Virksomhed ønskedes opretholdt i fuldt Omfang. Rigsregeringen udtalte
Jg derhos sin Forventning om, at den kgl. danske Regering snarest. vilde gen
imfør e de ønskede Foranstaltninger og derudmier bidrage sit til at sikre de tyske
ilitære Enheders Sikkerhed og Forsyning og til at forhindre eventuelle Forsøg
la at tilføje disse Enheder Skade.

r det Bilag") til Noten, der angik Presse og- Radio, krævedes truffet :o For
rlderegler egnede til paa virksom Maade at hindre (unterbinden) en antitysk
'ropaganda paa alle tænkelige propagandistiske Omraader (Flyveblade, Pjecer,
oredrag af Talere o. s. v.). c

Imidlertid greb det tyske Militær straks ved Besættelsen ind paa Politiets
mraade paa en Maade, der i Befolkningen og Regeringen gav Anledning til den
ørste Ængstelse, idet' der den 9. April 1940 og de følgende Dage blev foretaget
1 Række Anholdelser af danske Statsborgere, uden at der blev givet Politiet eller
ådr e danske Myndigheder nogen Meddelelse om disse Anholdelser etler Grund
Lget for dem. For en væsentlig Del drejede det sig - efter hvad der senere blev
plyst - om Personer, der var sigtet for Spionage - med større eller mindre Føje.

Som nævnt gjorde disse Anholdelser et stærkt Indtryk. Formaalet med den
'olitik, Regeringen den 9. April 1940 besluttede sig til at følge overfor Besæt
lIsen, var jo at skaane Landet og dets Borgere, og nogle af de Fordele, man
askede opnaaet, var netop at bevare Jurisdiktionen over danske Borgere her i
andet og at undgaa Udøvelsen af fremmed Jurisdiktion - gennem Militærdom
:ole - og Udøvelsen af politimæssige Skridt ved tysk Militær eller Politi.

Der bragtes derfor et Møde i Stand 1 Udenrigsministeriet den 12. April
940, hvor den tyske Gesandt og Kapitån Howoldt for Abwehrstelle kom til Stede,
ledens fra dansk Side foruden Udenrigsministeriets Direktør og Departements
hef Svendsen ogsaa Rigspolitichef Thune Jacobsen deltog") .

Netop samme Dag havde Udenrigsministeriet fra den tyske Gesandt mod
1get en den 11. April 1940 dateret Verbalnote af følgende Indhold:

»Der Deutsche Gesandte beehrt sich, dem Koniglich Dånisehen Ministerium
es Åussern Nachstehendes mitzuteilen:

In dem von dem Deutschen Gesandten am 9. 4. 1940 iihergebenen Memo
andum war die Erwartung der Reichsregierung ausgesprochen worden, dass die
~oniglich Dånische Regierung das Ihrige dæm beitragen werde, um die Sicherung
er deutschen militårischen Einheiten in Dånemark zu gewåhrleisten. Das Dånische
(inisterium hatte hierzu das grundsåtzliche Einverståndnis ausgesprochen. Zu
em Zweck diesel' Sicherung ist es nach Ansicht der militårischen Kommando
tellen notwendig, dass das Kommando, z.b.V.XXXI, das unter Leitung des Fregat
en-Kapitåns Howoldt im KastelI steht, diejenige Unterstiitzung und Mitarbeit von
- --
) A. nr. 2. 2) A. nr. 1. li) A. nr. 6. 4) A. nr. 6, bilag 2. 5) A. nr. 7.
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den zuståndigen danisehen Stellen erhålt, die erforderlieh ist, um die notwendige
ahwehrmåssigen Massnahmen gegen Spionage, Sabotage und Zersetzung durcl
zufiihren.

Der Deutsehe Gesandte wåre daher der Koniglich Danisehen Regierung z
Dank verpfliehtet., wenn die Koniglich Dånische Polizei angewiesen wiirde, de
Anregungen des Kommandos z. b. V. XXXI, die sieh auf die Ermittlungståtigke
und etwa notwendige Festnahmen in Fallen von Spionage, Sabotage oder Zei
setzung beziehen, Folge zu geben. Eine reibungslose Zusammenarbeit zwisehen de
deutsehen militårischen Befehlsstellen einerseits und der Koniglich Danisehen Poli
zei andererseits wid:l. naeh Auffassung des Deutsehen Gesandten am besten dadure
gewåhrleistet, wenn dem Kommando z. b. V. der Gruppe XXXI ein Verhindungs
beamter der Kdniglich Danisehen Polizei zugeteilt wiirde. Der Deutehe Gesandt
wåre daher dankbar, wenn die Koniglich Dånische Regierung die Zuteilung eine
solehen Beamten bald vornehmen wiirde.v')

Dette Spørgsmaal drøftedes paa Mødet. Under Drøftelserne blev det fastslaae
at Arbejdet med Bekæmpelsen af de nævnte Forbrydelser skulde ske i Samarbejd
mellem det tyske Militær og det danske Politi, men saaledes at selve den politi
mæssige Undersøgelse og eventuel Anholdelse og Fængsling af Personer skuld
foretages af dunske Politimyndigheder, samt at eventuelt anholdte og fængsled
sku lde hensættes i danske Fængsler.

I en Notits"), der overraktes Gesandten, henstillede man, at de stedfundn
Anholdelser maatte blive gjort til Genstand for en hurtig Undersøgelse, om hvi
Resultat man udbad sig Underretning.

Ved de interne danske Overvejelser om, hvorledes det fra tysk Side kræved
Samarbejde skulde etableres, blev det af afgørende Betydning, at det nylig opretted
Sikkerhedspoliti"), hvis Forhold netop paa Justitsministeriets Initiativ var taget Ol
til Drøftelser, der endnu ikke var tilendebragt, ikke var kommet saaledes i Gang
at det ansaas i Stand til at løse denne Opgave, der ellers naturligt vilde have til
kommet det. Af Betydning var det tillige, at den, der udpegedes som Forbindelses
mand paa dette Omraade, for at virke tilfredsstillende maatte forene haade politi
mæssige og anklagemæssige Beføjelser. Resultatet blev derfor det, som Iremgaa:
af Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 15. April 1940 til Statsadvokaterne
Politidirektøren og Politimestrene"). Det særlige Hverv blev henlagt til Statsadvo
katen for København Harald Petersen. Navnet Statsadvokaten for særlige Anlig
gender blev først - af praktiske Grunde - taget i Brug fra Juli 1941. Det va:
fra første Færd Meningen, at Statsadvokaten skulde have Bistand til Løsning a
politimæssige Opgaver af den daværende Chef for Københavns Opdagelsespoliti
Politiinspektør Eivind Larsen. I den nedennævnte Instruks af 8. Juni 19405

) udtalte:
det udtrykkelig, at Politiinspektør Eivind Larsen, der samtidig fritoges for Hverve
som Chef for Opdagelsespolitiet, blev stillet til Raadighed for Statsadvokaten til han:
Bistand og som hans Stedfortræder.

Det Personale, der umiddelbart blev stillet til Statsadvokatens Raadighed
blev, som det var naturligt under de givne Forudsætninger, hentet fra København:
Opdagelsespoliti; i Løbet af ret kort Tid efter 15. April 1940 saaledes, at det vaj
udskilt som en særlig Afdeling, der handlede efter Statsadvokatens Direktiver O!
paa dennes Ansvar uden Forbindelse med Ledelsen af Københavns Opdagelses
politi. Som Leder af dette indsattes Chefen for Undersøgelseskamrene, Politiirispak
tør O. Krenehel, der den 20. Juli 1940, da Politiinspektør Eivind Larsen var blevel
konstitueret som Statsadvokat, konstitueredes og den 1. Maj 1943 udnævntes .
Stillingen. Med Hensyn til Politipersonalet fandt dog med Mellemrum Forflyttelse]
Sted mellem Statsadvokatens Afdeling og Opdagelsespolitiet.

I Afdelingen beskæftigedes den 1. April 1941 foruden Statsadvokaten 1 Poli
tiadvokat, 1 Politikommissær, 2 Kriminalassistenter, 2 Overbetjente, 8 Kriminal
betjente og 3 Kontorister. Den 1. April 1942 var der tilkommet yderligere 1 Politi
fuldmægtig, 4 Overbetjante og 7 Kriminalbetjente samt 3 Kontorfolk.

Til Tjeneste i Afdelingen blev naturligvis fortrinsvis beordret Folk, der kunde
gøre sig forstaaelig paa Tysk. Ved Statsadvokat Harald Petersens Udnævnelse til

1) A. nr. 8. 2) Jfr. A. nr . 7. 3) Jfr. kap. 21. 4) A. nr. 49. 5) A. nr. 50.
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ustitsminister konstitueredes Politiinspektør Eivind Larsen i hans Sted som Stats
dvokat. Den 21. Juni 1941 overdroges det ham at varetage Forretningerne ved
ørende Politivæsenet som Departementschef i Justitsministeriet, 'Og Politiadvokat
~jalke blev derefter konstitueret som Statsadvokat. Den 15. August 1942 afløstes
an af Byretsdommer Troels Hoff') ,

Den Opgave, der var paalagt Statsadvokaten og det ham underlagte Per
onale, var som anført at sikre Samarbejdet mellem dansk Politi og tysk Militær
Bestræbelsen for at modvirke Spionage, Sabotage og nedbrydende Virksomhed

Zersetzung) overfor de tyske Besættelsestropper. Det var forudsat, at et saadant
lamarbejde skulde finde Sted, og at der kunde blive Tale om Anholdelser efter tysk
legæring. For Udovelsen af Statsadvokatens Virksomhed blev der af Justitsmini
teriet i Skrivelse af 8. Juni 19402

) givet nærmere Retningslinier (jfr. Bilag 1.). Til
ltatsadvokatens Hverv henlagdes foruden Behandlingen af Straffesager angaaende
lpionage, Sabotage og nedbrydende Virksomhed alle Sager angaaende Vold imod,
~ornærmelser og Forulempelser af Personer, der hørte til den tyske Værnemagts
Hyrker her i Landet. Det havde allerede vist sig, at det var disse Sager, der tal- /
næssigt vilde komme til at spille langt den største Rolle. Det betonedes, at Stats
.dvokatens Forhandlinger med de centrale tyske Myndigheder skulde føres efter de
mkelte Tilfældes Beskaffenhed i Forstaaelse ---< eller under Samvirken - med
"ustitsministeriet og Udenrigsministeriet. Endelig fremhævedes Statsadvokatens
lligt til at holde Justitsministeriet underrettet om alle Sager af Betydning, der-
mder 'om »enhoer af Dem foretagen Anholdelse og om Grundene herjor« , samt om
.lmindeligs Forhold, som Justitsministeriet burde være bekendt med. Af Notater i
rustitsministeriet kan det ses, at man med den fremhævede Vending særlig har
ænkt paa Anholdelser foretaget efter de tyske Myndigheders Begæring.

Naar dette Hverv var overdraget Statsadvokaten, var det give-tvis ikke Me
ungen, at Samarbejdet med de tyske Myndigheder paa disse Omraader skulde
:aboteres. Man var fra Regeringens Side indstillet paa at imødekomme det tyske
{rav om Samarbejde paa disse Omraader, for saa vidt det var nødvendigt for at
mdgaa de alvorlige Følger, der som Følge af Handlinger af den nævnte Art kunde
Ipstaa for de enkelte og for Landets Stilling i det hele, og for 81t bevare J uris
liktionen paa danske Hænder. Det fremgaar bl. a . 81f de Forhandlinger, der førtes
ingaaende J urisdiktionsspørgsmaalet. I en Note af 17. April 19403) havde den tyske
}esan.dt under Henvisning til, at Spørgsmaalet, om i hvilket Omfang Stillingen med
Hensyn til Strafferetsplejen berørtes af de tyske Troppers Tilstedeværelse i Dan
nark, flere Gange havde været bragt paa Bane, gjort opmærksom paa, at det var
Ians Regerings Standpunkt, at kun saadanne Handlinger skulde paadømmes af
;yske Krigsretter, som var rettet mod Besættelsens Formaal eller umiddelbart mod
Værnemagten, dens Medlemmer eller Medlemmer af »Gefolge -. Det henstilledes til
lige, at Befolkningen paa passende Maade blev gjort bekendt med, at Krigsretterne
:mvendte tysk Krigsret. Efter den tyske militære Straffelov (26. Juni 1926, ændret
ved Lov af 23. November 1934) § 1614

) straffes en Udlænding eller Tysker, som i
st af tyske Tropper besat fremmed Omraade begaar en efter Tysklands Love straf
nar Handling mod tyske Tropper eller Personer knyttet til disse (eller mod en efter
R.igspræsidentens Bestemmelse indsat Myndighed), som om Handlingen var begaaet
paa Rigsomraadet. Den tyske Regerings Standpunkt var i Overensstemmelse med
ienne Bestemmelse. Efter de tyske Procesregler behandles og paadørnmes ved tysk
Krigsret Sager mod Civilpersoner ogsaa i besatte Omraader, naar det drejer sig
Jill bl. a . Spionage, Friskarevæsen, nedbrydende Virksomhed (Zersetzung) og Høj
Jg Landsforræderi.

Disse Regler afviger principielt ikke fra f. Eks. den danske militære Straffe
lovs og Retsplejelovs tilsvarende Bestemmelser. Der var ikke Mulighed for at paa
heraabe sig, at det vilde være folkeretsstridigt, om Krigsretterne paadømte Hand
linger rettet mod den tyske Værnemagt her i Landet. I det til Haagerkonventionen
1) Jfr. kap. 35. 2) A. nr. 50. 3) A. nr. 12. 4) Den tyske militære straffelovs § 161. (Lovbe.

kendtgørelse af 26. Juni 1926, ændret ved Lov af 23. November 1934). »Ein Anslånder
oder Deutseher, der in einem von deutsehen Truppen besetzten ausliindisehen Gebiete
gegen deutsehe Truppen oder deren Angehortge oder gegen eine auf Anordnung- des
Reiehspriisidenten eingesetzte Behårde eine naeh den Gesetzen des Deutsehen Reiehs
strafbare Handlung begeht, ist ebenso zu bestrafen, als wenn diese Handlung von ihm
im Reiehsgebiete begangen wåre.

20



154

af 18. Oktober ' 1907 knyttede Reglement angaaende Regler 'Og Vedtægter for Krig
til Lands') findes ingen Regler om Besætteisesmagtens Domsmyndighed, men det er
almindeligt antaget, i folkeretlig Teori og Praksis, at Besættelsesmagten er beret
tiget til ved sine Krigsretter at paakende Angreb paa Krigsmagten fra Civilbefolk
ningens Side. Ganske vist maatte vel den tyske Besættelse af Danmark nærmest
betegnes som en fredelig Besættelse af Danmark (occupatio pacifica), selvom dens
Karakter endnu næppe kunde bedømmes med saadan Sikkerhed, at nogen Slutnin
ger kunde drages deraf. Men Folkeretten har ingen Regler om fredelig Besættelse,
og under den tyske Besættelse af Luxembourg 1914.-18 - det nærmest liggende
Tilfælde i nyere Tid - var strafbare Handlinger, hvorved tyske militære Inter
esser i væsentlig Grad blev udsat for Fare, blevet paakendt af de tyske Krigsretter,
selvom de var begaaet af luxembourgske Statsborgere i Luxembourg.

Man var derfor henvist til at søge ved Aftaler med Besættelsesmagten at
sikre, at Jurisdiktionen i videst muligt Omfang blev overladt de danske Myn
digheder.

I et Møde den 17. April 1940 i Udenrigsministeriet"), i hvilket fra tysk Side
foruden Gesandten ogsaa Regierungs-Vizepråsident Kanstein deltog, gjorde man
fra dansk Side gældende, at det maatte være en Folge af de almindelige Tilsagn,
som fra tysk Side ved, Besættelsen var blevet givet med Hensyn til Landets politi
ske Uafhængighed, at ogsaa saadanne Handlinger som de i Gesandtens Note
nævnte skulde paadømmes af danske Domstole 'og efter dansk Straffelov. Man
erklærede sig villig til at søge tilvejebragt Lovhjemmel i det Omfang, i hvilket de
nævnte Forbrydelser ikke paa tilstrækkelig effektiv Maade kunde straffes efter den
gældende danske Straffelov, og henviste til, at man til Udførelse af Anklagemyn
dighedens Opgaver allerede havde udpeget Statsadvokat Harald Petersen. Paa til
svarende Maade kunde der oprettes en Særdomstol til Paukendelse af disse Sager.
Den tyske Gesandt stillede sig ikke afvisende, men maatte først indhente Bemyn
digelse fra Berlin til at gaa ind i Forhandling herom. Han havde modtaget Instruk
tioner og kunde ikke paa egen Haand gaa imod disse. Resultatet af hans Henven
delse til Berlin forelaa dog allerede den 24. April 19403) , idet man' fra tysk Side
erklærede. sig rede til med den danske Regering at drøfte Spørgsmaalet om Paa
dømmeise af fjendtlige Handlinger mod den tyske Værnemagt eller dens Interesser
begaaet af danske og andre ikke-tyske Statsborgere ved danske Særdomstole.

Som en Forudsætning for Forhandlingerne krævedes, at de danske Straffe
bestemmelser i alle væsentlige Punkter maatte svare til den tyske Krigsstrafferet,
navnlig ogsaa med Hensyn til Straffenes Størrelse, og de tyske Regler om Frem
gangsmaaden i Krigsretssager. Endvidere maatte kræves hurtig Gennemførelse af
Sagerne, Aktindsigt og Adgang for Værnemagtens Repræsentanter til at overvære
Domsforhandlingen; tyske Soldater skulde kun kunne føres som Vidner i dansk
Ret med Generalens Sanktion. Endelig maatte der ikke træffes Bestemmelse om
Dommens Retskraft eller om Benaadning uden Generalens Samtykke. Man for
beholdt sig derhos, at den Ordning, der maatte blive truffet, til enhver Tid skulde
kunne opsiges til øjeblikkelig Ophør fra tysk Side.

I en Note af 1. Maj 1940 fra Ildenrigsministeriet') erklærede den danske
Regering sig principielt villig til at gennemføre den fornødne Ændring i de danske
Straffelove, omend man maatte anse det for ønskeligt at finde en Ordning, der
tog Hensyn til Hans Majestæt Kongens Ret til at benaade, og der maatte for
handles nærmere om Enkeltheder, derunder navnlig om Begrebet »Beståtigung«
(af Dommen - den Bestemmelse, hvorved den gøres retskraftig), der ikke kendes
i dansk Ret. Endvidere haabede man under Forhandlingerne at kunne faa indføjet
en vis Opsigelsesfrist for Ordningen. Endelig tog man Forbehold med Hensyn til
Indførelse af Dødsstraf. Paa Udtalelser fra Præsident Kanstein overfor Udenrigs
ministeriet forstod man, at paa dette Spørgsmaal vilde Sagen i hvert Fald ikke
gaa i Stykker.

Fra dansk Side blev der derefter udarbejdet et Udkast") til en særlig Straffe
lov, som forelaa færdigt den 4. Maj 1940. Udkastet, der indeholdt strenge Straffe
bestemmelser for Spionage og for særligt karakteriserede Handlinger, der skulde
dække de tyske Begreber »Feindhegtinstigung«;' »Zer setzu ng e, »Wehrmittelbescha
digungc og Sabotage, blev i tysk Oversættelse" overgivet til det tyske Gesandtskab.
l) A. nr. 384. 2) A. nr. 52. 3) A. nr. 53 og 54. 4) A. nr. 55. 5) A. nr. 56. 6) A. nr. 57.
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'er kom imidlertid ikke noget Svar fra tysk Side, og paa Forespørgsler svaredes
er, at Sagen var under Overvejelse i Berlin. Det kunde - som det seners oplystes
hder Forhandlingerne, der førte til Lov Nr. 14 af 18. Januar 19411

) - ikke lade
.g gøre at gennemføre en Overenskomst om, at de danske Domstole overtog Paa
ømmelse i alle Sager vedrørende Forbrydelser mod den tyske Værnemagt, idet
en tyske Overkommando havde krævet, at visse Forbrydelser, nemlig Spionage,
andesverrat og Freischårlerei vedblivende skulde høre under tysk Krigsret. Den
4. Maj 1940, altsaa mens man endnu ventede, at en Aftale om Jurisdiktionsspørgs
iaalet vilde kunne bringes i Stand, afsagdes en Krigsretsdom. Domfældte, en 17
arig Maskinlærling, havde Natten til den 21. Maj 194.0 skaffet sig Adgang til
uftmarineatationen ved at ituklippe et Staaltraadshegn for at stjæle et Maskiri
evær, der var anbragt paa Taget af en Bygning. Det lykkedes ham at faa fat i
feværet, men da han var paa Vej bort dermed, blev han paagrebet af tyske Vagt
oster. Dommen lød paa 6 Aars Fængsel for» Wehrmittelbeschådigunge, for hvilken
'orbrydelse principielt Dødsstraf kom i Betragtning. Der var taget Hensyn til
ferningsmandens Ungdorn og den ringe Skade. De danske Myndigheder modtog
ennem Statsadvokaten en fuldstændig Udskrift af den meget udførlige og bredt
totiverede Krigsretsdom og anmodedes om at lade Dommen fuldbyrde i en pas
ende dansk Straffeanstalt. I Tilslutning til den kortfattede Meddelelse"), der fra
rsk Side blev givet Offentligheden, udsendtes af Justitsministeren en alvorlig Ad
arsel"), i hvilken der navnlig pegedes paa, at ogsaa strafbare Handlinger, som i
.ormale Fredstider vilde være af ringe Strafværdighed, saasom Beskadigelse af
iærnemagtens Telefonledninger o. lign., kunde have skæbnesvangre Følger for Ud
veren, der maatte forvente at blive idømt meget streng Straf. Advarslen omtalte
kke Faren for at blive dømt efter tyske Militærstrafferegler. Forhandlingerne om
et danske Udkast til ændrede Straffelovsbestemmelser var jo endnu løbende. Stats
'dvokatens Opgave maatte under disse Omstændigheder blive den ved Udøvelsen
.f det ham paalagte Samarbejde med .de tyske Myndigheder at søge at bevare
'ur isdiktionen paa danske Hænder, hvilket ikke var muligt uden Udfoldelse af en
irkelig politimæssig og anklagernæssig Indsats, og paa den anden Side at opnaa
.et ønskede Resultat paa den for den danske Befolkning og for de enkelte under
lensyn til Helhedens Interesser lempeligst mulige Maade - uden Anvendelse af
or strenge Straffe. Statsadvokatens Stilling som Forhindelsesled til de tvske Myn
ligheder i de nævnte Anliggender medførte tillige, at han i mange Tilfælde fik
lenvendeIse fra tyske Myndigheder angaaende Spørgsmaal, der laa udenfor hans
Iverv i streng Forstand; i saadanne Tilfælde maatte han naturligvis enten henvise
il den kompetente danske Myndighed eller, hvis det af taktiske Grunde var at
oretrække, forelægge Henvendelsen for denne. .

Spørger man om Statsadvokatens Virksomhed med Hensyn til tyske Krav,
naa man have i Erindring, dels Indholdet af det Statsadvokaten givne Hverv, hvor
!fter det indenfor det politimæssige og strafferetlige Omraade var paalagt ham at
:amarbejde med de tyske Myndigheder og altsaa i vidt Omfang imødekomme Krav
ra disse, dels at Statsadvokatens Stilling udenfor disse Tilfælde var et Forhindel
lesleds, og at han selv indenfor dette Omraade i Overensstemmelse med sin Instruks
~fter det enkelte Tilfældes Beskaffenhed, d. v. s. i alle principielle Spørgsmaal eller
Sager af større Betydning, handlede i Forstaaelse eller Samvirken med J ustits
ninisteriet og Udenrigsministeriet, hvis Afgørelse naturligvis maatte være bindende
'or ham. Det var derfor ikke alle tyske Krav, der stilledes til Statsadvokaten. Det
'orekorn, at Krav - ogsaa af politimæssig eller strafferetlig Art - var rejst over
'or Udenrigsministeriet eller Justitsministeriet, og at Statsadvokaten fik Ordre til
tf imødekomme dem. Og med Hensyn til Krav, der rejstes overfor Statsadvokaten,
.raf denne i vidt Omfang ikke selv Afgørelsen af , hvorvidt og eventuelt paa hvilken
~aade de skulde imødekommes.

De centrale tyske Myndigheder, med hvilke Statsadvokaten havde Forhin
leise, var navnlig

1) Gericht beim Wehrmachtsbefehlshaber Dånemark.')
5) Ahwehrstelle.")

l) Jfr. kap. 18. 2) A. nr. 58. 8) A. nr. 118. 4) A. nr. 59 5) A. nr. 107.
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3) Det tyske Gesandtskab (Der Beauftragte fiir Fragen der innaren Vel"
waltung) ,l)
4) Intendanterne hos den tyske Øverstbefalende.")

Gennem Politimestrene havde Statsadvokaten endvidere Forbindelse med og
Forhandling med de lokale tyske Kommandanter. .

En fuldstændig Gennemgang af Statsadvokatens Arkiv har paa den begræn
sede Tid, der har været til Raadighed, ikke været mulig, og en detailleret Gennem
gang af, hvorledes man i de talrige Enkeltsager fra Statsadvokatens Afdeling har
reageret overfor fremsatte tyske Krav, vilde formentlig ogsaa blive saa uoverskue
lig, at den ikke vilde have større Interesse. Fremstillingen i det følgende hviler paa
Akter, der er fremdraget ved Gennemgang af Justitsministeriets og Statsadvokatens
Journaler. Selvom den ikke kan være udtømmende paa alle Punkter, kan den i
visse Henseender med ret stor Sikkerhed siges at være det, saaIedes at intet væsent
ligt er udeladt.

Stoffet er ordnet i følgende Afsnit:
I. Tyske Krav om øget Aktivitet fra Politiets Side og de som Følge af disse Hen

vendelser givne almindelige Instruktioner i Tiden indtil 22. Juni 1941. (156).
II. Almindelig Karakteristik af Statsadvokatens Virksomhed samt statistiske

Oplysninger til Belysning heraf. (161).
III. Statsadvokatens Afdelings Forhold til den tyske Krigsret og i Forbindelse

hermed Kampen for Bevarelse af Jurisdiktionen paa danske Hænder. (165) .
IV. Særligt angaaende Anholdelse og Udlevering af Desertører. (177).

V. De den 9. April 1940 og i Tiden lige derefter af Tyskerne eller paa disses
Begæring foretagne Anholdelser og i Forbindelse hermed de før 22. Juni
1941 forekomne Tilfælde af Internering af danske Statsborgere. (181).

VI. Statsadvokatens Afdelings Forhold til Abmehrsielle og i Forbindelse dermed
en almindelig Redegørelse for de til tyske Myndigheder, givne Oplysninger
om Personer m. v. (184).

VII. Anholdelse og Internering". respektive Udvisning eller Udlevering af frem
mede Statborgere m. v. (186).

VIII. Anholdelsen og Interneringen af danske Kommunister 22. Juni 1941 og
Tiden derefter til August 1942. (189) .
Fremstillingen er paa de fleste Omraader kun ført frem til August 1942,

idet Redegørelse for den følgende Periode vil blive udarbejdet i Tilslutning dertil.

I. Tyske Krav om øget Aktivitet fra Politiets Side og de som Følge heraf
givne almindelige Instruktioner i Tiden indtil 22. Juni 1941.

Redegørelsen paa dette Punkt er ikke udtømmende, idet det ikke er muligt
at fremdrage alle de talrige Henvendelser af den omhandlede Art, hvorfor kun de
mere almindeligt holdte Besværinger og Krav omtales. Den almindelige Udvikling
af Forholdet mellem Besættelsestropperne og Befolkningen, de tyske Krav, der af
fødtes heraf, og navnlig de øverste danske Myndigheders Reaktion overfor disse
Krav og de Instruktioner, der i Anledning af dem - mundtligt eller skriftligt, i
Form af udtrykkelig Instruktion til Statsadvokaten eller Politiet i Almindelighed
eller blot derved, at Statsadvokaten blev gjort bekendt med de foreliggende Vanske
ligheder, maa være af afgørende Betydning for Bedømmelsen af Statsadvokatens
Virksomhed. Den følgende Fremstilling maa d et vist Omfang suppleres med det
i Afsnit TIP) og, for §aa vidt angaar Tiden efter 22. Juni 1941, i Afsnit VTIP) anførte.

De første Manneder af Besættelsen maatte betegnes som meget rolige, prak
tisk talt uden Vanskeligheder i Forholdet til de tyske Tropper. Det varede dog ikke
længe, før. der begyndte at forekomme mindre Episoder og Sammenstød og tyske
Besværinger i den Anledning.

Paa et Møde hos Justitsminister Unmack Larsen den 19. Juni 1940 klagede
Kanstein og Stalmann over et Par Episoder: en Læge havde afvist en tysk Soldat,
fordi han var Tysker, en Rektor havde overfor Eleverne udtalt, at det var under
en Danskers Værdighed at tale med en Tysker, og en Dame havde spyttet paa en
(tysk) kvindelig Sekretær i Selskab med en tysk Officer . De tyske Herrer henviste

"-I ) A. nr. 11. 2) A. nr. 182. 8) Side 165 ff. 4) Side 189 ff.
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il Farsn for, at saadanne Episoder vilde kunne medføre en Forværring af For
toldet til den tyske Værnemagt, og spurgte, om man ikke paa en eller anden Maade
runde give Befolkningen den fornødne Oplysning.

Kort forinden denne Henvendelse havde Orlogskaptajn Pontoppidan under
Iaanden meddelt Justitsministeriet, at han under Forhandlinger med den tyske
vlarineledelse - som en Venlighed - var blevet gjort opmærksom paa, at man
nellem Militærledelsen og Gesandtskabet havde drøftet, 'om der ikke var Anledning
il at anmode de danske Myndigheder om overfor Befolkningen at indskærpe Paa
rudet om en korrekt Holdning, idet Overtrædelser ikke blot kunde 'medføre Straf,
nen ogsaa Modforholdsregler fra vedkommende tyske Milttæres Side. Der forelaa
lere Klager fra tyske Officerer, der var blevet generet i København 'Og Aarhus.
\fan var inde paa, at den danske Befolkning paa Grund af de rolige Forhold nu
roede at kunneforetage den Slags Handlinger upaatalt. Disse Oplysninger forekom
fustitsministeriet noget overraskende. En Forespørgsel viste dog, at der i Køhen
ravn virkelig var forekommet en Del spredte Tilfælde af Forulempelser, ligesom
igsaa enkelte Steder i Provinsen. Spørgsmaalet om Betimeligheden af en saadan
~dvarsel blev af Udenrigsministeriet drøftet med Kanstein, der principielt var der
mod, idet en ny Formaning formentlig vilde gøre Befolkningen »stutzig«. Under
lenne Samtale, der fandt Sted den 21. Juni 1940, gav Kanstein Udtryk for, at han
. det store og hele fandt Forholdet mellem Værnemagten og Befolkningen særdeles
~odt. De Undtagelsestilfælde, hvor der maatte opstaa Gnidninger, var han ikke til
nøjelig til at tillægge større Vægt. Der blev derfor ikke udsendt nogen Advarsel
paa dette Tidspunkt.

Medens ' man saaledes fra tysk Side i Juni 1940 havde givet Udtryk for
Pilfredshed med Forholdet til Besættelsestropperne, lød der allerede i August 1940
fra samme Side helt andre- Toner i et Aide-Måmoire'), der afleveredes af Gesandten
len 13. August 1940 (vedlagt som Bilag 2). I Tilknytning til Overrækkelsen udtalte
}esandten i Overensstemmelse med Notens Indhold sin Bekymring i Anledning af
let Omslag i Stemningen, som man havde konstateret, og som bl. a. havde' givet
sig Udslag i Overfald paa tyske Soldater den 10. og 11. August i en københavnsk
Cafe (i Viborggade) , Overfald paa Gaden og Fornærmelser og Skældsord mod
Tyskerne, og hævdede som sin Opfattelse, at Skylden - i hvert Fald tildels - laa
hos de danske Forvaltningsmyndigheder, der intet gjorde for at arbejde paa det
bedst mulige Forhold til de tyske Besættelsestropper. Navnlig viste Politiet efter
hans Mening dels Udygtighed, dels Mangel paa god Vilje. Saaledes var det i det
store og hele ved Overfaldene paa tyske Soldater i København kun lykkedes Politiet
at arrestere en enkelt af de danske Urostiftere. Det vilde være heldigt, om ved
kommende Minister kunde instruere de underordnede Organer. Som Svar paa denne
Henvendelse tilstillede Udenrigsministeriet den 6. September 1940 den tyske Ge
sandt et Memorandum"), hvoraf Afskrift vedlægges som Bilag 3. Naar det i Uden
rigsministeriets Memorandum omtales, at Justitsministeren i Anledning af den
tyske Klage over Politiets Holdning for at hidføre en almindelig Bedring af denne
havde ladet udgaa fornyede Instruktioner til Politimestrene, som bl. a. tilsigtede at
sikre et intimt og hurtigt Samarbejde med Centralstedet i København (Statsadvoka
tens Afdeling), tænkes der paa Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 29. August
1940 (vedlagt som Bilag 4) og den i Forbindelse hermed udsendte fortrolige Vej
ledning (Bilag 5)3), hvortil der knyttes nogle Bemærkninger i Afsnit IP).

I Forhindelse med en Episode i St. Kongensgade i København den 14. Sep
tember 1940, hvor to Danskere blev overfaldet af tyske Marinesoldater og stukket
med Bajonetter, saa den ene - en dansk Marinesoldat - afgik ved Døden, den
anden Dansker blev alvorligt saaret, gav denne »Vending i det oprindelige glat
forløbende Forhold mellem de tyske Tropper og Befolkningen« Statsadvokaten An
ledn ing til i en Indberetning") til Justitsministeriet af 19. September 1940 at henlede
Opmærksomheden paa den skete Udvikling, som han mente kunde staa i Forbindelse
med, at der fra Begyndelsen af August i stigende Omfang havde foreligget Tilfælde,
hvor tyske Soldater havde udvist en Optræden, som enten var aldeles uprovokeret
eller stod i aabenbart Misforhold til Episodens Aarsag. Han henledte tillige Op
mærksomheden paa, at der - som det fremgik af en Skrivelse") fra Der Standort
ålteste, Kopenhagen, til Politidirektøren i København - var givet tyske Soldater
den Forholdsregel, at de ikke skulde finde sig i nogen Fornærmelse fra Befolk-

l) A. nr. 130. 2) A. nr. 132. 3) A. nr. 61, 62 og 131. 4) Side 162. 5) A. nr. 133. 8) A. nr. 133,
bilag.
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ningens Side, men tværtimod »med alle Midlør« hævde Værnemagtens Ære, en
Forholdsordre, som efterlevet af mindre besindige, eventuelt spirituspaavirkede
Soldater kunde føre til højst uheldige Resultater. Som Følge af Statsadvokatens
Indstilling udsendtes nu en fornyet Formaning') til den danske Befolkning om at
udvise en absolut korrekt og forsigtig Optræden, hvorhos man i Møder i Uden
rigsministeriet den 7. Oktober og 15. Oktober 19402

) , i hvilke Statsadvokat Eivind
Larsen deltog, overfor Kanstein tog Spørgsmaalet op, idet man overrakte Tyskerne
en Fortegnelse over Tilfælde, i hvilke tyske Soldater havde misbrugt deres Vaaben
eller paa anden Maade val' gaaet til Haandgribeligheder overfor danske Borgere,
og henstillede, at der blev gjort noget for at lægge en Dæmper paa de urolige
Gemytter blandt Soldaterne, idet man oplyste, at der var blevet klaget fra for
skellige Politimestre over, at Feldgendarmeriet ikke var tilstrækkelig talstærkt og
ikke syntes at gribe tilstrækkelig energisk ind i Tilfælde, hvor tyske Soldater op
traadte ukorrekt.

Mange af de forefaldende Episoder fandt Sted i eller ved Beværtningslokaler
eller iøvrigt under Indflydelse af Spirituspaavirkning, og man var fra Statsadvo
katens Side betænkelig ved og havde fraraadet Ophævelsen i November 1940 af
det den 1. Juni 1940 indførte Forbud mod Udskænkning af Akvavit, Brændevin og
Cognac i Beværtninger m. v. efter KI. 16 og Indskrænkning med Hensyn til Detail
salg af visse Drikkevarer.

Da der i Tiden fra 23. Oktober 1940 i Jylland var forekommet 4 Tilfælde
af Overklipning af tyske Telegrafkabler (den Tids typiske Sabotagehandling), skrev
Abwehrstelle den 18. Novemher 1940 til Statsadvokaten :

»Die Sabotagefalle gegen Eigentum und Einrichtungen der Deutschen
Wehrmacht in Jiitland nehmen in der letzten Zeit einen standig wachsenden
Umfang an. Es handelt sich insbesondere um das Herausschneiden bezw.
Zerschneiden von wehrmachteigenen Draht- und Kabelleitungen.

Folgende Sabotageakte an Wehrmachtsanlagen sind in letzter Zeit vor
gekommen:

Die Abwehrstelle bittet, alle Polizeimeister nochmals mit schårfsten
Weisungen zu versehen, damit weitere Sabotagefalle verhindert werden.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass es fiir die Deutsche Wehr
macht vdllig untragbar is t, dass sich Sabotagefalle an Wehrmachtseinricht
ungen standig wiederholen, und es ebenso untragbar is t, dass in den letzteu
Fallen bisher die Tater durch die dortigen Organe noch nicht ermittelt werden
konnten. .

Die Abwehrstelle ist gøzwungen zu erklåren, dass die Deutsche Wehr
macht von sich aus Massnanmen ergreifen muss, wenn Wiederholungsfålle
von Sabotage eintreten sollten.

Dem Herrn Staatsadvokaten wird in Zukunft von jedem einzelnen Fall
Mitteilung gemacht werden.

sign. H01VOldt «3).

l) A. nr. 119. 2) A. nr. 134 og 135.
3) I Oversættelse: »Sabotagerne mod Ejendom og Anlæg, der tilhører den tyske

Værnemagt i Jylland, antager i den sidste Tid et stadigt stigende Omfang. Det drejer sig
navnlig om Udklipning eller Overklipning af Traad- og Kabelledninger, der tilhører Vær
nemagten.

Følgende Sabotager paa Værnemagtsanlæg er forekommet i den sidste Tid:

AbwehrsteIIe anmoder om atter at forsyne alle Politimestre med de skarpeste In
strukser for at yderligere Sabotager kan forhindres.

Der maa henvises til, at den tyske Værnemagt aldeles ikke kan tolerere, at Sabo
tagerne paa Værnemagtsanlæg stadig genta~er sig, og at den lige saa lidt kan tolerere, at
de derværende Myndigheder i de SIdste TIlfælde hidtil endnu ikke har kunnet udfinde,
hvem der er Gerningsmænd.

AbwehrsteIIe er nødsaget til at erklære, at den tyske Værnemagt paa eget Initiativ
maa gribe til Forholdsregler, hvis der skulde indtræde Gentagelsestilfælde af Sabotage.

Der vil i Fremtiden blive givet Hr. Statsadvokaten Meddelelse om hvert enkelt Til
fælde.

sign. Howoldt...
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I Foraaret 1941 skete der en Stramning af Situationen, der kulminerede i
uni 1941.

I Marts 1941 blev en 16-aarig Pige i Frederikshavn af en Matrosen-Gefrei
sr anmeldt for at have sagt »Aah, Hitler, det dumme Svin.« Hun indrammede det,
len forklarede, at det var sket i Ophidselse over, at Gefreiteren var fulgt efter
ende og havde forsøgt at kysse hende, hvorved hun havde faaet ødelagt noget af
it Tøj. Gefreiteren gjorde ogsaa Anmeldelse til Feldgendarmeriet, men efter Kon
erence mellem Politimesteren og den stedlige tyske Kommandant blev Sagen afgjort
ed, at der af Politimesteren tildeltes Pigen en Advarsel. Da Melding om Sagen
remkom til Statsadvokaten fra Krigsretten med Anmodning 'om at gennemføre
traffesag, ratihaberede Kommandanten den trufne Afgørelse, og denne meddeltes
.rigsretten, som imidlertid, uanset sigtedes Ungdom krævede hende tiltalt og straf
et med en Frihedsstraf, da en saa alvorlig Fornærmelse af det tyske Statsover
oved ikke kunde sones med en Advarsel. Da Statsadvokaten erklærede sig ude
f Stand til at genoptage Sagen, der var a:fgjort med den tildelte Advarsel, forlangte
~rigsretten, at Politimesteren skulde foranledige Pigen til at give Møde for Krigsret
Aarhus til Afhøring, da det var overdraget Krigsretten at foretage retlig Under-

agelse i Sagen. Politimesteren forelagde Sagen for Statsadvokaten og nægtede efter
ennes Ordre at medvirke. Krigsretten forlangte derefter i en Skrivelse af 5. Juni
941 (gegen Empfangbeståtigung), at Statsadvokaten inden 24 Timer skulde erklære
ig villig til paa Anfordring at lade Pigen fremstille for en Krigsret, der efter
leneralens Bestemmelse skulde træffe Afgørelse i Sagen; i modsat Fald vilde hun
live fremstillet af det tyske Politi. Som Svar herpaa meddelte Statsadvokaten den
. Juni 1941, at han, under Hensyn til at Sagen havde fundet sin Afgørelse, nærede
letænkeligheder ved paa egen Haand at medvirke til yderligere Indskriden og
erfor havde forelagt Sagen for Justitsministeriet.

Fra tysk Side havde man fremsat gentagne Besværinger over Udviklingen
g Politiets Virksomhed, i hvilken Anledning der den 29. Maj 1941 blev afholdt et
føde under Ledelse af Kontorchef Herfølt og hvori fra dansk Side tillige Rigs
olitichef Thune Jacobsen og Statsadvokat Eivind Larsen, fra tysk Side Vicepræ
ident Kanstein og Oberregierungsrat Slalmann deltog. Det var Mødets Forrnaal
t berolige Tyskerne, og Kontorchef Herfelt indledede derfor med at givø en Over
igt over de Instruktioner, der var givet Politiet om Behandlingen af de Sager,
er opstod som Følge af Sammenstød mellem danske Statsborgere og tyske Soldater
g lignende Sager. Han indrømmede, at der naturligvis nu og da forekom Episoder
g ogsaa Tilfælde, hvor man kunde være af den Opfattelse, at Politiet kunde være
ptraadt med større Kraft, men saadanne Tilfælde blev da ordnet ved særlige
nstruktioner eller individuel Belæring af vedkommende Embedsmand. Det var
'ustitsmlnisteriets Opfattelse, at Samarbejdet mellem Politimestrene og den tyske
rærnemagt i det store og hele maatte siges at være godt. De tyske Herrer gjorde
'ældende, at det for at undgaa »større Komplikationer- var nødvendigt at faa
jernet den fjendtlige Stemning, der i store Dele af Befolkningen herskede mod
'yskland, og nævnte som Eksempel paa denne fjendtlige Stemning og Politiets
.tilstrækkelige Indgriben en Sag mod Redaktør Martin, Aarhus, 'der paa et Møde
.avde fremsat nogle tyskfjendtlige Udtalelser. Sagen var blevet behandlet for lang
omt og var sluttet uden Straf til Trods for, at sigtede selv havde erkendt at have
enyttet de paatalte Udtryk, der i sig selv kunde være harmløse, men ikke havde
æret det, hvilket fremgik af Forsamlingens Reaktion. Endvidere henviste Tyskerne
II et Møde afholdt den 8. April 1941 paa »Gimle« af Konservativ Ungdom, som
lan fra tysk Side havde gjort opmærksom paa i Forvejen og ønsket overvaaget.
Dette var ogsaa sket, og ifølge den afgivne Notits var der ikke passeret noget
.nstødeligt) . Det hævdedes endvidere, at Politiet ikke var meget for at gribe ind
verfor Flyveblade. Politiet maatte belæres om at benytte sin Autoritet til at ned
.æmpe den fjendtlige Stemning i Befolkningen. Resultatet af Mødet blev, at man
kulde optage Spørgsmaalet om at udsende Instruktioner til Politimestrene, søge
'yskundervisningen for Politimænd fremmet og overveje Spørgsmaalet om »Be
ering« af Politiet gennem Artikler i Politibladet, Foredrag samt mundtlig Instruk-
ion . Drøftelserne skulde fortsættes omkring Midten af Juni 1941. .

Inden denne Tid kom imidlertid den ovennævnte Sag fra Frederikshavn op,
g der aftaltes i den Anledning en Samtale med Kanstein den 6. J uni 1941.
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Endvidere havde en den 5. Juni 1941 i København stedfunden Fodboldkamp
(»Admira«) givet Anledning til tysk-fjendtlige Demonstrationer fra 'l'ilskuernes
Side (de havde pebet, da de tyske Soldater hilste det tyske Hold merl fremstrakt
Arm), som Tyskerne var meget fortørnede over, og hvorfor de lagde Ansvaret paa
Politiet og Justitsministeren. Inden Mødet havde endvidere Kontorchef Herfelt fra
Kanstein modtaget en Skrivelse') af 5. Juni 1941 (vedlagt som Bilag 6), der i megef
skarpe Vendinger krævede effektiv Indgriben inden 3 Dage overfor Demonstra
tioner, der gav sig Udslag i Bæren til Skue af engelske Farver.

Det var paatænkt, at Statsadvokat Eivind Larsen skulde deltage i Forhand
lingerne, men da han havde bragt i Erfaring, at den tyske Gesandt havde besværef
sig over ham, mente han ikke, det var rigtigt, at han deltog. I Mødet deltog derfor
fra dansk Side kun KOntorchef Herfelt. Med Hensyn til Frederikshavner-Sagen
søgte han bl. a. under Henvisning til det daarlige Indtryk, Genoptagelse af dell
længst afgjorte Sag maatte gøre hos Befolkningen, at opnaa, at Kravet om Krigs
retsbehandling blev frafaldet. Karistein erklærede imidlertid, at Generalen ikke vilde
ændre den trufne Bestemmelse. Sagen maatte ses i Sammenhæng med den bitre
Stemning hos Værnemagten i Anledning af de mange forekommende Episoder og
Forulempelser fra den danske Befolknings Side. Han kunde derfor kun tllraade, af
Pigen, som forlangt, blev fremstillet for den tyske Krigsret, hvor han da vilde
soge gennemført, at den sluttede med en Advarsel. (Saaledes skete det derefter
ogsaa).

Kanstein uddybede derefter den foreliggende Misstemning hos Værnemagten.
Han nævnede en 6-7 Tilfælde, der var forekommet i den senere Tid, herunder
Episoden under Fodboldkampen den 5. •Juni og et Tilfælde paa Cyklebanen i Ordrup
den 2. Juni, hvor der var blevet afsunget en Smædesang, uden at Politiet havde
grebet ind. Han fremhævede, at man havde det bestemte Indtryk, at Stemningen i
den senere Tid navnlig i Kubenhavn var blevet afgjort fjendsk overfor Tyskerne.
De af ham nævnte Tilfælde var kun Eksempler dørpaa, der forelaa mange andre
mindre Fornærmelser og Forulempelser. Han var selv, naar han færdedes i Uni
form, stadig udsat for Fornærmelser, og det samme gjaldt efter hans Mening alle
Tyske i Uniform. Værnemagten havde nu i over 1 Aar fundet sig i de forekommende
Tilfælde og havde haabet paa Bedring, men nu havde man tabt Taalmodigheden.
Han bemærkede, at man maatte vente, at Værnemagten nu vilde overtage alle den
Slags Sager og lade dem paadømme ved Krigsretten. Han beklagede meget denne
Udvikling og fremhævede, at det hele Tiden havde været hans Ønske, at Fornær
melser '0. l. kunde paatales af de danske Domstole, men han mente nu, at ham
Anstrengelser havde været forgæves.

Kontorchef Herfelt bemærkede, at man fra dansk Side selvfølgelig ogsaa
meget vilde beklage en saadan Udvikling, og at det i alt Fald ikke kunde forbedre
Stemningen, hvis Forseelserne blev paakendt ved tysk Krigsret. Under den videre
Forhandling drejede de tyske Besværinger sig i den Retning, at de snarere end
Politiets Forhold i konkrete Sager gjaldt Regeringen, der ikke havde gjort noget
for at standse den tyskfjendtlige Propaganda, endsige da forsøgt sig med Propa
ganda i modsat Retning,

Med Hensyn til den krævede Indskriden mod engelskvenlige Demonstranter
blev de tyske Herrer gjort bekendt med, at der hertil krævedes Tilvejebringelse al
Hjemmel, hvilket kunde ske i en Bekendtgørelse. Til Udstedelse af en saadan val
man villig, hvis Kravet derom blev fastholdt fra tysk Side. Den givne Frist paa
3 Dage vilde ikke kunne overholdes. Karistein svarede, at Værnemagten havde ville'
sætte en endnu kortere Frist, men han vilde søge at faa den forlænget.

Som Resultat af Forhandlingerne udsendtes Justitsministeniets Bekendtgø
relse af 9. Juni 1941 angaaende Forbud mod visse Demonstrationer") og i Forbin
delse dermed efter tysk Ønske en gennem Ritzau udsendt Meddelelse, hvis Indhold el
gengivet i den som Bilag 7 vedlagte Cirkulæreskrivelse af samme Dato") . Den 11.
Juli 1941 udsendtes en Cirkulæreskrivelse') med de i Mødet den 29. Maj 1941 om
talte Instruktioner angaaende Politiets Virksomhed med Hensyn til Udtalelse paa
Møder, Flyveblade m. v. Den vedlægges som Bilag 8.

Alvoren af de af Kanstein fremsatte Bemærkninger om Faren for, at Paa
dømmeIsen af Sammenstødssager o. lign. maatte overgaa til Krigsretten, under
stregedes ved, at Krigsretten netop samtidig overtog Paadømmelsen i en SaE
I) A. nr. 161. 2) A. nr. 162. S) A. nr. 163. 4) A. nr. 63.
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igaaende Overklipning af et Telefonkabel. Overklipningen var sket ved Broen
Ter Ry Mølleaa den 21. Maj 1941. Ved det danske Politis Afhøringer af de i
megnen boende henledtes Opmærksomheden paa to unge Mænd; de blev anholdt
m 23. Maj 1941, og den ene tilstod at have skaaret Ledningen over, mens den
rden kun havde været i Følge med ham. Den 9. Juni 1941 modtog Statsadvokaten
'a Gericht des Befehlshabers en Meddelelse om, at Sagen var overdraget vedkom
.ende Wehrmachtsgericht til Undersøgelse og Paadømmelse, og de anholdte kræve
as overført til Undersøgelsesfængsel i Aarhus, hvor de den 11. Juni 1941 blev ind
rt i den tyske Arrestafdeling. Statsadvokaten forelagde straks Sagen for Justlts
Linisteriet under Henvisning til, at alle tilsvarende Sager hidtil var paadømt ved
ansk Ret. Paa Justitsministeriets Foranledning blev Sagen af Udenrigsministeriet
iget op overfor Gesandtskabet, idet Direktør Svenningsen, der betonede, at Hen
andelsen fandt Sted efter Ordre af Udenrigsminister Scavenius, den 12. Juni 1941
varfor Præsident Kanstein henstillede, at Sagen blev overgivet til Paadørnmelse
ad dansk Domstol, i hvilket Fald der vilde blive rejst Tiltale efter Lov Nr. 14 af
8. Januar 1941 § 3. Der henvistes fra dansk Side foruden til den hidtil fulgte
'raksis og Forhandlingerne om Loven af 18. Januar 1941 til den Vanskeliggørelse
f Opklaringen af saadanne Sager, det vilde betyde, hvis det blev Praksis, at Sager
m Forbrydelse mod Værnemagten blev behandlet ved tysk Krigsret, og til de
~ndringer med Hensyn til Politiledelsens Organisation, som skulde ske i Anledning
f de tyske Klager som Udtryk for Regeringens gode Vilje til at skabe betryggende
'orhold for Værnemagten.t)

Kanstein erklærede heroverfor, at Værnemagten ikke havde noget Ønske om
t gøre nogen principiel Ændring i den hidtidige Tilstand, men under Hensyn til
en skete uheldige Udvikling ønskede man at statuere et Eksempel. De danske
fyndigheder havde i nogle Tilfælde, hvor der burde have været gjort Brug af
.oven af 18. Januar 1941, undladt dette, hvilket i Forbindelse med den almindelige
[tilfredshed med Udviklingen havde bevirket, at Værnemagten nu selv ønskede at
age Affære i denne Sag. I Samtalens Løb fremsatte Kanstein en Bemærkning om,
t Minister von Renthe-Fink havde inleresseret sig meget fpr, at det blev undgaaet,
t der i denne Sag af den tyske Krigsret blev fældet en Dødsdom. Direktør Sven
dngsen gik ud fra som en Selvfølge, at der ikke blev Tale om saa streng en Straf.

Krigsrettens Dom blev afsagt den 18. Juni 1941. Den ene af de sigtede blev
rifundet, den anden blev for Wehrmittelbeschådigung idømt 4 Aars Tugthus. Han
iavde i Retten forklaret, at ban bavde set af Avisartikler, at der flere Steder var
.levet overskaaret Telefonledninger, og de ved de danske Domstole herfor idømte
ltraffa forekom ham forholdsvis lave og taalelige, i hvert Fald paa ingen Maade
.fskrækkende.

Ved Skrivelse af 26. Juni 1941 meddelte Krigsretten, at »der Befehlshaber
ler deutschen Truppen» i Forstaaelse med Der Bevollmåchtigte havde anordnet
ltraffens Fuldbyrdelse ved de vedkommende danske Myndigheders Foranstaltning.

II. Almindelig Karakteristik af Statsadvokatens Virksomhed samt statistiske
)plysninger til Belysning heraf.

Om den af Statsadvokatens Afdeling udfoldede Virksomhed findes spredte
)plysninger trykt, saaledes i en kort Oversigt i Besættelsestidens Fakta S. 285 ff.,
ler navnlig beskæftiger sig med Retssagerne og giver enkelte statistiske Oplysninger.
~ndvidere findes i det af Vilh. la Cour redigerede Værk Danmark under Besættel
ien III. Bind Side 267 ff. en Artikel af Landsdommer Arthur Andersen: Fra Dom
rtole og Fængsler, i hvis Begyndelse der paa Grundlag af Statsadvokaten for særlige
\.nliggenders Oversigter er gengivet en Række statistiske Oplysninger vedrørende
Hdelingens Virksomhed, og i samme Værks L Bind S. 675 har Statsadvokat Troels
Hoff skrevet en Artikel om »De tyske Instanser og Politiet«, som, selvom den
ræsentligst beskæftiger sig med Forhold efter Slutningen af 1942, dog giver Bidrag
il Belysning af den anvendte Forhandlingsteknik, navnlig S. 702 ff.

t) Der sigtedes herved til den fra tysk Side ønskede Oprettefse af et særligt Departe
nent for Politiets Anliggender.
n
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Til disse Værker kan der henvises, idet der dog her skal søges optrukke
nogle Hovedlinier til Belysning af Statsadvokatens Afdelings mangesidede Virk
somhed.

Et Indtryk af Statsadvokatens Virksomhed, som den formede sig i den først,
Del af Besættelsen, giver den med Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 29. Au·
gust 19401

) (vedlagt som Bilag 4) udsendt Fortrolige Vejledning") (Bilag 5). Som del
fremhæves, var de hyppigst forekommende Sager mindre Sammenstød mellem Dan
skere og tyske Soldater paa offentlige Steder. Disse søgtes, naar de forelaa klart
fremmet hurtigst muligt, fordi det taktisk kunde være en Fordel at have taget e
Initiativ og eventuelt opnaaet en Afgørelse i Sagen, inden der fra tysk Side fremkorr
Henvendelse derom. Paa den anden Side lærte man efterhaanden at folge e11
Taktik, som begrænsede Antallet af de Sager, der maaUe rejses, saa meget sorr
muligt, begyndende med Optagelsen af Rapporten, hvorved det passerede paa for
skellig Maade kunde reduceres og forklares, navnlig under Henvisning til sprogligt
Misforstaaelser, Spirituspaavirkethed eller lign., eller der kunde skabes Tvivl om
hvorvidt den sigtede eller en anden havde fremsat den omhandlede Udtalelse. Val
Anledningen til Rapportoptagelse en Henvendelse fra en tysk Soldat under saa
danne Forhold, at man havde nogen Grund til at tro, at han ikke vilde gøre
Anmeldelse til sit militære Tjenestested, og at tysk Krigsret altsaa ikke vilde blive
bekendt med den, blev Sagen stillet i Bero og kun taget op, hvis der kom Hen
vendelse fra Tyskerne. Dette var selvfølgelig noget risikabelt, men lod sig lettere
gøre, efter at det var blevet gjort til Pligt for Soldaterne at foretage Anmeldelse.
Kom den tyske Anmeldelse, eller mente man sig alligevel nødsaget til at gøre
Tyskerne bekendt med Sagen, kunde den i mange Tilfælde forhales endnu et Stykke
Tid ved Foretagelse af supplerende Afhøringer og Anmodning til Krigsretten om
Afhøring af de implicerede Tyskere om det fremkomne, hvilket paa Grund af
Troppernes hyppige Forflyttelse ofte var forbundet med Vanskelighed og under
tiden fik Sagen til at strande. I andre Tilfælde sogte man i lange »Forsvarsskrivel
ser- at bevæge Krigsretten til at frafalde Kravet om Tiltale, hvilket undertiden
lykkedes og i hvert Fald oftere bevirkede, at Sagen kunde afgøres paa en for den
sigtede lempeligere Maade. Det var et stort Antal Sager, der henlagdes eller sluttedes
uden Tiltale undertiden med Advarsel meddelt af Politiet. I de Tilfælde, hvor Sagerne
blev fremmet, var Straffene vel nok undertiden strenge - navnlig, hvor der var
øvet Vold mod tyske Soldater - men langt den overvejende Del var dog Hæfte
straffe paa 30 Dage eller mindre. Ved Administrationen af Retsplejen i disse Sager
maatte man paa den anden Side stadig have for øje, at der, hvis den blev for
slap, saaledes at for mange Tilfælde, som Tyskerne kendte, blev ustraffet, eller
Straffene blevaltfor milde, bestod en virkelig Risiko for, at Krigsretten selv vilde
overtage Sagerne, og tillige, at det uden en vis - ikke for svag - Repression
overfor de forskellige Demonstrationer mod Tyskerne ikke vilde være muligt at
holde dem nede paa et saadant Niveau, at en væsentlig Forværring af Forholdet
mellem Befolkningen og Besættelsestropperne med deraf flydende uheldige Følger
kunde undgaas.

I Vejledningen omtales endvidere særlig Klager fra tysk Side til og om
Politiet, samt »Forhold, der kan give Anledning til Anke overfor Besættelsestrop
perne.e I Tilfælde, hvor der af tyske Soldater var begaaet Overgreb af en eller
anden Art, paatalte Statsadvokaten det overfor Krigsretten og havde her en Op
gave, hvor det alene drejede sig om at varetage danske Interesser: ved at søge
gennemført Ændringer i generelle uheldige Forhold, ved at søge gennemført, at
skyldige tyske Soldater blev straffet eller i hvert Fald det paaklagede Forhold paa
talt samt ved at søge opnaaet Erstatning til forurettede danske Statsborgere.

Ved Cirkulæreskrivelse af 29. August 19403
) blev det overdraget Statsadvoka

ten ved Forhandling med vedkommende tyske Myndigheder at søge Erstatningsspørge
maalet ordnet i Sager, hvor Medlemmer af den tyske Værnemagt var impliceret
i Færdselsuheld her i Landet. Der førtes herom Forhandlinger med Intendanterne.
Men ogsaa talrige andre Forhold vedrørende Erstatning til danske Statsborgere
for Tab ved skadegørende Handlinger fra tyske Soldaters Side blev forhandlet af
Statsadvokaten. Fra tysk Side var man ikke rundhaandet med Udbetaling af Er
statninger i disse Tilfælde, men tværtimod meget paaholdende. Gennemførelsen af

J) A. nr. 61. 2) A. nr. 62. S) A. nr. 182.
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sse Forhandlinger betød for det første selvfølgelig en Fordel for de skadelidte,
sr derved fik Erstatning, men tillige betød det utvivlsomt et Bidrag til Opretholdel
m af Disciplinen hos Soldaterne. Det samme gjaldt Statsadvokatens Forhandlinger
.ed Krigsretten om Straffe for Handlinger begaaet af tyske Soldater. Selvom
erningsmanden i mange Tilfælde ikke kunde findes, i andre Tilfælde var for
yttet, og selvom det ofte hændte, at Sagen blev henlagt ved en »Einstellungsver
igen«, f. Eks. fordi den paagældende fandtes at have handlet i »Nødværge«, og
traffane til tyske Soldater gerne var lave, var det utvivlsomt af stor Betydning, at et
ansk Organ havde Lejlighed til at følge og kritisere Krigsrettens Afgørelser og frem
rre de Klager, der fra den danske Befolknings Side fremkom over tyske Soldaters
ptræden. Det havde ogsaa sin Betydning, at Justitsministeriet og Udenrigsmini
:er iet til Brug for de almindelige Forhandlinger hos Statsadvokaten kunde hente
e fornødne Oplysninger til Modvægt mod de fra tysk Side fremførte Klager.
tatsadvokatens Afdeling, der foruden sine andre Opgaver var en Central for alle
plysninger om Forholdet til Tyskerne, var derved det Arsenal, hvorfra de danske
.r gumenter hentedes. Statsadvokaten virkede desuden i vidt Omfang som Baad
iver') for Politimestrene og Formidler mellem disse og de tyske Kommandanter,
aar der var opstaaet Vanskeligheder af den ene eller anden Art.

Paa mange Maader formidlede Statsadvokaten ogsaa Henvendelser fra de
yake Myndigheder til andre danske Organer. Som Eksempler herpaa kan nævnes,
t Abwehrstelle i April 194.0 overfor Statsadvokaten stillede Krav om Forbud mod
'otografering af den tyske Værnemagts militære Anlæg, hvilket Forbud blev ud
tedt af Justitsministeriet ved Bekendtgørelse af 1. Maj 1940. I andre Tilfælde blev
Ienvendelser videregivet til Marineministeriet, Krigsministeriet, Handelsministe
iet , Rigspolitichefen o. s. v. Overfor Statsadvokaten blev der ligeledes fremsat
~rav om, at udkastede Flyveblade skulde afleveres til Politiet. Herom blev der af
ligspolitichefen udsendt Instruktion til Politimestrene").

I det følgende skal gives nogle statistiske Oplysninger: Som det fremgaar af
Iversigten i Besættelsestidens Fakta S. 1203 og 1209 til 1210 forekom Sabotage
.f noget større Omfang praktisk talt ikke i 1940 og 1941 og de første Maaneder af
.942. I en af Politiet udfærdiget Fortegnelse over Sabotagehandlinger i Tiden
I. April 1940-30. April 1943 findes kun 13 Sabotagetilfælde opført for Tiden indtil
iTdgangen af Juni 1942. En anden Opgørelse udarbejdet af Statsadvokatens Af
Leling, som medtager de mindste Sabotagetilfælde (Overklipning af Ledninger
I. lign.), angiver 66 saadanne Tilfælde i 1940, 103 Tilfælde i 1941 og i 1942 indtil
lugust Maaned 123 Tilfælde.

I Tiden fra 9. April 1940 til 1. April 1941 blev 447 Personer dømt eller ved
og Bøde i Sager henhørende under Statsadvokatens Omraade, heraf 159 ved Kø
renhavns Byret, Resten i Provinsen. Afdelingen havde i nævnte Tidsrum behandlet
i 688 Sager, heraf 3033, der - bortset fra Færdselssager - maatte henfores til
iøbenhavn eller Landet som Helhed (d. v. s. som ikke kunde henføres til en bestemt
Politikreds) .

90 Sager vedrørte Spionage,
91 Sabotage og Hærværk,
84 »Iandsskadeliga Skrifter«

(Lov Nr. 388 af 27. Juli 1940),
942 vedrørte Fornærmelser, Gade- og Værtshusuorden,

Slagsmaal, Overfald og Vold.

I Tiden fra 1. April 1941 til 1. April 1942 blev 851 Personer dømt eller vedtog
Bøde, heraf 349 ved Københavns Byret, Resten i Provinsen, Afdelingen havde i
nævnte Tidsrum behandlet 9590 Sager.

Fra 1. April 1942 til 1. April 1943 dømtes eller vedtog Bøder 1112 Personer,
ieraf dømtes 435 i København, mens 118 vedtog Bøder (86 udenretligt) i Kø
benhavn.

1) Stadsadvokaten traf naturligvis som Politimestrenes Overordnede AfgØrelsen i Til
fælde af Meningsforskel. 2) A. nr. 155.
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Fordeling efter Straffen for de m andltge Domfældte samt 'An t a llet af kvindelige Domfæld

Hæfte Almindelig Fængsel .
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5. Sprængning m. v.
§ 183-193,195:

1939 .,. o • • • • • • o'

1940 o " o" o o o 0 • • 0 o

1941 . . . . . o • • •• • • • •

1942 .,. o o' o o o o. o.'

1943 o •••• o ••••••••

3. Vsu§§ 244-248
1939 123
1940 . o' o o ••••• o... 78
1941 .. o 94
1942 o 117
1943 o o" 166

4. Brandstiftelse § 180-
181:

1939 .,. 0 ••• 00 • •• 0.

1940 o o, o •••••• 00. o

1941 o" o. o'

1942 . . , o' o o .' o" o o

1943 o o ' •••••

1. Lov 22. Juli 1940 og
LOv 18. Januar 1941: . .
, 1940 o o •• ••• o' o.·.·

1941 . o' o" o o" o •••

1942 . o ••••• • o •••• o

1943 . . . . o ' o " o o • • •

2. Hærværk § 291:
1939 o ••••••••••

1940 o ••••• ••

1941 ' " o •••••• o •• •

1942 o ••• o o ••• o" o.

1943 . o . o' o 0.0. o •••

l) Ørumsagen, der behandledes som militær Straffesag, synes ikke medtaget.
I) l dømt til Anbringelse pas Sindssygehospital.
3) l Arbejdshus, l Ungdomsfængsel.
') l militær Arrest, l Arbejdshua, l Aandssvageanstalt.
5) l Psykopatfængsel, 7 militær Arrest, 2 Arbejdahus, 2 Sindssygehospital.
O) l militær Arrest, 3 Arbejdshus. 2 Sindssygohospital, l Aandævageanstalt.
7) 2 militær Arrest, l Arbojdsbua, 4 Sikkerhedsforanstaltninger.
8) l militær Arrest, l Psykopatfængeel, l) Sikke 'ned foranataltninger,
D) 2 Paykopatfængsel, l Arbejdshus, 2 Sikkerhedsforanstaltninger.

l0) l Aebejdshus, IO Sikkerhedsforanstaltninger. '
11) l Paykopatfængsel, 3 Sikkerhedsforanstulteinger,
18) 2. Arbejdshus, 9 Sikkerhedsforanstaltninger.
U) l Psykopatfængsel, 7 Sikkerhedsforanstaltninger.
14) l Sikkerhedsforanstaltning.
U) l Sikkerhedsforanstaltning.
10 l Sikkerhedsforansta.ltning.
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l København var der iaIt 1 246 sigtede, heraf
!7 sigtede for Sabotage eller Spionage m. v. (Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 § 3),
16 - kommimistisk Virksomhed,
17 - ulovlig lnd- eller Udrejse (Lov Nr. 123 af 30. Marts 1942 § 3),
li - ulovlige trykte Skrifter (Lov Nr. 388 af 22. Juli 1940),
!2 - Bistand til tyske Desertører,
.6 - ulovlig Postbefordring (Bekendtgørelse Nr. 366 af 20. Juni 1941),
8 - ulovlig Fotografering,
li - Fornærmelse mod den tyske Værnemagt (Bekendtgørelse Nr. 254

af 9. Juni 1941),
)5 - Overtrædelse af Borgerlig Straffelov,
la - Lovovertrædelser iøvrigt.

Af den almindelige Kriminalstatistik kan fremhæves nogle Tal, hvoraf frem
iar de for Overtrædelse af Straffelovstillæggene af 22. Juli 1940 og 18. Januar
)41 idømte Straffe; der anføres endvidere Tal fol' Hærværk (Straffelovens § 291),
old (Straffelovens §§ 244-248), Brandstiftelse (§ 180) og Forvoldeise af Spræng
ing o. 1. (Straffelovens §§ 183-193, 195), idet en Del af Stigningen i disse For
rydeiser, navnlig for saa vidt angaar Hærværk og Vold, hidrører fra de under
tatsadvokatens Afdeling hørende Sager. Disse Tal omfatter altsaa alle Forbrydel
sr af den nævnte Art over hele Landet, ogsaa dem, der ikke har nogensomhelst
orbindelse med Besættelsens særlige Forhold.

De i Medfør af Lov Nr. 349 af 22. August 1941 § 1 idømte Straffe kan ikke
eses ud af den almindelige Kriminalstatistik. En Oversigt omfattende Perioden fra
2. August 1941 til 15. April 1943 inel. viser følgende Fordeling efter Straffenes
tør r else.

5
10 (deraf 1 betinget)
1
6

13
27
33

7
26
18
1
6
7
3
1
1

165 Domfældte.

Bøde .
Hæfte under 60 Dage . . .
Hæfte 4 Maaneder . . .
Fængsel 30 Dage. . .

30-60 Dage . . ~ .
60 Dage--3 Maaneder . . .
3-- 4 Maaneder .
4-- 5 Maaneder .
5- 6 Maaneder .
6-- 8 Maaneder .
~10 Maaneder .
8-12 Maaneder inel .
1 -1 1/ 2 Aar .
1112-2 Aar .
21/ 2 Aar .
6 Aar .-----

Talt ....

III. Forholdet til Krigsretten og Kampen for Bevarelse af Jurisdiktionen.
Som nævnt var de Sager, der kom til Paadømmelse i de første Aar, over

ejende Sager angaaende Fornærmelse eller ubetydelig Vold overfor tyske Soldater;
aadanne Tilfælde paadømtes som Overtrædelser af Politivedtægterne, hvorfor Straf
en efter Skærpelsen ved Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 kunde stige til Fængsel i 3
baneder. Der forekom dog som nævnt ogsaa Sabotagehandlinger, navnlig Over
:1ipning af de af den tyske Værnemagt benyttede Telefonledninger og Kabler eller
mdet Materiel - i Tiden fra den 9. April 1940 til den 1. April 1941 forekom i
tele Landet henved 100 Tilfælde af denne Art. Men Gerningsmændene kunde kun
et Faatal Tilfælde findes. l disse Tilfælde rejstes der Tiltale mod dem for Hær

'ærk (Straffelovens § 291) og de idømtes Fængs.elsstraffe paa omkring 6 Maaneders
i'ængsel. Da Maximumsstraffen for Hærværk kun var Fængsel i eet Aar og kun
'ed Hærværk af betydeligt Omfang eller i Gentagelsestilfælde kunde stige til Fæng
:el i 4 Aar, kunde man dog forudse, åt der vilde forekomme Tilfælde, hvor man fra
ysk Side ikke vilde acquiescere ved en Dom i Henhold til denne Bestemmelse. Krigs-
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retten gjorde da ogsaa i en Skrivelse af 29. Juli 19401) 'Opmærksom paa, at Kabel
overskæringer ikke kunde betragtes som relativt harmløse Forbrydelser, men son
Wehrmittelbeschådigung ved tysk Krigsret kunde medføre Dødsstraf. Samtidig mec
at man tiltraadte, at en konkret Sag mod en Elektrikerlærling paadømtes af Kø
benhavns Byret, henstilledes det, at der i Fremtiden blev grebet endnu skarpen
ind og offentliggjort afskrækkende Domme. - Ogsaa et enkelt Tilfælde af Zersetzuni
forekom, idet en ung Mand havde uddelt nogle engelske Flyveblade, han havde funde
ved en Ballon, til tyske Soldater. Han idømtes 60 Dages Fængsel for Overtrædels.
af Straffelovens § 106 (Medvirken til Neutralitetskrænkelse mod den danske Sta
fra en fremmed Magts Side). Men Anvendelsen af denne Bestemmelse var ikkt
naturlig og vilde jo ikke kunne anvendes f. Eks. paa Uddeling af Flyvesedler af ren
defaitistisk Indhold. Uddeling af Flyveblade fandt imidlertid ikke Sted i noge
videre Omfang paa dette Tidspunkt. Straffelovstillægget af 22. Juli 1940 (Nr. 388)
der senere fik vidtstrakt Anvendelse paa de »illegale Blade«, og som fastsatte Stra:
af Fængsel indtil 1 Aar eller under formildende Omstændigheder Hæfte eller Bød!
for den, der ved trykt Skrift eller paa anden Maade offentligt giver Meddelelser
der er egnede til at skade Landets Interesser i Forhold til Udlandet, tog da hellei
ikke i første Række Sigte paa saadanne, men paa Dagblade og andre periodisk!
Skrifter") .

I August 1940 forefaldt en Episode i Frederikshavn, hvor flere unge Menrie
sker kom i Slagsmaal med et Par tyske Marinesoldater, der fik nogle - dog ikkr
særlig alvorlige - Læsioner. Fra tysk Side for man voldsomt op over denne Be
givenhed og forlangte foruden bl. a' Lukning af Restaurationer og Forbud moc
offentlig Dans ogsaa Sagen behandlet ved tysk Krigsret. Ved at give Tilsagn orr
hurtig og energisk Indgriben fra dansk Side lykkedes det dog ved Forhandling meo
Gesandtskabet at opnaa, at Kravet om Krigsretsbehandling frafaldtes. Ved Køben
havns Byret idømtes de 8 implicerede Straffe fra 60 Dage til 2 Aars Fængsel for
Overtrædelse af Politivedtægten og Vold.

Bortset fra denne Episode 'opstod der ikke før i December 1940 noget Tvist
spørgsmaal med Hensyn til Jurisdiktionen, og det Samarbejde, der efter Aftalerne
skulde være mellem Statsadvokatens Embede og de tyske Myndigheder, navnlig den
tyske Krigsret hos den Øverstkommanderende for de tyske Tropper, forløb uden
væsentlige Gnidninger og tog den Form, som det i det væsentlige senere bevarede
til den 29. August 1943. Princippet bestod i, at Krigsretten fremsendte Anmeldelse!
'Om Sammenstød m. v. til Statsadvokaten, og at der af denne blev foranlediget Un
dersøgelse, hvis en saadan ikke allerede var foretaget af det stedlige Politi. Ai
Rapporterne tilstilledes der Krigsretten Genparter med Bemærkning om, hvad de!
agtedes foretaget i Sagen, og naar Dom var afsagt, gaves der Meddelelse om Doms
resultatet. Paa den anden Side fremsendtes Rapporter vedrørende tyske Soldaters
Overgreb m. v. af Statsadvokaten til Krigsretten med Anmodning om Undersøgelse
og Underretning om dennes Resultat.

I Slutningen af August 1940 fremsatte Krigsretten 'Overfor Statsadvokat
Eivind Larsen Anmodning om at faa Adgang til at tage Stilling til Spørgsmaalet
om Anke af Domme i Sager, der berørte den tyske Værnemagts Interesser. Spørgs
maalet blev imidlertid forelagt Justitsministeriet og paa dettes Foranledning taget
op med det tyske Gesandtskab gennem Udenrigsministeriet, og det lykkedes derved
at opnaa, at Sagen blev stillet i Bero indtil videre. Senere maatte man dog - først
i enkelte Sager, senere generelt - gaa med dertil.

Som Parade overfor den tyske Krigsret gjordes det i September 1940 gæl
dende, at Undersøgelserne i Sammenstøds- 'og Fornærmelsessager ofte blev vanske
liggjort eller forsinket, fordi de paagældende Værnemagtsmedlemmers Forklaringer
først sent eller slet ikke kom Statsadvokaten i Hænde. Der blev derefter truffet
den Ordning, at det gjordes til Pligt for alle Værnemagtsmedlemmer at afgive Mel
ding om forefaldne Episoder, saaledes at Meldingen snarest skulde indsendes al
vedkommende Enhed til Krigsretten i København. I November 1940 fremkom fra
Krigsretten overfor Statsadvokaten Forslag til en Overenskomst bl. a. om forskel
lige Enkeltheder i Behandlingen af Sammenstødssager. Af Interesse har navnlig
den ·derved foranledigede Drøftelse af de Tilfælde, i hvilke der var Uoverensstem
melse mellem danske og tyske Forklaringer og Konfrontation derfor nødvendig.
Man fandt det fra tysk Side ikke muligt at lade tyske Vidner møde i dansk Ret,
1) A. nr. 59. 2) A. nr. 155.
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eller ikke under Ledsagelse af en tysk Auditør eller lignende, der kunde foretage
.fhøringen, og drøftede derfor en Ordning, hvorefter den tyske og den danske
lommer formelt skulde arbejde hver for sig, men i samme Lokale. Ordningen 
er dog kun tænktes praktiseret i København - fik imidlertid aldrig nogen prak
sk Betydning.

I den Skrivelse af 27. Juni 19411), ved hvilken Krigsretten tiltræder at ville
aa med til at forsøge den ved Forhandlingerne foreslaaede Form anvendt, hed
et: »Hingewiessn wird hierbei auch darauf, dass die deutschen Kriegsgerichte sich
reiterhin vorbehalten miissen, in einzelnen Fallen, wo militårische Belange es
rfordern, Ermittlungsverfahren, die sich aus Zusammenstossen ergeben, von sich
us allein auch hinsichtlich soleher Beteiligten durchzufiihren, welche die dånische
.taatsangehorigkeit besi tzen. 'I:2)

løvrigt nærede man fra tysk Side ikke Betænkelighed ved at lade tyske Sol
ater møde i dansk Ret som Vidner i Tilfælde, hvor der forelaa en ensidig Sigtelse
rod Danskere, og dette fandt Sted i talrige Tilfælde. Betænkelighederne gjaldt kun
iammenstødstilfælde, hvor der eventuelt kunde rejses Sigtelse ogsaa med de tyske
loldater, og hvor Konfrontation kunde være ønskelig. - For Krigsretterne førtes
gsaa danske Vidner, og Indkaldelsen af disse skete som Regel gennem det danske
Joliti, der anmodede de paagældende om at give Møde med Tilkendegivelse af, at
le ikke efter danske Retsregler havde Pligt til at møde, men at det maatte tilraades
lem at gøre det. I København afhentede man efter forudgaaende Meddelelse de
iaagældende 'Og befordrede dem til det Sted, hvor Forhørene holdtes.

Som omtaJlt ovenfor S. 154 var Forhandlingerne om en Aftale om, at Sager
ingaaende Handlinger rettet mod den tyske Værnemagt skulde paadømmes ved
lanske Domstole, strandet. Den 1. August 1940 udstedte General Keitel som Chef
or den tyske Værnemagts Overkommando' en Forordning") vedrørende ~Ausiil)ung

ler Wehrmachtsgerichtsbarkeit in Dånemark gegen Personen nichtdeutscher
Staatsangehdrigkeite. (Vedlagt som Bilag 9). Ifølge denne Forordning var Dan
nark at anse som Operationsomraade, og Afgørelsen af, om en Sags Undersøgelse
19 Paadømmelse ved Krigsret var .paakrævet eller kunde overlades de danske Rets
nyndigheder, var: overladt Befehlshaber der deutschen Truppen in Dånemark.

Dette blev stadig selv i Smaasager holdt Statsadvokaten for øje. I et Til
'ælde, hvor en Sag - som saa 'Ofte - var blevet fremmet til Afgørelse ved dansk
:tet, indløb der den 31. December 1940 en Melding fra Krigsretten med Anmodning
nn Afhøring hurtigst muligt af den sigtede med Tilføjelsen: »Der Herr Befehlshaber
ler deutschen Truppen in Dånemark behålt sich in diesem Falle ausdriicklich
!\.burteilung des Brand in deutscher Justiz vore. Da det meddeltes Krigsretten, at
len paagældende var idømt 7 Dages Hæfte, og at Dommen var paaanket, hed det
i en Skrivelse af 13. Januar 1941 fra Krigsretten:

»Es wurde davon Kenntnis gennmmen, dass gegen das Urteil des Kopen
hagener Stadtgerichts Berufung eingelegt ist. Nach Lage der Ilmstånde steht
nach hiesigem Ermessen die verhångte Strafe von 7 Tagen Haft in keinem
Verhåltniss zur Schwere der von Brand ausgesprochenen Beleidigung.

Bei dieser Gelegenheit wird darauf hingewiesen, dass der Herr Be
fehlshaber der deutschen Truppen in Dånemark nur in solehen Fallen und
ohne weitere Befragung mit der Aburteilung durch die dånische Justiz ein
verstanden ist, wo es sich um belariglose Wirtshaus- oder Strassenzusammen
stosse handelt. Keinesfalls diirfte hierunter der vorligenden Vorfall fallen schon
mit Hiicksicht darauf, dass er in voller Offentlicbkeit geschah und eine be
sonders gelråssige und grobe Beleidigung der Wehrmacht darstellt. Gebeten
wird, kfinftig in allen Fallen, welche zweifelhaft erscheinen konnten, vor Abgabe
an die dånisehen Gerichte sich mit uns in Verbindung zu setzen.e")

1) A. nr. 64.
2) I Oversættelse: »1 saa Henseende henvises der ogsaa til, at de tyske Krigsretter i

Fremtiden maa forbeholde sig i enkelte Tilfælde, hvor militære Interesser kræver det, paa
eget Initiativ alene at gennemføre Efterforskning, som fremkommer ved Sammenstød, og
saa med Hensyn til saadanne Medskyldige, som har dansk Statsborgerret.u

3) A. nr. 60.
4) I Oversættelse: »Man har taget til Efterretning, at Københavns Byrets Dom er

blevet paaanket. Som Forholdene ligger, staar - efter hvad man her kan skønne - den
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Senere benyttedes til de Skrivelser, hvormed Krigsretten fremsendte Anmel
delser og tyske Afhøringer Jtil Statsadvokaten, en duplikeret Formularblanket, hvor
det nævnte Forhold med Hensyn til Sagens Paadømmelse ved dansk Ret val
optaget. . !

Den 7. December 1940 blev den danske Oberstløjtnant Ørum') anholdt i Bel"
lin sigtet for Spionage. I Forbindelse med denne Anholdelse rettede Abwehrstelle
den 8. December 1940 Henvendelse til Statsadvokat Eivind Larsen, der anmodedes
om Bistand til Anholdelse af i hvert Fald to danske Statsborgere den følgende Dag
Det kunde ikke opgives, hvem det drejede sig om, eller hvad Sigtelsen gik ud paa.
Samme Dags Morgen, som Anholdelsen havde fundet Sted, oplystes det dog, al
Sigtelserne vedrørte Spionage i Danmark jnod Tyskland til Fordel for England.
De paagældende blev anholdt, hvorefter de krævedes udleveret til de tyske Myndig
heder. Da man fra dansk Side protesterede herimod, idet man' hævdede, at hele
Sagen burde behandles af danske Myndigheder, erklæredes det, at den tyske Gene
ral havde bestemt, at Sagen skulde behandles ved tysk Krigsret. Der kunde ikke
gives det danske Justitsvæsens Repræsentanter Adgang til at overvære Afhøringen,
da man angivelig maatte komme ind paa tyske Militærhemmeligheder.

Den 14. og 15. foretoges paa tilsvarende Maade yderligere 4 Anholdelser,
og andre danske Borgere blev flere Gange tilsagt som Vidner til Krigsretten. Af
de anholdte blev enkelte løsladt efter kortere Tids Forløb, uden at der rejstes Til
tale, men tilbage blev foruden Oberstløjtnant T. T. A. Ørum, Løjtnant af Reserven
A. G. K. Jessen, 2 hjemsendte Sekondlojtnanter, hvoraf den ene var honorarlønnet
Politibetjent, og en Reservehaandværker ved Flyvetropperne, som sigtede. Allerede
den 10. December 1940 blev Udenrigsministeriet, der naturligvis ligesom Justits
ministeriet af Statsadvokaten var blevet underrettet om de foretagne Anholdelser,
af Gesandtskabet orienteret om Sagen") . Sigtelsen mod Ørum, der havde Visum til
Brasilien, men formentes at have villet være til England, gik ud paa, at han havde
foretaget Hvervning af danske Flyvere til Indtræden i Krigen paa Englands Side
mod Tyskland. Han var ikke i Arrest, men i Varetægt paa et Hotel, og Spørgsmaalet
om Sagens videre Forfølgning og eventuelle Paadømmelse forelaa endnu slet ikke.
Udenrigsministeriet betonede dog, at man, hvis Mistanken maatte blive bestyrket,
naturligvis maatte lægge den største Vægt paa, at Sagen blev overgivet til en dansk
Domstol til Paadømmelse.

I Begyndelsen af Januar 1941 oplyste Gesandtskabet paa Forespørgsel over
for Udenrigsministeriet, at Ørum havde tilstaaet sig skyldig i det væsentlige af,
hvad han sigtedes for"). Man kunde nu paa Udenrigsministeriets Forestilling tilstede
Statsadvokaten for København at overvære de stedfindenpe Forhør ved den tyske
Krigsret"). Statsadvokaten drøftede derefter Sagen med Oberkriegsgerichtsrat Raab
Straube. Tillalen maatte, hvis Sagen skulde for tysk Krigsret gaa ud paa Spionage
og Landesverrat (eller en af Delene). Fpr Spionage kendtes kun Dødsstraf, og for
Landesverrat Dødsstraf - under formildende Omstændigheder flere Aars Tugthus.

Under Hensyn til Sagens alvorlige Karakter var der paa Forhaand ikke
megen Sandsynlighed for, at man kunde faa Sagen overladt, men der maatte 
ogsaa af Hensyn til Konsekvenserne i eventuelle andre Sager - gøres Forsøg der
paa, hvorpaa Spørgsmaalet paany optoges med Gesandtskabet. Præsident Kanstein
var velvillig stemt overfor Tanken om Sagens Behandling ved dansk Domstol. Det, det
kom an paa for Tyskerne, var i Virkeligheden at faa de paagældende uskadelig
gjorte, saa længe Krigen varede. Man ønskede fra Gesandtskabets Side af politiske,
stemningsmæssige Grunde at undgaa Dødsdomme, hvorimod Generalen saa mere
militært paa Sagen og var indstillet pap. Krigsretsbehandling. Hvis Gesandtskabet
Idømte Straf af 7 Dages Hæfte ikke i Forhold til det graverende i den af Brand udtalte
Fornærmelse.

Ved denne Lejlighed henvises til, at den Øverstbefalende for de tyske Tropper i
Danmark kun i saadanne Tilfælde og uden yderligere Forespørgsel er indforstaaet med
Paadømmelsen gennem den danske Justits, hvor det drejer sig om ubetydelige Værtshus
og Gadesammenstød.

Under ingen Omstændigheder kan man sige, at det foreliggende Tilfælde falder ind
herunder, allerede med Henblik paa, at det skete i fuld Offentlighed og frembød en særlig
hadefuld og grov Fornærmelse af Værnemagten. Man anmoder om fremtidig i alle Til
fælde, som maatte kunne synes tvivlsomme, at man vil sætte sig i Forbindelse med os, fØr
Sagen afgives til de danske Domstole.«

1) Kap. 18. 2) A. nr. 172 og 173. 3) A. nr. 175 og 176. 4) A. nr. 177.
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mIde kunne formaa ham til at afgive Sagen til dansk Domstol, maatte der kunne
envises til, at de paagældende vilde kunne faa tilstrækkelig streng Straf - for
rums Vedkommende ikke mindre end livsvarigt Fængsel. Der maatte altsaa gives
ye strengere Straffebestemmelser, som maatte have tilbagevirkende Kraft for
anne Sag. Endvidere maatte man kunne paaregne, at Regeringen vilde paavirke
an offentlige Mening med Hensyn til saadanne Handlinger. Gesandtskabet ønskede
mgaaende Meddelelse om, hvorvidt en saadan Ordning var mulig. Sagen behand
ldes derfor samme Dag i Ministermøde, og som Resultat deraf meddelte Uden
igsministeriet Gesandtskabet, at man fra dansk Side var rede til at foretage det
irnødne, for at Sagen kunde blive paadømt ved dansk Domstol. Næste Dag erklæ
ede General Liidke sig principielt rede til at acceptere den skitserede Ordning, dog
t man med Hensyn til Proceduren ønskede nærmere Aftale, bl. a . om en Kriegs
erichtsrats Adgang til at overvære Retsforhandlingen.

Der forelaa saaledes konkret Baggrund for og Formaal med en Drøftelse
f det Forslag til en særlig Straffelov, som man i Begyndelsen af Januar havde
iodtaget fra den tyske Gesandt med en Nota') til Udenrigsministeren, hvori det
jordes gældende, at de danske Straffebestemmelser ikke i alle Tilfælde var til
lrækkelige til at sikre en effektiv Indskriden fra danske Domstoles Side i Sager
ngaaende Angreb paa de tyske Troppers Sikkerhed. I Overensstemmelse med Ge
andtens Forslag fandt den 13. Januar 1941 en Drøftelse af Forslaget Sted i Uden
igsministeriet mellem Dr. Stalmann og Dr. Lindemann paa tysk Side, Legations
aad Svenningsen, Kontorchef Herfelt og Statsadvokat Eivind Larsen fra dansk
lide"), Fra dansk Side udtaltes det, at der jo i sin Tid· havde været ført Forhand
inger om J urisdiktionsspørgsmaalet"), som imidlertid ikke havde ført til nogen
iverenskomst. Da Spørgsmaalet ikke i Praksis havde givet Anledning til særlige
'anskeligheder , vilde man ikke nu stille Forslag om, at en Overenskomst søgtes til
ejebragt, men man gik ud fra, at det fra tysk Side fremsatte Forslag var et Udtryk
Ol', at Paadømmelsen af Sager angaaende Krænkelser af Værnemagtens Interesser
gsaa fremtidig vilde blive 'Overladt til de danske Myndigheder. Dr. Stalmann
,plyste, at det i sin Tid udarbejdede Udkast til en Overenskomst ikke var hlevet
.odkendt, idet den tyske Overkommando bl. a. stod fast paa, at Landsforræderi,
lpion age og Freischårlerei skulde forblive under tysk militær Jurisdiktion. Da
nan ved en Overenskom st paa dette Grundlag ikke vilde opnaa det man ønskede,
.nsaa Gesandtskabet Forudsætningerne Ina dansk Side for en Overenskomst for
ir is fede og havde i Stedet bestræbt sig for saavidt muligt at faa alle Sager henlagt
mder de danske Myndigheder, hvilket ogsaa med en enkelt Undtagelse") var lyk
:edes. Han bekræftede, at det nye Forslag var et Udtryk for, at man stadig og j
ndnu højere Grad vilde overlade de danske Myndigheder Paadømmelsen, saaledes
om det jo vilde ske med ørum-Sagen. Nogen Overenskomst ansaa han derimod
kke for mulig, da Overkommandoen i saa Fald sikkert vilde tage det samme For
iehold som tidligere.

Resultatet af Forhandlingerne blev det Forslag, der vedtoges af Rigsdagen
19 stadfæstedes af Kongen som Lov - Nr. 14 af 18. Januar 1941 -- om midler
idigt Tillæg til Borgerlig Straffelov.

Lovforslaget var ikke ledsaget af Motiver, men der udsendtes den 18. Januar
,941 gennem Ritzaus Bureau en Redegørelse for Lovens Indhold. Samme Dag
neddelte »Der Bevollmåchtigte« Udenrigsministeriet, at den tyske Øverstkomman
lerende havde bestemt, at Sagen mod Ørum og hans medskyldige skulde overlades
.il dansk Jurisdiktion"). Sagen behandledes som militær Straffesag ved Københavns
3yret, der afsagde Dom den 25. Januar 1941. Der var rejst Tiltale mod Ørum og
~øjtnant af Reserven J essen for Overtrædelse af Straffelovstillægget af 18. Januar
1941 § 2 (Spionage) og § 3, Nr. log 3 (Hvervning og andre Handlinger af lig
rende Karakter, som er egnede til alvorligt at skade Danmarks Interesser i For
iold til Udlandet) samt mod de 2 Sekondløjtnanter og den værnepligtige Reserve
iaandværker for Overtrædelse af § 3, Nr. log 3. Endvidere var de alle tiltalt for
Jverbrædelse af Militær Straffelovs § 63. Ved Dommen blev den ene Sekondløjtnant
'rifuntlet, medens de øvrige tiltalte blev fundet skyldige i de Handlinger, som de
lal' tiltalt for. Ørum idømtes Fængsel paa Livstid, Jessen Fængsel i 14 Aar, de to
indre Fængsel i henholdsvis 8 og 3 Aar.

L) A. nr. 174. 2) A. nr. 178. 3) Jfr. s. 154. 4) A. nr. 58. 5) A. nr. 179.
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I Overensstemmelse med et Ønske fra Gesandtskabet, der havde været mis
fornøjet med den kølige Redegørelse for Straffelovstillægget, udsendtes germen
Ritzau en Meddelelse fra Justitsministeriet om Dommen'). Det udtales udtrykkeligt
at ikke blot Ørum, der blev paagrebet paa tysk Territorium under Udførelse af For
brydelsen, men ogsaa de øvrige Tiltalte efter de for den tyske Krigsmagt gældendt
Regler faldt ind under tysk Jurisdiktion, og det understregedes, at Dommen var Ud
tryk for, at Staten paa det skarpeste tog Afstand fra Handlinger af den begaaede Art

Ved Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 22. Januar 1941 blev Sagei
angaaende Overtrædelse af Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 henlagt til det kensti
tueret Statsadvokat Eivind Larsen overdragne Hverv. Da Hvervet i Forvejen om
fattede Sabotage, Spionage og Zersetzung overfor Besættelsestropperne, betød dette
kun en Udvidelse, forsaavidt angik Lovens § 1 om Udbredelse af Rygter egnede ti:
at skade Landets Interesser i Forhold til Udlandet. Overtrædelse af Lovens øvrigt
Bestemmelser paataltes kun efter Justitsministeriets Bestemmelse, hvorfor alls
Sager, i hvilke der kunde rejses Spørgsmaal om at rejse Tiltale efter disse Bestem
melser, har været forelagt Justitsministeriet til Tiltalebeslutning.

.Selv om man stadig ikke havde nogen egentlig Aftale om, at Sager angaa
ende Forbrydelser mod Værnemagten skulde overlades til dansk Jurisdiktion
maatte man efter de førte Forhandlinger være, berettiget til at forvente, at dette
vilde ske i et meget vidt Omfang. Større Skuffelser i denne Forventning beredtes
heller ikke de danske Myndigheder i 1941.

Dog blev der i 1941 afsagt to Krigsretsdomme over danske Borgere; det em
Tilfælde omtales nedenfor under IV i Forbindelse med Omtalen af Desertører og
Bistand til disse; i det andet Tilfælde idømtes en 24-aarig Mand den 18. Juni 19ld

4 Aars Tugthus for Overklipning af TelefonIedninger; Straffen blev afsonet i dansk
Fængsel.

Bortset fra de nævnte to Tilfælde blev alle Sager i 1941 paadømt ved dansk
Ret. Af Loven af 18. Januar 1941 blev der i flere Tilfælde gjort Brug, saaledes
baade overfor Personer, der havde hjulpet tyske Desertører, og 'Overfor Folk, der
forsøgte at forlade Landet ad illegal Vej. Paa dette saa man fra første Færd meget
alvorligt fra tysk Side.

Der blev ogsaa afsagt nogle alvorlige Domme paa Fængsel op til 11!2 Aar.
Da Minimumsstraffen efter Ørumloven, 1 Aars Fængsel, imidlertid føltes urimelig
drastisk overfor mere uskyldige, upolitiske Flugtforsøg fra Landet, og man
havde paa Fornemmelsen, at det vilde være muligt at najes med en ringere Straf
i disse Tilfælde uden Fare for, at Krigsretten vilde overtage Sagerne, blev der ved
Ændringen af Fremmedloven i Begyndelsen af 1942 tilvejebragt Hjemmel til at
straffe i disse Tilfælde med en lavere og mere passende Straf.

Af Ørumloven blev der ogsaa gjort Anvendelse, da Danmarks Gesandt i
Washington Hans Henrik Kauffmann i April 1941 afsluttede Grønlandstraktaten
med U.S.A. uden den danske Regerings Samtykke. Tyskerne forlangte Straffesag
rejst efter Straffelovens §§ 98 og 99 og Ørumloven. En Undersøgelse blev ogsaa

. indledet"), men der skete dog ikke andet i den, end at nogle Kauffmann tilhørende
Værdipapirer her i Landet blev »beslaglagt«, saaledes at der af en beskikket Værge
kun i begrænset Omfang kunde disponeres over dem uden Myndighedernes Sam
tykke. Modtagelsesbeviset opbevaredes i Udenrigsministeriet. Af Frits Clausen blev
der iøvrigt - 1942 - stillet en Forespørgsel i Folketinget") til Justitsministeren om,
hvorfor Sagen ikke blev gennemført. Der svaredes, at der ikke havdes Hjemmel til
at gennemføre Sagen i tiltaltes Fraværelse, og at man ikke vilde lovgive for En
keltmand.

Det Rederiet J. Lauritzen tilhørende M/S »African Reeferc sejlede den
12. August 1941 fra Madeira til New York. Tyskerne bragte det i Erfaring og for
langte i en Aide Memoire af 2. Oktober 1941 omgaaende Undersøgelse af, om Rede
riet eller enkelte Personer i dette havde Andel deri, forbeholdt sig efter Krigens
Slutning at foretage en indgaaende Undersøgelse og i givet Fa1d at holde sig ska
desløs i Rederiets Formue, samt krævede endelig Beslaglæggelse af Kaptajnens
Formue og Inddragning af hans Patent som Skibsfører. Gennem Justitsministeriet
blev det paalagt Statsadvokaten at drage Omsorg for Beslaglæggelsen af den om
handlede Formue (Kaptajnen ejede et Hus, hvori hans Hustru boede og forblev

1) A. nr. 120. 2) Ber. V A. nr. 19. 3) R. T. 41/42 F. 2313.



171

oende) og Ophør at hans Ret til at drive Virksomhed som Skibsfører. Dette skete
ed Kendelse af 29. November 1941.

Skønt Jurisdiktionen saaledes i det væsentlige laa helt paa danske Hæn
er, foretog Krigsretten dog ogsaa Afhøringer af Danskere, navnlig i Sager, i
vilke tyske eller tysk-ansatte Personer var sigtet, og dette gav undertiden Anled
ing til Gnidninger.

Selvom det var det normale, at danske Statsborgere, der ønskedes afhørt,
fhørtes af dansk Politi efter Anmodning fra Krigsretten, forekom det dog ogsaa,
.t tyske Myndigheder selv hentede Danskere ind til Afhøring; der blev med Krigs
etten ved Dr. Johannsen truffet den Aftale, at han, hvor der forelaa afgørende
ailitære Grunde for, at de danske Myndigheder ikke selv kunde faa 'Overladt at
oretage det fornødne, skulde henvende sig til Statsadvokaten for særlige Arilig
'ender (København) eller i Provinsen til vedkommende Politimester med Anmod
Ling om fornøden Bistand').

Den 29. Maj 1941 krævede Dr. Johannsen af Politimesteren i Næstved en
tække Personer fremstillet til Afhøring, idet han angav, at Grunden til Afhørin
;en af militære Grunde ikke kunde opgives. De paagældende blev løsladt efter endt
~fhøring. Da det viste sig, at Afhøringen havde fundet Sted i Anledning af en Sag
nod tyske Militærpersoner, der var sigtet for Underslæb med Hensyn til Benzin
n. v., og i hvilken Danske'rne sigtedes for Hæleri, gjordes det af Statsadvokaten
;ældende, at en saadan Sag ikke kunde indeholde saadanne Momenter, at den ikke
runde behandles af dansk Politi, og at dette ogsaa var sket i tidligere lignende Til
ælde; men Synspunktet blev bestemt afvist fra tysk Side og ved senere Forhand
inger om dette Spørgsmaal opnaaedes beller ikke Enighed.

I Juni 1941 indtraadte i det hele den spændte Situation, der er omtalt i
!\fsnit L Skønt en vis Afspænding var fulgt, efter at man fra dansk Side havde
løjet af, var der dog fortsat hyppige Uoverensstemmelser mellem Krigsretten og
3tatsadvokaten. Et enkelt Tilfælde gav Anledning til en skarp Skriftveksling af mere
rrlncipiel Karakter mellem Statsadvokaten og Krigsretten og senere Forhandlinger
et højere Plan.

Det drejede sig om en dansk SS-Mand, der i Følge med en tysk Marinesoldat
>g 2 Piger i spirituspaavirket Tilstand den 25. November 1941 indfandt sig ved
!\fspærringen ved Langelinie, hvor han viste provokerende Optræden overfor en
vagthavende GB-Betjent og indlod sig i Slagsmaal med denne. Den Notits, der fra
lansk Side fremkom, blev fremsendt til Krigsretten, men da der ikke kom nogen
;ysk Melding, foretoges - i Overensstemmelse med sædvanlig Praksis - iøvrigt
ikke noget i Sagen. I December anmodedes Statsadvokaten derimod om at tilsige
fe to Piger og GB-Manden som Vidner til den tyske Krigsret, og dette skete rutine
mæssigt uden nærmere Undersøgelse af Sagens Karakter. Fra Krigsretten modtog
man derefter Forhørsudskrifter, hvoraf fremgik, at GB-Betjenten var afhørt som
sigtet, Der var paa Grundlag af Krigsrettens Akter ikke Mulighed for at gennemføre
an Tiltale mod ham; dette meddeltøs Krigsretten, idet man samtidig besværede sig
over den anvendte Fremgangsmaade; det gjordes gældende, at Sagen burde have
været henvist til Behandling ved dansk Ret, hvor ogsaa Konfrontation kunde have
fundet Sted, og at Statsadvokaten i hvert Fald burde have haft Lejlighed til at
lade sig repræsentere ved Retsmødet. Krigsretten afviste dette og understregede
dels, at Befehlshaber i hvert enkelt Tilfælde traf Bestemmelse om, hvorvidt Sagen
kunde overlades til dansk Domstol til Paadømmelse, dels at der oftere vilde være
Tale om Afhøringer ved en Krigsret paa Undersøgelsesstadiet ogsaa i Sager, der
senere blev overladt danske Domstole til Afgørelse. Statsadvokaten fastholdt sin
Nægteise af at rejse Tiltale og fremhævede, at det formentlig var bedst stemmende
ogsaa med tysk Interesse, at Sammenstødssagerne som hidtil overlodes til danske
Domstole, idet han indtrængende fraraadede Indførelsen af den Praksis, at Krigs
retten selv i saadanne Sager foretog Undersøgelse ved Afhøring af danske Sigtede
og Vidner, da det maatte ventes at ville svække den Tillid, som Befolkningen havde
til danske Domstoles Afgørelse i disse Sager.

Krigsretten paastod imidlertid vedblivende, at den anvendte Praksis var i
Overensstemmelse med den hidtil anvendte og af de danske Justitsmyndigheder
uden Forbehold billigede, og stillede sig ganske uforstaaende overfor den Ind
Rigelse, man havde gjort mod en Sammenblanding af dansk og tysk Retspleje. Den
1) A. nr. 59, 64 og 66.
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danske Dommer var jo, hævdede man, frit stillet overfor det af den tyske Ret frem
bragte Materiale, som han kunde supplere efter Ønske. Man kunde ikke paa den
Omstændighed, at alle Sager hidtil var afgivet til dansk Domstol, grunde en Art
Sædvaneret. Krigsretten var ikke tilfreds med den kompetente danske Anklagemyn
digheds Afgørelse, men ønskede Domsafgørelse og krævede Afgørelsen heraf forelagt
for Justitsministeriet. Justitsministeren og Departementschef Eivind Larsen var ved
et Møde hos den tyske Gesandt') blevet gjort bekendt med Statsadvokatens Skrivelse,
men havde erklæret, at de kunde tiltræde de i denne fremsatte Synspunkter. Sagen
blev forelagt Justitsministeriet, og efter at Dr. Johannsen og Statsadvokat Kjalke
begge var blevet afløst paa deres Poster, endelig henlagt - uden Tiltale - i Sep
tember 1942. Som saa ofte havde Tiden vist sig at være en god Forbundsfælle. Det
blev ikke nedvendigt at rejse Tiltale i Sagen. Men paa det principielle Spørgsmaal
kom del' ingen Afgørelse.

Overhovedet begyndte i Slutningen af 1941 og Begyndelsen af 1942 Tonen
i Forhandlingerne med Krigsretten at blive skarpere.

De tyske Krigsretter viste i Sager mod tyske Soldater, der var sigtet i Sam
menstød med danske Borgere, en meget stor Tilbøjelighed til at tilsidesætte de
danske Vidners Forklaring og udelukkende fæste Lid til den af sigtede og eventuelt
tyske Vidner givne Forklaring. I talrige Tilfælde blev der truffet »Einetellungs
verfiigung« med den Begrundelse, at den sigtede havde handlet j Nødværge, og
Frifindelser med denne Begrundelse forekom ogsaa i alvorlige Suger. Et særligt
grelt Eksempel herpaa skal nævnes, fordi det gav Anledning til en mere almindelig
Meningsudveksling, idet den frifindende Krigsretsdom indeholdt et skarpt Angreb
paa de danske Vidner og den danske Kriminalpolitimand, der oprindelig havde
afhørt disse til Rapport. Den 9. Januar 1942 blev i Rødbyhavn en dansk Sømand
dræbt af en tysk Gefreiter, der under Slagsmaal udenfor et Værtshus trak sin
Bajonet og stak Sømanden i Maven. Sømanden, der havde sunget en Smædesang
paa Melodien Lily Marleen, val' vaabenløs, og der var ikke Tale om et Overfald,
men om et Slagsmaal »efter Aftale«. De danske Vidner blev afhørt af en dansk
Kriminalpolitimand samme Dag og et Par Dage efter. Den 22. Januar 194.2 blev
de afhørt af Kriegsgerichtsrat Dr. Johannsen, der fik dem til at sige og lod føre
til Protokol, at de ikke forstod, hvorledes der kunde være kommet til at staa i
Rapporten, hvad der stod. Uoverensstemmelserne var imidlertid enten kun tilsyne
ladende eller ganske uvæsentlige. Gericht der Luftwaffe afsagde Dom i Sagen den
23. Februar 1942 efter en Domsforhandling, hvorunder Vidnerne bekræftede deres
Forklaring overfor Dr. Johannsen. Gefreiteren blev frifundet, da han havde handlet
i Nødværge. Dommen dvælede meget udførligt ved de paastaaede Uoverensstemmel
ser i Vidnernes Forklaringer og antydede, at de til Rapporten afgivne Forklaringer
bevidst var lagt dem i Munden. Statsadvokaten imødegik Dommen og de i den
anførte Betragtninger i kraftige Vendinger og henstillede, at den blev optaget til
Revision, da det syntes udelukket, at der kunde være Tale om Nødværge. Imidlertid
førtes fra tysk Side et..kraftigt Angreb frem paa Foranledning af Rechtsberater der
Luftwaffe, der havde henvendt sig til Generalen og besværet sig over den af det
danske Politi foretagne Afhøring. Generalen meddelte derfor gennem Gesandtskabet,
at han forbeholdt sig at træffe Bestemmelse om., at det danske Politis Medvirken
skulde udelukkes i Tilfælde, hvor Værnemagtsmedlemmer ensidigt var sigtet i Sam
menstødssager undtagen i ganske betydningsløse Episoder, eller, hvor det drejede
sig om alvorligere Retskrænkelser, naar der udtrykkelig anmodedes derom fra tysk
Side eller Politiets Medvirken var ubetinget nødvendig for at sikre Beviset. I disse
Tilfælde skulde Afhøringen ske ved en Dommer.

I Justitsministeriet foretoges imidlertid en grundig Gennemgang af de danske
og de tyske Afhøringer, hvorved det paavistes, at Dommens Fremstilling af Uover
ensstemmelserne i Vidneforklaringer paa adskillige Punkter var helt urigtig, og at
de Uoverensstemmelser, der forelaa, dels var let forklarlige, dels uden enhver Betyd
ning for Sagen. Dette Memorandum blev sendt Gesandtskabet med en Skrivelse fra
Ministeren. Man hørte derefter ikke mere til Sagen, men Dommen blev ikke taget
op til Revision.

. 1) Ref. findes ikke.
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I Begyndelsen af 1942 forekom ogsaa nogle spredte Tilfælde af tyske Anhol
slser af danske Borgere, og der mærkedes fra de tyske Myndigheders Side en
ilhøjelighed til at understrege, at militære Hensyn kunde være til Hinder for at
verlade Undersøgelse og Paadømmelse til de danske Myndigheder.

Paa Foranledning af Abwehrstelle blev saaledes en Dansker anholdt den 10.
anuar 1942 som sigtet for Spionage, idet han havde søgt at komme i Forbindelse
Led Gangpiger i Sandholmlejren og overfor disse paa forskellig Maade gjort sig
iteressant, Da der ikke fremkom noget Grundlag for Sigtelsen, meddeltes dette
yskerne, som derefter krævede Sagen overgivet til Krigsretten, og mod Protest
fhentedes den anholdte den 17. Januar 1942 til den tyske Afdeling i Vestre Fæng
sl, hvorfra han dog blev løsladt allerede den 29. Januar 1942.

I et andet Tilfælde forelaa der ligeledes en - af den paugældende selv frem
aldt - ~Spionageverdacht«. Denne, Hr. D. D., som straks efter den 9. April 1940
ed sin Optræden havde gjort sig mistænkt som Spion 'Og var blevet anholdt efter
rsk Begæring, var efter at have været underkastet mental Observation den 1. Juni
940 blevet anbragt paa Set. Hans Hospital, hvorfra han blev udskrevet elen 1.
ktober 1940. I Begyndelsen af April 1941 blev Statsadvokatens Opmærksomhed
aany henledt paa ham af Abwehrstelle, der sigtede ham for Spionage til Fordel
>1' England, idet han havde et stor t Pengeforbrug og modtog Breve u n cle r N a v
e t M a j o r A. A. og Hr. B. B. Den 17. Juni 1941 blev han anholdt i Forbindelse
led et my tisk Forsøg paa at skaffe en Baad til Overfart til Sverige. Han blev sat
nder Tiltale for Bedrageri og Overtrædelse af Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941, men
ed Københavns Byrets Dom af 18. November 1941 blev han frifundet, og Dom
ieren vilde ikke fængsle ham med Appel for øje.

Abwehrstelle havde forinden understreget, at D. D. under ingen Omstændig
eder maatte komme paa fri Fod. Skulde han blive løsladt, vilde de tyske Myndig
eder underrettes, for at de straks kunde sikre sig hans Person, da han ansaas for
t være en Fare for de tyske Troppers Sikkerhed i Danmark. Underretning blev
ivet, da Frifindelsesdommen var afsagt, og Krigsretten krævede ham derefter over
ivet til de tyske Myndigheder. Han blev derefter udleveret til det tyske Feldgendar
ieri og hensat i Vestre Fængsels tyske Afdeling. Efter at Byretsdommen var paa
nket til ø stre Landsret og efter fornyede Forhandlinger med Krigsretten, blev han
en 4. Januar 1942 paany overført til dansk FængseL Krigsretten krævede ham
nidlertid tilbage til den tyske Afdeling, for saa vidt han skulde blive løsladt under
agen, frifundet i Ankesagen eller efter Udstaaelsen af eventuel Straf, og Krigs
etten fastholdt dette Krav, da han ogsaa blev frifundet ved østre Landsret den
7. Februar 1942. Han blev derefter paany overført til tysk Fængsel, hvorfra han
og blev løsladt den 11. April 1942.

Protest blev ligeledes - for Princippets Skyld - nedlagt af Statsadvokaten
verfor Krigsretten i Anledning af dennes Anholdelse den 18. Februar 1942 af 2
anske Borgere, der angaves, sigtet for -Landesverrat-. De paagældende blev løsladt
en 10. Marts 1942. Krigsretten erklærede ikke at kunne give Oplysninger om
agen, der drejede sig om fortrolige Anliggender. Den ene havde været knyttet til
'ilfred Petersens Parti og senere været knyttet til Dr. Meissner som Sekretær. Han
avde muligvis givet Meissner visse Oplysninger om Vilfred Petersens Parti.

I Februar 1942 stillede det tyske Kriminalpoliti Krav overfor Politimesteren
Frederikshavn om Udlevering af 2 danske Borgere, der var fængslet ved Hetten
Frederikshavn for Meddelagtighed i Tyveri af Olie og andre Brændstoffer samt
~ul og Koks fra Værnemagten, Returkommission og Overtrædelse af Devise- og
~risebestemmelser. Det drejede sig om en omfattende Sag, i hvilken der ogsaa var
yske implicerede, og der var udsendt tysk Politi fra Berlin i den Anledning. Den
ne af de paagældende var ansat paa et »Marine-Ausrtistungsstelle« og havde under
krevet Erklæring om, at han, saafremt han tilsidesatte sine Pligter overfor den
yske Værnemagt, maatte stille sig til Raadighed for Afstraffelse efter tysk Ret.
Iegge havde 'overfor tyske Myndigheder i Frederikshavn givet Udtryk for, at de var
idsat for personlig Forfølgelse fra danske Myndigheders Side paa Grund af deres
iolitiske Indstilling og Forretningsforhindelse med Værnemagten. Sagen blev fore
agt Justitsministeriet, der indtog det Standpunkt, at man for dens Vedkommende,
om havde afgivet Erklæring, ikke vilde modsætte sig, at Sagen blev paadømt af
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tysk Krigsret, for saa vidt angik Forbrydelser, der omfattedes af hans Erklæring
medens man for den andens Vedkommende protesterede mod Paadømmelsen af han:
Forhold ved tysk Krigsret. Imidlertid blev de paagældende den 10. Marts 1942 af
hentet i Arresten under Politimesterens Protest. Begge anmodede om, 'a t der maattt
blive arbejdet for Sagens Afgørelse ved dansk Ret. Den 9. Marts meddelte Krigs
retten, at der var truffet Bestemmelse om, at Undersøgelsen mod dem begge skulde
gennemføres af vedkommende Krigsret. For saa vidt angik ham, der ikke havdi
underskrevet Erklæring, tiltraadtes det senere i Slutningen af Maj 1942, at han lige.
som de øvrige danske Hælere i Sagen blev dømt ved dansk Ret.

Den 18. Februar 1942 blev en Dansker, der var ansat som Hovedinkassator
for en af Deutsche Berufsgruppe 'oprettet Sygekasse og ansat direkte under der
tyske Værnemagt paa Flyvepladsen i Grove, af en Krigsret idømt 5 Aars Fængse
for Underslæb med Hensyn til Kontingenter til Sygekassen samt Beløb, han havdr
modtaget for Værnemagten. Under Hensyn til den paagældendes Tilknytning til der
tyske Værnemagt, blev der ikke rejst Indsigelse mod denne Afgørelse. Denne Linie
fulgtes ogsaa senere stort set med Hansyn til »Wehrmachtsgefolgec. Den paagæl
dende blev iovrigt ført til Tyskland til Afsoning.

Dette var ikke tidligere sket i noget Tilfælde.
For de nærmere Omstændigheder ved Anholdelsen af Dr. la Cour er dej

tidligere gjort Rede 'overfor Kommissionen. Redegørelsen, hvortil der henvises
fremsendtes med Skrivelse af 14. August 19451

) .

Der var ogsaa under Forhandlingerne om la Cour fra tysk Side fremsal
Trusler om Krigsrettens Overtagelse af Jurisdiktionen. I Begyndelsen af Maj 194~

blev 8 Skoleelever, overvejende fra Aalborg Kathedralskole, og 3 Voksne, den saa
kaldte Churchillklub, paagrebet af det danske Politi. De havde forøvet en lang
Række Vaabentyverier og mindre Sabotagehandlinger. Det var den første større
Sabotagesag. Skønt man fra tysk Side insisterede paa en meget alvorlig Afgørelse
i Sagen for at forhindre, at der andre Steder i Landet opstod lignende Klubbør
af unge Mennesker med Bekæmpelse af den tyske Værnemagt som Formaal, gik

. man dog med til Sagens Paadømmelse ved dansk Ret. Man udtalte dog udtrykkelig
fra tysk Side, at det maatte være givet, at ingen af de skyldige var paa fri Fod j
den Tid, Krigen endnu varede. Dommen blev afsagt af Københavns Byret den
11. Juni 1942. To af dem idømtes hver 5 Aars Fængsel, en af de øvrige 41/2 Aars
Fængsel og Resten Fængsel fra F/2-3 Aar i Medfør af Lov Nr. 14 af 18. Januar
1941 § 3. Fra tysk Side acquiesceredes ved Dommene, undtagen for to af de voksnes
Vedkommende. Ved Forhandling lykkedes det at opnaa tysk Tilslutning til, at Dren
gene kom til at afsone Straffene i en særlig Afdeling af Nyborg Statsfængsel under
saada nno Former, at deres Udvikling og Uddannelse led mindst muligt Afbræk, og
for den ene 14-aariges Vedkommende blev der truffet et Arrangement, hvorefter han
blev anbragt i Hjemmet hos en Skolebestyrer, mens man oprindelig fra tysk Side
havde insisteret paa, at han maatte anbringes paa et lukket Opdragelseshjem.

Alvorlige Trusler 'Om Tyskernes Overtagelse af Jurisdiktionen blev fremsat
i Forbindelse med Christmas Møllers Flugt til London").

Den 1. Maj 1942 forlod Christmas Møller hemmeligt Landet med sin Hustru
og Søn i en Motorgalease »Argo c , hvis Skipper sejlede dem fra Aggersund til Gote
borg. Forinden havde han skrevet en Del Breve til forskellige ham nærstaaende
Personer og til Justitsministeren. I Brevet til Justitsministeren, som denne modtog
den 13. Maj 1942, meddelte han, at ingen i Danmark bosiddende, hverken dansk
eller fremmed Statsborger havde været ham behjælpelig dermed eller været indviet
i hans Planer. Torsdag den 15. Maj 1942 talte han i Londons Radioudsendelse paa
Dansk. Den tyske Ophidselse over det passerede var betydelig. Ved den Undersøgelse,
Politiet blev beordret til at foretage, viste det sig, at Christmas Møller var taget i
Automobil til Aggersund og der var gaaet 'Om Bord i Motorgaleasen, i hvis Last
han og hans Familie skjultes.

Skipperen og hans Medhjælper blev sat under Tiltale for Overtrædelse af Lov
Nr. 14 af 18. Januar 1941 § 3, Nr. 3, og ved Københavns Byrets Dom af 8. Juni
1942 idømt Fængsel i henholdsvis 3 og 1 Aar. Denne Afgørelse var efter tysk Op
fattelse alt for mild. Gesandtskabet udtalte i meget stærke Vendinger sin Forbavselse.
Den Handling, de domfældte havde udført, vilde, hvis det var sket i Tyskland eller
1) Jfr. kap. 31. 2) Ber, IV afsnit F.
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Eks. i Norge uvægerlig have medført Dødsstraf. Spørgsmaalet om Sagens Be
andling ved Krigsret havde ikke været rejst, men den afsagte Dom var meget egnet
l at bevirke, at det blev det, da Oberkommando der Wehrmacht i Berlin var
iteresseret i Sagen. I en meget skarp Tone understregedes det, at det maatte
stragtes som uhyre farligt, hvis Dommen ikke i Ankeinstansen kunde blive endog
leget væsentlig skærpet - man nævnte 10 og 5 Aar. Der forelaa - hævdede
yskerne - en med saadanne Forhold for øje særlig vedtaget Lov, der aabnede
.ulighed for Fængsel paa Livstid, og under Hensyn til Handlingens meget alvorlige
olitiske Karakter, maatte man bestemt mene, at de udmaalte Straffe laa alt for
.vt. Dommen ankedes direkte til Højesteret til Skærpelse, og Straffene blev ved
:øjesterets Dom, der afsagdes i en efter Justitsministeriets Anmodning afholdt
kstrasession i Højesterets Ferie den 17. Juli 1942, skærpet til henholdsvis 6 og 3
ars Fængsel. Motorgaleasen konfiskeredes. Sagens Behandling var fremskyndet,
irdi man fra Gesandtskabets Side havde givet Udtryk for, at der fra Berlin var
.gt saa stor Vægt paa en hurtig Paadømmelse af Sagen, at det vilde volde de største
anskeligheder, hvis den ikke blev fremmet hurtigt, baade i den foreliggende Sag
~ med Hensyn til andre Sager, som man i saa Fald vilde være tilbøjelig til at
.de Krigsretten overtage.

Fra tysk Side krævede man en nøje Undersøgelse af, hvem der videre havde
:Eret Christmas Møllers Hjælpere. I denne Forbindelse anholdtes Lederen af Dansk
ejlskibsrederiforening for mindre Skibe, Borch Johansen, som imidlertid flygtede
en 30. Maj 1942, da han under Ledsagelse af en Kriminalbetjent fra Afdelingen
ar paa Besøg paa sit Kontor. Det lykkedes ikke at faa noget Resultat ud af den
rærksatte Efterlysning. Politiet havde ganske 'vist - som »Fædrelandet« besværede
.g over - heller ikke 'offentliggjor t noget Signalement eller Fotografi samtidig med
fterlysningen. Den tyske Forbitrelse over det passerede var stor, og .det lykkedes
ist kun tilsyneladende at overbevise Tyskerne om, at der forelaa et hændeligt Uheld.

Endnu inden den ved Christmas Møllers Bortrejse skabte Situation var blevet
[spændt, rejste det tyske Gesandtskab den 1. Juni 1942 overfor Justitsministeriet
go Statsadvokaten for særlige Anliggender Krav om øjeblikkelig Indskriden med
nholdelse af Redaktør Peter de Hemmer Gudme og Arne Sørensen i Anledning af,
t førstnævnte i et Møde i Grundtvigs Hus afholdt den 22. Maj ' 1942 af Dansk
amling havde holdt et Foredrag om Finlands Stilling. Gesandtskabet var i Be
lddelse af et anonymt Referat af Mødet'). Man saa med stor Alvor paa Sagen og
avde egentlig tænkt paa at lade den behandle af den tyske Krigsret. Man fandt det
Dg ønskeligt at undgaa dette, men maatte forlange, at der blev gaaet frem med den
:ørste Strenghed. Overfor en Henvendelse om at faa opgivet Navne paa Personel',
er kunde bevidne, at der var faldet de Udtalelser, som anførtes i Referatet, svaredes
er tydeligt irriteret, at det forekom meget ubehageligt, at det skulde vare saa længe,
iden der blev foretaget noget; Dansk Samlings og Arne Sørensens Indstilling og
irksomhed var jo noksom bekendt, og Referatet hidrørte fra en absolut paalidelig
'erson; hvis man ikke mente, at man kunde gennemføre Sagen ved dansk Ret,
iaatte man jo hellere lade Krigsretten tage den. Det lykkedes dog at faa Sagen
dsat og at faa Navne paa nogle Personer, der havde overværet Mødet. Der blev
erefter foretaget en Række Afhøringer, ved hvilke der imidlertid ikke fremkom
lstrækkeligt Grundlag for Gennemførelsen af en Straffesag, hvilket man meddelte
en 23. Juni 1942, da der paany blev rykket kraftigt fra Gesandtskabets Side. Ge
andtakabet henviste paany til, at det vilde have alvorlige Konsekvenser, hvis der
tke ved Straffesagens Gennemførelse blev ydet de berettigede tyske Interesser, hvad
e havde Krav paa. Den 30. Juli 1942 maatte man imidlertid meddele Gesandtskabet,
t det ikke var lykkedes at tilvejebringe nogen Bestyrkelse af Sigtelserne mod
·udme, og at han ikke kunde ventes dømt ved en dansk Domstol paa Grundlag af
et anonyme Referat. Denne Skrivelse krydsedes af en Skrivelse af 27. Juli 1942
ra Gesandtskabet til Udenrigsministeren, i hvilken man i Fortsættelse af en mundt
g Henvendelse faa Dage forinden betegnede Opløsningen af Dansk Samling og
ldstedelsen af Forbud mod politisk Virksomhed for de Hemmer Gudme og Arne
ørensen som tvingende nødvendig. I Stedet for straks at afvise Kravet, søgte man
ra dansk Side at vinde Tid, idet man erklærede, at det undersøgtes, hvorledes man
unde imødekomme de udtrykte Ønsker. Herpaa stod Sagen, da der den 25. Sep
amber 1942 fremkom en ny Note") fra. Der Beauftragte fur Fragen der inneren Ver-
---

l A. nr. 143. 2) A. nr. 142.
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waltung. Anledningen til denne var et nyt Foredrag af de Hemmer Gudme holdt
Kristelig akademisk Forening den 16. September 1942 og i »Heimdal« den 17. Sep
tember 1942 med Titlen »Danmark og Fremtiden«. Saavel den tyske General sorr
Gesandtskabet maatte forlange omgaaende Forholdsregler og en eksemplarisk Ind
skriden mod Gudme. De i Noten af 27. Juli 1942 stillede Krav var nu blevet »gegen
standslos« . Saafremt Der Beauftragte ikke inden den 29. September 1942 havde
modtaget Meddelelse om, at der var gennemført Forholdsregler, som satte en Stop
per for de Hemmer Gudmes ophidsende Virksomhed ved hans Anholdelse og Fængs
ling (Festhaltung) for Krigstid, maatte den Befuldmægtigede og Generalen ved dere:
Beslutninger gaa ud fra, at den danske Regering ikke var i Stand til paa eger
Haand at fjerne den Fare, de Hemmer Gudmes Person betød for de tyske Tropper!
Sikkerhed i Danmark.

Med Notitsen fulgte et - atter anonymt - Referat') af Foredraget, h vis Ind
hold var Betragtninger over de forskellige Muligheder for Krigens Afslutning, der
under navnlig ogsaa for en allieret Sejr og - efter Referat bl. a . af forskelligt
tidligere Taler af Hitler - om Danmarks eventuelle Skæbne i Tilfælde af en tys]
Sejr. de Hemmer Gudme blev anholdt og fremstillet i Grundlovsforhør den 29. Sep
tembar 1941. Han godkendte i det væsentlige det tyske Referat, bortset fra den Ten
dens, der var lagt deri og tilvejebragte sit Manuskript. Der rejstes ifølge Justits
ministeriets Beslutning Tiltale mod ham for Overtrædelse af Lov Nr. 3~8 af 22
Juli tg/lO. Ved Københavns Byrets Dom af 2. Oktober 1942 blev han imidlertid
frikendt, da der ikke fandtes aldeles tilstrækkeligt Bevis for, at Foredraget havde
haft en saadan Tendens, at det var landsskadeligt. Dommen blev anket - efter
Justitsministeriets Bestemmelse direkte til Højesteret. Da Gudmes Løsladelse vilde
betyde , at han blev anholdt fra tysk Side, og Sagen gik over til tysk Jurisdiktion
og da Dommeren ikke vilde afsige Fængslingskendelse, indvilgede Gudme i frivillig
Frihedsberøvelse foreløbig i 14 Dage, og saaledes at han med 24 Timers Varsel kunde
tage sin Indvilligelse tilbage. Ved Højesterets Dom af 26. November 1942 blev han
idømt 4 Maaneders Hæfte. Fra tysk Side var man selvsagt ikke tilfreds med denne
meget moderate Straf for et Forhold, som man betragtede saa alvorligt. Der ud
løstes dog ikke yderligere Reaktioner i Sagen fra tysk Side - Tiden og Udviklingen
havde vel ogsaa i nogen Grad svækket Interessen for denne Sag. Men der henvistes
under de senere Forhandlinger om J urisdiktionsspørgsmaalet stadig til denne al
deles utilfredsstillende Dom.

Overhovedet var man i denne Periode fra tysk Side stærkt paa Vagt overfor
alle skriftlige Udtalelser - ikke blot de illegale Blade, der efter den 22. Juni 1941
var begyndt at komme i stadig stigende Tal og Oplag, men ogsaa overfor de Tids
skriftsartikler og andre Publikationer, del' mere skjult indeholdt Angreb paa eller
Drillerier overfor Tyskerne.

Gesandtskabet kom i Sommeren 194·2 stadig tilbage til den -Hetz«, der ud
foldedes i forskellige Akademiske Tidsskrifter, f. Eks. »Medicineren« og »Akademisk
'I'idsskrift e. I en Skrivelse af 14. Juli 19422

) til Departementschef Eivind Larsen,
gennemgik Dr. Stalmann indgaaende Nr. 3 af sidstnævnte Tidsskrift. Af alle diSSE
»Hetzerier« opstod, hed -det, Tilfælde som med Kathedralskolen i Aalborg. »Det dan
ske Politi, som har Bekæmpelsen af disse Frembringelser til Opgave, er tilbøjeligt
til at lide af Hemninger og kun blive aktivt, naar der interveneres i det konkrete
Tilfælde fra tysk Side. Det er en for Politiet selv farlig Tilbøjelighed. Med den
Metode, kan det ikke beherske Hetzen, som en Dag vil vokse det over Hovedet. Da
bliver radikale Midler nødvendige, som vi ikke ønsker, men som Situationen tvinger
frem. Det danske Politi har netop i den sidste Tid vist, at det, naar en Opgave ligger
for det, absolut udfolder et handlekraftigt Initiativ af egen Drift. Det kommer ikke
uden om ogsaa at udfolde dette Initiativ, naar det gælder at sætte en Stopper for
Hetzernes Virksomhed. Der maa findes Politifolk og Dommere, som er rede til i
Udførelsen af deres Embedspligt at gribe ind overfor denne Foreteelse uden Hem
ninger. Jeg ser ingen anden Udvej for at opretholde det nuværende tillidsfulde Sam
arbejde mellem de danske og tyske Instanser og undgaa, at det tyske Rige og den
tyske Værnemagt beskytter sig selv mod Sabotørerne af det tysk-danske Forholde .

Det lykkedes dog i alle Tilfælde af denne Art at undgaa direkte tysk Ind
griben, i mange Tilfælde saaledes, at man kun - efter Henvendelse fra tysk Side
- foretog en »Beslaglæggelse- af den paagældende Publikation - oftest var der kun

l) A. nr. 144. 2) A. nr. 140.
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,nske faa Eksemplarer tilbage -, og hvor Tiltale blev nødvendig, at gennemføre
m ved dansk Ret. Dette gjaldt saaledes ogsaa en Sag mod Udgiverne af »Stud.
erc.«, som man fra tysk Side kraftigt truede med at overtage til Paadømmelse.

Som ovenfor nævnt var de illegale Blades Virksomhed og Indflydelse stadig
igende, og den tyske Misfornøjelse med, at Politiet ikke kunde fremvise virkelige
esultater i Bekæmpelsen - navnlig efter at Bladene ogsaa var begyndt at inde
ilde Opfordringer til Sabotage') - stadig voksende. Medens Politiet nok fik fat i
igle Uddelere og andre mindre betydende Led i Bladorganisationerne, havde det
drig gjort noget virkelig betydende Kup.

I Slutningen af Juni 1942 anholdt det danske Politi imidlertid en Bogtrykker
Glumsø, der havde trykt 8000 Eksemplarer af »Frit Danmarks, bl. a. indeholdende
pfordringer til Sabotage, og nogle Medhjælpere. Der blev gjort Indstilling til Ju
itsministeriet om Tiltale, men inden Tiltalebeslutningen forelaa, blev det af Krigs
itten meddelt, at Befehlshaber ikke saa sig- i Stand til at lade den videre Under
agelse (Ermittlungsverfahren) ske ved dansk Ret") , da Indholdet af Tidsskriftet
miskendeligt faldt ind under den tyske militære Straffelovs Bestemmelse om
Kriegsverratc og Anstiftelse til Sabotage. De anholdte krævedes derfor udleveret.
er blev gjort Forestillinger herimod, saavel overfor Krigsretten, som overfor Ge
mdtskahet (Kanstein) og protesteret derimod, men de paagældende blev tvangs
læssig afhentet af tysk Feltgendarmeri"). En Anmodning fra Statsadvokaten om i
vert Fald at faa Lejlighed til at overvære Afhøringerne blev afslaaet »paa Sagens
uværende Stadiums. Da de paagældende endelig, efter at man Gang paa Gang
verfor Gesandtskabet og Generalen havde fremdraget Sagen, i Begyndelsen af Fe
ruar 19/~3 blev ført tilbage til dansk Fængsel for senere at blive dømt ved dansk
.et, oplyste de, at de i lang Tid - siden August og September - overhovedet ikke
avde været afhørt.

Inden Forhandlingerne i denne Sag var afsluttet, havde det danske Politi
en 30. Juli 1942 anholdt endnu en Bogtrykker, Hartvel, der sigtedes for at have
remstillet det sidste Nummer af »Frit Danmarks. Krigsretten fik - efter udtryk
eligt Forlangende - Underretning om denne Anholdelse, og skønt man saavel
verfor Krigsretten som overfor Gesandtskabet gjorde indtrængende Forestillinger
verfor Kravet, der fra Krigsretten fremsattes om hans Udlevering til tysk Ermitt
mgsverfahren, idet man navnlig fremhævede, at en saadan Indgriben af de tyske
Iyndigheder vilde medføre, at Politiets Mulighed før at gennemføre Efterforsknin
'en vilde blive svækket og tilsidst indskrænket paa afgørende Maade, fastholdtes
~ravet, 'Og Hartvel blev under Protest afhentet af tysk Feltgendarmeri i Vestre
~ængsel.

Under Forhandlingen med Gesandtskabet understregede Departementschef
~ivind Larsen sin Argumentation med en Bemærkning om, at han ikke kunde fore
tille sig, hvilket Apparat man fra tysk Side med Haab om Resultat kunde indsætte
Stedet for det danske Politi, en Bemærkning, der ikke blev modsagt. Paa dette

~idspunkt havde Tyskerne ikke noget executivt Politiapparat til Raadighed her
Landet.

Ogsaa Hartvel blev senere ført tilbage til dansk Jurisdiktion.
Disse to Tilfælde dannede Afslutningen og Klimaks paa den her skildrede

?eriode indtil August 1942, i hvilken Princippet om Sagernes Undersøgelse og Paa
lømmelse ved danske Retsmyndigheder kun i 3 Tilfælde blev brudt, trods stadige og
Intensitet tiltagende Trusler derom. De anslog samtidig den Tendens, som under

le spændte politiske Forhold i Efteraaret 1942 (Telegramkrisen''I) en Tid truede med
Lt blive fremherskende, og som, skønt Forhandlinger og Afspændingen i den politi
ike Situation hidførte en Bedring, dog vedblivende gjorde sig- gældende, indtil den
~9 . August 1943 hidførte en afgørende Ændring, hvorefter Paadømmelsen ved tysk
{rigsret eller anden tysk Afgørelse blev den altovervejende Hovedregel, Paadøm
nelse ved dansk Ret den sjældne Undtagelse.

IV.
Anholdelse og Udlevering af Desertører.

Det blev fra tysk Side betragtet som en Selvfølge, at Politiet skulde være
aehjælpelig med Anholdelse og Eftersøgning af Desertører, og dette skete ogsaa,
- -- .

1) Jfr. A. nr. 141. 2) A. nr. 65, 136 og 137. 3) A. nr. 138 og 139. 4) Ber, IV afsnit K.
la
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naar de paagældende var deserteret her i Landet eller først efter 9. April 1940 val
flygtet hertil.

Kort efter Besættelsen blev en tysk Statsborger, der var kommet hertil :
Februar 1940 og som blev anholdt den 27. April 1940 i Medfør af Fremmedlovens
§ 14, krævet udleveret. Den 10. Maj 1940 stillede en tysk Militærpatrouills ved
Vestre Fængsel for at faa ham udleveret. Statsadvokaten forelagde under Haanden
Spørgsmaalet for Justitsministeriet, paa hvis Foranledning Spørgsmaalet blev taget
op overfor Tyskerne af Udenrigsministeriet, idet man henstillede, at man fra tysk
Side gav Afkald paa dette Udleveringskrav, som jo under normale Forhold aldrig
vilde være blevet stillet, og henviste til, at der her var et Omraade, hvor Tyskerne
i Gerning kunde bevise, at de for Alvor mente noget med Tilsagnet om vor Uaf
hængigheds Bevarelse. Fra tysk Side hævdedes imidlertid, at det var en meget
alvorlig Sag, og at Afkald paa Udleveringskravet ikke var muligt af Hensyn til
Disciplinen blandt Tropperne. Fra dansk Side henviste man navnlig til, at Deser
tionerne i dette og to andre tilsvarende Tilfælde havde fundet Sted inden den 9.
April 1940 og erklærede sig iøvrigt villig til at internere dem saalænge Besættelsen
varede. Noget Svar herpaa fik man imidlertid aldrig, hvorimod Udleveringskravet
gentoges overfor Statsadvokaten, hvorefter Udlevering - med Justitsministeriets
Billigelse - fandt Sted den 11. Juli 1940.

Desertører blev - efter hvad der oplystes af Tyskerne - ikke skudt, men
idømt Frihedsstraf og som Regel, før denne var udstaaet, sat ind i et Straffekom
pagni. I et enkelt Tilfælde blev en tysk Marineartillerist, der deserterede fra en Af·
deling i Hanstholm og efter sin Flugt gjorde sig skyldig i nogle Tyverier og et
Røveri, ifølge Meddelelsø fra Krigsretten den 15. Juli 1941 dom t til 15 Aars Tugt
hus. Dommen blev imidlertid ophævet, og han dømtes den 8. September 1941 til
Døden, hvilken Dom blev fuldbyrdet.1). Naar man ikke var- saa betænkelig ved at
med virke til Anholdelse af tyske Desertører, skyldtes det, dels det oplyste om deres
Afstraffelse, dels netop den Omstændighed, at det ofte drejede sig om ret uheldige
Personer, hvis Færden i Landet uden Disciplinens Baand man ikke kunde være
tjent med, dels Hensynet til de Personer. der eventuelt havde ydet Desertørerne
Bistand med Husly eller paa anden Maade. Hvis man havde afslaaet Medvirken
vilde det for det første have betydet en betydelig Belastning i Forholdet til Tyskerne,
men dernæst ogsaa medført at Tyskerne selv foretog Eftersøgningerne, konstaterede
eventuelle Hjælpere og drog dem til Ansvar ved tysk Krigsret. Naar Politiet, som
det normalt var Tilfældet, foretog Eftersogningen, kunde dette undgaas.

Problemet om Udlevering til Tyskerne af Desertorer, der var danske Stats
borgere, meldte sig først i Efteraaret 1941. Det første Tilfælde drejede sig om en
Mand fra Skive, der kort efter at have meldt sig til »Regiment Nordland- vendte
hjem til Forældrene iført tysk Soldateruniform, han var romt Ira sin Afdeling, der
laa i Polen. Det blev af det stedlige Politi telefonisk meddelt Statsadvokaten for sær
lige Anliggender, efter hvis Ordre den paagældende blev anholdt, hvorom Tyskerne
blev underrettet. De begærede ham derefter overført til Vestre Fængsel. Statsadvo
katen indberettede Sagen til J ustitsministeriet og Udenrigsministeriet"). Paa Uden
rigsministeriets Henstilling blev det af Statsadvokaten meddelt Tyskerne, at Be
gæring om Udlevering maatte fremsættes ad diplomatisk Vej. Udenrigsministeriet
haabede bl. a. ved denne Lejlighed at naa til Klarhed over, om de hvervede af
Tyskerne blev anerkendt som tyske , hvilket hævdedes i nogle Helationer af Tyskerne.
Imidlertid kom der fra »Ergånzungsamt der Waffen SS, Nebenstelle »Nordsee e e
yderligere en Anmodning om Udlevering af den paagældende. Sagen var Genstand
for Forhandling mellem Udenrigsministeriet og det tyske Gesandtskab, der imidler
tid med Bestemthed fastholdt Kravet om hans Udlevering. Under disse Omstændig
heder ansaa Udenrigsministeriet det ikke for muligt at modsætte sig Kravet om
Udlevering, men anmodede den 6. November 19413

) Statsadvokaten 'om at foranledige,
at den paagældende udleveredes til vedkommende tyske Militærmrndighed, hvilket
derefter skete. Under Forhandlingerne mellem Udenrigsministeriet og Gesandtskaber')
var der truffet Aftale om, at Eftersøgning af Desertører fra s Standarte Nordland
og »F r ikor ps Danmark- - saaledes som af Tyskerne krævet - skulde ske ved det
danske Politis Foranstaltning. Herefter blev i tilsvarende Tilfælde deserterede fri-

1) Den pågældende var ikke pågrebet af det danske politi. 2) A. nr. 184 og 185. 3) A. nr.
187. 4) A. nr. 186.
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illige i Waffen SS, som andre tyske Desertører, anholdt efter Statsadvokatens Ordre
g udleveret til Tyskerne.

Det er naturligt i Forbindelse med Spørgsmaalet om Anholdelse og Udlevering
f Deserterer at omtale det ovenfor berørte Spørgsmaal om Paadømmelse af Sager
iod danske Borgere, der havde ydet dem Bistand.

En Række Desertørsager blev afgjort efter Fremmedloven med Bøde- eller
Iæfte-Domme paa 8-14 Dages Hæfte. I Skrivelse af 19. December 1940 meddelte
ler Beauftragte saaledes Statsadvokaten, at to danske Landmænd havde haft en tysk
lesertør boende hos sig i længere Tid. Det hed i Skrivelsen: »Ich darf ausdriicklich auf
ie Gefahr eines solehen Verhaltens hinweisen und bitte im Rahmen der gesetzlichen
Ioglichkeiten eine schar/e Bestra/ung der Schuldigen herbeizufiihren. Wegen einer
vt. Veroffentlichung des Urteils bitte ich vorher mit mir Fiihlung zu nehmen.e ')
ied Dom af 11. Marts 1941 blev de paagældende anset med hver 8 Dages Hæfte.
lnden dansk Straffehjemmel fandtes ikke før Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941, og ogsaa
fter Vedtagelsen af denne Lov vedblev man at fremme Sagerne med de nævnte smaa
ltraffe, indtil der fra Krigsrettens Side blev gjort Indsigelse derimod. Saa sent som
.9. August 1941 blev der rejst Tiltale mod 6 Landboere, der havde huset en Desertør
Perioder fra Maj 1940 til Maj-Juni 1941, efter Fremmedloven. Den 6. August 1941
o:odtog man imidlertid fra Krigsretten en Skrivelse af følgende Indhold:

»Es ist in letzter Zeit wiederholt vorgekommen, dass dånische Staatsbiirger
ahnenfliichtigen deutschen Wehrmachtsangehdrigen in der Weise geholfen haben,
lass sie ihnen Zivilkleidung gaben, sie hei sich nåchtigen liessen oder sie in Arbeit
iahmen, und zwar in voIler Kenntnis der Tatsache der Fahnenflucht. Nach deut
chem Gesetz haben die Betreffenden sich damit der Begiinstigung der Fahnenflucht
chuldig gemacht und unterliegen damit der dafiir bestimmten schweren Beslrafung.
Jm Mitteilung wird gebeten, oh und auf Grund welcher dånisehen Strafrechtbestim
nung ein solcher Tatbestand geahndet werden konnte und welches Strafmass dafiir
'orgesehen wåre, Aus besonderem Grund wåre ich fiir eine moglichst umgehende
Antwort dankbar. Johannsen,

Krtegsgerichtsrat.es)

Denne tyske Forespørgsel var sikkert foraarsaget af en Sag af denne Art mod
m Kabelformandselev Plambeck, der den 11.-12. Maj 1941 havde skjult en tysk
Jesertør, og som oprindelig var anholdt paa Krigsrettens Begæring og først efter
forhandlinger blev udleveret til de danske Myndigheder. Skulde Jurisdiktionen be
'ares i disse Sager, maatte der aabenbart strengere Straffe til, og der henvistes
Lerfor over for Krigsretten til Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 § 3, Nr. 3, som Straffe
ijemmel, Krigsretten spurgte derefter i Skrivelse af 8. August 1941 'Om den danske
Hraffehjemmel, for saa vidt Bistand var ydet i Tiden fra 9. April 1940 til 18. Januar
.941, hvorpaa der henvistes til Fremmedloven, Lov Nr. 111 af 30. Marts 1940, der
ijemlede Bøde eller Frihedsstraf indtil 6 Maaneder. Krigsretten optog herefter i
nundtlige Forhandlinger og en Skrivelse af 22. August 1941 Spørgsmaalet om en i
Y.Iarts 1941 afgjort Sag, i hvilken 5 Personer i Esbjerg og Varde havde faaet Hæfte
ltraffe paa 14 Dage, en enkelt vedtaget Bøde paa 300 Kr., .for at have huset en tysk

1) I Oversættelse: »Jeg maa udtrykkelig henvise til Faren ved en saadan Adfærd
ig anmoder om, at man inden for Rammerne af, hvad der efter Loven er muligt, vil sørge
'or, at de skyldige faar en alvorlig Afstraffelse. Angaaende en eventuel Offentltggørelae af
Dommen anmoder jeg om, at man i Forvejen vil sætte sig i Forbindelse med nng.«

2) I Oversættelse: »Det er i den sidste Tid gentagne Gange sket, at danske Statsbor
~ere har hjull?et tyske Desertører, der hørte til Værnemagten, paa den Maade, at de gav
fem civilt TØj, lod dem overnatte hos sig eller tog dem i Arbejde, og det til Trods for, at
fe var fuldt ud kendt med, at det var Desertører. Efter tysk Lov har de paagældende der
ned gjort sig skyldige i Begunstigelse af Desertation og er dermed underkastet den derfor
oestemte alvorlige Straf. Meddelelse udbedes om, hvorvidt og paa Grundlag af hvilken
iansk Strafferetsbestemmelse en saadan Handling vilde kunne straffes, og hvilken Straf
størrelse der maatte være foreskrevet derfor. Af en særlig Grund vilde jeg være taknem
nelig for saavidt muligt omgaaende Svar.
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Desertør, idet Krigsretten besværede sig over ikke 81t være blevet underrettet 'Om Sagen
og krævede den fremmet med strenge Straffe, skønt den allerede var paadømt og ikke
kunde ankes paa Grund af Ankefristens Udløb. Fra Statsadvokatens Side gjorde man
gældende, at man hidtil ikke havde betragtet Forbrydelsen \om værende af alvorlig
Karakter og derfor kun havde givet Krigsretten Meddelelse om Afgørelsen i Sager,
om hvilke der var brevvekslet med Krigsretten, og at denne iøvrigt ikke tidligere
havde kritiseret de for tilsvarende Forhold idømte mindre Hæftestraffe, med hvilke
den var blevet bekendt. I en Skrivelse af 25. August 1941 erklærede Krigsretten der
efter, at Sagen maatte bringes til en efter tysk Opfattelse tilfredsstillende Løsning, og
eventuelt - hvis man fra dansk Side ikke saa sig i Stand hertil - maatte de paa
gældende drages til Ansvar ved en tysk Krigsret. Sagen blev herefter forelagt under
Haanden for Justitsministeriet, 'Og Departementschef Eivind Larsen optog den ved
en Forhandling den 27. August 1941 til Drøftelse med General Liidke. Generalen
kendte de med Statsadvokaten førte Forhandlinger og fandt, at de idømte Straffe
var aldeles utilfredsstillende. Det fremgik af Samtalen, at Forholdet var Genstand
for Forespørgsel fra Berlin. Inden for den sidste Uges tid havde Dr. Johannsen
iøvrigt været rundt i Jylland og foretaget Afhøring i Sagen, deriblandt ogsaa af de
endeligt domfældte.

Generalen understregede, at det var aldeles nødvendigt, at disse Forhold blev
belagt med anderledes strenge Straffe (under Forhandlingerne havde Dr. Johannsen
over for Statsadvokat Kjalke nævnt 1 til 2 Aar). Man kunde da senere tale om en
betinget Benaadning og andre Foranstaltninger.

Departementschefen fremhævede de formelle Vanskeligheder, der gjorde sig
gældende over for de Personer, der enten allerede var dømt for Overtrædelse af
Fremmedloven, eller mod hvem der var rejst Tiltale efter denne, og anførte, at det
efter hans Opfattelse maatte virke tilstrækkeligt, om man i fremtidige Sager kunde
rejse Tiltale efter andre og strengere Bestemmelser. Endvidere henviste han til det
ubillige, der vilde være i, om man nu anvendte saadanne Bestemmelser over for
nogle af de Personer, mod hvem der endnu ikke var rejst Tiltale, og som var med i
den Gruppe Personer, af hvilke nogle allerede var dømt. Generalen maatte imidlertid
fastholde sit Standpunkt.

I denne Forbindelse sagde han, at han forstod udmærket godt Departements
chefens Betragtninger, naar denne havde anført, at det forekom ham, at man i
fælles Interesse skulde undgaa Anvendelse af Straffe fastsat efter tysk Synspunkt,
og indskrænke sig til at anvende Straffe af en ringere Størrelse, naar blot de efter
den danske Befolknings Opfattelse maatte staa som meget alvorlige. Han var selv
enig heri, men havde betydelige Vanskeligheder ved at overbevise Berlin, der ikke
som han selv havde Indblik i Forholdene i Danmark, om Rigtigheden heraf. Han
nævnede i den Forbindelse, at de af de danske Domstole anvendte Straffe specielt
i Sabotagesager havde været Genstand for Opmærksomhed i Berlin, hvor man havde
peget paa, at de forekom urimeligt smaa i Forhold til lignende Tilfælde i Holland,
Belgien, Norge og andre besatte Lande. Han var vel enig i, at Forholdenes Forløb
havde været roligere i Danmark end i de nævnte Lande, men han havde store Vanske
ligheder med at gøre Berlin dette klart og henstillede, at man fra dansk Side strakte
sig saa langt som muligt. •

Samtalen sluttede med, at Departementschefen lovede at gøre Spørgsmaalet til
Genstand for fornyet Und.ersøgelse, saaledes at den bebudede Genoptagelse af Sagen
ved tysk Domstol kunde undgaas. Da der ikke forelaa Mulighed for - uden Lov
ændring med tilbagevirkende Kraft - at ændre de allerede ved dansk Ret trufne
Afgørelser, blev Resultatet, at Krigsretten den 9. Oktober 1941 afsagde Dom i Sagen,
ved hvilken 7 af de implicerede idømtes 1 Aars Fængsel, mens 1 fik Fængsel i 6
Maaneder. Efter Retsmødets Afslutning udtalte Kriegsgerichtsrat Dr. Johannsen i
Fortrolighed til de domfældte, at det var muligt, at man fra tysk Side vilde glemme
at foranledige dem hensat til Afsoning. Saaledes gik det ogsaa. - I de endnu ikke
afgjorte Sager af denne Art maatte der herefter fremtidig rejses Tiltale efter Lov
Nr. 14 af 18. Januar 1941 § 3, Nr. 3. Den afsagte Dom ønskedes fra tysk Side offent
liggjort, idet Krigsretten henviste til, at Forsvaret i denne Sag ligesom »i enkelte
tidligere paadømte Tilfælde« i Hovedsagen var gaaet ud paa, at man ikke havde
kunnet vide, at den tyske Krigsret var kompetent, eller at de strafbare Handlinger,
i Anledning af hvilke der var rejst Tiltale, skulde bedømmes efter den tyske Krigs-
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ovgivning. »Auf diese, in der breiten dånisehen Offentlichkeit offentsichtlich noch
iicht hinreichend bekannten Tatsachen hinzuweisen, sollte der hauptsåchliche
~weck der geplanten Veroffentlichung sein. Daneben sollte mit dieser Veroffent
ichung eine letzte und eindringlichste Mahnung an die Offentlichkeit verbunden
verden in der Richtung, dass kiinftig derartige Straftaten eine weit schårfere Be
irteilung zu erwarten haben als hisher.v') Resultatet af Forhandlingerne herom blev
in Udsendelse i Pressens Radioavis den 13. September 1941 af følgende Indhold:

»Statsadvokaten paa Politigaarden har anmodet os om at udsende følgende
idvarsel til Offentligheden:

Opmærksomheden henledes paa, at den, der skjuler eller paa nogen Maade
inderstøtter Udlændinge, der eftersøges af Myndighederne, det være sig med Mad,
?enge, Tøj eller lignende, udsætter sig for et meget alvorligt Strafansvar, som Regel
'tra.f af Fængsel i ikke under et Aar.

Hvis derfor en Udlænding søger Skjul eller Understøttelse hos Dem, bedes De
rtraks underrette det stedlige Politi eller Sognefoged. e

V.
~e den 9. April 1940 af Tyskerne eller paa deres Begæring foretagne Anholdelser
Jg de før 22. Juni 1941 forekomme Tilfælde af Internering af danske Statsborgere.2

)

En af de første Opgaver for Statsadvokatens Afdeling, var at skaffe Oplys
ringer om de af Tyskerne straks efter 9. April 1940 foretagne Anholdelser af danske
Borgere, at faa dem udleveret - eventuelt ført tilbage fra Tyskland - og at søge
ipnaast, at eventuelle Sigtelser mod dem undersøgtes af danske Retsmyndigheder,
igesom naturligvis Sigtelserne mod de Personer, der af Statsadvokaten var anholdt
efter tysk Begæring. Dette lykkedes i alle disse Tilfælde undtagen det ovennævnte, i
hvilket der blev afsagt Dom af en tysk Krigsret over en den 21. Maj 1940 anholdt
Maskinlærling, der havde forsøgt at tilegne sig et Maskingevær fra den af Tyskerne
benyttede Luftmarlnestation") .

Den 22. Maj 1940 savnedes endnu Oplysning om 9 danske Personer, der
mentes stadig at befinde sig i tysk Varetægt. 3 af disse viste sig dog ved nærmere
Undersøgelse at være blevet løsladt, uden at danske Myndigheder var blevet
underrettet derom, og uden at Tyskerne var i Stand til at give Oplysning om, hvad
der var blevet af dem. De var alle blevet afhørt som mistænkt for Spionage og efter
faa Dages Forløb blevet løsladt. De 6 øvrige var ført til Tyskland, deriblandt
Lokomotivfører Lassen fra Padborg og Rentier Jens Dans fra Kolding, der, efter
hvad Tyskerne oplyste overfor Statsadvokaten, sigtedes for Spionage. De Il andre
maatte antages at være sigtet i samme Sag. Sikkerhedspolitiet havde før 9. April
1940 haft en Undersøgelse løbende mod Jens Dans og flere af de andre -samt mod
Kriminalassistent Peter Dans, der efter tysk Begæring blev anholdt den 25. April
1940 og afleveret til Tyskerne i Kastellet. Saavel han som Redaktør Lausten fra
Tønder, der ligeledes var anholdt efter tysk Krav sigtet for Spionage, døde i
Kastellet, i hvert Fald' for Laustens Vedkommende ved Selvmord. Akterne i den
danske Undersøgelse, i hvilken man endnu ikke havde fundet Tiden inde til at
skride til Anholdelser, var paa Rigspolitichefens Foranledning blevet brændt den
9. April 1940; enkelte Genparter fandtes dog endnu i Behold. Trods gentagne Hen
vendelser fra.Statsadvokaten og fra Udenrigsministeriet var det længe ikke muligt
at faa nærmere Oplysninger 'om disse anholdte eller at faa dem ført tilbage til
Danmark. Den 7. Juni 1940 sendte Udenrigsministeriet til det tyske Gesandtskab en
Verbalnote") (vedlagt som Bilag 10), i hvilken man erklærede sig rede til at modtage
de paagældende og lade dem fængsle, selvom det tyske Anklagemateriale imod dem
ikke straks kunde fremlægges. »Man vilde med andre Ord være rede til at modtage
de paagældende til foreløbig Internering alene paa Grundlag af et herom ytret
Ønske fra tysk Side e . Noget officielt Svar fra tysk Side fremkom ikke, men Jens

1) I Oversættelse: »At henvise til disse i den store danske Offentlighed øjensynlig
endnu ikke tilstrækkelig kendte Fakta skulde være det væsentlige Formaal med den paa
tænkte Offentliggerelse. Ved Siden af skulde der med denne Offentliggørelse være forbun
det en sidste og saa indtrængende Advarsel som muligt til Offentligheden, gaaende ud paa,
at den Slags strafbare Handlinger i Fremtiden maa ventes at ville blive bedømt langt
strengere end hidtil.« 2) Kap. 3. 8) A. nr. 58. 4) A. nr. 36.
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Dans og Alfred Sofus Ebbe Petersen blev - formentlig som Resultat af de af Stats
advokatens Afdeling førte Underhaandsforhandlinger - den 4. August 1940 af
leveret af de tyske Myndigheder ved Grænsen til det danske Politi, og Lokomotiv
fører Lassen og de tre øvrige overførtes paa tilsvarende Maade den 17. August 1940
til dansk Jurisdiktion. De sigtedes alle for Overtrædelse af Straffelovens § 105.
3 af dem blev løsladt den 24. August 1940, Lassen den 30. August 1940, efter at det
ved et Forundersøgelsesforhør var konstateret, at der ikke forelaa tilstrækkeligt
Bevismateriale imod dem. Alfred Sofus Ebbe Petersen blev ved Københavns Byret
den 31. August 1940 anset med Fængsel i 5 Aar, Dons - hvis Sag trak ud paa
Grund af hans Sygdom - først den 11. December 1940, ligeledes med 5 Aars Fæng
sel. En tredie Mand, Hans Peter Liitze, der allerede den 5. Maj blev tilbagegivet fra
Tyskerne til de danske Myndigheder, og som havde modtaget ca. 7000 Kr. for
Tilvejebringelse (siden 1937) af Oplysninger om tyske militære Forhold til Brug
for et fremmed Lands Efterretningsvæsen, dels som Underagent for Dons, dels
direkte, blev dømt den 25. Maj 1940 'Og fik ligeledes 5 Aars Fængsel. Mod dl:' øvrige
tilbageførte blev der ikke rejst Tiltale. Der var .ved Overleveringen til dansk Politi,
for hvilken Forudsætningen var, at der gennemførtes Sag mod dem for Spionage,
fra tysk Side lovet yderligere Oplysninger til Støtte for Sigtelserne, men de udeblev.
Lassen var sigtet for militær Spionage, idet han skulde have viderebefordret to
Pakker, som han modtog 'Over Grænsen, til den tyske Emigrant Richard Hansen
i København. Han erkendte, at han havde befordret illegal Propaganda, men vilde
bestemt ikke have haft nogetsomhelst med Spionage at gøre og blev derfor løsladt.
Fra tysk Side blev der imidlertid fremsat Krav om, at han ikke opholdt sig paa
fri Fod, medens Besættelsen varede; saafremt de danske Myndigheder ikke foretog
de fornødne Skridt, vilde man fra tysk Side selv gennemføre disse. Lassen erklærede
sig herefter den 26. Marts 1941 indforstaaet med, at han maatte forblive i de danske
Myndigheders Forvaring indtil videre, og han anbragtes paa Vestre Fængsel i Hen
hold til særlig Aftale med Fængselsdirektoratet, hvorefter hans Ophold skete efter et
særligt Reglement. I den følgende Tid sogte man flere Gange at faa Tyskerne til at
gaa med til at løslade Lassen, der psykisk blev stærkt medtaget af Fængselsopholdet
og maatte indlægges paa psykiatrisk Afdeling. Først den 22. December 1942 lykkedes
dette paa Betingelse af, at han blev stillet under Polititilsyn, ikke forlod København
og meldte sig hver eller hver anden Dag hos Politiet.

I Dons-Sagen blev som nævnt Peter Dons og Viggo Lausten anholdt af det
danske Politi og overgivet til de tyske Myndigheder. Der foretoges i denne Sag en
Række (10) andre Anholdelser efter tysk Begæring i Løbet af Maj Maanød 1940.
Den 28. Maj 1940 blev der fra de tyske Myndigheder overfor Statsadvokaten frem
sat bestemte Krav om, at de anholdte, der var fremstillet i Retten og fængslet,
skulde overgives til de tyske Myndigheder. Statsadvokaten forelagde mundtligt
Spørgsmaalet for Justitsministeren og Udenrigsministeren og fik Ordre til ikke at
modsætte sig Kravet, der derefter blev efterkommet. Der blev derefter optaget
Forhandling 'Om deres Hensættelse i dansk Fængsel under Bevogtning i Forbindelse
med de tyske Myndigheder. De blev alle enten løsladt af Tyskerne eller tilbagegivet
til det danske Politi til eventuel videre Foranstaltning efter Straffelovens § 105.

Som nævnt foran havde Udenrigsministeriet i sin Verbalnote af 7. Juni 19401
)

givet Tilsagn om Fængsling (Internering) paa et mangelfuldt Grundlag, ja alene
paa Grundlag af et tysk Ønske derom for at opnaa, at de paagældende danske
Borgere, der var ført til ty.skland, blev ført tilbage og overgivet til dansk Juris
diktion; Lokomotivfører Lassen var den forste danske Borger, der for at undgaa
at der blev foretaget Skridt fra tysk Side over for ham, fak tisk blev interneret ved
dansk Foranstaltning. Det blev ikke det eneste Tilfælde, i hvilket man - med de paa
gældendes Samtykke - fra dansk Side gennemførte en Frihedsberovelse mecl det
Formaal af Hensyn til dem selv og til Opretholdelse af Princippet om, at Tyskerne
ikke anholdt danske Borgere her i Landet, at undgaa en af Tyskerne ellers iværksat
FriheJsberøvelse.

Fra det. tyske Gesandtskab stilledes der den 22. December 1940 Krav til
Statsadvokaten om øjeblikkelig Indskriden over for Wilfred Petersen i Anledning
af Pjecen »Rene Folk med rene Hænder-"). Hvis der ikke omgaaende blev skredet
1) A. nr. 36. 2) Bel'. X A. nr. 262.
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id fra dansk Side, vilde Wilfred Petersen blive anholdt af den tyske Krigsret og
verført til Tyskland. Der maatte træffes Afgørelse i Aftenens Løb, da Udenrigs
iinisteriet i Berlin var interesseret i Sagen. Efter Forelæggelse for .Justitsmiui
:er iet foretog Statsadvokaten, som paalagt ham, Anholdelsen, og Wilfred Petersen
lev fremstillet sigtet for Overtrædelse af Lov Nr. 388 af 22. .Juli 1940 i Københavns
.yr et, hvor Anholdelsen blev 'opretholdt. Landsretten stadfæstede denne Kendelse.
"ed Politiets Undersøgelser fremkom der ikke saadanne Oplysninger i Sagen, at
'ængsling kunde gennemføres, hvorfor det meddeltes Gesandtskabet, at han maatte
islades, naar Anholdelsesfristen udløb. Herefter meddelte Krigsretten, at den havde
vertaget Sagen, da Wilfred Petersens Virksomhed var farlig for den tyske Værne
iagts Sikkerhed. Han vilde blive afhentet og ført til Kastellet. I sids te Øjeblik blev
er truffet den Ordning, at Wilfred Petersen afgav en Erklæring om, at han var vil
~g til indtil videre frivillig at blive i Politiets Varetægt, saaledes at denne Erklæring
unde tilbagekaldes med en Frist af 24 Timer, indenfor hvilken Statsadvokaten
raatte forpligte sig til med det nævnte Varsel forud at give Krigsretten Besked
.erom; Straffesagen blev sluttet uden Tiltale.

Efter direkte Forhandling mellem Wilfred Petersen og det tyske Gesanclt
kab, og efter at Wilfred Petersen havde forpligtet sig til politisk Uvirksomhed,
indtil de tyske Myndigheder havde bestemt sige, blev Wilfred Petersen med tysk
[illigelse løsladt den 1. Februar 1941.

I Begyndelsen af 1941 blev det fra Der Bevollmiichtigte meddelt Statsadvokat
~ivind Larsen, at der fra Tyskland vilde komme nogle Politimænd for at søge
'der liger e Oplysning vedrørende den Sabotageorganisation, der stod bag bl. a.
tttentatet mod de spanske Trawlere i Frederikshavn i Maj 1938. Statsadvokaten
Ilevanmodet om at histaa med, at der kunde blive Lejlighed til Afhøringer af bl. a.
le 4 Personer, der blev dømt for det nævnte Attentat. Der blev i denne Forbindelse
lenvist til, at det tyske Politi i Holland og Belgien nu var kommet i Besiddelse af
rderligere Materiale, og at der i disse Lande var arresteret et betydeligt Antal
?ersoner, der hørte til Organisationen, 'og som nu befandt sig i Tyskland.

Mandag den 10. Februar. 1941 blev Statsadvokaten derefter opsøgt af Krimi
lalrat Kraus fra Hamburg, der som særlig Opgave fra det tyske Sikkerhedspoliti
lavde faaet overdraget den nævnte Undersøgelse.

I de følgende Dage fandt der paa Politigaarden Afhøring Sted af Straf
rfsoner Alberti Hansen under Overværelse af Politikommissær Bierring.

Den 18. Februar 1941 foretog Kraus og Bjerring i Frederikshavn Afhøring
tf Niels Peter Christensen, der for sin Medvirken ved det nævnte Attentat blev
.dømt Fængsel i 5 Maaneder, hvilken Straf var afsonet.

Efter Afhøringen meddelte Kraus, at Christensen var farlig for den tyske
Værnemagts Sikkerhed, og at der maatte drages Omsorg for, at der blev truffet
8'oranstaltninger, der kunde forhindre, at han forblev paa fri Fod. Kraus hen
stillede, at delte skete ved Foranstaltninger fra de danske Myndigheder, hvad man
:ra tysk Side helst saa.

Overfor denne Henstilling, der havde Karakter af et Krav, gjorde man op
mærksom paa, at Manden havde afsonet sin Straf; og der forelaa derfor kun den
Mulighed, at Christensen frivillig vilde lade sig internere. Han erklærede sig villig
hertil og førtes til Vestre Fængsel. I Skrivelse af 22. Februar 1941 fra Kraus gen
toges Kravet om, at Christensen maatte blive taget i Forvaring til Krigens eller
Besættelsens Ophør, da der som Følge af hans Fortid, hvorved der ogsaa lagdes
Vægt paa, at han trods denne nu var beskæftiget paa en af det tyske Flyvevaaben
benyttet Flyveplads, ikke kunde ses bort fra en Risiko for den tyske Sikkerhed. Da
der ved de yderligere foretagne Undersøgelser intet fremkom, som ' talte for, at
Christensen skulde betyde en Fare for den tyske Værnemagts Sikkerhed, optog
Statsadvokaten Forhandling om hans Løsladelse, og denne skete herefter den 29.
Marts 1941 med tysk Billigelse paa Betingelse af, at han holdt sig borte fra Arbejde
for den tyske Værnemagt, og mødte ugentlig hos Politiet paa sit Hjemsted.

Lignende frivillige Ordninger blev senere truffet med Vilh. la Cour") og Peter
de Hemmer Gudme (jfr. ovenfor S. 176).

Som det vil fremgaa af foranstaaende havde Interneringen i de nævnte
Tilfælde vist sig at være en heldig Foranstaltning, idet den afværgede alvorligere
Skridt fra tysk Side og efter nogen Tids Forløb kunde afvikles.
1) Kap. 31.
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VI.
Staisadookaiene Afdelings Forhold til Ab1vehrstelle. Redegørelse for de til tysk

Myndigheder givne Personoplysninger.
Det var oprindelig navnlig Abwehrstelle, med hvilket et Samarbejde va

forudsat, et Samarbejde, som man fra tysk Side ønskede meget snævert, hvilket hl. a
gav sig Udtryk i, at der efter tysk Ønske og for tysk Regning etableredes en direkb
Telefonforbindelse mellem Abwehrstelle paa Hotel Cosmopolite og Statsadvokaten.
Afdeling paa Politigaarden. Abwehrstelle var straks meget virksomt, rettede talrigl
Forespørgsler til Statsadvokaten og ønskede- Undersøgelser foretaget. Man sal
Spionage alle Vegne, som Regel uden nogen virkelig Grund, og uden at de foretagru
Undersøgelser førte til nogetsomhelst Resultat. Sabotage forekom i de to første Aa:
af Besættelsen praktisk talt ikke, men til Gengæld besværede ogsaa baade Abwehr
stelle, Der Beauftragte og Krigsretten sig over de faa og ubetydelige Tilfælde, de:
forekom. Ogsaa paa dette Felt var man meget tilbøjelig til at formode Sabotage 
f. Eks. med Hensyn til den Storebæltsfærgen tilføjede Skade, der nødvendiggjord.
en meget omfattende Undersøgelse, hvorved det konstateredes, at der ikke forelas
Sabotage.

Med Abwehrstelle førtes ogsaa forskellige almindelige Forhandlinger f. Eks
vedrorende Brevduer, Benyttelsen af Radiosendere i Skibe, Meldinger om Over
flyvninger af fremmede Flyvemaskiner, Udkastninger fra saadanne eller formodedi
Signaler til dem o. lign.

I Anledning af et i Begyndelsen af Juni 1940 overfor Udenrigsministerie
rejst Krav om Meddelelse fra Politimestrenø til den stedlige tyske Kommandan
om Forhold af militær Interesse (Iagttagelse af fjendtlige og ikke-tyske Flyve
maskiner, Miner, Undervandsbaade o. s. v.) blev der, da man ikke mente at kunnr
nægte at imødekomme det fremsatte Krav, ved Cirkulæreskrivelse af 20. Juni 19401

:

givet Politimestrene Instruktion om at videregive saadanne Oplysninger, »saafrem
De maatte være kommet til Kundskah« derom. Cirkulæreskrivelsen vedlægges SOlI
Bilag 11.

Statsadvokaten har ikke modtaget noget stort Antal Indberetninger af der
Art; skete det undtagelsesvis, var de betydningsløse.

Ved Skrivelse af 30. August 19402
) , hvoraf Afskrift vedlægges som Bilag 12

anmodede Abwehrstelle om, at Politimestrene maatte blive anmodet om til Abwehr
stelle at melde Iagttagelser vedrørende Lyssignaler, Nedkastning af Pakker m. v
fra Flyvemaskiner. Kravet blev imødekommet ved Udsendelse af en Cirkulære
skrivelse af 4. September 19403) , der vedlægges som Bilag 13.

Om Sager vedrørende Spionage og Sabotage skulde Abwehrstelle straks
underrettes. Der henvises til en til Politimestrene fra Statsadvokaten den 6. Maj
1941 udsendt Cirkulæreskrivelse"}, hvoraf Afskrift vedlægges som Bilag 14.

I Forbindelse med Omtalen af Abwehrstelle er det naturligt at give en samlet
Redegørelse med Hensyn til de af Statsadvokaten til forskellige tyske Myndigheder
givne Personoplysninger.

Navnlig fra Abwehrstelle, men i et vist Omfang ogsaa fra det tyske Gesandt
skab, modtog Statsadvokaten i stadig stigende Tal Forespørgsler angaaende Per
soner, idet der ønskedes Oplysning om de paagældendes Generalia, Opholdssted.
Statsborgerforhold, om de var Politiet bekendt i kriminel eller politisk Henseende,
senere ogsaa undertiden om Afstamningsforhold (om de paagældende var af jødisk
Afstamning). Ofte spurgtes kun om et enkelt af de nævnte Forhold.

Forespørgsler af denne -Art fremkom allerede straks efter Besættelsen ved
rørende Enkeltpersoner; oftest vedrørende Udlændinge, eller iøvrigt saaledes, at
det efter Forespørgslens Form og Indhold maatte antages, at den var et Led i
Abwehrstelles Arbejde paa Forebyggelse af Spionage m. v. (undertiden var det ud
trykkeligt anført, at Oplysning ønskedes »aus Grunden der Sicherheit der deutschen
Wehrrnacht«). Da det var paalagt Statsadvokaten at samarbejde med Abwehrstelle
paa dette Omraade, maatte disse Forespørgsler besvares, hvilke som Regel skete ved
Meddelelse af de i Politiets Registraturer foreliggende Oplysninger, eventuelt sup
pleret med en Rapportafhøring, oftest af den paagældende selv. Som Eksempel paa
l) A. nr. 104. 2) A. nr. 107. 3) A. nr. 108. 4) A. nr. 109.



185

isse Forespørgsler kan nævnes Anmodninger i April 1940 om Oplysning om en
~omtesse v. Miinchhoffens Identitet (tysk Statsborger), om hvad der laa bag Tele
ramadressen W orldflowers, om polske Landarbejdere i Vordingborg indrejst i de
eneste Aar (der svaredes, at der ikke var kommet nogen) og fra Maj 1940 om
)ersonalet paa Hotel Cosmopelite (hvor Abwehrstelle havde til Huse), om Oplysning
m og Iagttagelse af en tidligere tysk socialdemokratisk Borgmester, nu ansat som
~ontorist paa Bryggeriet »Stjernen e, om hvem det anførtes, at det ikke kunde ude
ukkes, at han betød en Fare for den tyske Værnemagis Sikkerhed, om Olga Kula
.owski, født Romanoffs, Opholdssted. om hvad der var Politiet bekendt om en
.onservativ Redaktør og Politiker (Poul Fenneherg), og omen Kvinde, der spaaede
'g vistnok havde fremsat nogle for 'I'yskland ubehagelige Spaadomme. I Anledning
d et Brev fra Holland til M. Munch, Østeralle 5, der var forekommet Abwehrstelle
nistænkeligt, ønskedes Oplysning 'om Adressaten - den daværende Ildenrigsmini
:ter. I de allerfleste Tilfælde var de paagældende ukendt af Politiet, saaledes at
3esvarelsen var egnet til at virke beroligende paa Tyskerne og altsaa til Fordel
or de paagældende. I de Undtagelsestilfælde, i hvilke de paagældende var kendt i
iolitisk Henseende, fandt man sig, naar der var spurgt derom, nødsaget til at give
Jplysning herom, og om paa hvilken Maade. Det var Statsadvokatens Opgave at
rde Abwehrstelle Bistand til Sikring af den tyske Værnemagt; man kunde ikke give
iegative Oplysninger uden ogsaa at give de positive; Nægtelse af at give saadanne
Jplysninger vilde have betydet en Nægtelse af det lovede Samarbejde, som vilde
lave væltet den trufne Ordning over Ende og hurtigt ført til Oprettelse af et tysk
Politi og dettes Overtagelse af Sagernes Behandling samt tysk Jurisdiktion; det
od sig ikke gøre fra første Færd at hævde, at Politiet ikke sad inde med saadanne
Dplysninger , thi derom vidste Tyskerne Besked og havde iøvrigt ogsaa danske
Hjemmelsmænd, der kunde give dem Besked derom (f. Eks. Pelving); en Paastand
ierom, eventuelt Bortskaffelse af Politiets Materiale, vilde utvivlsomt have medført
samme Virkning som Nægtelse af Oplysninger; endeligt var det - i hvert Fald som
R.egel - for risikabelt at undlade at give Oplysninger, Politiet faktisk havde, fordi
Tyskerne ofte selv var i Besiddelse af Oplysninger om de paagældende og meget
vel kunde vide (eller senere komme til Kundskab om), at faktiske Oplysninger
var forholdt dem.

Som nævnt fik Statsadvokatens Virksomhed paa dette Omraade et stadig
stigende Omfang, idet Anmodningerne om »PersonenUberpriifung« stadig tog til
i Tal. Dette skyldtes navnlig, at der søgtes Oplysning dels om danske Arbejdere, der
var hvervet til Arbejde i Tyskland, dels om Personer, der var antaget til Arbejde
for Tyskerne her i Landet. Med Hensyn til den førstnævnte Gruppe havde en
Repræsentant for Reichsarbeitsministerium i Maj 1940 rettet Henvendelse til Rigs
politichefen for at opnaa Politiets Bistand til en Ordning, hvorefter visse straffede
Personer, hvis Udrejse til Tyskland maatte anses for uønskelig, kunde udskydes.
Der blev truffet den Ordning, at der til Rigspolitichefen fremsendtes Lister over de
hvervede; disse Lister blev derefter gennemgaaet i Rigsregistraturen og for Per
soner, der i de sidste 10 Aar var straffet for Brandstiftelse, Røveri, grovere Sædelig
hedsforbrydelser eller Indbrudstyveri, eller var kendt af Politiet som lidende af
mentale Forstyrrelser eller som homoseksuelle blev forsynet med et rødt Kryds,
hvorefter de af de tyske Myndigheder blev underrettet om, at de ikke kunde komme
til at arbejde i Tyskland. Reglerne blev senere lempet noget.

Fra AbwehrsteHe modtog Statsadvokaten følgende Skrivelse af 10. Juli 1940:
»Beiriiii: Vermittlung von Arbeitakråften Dånemark-Deutschland. - ohne

Vorgang -
Die Abwehrstelle Kopenhagen halt es Iiir dringend erforderlich und bittet

daher, hei Namhaftmachung derjenigen Arheitskråfte, die zur Arbeitsleistung nach
Deutschland kommen, die einzelnen Polizeibezirke des Konigreichs Dånemark da
hingehend anzuweisen, nur solche Arbeitskråfte der deutschen Arbeitsvermittlungs
stelle in Dånemark aufzugeben, die

1) nicht erheblich vorbestraft sind und
2) nicht einer kommunistischen Organisation aagehoren oder angehort

haben.
24
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Um Mitteilung des Veraniassten wird gebeten.e ')
I Skrivelse af 2. August 1940 rykkedes der for Svar paa denne Skrivelse.
Ved et Møde hos Politiinspektør v. Maglus den 15. August 1940, i hvilket frs

tysk Side deltog FregattenkapWin Howoldt, Ahwehrstelle, Oberregierungsrat Dr
Heise, Reichsarbeitsministerium, og Kommissær Hermannsen som Repræsentant frn
der Beauftragte fiir Fragen der inneren VerwaItung, opnaaedes der Enighed om
at der i Listerne skulde sættes et rødt Nul ved
1) Personer, der havde været Funktionærer indenfor det kommunistiske Parti

uanset hvor langt tilbage i Tiden denne Funktionsvirksomhed maatte ligge
2) Anstiftere og Førere af grovere politiske Uroligheder og energiske aktive Talere

ved Kommunistmoder, forsaavidt denne Virksomhed var udført efter 1935.
3) Aktive Krigsdeltagere paa »rød- Side under Oprøret i Spanien.

Denne Afmærkning skulde ske ved Afdeling D.s Foranstaltning. Kun i re1
faa Tilfælde søgte saadanne Personer Arbejde i Tyskland. Derudover modtog Stats
advokatens Afdeling som nævnt i stigende Tal Forespørgsler direkte fra Abwehr
stelle om, hvorvidt danske Arbejdere var kendt i kriminel eller politisk Henseende
Ogsaa her galdt det, at de paagældende i de allerfleste Tilfælde var ukendt i politisk
Henseende, og hvis de var kendt, oftest som Nazister. En anden senere tilkommende
Gruppe Forespørgsler (fra det tyske Gesandtskab) vedrørte danske Kvinder, del
agtede at indgaa Ægteskab med tyske Soldater. Endvidere søgtes Oplysninger om
Personer, der søgte Udrejsetilladelse til Sverige eller til Tyskland, og om Indehavers
af danske Firmaer, der søgte eller havde opnaaet Forretningsforbindelse med Tysk
land. I disse Tilfælde sogtes ogsaa som Regel Oplysning om, hvorvidt de paagæl
dende var af jødisk Herkomst.

VII.
Anholdelse og Internering, Udvisning eller Udlevering af fremmede Btaisborqere.

Om den efter tysk Krav, fremsat faa Dage efter 9. April 1940, gennemførte
Internering af engelske og franske Statsborgere her i Landet og Overforsien til
Tyskland af nogle af disse kan henvises til den med Skrivelse af 3. September 19452)

til .Den af Folketinget under 18. Juni 1945 nedsatte Kommission i Henhold til
Grundlovens § 45 fremsendte Hedegørelse"). Kravet om disse F-orholdsregler blev
fremsat over for Udenrigsministeriet, og de nødvendige Forhandlinger førtes af
dette og Rigspolitichefen. Statsadvokatens Afdeling deltog i Gennemførelsen af disse
Foranstaltninger og iøvrigt i senere Forhandlinger om enkelte Løsladelser, Anhol
delser og Overflytninger m. v. og Gennemførelsen heraf, saavel som vedrørende de
internereiles Forhold iøvrigt. Det skal fremhæves, at Udenrigsministeriet for at
undgaa Overførelsen til Tyskland optog Forhandlinger om de paagældendes Inter
nering i Danmark under fælles dansk-tysk Bevogtning, men at Tyskerne fastholdt
Kravet om Overførslen, og at man derefter i den givne Situation ikke fandt at kunne
modsætte sig det.

Om den den 22. Juni 1941 krævede Anholdelse af russiske Statsborgere hen
vises til den samlede Omtale nedenfor af de ved denne Lejlighed fremsatte Krav").

Her skal derimod gives en samlet Redegørelse for de tyske Krav, der blev
fremsat med Hensyn til Internering og Overførsel til Tyskland af herværende Ud
lændinge, der var tyske Statsborgere eller statsløse af tysk Oprindelse, og"visse andre
fremmede Statsborgere.

Straks efter 9. April 1940 foretog Tyskerne en Del Anholdelser, derunder
ogsaa af nogle tyske herværende Emigranter, ligesom de af Rigspolitichefen begæ-

1) I Oversættelse : »Ang.: Anvisning af Arbejdskræfter Danmark-Tyskland _ In-
gen Henvisning til tidligere passeret. .

Abwehrstelle Kopenhagen anser det for .paatrængende nødvendigt og anmoder der
for om ved Opgivelse af Navnene paa de A~~eJdskræ.fter, som kommer til Tyskland for at
udføre Arbejde, at Instruere de enkelte Politikredse l Kongeriget Danmark om kun at op
give saadanne Arbejdskræfter til det tyske Arbejdsanvisningskontor i Danmark, der

1) !kke tidligere har været straffet med en alvorlig Straf, og
2) Ikke tilhører eller har tilhørt nogen kommunistisk Organisation.
Man anmoder om at meddele, hvad der er foretaget i Sagen.«
2) A. nr. 14. 3) A. nr. 15. 4) Kap . 22.
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ide Oplysninger om forskellige Emigranter, der ønskedes anholdt for Landsfor
edderi eller Deltagelse i en Sabotageorganisation. De omspurgte havde forladt
andet. 7 Flygtninge blev den 19. April 1940 anholdt paa Foranledning af det
'ske Gesandtskab og indsat til Foranstaltning efter Fremmedlovens § 14. Gesandt
tabet var blevet underrettet om, at de vilde forsøge at flygte til Sverige. De blev
nholdt i eller ved en Restauration, hvor de skulde samles. En af dem - Rosen
lal - blev Dagen efter paa tysk Begæring sat paa fri Fod. 2. Maj-4. Maj havde
l tysk Politimand efter Gesandtskabets Ønske Lejlighed til at afhøre dem i en
msk Politimands Overværelse. Opholdstilladelsen for de 5 blev inddraget. Sekretæ
m for De samvirkende danske Emigranthjælpekomiteer Breitscheid blev den
~. April 1940 af Statsadvokatens Afdeling anholdt efter Begæring af den tyske
ærnemagt og indtil videre hensat til Foranstaltning efter Fremmedlovens § 14.
.an sigtedes af Tyskerpe for Spionage, men det var ikke muligt for Statsadvokaten
t faa nærmere Oplysninger til UnderbyggeIse af Sigtelsen. Ved Udenrigsministe
lets Bistand lykkedes det at faa ham løsladt den 17. Maj 1940 med Tyskernes
arntykke.

Endvidere ønskede Tyskerne foretaget en almindelig Optælling af de her
ærende Udlændinge og Statsløse. Der indførtes ved Bekendtgørelse af 30. April
941 en udvidet Meldepligt til Politiet, der muliggjorde en saadan Tælling, og den
iratoges af Rigspolitichefen. Dens Resultat var Tilmelding af 28.632 eller 7000
arre end i 1935. Af de Tilmeldte var 8155 Tyskere, 6624 Svenske, 4384 statslose,
197 Polakker, 1779 Nordmænd, 1371 Statsborgere i U.S.A. og 892 i England med
ominions. Der blev fra tysk Side overfor Statsadvokaten rejst Krav om Anhol
else og Internering af en Række navngivne Emigranter, der som det hed · i en
krivelse af 29. Maj 1940 vedrørende 23 Personer, »werden wegen Vorbereitung
am Hochverrat von Deutschen Gerichten gesucht. ~s besteht hier ansserdem der
erdacht, dass sie heute noch ihra staatsfeindliche Betåtigung fortsetzen. Sie bilden
ine Gefahr fUr die .Aufrechterhaltung der offentlichen Sicherheit und Ordnung
ud mussen daher fiir die Dauer der Anwesenheit der deutschen Truppen in Dåne
ia rk in Verwahrung genommen werden.e') Kravet blev efterkommet.

I andre Tilfælde blev tilsvarende Krav fremsat vedrørende enkelte tyske
lta tshor gere, undertiden med Angivelse af, at de var eftersøgt for Faneflugt
iler lignende. Den 23. Juli 1940 krævedes 56 Emigranter - efter forudgaaende
rundtlig Anmodning - anholdt og interneret. I 1940 anholdtes og inter
.eredes 127 Emigranter, heraf langt den største Del i Juli og September Maanecl.
li disse blev dog 24 løsladt efter Forhandling- med det tyske Gesandtskab om de
nkelte Tilfælde. De enkelte Sager blev forelagt J ustitsministeriet, der inddrog
lpholdstilladelse og Arbejdstilladelse, hvor saadan var meddelt, og traf Bestem
aelse om de paagældendes H ensættelse i Lejren i Horserød til Foranstaltning efter
'remmediovens ~ 14. I en Del Tilfælde - 42 - navnlig i Juli og September 1940
lev der fra tysk Side stillet Krav om de paagældendes Overførsel til Tyskland, og
.isse Krav blev imødekommet, saa ledes at de paagældende udvistes og udleveredes
il det tyske Politi ved Grænsen i Flensborg. Ogsaa dette hlev forelagt Justitsmini
teriet til Godkendelse i de enkelte Tilfælde. I de nævnte Tal er dog' indbefattet
gsaa nogle Tilfælde, hvor der ikke forelaa nogen Begæring derom, men hvor de
iaagældende i alle Tilfælde vilde være blevet udvist, idet de var indrejst illegalt
g var subsistens løse, og hvor Fremmedpolitiet gennem Statsadvokaten rejste Spørgs
naalet, om Tyskerne vilde modtage de paagældende, fordi Overførslens praktiske
Jennemførelse lettest lod sig ordne ad denne Vej. Tallet omfatter ogsaa enkelte
Hatsborgere fra besatte Lande, der var flygtet fra Tyskland og indrejst illegalt
tertil. Naar man mente at maatte opfylde de tyske Krav, skyldtes det, at i hvert
fald Interneringskravets Opfyldelse var uundgaaeligt, naar Begrundelsen var de
iaagældendes Farlighed for Besættelsestropperne, da man jo fra dansk Side var
;aaet ind paa at træffe de fornødne forebyggende Foranstaltninger. Dertil kom,
rt man efter Besættelsen af Danmark ikke kunde forvente at kunne give Asyl for
'r emmede Statshorgere (jfr. Tilfældet med Englænderne) og allermindst da for

1) I Oversættelse: »eftersøges af tyske Domstole for Forberedelse af Højforræderi.
)er foreligger her desuden Mistanke om, at de endnu stadig fortsætter deres statsfjendtlige
virksomhed. De udgør en Fare for Opretholdelsen af den offentlige Sikkerhed og Orden
19maa derfor tages i Forvaring, sanlænge som de tyske Tropper opholder sig i Danmark.e
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Personer, der stadig var tyske Statsborgere, eller oprindelig tyske, der var bleve
statsløse. Man kunde regne med, at Tyskland vilde respektere Danmarks Suveræni
tet med Hensyn til danske Statsborgere, men man kunde ikke med Held protester
mod Udlevering af Okkupationsmagtens egne Statsborgere paa det besatte Terri
torium; det viste ogsaa Erfaringerne med Hensyn til Desertører, jfr. ovenfor Side 177 :

I 1941 forekom kun 63 Anholdelser af denne Kategori, deraf over 2/3
Dagene efter 22. Juni 1941. Derimod blev der stillet Krav om Udlevering til Tysk
land i et stort Antal Tilfælde (80); der løslodes 40, overvejende af de i Anlednin
af 22. Juni 1941 anholdte, efter Forhandling i de enkelte Tilfælde. Man forhandled
ogsaa om Overførslerne og opnaaede, at Tyskerne frafaldt Kravet i nogle Tilfælde
hvor de paagældende var gift med danske Kvinder og iøvrigt havde særlig Tilknyt
ning til Danmark. I en Del Tilfælde blev Hustruer og Barn til udleverede Emi
granter efter Forhandling med det tyske Gesandtskab, der erklærede sig rede ti
at modtage dem, udvist til Tyskland. Der blev i saa Fald sørget for Hejsehjemme
for dem og deres Hejsegods til det Sted i Tyskland, hvor de ønskede at tage Ophold
og de fik i Flensborg Lov til at fortsætte Hejsen paa egen Haand. Af de til Tysk
land udviste overførtes 17 i Januar 1941, 6 i Tiden indtil 22. Juni 1941, 2 i Jul
og 49 i August 1941.

Om de udleverede havde Tyskerne iøvrigt under Haanden ladet forstaa, a
en væsentlig Grund til, at man nu ønskede dem overført til Tyskland var Mangle]
paa Arbejdskraft, og at man i hvert Fald næppe vilde genoptage gamle Højfor
ræderisager fra for 1933. I nogle Tilfælde val' Formaalet med Udleveringskrave
dog helt utvivlsomt alene eller navnlig Ønsket om Gennemførelse af Undersøgelse
og Straffesager vedrørende illegal Virksomhed i Tyskland og dennes Forhindels
til 'Udlandet, incl. Danmark. I Maj 1940 blev saaledes en tysk Statsborger, Arthu
Karl Mannbar, der var indrejst i Marts 1939 paa forfalsket hollandsk Pas Ol
siden havde opholdt sig illegalt her i Landet, anholdt efter Begæring af de tysk.
Myndigheder, der var kommet paa Sporet af ham gennem en »Dækadresse
Lyngby. Den paagældende var Kommunist, og det antoges, at han havde bevare
Forbindelsen med kommunistiske Kredse i Hamborg, hvor der verserede en .Un
dersøgeise for at finde hans Forbindelser. Han blev udvist til Tyskland den 20. Jul
1940. Paa Grundlag af Afhøringer i den nævnte Sag, bl. a. af Mannbar, kom de
tyske Politi i Hamborg i Besiddelse af Oplysninger om, at der i København stadii
opholdt sig Funktionærer i »K.P.D.-Abschnittsleitung Nord", og Oplysninger, de.
kunde lede til disses Identifikation og Anholdelse. Gennem det tyske GesandtskaI
rettedes der Henvendelse til Statsadvokatens Afdeling om at bistaa nogle fra Ham
borg ankomne tyske Politimænd med den nærmere Undersøgelse og Identifikatior
hel' paa Stedet og om Anholdelse af de paagældende. Dette Krav blev imødekom
met , og de af danske Politimænd i Samarbejde med de nævnte Tyskere foretagru
Undersøgelser og Observationer førte til Anholdelsen af to af de ledende indenfoi
»Abschnittsleitung Nords, der begge efter derom fremsat officiel Begæring ble'
udvist til Tyskland og ved Grænsen afleveret til det tyske Politi. I December 194;
blev der i den samme Sag paany anmodet om tilsvarende Bistand. Kravet ble'
imødekommet og førte ogsaa denne Gang til Anholdelse af eftersøgte. Saavel fø:
som efter Danmarks Tiltrædelse af Antikominternpagten var det ikke muligt a
afvise Medvirken til Anholdelse og Udlevering af tyske Statsborgere, der sigtedel
for Deltagelse i illegal kommunistisk Virksomhed rettet mod Tyskland eller der
tyske Hegering. Afslag herpaa vilde sikkert have vanskeliggjort Tyskerne Opgaver
at finde og paagribe de paugældende i nogen Grad, men det vilde tillige havr
betydet en alvorlig Belastning af Forholdet til de tyske Myndigheder paa dette
Omraade og sandsynligvis have medført tysk Politis selvstændige Optræden her .
Landet langt tidligere.

I 1942 og 1943 var Spørgsmaalet om Anholdelse op; Overførsel til Tysklane
ikke længere aktuelt. Ialt blev der i disse Aar foretaget 19 Anholdelser, 16 Ud
visninger til Tyskland og 5 Løsladelser.

For Fuldstændigheds Skyld skal tillige nævnes de fra tysk Side stilleds
Krav om Standsning af Emigranthjælpekomiteernes Virk omhed. Den 23. December
1940 meddeltes det Statsadvokat Eivind Larsen, der var tilkaldt til Møde paa Dag
marhus hos President Kanstein, at man ønskede nærmere Oplysning om Mateott
Komiteen, Komiteen af 4. Maj 1933 og Komiteen vedrørende Aandsarbejderne



189

orfor Statsadvokaten blev anmodet om at skaffe Komiteernes Regnskaber og
lag samt Oplysning om deres Virksomhed iøvrigt og foranledige Spærring af
inkkonti '0 . lign. Som Begrundelse angaves, at man havde Mistanke om, at der
d Hjælp af Komiteernes Midler blev drevet illegal Propaganda mod »Riget «.
iørgsmaalet blev af Statsadvokaten forelagt Justitsministeren, der gav Ordre til
efterkomme Kravet. Der blev derefter foretaget Ransagning hos Komiteen af
Ma] 1933, Mateottifonden og Den Danske Hjælpekomite for landflygtige Aands
bejdere, hvis Arkiver blev taget i Bevaring og udlaant de tyske Myndigheder

midlertidigt Gennemsyn; de blev imidlertid ikke leveret tilbage. Der blev fra
sk Side krævet Spærring af Bankkonti, men ved Statsadvokatens Henvendelse
Præsident Kanstein opnaaedes det, at Udbetaling af Understøttelse pr. 1. Januar

141 kunde finde Sted. I Begyndelsen af 1941 blev det fra tysk Side tilkendegivet,
man ønskede en øjeblikkelig Opløsning af Komiteerne, og at disses Driftskapitaler

BV taget i Forvaring af Staten. Ved Forhandlinger, hvori Justitsministeriet del
g, blev der truffet den Ordning, at Komiteerne erklærede sig villige til at ophøre
ed deres Virksomhed pr. 1. April 1941, og deres Aktiver blev indsat paa en Spare
issebog til Anvendelse efter Justitsministeriets Bestemmelse til Dækning af Ud
jseudgifter for Flygtninge.

Særlige Problemer vedrørende Udlevering af Udlændinge rejste sig, naar
rr var Tale om Personer, der var flygtet fra Tyskland eller tysk besatte Lande;
test Krigsfanger. Som en Følge af, at man til Tyskerne maatte aflevere f. Eks.
igelske Flyvere, der var nødlandet her, til tysk Krigsfangenskab, blev ogsaa saa
mne Krav efterkommet.

I September 1941 blev 3 norske Officerer, der i en Baad var flygtet til Dan
ark, anholdt af det danske Politi, efter at den tyske Havnekommandant i Thybo
In havde henledt Opmærksomheden paa dem. Fra Abwehrstelle modtog Stats
Ivokaten, til hvem de blev overført, gentagne Gange Anmodning om deres Ud
vering. Sagen forelagdes Udenrigsministeriet, men Resultatet blev, at Kravet
.aatt e efterkommes, idet Tyskerne hævdede, at de paagældende havde stjaalet
aaden, og iøvrigt gjorde følgende gældende: »Die Untersuchung iiber die mit
leser Flucht verfolgten Absichten muss aus zwingenden militårischen Grunden
ane jede Verzogerung von den deutschen militåren Dienststellen in Norwegen
urchgefiihrt werden. Hierzu ist die sofortige Uherstellung der 3 in Dånemark
slandeten Norweger an die deutschen Dienststellen in Norwegen unbedingt er-
irderlich. cl) I

VIII.

Komm1Junistaktionen den 22. J'uni 1941 og Tiden indtil August 1942.

Nogen særlig Interesse for Kommunismen i Danmark gjorde sig ikke gæl
ende hos Tyskerne, omend man selvfølgelig fra Gesandtskabets Side, saavel før
nn efter Besættelsen med den for Tyskerne særegne Sans for omfattende Infor
iation , har bestræbt sig paa at skaffe sig fyldigst mulige detaillerede Oplysninger
m alle saavel politiske som erhvervsmæssige Forhold her i Landet, derunder
aturligvis ogsaa om det kommunistiske Parti, der jo repræsenterede en Ideologi,
am var forbudt og forfulgt i Tyskland, skønt Tyskland stod i det bedste Forhold
l Sovjetunionen, i hvilken netop denne Ideologi var herskende. Politiet - Stats
dvokatens Afdeling - havde ogsaa modtaget enkelte Forespørgsler og Anmod
inger om Undersøgelser vedrørende Personer eller Organisationer, der var eller
ngaves at være Kommunister, men disse Forespørgsler fremtraadte ikke som ud
prunget af en speciel Interesse for kommunistiske Forhold, men som et Led i
.fværgebestræbelserne mod Spionage og Sabotage m. v.

Den 24. Maj 1940 modtog Statsadvokaten saaledes en Henvendelse om en
----

l) I Oversættelse: »UndersØgelsen af de med denne Flugt forfulgte Hensigter maa af
vin geude militære Grunde uden nogetsomhelst Ophold gennemføres af de tyske militære
(yndigheder i Norge. Hertil er det ubetinget nødvendigt, at de 3 i Danmark landede Nord
lænd straks sendes til de tyske Myndigheder i Norge.«
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kommunistisk Organisation med Dæknavnet »38,8«, der ifølge Meddelelser til AlJ
wehrstelle skulde forberede aktiv Sabotage mod den tyske Værnemagt. Der nævnte
5 herværende Ledere (Ledelsen skulde iøvrigt ske fra Sverige). Mindst to af de
nævnte skulde. have ladet sig indskrive som Agenter for Seeret Service. Abwehr
stelle anmodede om Undersøgelse i Sagen. Henvendelsen besvaredes den 25. Jun
1940 i en Skrivelse, hvori man redegjorde for de nævnte Personers Identitet Ol
Forklaringer til Politiet, idet det anførtes, at der ved den foudgaaende Under
søgeise intet fremkom til Oplysning om, at de paagældende for Tiden var særli,
politisk aktive, ligesom der ikke blev fastlagt nogetsomhelst om, at der skuld
eksistere en kommunistisk Cirkel eller Celle under Dæknavnet »38,8« hverken
København eller andetsteds. Spørgsmaalet blev ved flere Lejligheder senere brag
paa Bane af tyske Myndigheder') - ogsaa af Der Beauftragte, men der foretoge
ikke yderligere Undersøgelse.

I Skrivelse af 13. Juni 1940 anmodede Abwehrstelle om Undersøgelse ved
rørende en Fru Eilertsen, der skulde være bekendt som »fanatische Kommunistin
med Henblik paa, om hun eller 3 Kommunister, der kom hos hende, skulde stal
bag Aage Poulsen, der ved tysk Krigsret var idømt 6 Aars Fængsel for Forsøg pat
Tyveri af en Maskinpistol. Der foretoges en Afhøring af de i Skrivelsen nævntt
Personer, og i Skrivelse af 22. Juni 1940 meddeltes der Oplysninger om disses Iden
titet og politiske Indstilling med Bemærkning om, at de afhørte nægtede at kend.
nogetsomhelst til Aage Poulsen, og at der ved den foretagne Undersogeise hellei
ikke iøvrigt var fremkommet noget om, at de paagældende havde haft Kendskal
til Poulsen eller Medviden eller Andel i hans Gerning. I Forbindelse med Anhol
delsen af Poulsen, der til de tyske Rapporttagere havde forklaret, at hans Brede:
var ivrig Kommunist og deltog i kommunistiske Møder et Sted i Bjelkes Alle, VaJ

iøvrigt Abwehrstelle inde paa Tanken om at lade foretage Ransagning i det paa
gældende Mødelokale, men det blev opgivet.

Den 17. Juli 1940 besvaredes en mundtlig Foresporgsel fra Vicepræsiden
Kanstein, der fra en Centralmyndighed i Berlin med Kurerpost over Auswårtiges
Amt havde modtaget en Skrivelse af 26. Juni 19402) , hvoraf Genpart vedlægges
(Bilag 15). I Svarskrivelsen fremhævedes, at D.K.P. i Køge var paa Retur og ved
det sidste Byraadsvalg den 14. April 1940 kun havde faaet 235 Stemmer, saaledes
at Partiet havde mistet sit Byraadsmandat, og at Partiet for Øjeblikket førte en
meget stille Tilværelse uden nævneværdig Agitation paa Arbejdspladserne, og 
hed det - »det menes ikke, at der f. T. arbejdes i det skjulte«. Rygtets Ophavs
mand havde man ikke kunnet spore.

I en Skrivelse af 28. Juni 19403
) fra Reichssicherheitshauptamt i Berlin til

Præsident Kanstein anførtes, at Harald Nielsen, Griffenfeldtsgade 50 s, spillede en
vigtig Rolle i den tidligere omtalte tyskfjendtlige Organisation »38,8« i København.
Genpart af Skrivelsen vedlægges (Bilag 16). I Anledning af en ved Overrækkelsen
af en Genpart stillet mundtlig Forespørgsel vedrørende Sagen identificeredes den
paagældende som Harald Ferdinand Nielsen, og der optoges en Rapport om Poli
tiets Kendskab til ham og hans politiske Virksomhed - navnlig udenlandske For
bindelser; et Eksemplar af Rapporten synes at være udleveret til Beauftragte
under Haanden.

I Juli 1940 ønskede Abwehrstelle Oplysninger om en Person ved Navn
Lyngov, der ifølge en Melding fra Balkan skulde være Leder for de kommunistiske
Agenter i Danmark. Han kunde ikke identificeres. I Anledning af en Skrivelse af
25. Juli 1940 fra Reichssicherheitshauptamt i Berlin til Kanstein angaaende den
kommunistiske Bevægelse i Danmark og særlig med Hensyn til Landsforbundet
»Sovjetunionens Venner- i Danmark optoges en Rapport. Den nævnte Skrivelse af
25. Juli 191.1:0 findes ikke i Sagen; der har formentlig foreligget en under Haanden
Henvendelse fra Tyskerne om de ønskede Oplysninger, 'og disse synes at være blevet
givet i en Genpart af Rapporten. Denne indeholdt Oplysning om S.U.V.'s Kontor
og Mødelokaler samt Lejr i Hundige, Sekretær 'Og Formand samt Fabrikinspektør
Jarner og Kommunelærer Axel Kjærulf Nielsen, Ingeniør Johan Hjalmar Lange
og Direktør Marx Lengart, der alle maa have været omtalt i den tyske Skrivelse,
formentlig som mistænkelige med Hensyn til Spionage.

Den 27. August 1940 anmodede Kriminalrat Hermannsen officielt om Med
delelse om, hvorvidt det var rigtigt, at Israel Moses Diamant havde hvervet ivrigt

l) A. nr. 106. 2) A. nr. 105. 3) A. nr. 106.
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den røde spanske Arme og herved ogsaa udstedt falske Pas. Diamant afhørtes,
egtede at have hvervet (men havde forsøgt selv at komme til Spanien), og at have
iget Kendskab til Pasforfalskning. Genpart af Rapporten sendtes Gesandtskabet.

Af det anførte synes at fremgaa, at Tyskerne allerede' før 22. Juni 1941 var
t vel informerede ogsaa om danske kommunistiske Forhold, og at denne Viden
ntes at findes i Centralen i Berlin og at hidrøre fra det veludbyggede Efterret
ngssystem, som man senere har lært at kende. Den begrænsede Interesse, de
'er for danske Myndigheder lagde for Dagen for danske Kommunister, syntes at
ere begrundet i Formodning om antitysk Virksomhed her i Landet eller , Forhin
ilse med den illegale kommunistiske Bevægelse i Tyskland.

Iøvrigt var der ikke fra tysk Side blevet rejst Spørgsmaal om det kommuni
[ske Partis Stilling i Danmark. Irer var ikke stillet Kraveller ytret Ønske om
artiets Opløsning eller om Indskriden under nogen Form mod dets enkelte Med
mmer eller dets Agitation, der h, v rigt ogsaa i den nævnte Periode var tilbage
Ildende og ikke rettet mod Besættelsestropperne eller tyske Interesser.

Ogsaa den Aktion"), som Tyskerne i Forbindelse med det tyske Angreb paa
ivjetunionen den 22. Juni 1941 krævede iværksat, fremtraadte - i Kraft af de
rntidig stillede Krav paa andre Omraader og den fra tysk Side givne Begrun
iise - som en af den opstaaede nye Krigssituation betinget Afværgeforanstalt
ngo Søndag den 22. Juni 1941 KI. 3.15 'om Morgenen blev Departementschef
[vind Larsen") og Udenrigsministeriets Direktør anmodet om at komme til Stede

et Møde i Dagmarhus KI. 4.15 med Der Beauftragte fiir Fragen der inneren
~rwaltung, Præsident Kanstein. Ogsaa Politiinspektør Arthur Dahl"), Chefen for
ystbevogtningen, Politikommissær Helten'), og Chefen for Rigspolitiets Fremmed
'deling, Kontorchef Linstow blev tilkaldt til Dagmarhus. Fra tysk Side var for
len Kanstein Oberstløjtnant Heiderich, Kapitån zur See Howoldt fra Abwehrstelle
; de Herrer Dr. Stalmann og Dr. Fest tilstede. Kanstein meddelte Oplysning- om
m ændrede Krigssituation og overrakte et Aide-Måmoire"), hvori de tyske Krav
lI' i Anledning heraf blev stillet til den danske Regering om »en Række af mili
)re Grunde nødvendiggjorde Sikkerhedsforholdsregler e , Det omhandlede Aide må
oire er trykt som bilag 1 (Bel'. V A. 274) j Udenrigsministeriets Graabog ved
tr ende Antikominternpagten og skal derfor ikke gentages her. Det skal blot frem
eves, at der med Erfaringerne fra Begivenhederne den 9. April 1940 in mente
LI' Grund til at gaa ud fra, at det - navnlig for saa vidt angik den under 1) om
lte delvise Spærring af Grænsen til Sverige, men ogsaa for saa vidt angik Kravet
Idel' 5) om Anholdelse og Internering af forskellige Persongrupper. i hvert F ald
r en Del .af disses Vedkommende vilde blive midlertidige Foranstaltninger. Op
ærksomheden skal ogsaa henledes paa, at de under 1) omtalte Udlændinge, der
rsøgte at rejse ud eller ind i Danmark, udtrykkelig krævedes anholdt og over
vet til det tyske Feltpoliti, hvorimod der kun krævedes Anholdelse og Internering
, de under 5) omtalte danske Statsborgere. Krav om Udlevering af danske Stats
irgere forelaa slet ikke . Der havde jo som omtalt tidligere foreligget Tilfælde af
131'13 eller mindre frivillig Internering af Danskere for at undgaa tysk Indskriden
'er for dem.

En nærmere Uddybning af visse af de fremsatte Krav skete ved Overræk
ilse af 3 Notitser. Med Hensyn til det under 1) og 4) nævnte Krav hed det saa
des i Notitsen") - efter en Gentagelse af det i Aide-Memoiret indeholdte - : »Die
renzkontrolle soll an den Grenziibergangstellen nach Schweden bis auf weiteres
irschårft durchgefUhrt werden. Aueh der Kiistensehutz und die Seepolizei milssten
ne verschårfte Uberwachung vornehmen, um jeden illegalen Grenzjibergang zu
rrhindern. Dabei ist die Ostkiiste Seelands besonders wesentlieh. Es kommen aber
ich die Ostkiiste Jiitlands und die iibrigen Kiisten in Betracht.

Das Segeln und anderer Wassersport auf dem Sund sollen zunåchst fur 48
.unden untersagt werden.«

Kravet i 2) og 3) uddybedes i den som Bilag 17 vedlagte Notits').
Endelig blev i en tredie Notits") Kravet om »Festnahme und Internierung c i

ide merncire under Punkt 5) gentaget med visse Tilføjelser f følgende Form:
Kap. 22. 2) A. nr. 235. 3) A. nr. 233. 4) A. nr. 234. 5) A. nr. 235, bilag A. 6) A. nr. 240.
A. nr. 241. 8) A. nr. 24Q.
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»Festnahme und Internierung.

Es solIen durch Polizei festgenommen und interniert werden:
a) alle månnlichsn wehrfåhigøn Angehorigen der UdSSR,
b) alle sonstigen spionage - oder sabotageverdåchtigen Angehdrigen der UdSSR
c) alle spionage- oder sahotageverdåchtigsn Staatenlosen, die fruher Angehdrigi

der UdSSR 'Oder des russichen Kaiserreichs waren,
d) alle deutschen, sonstigen auslåndischen und staatenlosen Kommunisten,
e) alle fiihrenden dånisehan Kommunisten, worunter auch die kommunistischer

Abgeordneten des Reichstags fallen,
f) alle. spionage- oder sahotageverdåchtigen dånisehen Kommunisten.

Die Personen zu b) bis f) sollen einzeln verwahrt werden.
Es solIen Iemer durchsucht werden:

a) das Gehåude der Kommunistischen Partei Dånemarks und såmtliche darir
befindlichen Einrichtungen,

b) die R åume der kommunistisehen Ortsgruppen Gross-Kopenhagens,
c) die Wohnungen der festzunehmenden Kommunisten,
d) die Råume der kommunistisehen Parteistellen in Odense, Aalborg, Aarhus

Vejle, Hadersleben und Esbjerg. .
Das bei diesen Durchsuchungen vorgefundene schriftliche und sonstige Ma

terial solI beschlagnahmt und, soweit es nicht wegen seines Umfanges in den beo
treffenden Råumen unter Aufsicht verbleibt, in das Polizeipråsidium Kopenhager
gebracht werden. Das Panteigebåude und die Dienstråurne sollen geschlossen werden

Das Varmegan der kommunistischen Partei und der zugehorigen Organisa
tionen soll einstweiten sichergestellt werden.

Die festgenommenen Personen sollen iiber ihre Stellung und 'I'åtigkeit inner
halb der KPD und iiber Verbindungen nach der UdSSR, Schweden 'oder Deutsch
land befragt werden. Eine Entlassung solI nul' mit deutscher Zustimmung erfolgen

Eine Mitbeteiligung deutscher ziviler Organe ist bei såmtlichen Massnåhmen
im Einvernehmen mit der dånisehen Polizei vorgesehen.

Es wird fer ner um Ubersendung einer Liste der festgenommenen Personen
sowie der in Freiheit verbliebenen Staatsangehorigen der UdSSR gebeten. c

Efter Situationens Karakter val' det givet, at man, saafremt Kravene ikke
skulde blive imødekommet, fra tysk Side selv vilde træffe de Foranstaltninger, de!
i saa Fald ansaas for nødvendige. Der blev straks givet Underretning til Stats
ministeren og Udenrigsministeren') og - saasnart Forbindelse opnaaedes - ti
Justitsministeren").

Regeringen indsaa Nødvendigheden af at give efter overfor de tyske Krav
'Og stillede sig paa det Standpunkt, at Internering, Ransagning, Beslaglæggelse etc
under de foreliggende Omstændigheder maatte anses for hjemlet ved Nødretsgrund
sætningen. Spørgsmaalet om Internering af de tre kommunistiske Folketingsmænd
blev af Udenrigsministeriets Direktør forelagt Statsministeren, der ansaa det nød
vendigt, at ogsaa dette Krav blev opfyldt") .. Justitsministeriet sørgede for, at del
straks blev truffet de fornødne Foranstaltninger til Gennemførelse af de, krævede
Forholdsregler. Landets Politimestre blev telegrafisk instrueret om at foretage del
fornødne i Provinsen"), og Københavns Politi blev mundtligt instrueret af Justits
ministeriet. Ordlyden af det til samtlige Politimestre i Provinsen udsendte Telegram
findes gengivet i Bilag 18, hvoraf fremgaar, hvilke Forholdsregler der blev truffet
til Etablering af den krævede delvise Grænsespærring.

(Den 21. Juni KI. 19.30 var der af den tyske Marinebefehlshaber til den
danske Marine og Kystbevogtningen givet Meddelelse om, at ' Udløb af danske
Havne med ojeblikkelig Virkning var forbudt for alle Handelsskibe og Fiskefar
tøjer bestemt for den aabne Østersø, øst for Gedser. Spærringen omfattede Om
raadet Syd for Minespærringen: Falsterbo-Møn). Med Hensyn til de i det over
rakte Aide merncire Pkt. 2 'Og 3 stillede Krav vedrørende Sovjetunionens Gesandt
skab kan henvises til den af Udenrigsministeriet udarbejdede Graabog vedrørende
Antikominternpagten"). Hvad endelig angaar de · i Pkt. 5 krævede Anholdeisel
og Interneringer, faldt disse i 3 Grupper: a)-c) Sovjetborgere og tidligere
russiske Statsborgere. d) tyske og andre udenlandske, herunder statsløse Kommu
nister. e) de førende og spionage - eller sabotageverdåchtige danske Kommuni-
1) A. nr. 231. 2) A. nr. 232. 3) Ber. V A. 258. 4) A. nr. 243. 5) Ber, V A. 259 og A. nr. 28.
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:er . For saa vidt angik de to første Grupper a)-d) var Rigspolitiets Fremmed
fdeling bedst i Stand til at give Oplysninger om, hvem der omfattedes heraf.
'remmedpolitiet var dog ikke i Almindelighed i Stand til at udtale sig om her
ærende Udlændiges politiske Indstilling, undtagen for saa vidt de var anerkendt
om politiske Flygtninge, hvilket jo navnlig gjaldt tyske eller tidligere tyske Stats
orgere. Anholdelserne af disse Kategorier fandt Sted paa Grundlag af Fremmed
Idelingens Materiale, idet der til Provinsen udsendtes telegrafisk Instruktion til
'olitimeatrene. Ialt blev der anholdt over hele Landet ca. 100 sovjetrussiske eller
idligere russiske Statsborgere. Af disse blev i Løbet af den 22. Juni 1941 flere,
.er gjorde Forsøg paa at komme ud af Landet, anholdt og ført til Politigaarden
,g senere til Kastellet. I Løbet af de følgende Dage blev de paany overgivet til det
lanske Politi. 12 blev udsendt sammen med Personalet fra det russiske Gesandt
:kab. De øvrige blev løsladt efter kortere Tids Forløb efter Forhandling med
Cyskerne - 94 løslodes inden 7. Juli 1941 - idet det langt overvejende drejede
lig om Personer, der havde opholdt sig i Danmark gennem lang Tid og ikke havde
iogen Tilknytning til Sovjetunionen.

Af tyske Statsborgere - eller statsløse tidligere tyske - anholdtes ca. 50.
~n Del af disse havde tidligere været anholdt, men var senere blevet løsladt. Ogsaa
. denne Omgang lykkedes det ved personlig Forhandling mellem Politikommissær
Jdmar og Kriminalkommissær Hermannsen at opnaa tysk Tilslutning til en Del
Løsladelser efter kortere Tids Forløb. Ca. 30 var løsladt inden 26. August 1941.

Kravet om Anholdelse af danske Kommunister voldte størst Vanskelighed,
iels fordi der ikke som med Hensyn til Udlændinge forelaa nogen Hjemmel til en
selv blot midlertidig Internering - (paa Spørgsmaalet om, hvorvidt den forelig
gende Situation - som af Regeringen antaget - var en saadan Nødsituation, at
Foretagelsen af de forlangte Anholdelser derved kunde anses berettiget, skal der
ikke indgaas her) dels fordi Angivelsen af, hvem der skulde anholdes, her var
mere ubestemt end ved de øvrige Grupper. Medens alle mandlige Sovjet-Statsbor
gere i Alderen fra 16-60 Aar og alle tyske, andre udenlandske og statsløse Kom
munister krævedes anholdt, gjaldt Kravet kun alle førende danske Kommunister.
Naar de kommunistiske Rigsdagsmænd udtrykkelig var fremhævet, skyldtes det
naturligvis disses parlamentariske Immunitet. Hvem der iøvrigt maatte anses for
førende Kommunister kunde være tvivlsomt, og Politiet laa ikke inde med Oplys
ninger, der muliggjorde en sikker Udskillelse af en saadan Gruppe. Den under
Københavns Opdagelsespoliti oprettede Afd. Dl) havde dog samlet en Del Oplys
ninger om Personer, der paa en eller anden Maade havde tilkendegivet aktiv Virk
somhed indenfor de yderliggaaende Partier, Oplysninger som for den væsentlig
ste Del hidrørte fra offentlig tilgængeligt Materiale (Presse, Tidsskrifter m. v.). Det
blev dette Materiale, der hovedsagelig maatte danne Grundlag for Beslutningen
om, hvem der skulde anholdes, idet Sikkerhedspolitiets Kartotek ikke indeholdt
ret mange Oplysninger, og i hvert Fald meget faa Oplysninger, der ikke var regi
streret i Afd. D. For saa vidt angik Provinsen var Oplysningerne i Afd. D. ikke
saa fyldige; skønt Justitsministeriet i 1931 havde paalagt Politimestrene at give
Indberetning vedrørende yderliggaaende Partier til Afd. D2), var dette kun sket i
ringe Omfang. Det var derfor givet, at man, for saa vidt angik Provinsen, ikke
havde det fornødne Materiale til at kunne træffe Afgørelsen centralt. Man valgte
derfor den Fremgangsmaade, at der fra Statsadvokaten udsendtes Telegram til
samtlige Politimestre, hvori de anmodedes om omgåaende at anholde de ledende
Kommunister, der fandtes i Politikredsen, og om at foretage indgaaende Ransag
ning hos de paagældende. Saa vidt det var muligt paa Grundlag af de københavn
ske Registraturer, blev i de enkelte Telegrammer) de paagældende Politimestres Op
mærksomhed henledt paa de Personer i deres Politikreds, der efter det nævnte'
Materiale at dømme maatte anses for ledende Kommunister. Det blev i Telegram
merne tilkendegivet, at Fremstilling i Retten ikke skulde finde Sted. Det kan ikke
af det foreliggende Aktmateriale ses, hvem der har truffet Bestemmelse om Af
grænsningen af Begrebet ledende Kommunister, men det lader sig ved en Gen
nemgang af de foretagne Anholdelser nogenlunde fastlægge, hvilke Kriterier der
har været lagt til Grund.

Ved Udvælgelsen maatte der handles meget hurtigt, da Aktionen skulde
finde Sted omgaaende. Fra Dagmarhus havde Statsadvokat Eivind Larsen, der
l) A. nr. 204. 2) A. nr. 239. 3) F. eks. A. nr. 235, bilag B.
25
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var udnævnt som Departementschef i Justitsministeriet ved Justitsministeriet
Skrivelse af 21. Juni 1941, ladet Opdagelsespolitiets Personale alarmere 'og dett
Personale tilligemed Personalet i Statsadvokatens Afdeling deltog i Anholdelserne
Efter Mødet i Dagmarhus mødte Dr. Fest med flere til Gesandtskabet knytted,
Politifolk op paa Politigaarden. Som det fremgaar af Notitsen vedrørende "Fest
nahme und Intsmierunge') ønskede man, at »tyske civile Organer c skulde deltag
saavel i de krævede Ransagninger som i Anholdelser, og tyske Politimænd va
faktisk med ved flere Anholdelser og ved de i København foretagne Ransagninger
De tyske Herrer var ivrige, og det var utvivlsomt, at man ikke kunde tilfredsstilk
det tyske Krav ved et ringe Antal Anholdelser. Dr. Fest afleverede et Kartotek")
indeholdende 72 Kort, over Personer, der i hvert Fald skulde anholdes. Det ble'
udtrykkelig betonet af Dr. Fest, at Anholdelsen af de i Kartoteket opførte Per
soner ikke var tilstrækkeligt til Opfyldelse af Kravet om Internering af alle. dl
ledende Kommunister. Det tyske Kartotek var opdelt i følgende Grupper:

1. Ledere (Medlemmer) af D.K.P.'s Centralkomite.
2. Ledere i D.K.U.
3. Medlemmer af Folketinget.
4. Medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation.
5. Redaktører og Forfattere ved D.K.P.'s forskellige Aviser og Tidsskrifter.
6. Ledere af de forskellige Biorganisationer.

I Virkeligheden omfattede Kartoteket kun 63 Personer, idet visse Kort
gik igen i flere af Grupperne, og der i 2 Tilfælde fandtes 2 Kort paa samme Person
i samme Gruppe. Paa Kortene var angivet de paagældendes fulde Navn, Fødsels
dato, Adresse og Stilling i Partiet. For saa vidt angik Personer fra Provinsen var
Adresseangivelsen dog 'ofte ufuldkommen, idet kun et Bynavn var anført, ligesom
ogsaa Fødselsdato i nogle Tilfælde ikke var angivet. Der fandtes flere Fejl. Saa
ledes var som Medlem af Centralkomiteen angivet Harald Olsen, Frederikshavn,
identisk med Harald Olesen. Som Leder indenfor D.K.U. med Hjemsted i Korsør
var anført Arne Christensen, identisk med Arne Christiansen, der blev anholdt i
Slagelse. En anden D.K.D.-Leder Arne Rasmus Gottlieb Hansen var anført som
Gottlieb Hansen, Harry Ehlers Madsen kun som Harry Madsen. En som D.K.U.
Leder fra Frederikshavn opført Paul Ferdinand Olsen synes ikke at have kunnet
identificeres.

Som Medudgiver af Tidsskriftet -Kultur og- Politik c var anført Carl Chr. Mad
sen, født den 14. April 1889. Den paagældende, der blev anholdt den 22. Juli 1941
og løsladt samme Dag efter Afhøring, havde intet haft at gøre med det nævnte
Tidsskrift. Der forelaa en Forveksling med Carl Marius Madsen, der hlevanholdt
den 22. Juni 1941. Navnet Scherfig var stavet Scherfing. Endelig var i Kartoteket
som Bestyrelsesmedlem i D.K.U. anført en Chauffør Folmer Jensen, født den
27. Juni 1914 i Aarhus, hvis Adresse var angivet som Vesterbrogade 4 i Aarhus.
Den paagældende, der nu havde Bopæl andetsteds i Aarhus, blev anholdt den
22. Juni 1941, men erklærede og fastholdt, at han aldrig havde haft nogen Til
knytning til D.K.P. Han var ogsaa ukendt af Sikkerhedspolitiet i Aarhus. I Af
delingen var han registreret som Deltager i D.K.U's Landskongres i Vejle i 1939,
hvor han valgtes til Hovedbestyrelsen, samt i 1941 som Leder af D.K.P.'s og
D.K.U.'s Kontor i Aarhus. Ved en Undersøgelse konstateredes, at der maatte fore
ligge en Forveksling med Folmer Christian Jensen, født den 6. August 1917 i
Aarhus, som siden den 6. Oktober 1940 havde haft fast Bopæl i Høegh Guldborgs
gade i Aarhus, 'og om hvem Sikkerhedspolitiet i Aarhus vidste, at han havde del
taget i Landskongressen i Vejle i 1939. Det oplystes iøvrigt, at denne ikke syntes
at have spillet nogen førende Rolle, og at han i Juni 1941 var rejst til Tyskland,
hvor han arbejdede for et aarhusiansk Ingeniørfirma ved-dettes Arbejder i Dam
garten i Pommern. Folmer Jensen blev derefter løsladt den 25. Juli 1941 og fik
i Anledning af Anholdelsen udbetalt en Erstatning paa 650 Kr. Det fremgaar af
Sagen, at Politiet ved en Gennemgang af Kartoteket i Afd. D. havde fundet en
Person, Folmer Jensen, der paa Grundlag af et Referat i »Arbejderbladet c for 31. Maj
1939 angaaende D.K.U.'s Landskongres i Vejle var anført som indvalgt i Hoved
bestyrelsen. Ved Henvendelse til Folkeregistret var man nu naaet til den ikke nær
mere kontrollerede Opfattelse, at han var identisk med F. J., Vesterbrogade 4 i

1) A. nr. 242. 2) A. nr. 247 og 248.
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Aarhus. Der forelaa altsaa den samme Fejl i Politiets Kartotek som i det tyske
Kartotek. Da der foreligger Oplysning om Kilden til Politiets Registrering, fore
ligger der praktisk talt kun 2 Muligheder:

a) at Oplysningen paa det tyske Kartotekskort hidrører fra det danske Politi eller
b) at Tyskerne har haft Oplysningen fra samme Kilde (eller en tilsvarende Kilde)

som det danske Politi, og at der ved Identificering gennem Folkeregistret (even
tuelt paa anden Maade) er indtruffet den samme Fejl som ved Politiets Iden
tificering. Fra den tredie Mulighed, at Tyskerne direkte skulde have modtaget
den fejlagtige Oplysning andetsteds fra, er det formentlig under Hensyn til, at
Folmer Jensen slet ingen Tilknytning har haft til D.K.P., forsvarligt at se bort?

Den under b) nævnte Mulighed kan vel ikke helt udelukkes, men forekom
mer dog mindre sandsynlig. Det ses ikke af de forhaandenværende Akter, Proto
koller m. v., at der fra tysk Side er rettet Forespørgsel til Statsadvokatens Afdeling
om Folmer.Jensen, eller at Oplysning om denne iøvrigt er meddelt Tyskerne, men
Muligheden af at Oplysningen kan være givet underhaanden, uden at det er blevet
registreret, kan ikke helt udelukkes.

De fleste af de i Kartoteket anførte blev anholdt eller eftersøgt, dog ikke
alle; saaledes ikke.

1) Nicolay Jensen, Fredericia, der ifølge en med Blyant paa Kartotekskortet
foretagen Paategning var udtraadt af Byraadet i Marts 1941.

2) Pauli Anders Justenborg, der ifølge en i Afdeling D. registreret Notits i »Ar
bejderbladet« for 14. September 1934 var ekskluderet af D.K.P. paa Grund af
Forbrug af betroede Midler 'og ikke senere saas at have faaet nogen 'ledende
Post.

3) Paul Ferdinand Olsen, der som anført ikke synes at have kunnet identificeres.
4) Svend Valdemar Johansen, der i Kartoteket var anført som Leder af

T~otskisternes Forening i Danmark og angivet født i 1894 i Stedet for 1899;
han har ifølge Politiets Registre i 1934 til Politiet forklaret, at han tidligere
havde været Medlem af D.K.P., men nu var Formand for 20 Medlemmer af
4. Internationale. I 1936 var han nævnt i »Social-Demokratene som Under
skriver paa en Protest mod Moskva-Processen,

Flere af de i det tyske Kartotek anførte anholdte blev løsladt efter ganske
kort Tids Forløb, idet de ikke med Rette var anført som ledende Kommunister,
nemlig

Inga Schmidt (Dalsgaard) løsl. 8/7 1941
Elsa Maja Gjødsbøl Hansen (Lauritzen) 8/7 1941
Jens Højbjerg . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 9/7 1941
Folmer Jensen ", . . . . . . . . . . . . . . . . 24/7 1941
Grethe Petersen 21/8 1941
Eske Vallø Sørensen "; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/6 1941
Georg Moltved - : . . . . . . 9/7 1941
Carl Christian Madsen anh. 22/7 1941 samme Dag
Hans Chr. Scherfig 11/7 1941
Erik Sylvester Saxtorph 8/7 1941

Det tyske Kartotek er saaledes ikke slavisk lagt til Grund for Internerin
gerne, men det har i et vist Omfang været retningsgivende for, )1vem der i hvert
Fald skulde anses som ledende Kommunister.

For at faa et virkeligt Billede af Anholdelsernes Omfang og de fulgte Ret
ningslinier er der foretaget en fuldstændig Gennemgang af samtlige i Tiden fra
22. Juni 1941 til 22. August 1941 foretagne Anholdelser i København'). Den giver
følgende Resultater: Indenfor det nævnte Tidsrum foretoges ialt 147 Anholdelser,
nemlig 60 den 22. Juni 1941, 43 den 23. Juni 1941, og senere 44. 102 af disse var
løsladt inden 22. August 1941, saaledes at der pr. 22. August 1941 sad 45 inter
nerede fra København.

1) A. nr. 249.
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De nævnte 147 Anholdelser fordeler sig saaledes:
1) Opført i det tyske Kartotek 22

nemlig 10 som Medlemmer af CK.
5 som Ledere af D.K.U.
1 Folketingsmand
1 Borgerrepræsentant
3 Forfattere
2 Ledere af Biorganisationer.

2) Medlemmer af OK. (tillige Ft.kand.) :'...... 2
3) Ledere indenfor D.K.U. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
4) Opstillet som Kand. til Ft.valg 1939 : . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. 7
5) Opstillet som Kand. til Borgerrepræsentationsvalg 1941 ,. 10
6) Redaktører, Forfattere m. v. 17
7) Ledere i Biorganisationer 2
8) Ledere indenfor Fagforeninger 3
9) »Bpionaqe« og "Sabotageverdiichtige« (Afd. C.) 24

10) Emigranter - nu Danske.......................................... 2
11) Flyttet ind fra Provinsen 3
12) Tysk Foranledning (Spionagemistanke) 1
13) Ank. som Følge af Underhaandskenvendelse 7
14) Ank. i S.U.V.s Lejr i Hundige "................ 24
15) Ank. paa "Arbejderbladet«s Redaktion eller D.K.P.s Kontor . . . . 5
16) Antruffet ved anden Anholdelse. .... ....... .. ..... . .... .. . . . .. .. 1
17) Andre (Aarsag kan ikke oplyses nu, i visse Tilfælde sikkert u. H. Henven-

delser, i andre 'I'ilfælde formentlig registreret som aktive) 15
147

Til de nævnte Grupper bemærkes:
ad 1. Selvom Tyskerne ikke havde været i Besiddelse af Kartoteket, og

selvom man ikke havde faaet det Overleveret, vilde man utvivlsomt have set sig
nødt til at anholde saavel disse 22 som de øvrige i det tyske Kartotek anførte, der
faktisk blev anholdt straks eller senere, naar man over for Tyskerne skulde kunne
hævde, at man havde søgt at opfylde Kravet om at anholde alle ledende Kom
munister. De anførte Personers kommunistiske Virksomhed var jo ikke hemmelig,
men tværtimod offentlig bekendt, ligesom det var evident, at de maatte anses for
ledende Kommunister.

Til Belysning heraf anføres, at følgende 14 saa sent som i 1939 havde været
opstillet som kommunistiske Kandidater ved Folketingsvalget, nemlig Andr, Peter
Andersen, Martin Marius Bjørner, Sv. Aage Camin, Heinrich Stig Theodor David
sen, Ludvig Thuren Hansen, Georg Anton Hegner (tillige Kandidat til Borger
:vepræsentationen i 1941), Karen Tovborg Jensen (tillige Sogneraadsmedlem), Knud
Aage Larsen, Robert Elenius Mikkelsen, Harald Olsen = Harald Olesen, J ens Peter
Sørensen, Thøger Ingvard Marius Thøgersen (tillige Redaktør), Ragnhild Nicoline
Salomonsen, født Andersen (tillige Kandidat til Borgerrepræsentationen i 1941),
Willy Fuglsang.

Som kommunistiske Kandidater til Borgerrepræsentationen i 1941, havd-e
følgende været opstillet (foruden de ovennævnte): Ingeborg Johanne Gamburg. By
raadsmedlemmer (udenfor København) var Laurits Theodor Rosendahl (Esbjerg).
15 Medlemmer af D.K.U.'s Hovedbestyrelse valgt ved D.K.U.'s Landskongres i
Vejle i 1939 (hvilket Valg, som ovenfor nævnt i Forbindelse med Folmer Jensen,
refereredes i "Arbejderbladet« for 31. Maj 1939) nemlig: Børge Helmuth Astrup (til
lige Redaktør af »Steberiarbejderen«), Willy Leonard Karlsson, Arne Christensen
= Arne Christiansen, Else Maja Gjødsbøl Hansen (Lauritzen) (Forbundskasserer),
Gottlieb Hansen = Arne Rasmus Gottlieb Hansen, Jens Højbjerg, Folmer Jensen
(Fejl, jfr. ovenfor), Moses (Max) Kaplan, Harry (Harald el. Carl) Madsen, Aar
hus = Harry Ehlers Madsen, Freddy Olsen, Grethe Petersen, Næstved, Evald
Riemenschneider, Evald Børge Alexander Rømer, Eske Vallø Sørensen, Frode
Andreasen Toft. Som Redaktører, Journalister, Medudgivere eller Medarbejdere var
følgende offentligt placeret som betydende Kommunister: Kaj Wilhelm Moltke "Ar
bejderbladet«, Martin Andersen Nexø, Jørgen Ib Nørlund (Redaktør af »Fremad«),
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Georg Moltved (Artikler bl. a. i :tArbejderbladete om russiske Forhold), Hans Chr.
Scherfig (:tArbejderbladete, »Kultur og Politik«), Hans Rudolf Kirk (s Kultur og
Politike).

Martin Andersen Nexø havde i 1935 været opstillet som Kandidat til Folke
tinget og var nu kommunistisk Hovedbestyrelsesmedlem i S.U.V.

Laurits Christian Sønderstrup var kendt som Formand for Partiets Afde
ling i den indre By og Rejsesekretær.

Martin Will. Chr. Andersen var i Roskilde kendt som en ledende Kom
munist 'og vilde derfor være blevet anholdt, selvom hans Navn ikke havde
været anført.

Gelius Rosager Lund var af Politiet registreret som Hovedkasserer i CK.;
hans Betydning og Tilknytning til ledende Personer indenfor Partiet var (for
mentlig) kendt i videre Kredse.

Otto Adolf Melchior vilde i hvert Fald være blevet anholdt og blev faktisk
anholdt den 7. Juli 1941 paa Grund af sin Forbindelse med Skibssabotagesagen.

Martin Nielsen og Jens Johs. Hansen var jo henholdsvis Folketingsmedlem
og Borgerrepræsentant.

Harry Valdemar Keil Jensen og Hakon Høeg Jarner indtog ogsaa udadtil
fremtrædende Poster indenfor S.U.V.

Inga Schmidt (Dalsgaard) var af Politiet registreret som nyvalgt til CK.
paa D.K.P.'s Landskonference i Odense. Det er formentlig tvivlsomt, om hun vilde
være blevet anholdt, hvis hendes Navn ikke havde været anført i Kartoteket, da
hun næppe var almindelig kendt som ledende Kommunist. Hun blev som anført
løsladt den 8. Juli 1941.

Carl Chr. Madsen vilde utvivlsomt ikke være blevet anholdt, men blev jo
ogsaa løsladt samme Dag.

De fleste af de nævnte havde tillige paa andre Maader end de nævnte 
f. Eks. som Talere ved kommunistiske Møder - udadtil tilkendegivet sig som Kom
munister, saa at Politiet ikke vilde kunne være i Tvivl om, at de maatte betegnes
som ledende Kommunister og - da dette var notorisk - vilde løbe en betydelig
Risiko for, at Tyskernes Opmærksomhed skulde blive henledt herpaa fra anden
Side, hvis man undlod at forsøge Anholdelse, hvilket i saa Fald vilde have været
vanskeligt at give en plausibel Forklaring paa.

ad 6. Det drejer sig 'Om 7 Forfattere til eller Medudgivere af »Sovjet i Dage,
-Kultur og Politiks og :t Nyt Lande, samt 8 Redaktører af faglige Oppositionsblade,
en som Redaktør ved Arbejderbladet anført Kontorist ved samme og en Mand,
der fejlagtig ved en Navneforveksling var registreret som Redaktør af :tUng Garde«.

ad 9. De fleste af de paagældende var kendt af Politiet fra Undersøgelserne
i Skibssabotagen mod Richard Jensen m. fl. som havende stillet Lejlighed til Raadig
hed, fungeret som Meldested for Komintern eller lignende. De blev for de flestes
Vedkommende anholdt 7. Juli 1941.

ad 10. Det drejer sig om to tyskfødte Kvinder, der i Tyskland havde været
straffet for illegal kommunistisk Virksomhed, og som ved tilsyneladende pro-fo-rma
Ægteskaber havde erhvervet dansk Statsborgerret.

ad 11. I de Politikredse, som de paagældende var fraflyttet til København,
blev de anset for ledende Kommunister, hvorfor Opmærksomheden fra Politikredsene
henledtes paa dem.

ad 13. Undladelse af at reagere overfor Meddelelser - ogsaa anonyme 
om Personer, der skulde være aktivt inde i kommunistisk Virksomhed, var for risi
kabel. Praktisk talt alle i denne Gruppe blev løsladt efter ganske kort Tids Forløb.

ad 14. Det blev fra tysk Side forlangt, at der skulde foretages en Razzia
i Lejren. De paagældende blev alle løsladt efter kort Tids Forløb.

ad 15. Politiet var - under Ledsagelse af tyske Politimænd - til Stede de
nævnte Steder i Anledning af de krævede Ransagninger.

ad 16. Kom paa Besøg, medens Politiet var i Lejligheden.
Forsaavidt angaar Provinsen, er en tilsvarende Opstilling ikke søgt gennem

ført. I Provinsen maatte det nødvendigvis blive ret svingende, hvor mange der i
de enkelte Politikredse betragtedes som ledende Kommunister. Tallet blev ogsaa
derfor relativt større end i København, nemlig 135 den 22. Juni, 21 den 23. Juni
og 36 i Tiden derefter indtil 22. August 1941, ialt 192. Over hele Landet fandt der
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altsaa i den nævnte Periode 336 Anholdelser Sted. Men i samme Tidsrum blev 220
atter løsladt, 102 i København, 118 i Provinsen, saaledes at der den 22. August 1941
var 116 internerede, 45 fra København og 71 fra Provinsen.

Mange af de nævnte Løsladelser skete efter ganske kort Tids Forløb, saaledes
27 allerede den 22. Juni, 13 den 23. Juni 1941 og andre 21 ligeledes samme Dag,
Anholdelsen havde fundet Sted. 51 blev løsladt den 8. Juli 1941, og inden 22. Juli
1941 var ialt 142 løsladt. 5. August fandt 11, 9. August 15, 11. August 7, 12. August
5 og 15. August 8 Løsladelser Sted, mens de øvrige var mere spredt.

Af de i Provinsen inden 22. August 1941 anholdte var 16 opført paa det fra
Tyskerne modtagne Kartotek.

I Overensstemmelse med det tyske Krav var der blevet givet Ordre til Af
høring af de anholdte om deres Forhold til D.K.P., Sovjet, Sverige og Tyskland.
For de Politikredses Vedkommende, i hvilke der fandtes Partikontorer, blev der
tillige givet Instruktion om Foretagelse af Ransagning i disse, Beslaglæggelse af
alle Papirer m. v. samt Forsegling og Bevogtning af Lokalerne. I København fore
toges Ransagning og Husundersøgelse i D.K.P.'s Hovedbygning, »Arbejderbladet«s
Redaktion, D.K.P.'s faglige Sekretariat, D.K.U.'s 3 Ungdomshjem, D.K.P.'s Central
komite, Foreningen Sovjetunionens Venners Kontor og Mødelokale samt Forenin
gens Sommerlejr ved Greve Strand. I Gennemgangen af det beslaglagte Materiale
deltog efter Forlangende tyske Politimænd. Det var som nævnt fra tysk Side for- I

langt, at de anholdte Personer skulde forvares enkeltvis, og at de ikke maatte løs
lades uden Billigelse fra tysk Side. Efter Forlangende udleveredes der de tyske
Myndigheder Lister over de anholdte. Løsladelsen i de ovennævnte Tilfælde lykkedes
det dog at gennemføre uden Forhandling om de enkelte Tilfælde med den Begrun
delse, at det efter Afhøring af de anholdte og nærmere Undersøgelse af deres Forhold
var klart, at de ikke kunde anses for betydende eller aktive Kommunister eller at
være farlige i den foreliggende Situation.

Ved Loven af 22. August 19411) tilvejebragtes som bekendt Hjemmel for den
fortsatte Forvaring af de den 22. Juni 1941 anholdte Kommunister, der endnu ikke
var løsladt. Straks efter Lovens Vedtagelse blev der af Justitsministeren udfærdiget
Beslutning om Forvaringstageise af de 116 Personer, der allerede var taget i For
varing, og disse fremstilledes i Overensstemmelse med Lovens Bestemmelse for
Københavns Byret, der godkendte Forvaringstagelsen. De af Byretten afsagte
Kendelser blev i de allerfleste Tilfælde paakæret til Højesteret, der stadfæstede
Kendelserne.

Endvidere gav Loven ved Bestemmelsen om, at Personer, hvis Adfærd har
givet særlig Grund til at befrygte Deltagelse i kommunistisk Virksomhed eller
Agitation, efter Justitsministerens Bestemmelse eller med hans Godkendelse kan
tages i Forvaring, naar dette skønnes nødvendigt af Hensyn til Statens Sikkerhed
eller dens Forhold til fremmede Magter, Mulighed for ogsaa fremtidig at tage
saadanne Personer i Forvaring. I Henhold til denne Bestemmelse blev i Tiden fra
den 22. August 1941 til den 22. Juni 1942 yderligere 35 Personer taget i Forvaring.
En stor Del (17) af disse udgjordes dog af Personer, der skulde have været anholdt
allerede den 22. Juni 1941 og siden da havde været eftersøgt til Forvaring, og for
hvis Vedkommende der straks den 22. August 1941 af Justitsministeriet var blevet
truffet Forvaringsbeslutning. Pr. 22. August 1941 eftersøgtes 32 Personer til Inter
nering. M disse var 17 opført i det tyske Kartotek. En af de paa den tyske Liste
anførte var fængslet for Tyveri, og Eftersøgning van saaledes overflødig. Dette
gjaldt jo ogsaa Richard Jensen, Af de øvrige 15, der eftersøgtes, var 6 opstillet som
Folketingskandidater i 1939 (Børge Houmann, Thorkild H. P. Holst, Carl n L.
Heigaard, Finn Salomonsen, Vivike og Poul Hjalmar Christensen), 4 opstillet som
Kandidater til Borgerrepræsentationsvalgene i 1941 (Thomas Chr. Petersen, Ove
Petersen, Svend Aage Eggert Alfred Jensen og Georg Carl Larsen). Endvidere efter
søgtes Redaktionssekretær ved -Arbejderbladet- Helge Gunnar Larsen, Formanden
for det kommunistiske Parti i Næstved, Aksel Petersen, og Robert Max Haagensen
fra Vejle, der begge formentes at være særlig aktive, Helmuth Cebulla, der havde

.'a rbejdet illegalt sammen med tyske Kommunister og tidligere var blevet idømt
Tugthusstraf herfor i Tyskland, samt den norske Arkitekt Edvard Omsen Heiberg,
1) Kap. 23.
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der antoges at være en af S.U.V.'s og D.K.P.'s betydeligste Støtter, navnlig i økono
misk Henseende. Af disse oprindeligt eftersøgte blev i Tiden indtil August 1942
anholdt 17, heraf 10 i de første 2 Maaneder.

I samme Tidsrum blev der ialt interneret 18 Personer i Henhold til Bestem
melse truffet af Justitsministeriet efter 22. August 1941. Det drejede sig om 5 Per
soner (hvoraf 4 Kvinder), der ikke efter Politiets Henstilling vilde nedlægge Tillids
hverv indenfor Fagbevægelsen (4 af dem indvilgede efter en halv Snes Dages til
3 Maaneders Internering deri og blev derefter løsladt), samt om 4 Personer, der var
impliceret i Skibssabotagesagen eller Sagen om Mordet i Kongelunden, 'Og 9 Per
soner, der havde været sigtet og anholdt for kommunistisk Virksomhed, og som
interneredes efter endt Afsoning, fordi de maatte antages at ville fortsætte den kom
munistiske Virksomhed, eller for hvis Vedkommende det med Sikkerhed maatte
antages, at de var betydende Led i det kommunistiske Propagandaapparat, selv
om der ikke forelaa sikre Beviser for, at de allerede havde begaaet Overtrædelser af
Lovens Bestemmelser.

I Tiden fra 22. August 1941 til 14. August 1942 blev paa den anden Side løs
ladt ialt 39 Personer. Den første efter 22. August 1941 løsladte var Forfatteren
Martin Andersen Nexø, der løslodes allerede den 6. September 1941 efter Forhand
ling med de tyske Myndigheder, idet man foruden til hans høje Alder og skrøbelige
Helbred henviste til hans litterære Fortjeneste og Anseelse. Ogsaa enkelte andre
Løsladelser i denne Periode fandt Sted efter forudgaaende Forhandling med det
tyske Gesandtskab - som Regel motiveret ved den paagældendes Alder eller Hel
bredstilstand. Man foretog imidlertid ogsaa en samlet Gennemgang af de forvaredes
Forhold med Henblik paa at løslade dem, som ikke havde hørt til de mest frem
trædende Kommunister, og som var villige til at indgaa paa de for Løsladelsen
stillede Vilkaar, for saa vidt der var rimelig Grund til at tro, at de vilde overholde
disse Vilkaar. Den 30. Oktober 1941 løslodes saaledes 16 Personer.

Efter Danmarks Tiltrædelse af Antikominternpagten og de i den Anledning
stedfundne Demonstrationer i November-December 19411

) indtraadte der imidlertid
en Stramning i den politiske Situation, og det var derfor ikke muligt at gennemføre
en større samlet Løsladelse uden at støde paa afgørende tysk Modstand herimod.
Efter den samlede Løsladelse den 16. Oktober 1941 fandt der derfor i den nævnte
Periode kun Løsladelse Sted i Enkelttilfælde, hvor særlige Grunde kunde motivere
Løsladelsen. Man forsøgte vel i Begyndelsen af 1942 en fornyet Gennemgang af de
forvaredes Forhold med Henblik paa mulige Løsladelser, og der blev af Statsadvo
katen for særlige Anliggender afgivet Indstilling om Løsladelse af ca. 30 af de
forvarede; paa Grund af det fra tysk Side indtagne Standpunkt dertil kunde disse
Løsladelser dog ikke gennemføres, men maatte udskydes til et senere Tidspunkt.
Skærpelsen i den politiske Situation og den øgede kommunistiske Virksomhed med
førte, at denne samlede Løsladelse i Sommeren 1942 maatte definitivt opgives. Med
virkende hertil var ogsaa de i Begyndelsen af Juni 1942 stedfundne Undvigelser fra
Lejren i Horserød.

Samtlige Løsladelser fandt Sted paa Vilkaar, at den paagældende maatte
afholde sig fra kommunistisk Virksomhed eller Agitation og skulde holde Politiet
underrettet om sit Opholdssted. I visse Tilfælde var det endvidere stillet som Vilkaar,
at den løsladte skulde melde sig til Politiet med visse Mellemrum og/eller tage
Bopæl paa et bestemt Sted eller uden for den By, hvor hans tidligere kommunistiske
Virksomhed var udøvet; i enkelte Tilfælde stilledes særlige Vilkaar, f. Eks. at ved
kommende ikke maatte tage Arbejde paa Skibsværfter. Forsaavidt angik Personer,
der havde beklædt Stillinger eller Hverv inden for Fagbevægelsen, blev det altid
stillet som Vilkaar, at de nedlagde disse Stillinger eller Hverv -og ikke paany lod
sig vælge eller antage til saadanne eller overhovedet udøvede nogen Virksomhed
inden for Fagbevægelsen").

I et enkelt Tilfælde, hvor en løsladt overtraadte Vilkaarene, idet han nægtede
at melde sig til Politiet, blev den paagældende paany taget i Forvaring.

Til dette Antal løsladte kom endvidere 2, der henholdsvis den 9. Juni og 10.
Juni 1942 undveg fra Lejren, og 2, der henholdsvis den 1. Juni og 3. Juli 1942
undveg fra den Fængselsbetjent, der ledsagede dem.

Forvarede var herefter den 30. August 1942 108 Personer. I Tiden fra den
30. August 1942 til den 31. Oktober 1942 fandt yderligere 4 Løsladelser Sted og et

1) Bel'. V A. 269 f. 2) A. nr. 269.
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tilsvarende Antal Interneringer, saaledes at der den 1. November 1942 var ialt 108
forvarede, hvoraf 80 hensad i Lejren i Horserød, de øvrige i Vestre Fængsel.

Pr. 14. August 1942 var der 20 eftersøgte til Internerin,g nemlig 16 af de
pr. 22. August 1941 eftersøgte og 4 nytilkomne, af hvilke 2 (Eigil Larsen og Svend
Marius Nielsen) var tidligere internerede, men var undvegne. Ogsaa blandt de 16
var to undvegne (Nørlund og Helge Gunnar Larsen). En af de oprindelig efte
søgte var afgaaet ved Døden i England i Juli 1941 og en (Aksel Petersen, Næstved) .
var løsladt efter en Uges Internering den 18. September 1941.

Pr. 1. November 1942 var der 18 eftersøgte.
De nævnte Tal for Interneringer og Eftersøgninger viser, at Resultaterne af

det af Politiet iværksatte Eftersøgningsapparat var relativt smaa, og at man fra
Politiets Side har holdt igen med Interneringer.

Fra Justitsministeriet var der rettet.en Henstilling til Fagforbundene om at
foranledige, at Kommunister, -der beklædte Tillidshverv indenfor Fagbevægelsen,
fratraadte disse, og at der ikke fremtidig til saadanne Tillidshverv valgtes Personer,
om hvem man vidste, at de havde staaet som Medlemmer af det kommunistiske
Parti indtil eller umiddelbart før dets Opløsning. Det af De samvirkende Fagfor
bund herom udsendte Cirkulære af 18. September 194P) findes gengivet Bilag 19.
Henstillingen blev i det store og hele efterkommet ad Frivillighedens Vej. Foruden
i de ovennævnte 5 Tilfælde maatte Politiet i den nævnte Periode i 5 Tilfælde rette
Henvendelse om Nedlæggelse af saadanne Hverv; i disse Tilfælde blev Henstillingen
straks efterkommet, saaledes at der kun foretoges en Afhøring. Begrundelsen for
disse Henvendelser og Justitsministeriets Henstilling til Fagforbundene var føl
gende:

Ifølge Lovens § 1 var det kommunistiske Parti og kommunistiske Foreninger
forbudt. .

De ved Lovens Ikrafttræden bastaaende kommunistiske Foreninger: Dan
marks kommunistiske Parti, Danmarks kommunistiske Ungdom, »Arbejderbladets
Støttefond.e, »Arbejderpressen « samt Landsforeningen af Sovjet-Unionens Venner,
der efter det om Foreningens Virksomhed og Bestyrelsens Sammensætning oplyste
ogsaa maatte anses for omfattet af Lovens Forbud, blev i Overensstemmelse med
Lovens § 3, hvorefter den Formue, der maatte tilhøre de kommunistiske Foreninger
og Sammenslutninger, samt disse Foreningers og Sammenslutningers Arkiv. Proto
koller o. lign., vilde være at tage i Bevaring af det offentlige, taget under Skifte-' I
retsbehandling, efter at Københavns Byret ved Kendelse af 25. Oktober 1941 havde
truffet Bestemmelse derom. Tilsvarende Bestemmelse blev truffet med Hensyn til
Handelsselskabet »Clea«, der bl. a. ejede Aktiemajoriteten i A/S Nørrebros Central
trykkeri, hvor Partiets Presse tryktes.

Med Hensyn til visse Fagforeninger, navnlig Søfyrbødernes Forbund i Dan
mark, i hvis Hovedbestyrelse der var kommunistisk Flertal, og som ved Hoved
bestyrelsen havde ydet økonomisk Støtte til D.K.P. og »Arbejderbladete, Murersven
denes Fagforening for København og Kvindeligt Arbejderforbunds Afd. 5 (Jern- og
Metalindustriens Kvinder), kunde der rejses Spørgsmaal om, hvorvidt de ramtes af
Lovens Forbud. Af Hensyn til Fagbevægelsen maatte det være ønskeligt at undgaa,
at dette Spørgsmaal blev rejst, og man søgte derfor at faa Kommunisterne fjernet
fra Fagforeningernes Ledelse, saaledes at det ikke fra nogen Side med Føje kunde
gøres gældende, at det var andet end rent faglige Sammenslutninger.

Ved Siden af den omtalte Virksomhed med Interneringer maatte Politiet
ogsaa foretage visse Skridt for at modvirke den kommunistiske Propagandavirk
somhed, der begyndte straks efter den 22. Juni 1941. I Tiden fra 22. August 1941 til
14. August 1942 var ialt 242 Personer anholdt og afhørt sigtet for kommunistisk
Propaganda. Der var i nævnte Tidsrum dømt 52 Personer, heraf 10 Fremstillere
af Propagandamateriale, 32 Udbredere og 10, der havde ydet anden Medvirken,
f. Eks. ved at stille Plads til Raadighed eller fungeret som Dækadresse. Straffene
svingede fra 20 Dages Hæfte til 2 Aars Fængsel med Tyngdepunkt omkring Fængsel
i 6 Maaneder, jfr. ovenfor Side 32. 7 var frifundet. For 22 sigtedes Vedkommende
var Sagen sluttet uden Tiltale paa Grund af Bevisets Stilling. Sag verserede mod 8
Personer. I de øvrige Tilfælde var de afhørte" dimitteret af Politiet uden Sigtelse.
Ogsaa denne Virksomhed fra Politiets Side maa betegnes som moderat, naar henses
1) A. nr. 269.
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til det Pres fra tysk Side, hvorunder den fandt Sted, og den kommunistiske Pro
pagandavirksomheds Omfang.

Om en egentlig illegal Presse havde der før 22. Juni 1941 slet ikke været
Tale (jfr. Besættelsestidens Fakta S. 1293 ff., Frit Danmarks Hvidbog S. 296).
Der var tidligere kun fremkommet nogle Flyvebladet) med en ret begrænset Ud-

o hredelse. Begivenhederne den 22. Juni 1941 gav Signalet til Udfoldelsen af en meget
kraftig Propagandavirksomhed og Udsendelsen af regelmæssige - fra først af rent
kommunistiske-illegale Publikationer. Denne Propagandavirksomheds Omfang og
stærke Vækst belyses godt af de paa de citerede Steder givne Oplysninger. Navnlig
-Land og Folke og det under stærk kommunistisk Medvirken udgivne .Frit Dan
mark«, der begge udkom ogsaa i trykt Udgave, fik hurtigt en betydelig Udbredelse.
Da disse Skrifter m. v. for en meget stor Del var rettet mod Tyskland, den tyske
Nationalsocialisme og Besættelsestropperne og indeholdt Opfordringer til Sabotage
eller Boykot 'Over for tyske Interesser og Personer, der støttede disse, var man fra tysk
Side meget ivrig i sine Krav om, at Politiet, paa virksom Maade skulde skride ind
over for denne Virksomhed. Som tidligere nævnt havde man j'O fra tysk Side straks
efter den 9. April 1940 over for Regeringen udtalt sin Forventning om, at de danske
Myndigheder vilde drage Omsorg for at hindre Udbredelsen af antitysk Propaganda.
Yderligere Styrke fik de tyske Krav om Indgriben overfor den kommunistiske Virk
somhed 'Og den illegale, kommunistiske Partiorganisation, da der fra Sommeren
1942 at regne i »Land og Folke og i .Frit Danmark- blev bragt Opfordringer til
Boykot og Sabotagehandlinger over for den tyske Værnemagt og de Virksomheder,
der arbejdede for denne, og da samtidig .8abotagehandlingerne - der i 1941 og
endnu i Begyndelsen af 1942 kun havde haft ringe omend tiltagende Omfang 
begyndte at tage større Fart. Denne stigende Kurve i Propagandavirksomhed og i
Sabotagehandlingerne affødte gentagne tyske Henvendelser til Udenrigsministeriet
om Nødvendigheden af en mere energisk Indskriden fra Politiets Side og en skærpet
Bekæmpelse af Kommunismen. Ogsaa Justitsministeriet fik stadige Henvendelser
fra tysk Side desangaaende, ikke mindst om Nødvendigheden af at opspore de efter
søgte kommunistiske Ledere, navnlig Aksel Larsen"). Der fremkom ogsaa over fO'r
Udenrigsministeriet, Statsadvokaten for særlige Anliggender og Justitsministeriet
mere positive Forslag. Saaledes blev i første Halvdel af 1942 bragt paa Bane
Spørgsmaalet om at tage i Forvaring en Del saakaldte Salonkommunister (Poul
Henningsen, Otto Gelsted og Harald Rue m. fl. a. samt i Forbindelse med Udgivelsen
af Tidsskriftet sOlartå« Mogens Boserup, Per Kirstein, Israel Griinbaum og Elias
Bredsdorff). Da man fra dansk Side gjorde gældende, at de paagældende ikke kunde
anses for Kommunister, at der ikke havdes rimelig Formodning om, at de skulde
have deltaget i kommunistisk Virksomhed eller Agitation efter Lovens Ikrafttræden,
og at de i hvert Fald under den nuværende Situation ikke var af en saadan
Farlighed, at Forvaringstageise var paakrævet, blev der dog ikke fremsat noget
ultimativt Krav derom fra tysk Side.

Den 16. Juni 1942 opsøgte Kanstein Udenrigsministeriets Direktør og fremsatte
nogle Betragtninger om det danske Politis Holdning med Udgangspunkt i nogle
Undvigelser bl. a. al 3 Kommunister. Det af Direktøren i en Notits af 17. Juni 19423

)

givne Referat af Samtalen (jfr. Bilag 20) blev af Udenrigsministeren sendt til Stats
ministeren og Justitsministeren med en Skrivelse af 18. Juni 19424

) , hvori Henven
delsens dybe Alvor betonedes, og Udenrigsministeren gav Udtryk for, at han
troede, det blev nødvendigt paa en eller anden Maade at foretage noget i Anledning
af Henvendelsen.

Disse Henvendelser kulminerede foreløbig i Sommeren 1942. i Fremsættelsen
af bestemte Krav om Styrkelse og Omorganisation af det politiske Politi. Indholdet
af de fremsatte Krav fremgaar af den som Bilag 21 vedlagte fra Kanstein modtagne
Notits"), der med Skrivelse af 27. Juli 19426) (vedlagt som Bilag Nr. 22) fra Uden
rigsministeren oversendtes til Justitsministeren. Man ønskede fra tysk Side navnlig
en »stårkere Beteiligung der deutschen Dienststellen und eine bessere Ausniitzung der
Erfahrung der deutschen Beamten«. Kravet understregedes ved et Besøg i August
1942 af Statssekretær Stuckart fra Berlin. Fra dansk Side gav man en Redegørelse
for de Skridt, der var foretaget, idet man mest muligt reducerede den kommu
nistiske Virksomheds Betydning i Danmark og understregede Reg:eringens Ønske
om at bekæmpe den og den betydelige Indsats, der af Politiet brev gjort for at

t) Kap. 15. 2) Kap. 25. S) A. nr. 85, bilag. 4) A. nr. 85. 6) A. nr. 86, bilag. S) A. nr. 86.
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komme den illegale Propagandavirksomhed tii Livs og forebygge og opklare Sabo
tagehandlinger, hvorhos man henviste til, at Kriminalpolitiet vilde blive forøget med
Henblik paa disse Opgavers effektive Varetagelse. Man henviste til, at en Enheds
organisation allerede forelaa ved Sagernes Henlæggelse til Statsadvokaten for sær
lige Anliggender, og til det Samarbejde med tyske Tjenestesteder, som allerede
eksisterede, idet man faktisk afviste Kravet om en Udvidelse af dette Samarbejde.
Ogsaa Kravet i Notitsens Pkt. 5 om en Ændring i Kommunistloven afvistes som
overflødigt. Der blev herefter indtil videre ikke rørt ved Spørgsmaalet fra tysk Side.

Jævnsides med de stadige almindelige Henstillinger og Krav om øget Akti
vitet fra Politiets Side paa dette Omraade laa den fra dansk nazistisk Side navnlig
ved Artikler i »Fædrelandet e og -National-Socialisten e øvede Kritik af Politiets
Holdning overfor -K ommunistbekæmpelsen- . I talrige Artikler, der jo ogsaa læstes
af Tyskerne, rejstes der Tvivl om Regeringens og Politiets Vilje til at administrere
Kommunistloven tilstrækkelig energisk - med konkret Udgangspunkt eller i mere
almindelig holdte Vendinger. Blot et enkelt Citat af en Artikel i s National-Sccia
listen e fra 2. Juli 1942 skal anføres:

s Idet vi gaar ud fra, at Regeringen er fuldtud bekendt med den i Henhold
til Kommunistloven forbudte Marxismes stadig om sig gribende underjordisk-agita
toriske, landsskadelige Virksomhed, spørger vi, hvorfor der ikke sættes en Stopper
herfor ved Hjælp af alle de Kræfter, der raades over? Tænk blot paa det mægtige
Politi-Apparat, som haves til Raadighed! Faktisk synes vi at bevæge os visse
Stunder paa Randen af en Vulkan i saa Henseende. Hvad nytter det saa med Love?
Hvorledes Tilslutningen til Antikominternpagten føres ud i Livet, giver vi andet
steds et nyt Eksempel paa med Omtalen af den standsede Udbetaling af Understøt
telsen til Forfatterinden Olga von Eggersl«

Af D.N.S.A.P. blev der den 16. Juni 1942 forelagt et Forslag til Ændring i
Kommunistloven, hvorefter denne skulde udvides til ogsaa at gælde Foreninger og
Sammenslutninger, der efter deres Karakter maatte antages at ville virke til Støtte
for kommunistisk Virksomhed. Kommunistisk eller dermed beslægtet Virksomhed
eller Agitation samt enhver Form for Støtte hertil skulde forbydes, hvilket ogsaa
gjaldt, selvom der ikke var Tale om Tilslutning til nogen Forening. Overtrædelse
skulde straffes med Fængsel i indtil 16 Aar. Endelig foresloges det, at Personer,
hvis Adfærd gav Grund til at antage, at de ville deltage i kommunistisk eller dermed
beslægtet Virksomhed eller Agitation eller yde Støtte dertil, derunder enhver Form
for Støtte til Personer, der drev saadan Virksomhed, efter Justitsministerens Be
stemmelse eller efter hans Godkendelse kunde tages i Forvaring, naar det skønnedes
nødvendigt af Hensyn til Statens Sikkerhed eller dens Forhold til fremmede Magter').

Forslaget afvistes").
Fra Der Beauftragte fiir Fragen der inneren Verwaltung - og i betydeligt

mindre Omfang fra Abwehrstelle - modtog Statsadvokaten endvidere talrige 
daglige - Henvendelser om Foretagelse af Undersøgelse vedrørende Personer, der
sigtedes for kommunistisk Virksomhed. Det drejede sig navnlig om Oplysninger,
der anonymt - eller i Forhold til de danske Myndigheder anonymt - var indgaaet
til Tyskerne om, at den og den drev kommunistisk Virksomhed, at der paa en
angiven Arbejdsplads blev drevet kommunistisk Agitation, at der der og der var
kommunistiske Møder, at en eftersøgt - eller formodet eftersøgt - Kommunist
kunde findes et nærmere angivet .Sted, at de og de Personer ledede den kommu
nistiske Bevægelse, og at der var planlagt Sabotage el. lign. I Anledning af disse
Henvendelser maatte der foretages en Undersøgelse, der dog i de fleste Tilfælde
endte resultatløst. Om Undersøgelsens Resultat sendtes der Gesandtskabet Med
delelse, som Regel ved Fremsendelse af en Rapportgenpart. En Undladelse af at
foretage en Undersøgelse eller Foretagelsen af Undersøgelse paa en for lemfældig
Maade indebar en betydelig Risiko; det kunde tænkes, at der mellem de Personer,
der blev antruffet, var en tysk Stikker, maaske Meddeleren selv. Politiet havde
oplevet at maatte løslade en efter tysk Anmeldelse anholdt tysk Emigrant Dagen
efter Anholdelsen efter tysk Henstilling. Som et særligt grelt Eksempel kan nævnes,
at en Person, Winther"), der den 7. November 1942 skulde have været anholdt som
tidligere Spanienskæmper, men som ifølge en telefonisk Meddelelse fra Dr. Fest
Aftenen før ikke skulde anholdes, viste sig at være Stikker for Tyskerne i stor
1) R. TAl 42 A. 5427. 2) R. T. 41/42 F. 2038. 3) A. nr. 227.
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Stil. En anden fra Horserødlejren løsladt Spanienskæmper henvendte sig kort efter
Løsladelsen paa Dagmarhus og meddelte forskellige Oplysninger om Forholdene
i Lejren og nogle andre løsladte.

Selv bortset fra saadanne Tilfælde. var en for lemfældig Fremgangsmaade
en Fare blot ved, at den kunde blive omtalt, komme Tyskerne for Øre og yderligere
svække deres Tillid til Politiets Vilje til at gøre en Indsats i disse Sager'. Da der
senere i nogle Tilfælde blev Tale om, at nogle Sager mod Kommunister blev bearbej
det af tyske Politimænd paa Vestre Fængsel paa Krigsrettens Vegne, og Materiale
forefundet ved Ransagning saaledes faldt i Tyskernes Hænder, faldt faktisk ogsaa
i hvert Fald i eet Tilfælde Optegnelser indeholdende saadanne »for venlige- Omtaler
af Politiet i Tyskernes Hænder.

Af de anførte Grunde maatte man ogsaa reagere overfor de - noget sjæld
nere - Anmeldelser af tilsvarende Art, der indgik - som Regel anonymt - til
Statsadvokatens Afdeling. Reagerede man ikke, maatte man regne med, at Meddele
ren gik til Tyskerne.

Under de skildrede Omstændigheder var det særlig vanskeligt at følge den
Linie, der her som ellers søgtes fulgt: at balancere saa tæt som muligt op ad den
Grænse, hvor Tyskerne vilde vælte Spillet og selv overtage -Bekæmpelsen« ved
tyske Organer og med tyske Metoder. De stadige Besværinger fra tysk Side tyder
paa, at man har holdt sig ret nær Grænsen. Paa den anden Side er det klart, at
man meget hurtigt vilde være kommet ud over denne, hvis man ikke havde oprettet
et ret stort Apparat, der kunde give Indtryk af en betydelig Indsats, og ogsaa
faktisk kunnet viså visse Resultater.

Resultaterne er omtalt foran. Med Hensyn til Organisationen skal bemærkes:
Som nævnt deltog hele Opdagelsespolitiets Personale i Anholdelserne den 22.

Juni 1941, men de givne Instruktioner var underskrevet »Statsadvokaten for Køben
havne, og det blev faktisk denne, der i den følgende Tid havde Ledelsen af Behand
lingen af disse Sager. Først ved Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 4. Septem
ber 19411

) (Bilag 23), blev Sager vedrørende Overtrædelse af Lov Nr. 349 af 22.
August 1941 formelt henlagt til Statsadvokaten. Ogsaa Spørgsmaalet vedrørende
Interneringer og Opløsningen af de kommunistiske Foreninger behandledes gennem
Statsadvokaten. Indstilling til Justitsministeriet vedrørende Opløsning af en Række
kommunistiske Foreninger i København blev dog faktisk underskrevet af Chefen
for Københavns Opdagelsespoliti (O. Krenchel), men det afklaredes senere, at ogsaa
disse Spørgsmaal skulde henhøre under Statsadvokaten. Det direkte til Raadighed
for Statsadvokaten staaende Personale kunde ikke overkomme den forøgede Arbejds
byrde og havde heller ikke fornøden Sagkundskab, og Ordningen blev da den, at
en Del af Afdeling D's Personale, der udskiltes som en Afdeling D.K., under Stats
advokatens Ledelse skulde udføre de herhenhørende Forretninger. I Juli 1941 be
skæftigedes 17 Politimænd i Afdelingen, i Aarets 2 sidste Maaneder forøget Hl 19.
I det første Halvaar af 1942 udgjorde Styrken kun 10 Mand for derefter i Juli og
August at stige til 12 og i de følgende Maaneder til 31, 38, 46 og 45. I 1943 indtil
August laa Styrketallet jævnt omkring 20 Mand. Styrkeforøgelsen i September 1942
hænger sammen med, at der overfor Tyskerne var henvist til, at Kriminalpolitiet
vilde blive forøget med Henblik paa Bekæmpelsen af Kommunismen og Forhindring
og Opklaring af Sabotage, jfr. om Fordelingen Rigspolitichefens Cirkulære af 5.
Oktober 19422

) , der vedlægges som Bilag 24. Som det ses, blev Forøgelsen ikke stor
og na-vnlig ikke varig. Nogen Instruks angaaende Lovens Praktisering udsendtes
ikke, bortset fra Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 18. November 194f3) (ved
lagt som Bilag 25). Leder af Md. D. var indtil 1. Januar 1942 Politikommissær
Andst, derefter Politikommissær Odmar, der tillige gjorde Tjeneste som Politikom
missær i Statsadvokatens Afdeling. Medens der i Forhold vedrørende Md. D. iøvrigt
var Referat til Chefen for Københavns Opdagelsespoliti, var der i alle Sager ved
rørende Kommunisterne direkte Referat til Statsadvokaten for særlige Anliggender,
oftest saaledes at opstaaende Spørgsmaal forelagdes direkte for Statsadvokaten af
de i »Afd. D.K.c tjenstgørende Politimænd.

Det i Afdelingen beskæftigede Personale havde navnlig følgende Opgaver';
1) Gennemgang af det ved Ransagningerne paa kommunistiske Kontorer og

anholdte kommunistiske Personers Bopæle forefundne Materiale, med Henblik paa
1) A. nr. 268. 2) A. nr. 87. 3) A. nr. 270.
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Registrering til Navne- og Emnekartotek og paa eventuelle Oplysninger om eftersøgte
Kommunister.

2) Gennemsyn af samtlige indkomne Jurisdiktionsrapporter i Henhold til
det af Rigspolitichefen den 27. Juni 1941 udsendte Cirkulære'), der tilsigtede at til
vejebringe Grundlag for Bedømmelsen af Kommunismen i Provinsen, og Registre
ring af alle forefundne Personer og Kontorers Navne.

3) Konstatering af de kommunistiske Virksomheders Ophør.
4) Eftersøgningen af de eftersøgte Kommunister, herunder specielt Efter

søgningen med Hensyn til Aksel Larsen").
5) Arbejde vedrørende hidtil internerede Kommunister.
6) Den illegale kommunistiske Virksomhed og dens direkte Overtrædelse af

Lov Nr. 349 af 22. August 1941.
7) Som Hjælpemiddel, navnlig ved Eftersøgningen af Kommunister:

a) Telefonaflytning3).
b) Brevcensur.

Naar Mandskab skulde afses til de under 1), 2) og 3) nævnte Opgaver samt
til Behandlingen af de talrige Spørgsmaal vedrørende internerede Kommunister
(bl. a. Besøg paa Politigaarden eller i Hjemmet), naar derhos Eftersøgningen af de
eftersøgte Kommunister, som paa Grund af det tyske Pres paa dette Punkt nød
vendiggjorde Indsats af et betydeligt Personale, navnlig til Telefonaflytning og
Brevcensur, kunde Politiets Virksomhed paa det under 6) nævnte Felt kun blive
ringe - i alt væsentligt indskrænket til de Skridt, der maatte foretages i Anledning
af de ovenfor omtalte indkomne Anmeldelser.

Ved Eftersøgningen anvendtes som nævnt - i udstrakt Grad - Retskendel
ser, der gav Politiet Adgang til at kontrollere bestemte Personers Post og aflytte
Telefonsamtaler. I Tiden fra. 22. Juni 1941 til August 1942 havde Politiet opnaaet
133 Postkendelser og 48 Kendelser om Telefonaflytning. Et andet - meget perso
nalekrævende - Middel til Hjælp ved Eftersøgningen var Observationer navnlig
af de eftersøgtes paarørende. En indgaaende Redegørelse for det af Politiet fore
tagne Efterforskningarbejde i disse Sager ser man sig ikke i Stand til at give paa
nærværende Tidspunkt, da Politiets herhenhørende Akter m. v. i Tiden efter 29.
August 1943, .men før 19. September 1944 er blevet fjernet fra Politigaarden og
nu formentlig af Folketingsmændene Robert Mikkelsen og Martin Nielsen er over
givet til den af Folketinget under 19. December 1945 i Henhold til Grundlovens
§ 45 nedsatte Kommission, efter at Dele af Materialet har været offentliggjort.

Hvad endelig angaar Samarbejdet med de tyske Myndigheder, er de fra tysk
Side modtagne Henvendelser, Forespørgsler og Anmeldelser omtalt foran.

Udover det deri 'Og i Besvarelsen af disse Henvendelser liggende Samarbejde
blev der af Politiet givet Meddelelse til det tyske Gesandtskab (ikke til Krigsretten,
hvilket var en Fordel, da den som Regel reagerede hurtigere og mere energisk) om
Anholdelser, ForvaringstageIser, Løsladelser, Undvigelser, Domfældelser og Fri
findelser. Det er foran omtalt, at man i Sommeren 1942 fra tysk Side stillede Krav
om et intimere Samarbejde, saaledes at tyske Politifolk deltog i de konkrete Under
søgelser, og at dette blev afvist.

I Skibssabotagesagen mod Richard Jensen m. fl. fandt et vist Samarbejde
Sted med tyske Politimænd fra Hamborg, idet Sagens Opklaring paa daværende
Tidspunkt skyldtes et Samarbejde mellem svensk, dansk og tysk Politi, og der som
foran (Side 183) berørt af Kriminalinspektør Krauss var vist denne Sag særlig
Interesse.

Ogsaa i Sagen vedrørende Drabet paa Esteren Eltermann i Kongelunden
fandt et vist Samarbejde Sted, for saa vidt Tyskerne førte den ene af de i Drabet
delagtige herop og Sagens Opklaring udelukkende skyldtes hans overfor det danske
Politi gentagne Tilstaaelse. Den anden Hovedmand Meeritz, kaldet Looring, der
blev udleveret fra Sverige, blev efter tysk Krav og med sit Samtykke udlaant til
TYskerne til Afhøring og blev samme Dag tilbageleveret til dansk Politi.

1) A. nr. 250. 2) Kap. 25. 3) A. nr. 209-213.
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Oversigt over bilagene til foregående afsnit. omhandlende tiden indtil august 1942•

Bilag 1.

Bilag 2.

Bilag 3.

Bilag 4.

Bilag 5.

Bilag 6.

Bilag 7.

Bilag 8.

Bilag 9.

Bilag 10.

Bilag 11.

Bilag. 12.

•Justitsministeriets Skrivelse af 8. Juni 1940 indeholdende Retningslinier for Ud-
førelsen 'af det Statsadvokaten for særlige Anliggender overdragne Hverv.
Optrykt som A. nr. 50.
Tysk Aide-Memoire af 12. August 1940, hvori udtales Bekymring over, at den
danske Civilbefolknings Stilling til Tyskerne efterhaanden har begyndt at
ændre sig.
Optrykt som A. nr. 130.
Udenrigsministeriets Memorandum af 30. August 1940 indeholdende Svar paa
førnævnte Aide-Memcire af 12. August 1940.
Optrykt som A. nr. 132.
Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 29. August 1940 til Pclitldirektøren i
KØbenhavn og Politimestrene vedrørende Indberetning til Statsadvokaten for
særlige Anliggender om bl. a. Sammenstød mellem Befolkningen og Personer
tilhørende Besættelsestropperne.
Optrykt som A. nr. 61.
Justitsministeriets fortrolige Vejledning af 29. August 1940 i Forbindelse med
fØrnævnte Cirkulæreskrivelse af samme Dato.
Optrykt som A. nr. 62.
Skrivelse af 5. Juni 1941 fra Vicepræsident Kanstein til Kontorchef Herfelt med
Krav' om Indgriben inden tre Dage overfor Demonstrationer med engelske Farver.
Optrykt som A. nr. 161.
Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 9. Juni til Polltldtrekteren og samtlige
Politimestre -rned Meddelelse om en gennem Ritzaus BUreau udsendt Meddelelse
om Justitsministeriets Bekendtgørelse af 9. Juni 1941 angaaende Forbud mod
visse Demonstrationer.
Optrykt som A. nr. t62.
Justitsministeriets fortrolige Cirkulæreskrivelse af 11. Juni 1941 til Politidirek
tøren i KØbenhavn og Politimestrene med Instruktioner angaaende Politiets
Virksomhed med Hensyn til Udtalelser paa Møder, Flyveblade m. v.
Optrykt som A. nr. 63.
Forordning vedrørende J>Ausiibung der Wehrmachtsgerichtsbarkeit in Dånemark
gegen Personen nichtdeutscher Staatsangehortgkeit« udstedt den 1. August 1940
af General Keitel som Chef for den tyske Værnemagts Overkommando.
Optrykt som A. nr. 60.
Udenrigsministeriets Verbalnote af 7. Juni 1940 angaaende Udlevering af de af
Tyskerne straks efter 9. April 1940 anholdte danske Statsborgere.
Optrykt som A. nr. 36.
Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 20. Juni 1940 til Politimestrene an
gaaende Indberetning til den stedlige tyske Kommandant om Iagttagelse af ikke
tyske Flyvemaskiner, Miner, Undervandsbaade m. v.
Optrykt som A. nr. 104.
Skrivelse af 30. August 1940 fra Abwehrstelle med Anmodning om, at Politi
meslrene maa blive anmodet om til Abwehrstelle at melde Iagttagelser vedrø
rende Lyssignaler, Nedkastning af Pakker m. v. fra Flyvemaskiner.
Optrykt som A. nr. 107.
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Bilag 13. Statsadvokatens Cirkulæreskrivelse af 4. September 1940 vedrørende de af Ab
wehrstelle i førnævnte Skrivelse af 30. August 1940 krævede Indberetninger.
Optrykt som A. nr. 108.

Bilag 14. Statsadvokatens Cirkulæreskrivelse af 6. Maj 1941 til Politimestrene om Indbe
retning til Abwehrstelle om Sager vedrørende Spionage og Sabotage.
Optrykt som A. nr. 109.

Bilag 15. Skrivelse af 26. Juni 1940 fra Berlin til Kanstein vedrørende kommunistisk Be
vægelse i KØge.
Optrykt som A. nr. 105.

Bilag 16. Skrivelse af 28. Juni 1940 fra Reic!tssicherheitshauptamt Berlin vedrørende
en tyskfjendtlig Organisation ',,38,8« i KØbenhavn.
Optrykt som A. nr. 106.

Bilag 17. Tysk Notits om Afspærring af det russiske Gesandtskabs Bygning.
Optrykt som A. nr. 241.

Bilag 18. Justitsministeriets Telegram af 22. Juni 1941 til samtlige Politimestre om bl. a.
delvis Grænsespærring.
Optrykt som A. nr. 243.

Bilag 19. Skrivelse af 18. September 1941 fra De samvirkende Fagforbund i Danmark ved.
rerende Kommunisters Tillidshverv.
Optrykt som A. nr. 269.

Bilag 20. Notits af Udenrigsministeriets Direktør vedrørende dennes Samtale den 16. Juni
1942 med Vicepræsident Kanstein om det danske Politis Holdning.
Optrykt som A. nr. 85, bilag.

Bilag 21. Notits af Kanstein med Krav om Styrkelse og Omorganisation af det politiske
Politi, overrakt den 25. Juli 1942.
Optrykt som A. nr. 86, bilag.

Bilag 22. Skrivelse af 27. Juli 1942 fra Udenrigsministeren til Justitsministeren, hvorved
fØrnævnte Notits af 25. Juli 1942 oversendes.
Optrykt som A. nr. 86.

Bilag 23. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 4. September 1941, hvorved Overtræ
delse af Lov Nr. 349 af 22. August 1941 formelt henlægges til Statsadvokaten.
Optrykt som A. nr. 268.

Bilag 24. Rigspolitichefens Cirkulære af 5. Oktober 1942 angaaende den midlertidige
Forøgelse af Kriminalpolitistyrkens Fordeling og Anvendelse m. v.
Optrykt som A. nr. 87.

Bilag 25. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 18. November 1941 angaaende Kontrol
med kommunistisk Virksomhed eller Agitation.
Optrykt som A. nr. 270.
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47.

JUSTITSMINISTERIET

KØbenhavn, den 31. August 1948.

+ 1 Pakke Bilag.

Den af Folketinget under 8. Januar 1948 nedsatte Kommission i Hen
hold til Grundlovens § 45.

I Forbindelse med Justitsministeriets Skrivelse af 5. Juli 1947 skal man hos
lagt fremsende en efter mundtlig Anmodning fra Kommissionen i Justitsministeriet
udarbejdet Redegørelse for den Virksomhed, som er udfoldet hos Statsadvokaten for
særlige Anliggender i Tiden fra August 1942 til 29. August 1943.

Man skal henstille til Kommissionens Overvejelse, i hvilket Omfang det, for
saa vidt Redegørelsen offentliggøres, maatte findes rigtigt at udelade eller forkorte
Navne paa deri omhandlede Personer i videre Omfang end sket.

Man skal derhos henlede Opmærksomheden paa, at det i Forbindelse med
en Offentliggørelse muligvis vil være hensigtsmæssigt at optrykke som Bilag de
citerede Steder fra Besættelsestidens Fakta.

Busch-Jensen,

Chr. Luduiqsen.
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Redegørelse.

I Fortsættelse af den med Justitsministeriets Skrivelse af 5. Juli 1947 til
Den af Folketinget under 19. December 1945 nedsatte Kommission i Henhold til
Grundlovens § 45 fremsendte Redegørelse*) for den Virksomhed, som er udfoldet hos
Statsadvokaten for særlige Anliggender, for saa vidt angaar Behandlingen af tyske
Krav i Besættelsestiden, redegøres der i det følgende paa Grundlag af det i Stats
advokaturens Arkiv og Justitsministeriet og i et vist Omfang i Udenrigsministeriet
værende Aktmateriale for Statsadvokaturens Virksomhed i Tiden fra Sommeren
1942 indtil 29. August 1943.

Som den tidligere Redegørelse gør heller ikke denne Krav paa i alle Hen
seender at være udtømmende, men der er lagt særlig Vægt paa at fremdrage samt
lige de Tilfælde, i hvilke danske Statsborgere i kortere eller længere Tid har været
fængslet af tyske Myndigheder, og i denne Henseende - Kampen for Bevarelse af
Jurisdiktionen paa danske Hænder - er Fuldstændighed tilsigtet.

Stoffet er ordnet i følgende Afsnit:

I.
A. De af de danske Myndigheder givne Instruktioner for Politiets Arbejde paa det

under Statsadvokaten for særlige Anliggender hørende Omraade og Baggrun
den for disse. (209).

B. De almindelige Forhandlinger om Juriadiktionsspørgsmaalet, (216).

II.
Karakteristik af Statsadvokaturens Virksomhed

og statistiske Oplysninger til Belysning heraf. (226).
i den omhandlede periodJ

III.
Kampen for Bevarelse af Jurisdiktionen paa danske Hænder. (241).

IV.
Administrationen af Kommunistloven, derunder særlig de i den omhandlede

Periode skete Interneringer. (317).

l) Redegerelse I, se foran side 151, A. nr. 46.
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A. De af de danske Myndigheder givne Instruktioner for Politiets Arbejde paa de
under Statsadvokaten forsærlige Anliggender hørende Omraade og Baggrunden for disse.

I Redegørelse P) er der i Indledningen og i Afsnit I gjort Rede for den Opgave,
der var paalagt Statsadvokaten for særlige Anliggender, og de for hans Virksomhed
givne Instruktioner, jfr. navnlig de til Redegørelsen knyttede Bilag 1, 4, 5, 7 og 8.
Disse Instruktioner var stadig gældende i den her omhandlede Periode og maa haves
i Erindring ligesom i det hele den i Redegørelsen skildrede Baggrund for det Stats
advokaten paalagte Hverv.

Medens Tilfældene af Sabotage hidtil havde været relativt faa og ubetydelige,
skete der i sidste Halvdel af 1942 en afgørende Ændring heri. Det blev Spørgs
maalet om Sabotagebekæmpelsen, der nu kom i Forgrunden. Det var - som nævnt
- Statsadvokatens Opgave at behandle Sager vedrørende Spionage, Sabotage og
nedbrydende Virksomhed over for de tyske Besættelsestropper og sikre Samarbejdet
mellem dansk Politi og tysk Militær paa dette Omraade. Regeringen var fra første
Færd indstillet paa, at man maatte imødekomme det tyske Krav om Samarbejde
paa disse Omraader, og gav Udtryk for, at der virkelig skulde gøres en Indsats fra
Statsadvokatens og Politiets Side for at bekæmpe Sabotage. Dette var stadig Tilfæl
det og vedblev at være Tilfældet lige til 29. August 1943. Det fremgaar af de af Ju
stitsministeriet givne Instrukser:

I Justitsministeriets fortrolige Cirkulæreskrivelse af 18. Februar 19432
)

til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre om Sabotagehandlinger,
Bidag 4, hedder det saaledes - efter en Omtale af den stedfundne Stigning i An
tallet af Sabotagehandlinger og den som Følge heraf skabte særdeles vanskelige
Situation - , at det "mere end nogen Sinde er paakrævet, at der fra Poliiiei« Side
ydes alt, hvad der er muligt for at bekæmpe Saboiaqen«, Politidirektøren og Politi
mestrene anmodedes i Cirkulæret om at indskærpe Politipersonalet, at det var af
den allerstørste Vigtighed at forhindre Sabotagehandlinger og opklare stedfundne
Sabotagetilfælde. Mest Vægt lægges der i Cirkulæret paa den forebyggende Virk
somhed, men det hedder videre: "Skulde Sabotagetilfælde, trods olle Forholdsregler
forekomme, maa der straks med al Kraft 01J1, fornødent med foreløbig Tilsidesættelse
af andre Opgaver sættes ind med Efterforskningsarbejdet«. I Justitsministeriets
utrykte Cirkulæreskrivelser, hvori Politimestrene underrettedes om Udviklingen og
om de stedfundne Sabotagehandlinger, blev det ligeledes fremhævet, at den alvorlige
Situation uforandret var bestaaende, og at der derfor vedblivende af Politiet »maaiie
lægges den aliersterste Vægt paa gennem Bevogtningstjenesten at forhindre og oed
energisk Efterforskningsarbejde at søge opklaret stedfundne Sabotagehandlinger«,
Cirkulæreskrivelse af 2. April 1943. Endnu i Cirkulæreskrivelsen af 16. August
1943 udtales det, at det fortsat er nødvendigt, at der fra Politiets Side sættes ind med
størst mulig Kraft mod den stedfindende Udvikling i Sabotagetilfældenes Antal og
Farlighed.

1) A. nr. 46. 2) A. nr. 149.
27
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Ikke alene Justitsministeriet, men hele Regeringen, Rigsdagen og de politiske
Partier gav Udtryk for Ønsket om, at der fra det danske Politis Side, d. v. s. i første
Række fra Statsadvokatens Side, skulde gøres en positiv Indsats for at holde Sabo
tagen nede. Det fremgaar af Regeringens og Nimandsudvalgets Erklæringer, af de
af Rigsdagen vedtagne Love og af de paa og uden for Rigsdagen af Repræsentanter
fo~ de 5 samarbejdende politiske Partier fremsatte Udtalelser'). Der skal henvises
til Statsminister Buhls Tale i Radioen den 2. September 19422

) , hvori det bl. a. hed
der: »Det siger sig selv, at Regeringen stadig med yderste Strenghed vil forfølge Sa
botage og anden Forbrydelse mod den ' tyske Værnemagt med de i vor Lovgivning
hjemlede Midler, og der vil fra Politiets Side blive sat ind med al Kraft paa Løsnin
gen af de Opgaver, disse Sager f1·el11,byder. Thi Opretholdelse af Ro og Orden maa for
Regeringen staa som den første Pligt under Varetagelsen af vort Lands Interesser i
denne Situations. Og senere: »Dei er vort Haab, at vi ved fæHes Hjælp paa den gæl
dende Lovgivnings Grundlag kan komme dette Onde, som hedder Sabotage mod den
tyske Værnemagt til Livs, c. I Regeringserklæringen af 10. November 19423

)

hed det paa tilsvarende Maade: ..Regeringen vil sikre Opretholdelsen af Ro og
Orden i Landet, den vil ikke iaole Sabotage eller arulen Forbrydelse, der direkte
eller indirekte retter sig mod Besættelsesmagterte. I den Appel, Rigsdagens Sam
arbejdsudvalg udsendte den 4. April 19434) , hedder det bl. a.: ..Fortsættes disse
Sabotagehandlinger, og lykkes det ikke de danske Myndigheder at bringe disse lov
stridige Handlinger til Standsning, kan alt, hvad vi i disse Aar har fastholdt og
bevaret, komme i den alvorligste Fare«. Og senere i Udtalelsen hedder det : »Rigs
dagens Samarbejdsudvalg retter en indtrængende Appel til den danske Befolkning
om at forstaa Situationens dybe Alvor og at yde danske Rets- og Palitimyndigheder
al fornøden Støtte i Arbejdet med den krævende Opgave, der paahviler dem som en
Embedspligt, og af hvis Løsning saa meget afhænqer«.

Ved Vedtagelsen af Lov Nr. 489 af 14. December 1942 om Sikkerhedsforan
staltninger inden for Erhvervsvirksomheder m. v.") tog 'Rigsdagen Stilling til Sabo
tagen. Der henvises til de under Behandlingen af Loven i de 2 Ting den 2. og 3.
December 1942 fremsatte Udtalelser fra de forskellige politiske Partier"). Der er iøv
rigt i denne Forbindeise særlig Anledning til at nævne de under Finanslovdebatten i
December 1942 fremsatte Udtalelser. Paa Socialdemokratiets Vegne tilsagde H. P.

l) Kap. 13. 2) A. nr. 121. 3) A. nr. 122. 4) Frit Danmarks Hvidbog I, s. 128. 8) A.
nr. 124. 5) Initiativet til den ved Lov om Sikkerhedsforanstaltninger indenfor Erhvervs
virksomheder m. v. tilvejebragte Sabotagevagtordning udgik fra tysk Side. Overfor de i
Sommermaanederne 1942 stedfundne Brandstiftelser og Brandstiftelsesforsag reageredes
der meget stærkt fra tysk Side, og fra Wehrwirtschaftsstab Diinemark blev der den 7. Ok
tober 1942 rettet Henvendelse til Justitsministeriet, idet man henviste til, at det under de
i August førte Forhandlinger fra dansk Side var blevet anført, at man agtede at indføre
visse Beskyttelsesforanstaltninger i alle større Bedrifter, og at man fra dansk Side havde
erklæret, at man havde den største Interesse i at beskytte egne Virksomheder og i Sær
deleshed dem, der arbejdede for den tyske Værnemagt, imod Skade ved Sabotage. I de
Forhandlinger, der med Udgangspunkt heri fØrtes af Statsadvokaten for særlige Anlig
gender med Wehrwirtschaftsstab, var man inde paa Tanken om, at der i Kontrakterne
med de enkelte Firmaer om Arbejde for den tyske Værnemagt som Betingelse for Kon
traktens Opnaaelse skulde indføres en Klausul om, at Virksomheden skulde oprette
Driftsværn. Denne Tanke maatte opgives, fordi de større Firmaer ikke var særlig inter
esseret i at faa Ordrer fra Værnemagten. Man turde fra tysk Side ikke løbe den Risiko,
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Hansen Partiets Støtte til den nye Regerings Lovgivningsarbejde efter den i Rege
ringserklæringen givne Retningslinie, Han udtalte endvidere: »Enhver Dansker skal
udvise en værdig Optræden over for alle, og Opfordringer til Uro og Sabotage og al
Deltagelse deri maa fordømmes«. Knud Kristensens Udtalelser), hvori han tilsagde
Venstres Støtte til den Opgave »at modvirke Provokation, Sabotage og alt det, der
vender sig mod Besættelsesmagten her i Landet«, var af samme Karakter. Ole Bjørn
Kraft udtalte paa de Konservatives Vegne, at det var ganske klart, ~at det konser
vative Folkeparti ganske deler de Henstillinger og den Appel, som fra Regeringens
Side ved forskellige Lejligheder er blevet rettet til det danske Folk, og ønsker
dem fulgt i enhver Henseendes. For Retsforbundet udtalte Oluf Pedersen: ~Vi er
enige om at kræve Ro og Orden. Vi lever i et folkestyret Land, og ingen Ven af
Folkestyret, hvor han end befinder sig, saa lidt som nogen kongetro, kan sætte sig
uden for dette Ønske uden at forringe sig selv. Vi kræver, at vort Ønske bliver
respekteret og maa selv holde .den dertil fornødne Justits, og de, der forbryder sig,
har ikke Krav paa Medynk eller Overbærenhed inden for de af vor Lovgivning
strakte Grænser.c Blandt de udenfor Rigsdagen fremsatte Udtalelser skal i denne
Forbindelse særlig fremhæves den socialdemokratiske Hovedbestyrelses i Tilslut
ning til Statsminister Buhls Tale i September fremsatte Udtalelse af 6. Oktober 19422

)

og fhv. Kirkeminister Fibigers Udtalelse paa det konservative Landsraadsmøde den
6. December 19428

) , hvori det blandt andet udtales: ~Vi kan ikke finde 08 i, at Enkelt
personer ved uoverlagte Handlinger eller ubetænksom Adfærd volder Skade for
hele Nationens .

I de citerede Udtalelser fremhæves det stadig, at man maa holde Sabotagen
nede /01' at kunne bevare Retsplejen paa danske Hænder. I Statsminister Buhls
Tale i September 19424) udtrykte det saaledes: ~Det er mit Haab, at vi ved fælles
Hjælp paa det gældende Lovgivningsgrundlag kan komme dette Onde, som
hedder Sabotage mod den tyske Værnemagt, til Livs, saaledes at man ikke kommer
til at staa over for den Situation, at der rejses Spørgsmaal om Tilstrækkeligheden
af vor nugældende Straffelovgivning eller overhovedet om vor Adgang til selv at
holde Justits paa dette Omraade«. Bevarelsen af Retsplejen paa danske Hænder
havde Regeringen fra første Færd lige fra 9. April 1940 anset for en Hovedopgave,
ikke blot af Hensyn til de enkelte Statsborgere, der eventuelt ved tyske Krigsretter

at Firmaerne sagde Nej til Ordrerne, hvis' der skulde laves Driftsværn, og man Ønskede
derfor en Ordning, hvorefter Virksomhederne fik Pligt til at udføre Arbejder for Værne
magten. Da man fra dansk Side ikke mente at kunne gennemføre en saadan Pligt, maatte
FØlgen blive, at der maatte skaffes Lovhjemmel til at paalægge Virksomhederne at eta
blere Driftsværn paa Virksomhedernes Bekostning. Fra tysk Side Ønskede man straks,
at Vagtpersonalet skulde bevæbnes med Pistoler, men Statsadvokaten indvendte herover
for, at der ikke var nogen Pistoler at faa, at Arbejderne ikke var fortrolige med Anven
delsen, og at der var Fare for, at de vilde forsvinde. Skønt man fra tysk Side erklærede,
at Generalen havde lovet at stille Pistoler til Disposition, og heller ikke ansaa de Øvrige
Indvendinger for afgørende, blev Sabotagevagterne som bekendt ikke straks bevæbnet
med Pistoler, men kun med Stave. Udviklingen gjorde imidlertid Bevæbning nØdvendig;
hertil bidrog bl. a. ogsaa den danske Radio fra London, der den 16. Februar 1943 harce
lerede over, at Vagterne skulde bevæbnes med Stave. Bevæbningen blev dog fØrst gennem
ført i April 1943.

1) A. nr. 125. 2) A. nr. 122. 3) A. nr. 126. 4) A. nr. 121.
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vilde blive idømt strengere Straffe end ved de danske Retter eller eventuelt dømt til
Døden, eller af Hensyn til det" principielt uheldige i, at Danmarks Suverænitet blev
krænket ved Udøvelsen af fremmed Retspleje paa dansk Territorium og overfor
danske Statsborgere, men først og fremmest af Hensyn til de videregaaende Følger
som Overtagelsen af Retsplejen fra tysk Side kunde føre med sig. Man kendte nu
Erfaringerne fra andre besatte Lande, særlig Norge. Man maatte forvente, at det
vilde betyde Tilkaldelsen af tysk Politi, dettes Indsættelse direkte overfor danske
Statsborgere med de Midler, der nu engang anvendtes af tysk Politi i besatte Lande.
Det vilde medføre Anvendelsen af Dødsstraf i betydeligt Omfang eventuelt Gidseltag
ning, og endelig vilde selve den Udvikling, som dette vilde give Anledning til, sand
synligvis betyde, at ogsaa Danmarks økonomiske Tilværelses Grundlag blev rokket i
højere Grad, end det var Tilfældet, saalænge man endnu kunde forhandle om de
Ydelser, der fra tysk Side blev forlangt. At der var Fare for, at man fra tysk Side
vilde overtage Retsplejen, var utvivlsomt. Af Redegørelse I fremgaar det, at man
inden Sommeren 1942 gentagne Gange havde truet dermed baade i videre Alminde
lighed og i enkelte Sager. I disse godt og vel to Aar af Besættelsen havde Udviklin
gen været ret fredelig; Sabotage var kun i ringe Omfang forekommet. Nu havde
dette Forhold ændret sig; og Faren var overhængende.

De illegale Blade, hvis Tal og Udbredelse var vokset, havde i Juni 1942 bragt
de første Opfordringer til Sabotage. I September bragte Christmas Møller den første
Opfordring til Sabotage gennem Radioen'). Fra Juli 1942 kom der en væsentlig Stig
ning i Sabotageaktionernes Antal, i 1943 en vældig Stigning op til et Klimaks paa
op mod 200 Sabotager i August. Der henvises til Besættelsestidens Fakta Side 1204
og Oversigterne sammesteds Side 1206, samt de kronologiske Fortegnelser Side 1210
ff. En i Statsadvokatens Afdeling i Maj 1943 udarbejdet Fortegnelse over større
Sabotagehandlinger i Tiden fra 9. April 1940 til 30. April 1943 viser for Tiden ind
til 1. Juli 1942 kun 13 Sabotagehandlinger, i Juli 1942 8, i August 20, i September
11, i Oktober 7, i November 9, i December 8. Paa de af Justitsministeriet til Oriente
ring for Politimestrene udsendte Fortegnelser over Sabotagetilfælde i 1943 opførtes
for Januar 11 Tilfælde, herunder to Sprængstofattentater, for Februar 22, .heraf 8
Sprængstofattentater, for Marts 35, heraf 12 Sprængstofattentater, for April 42,
heraf 20 Sprængstofattentater, for Maj 38, heraf 26 Sprængstofattentater, for Juni
37, heraf 12 Sprængstofattentater, for Juli 70, heraf 46 Sprængstofattentater og fra
1.-14. August 58, heraf 23 Sprængstofattentater. Skydevaaben var anvendt af
Sabotørerne i Februar i 1, Marts i 3, April i 6, Maj i 6, Juni i 5, Juli i 8, og i Be
gyndelsen af August i 2 Tilfælde. Det anvendte Sprængstof var oprindelig Aerolit,
men senere i stigende Omfang Sprængbomber af engelsk Fabrikat og plastisk
Sprængstof. Til Brandstiftelser anvendtes der ofte Brandmaskiner og senere Brand
bomber af engelsk Oprindelse. Navnlig i de Tilfælde, hvor Angrebene var rettet
direkte mod Besættelsesmagten, var der stor Ophidselse fra tysk Side. Paa Bag
grund af de tidligere tyske Reaktioner i den fredeligere Tid, kunde det ikke for
bavse, at der ogsaa under disse Forhold stadig blev fremsat Trusler fra tysk Side
om Overtagelsen af Retsplejen, Trusler, der i en Række Enkelttilfælde blev omsat i
Virkelighed.

Det var nødvendigt saa vidt muligt at godtgøre, at man fra dansk Side var i
Stand til at yde et effektivt Værn mod Sabotagehandlinger for Værnemagten og

l) A. nr. 141.
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dens Interesser, eller at man i hvert Fald viste Vilje dertil og overbeviste Tyskerne
om, at man udfoldede alle mulige Bestræbelser for at gøre Be kyttelsen effektiv.
Som det fremgaar af Bilag 201

) til Redegørelse I, var Tyskernes Tillid til, at Politiet
paa fuldt loyal Maade ydede en effektiv Indsats i Sager, der vedrørte tyske Inter
esser, stærkt rokket, bl. a. ved de i Sommeren 1942 skete Undvigelser. Den det an
førte Sted omhandlede Henvendelse fra Kanstein var Anledningen til den af Justits
ministeriet den 27. Juni 1942 udsendte Cirkulæreskrivelse til Rigspolitichefen, Po
litidirektøren i København og samtlige Politimestre"), hvorved det indskærpedes, at
det maatte søges undgaaet, at Personer, der var anholdt eller fængslet som sigtet
for Sabotage eller Overtrædelse af Kommunistloven eller i Henhold til denne skulde
tages i Forvaring, fik Lejlighed til at flygte, jfr. Bilag 1.

I Oktober 1942 indtraadte der med Hitlers Krænkelse over Formen for Kon
gens Tak for en Fødselsdagslykønskning som ydre Foranledning en alvorlig politisk
Situation i Forholdet mellem Tyskland og Danmark"). Under Krisen blev der fra tysk
Side stillet Krav om, at de danske Officerer skulde fraflytte de af Værnemagten
overtagne og belagte Kaserner. Overfor Krigsministeriets Forbindelsesofficer udtalte
den tyske Generalstabschef, at Ønsket om Rømningen ikke havde noget at gøre med
den ydre politiske Situation, men skyldtes rent militære Grunde i Forbindelse med
Ønsket om effektivt at kunne imødegaa Sabotagehandlinger, og at den tilspidsede
ydre politiske Situation skyldtes dels den almindelige Stemning i det danske Folk,
dels den Række Affærer, som Frikorps Danmarks Ophold her i Landet havde frem
kaldt og endelig og navnlig det stigende Antal Sabotagehandlinger her i Landet.
Om disse udtalte Generalstabschefen sig meget skarpt og omtalte, hvilke drastiske
Forholdsregler han til Forebyggelse af saadanne Handlinger havde været med til at
iværksætte i Frankrig.

Da Udenrigsminister Scavenius den 1. November 1942 om Morgenen rejste
til Berlin efter tysk Opfordring, havde han da ogsaa medtaget nogle af Statsadvo
katen for særlige Anliggender udarbejdede Fortegnelser over de indtil da sted
fundne Sabotagehandlinger. I Fortegnelsen var naturligvis Sabotagehandlingernes
Tal og Omfang ikke vurderet for højt.

Efter at der i Efteraaret 1942 i to Tilfælde havde fundet Attentater Sted mod
Værnemagtstog paa Kystbanen, forlangte General Hanneken i en Skrivelse af 7.
November 19424) , at Strækningen fra Espergærde til Færgelejet i Helsingør skulde
sættes under Bevogtning af Personer udtaget blandt den stedlige Befolkning. Til
Afværgelse af det stillede Krav blev der etableret en foreløbig Bevogtning ved Politi
paa Strækningen, og da man stadig argumenterede mod at opfylde Kravet om Be
vogtning ved dertil tvangsudskrevne civile Borgere, blev fra tysk Side Tanken om
Dannelse af et særligt Beskyttelseskorps til nævnte Formaal udkastet. I en Skrivelse
af 26. Januar 1943 til Udenrigsministeriet") fremsatte General Hanneken under Hen
visning til et i Odense forefaldet Brandstiftelsesforsøg mod Jernbanevogne belæssede
med danske Geværer, der skulde sendes til Tyskland, Krav om, at der nu blev truffet
øjeblikkelige og energiske Beskyttelsesforholdsregler imod saadanne Sabotage
handlinger.

Saavel Gennemførelsen af Jernbanebevogtningen som af Sabotagevagtord
ningen i Henhold til Loven om Sikkerhedsforanstaltninger ved Erhvervsvirksom
heder m. v. af 3. December 1942 krævede Tid, og fra November 1942 til Februar
1943 var der forekommet 28 alvorlige Sabotagetilfælde. I Januar 1943 havde 4

1) A. nr. 85, bilag. 2) A. nr. 325. 3) Ber, IV afsnit K. 4) A. nr. 365. S) A. nr. 145 og 366.
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Jernba-neattentater fundet Sted, 'og den 5. Februar 1943 skete der paany et Attentat
forsøg paa Kystbanelinien mellem Snekkersten og Helsingør, hvor 11/ 2 Meter Skinne
bortsprængtes.

I Begyndelsen af Februar fremhævede Oberregierungsrat Dr. Stalmann i en
Samtale med Statsadvokat Hoff den sidste Tids betænkelige Stigning i Antallet af
Sabotagetilfælde og tilføjede, at man maatte være forberedt paa drastiske Forholds
regler fra Der Bevollmåchtigtes Side. Statsadvokaten fremhævede naturligvis, hvad
der fra dansk Side var foretaget til Bekæmpelse af Sabotage, og fremsendte efter
Stalmanns Henstilling og efter Aftale med Departementschef Eivind Larsen den 10.
Februar 1943 en skriftlig Sammenfatning') heraf til Gesandtskabet. I Skrivelsen hen
vistes der til den etablerede Bevogtningstjeneste paa ca. 60 af de vigtigste Virksom
heder i København og den paatænkte Bevogtningsordning, der stod umiddelbart for
at skulle træde i Kraft paa 30--40 andre Virsomheder, ligesom der i Provinsen var
etableret Bevogtning paa 60 Virksomheder. Endvidere henvistes der særligt til den
planlagte Bevogtning af J ernbanelinierne"), der var saa vidt udarbejdet, at den i
Løbet af ganske kort Tid vilde træde i Kraft for alle Hovedliniernes Vedkommende.
Det maatte, hed det i Skrivelsen, forventes, at de trufne Foranstaltninger, hvis
Iværksættelse selvsagt havde nødvendiggjort et omfattende administrativt Arbejde,
men hvis Iværksættelse nu dels var sket, dels var umiddelbart forestaaende, vilde
vise sig at være tilstrækkelig til at standse den Stigning i Antallet af Sabotagehand
linger, der beklageligvis i den seneste Tid havde maattet konstateres.

Denne Skrivelse virkede imidlertid ikke tilstrækkelig beroligende.
I Midten af Februar foretog Kanstein en Henvendelse til Justitsministeren.

Paa Dr, Best's Vegne henviste han til den stærke Stigning i Sabotagetilfældene og
meddelte, at det var under Overvejelse at indsætte tyske Krigsretter til disse Sagers
Behandling; der vilde da ikke alene blive afsagt Dødsdomme, men disse vilde ogsaa
blive fuldbyrdet. Man overvejede endvidere at sætte Befolkningen til Vagttjeneste og
paalægge Kommunerne Bod. Der henvises til Departementschef Eivind Larsens
Referat af 15. Februar 19433

) , Bilag 2. Den følgende Dag fandt et Møde Sted hos Ge
neralen, hvori Departementschef Eivind Larsen efter Anmodning deltog. Generalen
gav Udtryk for, at det kunde blive nødvendigt at benytte sig af Vagtmandskab fra
Befolkningen, Gidsler og Dødsstraffe. Der henvises til Referatet'), der vedlægges som
Bilag 3. I Anledning af denne tyske Henvendelse udsendte Justitsministeriet den
foran omtalte Cirkulæreskrivelse af 18. Februar 19435) , Bilag 4, hvori det udtaltes,
at det var at befrygte, at der kunde opstaa de alleralvorligste Forhold, saafremt det
ikke lykkedes at modarbejde Sabotagetilfældene i meget betydelig Grad. Den 20. Fe
bruar 1943 udsendtes fra Statsadvokaten for særlige Anliggender en Efterlysning af
5 Personer, der var sigtet dels for Tyveri af Sprængstof fra Faxe Kalkbrud, dels
for Sabotage; for Oplysninger, der kunde føre til Anholdelsen af de paagældends,
udlovedes der Dusør paa 25000 Kr. at fordele efter Justitsministeriets nærmere Be
stemmelse,

Over for en noget videre Kreds tilkendegav General von Hanneken sine An
skuelser med Hensyn til Sabotagebekæmpelsen, efter at der den 25. Februar 1943
havde fundet et Attentat Sted imod Højskolehjemmet i Kolding, hvor tyske Telefon
damer blev saaret. Den 27. Februar holdt han paa et Pressemøde det som Bilag 5
gengivne Foredrag"), hvorunder han kraftigt understregede, at den tyske Værnemagt,

1) A. nr. 146. 2) A. nr. 364, bilag. 3) A. nr. 147. 4) A. nr. 148. 5) A. nr. 149. 8) A. nr. 151.
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hvis den blev angrebet og ikke fandt den nødvendige Støtte, selv kunde og vilde slaa
haardt til.

I Forvejen havde Direktør Svenningsen og Departementschef Eivind Larsen
den 25. Februar 1943 ved et Pressemøde i Udenrigsministeriet anmodet Pressen om
at deltage i Oplysningsarbejdet for at advare Befolkningen mod at deltage i Sabo
tage, som var den farligste Form for Afbrydelse af den Ro og Orden, der var Alpha
og Omega i den Politik, Landet førte, og indebar Risiko for, at det hele kunde vælte.
Som det fremgaar af Avisartikler fra Foraaret 19431

) , var denne Appel til Pressen
ikke virkningsløs; der blev samtidig givet Pressen Mulighed for at skrive konkret 'Om
nogle af de forekomne Sabotagehandlinger, hvilket man hidtil havde modsat sig fra
tysk Side.

Imidlertid bragtes Sabotagen ikke til Standsning - tværtimod var den sti
gende.

I Midten af Marts Maaned krævede Generalen i Anledning af en Brand
stiftelse i tyske Automobiler i Ribe Erstatning in natura af den danske Stat for det
ødelagte vigtige Krigsmateriel"), jfr. Bilag 6, og den 20. Marts 1943 efterfulgtes dette
Krav af et almindeligt Krav om, at den danske Regering skulde erstatte alt »Wehr
machtsgut«, som blev ødelagt ved Sabotage, i R,ealværdier, for sa~ vidt de fandtes i
Landet"), jfr. Bilag 7. For saa vidt dette Krav var tænkt at skulle virke forebyggende
overfor Sabotagen, var det forfejlet.

Den 11. Maj henvendte Præsident Kanstein sig i Udenrigsministeriet i An
ledning af 3 Sabotagebrande, der havde fundet Sted den foregaaende Nat paa Aal
borg Flydedok, Svendborg Skibsværft og Industrisyndikatet i København. Kanstein
anmodede Direktøren og Departementschef Eivind Larsen om at overveje, hvorvidt
det vilde være praktisk at indsætte dansk Militær til Bevogtning af vigtige Fabriks
anlæg. Departementschefen tog Afstand herfra, idet han erklærede, at en saadan
Bevogtning næppe vilde være særlig effektiv, med mindre man posterede et meget
stort Antal Soldater paa hver Fabrik. Ved Kansteins forudgaaende telefoniske Hen
vendelse til Departementschef Eivind Larsen havde han ladet denne forstaa, at Ud
viklingen med Hensyn til Sabotagen voldte Dr. Best og ham store Bekymringer, og
at man havde drøftet bl. a . at rejse Spørgsmaalet om Indsættelse af dansk Militær
i Bevogtningen. Samme Dags Eftermiddag drøftedes ved et Møde hos Justitsmini
steren med Statsadvokat Hoff og flere Politifolk Mulighederne for Forbedring af
Bevogtningen af de mest sabotagetruede Virksomheder, navnlig ved Indførelse af
Adgangskontrol og bedre Udvælgelse og Instruktion af Vagtmandskabet. Kanstein
havde om Formiddagen sagt, at Dr. Best gerne vilde tale med Justitsministeren og
Departementschef Eivind Larsen, hvis det kunde passe dem Kl. 17 samme Dag. Dr.
Best understregede ved denne Lejlighed, ligesom Kanstein havde gjort om Formid
dagen, at den stigende Sabotage voldte store Vanskeligheder og maaske kunde hindre
Videreførelsen af en rolig Udvikling. Justitsministeren pegede paa, at man med stor
Sikkerhed kunde sige, at Sabotagehandlingerne stammede fra visse mindre, strengt
begrænsede Grupper. Gennemførelsen af Jernbanepolitiet havde vist sig at være af
stor Værdi - hvad man indrømmede fra. tysk Side -, og man arbejdede paa at
forøge Effektiviteten af Bevogtningstjenesten, specielt for saa vidt angik den indre
Bevogtning, efter at der nu havde vist sig Tilfælde af Sabotage forøvet »indefra~.

Dr. Best nævnte en Række Punkter, hvor der formentlig kunne sættes ind, bl. a.
med Hensyn til Kvaliteten af Vagtmandskaberne, ved en Forøgelse af Politiet og

1) A. nr. 127. 2) A. nr. 153. S) A. nr. 152.
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ved Indsættelse af Politi i Bevogtningen af vigtigere Fabrikker. Han nævnte ogsaa
Muligheden af at udlove Belønning for Meddelelser om paatænkte Sabotager. Ju':'
stitsministeren anførte heroverfor, at han ikke mente, at det vilde være af større
Betydning, idet de Folk, der lavede Sabotage, arbejdede meget sluttet; hvis der
var nogen, der kendte noget til det og vilde fortælle om det for at faa Dusører,
vilde disse allerede paa Forliaand være klar over, at de vilde faa Penge, hvis de
gav Meddelelser af Værdi. Ogsaa Spørgsmaalet 'om Indsættelse af dansk Militær
blev rejst af Dr. Best, som dog lod det falde efter at have hørt de danske Betænke
ligheder. Han spurgte endvidere, om der fandtes bestemte Kvarterer i København,
hvor man kunde antage, at Sabotører holdt til, saaledes at der kunde være Fordel
ved at gennemføre Razziaer; men Departementschefen og Justitsministeren oplyste
ham om, at Forholdene i København var saadan, at der ikke var Mulighed for
med Udsigt til Udbytte at gennemføre et saadant Skridt. .

Ligesom paa -Kommunistbekæmpelsancs Omraade - jfr. Redegørelse I,
Side 189 f. - var de tyske Krav og Henvendelser angaaende Sabotagen stadig
akkompagneret af den fra dansk nationalsocialistisk Side øvede Kritik af Rege
ringens og Politiets Indsats paa dette Felt.

Den 30. Juni 1943 anmeldtes i Folketinget følgende Forespørgsel til Justits
ministeren fra Frits Clausen og Bangsted: »Med Henvisning til den senere Tids
mange og alvorlige Attentater, Hærværksforsøg og Brandstiftelser mod livsvigtige
Virksomheder, hvor uerstattelige Værdier lægges øde, og Tusinder af Arbejdere
gøres brødløse, spørger vi den højtærede Justitsminister om, hvilke Forholdsregler
han agter at træffe til lmødegaaelse af disse skændige Forbrydelser mod vort Sam
fund, samt om hvilke Foranstaltninger han mener det nødvendigt at træffe til
Sikring af Fabriksvagters. Sabotagevagters og andre Vagters Liv og Lemmer under
Udøvelsen af deres farefulde Gerning-e. Forespørgslen blev dog afvist'). De i Formen
langt skarpere Angreb, der fremkom i de nationalsocialistiske Blade, havde man
derimod ikke Midler til at afværge.

B. De almindelige Forhandlinger om Jurisdiktionsspørgsmaaiet.

I det foregaaende er omtalt de mere almindelige tyske Henvendelser og Krav
om forøget Indsats overfor Sabotage og Trusler om Overtagelse af Retsplejen. For
de Henvendelser og Krav, der knyttede sig nærmere til enkelte Sager og de deraf
følgende Forhandlinger, er der gjort Rede nedenfor i Afsnit III ligesom for de
Tilfælde, i hvilke Truslen 'om Krigsrettens Overtagelse af Undersøgelse og Paa
dømmeise blev realiseret. Her skal kun omtales de amindelige Forhandlinger, der
førtes for i videst muligt Omfang at bevare Jurisdiktionen ogsaa i Sabotagesager
hos danske Myndigheder og Domstole.

Ved Bedømmelsen af disse Forhandlinger og deres Resultater maa man have
for øje 1) det faktiske historiske Udgangspunkt med Hensyn til Spørgsmaalet om
Undersøgelse og Paadømmelse af Handlinger rettet mod den tyske Værnemagts
Interesser her i Landet under Besættelsen samt 2) den under Forhandlingernes
Gang stedfindende Stigning af Sabotagen.

Med Hensyn til det førstnævnte Punkt kan henvises til Fremstillingen i
Redegørelse I. Stillingen var herefter den, at Tyskerne fra første Færd havde hævdet,

1) R. T. 42/43 F. 1983.
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at Handlinger, der var rettet mod Besættelsens Formaal eller umiddelbart mod den
tyske Værnemagt, dens Medlemmer eller Medlemmer af •Gefolge - , kunde paadøm
mes ved tyske Krigsretter, og stedse understreget Generalens Adgang til i hvert en
kelt Tilfælde at træffe Bestemmelse om, at saadanne Handlinger sk-ulde paadømmes a f
Krigsret, uanset at lignende Handlinger efter den Praksis, der havde udviklet sig,
hidtil havde været paadømt ved dansk Ret. Nogen Aftale om, at Forbrydelser mod
Værnemagten skulde overlades til dansk Jurisdiktion forelaa saaledes ikke, men
man havde under Forhandlingerne om Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 (Ørumloven)")
faaet Tilsagn om, at man fra tysk Side stadig, og i endnu højere Grad end man
havde kunnet, hvis man ikke havde faaet denne Straffehjemmel, vilde overlade de
danske Myndigheder Paadømmelsen. Indtil Efteraaret 1942 var da ogsaa kun i 'a lt
3 Sager paadømt ved tysk Krigsret, heraf 2 efter Ørumlovens Vedtagelse, jfr. Rede
gørelse I, Side 155, 170 og 180.

Hvad angik Undersøgelsen var det, jfr. Redegørelse I, Side 153 f. og 156 f., af
talt, æt det danske Politi skulde yde det tyske Militær Bistand ved Bekæmpelsen af
Spionage, Sabotage og Zersetzung, men saaledes at selve den politimæssige Undersø
gelse og eventuel Anholdelse og Fængsling skulde foretages af danske Politimyndig-. .
heder, og eventuelle anholdte og fængslede skulde hensættes i danske Fængsler. Denne
Aftale forelaa kun mundtlig. Som Gesandt i Berlin har Udenrigsministeriets tidligere
Direktør Mohr i et Brev af 22. December 1944 til Direktør Svenningsen meddelt, at
man fra tysk Side ønskede at lade det bero ved den mundtlige Aftale, da man fra
Berlin ønskede at tage Forbehold i J urisdiktionsspørgsmaalet med Hensyn til Sabo
tage og Angreb paa Værnemagtsmedlemmer. Mohr havde dengang udtalt, at faa
Mennesker var saa samvittighedsfulde, at GIemsomheden ikke kom til at spille en
Rolle. Han kunde tænke sig, at Udenrigsministeren vilde insistere paa at faa Over
enskomsten fastlagt skriftligt, om end den regulerede sig selv, da det danske Politis
Arbejde paa det paagældende Omraade jo blev standset, hvis Aftalen om Anbrin
gelse i dansk Fængsel ikke blev overholdt. Han havde spurgt, hvorledes man iøvrigt
havde tænkt sig at overholde Aftalen om dansk Fængsel, inclusive Undersøgelses
fængsel, naar Forhøret i Tilfælde af en Spionage-Sag skulde føres ved tysk Krigs
ret. Hertil havde Renthe-Fink svaret, at den tyske Krigsret i saa Fald maatte laane
Spionerne i det danske Fængsel og levere dem tilbage efter endt Afhøring. Mohr
havde bemærket, at de i saa Fald maatte ledsages af dansk Politi, der ventede
paa Stedet og derefter førte dem tilbage, saa der ikke blev Tale om at overnatte
i tysk Fængsel. Renthe-Pink mente, at Mohr var noget for nøjeregnende. Man
kunde i alt Fald ikke tillade, at de danske Politifolk overværede Forhøret. Af
Samtalen fremgaar, at man dengang allerede havde paa Foraemmelsen, at Af
talen var skrøbelig og ikke kunde ventes stricte overholdt. Paa den anden Side
havde altsaa Udenrigsministeriets daværende Direktør tilkendegivet som sin Opfat
telse, at det danske Politis Arbejde paa dette Omraade vilde blive standset, hvis Af
taden om Anbringelse i dansk Fængsel ikke blev overholdt. Man kan spørge, om dette
burde være sket, hvilket vil sige, om Regermgen burde have givet Politiet Ordre
dertil; thi Aftalen var i hvert Fald ikke af en saadan Art, at Politiet uden Ordre der
til i Henhold til Aftalen kunde indstille Virksomheden. Da Spørgsmaalet blev aktu
elt i Efteraaret 1942, var Aftalen - som det fremgaar af Redegørelse I - allerede
gentagne Gange tilsidesat, saaledes bl. a. i 0rumsagen, Redegørelse I, Side 168 ff.

1) Kap. 18.
28
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og senere med Hensyn til la Cour. Man skulde altsaa eventuelt allerede dengang 
i December 1940 - have taget den Konsekvens af Mvigelsen fra Aftalen, at det
danske Politi ikke længere skulde øve nogen Virksomhed paa det Omraade, for
hvilket Aftalen gjaldt. Det vilde have betydet, at man fra tysk Side kunde anse sig
for løst fra sin Del af Aftalen, og at tysk Politi allerede da var blevet sat ind her i
Landet i Stedet for dansk Politi paa dette Omraade, og vilde i det hele have haft
uoverskuelige Følger for Udviklingen her i Landet. Man drog ikke denne Konse
kvens dengang, og i de Tilfælde, i hvilke Brud paa Aftalen var sket, blev de fængs
lede ført tilbage til dansk Varetægtsfængsel og sat under Tiltale og dømt ved dansk
Domstol - bortset fra de ovennævnte 3 Tilfælde. Man drog heller ikke den nævnte
Konsekvens af de Brud paa Aftalen, der fandt Sted i Efteraaret 19421

) . Om Grunden
hertil og til, at man heller ikke drog den mindre vidtrækkende Konsekvens, det
vilde have været at nægte Politiets Medvirken til Anholdelsen af Personer, der øn
skedes hensat i tysk Undersøgelsesfængsel, blev Oplysning givet i Justitsministeriets
fortrolige Cirkulæreskrivelse af 6. Marts 1943 til Politidirektøren i København og
samtlige Politimestre"), Bilag 8.

De ovenomtalte Kendsgerninger maa man som nævnt have i Erindring ved
Vurderingen af de Forhandlinger, der fra Efteraaret 1942 førtes om Jurisdiktions
spørgsmaalet. Erindres maa det ogsaa, at der i det tyske Memorandum af 9. April
1940 var udtalt den tyske Regerings Forventning om, at den danske Regering »das
Ihrige dazu bei1ragen werde, um die Sicherung der deutschen militårischen Einhei
ten in Dånemark zu gewåhrleisten«, jfr. Redegørelse I, Side 151. Om man fra dansk
Side nægtede at medvirke hertil, vilde det let kunne hævdes af Besættelsesmagten,
at en Forudsætning for det den 9. April 1940 givne Tilsagn dermed var bristet.

Naar henses hertil og til den faktiske Magtstilling, Tyskerne havde, forstaas
det, at de danske Forhandleres Stilling var meget vanskelig. Sandsynligheden for at
opnaa gunstige Resultater var afhængig af den Indsats og de Resultater af det
danske Politis Arbejde, hvortil man kunde henvise, paa den ene Side, og af Om
fanget af Sabotagen paa den anden Side. Det kan opstilles funktionelt saaledes:

g = r/s, hvor g = Sandsynligheden for gunstigt Udfald af Forhandlingerne,
r = Politiets Resultater med Hensyn til Sabotagebekæmpelse og s = Sabotagens
Omfang. Da Brøkens Nævner (s) var stor og stadig voksende, maatte Udsigten til
gunstigere Resultater Cg) blive ringe og stadig aftagende, medmindre det lykkedes at
forøge Brøkens Tæller. Det forsøgtes at give Tyskerne Indtryk af en virkelig betyd
ningsfuld og effektiv Indsats, saaledes bl. a. i en Oversigt af 27. Maj 1943 over de
i den senere Tid af det danske Politi opnaaede Resultater i Sabotagesager, hvor man
medtog Rub og Stub - ogsaa de Sager, der var opklaret paa Grundlag af Tyskernes
Oplysninger. De i Oversigten nævnte Sager er omtalt nedenfor i Afsnit III. Over
sigten, der medtog baade de dømte, saavel ved dansk som ved tysk Ret, og Vare
tægtsfanger sigtet for Sabotage saavel i dansk som i tysk Fængsel, naaede op paa
98 Navne, heraf 18 i tysk Varetægtsrfængsel. Det var, hed det, Afdelingens Opfat
telse, at der var anholdt Personer fra alle Grupper, der havde forøvet de i de sidste
2-3 Maaneder stedfundne alvorligere Sabotagehandlinger ved Spræng- og Brand
bomber i Forbindelse med Hold-up af Sabotagevagterne, og denne Opfattelse støtte
des ved en Henvisning til, at Sabotagehandlingerne siden de sidste Anholdelser i
hvert Fald midlertidigt var ophørt. De Resultater, hvortil man kunde henvise, var
dog utilstrækkelige. Brøkens Tæller var vedblivende for lille, ~g netop den Omstæn-

l) A. nr. 67. 2) A. nr. 88.
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dighed, at anholdte krævedes udleveret til Tyskerne, og at Anholdelse krævedes fore
taget til tysk Fængsel, gjorde det som nærmere omtalt i Afsnit II vanskeligt eller
umuligt at gøre den større.

Set paa denne Baggrund kan Resultaterne af de nedenfor omtalte Forhand
linger ikke betegnes som ringe.

I de Tilfælde, i hvilke danske Varetægtsfanger var ført til tysk Undersøgel
sesfængsel, blev der som omtalt i Redegørelse I, Side 171, og nærmere nedenfor i Af
snit II og III, protesteret i hvert enkelt Tilfælde over for Krigsretten af Statsadvo
katen, og de enkelte Sager blev ligeledes af Justitsministeriet taget op over for Ge
sandtskabet, eventuelt over for Generalen. Den Udvikling, som fandt Sted i Løbet af
Efteraaret 1942 og tenderede imod at gøre Overførslen til tysk Undersøgelsesfængsel
eller Anholdelsen af danske Borgere til tysk Fængsel til en almindelig Foreteelse,
gjorde det paakrævet, at hele Spørgsmaalet blev taget op over for det tyske Gesandt
skab til en almindelig Behandling under Medvirken af Udenrigsministeriet. Imidler
tid var i Oktober indtruffet den spændte politiske Situation, Telegramkrisen, der
førte til Regeringsomdannelse i November). I denne Periode kunde det ikke anses for
hensigtsmæssigt, saalænge Danmarks fremtidige Status var ganske usikker og man
i hvert Fald fra tysk Side var meget irritabel, at optage almindelige Forhandlinger
om dette Spørgsmaal. Da Situationen ved Regeringsskiftet var blevet afspændt,
maatte man yderligere afvente den nu tiltraadte Befuldmægtigede Dr. Best's Er
hvervelse af det fornødne Kendskab til Forholdene i Danmark, inden man optog
Spørgsmaalene overfor ham. Den ønskede almindelige Drøftelse af Forholdene fandt
derfor først Sted i et Møde den 7. December 19422) med Kanstein, hvori fra dansk
Side Direktør Svenningsen og Departementschef Eivind Larsen deltog. l Mellemti
den var Tallet paa tyske Varetægtsarrestanter steget betydeligt, saaledes at der den
1. December 1942 sad 80 Varetægtsarrestanter i tysk Fængsel her i Landet"). Den 19.
November 1942 var der afsagt en Krigsretsdom. 2 Personer, der i Fredericia havde
uddelt pacifistisk Propaganda til tyske Soldater, blev idømt henholdsvis 5 og 10
Aars Tugthus og blev ført til Tyskland til Afsoning. Om Dommen og Afsoningsvil
kaarene blev der givet officiel Meddelelse') . Meddelelsen havde gjort et betydeligt Ind
tryk saavel her i Landet som ogsaa i Sverige, hvor den i svenske Blade kommente
redes som et for dansk Retsliv ondt Varsel. M Forhandlingen den 7. December har
saavel Direktør Svenningsen som Departementschef Eivind Larsen givet et Referat.
Afskrift af disse Referater vedlægges som Bilag 95) og 108) . Til Støtte for Forhand
lingerne havde man den nedenfor i Afsnit II omtalte Redegørelse fra Statadvokaten
for særlige Anliggender, i hvilken alle de enkelte Tilfælde af Anholdelse eller Overfø
relse til tysk Fængsel var omtalt. Det var paatænkt at overgive Kanstein en Oversæt
telse af denne Redegørelse i noget modificeret Skikkelse, idet den kraftigt understre
gede de Vanskeligheder, Udviklingen gav Anledning til for Politiet. Da imidlertid
dette Synspunkt allerede havde været fremført ad indirekte Vej over for Kanstein
og havde fundet Forstaaelse hos' ham, og da Fremstillingen i Redegørelsen hurtigt
blev forældet, idet der meget snart blev givet Tilsagn om, at flere af de Personer,
der sad i tysk Undersøgelsesfængsel, skulde udleveres til de danske Myndigheder
og Sagen paadømmes ved dansk Domstol, blev det ikke til noget. Som det fremgaar af
de 2 Mødereferater, argumenterede de danske Forhandlere væsentligst ud fra Hen
sigtsmæssighedsgrunde, ikke saa meget ud fra principielle Betragtninger og navnlig
ikke ud fra den Betragtning, at den af Tyskerne anvendte Fremgangsmaade var i

l) Ber. IV afsnit K. 2) A. nr. 67 og 68. 3) A. nr. 66. ') A. nr. 160. 5) A. nr. 67. 8) A. nr. 68.
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Strid med Folkeretten'). Som det senere udtales i Cirkulæreskrivelsen af 6. Marts
19432

) , jfr. Bilag 8, var det iøvrigt Udenrigsministeriets og Justitsministeriets Opfat
telse, at der ikke kunde argumenteres 'ud fra Folkeretstridigheden af de tyske Krav,
men kun ud fra den Betragtning, at det var en naturlig Følge af Besættelsens Karak
ter af occupatio pacifica (fredsmæssig Besættelse) og af de Forhandlinger, der var ført
efter 9. April 1940, at Anholdelser skulde foretages af det danske Politi alene, an
holdte hensættes i dansk Fængsel 'Og Paadømmelse ske ved dansk Ret. At Paadøm
melse ved tysk Krigsret skulde være udelukket ved det tyske Tilsagn om at respek
tere Landets politiske Uafhængighed, havde man forsøgt at gøre gældende straks
efter Besættelsens Begyndelse, uden at det havde vundet nogetsomhelst Gehør, jfr. i det
hele Redegørelse I, Side 151 ff. og 167 f. Fra tysk Side havde man til Stadighed hæv
det Generalens Beføjelse til i det enkelte Tilfælde at træffe Afgørelse om, hvorvidt t?a
gen kunde overlades til de danske Domstole. At det ved dette Møde eller under de senere
Forhandlinger skulde have svækket de danske Forhandlere, at de ikke argumente
rede ud fra de tyske Kravs Folkeretsstridighed, kan næppe antages. Tværtimod er
det nærliggende at formode, at en saadan Argumentation vilde have fremkaldt Irri
tation hos Tyskerne og gjort Spørgsmaalet Lil et Prestigespørgsmaal, saaledes at
man havde opnaaet mindre, end det nu var Tifældet. Det fremgaar af Direktør
Svenningsens Referat"), at Kanstein ikke ønskede at optage en teoretisk Drøftelse',
men foretrak at drøfte Tingene rent konkret og med Hensyn til de enkelte Sager
stillede sig ret imødekommende. Forhandlingerne gav da ogsaa hurtigt gunstigt
Resultat i en Række Tilfælde. Da man ikke havde kunnet afdisputere Tyskerne den
Het, de hævdede at have til at dømme danske Statsborgere, der havde gjort sig skyl
dige i Handlinger rettet mod den tyske Værnemagts Interesser, en Ret , som de havde
Magten til at hævde, maatte man sætte ind ved Forhandinger om dl? enkelte Sager:
Dette skete da ogsaa i den følgende Tid overfor Krigsretten og overfor Gesandtska
bet fra Statsadvokatens og Departementschef Eivind Larsens Side, ligesom disse
Spørgsmaal af Justitsminister Thune Jacobsen drøftedes med Kanstein. Efter den
Ordning, der var gældende ifølge General Keitels Erlass at 26. August 1940 ved
rørende Ausiibung der Wehrmachtsgerichtsbarkeit in Dånemark gegen Personen
nicht-deutscher Staatsangehorigkeit'), Redegørelse I, Bilag 9, havde Gesandtskabet
ingen Indflydelse paa, om en Sag skulde paadømmes ved dansk Ret eller ved tysk
Krigsret. Afgørelsen af, om Sagen kunde overlades de danske Justitsmyndigheder,
laa hos den tyske General. Som det fremgaar af Direktør Svenningsens Referat, med
delte Kanstein dog, at Spørgsmaalet var optaget til Forhandling mellem civile og
militære tyske Myndigheder. Disse Forhandlingers Resultat blev en »Zweiter Erlass
iiher die Ausiibung der Gerichtsbarkeit in Dånemark- O.S.v. af 28. Januar 1943. Den
findes ikke i Statsadvokatens, Justitsministeriets eller Udenrigsministeriets Akter og
er vistnok slet ikke blevet overgivet til de danske Myndigheder. Ifølge denne Erlass
kunde, som det fremgaar af den Fremgangsmaade, der fulgtes, Krigsretten fore
lægge saadanne Sager for den Befuldmægtigede til Afgørelse af, om Strafforfølg
ning kunde ske ved dansk Ret. Den Befuldmægtigede anmodede i saa Fald Stats
advokaten om at gennemføre Sagen, i modsat Fald fik han Meddelelse om, at Krigs
retten havde faaet Sagen overdraget. Denne Procedure bevirkede utvivlsomt, at der
gik lang Tid, inden Afgørelse kunde foreligge - de paagældende kom til at sidde
lang Tid i Varetægt. Krigsretten kunde, hvis den mente sig kompetent, paadømme
Sagen uden Forelæggelse for den Befuldmægtigede. Af en den 28. Juni afsagt Krigs-

1) Jfr. kap. 6. 2) A. nr. 88. 3) A. nr. 67. 4) A. nr. 60.
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retsdom') fremgaar det, at der allerede den 10. December 1942 var fastsat Retnings
linier for Behandlingen af strafbare Handlinger, hvorved danske Statsborgere havde
krænket Værnemagtsinteresser. Efter disse Retningslinier, som heller ikke ses at
være meddelt de danske Myndigheder, i hvert Fald ikke officielt, skulde umiddelbare
alvorlige Angreb mod den tyske Værnemagt paadømmes af tyske Krigsretter,
medens paa den anden Side i alle andre Tilfælde, især hvor det drejede sig om
middebare, overvejende ved politiske Midler udførte eller iøvrigt ubetydelige Angreb,
Paadømmelsen af saadanne strafbare Handlinger vedvarende skulde overlades de
danske Domstole. Der henvises til Ekstraktafskrift af Dommen, Bilag 11. Af en
senere fortrolig Meddelelse fra Kanstein til Direktør Svenningsen fremgik, at der
var truffet den Ordning, at Krigsretten vel altid kunde dømme i Sager, der angik
Forbrydelse mod Værnemagten, men ingen Krigsretsdom kunde fuldbyrdes uden i
Forstaaelse med den Rigsbefuldmægtigede.

Jævnsides med de Forhandlinger, der førtes for at opnaa Varetægtsfangers
Overførelse fra tysk til dansk Fængsel og for at opnaa, at de enkelte Sager blev paa
dømt ved dansk Ret i Stedet for ved tysk Krigsret, drøftedes ogsaa med Krigsretten
Spørgsmaalet om Afsoning her i Landet af Tugthusstraf idømt ved tysk Krigsret og
Tilbageførelse hertil af de 9 domfældte, der var ført til Tyskland til Afsoning. Kan
stein havde peget paa, at man fra tysk Side havde opholdt sig ved, at Straffuld
hyrdelsen efter dansk Ret var for mild, og at det vilde være af en for Danmark
gunstig Virkning ved Afgørelsen i de enkelte Tilfælde af, om Sagens Behandling
kunde finde Sted ved tysk eller dansk Domstol, hvis der kunde indføres noget i
Retning af Tugthusstraf. Med Udgangspunkt heri blev der optaget Drøftelser med
den nye Leder af Krigsretten Reichskriegsgerichtsrat Dr. Kanter, og der opnaaedes
Tilsagn om Tilbageførelse til Danmark af de 9 Personer, der var ført til Tyskland,
jfr. Departementschef Eivind Larsens Referat af 23. Februar 19432

) , Bilag 12. Til
bageførelsen til Danmark forudsatte en Ændring af de danske Afsoningsregler, saa
ledes at disse i det store og hele faldt sammen med de for Afsoning af Tugthusstraf
i Tyskland gældende. Det viste sig, at der hertil kun krævedes visse Skærpelser,
navnlig med Hensyn til Arbejdstid, Arbejdsdusør, Besøg og Brevskrivning.

Den 30. Marts 1943 udfærdigedes derefter kongelig Anordning angaaende
Anvendelse paa visse domfældte af Anordningen af 30. December 1932 angaaende
Fuldbyrdelse af Fængselsstraf i Statsfængsler (Lovtidende 1943 Nr. 178). Samtidig
blev der af Justitsministeren fastsat Særregler") angåaende Behandlingen af disse
Fanger, jfr. Bilag 13. Den 2. April var allerede en af de 9 Danskere, der var ført til
Tyskland til Afsoning, kommet tilbage; han. havde faaet et halvt Aars Fængsel for
Fornærmelse. Den 18. Maj forelaa der Meddelelse fra tysk Side om, at 7 af de
øvrige vilde· blive ført 1111 Danmark, og der var truffet Foranstaltning til Hjemtrans
porten, medens der med Hensyn til den ottende, Kolling, der havde faaet 10 Aars
Tugthus, ikke forelaa nogen Afgørelse. Den 22. Juni var de 7 nævnte kommet til
bage, men Kolling hensad endnu i Tyskland, og endvidere var Hans Petersen,
J ohnny Nielsen og Harald Ferdinand Nielsen, der havde faaet livsvarigt Tugthus
ved tysk Krigsret, ført til Tyskland. Heri var der ingen Forandring sket den 29. Au
gust 1943, idet det var lykkedes at forhindre en paatænkt yderligere Overførelse af
4 Strafafsonere til Tyskland.

Tirsdag den 3. August 1943 forelagde Presseattache Schrøder Udenrigsmini
steriets Pressebureau en Meddelelse af følgende Indhold:

1) A. nr. 77. 2) A. nr. 328. 3) A. nr. 329.
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SABOTEURE HART BESTRA":FT

Vollstreckung von Zuchthausstrafen in Deutschland.

Mehrere Saboteure dåniseher Staatsangehorlgkeit sind von deutschen Kriegs
gerichten zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt worden, weil sie die deutsche Wehr
macht durch Sabotage an Wehrmachtseigentum und Wehrmachtsfertigungen an
gegriffen haben. Es wurden verurteilt:

der Arbeiter
Axel Tørnstrøm zu 15 Jahren Zuchthåus,

der Arbeiter
Ejnar Ole Osvald Andersen zu 12 Jahren Zuchthaus,

der Schiffskonstrukteurlehrling
Knud Madvig zu 10 Jahren Zuchthaus,

der kaufmånnische Angestellte
Knud Aage Nielsen zu 8 Jahren Zuchthaus,

der Student
Fritz Kruhoffer zu 7 Jahren Zuchthaus,

der Arbeiter
Knud Børge Thorvald Hintze Bech zu 5 Jahren Zuchthaus,

der Kontorlehrling
Erik Ellis Petersen zu 4 Jahren Gefångnis,

der Seminarist
Ole Irgens-Møller zu 2 Jahren Zuchthaus.
Die schweren Zuchthausstrafen werden in Deutschland (bisher meist im

Zuchthaus Fuhlsbiittel bei Hamburg) vollstreckt').
Denne Meddelelse ønskede han offentliggjort. M Kontorchef Eskelund blev

Meddelelsen forelagt Udenrigsministeriets Direktør, der bad ham meddele, at Sagen
maatte drøftes med Præsident Kanstein. Schrøder meddelte, at Dr. Best, som han
havde talt med om Sagen, var gaaet med til at lade den bero, men hvad Realiteten

1) I Oversættelse: SABOTØRER HAARDT STRAFFEDE. Afsoning af Tugthusstraffe
i Tyskland. Adskillige Sabotører med dansk Statsborgerret er af tyske Krigsretter blevet
dømt til høje Tugthusstraffe, fordi de har angrebet den tyske Værnemagt med Sabotage mod
Værnemagtsejendom og Værnemagtsmateriel. DØmte blev:
Arbejdsmand

Axel TØrnstrøm til 15 Aars Tugthus,
Arbejdsmand

Ejnar Ole Osvald Andersen til 12 Aars Tugthus,
Skibskonstrukterlærling

Knud Madvig til 10 Aars Tugthus,
Handelsmedhjælper

Knud Aage Nielsen til 8 Aars Tugthus,
Student

Fritz Kruhoffer til 7 Aars Tugthus,
Arbejdsmand

Knud Børge Thorvald Hintze Bech til 5 Aars Tugthus,
Kontorlærling

Erik Ellis Petersen til 4 Aars Fængsel, ..
Seminarist

Ole Irgens-Møller til 2 Aars Tugthus.
De alvorlige TugtIiusstraffe afsones i Tyskland (hidtil for det meste i Tugthuset

Fuhlsbiittel ved Hamborg).
2) Udenrigsministeriets direktørs redegørelse i Ber. IV A. nr. 93, bilag 1.
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angik, var han ikke til Sinds at fravige Kravet om Offentliggørelse. Statsadvokat
Hoff havde Dagen i Forvejen kunnet meddels Udenrigsministeriet, at der nu mellem
den tyske General og Dr. Best var Enighed om, at alle Sabotører, der af tysk Krigs
ret blev idømt Frihedsstraf paa 8 Aar eller mere, skulde afsone Straffen i Tyskland.
Overfor Justitsministeren havde Kanstein under en Forhandling samme Dag, da
Justitsministeren paany rejste Spørgsmaalet om Tilbageførelse til dansk Fængsel
af de danske Statsborgere, der endnu afsonede Straf i Tyskland, hævdet, at det var
nødvendigt, at Afsoning i de svære Tilfælde fandt Sted f Tyskland. Kanstein havde
sagt, at Spørgsmaalet snart vilde blive rejst officielt over for den danske Regering,
men havde ikke omtalt Spørgsmaalet om Offentliggørelse. Ved Drøftelse den følgende
Bag mellem Direktør Svenningsen og Kanstein hævdede sidstnævnte, at det hidtil
ikke val' lykkedes at bekæmpe Sabotagen i Danmark paa effektiv Maade, og det drej
ede sig i mange Tilfælde om alvorlige Forbrydelser, for hvilke Straffen efter de
tyske Krigsstraffelove ubetinget var Dødsstraf. Den Rigsbefuldmægtigede og Kan
stein havde ført en svær Kamp med de militære for at undgaa Anvendelse af Døds
straf i Danmark. Det var hidtil lykkedes. men fra militær Side krævede man saa, at
der i hvert Fald blev ikendt følelige Frihedsstraffe, og følelige var de ikke, hvis de
ikke kom til Afso-ning i Tyskland. Det præventive Moment vilde først rigtig gøre sig
gældende, naar Dommene afsagdes af tysk Krigsret og Straffen blev afsonet i Tysk
land. Direktør Svenningsen bestred, at Afsoningen i Tyskland vilde have nogen effek
tiv generalpræventiv Virkning. De fleste af Sabotørerne regnede vel med, at Krigen
snart var forbi, og at de da straks vilde blive frigivet som politiske Fanger. For Stem
ningen i Befolkningen havde et af de vigtigste Punkter hele Tiden været .Jurisdiktio
nen. Man fandt det urimeligt, at danske Statsborgere i det hele taget skulde dømmes
af tysk Krigsret, og man var navnlig oprørt over de Tilfælde, hvor der blev dekreteret
Afsoning i Tyskland. Ogsaa paa Po-litiets Arbejde og Lyst til at arbejde med disse
Sager vilde Afsoning i Tyskland have en uheldig Virkning, ligesom det vilde være
uheldigt for Regeringens Autoritet og Justitsministerens Stilling. Kanstem ind
rømmede, at han fandt en almindelig offentlig Proklamation om, at tyske Krigsrets
domme. skulde afsones i Tyskland, uheldig, men meddelte efter at have forelagt de
danske Synspunkter fo-r Dr. Best, at denne havde fastholdt Kravet om Offentlig
gørelse. Direktør Svenningsen drøftede Spørgsmaalet med Finansministeren, der
fungerede so-m Udenrigsminister, og Justitsministeren og senere paa Dagen med
Departementschef Eivind Larsen og Statsadvokat Hoff . Alle var betænkelige ved at
gaa med til en Offentliggørelse,. ogsaa ved en Offentliggørelse, der blot meddelte, at be
stemte Domme vilde blive krævet afsonet i tysk Fængsel. Dette var ganske vist tid
ligere sket, men efter den Tid havde man for at undgaa Overførsel af de dømte til
Tyskland efter tysk Tilskyndelse indrettet en Tugthusafdeling i Horsens. Ogsaa
Socialministeren, der kom till, advarede imod Udsendelsen af en saadan Meddelelse,
der sandsynligvis vilde give Anledning til omfattende Arbejdsnedlæggelser. Stats
minister Scavenius blev derefter telegrafisk anmodet om at komme til København,
for at Sagen kunde blive drøftet paa et Ministermøde. Dette blev meddelt Dr. Best af
Direktør Svenningsen og Justitsministeren. Under Drøftelsen med Best fremhævede
denne, at der i Juni Maaned havde været 51 Tilfælde og i Juli 77 Tilfælde af Sabo
tage af alvorligere Karakter; der maatte nu gøres noget alvorligt. Han havde i sit
Udkast med Hensigt nævnt Tugthuset ved Hamborg, for at Sabotørerne kunde føle
sig truet ogsaa af engelsk og amerikansk Luftbombardement. Best kom under Dis-



224

kussionen ind paa den Tanke, at det afgørende ikke var Offentliggørelse i Dags
pressen. Det afgørende var, at det blev bekendt i Sabotørkredse, at de risikerede at
blive ført til Tyskland. Han tilbød derfor Justitsministeren at frafalde Kravet om
Offentliggørelse i Dagspressen, hvis det kunde være en Hjælp for Justitsministeren.
Denne svarede hertil, at Problemet jo ikke blot var det formelle 'Om Offentliggørelse,
men navnlig det reelle om selve Overførelsen til Tyskland. Best erklærede sig til Slut
indforstaaet med, at Sagen beroede indtil Mandag den 9., da Ministeren kom hjem .
Paa Ministermødet den 9. August') var der Enighed om, at en Foranstaltning som en
Bestemmelse om, .a t Sabotører i svære Tilfælde skulde afsone de af tyske Krigs
retter idømte Straffe i Tyskland, vilde kunne faa ganske overordentlig ulykkelige
Følger og derfor burde søges undgaaet. Samme Eftermiddag havde Statsministeren
paa Dagmarhus en Samtale med Dr. Best om Sagen. Resultatet af denne Samtale
blev, at man enedes om, at der indtil videre ikke blev Tale om at sende dømte Sabo
tører til Tyskland").

Om Resultaterne af de førte Forhandlinger med Henblik paa at faa, over
ladt Paadømmelse af Sabotagesager til danske Domstole skal henvises til Gennem
gangen af de enkelte Sager i Afsnit III og Afsnittets Slutning. Her skal blot gøres
nogle almindelige Bemærkninger om Antallet af anholdte og Antallet af Varetægts
fanger i tysk Undersøgelsesfængsel i 'I'iden indtil 29. August. Som nævnt sad 1. De
cernher 1942 80 Personer i tysk Fængsel her i .Landet. Den 12. Januar 1943 var An
tallet af Varetægtsfanger i tysk Fængsel nedbragt til 70, den 6. Mars til 16, den 2.
April til 11, den 18 Maj var Tallet steget til 23, den 18. Juni til 29, mens det pr. 14.
August 1943 udgjorde 17; i dette Tal skete ingen Forandringer i Tiden indtil 29.
August 1943. Nedgangen i Antallet af Varetægtsarrestanter ved tysk Krigsret skyld
tes naturligvis for en Del Løsladelser og Tilbageførelser til dansk Fængsel med Hen
blik paa Paadømmelse ved dansk Domstol, men til Dels ogsaa at nogle af de paa
gældende blev dømt af tysk Krigsret og derefter overført til Afsoning i dansk Fæng
sel. De nævnte Tal maa derfor suppleres med Antallet af Anholdelser inden for de
enkelte Maaneder i Aaret 1943. I Løbet af December 1942 fandt 22 Anholdelser Sted
til tysk Fængsel (»Anholdelser til tysk Fængsel- anføres her 'Omfattende baade de
Tilfælde, i hvilke danske Varetægtsfanger krævedes overført til tysk Undersøgelses
fængsel, og de Tilfælde, i hvilke Hensættelsen i tysk Undersøgelsesfængsel skete
straks ved Anholdelsen). I Januar 1943 fandt 23 saadanne Anholdelser Sted, i
Februar 6, i Marts 8, i April 29, i Maj 23, i Juni 8, i Juli 12, i August indtil 29. Au
gust 19. Af Fremstillingen i Afsnit III vil det kunne ses, at »Omlebshastigheden« har
været meget betydelig, saaledes at adskillige af de anholdte ganske kort Tid har hen
siddet i tysk Varetægtsfængsel for derefter enten at blive løsladt eller ført (tilbage)
til dansk Jurisdiktion.

Der førtes hele Tiden løbende Forhandlinger med Krigsretten og med Ge
sandtskabet for at nedbringe Antallet af Varetægtsfanger i tysk Fængsel og Antallet
af Sager, i hvilke Dom blev fældet af tysk Krigsret, navnlig da Anholdelserne paany
tog til og Antallet af Varetægtsfanger i tysk Fængsel atter steg. Dette skyldtes utvivl
somt for en Del den langvarige Behandling, Sagerne blev undergivet af Krigsretten.
Dette Spørgsmaal havde Justitsministeren taget op med Kanstein i en Samtale den
29. Maj, og hertil vendte han atter tilbage den 8. Juli"), som det fremgaar af Bilag
14 i Slutningen, ligesom det ogsaa paataltes af Departementschef Eivind Larsen
overfor Kanstein, jfr. Referat af 22. Juni 19434

) , Bilag 15, for saa vidt med gun-

1) Ber. IV A. 495. 2) Ber, IV A. nr. 93, bilag 2. 3) A. nr. 78. 4) A. nr. 76.
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stigt Resultat som Antallet af Varetægtsarrestanter i tysk Fængsel gik ned fra 29
til 17, jfr. ovenfor.

Forhandlingerne om Jurisdiktionsspørgsmaalet fortsattes praktisk talt lige
til 29. August 1943. Endnu i et Brev af 21. August 19431) , i hvilket Dr, Best oprid
sede Hovedpunkterne af en Samtale, han Dagen i Forvejen havde haft med Stats
ministeren, og hvorunder han havde rettet forskellige Anmodninger til ham, nævnte
han bl. a. Ønsket om, at Statsministeren skulde indvirke paa de danske Retter,
saaledes at de med Hensyn til Sabotage og andre Angreb mod de fælles danske og
tyske Interesser fælde'tle strenge Domme.

l) Ber. IV A. nr. 93, bilag 6.
29
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II.

Karakteristik af Statsadvokaturens Virksomhed i den omhandlede Periode og statistisk
Oplysninger til Belysning heraf.

Den almindelige Karakteristik, der er givet af Statsadvokaten for særlige
Anliggenders Virksomhed i Redegørelse I, Afsnit II, og der citerede Værker, dækker
i det store og hele ogsaa den heromhandlede Periode. Skønt Sabotagesagerne og
andre alvorlige Sager var voksede i Tal, var Statsadvokatens Virksomhed dog for
cm stor Del stadig de mindre Sammenstød mellem danske Borgere og tyske Soldater,
og disse Sagers Behandling fortsattes uforandret paa den det anførte Sted omtalte
Mande. Det gjaldt ogsaa Statsadvokatens Paatale over for tyske Myndigheder og
Anker over for Besættelsestropperne, samt Statsadvokatens Virksomhed i Erstat
ningssager.

Statsadvokaturens Personale udgjorde pr. 1. April 1943 foruden Statsadvo
katen, 1 Politiadvokat, 2 Politifuldmægtige, 1 Halvdagsfuldmægtig, 1 Sekretær, 1
Politikommissær, 3 Kriminalassistenter og 12' Overbetjente og 26 Kriminalbetjente
samt 11 Kontorfolk. Det stærkt stigende Antal Sabotagehandlinger havde medført
Henlæggelse til Statsadvokatens Afdeling af en Del af Københavns Opdagelses
politis Afdeling D til Efterforskning i Sabotagesager, og ikke mindst tillJdrykning
til Gerningsstedsundersøgelse i disse Sager. For Provinsens Vedkommende havde
man i stigende Grad maattet søge Bistand fra Rigspolitichefens Rejsehold. Fra den
Hi. April 1943 oprettedes en Afdeling i Aarhus til Bekæmpelse af Sabotage Vest for
Storebælt, idet den stærkt stigende Sabotage i Begyndelsen af 1943 umuliggjorde,
at Statsadvokaten selv kunde tage Ledelsen af betydeligere Sabotagetilfælde i Pro
vinsen Vest for Store Bælt, og medførte en saadan Spænding i Forholdet til de tyske
Besættelsesmyndigheder, al det var nødvendigt at gøre noget, som kunde overbevise
Tyskerne om, at man fra dansk Side gjorde det yderste for at bekæmpe Udviklingen.
Som et Led i Bestræbelserne herfor blev det mellem Justitsministeriet og »Der Be
vollmåchtigtø des Reiches in Dånemark- aftalt, at Bekæmpelsen af Sabotagetilfæl
dene Vest for Store Bælt skulde centraliseres og henlægges under en særlig Afdeling
i Aarhus, dog stadig under Statsadvokatens Overledelse.

Visse af de i Afsnit II i Redegørelse I, Side 163 ff. givne statistiske Oplysnin
ger vedrører ogsaa den her omhandlede Periode. Det gælder saaledes navnlig
Oversigten over Fordelingen af Straffene paa de mandlige domfældte samt Antallet
af kvindelige domfældte Side 164, hvortil der henvises. I Tiden fra 1. April 1942 til
1. April 1943 behandledes i København ialt 5.216 Sager, udenfor København 5.860
Sager. .Orn Antallet af de dømte og Fordelingen af de sigtede henvises til Rede
gørelse I, Side 165. I Straffesager angaaende kommunistisk Virksomhed udøvedes der
i Statsadvokaturen kun normal Statsadvokatvirksomhed, ogsaa i de københavnske
Sager, der henvistes til Behandling i et Undersøgelseskammer. Afvigelse herfra
gjordes der dog med Hensyn til Sagerne imod de Personer, der havde været an-
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bragt i tysk Undersøgelsesfængsel og de videre Forgreninger af disse Anholdelser.
Disse Sager behandledes direkte af Statsadvokaturen. I Aaret fra April 1943 til
April 1944 voksede Sagernes Antal for København med 8.163 og for Provinsen med
9.386. I København sigtedes ialt 949 Personer; 407 blev dømt ved Underretten, 49
frifandtes; 48 vedtog Bøder, deraf 32 udenretlig, og ~or 471 Personer sluttedes Sa
gen i det nævnte Aar uden Tiltale. De 949 sigtede i København fordelte sig paa 640
Sager, og iøvrigt efter Sagernes Art saaledss, idet hver Person kun er opført for den
Handling, for hvilken der er hjemlet den højeste Strafferamme:

9 21
(4) (4)

14 21

10 14

68 127

640 949

Antal Sager: Antal Sigtede:

288 322

100 218
(17) (64)
(57) (106)

68 73

Sagens Art:
Fornærmelse, Bkg. 254 af 9. Juni 1941 .
Ulovlig Ud- og Indrejse,

L. 123 af 30. Marts 1942 § 3 .
(heraf i Tiden fra 29. Aug.-i. Okt. 1943: .
og i Tiden fra 2. Okt.-31. Marts 1944) : .

Komm. Virksomhed,
L. 349 af 22. August 1941 .
(aJle Tilfælde hidrørende fra før 29. August
1943. I to Tilfælde er Sagen først afgjort efter
29. August 1943) .

Sabotage, Spionage m. v .
(kun for Tiden i. April 1943 til 29. Aug. 1943)
L. 14 af 18. Jan. 1941. (Heraf i Tiden efter
29. Aug. 1943): .

Tyverier .

Ulovlig Brevbefordring .
(Bkg. 266 af 20. Juni 1941) .

Ulovlig trykte Skrifter m. v. .
(L. 388 af 22. Juli 1940 § 1) .
(Heraf i Tiden efter 29. Aug. 1943): .

Ulovlig Fotografering .
Bkg. 220 af 1.. Maj 1940

Vaabenloven, L. 246 af 10. Maj 1940: .

Lovovertrædelser iøvr.: .

28

28

27

(4)

64

61
28

(13)

Det vil heraf ses, at Størstedelen af Afdelingens Virksomhed laa paa andre
Felter end de nedenfor under III særlig omtalte Sabotagesager m. v. og overvejende
vedrørte Sager af mindre alvorlig Karakter.

Særlig Grund kan der være til at omtale de mange Sager, der var et Resul
tat af Frikorps Danmarks Orlov i Efteraaret 1942. Der kan om disse henvises til
den Redegørelse'), der er fremsendt til den. af Folketinget under den 15. Juni 1945
nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45 med Justitsministeriets Skri
vel.'lP af 14. August 1945 (Kommissionens Skrivelse af 27. Juni 1945 til forhenvæ-

l) A. nr. 346.
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rende Justitsminister Thune Jacobsen, Punkt 71
) samt til Statsadvokat Hoffs i Rede

gørelse I, Side 161, nævnte Artikel Side 724 og Side 685-86. Episoderne med SS
og Frikorpsfolk var ikke endt med Orlovsopholdet. Naar der var Anledning dertil,
drøftedes") ogsaa saadanne Sager med SS-Untersuchung$fiihrer, ligesom Spørgs
maalet om de danske SS-Folks Optræden ogsaa lejlighedsvis blev taget op overfor
Gesandtskabet af Statsadvokaten i Forening med Departementschef Eivind Larsen,
idet man navnlig mindede om den i sin Tid trufne Ordning, hvorefter Medlemmerne
skulde have Forbud mod at have Skydevaaben paa sig udenfor Tjenesten. Kanstein
svarede (22. Juni 1943), at Forbudet stadig bestod, men var vanskeligt at haand
hæve, fordi f. Eks. Pistoler blev baaret i Lommen.

En anden Gruppe Sager, som blev drøftet med Gesandtskabet, var Sagerne
angåaende Brugen af Royal Air Force-Mærker og -Huer.

Spørgsmaalet var taget op overfor Statsadvokaten af Regierungsrat Chantre
i Midten af Juni 1943. Ved et Møde i Gesandtskabet optoges det igen overfor Stats
advokaten og Departementschefen, og den 29. Juni vendte Gesandtskabet paany til
bage til dette Spørgsmaal, jfr. Departementschefens Referater af 22. J uni") og 29. Juni
19434

) , Bilag 16 og 17. Efter endnu en Henvendelse i Sagen fra Gesandtskabets Side
den 5. Juli 194.-35

) , jfr. Departementschef Eivind Larsens Referat Bilag 18, maatte
Statsadvokaten i Overensstemmelse med Justitsministeriets Ønske udsende en Cirku
læreskrivelse til Politimestrene") om Indskriden, Bilag 19, senere suppleret med en
Cirkulæreskrivelse af 12. Juli 19437) , Bilag 20, der særlig henledte Politimestrenes
Opmærksomhed paa Vinduesudstillinger. Som Resultat af disse Cirkulæreskrivelser
fremkom en Række Rapporter, og der rejstes Tiltale i en Række Tilfælde. Bærerne
af Royal Air Force-Mærker blev straffet for Demonstration, oprindelig med smaa
Hæftestraffe; senere, da Brugen af Royal Air Force-Mærkerne var gaaet betydelig
tilbage, gik man over til Bødestraffe.

Af stor Betydning var stadig Statsadvokaturens Virksomhed til Fordel for
den danske Befolkning, ikke mindst de ikke helt faa Tilfælde, hvor man ved en
politimæssig Undersøgelse formaaede at godtgøre, at der ikke (som paastaaet) forelaa
en Forbrydelse mod tyske Interesser, og at altsaa den tyske Ophidselse i Anledning
af det passerede var ubegrundet. Der skal her kun fremhæves et .enkelt Eksempel
derpaa, fordi det tillige særlig tydeligt viser, hvor hæftigt Tyskerne kunde reagere,
og hvilke Forholdsregler de kunde tænkes at ville gribe til i en Sag af ret under
ordnet Betydning.

Den 24. November anmeldte en tysk Telefonistinde i Thisted til den tyske Kom
mandant, at 3 berusede Danskere havde overfaldet hende og forsøgt at voldtage
hende, hvorefter de havde kastet hende i Vandet i Fjorden. Kommandanten be
ordrede straks Færdselsforbud fra Kl. 16,30 (senere ændret til Kl. 19) til KJ. 5 og
Lukning af alle offentlige Lokaler og Forlystelser m. v. Ryen Thisted skulde udlove
en Dusør paa 10.000 Kr., og der blev paalagt Kommunen en Bod paa 50.000 Kr..
hvis Gerningsmændene ikke blev fundet. Centraladministrationen blev underrettet,
og der blev indkaldt til Ministermøde den følgende Dag. Fra Udenrigsministeriet
rettede man en Henvendelse til Dr. Best, der befandt sig i Aarhus, idet man over for
ham gjorde gældende, at Truslen om en Bod ganske stred imod de Forhold, under
hvilke Besættelsen udøvedes her i Landet. I Forvejen havde Amtmanden i Thisted
efter Ordre forgæves forsøgt at faa Kommandanten rokket fra hans Standpunkt, Løfte
om Dusør fra Byen og Truselom Bod. Dr. Best meddelte samme Aften efter Drøf-

1) JtI'. A. nr. 347. 2) JtI'. kap. 32. 3) A. nr. 164. 4) A. nr. 165. 5) A. nr. 166. 6) A. nr.
167. 7) A. nr. 168.
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telse med Generalen, at man var blevet enig om, at det vilde være hensigtsmæssigt
at undgaa Truslen om Bod, og at Løftet om Dusør burde fremtræde i den her i
Landet almindelig brugte Form, altsaa ikke behøvede at udloves af Kommunen, Han
gjorde dog en Bemærkning, der maatte forstaas saaledes, at det ikke var absolut
udelukket, at Kravet om Truselom Bod kunde dukke op igen, hvis det ikke lykkedes
Politiet at faa Sagen opklaret. Den følgende Dag meddelte Gesandtskabet, at man
efter fornyet Forhandling med Generalen definitivt havde opgivet Tanken om Boden.
Ved Politiets Undersøgelse tilvejebragtes imidlertid hurtigt saadanne Oplysninger,
at det maatte anses for givet, at Anmelderindens Forklaring var urigtig. Hun tilstod,
at det hele var Opspind; hun havde forsøgt Selvmord, men fortrudt det, da hun var
kommet i Vandet, og havde af Frygt for Straf opfundet Historien. De tyske For
holdsregler blev derefter ophævet, og General Hanneken beklagede over for Uden
rigsministeriet de paa et objektivt urigtigt Grundlag trufne Forholdsregler.

Blandt de Spørgsmaal, der af Statsadvokaten førtes Forhandlinger om - paa
Linie med de af Justitsministeriet førte Forhandlinger om samme Emne -, skal
nævnes Spørgsmaalet om, i hvilket Omfang de danske Borgere, der som ansat hos
den tyske Værnemagt henregnedes til»Wehrmachtsgefolgee') , skulde være unddraget
dansk Jurisdiktion, naar de gjorde sig skyldige i strafbare Forhold her i Landet.
Det var for Befolkningen højst irriterende og i det hele højst uheldigt, at danske
Borgere, der var gaaet i tysk Tjeneste, ofte unddrog sig Ansvaret for grove Gade
uordener, Værtshusslagsmaal o.lign ved at paaberaabe sig, at de som hørende til
Gefolge ikke var undergivet dansk Straffemyndighed. Man søgte derfor at faa
Tyskerne med til at erkende, at de var undergivet dansk Straffemyndighed i Forhold,
der ikke vedrørte deres Tjeneste for den tyske Værnemagt. Nogen principielt til
fredsstillende Afgørelse opnaaedes ikke. Der kan om dette Spørgsmaal i det hele
henvises til den udførlige Dokumentation i Besættelsestidens Fakta, Side 790 ff. De
konkrete Tilfælde blev i en Del Tilfælde ordnet paa tilfredsstillende Maade, idet man
fra tysk Side ikke modsatte sig Tiltale ved dansk Ret mod Wehrmachtsgefolge Med
lemmer, der havde begaaet strafbar.e Handlinger uden Forbindelse med deres Tjene
ste, men i andre Tilfælde blev de unddraget dansk Straffemyndighed.

De Straffe, der af tyske Krigsretter blev idømt Wehrmachtsgefolge Medlem
mer for Tjenesteforseelser, Berigelsesforbrydelser overfor Værnemagten og lignende,
blev som altovervejende Hovedregel afsonet i dansk Fængsel efter tysk Anmodning
derom. Paa dette Omraade udfoldede man, under Hensyn til at de paagældende ved
deres Indtræden i Wehrmachtsgefolge havde underkastet sig de tyske militære
Straffebestemmelser, ikke særlige Bestræbelser for at opnaa Sagernes Overgivelse
til danske Myndigheder og Paadømmelse ved dansk Ret. De idømte Straffe var
iøvrigt som Regel heller ikke ekstraordinært strenge.

Som berørt i Redegørelse I , Side 186 ff., var den Virksomhed, Statsadvokaten i
1940 og 1941 havde maattet udfolde med Hensyn til Anholdelse og Internering og
eventuel Udsendelsa til Tyskland af tyske Emigranter, i alt væsentligt afsluttet, saa
ledes at der i den heromhandlede Periode kun forekom ganske enkelte Tilfælde af
denne Art. I Agril 1943 krævede den tyske Befuldmægtigede overfor Udenrigs
ministeriet Internering af de herværende amerikanske Statsborgere"). Efter sted
fundne Forhandlinger"), hvorved man opnaaede Undtagelse for visse Kategorier under
Forudsætning af, at de erhvervede dansk Statsborgerret inden den 30. Juni 1943, blev

l) Kap. 20. 2) A. nr. 19. 3) Kap. 2.



230

det endelige Resultat, at 17 Amerikanere krævedes interneret inden den ~5. April
1943, hvilket gennemførtes ved Statsadvokatens Foranstaltning.

Om Statsadvokatens Afdelings Samarbejde med Abwehrstelle særlig med
Henblik paa Faldskærmsagenter henvises til Afsnit III. De i Redegørelse I, Side
184 ff. omtalte Per.sonforespørgsler fra Abwehrstelle og andre tyske Myndigheder
besvaredes som hidtil, og deres Antal voksede stadig. Besvarelsen af en Forespørgsel
om, hvorvidt Nina Andersen var Jødinde, gav Anledning til en Klage fra det social
demokratiske Partiraad til Justitsministeren over, at der var søgt indhentet Oplys
ninger herom ved. Henvendelse til den paagældendes Slægtninge. Efter den derved
givne Anledning blev Personalet instrueret om, at Forespørgsler af denne Art burde
forelægges Afdelingens Ledelse, inden dl'! ønskede Oplysninger blev tilvejebragt, og
der rettedes herefter ikke Henvendelse til andre end de omspurgte Personer selv,
der blev gjort bekendt med, at de ikke behøvede at udtale sig. Statsadvokaten søgte
endvidere ved Forhandling med de tyske Myndigheder at opnaa, at Forespørgsler af
denne Art som Hovedregel blev fremsat skriftligt, og i alle Tilfælde med Angivelse
af, i hvilken Anledning de ønskede Oplysninger søgtes. Helt at nægte Politiets Bi
stand i disse Sager ansaa Udenrigsministeriet ikke for hensigtsmæssigt, idet det dels
i mange Tilfælde vilde være i de paagældende danske Statsborgeres egen Interesse,
at Racespørgsmaalet blev oplyst, og dels vilde en fuldstændig afvisende Holdning
næppe være politisk heldig. Man maatte fra dansk Side søge at undgaa enhver Ting,
der maatte kunne virke som et Irritationsmoment og derved direkte eller indirekte
medvirke til at provokere Jødespørgsmaalets Rejsning her i Landet.

De Arbejdsnedlæggelser og de Uroligheder, der fandt Sted i Juli og August
1943, skal ikke omtales nærmere her. De affødte naturligvis en Række Sager, der
faldt indenfor Statsadvokatens Omraade, og Statsadvokaten maatte 'Personlig deltage
i en Del af de af disse Uroligheder flydende Forhandlinger. Der kan saaledes henvises
til Bilag 141) , 212) og 223) vedrørende Forhandlingerne i Anledning af de den 6. og
7. Juli 1943 stedfundne Uroligheder i København. Under Urolighederne i Odense i
August 19434) var Statsadvokaten selv til Stede for at deltage i Bestræbelserne for at
tilvejebringe normale Forhold.

Maalt ved sin Betydning for den politiske Udvikling i Landet var den centrale
Del af Statsadvokatens Afdelings Virksomhed i hele den omhandlede Periode dog
de Sager, der omtales nedenfor i Afsnit III, først og fremmest Sabotagesagerne.

Om forefaldende Sabotagetilfælde skulde saavel Abwehrstelle som Gesandt
skabet straks underrettes, jfr. den som Bilag 23 vedlagte Skrivelse af 7. August 1942
fra Dr. Stalmann til Departementschef Eivind Larsen"). I alle Sager, der angik den
tyske Værnemagts Interesser, skulde som anført i Redegørelse I den tyske Krigsret
underrettes, inden der rejstes Tiltale, og efter Dommen om dennes Resultat. Drejede
det sig om Personer, der havde været anholdt til tysk Undersøgelsesfængsel, krævedes
endvidere Underretning til Gesandtskabet om Behandlingen af saadanne Sager, og
det krævedes, at der forud for Afsigelsen af en Dom fandt en Drøftelse Sted med
Gesandtskabet om Sagen, jfr. den som Bilag 24 vedlagte Skrivelse af 5. Februar 1943
fra den Befuldmægtigede til Statsadvokaten"). Det sidstnævnte Krav opfyldtes langt
fra altid. Om alle Domme over Sabotører krævede den Befuldmægtigede ligeledes
Underretning ved Tilsendelse af Domsudskrift"), jfr. Bilag 25.

Som nævnt ovenfor i Afsnit I maatte Statsadvokaten i en Række Tilfælde
anholde danske Statsborgere, der blev afgivet til txsk Undersøgelsesfængsel, eller

1) A. nr. 78. 2) A. nr. 367. 3) A. nr. 368. 4) Ber, IV A. nr. 93. 5) A. nr. 110.
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udlevere danske Statsborgere, der var anholdt og hensad i dansk Fængsel, til tysk
Undersøgelsesfængsel. De enkelte Tilfælde omtales nedenfor i Afsnit III. Her skal
blot fremsættes nogle almindelige Bemærkninger om den i disse Tilfælde anvendte
Fremgangsmaade. I den i Justitsministeriets ovenfor i Afsnit I omtalte Cirkulære
skrivelse af 6. Marts 19431

) , Bilag 8, er antydet de Grunde, af hvilke man fra dansk
Side ikke vilde nægte at medvirke til Anholdelse til tysk Undersøgelsesfængsel:
Frygten for, at Tyskerne saa selv vilde afhente de paagældende, .uden at danske
Myndigheder havde Kendskab dertil eller Føling dermed, og den almindelige Rets
usikkerhed, som vilde blive Følgen heraf, samt den Omstændighed, at man derved
vilde afskære sig fra at forhandle om de enkelte Sagers Paadømmelse ved dansk
Domstol, idet man ikke vilde blive underrettet om deres videre Forløb. Dertil kom,
at man ikke alene ikke vilde blive underrettet om de enkelte Sagers Forløb, men vilde
blive afvist, hvis man henvendte sig med Forespørgsel om en Sag, under Henvisning
til, at man havde afslaaet at beskæftige sig med Sagen, og at Nægtelse af Medvirken
eventuelt kunde faa langt videregaaende Følger. Som det videre hedder i Cirkulære
skrivelsen, søgte man stadig ved Forhandling at opnaa, at Undersøgelser og Paadøm
melser kunde overgaa til dansk Politi og danske Domstole, og protesterede i de
enkelte Tilfælde. Det blev tilkendegivet de paagældende, at Anholdelsen blev foretaget
til Foranstaltning for den tyske Krigsret paa dennes Ansvar og efter tyske Regler.

Cirkulæreskrivelsen gør ingen Sondring mellem de Tilfælde, hvor den paa
gældende krævedes udleveret efter at være anholdt af dansk Politi og hensat i dansk
Varetægtsfængsel, og de Tilfælde, hvor Anholdelsen skete paa tysk Forlangende,
saaledes at den paagældende straks krævedes afleveret til tysk Undersøgelsesfængsel.
Principielt var der heller ingen Grund hertil, men praktisk gjorde der sig en vis
Forskel gældende. I den omhandlede Periode var det først de førstnævnte Tilfælde
- »Udleveringstilfældenec - der gjorde sig gældende. Det principielle Standpunkt
var her, at man fra dansk Side protesterede imod Udleveringen og følgelig ikke
vilde medvirke til den. Man vilde altsaa lade Tyskerne selvom at afhente de paa
gældende, omend man ikke ligefrem med Magt vilde modsætte sig Afhentningen.
Undtagelsesfrit er denne Fremgangsmaade dog ikke blevet anvendt. Det er fore
kommet, at de paagældende er blevet udleveret af Fængselsvæsenet, og det er ogsaa
forekommet, at Politiet har udtaget Varetægtsfanger af Fængslet og overført dem
til tysk Undersøgelsesfængsel. De praktiske Ulemper, der for de danske Myndigheder
og undertiden vel ogsaa for de paagældende eller Medfanger kunde være forbundet
med at lade Tyskerne afhente dem, har ført til, at den Frømgangsmaade, der prin
cipielt blev anset for den rigtige, er blevet fraveget, og det principielle Standpunkt,
don skulde udtrykke, er derved blevet tilsløret. Der har paa dette Omraade foreligget
en Kompetencestrid mellem Fængselsfolkene og Politifolkene, idet man fra begge
Sider gerne saa sig fritaget for det ubehagelige Hverv. Ud fra det principielle Syns
punkt, at der var Tale om en Afhentning, maatte det være Fængselsvæsenet, som
var til Stede ved Udleveringen. Men det er klart, at der, naar man ikke vilde mod
sætte sig Udleveringen med Magt, rent praktisk maatte blive Tale om en vis positiv
Medvirken, Aabning af Døre, Udpegning af de paagældende o. s. v. Hovedvægten
maatte derfor ligesom i den anden Gruppe af Tilfælde - »Anholdelsestilfældenec 
ligge i den fremsatte Protest. Protestens Form var meget varierende. I nogle Til
fælde blev der afgivet en skriftlig Protest, eventuelt dikteret til en Protokol. I andre
Tilfælde blev Protesten blot fremsat mundtlig dels af de paagældende Fængsals-

1) A. nr. 88.
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eller Politimænd, dels af Statsadvokaten over for Krigsretten eller Abwehrstelle
samt fra Justitsministeriet eller Udenrigsministeriet over for det tyske Gesandtskab
i Forbindelse med løbende Forhandlinger om Spørgsmaalet i Almindelighed eller i
det enkelte Tilfælde. Det er klart, at det for den enkelte anholdte ofte kunde komme
til at tage sig ud, som om der kun skrømtvis blev protesteret eller overhovedet ikke
blev protesteret. Det er muligt, at det vilde have været at foretrække, om man havde
anvendt en mere ensartet formel Fremgangsmaade i alle Tilfælde. Nogen virkelig
Forskel vilde det dog næppe have gjort; naar man ikke kunde modsætte sig Af
hentning med Magt, hvilket - bortset fra at Modstanden ikke vilde kunne gennem
føres - vilde have slaaet Grunden bort under de igangværende Forhandlinger,
maatte det i Virkeligheden være af mindre Betydning, undtagen for saa vidt angik
det Indtryk, det kunde gøre paa den fængslede selv, paa hvilken Maade Protesten
blev fremført, saavel som hvorledes Udleveringen fandt Sted. Den Protest, der blev
fremført over for underordnede Funktionærer, som kom for at hente de paagæl
dende, kunde næppe paaregnes at gøre nogen større Virkning. Vægten maatte lægges
paa den Protest, der over for de overordnede Myndigheder fremsattes af Stats
advokaten og af Justitsministeriet og Udenrigsministeriet. Hertil bidrog naturligvis
i høj Grad den Omstændighed, at det ikke blev ved en enkelt Udlevering eller en enkelt
Anholdelse. Det er klart, at naar Protest er fremsat flere Gange uden at være taget
til Følge, har den Protest, der fremsattes i et nyt Tilfælde, ikke samme Kraft som
første Gang, den blev fremsat, og gør heller ikke samme Virkning. Ingen af Parterne
kan frigøre sig for Bevidstheden om, at Protesten er en Formalitet. Men det var
naturligvis dog af Betydning, at denne Formalitet blev iagttaget i hvert enkelt
Tilfælde.

Naar dansk Politi efterkom tysk Krav om at foretage eller medvirke til An
holdelse af danske Statsborgere, der straks blev hensat i tysk Undersøgelsesfængsel,
maatte Protesten herimod nødvendigvis blive endnu mindre virkningsfuld, idet den
ikke som i de fornævnte Tilfælde kunde understreges symbolsk, ved at de paagæl
dende blev afhentet af de tyske Myndigheder; ogsaa her maatte Hovedvægten lægges
paa den af de overordnede Myndigheder over for de overordnede tyske Myndigheder
fremsatte Protest.

For de Arrestanter, der hensad i dansk Fængsel sigtet for en Handling, der
faldt ind under Statsadvokaten for særlige Anliggenders Omraade, var naturligvis
de sædvanlige Regler for Varetægtsarrestanter gældende').

Den 26. Oktober 1942 krævede Generalen imidlertid i en Skrivelse"), der ved
lægges i Oversættelse") som Bilag 26, en vidtgaaende Isolering af Personer, der havde
gjort sig skyldig i skadelig Virksomhed over for den tyske Værnemagt. Under
Hensyn til den fremsatte Truselom, at omgaaende Overførsel af Varetægtsarrestan
terne vilde blive nødvendig, hvis de danske Love ikke havde tilstrækkelig Hjemmel til
Imødekommelse af de stillede Krav, udsendte Statsadvokaten foreløbig pr. Fjern
skriver Ordre herom og senere en Cirkulæreskrivelse til samtlige Politimestre'),
hvoraf Afskrift vedlægges som Bilag 27. Den saaledes etablerede Særordning, for
hvilken der strengt taget ingen Hjemmel var, blev praktiseret i saa snævert Omfang,
som man ansaa det for forsvarligt, men maatte naturligvis anvendes i praktisk talt
alle Tilfælde, hvor der forelaa Sabotage. Naar Dom var afsagt i første Instans,
ansaa man det ikke længere for nødvendigt at opretholde Isolationen.

l) rr-, dog A. nr. 325. 2) A. nr. 326. 3) Originalen findes ikke. 4) A. nr. 327.
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Behandlingen af de anholdte, der var hensat i tysk Undersøgelsesjængse;/,t),
havde Statsadvokaten ingen Mulighed for at kontrollere. Ret hurtigt blev det ahnin
deligt, at paarørende til de anholdte henvendte sig til Statsadvokaten for at opnaa
Bistand i Spørgsmaalet om de fængsledes Behandling. Statsadvokaten kunde imid
lertid kun rette Forespørgsel og Henstillinger til de tyske Myndigheder, og det
beroede paa disses Forgodtbefindende, hvad han kunde faa oplyst. Der fremkom 
med Rygter om Forholdene i Tyskland og i andre besatte Lande som Baggrund
- hurtigt Forlydende om, at Danske i den tyske Afdeling af Vestre Fængsel havde
været udsat for daarlig Behandling eller ligefrem Mishandling, Forhandlingerne
om dette Spørgsmaal maatte man paa Grund af den dermed forbundne Risiko gaa
til med Forsigtighed. Man kunde ikke vente at faa oprigtigt Svar paa en direkte
Forespørgsel derom, og det maatte anses for betænkeligt at afhøre de Personer,
der fra tysk Fængsel var overført til dansk Fængsel, om hvorvidt de havde været
utilfredse med lThhandlingen i den tyske Afdeling. Det kunde bl. a. medføre, at det
fremtidig blev vanskeligere at faa Varetægtsfanger overført eller tilbageført til
dansk Fængsel. Af Hensyn til de enkelte maatte man ogsaa undgaa at røbe overfor
Tyskerne, hvorfra Oplysningerne stammede. Statsadvokaten nøjedes derfor med at
samle de Oplysninger, som fremkom fra de paagældendø selv paa eget Initiativ
under Afhøringer. En Redaktør, der havde været fængslet i Sagen vedrørende »De
frie Danskes, oplyste, at han i de første Dage af Bit Ophold i den tyske Afdeling ikke
havde faaet Adgang til at vaske og barbere sig eller skifte Tøj. Forhørslederen
havde sagt, at han vilde faa Adgang dertil, saasnart han begyndte at tilstaa. Ved
et privat Arrangement med en tysk Fangevogter var det lykkedes ham atter at blive
barberet. En kvindelig stud. med., der var fængslet for at have lejet en Lejlighed,
som skulde stilles til Raadighed for eftersøgte Kommunister, havde intet at udsætte
paa den Behandling, hun selv havde faaet, men hun havde siddet i Celle sammen
med 3 kvindelige Kommunister, der alle sammen med hende var overført til dansk
Fængsel. Den ældste af disse havde fortalt, at hun i 5 Uger havde hensiddet i Mørke
celIe i Anledning af, at hun ikke vilde tilstaa, at hun havde huset Aksel Larsen. De
to andre Damer havde været Genstand for haardhændet Behandling fra det tyske
Politis Side ved Anholdelsen, da de nægtede at opgive deres Navne, idet de var
blevet kastet ind mod en Væg og var blevet kylet ind i en Mørkecelle, hvor de havde
faaet Lov at ligge 2 Nætter uden noget at dække sig med og kun med en Briks at
hvile paa. Mørkecellen fik kun Lys gennem en lille Aabning helt oppe ved eller i
Loftet. Fængselspersonalet kunde ikke tilkaldes, hvorfor Arrestanterne maatte for
rette deres Nødtørft, naar de blev tilset i Anledning af Maaltiderne. Den nævnte
stud. med., der gjorde rent paa Gangen, havde en Dag, da Døren til Mørkecellen stod
aaben, set Aksel Larsen sidde derinde. Kommunelærerinde Inger Merete Nordentoft
havde fra sin Celle hørt, at en Person blev sparket og ømmede sig og kastede op.
Hun havde opfattet, at en Soldat havde sagt: »Saadan en Spion«, og var ængstelig
for, at det kunde dreje sig om den svenske Statsborger Staf, der havde boet hos
hende. Hun vidste, at han sad paa samme Gang. Arrestanterne i Hartvel-Sagen og
Sagen fra Glumsø, Redegørelse I, Side 177, havde i maanedsvis ikke været i Forhør,
den Gang de blev fremstillet i Københavns Byret efter at være ført tilbage til dansk
Jurisdiktion. Til en af dem var det udtrykkeligt blevet sagt, at han nu kunde blive
siddende, til han opgav Navnet paa andre Personer, der kom sammen med hans
to Medfanger. Knud Petersen havde i næsten et halvt Aar hensiddet i Kastellet uden

1) Kap. 41.
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at modtage noget Besøg og kun med Adgang til at skrive til sin Hustru paa Vestre
Fængsel højst uregelmæssigt. Kun een Gang havde han været i Bad. Kosten var
uregelmæssig, hans Adgang til frisk Luft ligeledes, han havde væsentlig levet af
Rugbrød og kold Kaffeerstatning. Hans daglige Smørration udgjorde 5 gr. En Ar
restant, der var lidende af Mavesaar, var under Arrestopholdet hos Tyskerne blevet
syg af Lidelsen og overført til det tyske Lazaret paa Frederiksberg Hospital, hvor
han blev anbragt i et Kælderrum med Stengulv. Det blev foreskrevet ham, at han
skulde holde Diæt, men han kunde end ikke taale Maden paa Hospitalet. Efter
Tilbageførelsen til Arresten blev han undersøgt af en anden Læge, der erklærede,
at han godt kunde taale fuld Kost, og det fik han derefter. Statsadvokaten havde
efter Anmodning fra den fængsledes paarørende flere Gange rettet Henvendelse til
den tyske Krigsret, og der var blevet lovet Forbedring af Forholdene. En kvindelig
kommunistisk Kurer var i de første 2 Døgn efter sin Anholdelse blevet anbragt i
Mørkecelle. Under et Forhør, der lededes af Kriminalkommissar Span, havde denne
foreholdt hende, at hvis hun ikke fortalte Sandheden, vilde han være nødt til at
anholde hendes Forældre og Søster saml en Broder, der opholdt sig paa Hospitalet.
Da hun paany erklærede, at hun ikke kunde forklare andet end, hvad hun hidtil
havde forklaret, tilkaldte Span en tysk Kriminalmand, og i den fængsledes Paahør
gav han Ordre til samme Aften at anholde hendes Forældre og Søster samt hendes
syge Broder. Det blev dog ikke iværksat. En mandlig kommunistisk Kurer, hvis
Straf af Byretten blev anset for udstaaet ved Varetægtsfængsel, oplyste. at han, da
han blev anholdt den 6. November 1942, led af Følger af Gigtfeber og derfor be
helvede Lægebehandling. Han havde under Arrestopholdet, først faa Dage før han
overførtes til den danske Arrest, været tilset af en Læge, og hans Tilstand var derfor
nu stærkt forværret. En anden Kommunist, der førtes tilbage til dansk Fængsel den
22. Februar 1943 efter en Maaned at have opholdt sig i den tyske Afdeling, var
lidende af perniciøs Anæmi og havde under sit Arrestophold hos Tyskerne ikke faaet
Lov til at tage den Medicin, der var. en Betingelse, for at han kunde befinde sig
nogenlunde. Han havde iøvrigt ogsaa været med i Mørkecelle ca. 14 Dage fra sin
Anholdelse. En Kvinde, der var lidende af Nyrebækkenbetændelse, var blevet sendt
paa Gaardtur i 10° Kulde ud An Overtøj, og der var fremsat Trusler imod hende for
at faa hende til at indvirke paa Manden. Man vilde sende ham til Tyskland. Hun
selv vilde ogsaa blive sendt til Tyskland, og eventuelt vilde man arrestere hele Fami
lien . Rendes Ægtefælle havde i 3 Uger været hensat i Mørkecelle og var ligeledes
gjort til Genstand for Trusler; hans Forældre og andre paarørende vilde blive arre
steret, han vilde ingen Breve faa, han var truet med at faa en høj Straf, med at
blive sendt til Hamborg o.s.v. Man skulde nok faa sbrækket det ud af ham«. En
kvindelig Bogtrykker fra Hundested, som havde trykt »I:and og Folke, var syg af
Pande- og Kæbehulebetændelse, da hun blev anholdt, og ogsaa hun var jaget ud
paa Gaardtur i Frost uden Overtøj og havde i 3 Uger været uden Kam og Sæbe.
Hun var ligeledes blevet truet med at blive sendt til Tyskland - der var endog an
givet en bestemt Afrejsedato - og med at miste Hovedet.

Der var altsaa Tale om en haardhændet Behandling, som navnJig syge Men
nesker vilde lide under, endvidere om alvorlige Trusler, som ikke vilde blive anvendt
under dansk Forhør, og som under de givne Omstændigheder var egnede til at frem
kalde Frygt, men om egentlig Mishandling eller Tortur var der, efter hvad der var
fremkommet, ikke Tale . .
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Spørgsmaalet blev af Departementschef Eivind Larsen og senere af Justits
ministeren forsigtigt taget op over for Kanstein. I Juni 1943 fortalte en Mor, der
havde besøgt sin Søn i den tyske Afdeling af Vestre Fængsel, at hun syntes, at han
saa daarlig ud og frøs. Han havde paa Forespørgsel fortalt, at han »havdø været
i Erigidairene. Moderen blev afhørt, fordi det ad anden Vej var kommet Politiet
for Øre, at Sønnen skulde have været anbragt i et Fryserum med 5° Kulde i 24 Ti
mer. Moderen vidste intet herom. Hun anmodede om, at de tyske Myndigheder ikke
maatte faa Kendskab til hendes Forklaring. En Fader, hvis Søn sad i den tyske
Afdeling af Vestre Fængsel, skrev i et Brev til Ekstrabladet, at de fængslede blev
udsat for Tortur, idet de blev indsat nøgne i et Køleskab. Yed Politiets Afhøring af
ham viste det sig, at det kun var noget, hans Datter havde hørt, og han havde ingen
nærmere Kendskab dertil. Senere opgav han Navne paa de to, som skulde have
været udsat for den omtalte Behandling, og som nu var løsladt. De blev afhørt, og
ingen af dem havde været udsat for Tortur af den nævnte Beskaffenhed, men den
ene af dem havde den 18. Maj fra Kl. 131/2 til 18 siddet i en mørk Celle i den tyske
Afdeling i bar Skjorte uden Undertøj eller Strømper og Fodtøj. Han havde haft en
Meningsuoverensstemmelse med den vagthavende Soldat og havde derefter hængt en
Karklud, som benyttedes til Rengøring i Cellen, op for Kighullet, saa at Soldaten
ikke kunde se ind. Det var altsaa som disciplinær Foranstaltning, at han havde
været udsat for den . omhandlede Behandling. Han havde været meget forkommen
af Kulde. Spørgsmaalet hlev paany bragt frem for Kanstein i en Samtale den 22.
Juni 19431) , jfI'. vedlagte Bilag 28.

Knud Aage Nielsen fra Vestbanevej forklarede, efter at han var dømt ved
tysk Krigsret og derefter overført til dansk Fængsel, at han efter de indledende for
Tyskerne ikke tilfredsstillende Forhør var blevet truet med, at man havde Midler
til at faa ham til at tale, og med, at han den følgende Dag vilde blive sendt med en
Fangetransport til Tyskland, hvor man ikke brugte at skyde Fangerne, de blev
enten hængt eller halshugget. Efter Afhøringen var han blevet ført til en Mørke
celle, frataget sit Tøj, dog beholdt han Undertøjet, Sko og Strømper, og iført en blaa
Fangedragt af Drejl. Han blev belagt med Haandjern og var iført disse Dag og Nat
de følgende 3 Døgn. Bar var lukket for Varmen til Cellen, saa han frøs baade om
Dagen og om Natten. Briksen var ikke forsynet med Madras, der var ingen Tæpper,
han maatte forrette sin Nødtørft i Cellen i en utæt Potte. Efter 3 Døgns Forløb blev
han afhørt, og han blev her energisk gennemexamineret og truet med, at de Perso
ner, der var kommet til hans Lejlighed, ikke vilde blive løsladt, før han havde
tilstaaet.

Det Indtryk, Statsadvokatens Afdeling havde af Behandlingen af Danske
i tysk Varetægtsfængsel her i Landet før 29. August 1943, stemmer meget godt med
de Forklaringer, som er blevet afgivet efter Kapitulationen. De Personer, der blev
anholdt som Følge af Winthers Angiverier til Tyskerne, jfr. nedenfor Afsnit III,
S. 269 ff., har saaledes ikke været udsat for alvorligere Overlast. Nogle af dem har dog
faaet enkelte Lussinger, og een af dem udtaler kun, at han ikke har været udsat for
ondartet Tortur. Det indtil 29. August 1943 eksisterende Samarbejde med det danske
Politi har utvivlsomt afholdt Tyskerne fra Anvendelse af de endnu mere haardhæn
dede Forhørsmetoder, der senere blev taget i Brug. Paa den anden Side er der
næppe heller Tvivl om, at Tyskerne ved deres mere paagaaende Afhøringer, Anven-

l) A. nr. 388.
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delse af Trusler og Løfter om Begunstigelser (Rygetilladelse, Læsetilladelse) - set
i Fårhold til det særlig ubehagelige Fængselsophold - ofte fik mere ud af de fængs
lede, end de vilde have tilstaaet overfor danske Myndigheder.

Den Forskel i Resultaterne, der bl. a. beroede paa den tilstedeværende For
skel i Behandlingen i dansk og tysk Undersøgelsesfængsel, var man naturligvis op
.mærksom paa fra tysk Side, og det medvirkede til at forøge Antallet af Tilfælde,
i hvilke Fanger krævedes overført - i hvert Fald for et Stykke Tid - til tysk Un
dersøgelsesfængsel. Det er klart, at man ikke kunde og ikke vilde ændre Behand
lingsmaaden i dansk Undersøgelsesfængsel for derved at faa Mulighed for at forøge
Politiets Resultater og følgelig opnaa større Sandsynlighed for at bevare de fængs
lede i dansk Undersøgelsesfængsel. Man kunde i denne Retning ikke gaa videre end
at henstille til de paagældende at rykke ud med, hvad de vidste over for det danske
Politi, for at der ikke skulde opstaa Risiko for, at de krævedes udleveret af Tyskerne.

En anden Grund til at det ikke var muligt at øge Politiets Resultater var den,
at det ikke for Politiet var muligt at opnaa de dertil fornødne Oplysninger. Det
gælder om mange Forbrydelser, men det gælder i ganske særlig Grad om Sabotage
handlinger og lignende, at de kun kan opklares, hvis Politiet faar den fornødne
Bistand fra Befolkningen, der er i Stand til at give Oplysninger, som kan lede paa
Sporene af Gerningsmændene, men jo længere Besættelsen varede, jo vanskeligere
blev det for Politiet at faa de nødvendige Oplysninger, ikke mindst efter at man fra
tysk Side var begyndt at overtage Sager til Paadømmelse ved tysk Krigsret. Efter
at Tyskerne efter den 29. August havde overtaget den politimæssige Undersøgelse
i disse Sager, anvendte de med Held Stikkere' inden for Modstandsbevægelsens
Rækker; som det vil ses nedenfor i Afsnit III, havde de allerede inden 29. August
1943 i et vist Omfang anvendt denne Fremgangsmaade. Dansk P'oliti har derimod
ikke betjent sig deraf. Selvfølgelig har Politiet som omtalt i Redegørelse I modtaget
adskillige Oplysninger og Meddelelser, for en stor Del anonymt,angaaende illegal
Virksomhed. I nogle Tilfælde har der ogsaa været udsat Dusører for saadanne Op
lysninger. Udlovning af Dusører for Paagribelse af Gerningsmanden til en Forbry
delse, som det anses for magtpaaliggende at faa opklaret, er noget sædvanligt under
'a lmindelige Forhold. Naar man under Besættelsen i nogle Tilfælde udsatte Dusør
for saadanne Oplysninger angaaende illegale Handlinger, var det ikke saa meget,
fordi man derved haabede at forøge Chancen for Opklaring - faktisk regnede man
ikke med nogen stor Mulighed for at faa Oplysninger fra andre end den Kreds af
Personer, som ogsaa uden udlovet Dusør vilde henvende sig til Politiet derom 
som fordi man derved haabede og faktisk ogsaa opnaaede at afværge voldsomme
Reaktioner fra tysk Side, At man - med samme Formaal - i visse Tilfælde, hvor
Dusør blev udlovet, virkelig ansaa det for magtpaaliggende, at de efterlyste blev
paagrebet eller den begaaede Forbrydelse opklaret, er paa den anden Side uom
tvisteligt.

En Dusør paa 1000 Kr. blev udlovet, da der Natten til den 1. Februar 194·2
havde fundet en Demonstration med en Sprængbombe Sted paa Kultorvet udfor
D.N.S.A.P.s Kontor. Det var her Københavns Opdagelsespoliti, ikke Statsadvokatens
Afdeling, som udlovede Dusøren. I Februar 1942 blev der endvidere udlovet en
Dusør paa indtil 5000 Kr. for Oplysninger, der kunde føre til Paagribelse af de
Faldskærmsmænd, der i December 1941 var blevet landsat her i Landet. Man var,
som det vil fremgaa af Fremstillingen i Afsnit III, fra tysk Side meget opsat paa
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Paagribelsen af disse Faldskærmsfolk og paa Politiets Medvirken i Eftersøgnings
arbejdet. Som en Følge af Christmas Møllers Flugt til England i Maj 19421) herskede
dPI' den største Ophidselse hos Tyskerne, en Ophidselse, som blev yderligere forøget,
da den anholdte Borch-Johansen flygtede Lørdag den 30. Maj 1942, da han under
Ledsagelse af en Kriminalbetjent var paa Besøg paa sit Kontor. I den Meddelelse"),
der af Justitsministeriet blev udsendt den 1. Juni 1.942 om Christmas Møllers og
Boreh-Johansens Flugt, blev der derfor for Oplysninger, der kunde føre til Borch
Johansens Paagribelse, udlovet en Dusør paa indtil 5000 Kr. at udbetale efter Ju
stitsministeriets nærmere Bestemmelse. Oplysningerne kunde gives til Statsadvo
katen for særlige Anliggender eller nærmeste Politimyndighed. Man havde anset det
for hensigtsmæssigt samtidig med Meddelelsen om Flugten at kunne give Tyskerne
Meddelelse om, at der vilde blive udsat en Dusør af den nævnte Størrelse. Ud fra
samme Synspunkt blev der ogsaa udsat Dusør for Oplysninger, der kunde føre til
Opklaring af en Del af de Brande, der i August 1942 indledte Sabotagens Tiltagen
og fremkaldte betydelig Ophidselse hos Tyskerne. I den den 1. Februar 1943 af
Udenrigsministeriet i Forstaaelse med Justitsministeriet gennem Udenrigsministe
riets Pressebureau udsendte officielle Meddelelse") om Organisationen» Frit Danmarks
og Deltagerne i dennes Arbejde udlovedes for Oplysninger, der kunde føre til Paa
gribeise af Mogens Fog og Redaktør Ole Kiilerich, en Belønning paa 5000 Kr. for
hver. Meddelelse kunde ogsaa i dette Tilfælde gives til Statsadvokaten for særlige
Anliggender paa Politigaarden eller til nærmeste Politimyndighed, og der inde
holdtes Signalement i Meddelelsen. Baggrunden for, at der i dette Tilfælde blev
udsat Dusør, var den, at Mogens Fog var forsvundet Natten før han efter tysk For
langende skulde anholdes, og at Kiilerich ligeledes havde været i Stand til at for
svinde i 'ride. Fra tysk Side var man meget opsat paa disse to Mænds Anholdelse.
Tyskerne havde gennem Afhøringen af Aksel Larsen") faaet Oplysning 'Om, at de
havde Forbindelse med Faldskærmsagenter. Denne Oplysning kendte det danske
Politi paa daværende Tidspunkt ikke. Da der senere i Februar 1943 fra tysk Side
blev truet med, at tyske Krigsretter vilde overtage Sabotagesagerne, og at der vilde
blive afsagt Dødsdomme, som man maatte regne med vilde blive fuldbyrdede, søgte
man fra dansk Side paa forskellig Maade") at dæmme op herfor ved Tilsagn om For
anstaltninger"), der vilde blive truffet imod Sabotagen. Man nævnte herunder en
offentlig Henvendelse til Befolkningen, som derigennem skulde blive tilbøjelig til at
yde Politiet Bistand, og som en yderligere Ansporing hertil nævnte man Udsættel
sen af en meget stor Belønning, maaske 20.0Q0--30.ooo Kr. Kanstein, overfor hvem
dette Forslag blev fremsat, erklærede sig enig i, at det vilde være en god Foran
staltning. Dette var Baggrunden for den af Statsadvokaten for særlige Anliggender
underskrevne den 20. Februar 1943 daterede Efterlysning, der faa Dage senere ind
rykkedes i den københavnske Dagspresse, i hvilken der blev udlovet Dusør paa ind
til 25.000 Kr. for Oplysninger, der kunde føre til Anholdelse af 5 navngivne Sabo
tører, af hvem Fotografi blev indrykket samtidig.

Senere har der paa tilsvarende Maade været udlovet Dusør for Paagribelse
af andre Sabotører, saaledes f. Eks. Eigil Larsen og en Kommunelærer Andersen
fra Odense. Som Beroligelsesmiddel over for Tyskerne viste Udlovelsen af Dusører
sig i det hele effektiv. De var vant til at anvende meget høje Dusører 'Og lagde Vægt
paa, at saadanne blev udlovet. Det viste sig bl. a. ogsaa, da de som ovenfor omtalt
i Anledning af en falsk Anmeldelse fra en tysk Telefondame, om at der var begaaet

1) Bel'. IV afsnit F. 2) Bel'. IV A. nr. 73. 3) A. nr. 72. 4) A. nr. 297. 5) A. nr. 146-148.
6) A. nr. 149.
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et Voldtægtsforsøg over for hende, krævede, at der skulde udsættes en Dusør paa
10.000 Kr. for Oplysninger, der førte til Opklaringen. I Marts 1943 oplyste Ty
skerne, at de underhaanden havde faaet Meddelelse om, at en Arbejder, der var be
skæftiget paa Dansk Aluminiums-Industri, som havde .været Genstand for Sabotage,
skulde være i Stand til at give Oplysninger i Sagen, men angivelig holdt dem tilbage
overfor Politiet, »weil fiir die Ermittlung der Tater seitens der Polizei keine Belohn
ung ausgesetzt worden iste 1) . Den paagældende havde faktisk ingen Oplysninger, men
af Henvendelsen fremgaar det, hvilken Betydning man tillagde det fra tysk Side,
at Dusør blev udsat.

Det var et ubehageligt 'Hverv for de Politimænd, der arbejdede i Statsadvo
katens Afdeling, at skulle forsøge at paagribe de Landsmænd, der modarbejdede den
tyske Værnemagt ud fra Følelser overfor denne, som de paagældende Politimænd
delte. Saalænge der ikke var praktisk Tvivl om, at de paagældende skulde stilles
for dansk Ret og straffes i Overensstemmelse med dansk Lovgivning, faldt det dog
ikke vanskeligt at se, at dette Politiarbejde maatte ske i Overensstemmelse med de
straks efter 9. April 1940 trufne Aftaler ot den af Regeringen førte Politik, og var
en Betingelse for Realiseringen af denne Politiks Formaal.

Vanskeligere blev det, naar det, der krævedes af Personalet, var Anholdelse
direkte til tysk Undersøgelsesfængsel eller Anholdelse til dansk Fængsel med Ud
sigt til, at de paagældende senere blev forlangt udleveret til tysk Undersøgelses
fængsel. Den Række Anholdelser til tysk Fængsel, som kulminerede i Løbet af
November Maaned 1942, medførte betydelig Uro indenfor Politifolkenes Rækker.
Forhandlingerne med Tyskerne om Jurisdiktionsspørgsmaalet havde hidtil ikke
kunnet fremmes i videre Omfang paa Grund af den som Følge af Telegramkrisen
opstaaede Situation, men var nu umiddelbart forestaaende. I Forstaaelse med J ustits
ministeriet fremsendte Statsadvokaten den 1. December 1942 til Ministeriet en Rede
gørelse") for den stedfundne Udvikling. Med denne Redegørelse blev ogsaa Politi
kerne gennem Nimandsudvalget gjort bekendt, og Redegørelsens Indhold kom derved
ud i videre Kredse, saaledes at det navnlig blev almindelig bekendt, at der nu hensad
80 danske Statsborg-ere i tyske Fængsler her i Landet. I Redegørelsen fremhævede
Statsadvokaten efter en Gennemgang af de efter den 9. April stedfundne Forhand
linger og Udviklingen i de første 2 Aar, at den senest stedfundne Udvikling var af
en saadan Karakter, at han og Afdelingens Personale maatte anse det for en uom
gængelig Betingelse for det fortsatte Arbejde med disse Sager, at den fra .tysk Side
indledte Kurs blev lagt om, saaledes at den politimæssige Undersøgelse paany i
Overensstemmelse med de oprindelige Aftaler blev overladt til det danske Politi og
Paadømmelsen til danske Domstole, som det hidtil havde været Praksis. Han gen
nemgik derefter de enkelte Tilfælde , hvorom Justitsministeriet i hvert enkelt Til
fælde i Forvejen havde faaet Indberetning. Paa dette Tidspunkt var 9 dømt ved tysk
Krigsret, og der var af Generalen truffet Bestemmelse om, at 2 af de dømte, der var
idømt henholdsvis 5 og 10 Aars Tugthus, skulde afsone Straffen i tysk Straffean
stalt. Statsadvokaten fremhævede særlig, at det var ubetinget nødvendigt, at denne
Bestemmelse blev omgjort, saaledes at Straffene kunde afsones i dansk Fængsel,
idet han gjorde gældende, at den afskrækkende Virkning, som denne Bestemmelse
var tænkt at skulle have, utvivlsomt langt opvejedes derved, at den i Befolkningen

1) I Oversættelse: »fordi der fra Politiets Side ikke er blevet udlovet nogen Beløn
ning for UdfindeIsen af Gerningsmanden.« 2) A. nr. 66.
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føltes som en saadan Rystelse af Retsbevidstheden og Retssikkerheden, at den sna
rere kunde befrygtes at give Anledning til Demonstrationer, derunder Sabotage
handlinger, end at afskrække fra dem. De 71 Personer, der hensad i tysk Varetægts
fængsel her i Landet, faldt i 2 Grupper, nemlig 1) Tilfælde, i hvilke den politimæs
sige Undersøgelse var sket ved det danske Politi, hvorefter Krigsretten havde ønsket
at overtage den videre Behandling, 2) Tilfælde, hvor Anholdelsen havde fundet Sted
direkte til tysk Fængsel til Foranstaltning for den tyske Krigsret. I Statsadvokatens
Skrivelse fremhævedes under denne Gruppe navnlig en Række Tilfælde, i hvilke
Kommunister var anholdt efter tysk Begæring og afleveret til tysk Fængsel, uden
at man havde faaet fornøden Oplysning om, hvad Sigtelsen mod de paagældende
gik ud paa. Nogle af dem maatte vel anses for sigtede for Sabotage, men i flere Til
fælde havde man end ikke Formodning om, hvad Sigtelsen gik ud paa; adskillige
af disse Personers Tilknytning til det kommunistiske Parti maatte a:nses for meget
tvivlsom. I meget kraftige Vendinger understregedes den vidtrækkende Betydning
af, at det opnaaedes, at danske Statsborgere ikke blev ført til Tyskland til Afsoning,
at der blev bremset kraftigt op for den nye Tendens til, at Krigsretten overtog Un
dersøgelsen og Paadømmelsen i Sager af den Art, der tidligere var paadømt ved
danske Domstole, og hvis Paadømmelse ved dansk Domstol havde været en Forud
sætning for Vedtagelsen, navnlig af Lov Nr. 14 af 18. Januar 194f1), og at der blev
tilvejebragt en Form for det danske Politis Medvirken i disse Sager, der ikke som
den, der nu anvendtes, uhjælpelig kompromitterede Politiet overfor Befolkningen
og kunde gøre ubodelig Skade ved Forrykkelse af Befolkningens Bevidsthed om at
være Borgere i en Retsstat. Krigsretsdommene, hed det videre, og Bestemmelsen
om Straffens Afsoning i Tyskland havde været af betydelig Virkning i Befolkningen,
ikke alene afskrækkende, for i saa Henseende havde de næppe større Virkning paa
den lille Gruppe af eventuelle Sabotører o. lign., men i langt videre Kredse, Kredse,
der loyalt sluttede op om Regeringens Politik, fordi disse Bestemmelser føltes som et
Slag mod deres Retsbevidsthed. Det fremhævedes ogsaa, at Oplysninger og Tilstaa
elser i flere Sager var afgivet til det danske Politi, overfor hvilket sigtede og Vidner
havde udtalt sig i Tillid til, at Oplysningerne var forbeholdt danske Myndigheder,
og at Sagen vilde blive paadømt ved dansk Ret. Naar de følte sig skuffede, vilde det
blive stedse vanskeligere for Politiet at faa Oplysninger. Redegørelsen sluttede med
en indtrængende Anmodning til Justitsministeriet om straks at optage Forhandlin
ger med de tyske Myndigheder om Redressering af den nye Kurs, man var slaaet
ind paa, idet Statsadvokaten betonede, at han og hans Personale ikke ønskede at
bære Ansvaret for at fortsætte Samarbejdet efter de hidtil fulgte Hetningslinier, saa
fremt der ikke i den allernærmeste Fremtid skete Ændring paa de Punkter, han
havde fremhævet i Redegørelsen. Det var stærke Ord, der var anvendt i denne Rede
gørelse, hvis Formaal var dels at give Udtryk for den Uro, der var til Stede hos
Personalet, og gøre Justitsministeriet bekendt dermed, dels at give Justitsministeriet
Impulser til og Argumenter til den Forhandling, der skulde optages med de tyske
Myndigheder. Fm-handlingerne bragte vel en Bedring, men ikke nogen fuldstændig
Tilbagevenden til den hidtidige Praksis. Naar Statsadvokatens Personale og dot.
Politimandskab, der iøvrigt arbejdede med disse Sager, dog mente at burde fort
sætte, skyldtes det for en Del, at man regnede med derved at kunne »redde« i hvert
Fald en Del af de anholdte, der, naar de kom under dansk Jurisdiktion, kunde slippe
If,pd at afsone Fængselstraffe, afsagt af danske Domstole, her i Landet, og dels og

l) Kap. 18.
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navnlig, at man indsaa, at det vilde være urigtigt af Politiet paa dette Omraade at
føre sin egen Politik. Man maatte - hvor ubehageligt det end kunde være - gen
nemføre den Politik, som var Regeringens, og udføre det Hverv, som var paalagt
denne Del af Politiet. Man vilde med Rette have kunnet rette Bebrejdelser mod
Politiet, hvis det havde sført privat Udenrigspolitikc ved at nægte at medvirke i
Behandlingen af Sabotagesager.

At forøge Politiets Indsats og dets Resultater var imidlertid under diss»
Omstændigheder ikke gørligt. Politifolkene var tidligere end mange blandt Befolk
ningen, og i højere Grad, gennem deres Arbejde kommet i Berøring med illegale
Kredse. Dette i Forbindelse med, at Tyskerne i stigende Omfang selv overtog Be
handlingen af de Sager, i hvilke Politiet fra først af havde gjort et Arbejde, begun
stigede i stigende Grad Tvivl om Holdbarheden af den førte Politik og Betimelig
heden af at fortsætte Virksomheden i Samarbejde med tysk Militær, Der er ikke
Tvivl om, at Politiet, om det havde haft Hjertet med i Arbejdet, kunde have virket
mere effektivt overfor Sabotagen, end Tilfældet var. Ingen vil vel bebrejde Politiet
det nu, og ogsaa dengang forstod utvivlsomt Regering og Rigsdag Politiets vanske
lige Stilling og bifaldt den usikre Mellemvej, man valgte at gaa. Den Opgave paa den
one Side at virke tilstrækkeligt effektiv til at sikre, at Jurisdiktionen blev paa dan
ske Hænder, og paa den anden Side at fare med Lempe over for Landsmænd, var
imidlertid - hvor det drejede sig om disse alvorligere Sager - i Virkeligheden
uløselig. Resultatet maatte derfor blive, at Jurisdiktienen stadig mere gik over til
Tyskerne,
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III.

Kampen for Bevarelse "af Jurisdiktionen paa danske Hænder.

I det følgende foretages en Gennemgang af en Del af de Enkeltsager, der i
den omhandlede Periode fra August 1942 til 29. August 1943 har været behandlet
af Statsadvokatens Afdeling eller i Provinsen under Statsadvokatens Ansvar inden
for hans Embedsomraade. Samtlige1

) Tilfælde, i hvilke danske Statsborg-ere anholdt
i det omhandlede Tidsrum i Forbindelse dermed paa noget Tidspunkt har været ud
leveret til Tyskerne til Undersøgelsesfængsel eller er blevet stillet for tysk Krigsret,
er refereret, med Undtagelse af de Tilfælde, i hvilke de paagældende hørte til Wehr
machtsgefolge og er dømt for almindelige borgerlige Forbrydelser eller lignende.

[øvrigt er det selvsagt ikke muligt at omtale aUe behandlede Sager. Udeladt
er d-erfor navnlig alle Sager angaaende Fornærmelser, Sammenstød med tyske Sol
dater og lignende, det vil sige Voldssager, de fleste Sager angaaende Udgivelse og
Udbredelse af illegale Skrifter og kommunistisk Virksomhed m.v. Der er derimod
medtaget alle de vigtigere Tilfælde af Sabotagesager o. lign., der er paadømt ved
dansk Domstol. For at kunne give et sammenhængende Billede af de enkelte Sagers
Udvikling maa man give Afkald paa at give en jævn i Tidsfølge fremadskridende
Fremstilling, der placerer samtidige Hændelser ved Siden af hinanden, ligesom den
almindelige politiske Situation som Baggrund for de enkelte Hændelsesfo-rløb kun
antydningsvis kan skitseres. Det kan ikke undgaas, at visse Sammenhæng herved
ikke tilstrækkelig tydeligt bliver fremdraget, men paa den anden Side vilde Frem
stillingen ellers blive meget uoverskuelig med Hensyn til Gangen i de enkelte Sager.
Der maa derfor til Supplering af det følgende henvises til foreliggende mere kort
fattede Fremstillinger og til de mere almindelige Bemærkninger foran i Afsnit I og .
II. Saavidt muligt er dog den kronologiske Rækkefølge bevaret, saaledes at de en
kelte Sagen skildres i den Rækkefølge, i hvilken Politiet første Gang har beskæftiget
sig med dem. Brud paa denne rent kronologiske Linie gøres med Hensyn til Sagerne
angaaende »De frie Danskes, Sagerne vedrørende Faldskærmsagenter og Bistand
til disse og Sagerne vedrørende de Kommunister, der - i nærmere eller fjernere
Forbindelse med Anholdelsen af Aksel Larsen - har været i tysk Undersøgelses
fængsel. I Forbindelse med den sidste Gruppe Sager omtales ogsaa Sagerne ved
rørende Stifterne af »Frit Danmarks, Professor Chiewitz m. fl.

Skønt Fremstillingen gælder Tiden indtil den 29. August 1943 er dog den
principielle Linie, hvorefter der gives en sammenhængende Redegørelse for de en
kelte Sagers Udvikling, gennemført ogsaa ud over denne Dato, hvilket maa haves
i Erindring, naar man af Fremstillingen ønsker et Billede af, hvad der skete inden
den 29. August 1943.

1) Enkelte saadanne Tilfælde refereres dog ikke her, men i Redegørelsen for Tiden
fra 29. August 1943 til 19. September 1944for at anskueliggøre Overgangstidens Vanskeligheder.
31
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I Sommeren 1942 var det endnu i første Række de illegale Skrifter, man fra
tysk Side interesserede sig for, jfr. Redegørelse I, Side 176-177.

Det er der kortelig omtalt, at det danske Politi i Juni 1942 anholdt en Bog
trykker i Glumsø'), der havde trykt ioFrit Danmarks, og nogle af hans Medhjælpere,
samt at disse senere blev krævet udleveret til tysk Jurisdiktion. Politiet havde fun
det frem til Bogtrykkeriet i Glumsø. I Bogtrykkeriet anholdtes Bogtrykkeren og
dennes Broder, der hjalp ham, og med Udgangspunkt i de ved Ransagningen i Bog
trykkeriet forefundne Oplysninger blev endvidere en i Næstved boende Kommunist,
Knud Petersen, anholdt. Den tyske Krigsret, som ikke var underrettet om disse
Anholdelser, der fandt Sted den 22. Juni 1942, anmodede i en Skrivelse af 9. Juli
19422

) , der vedlægges som Bilag 29, om Oplysning om, hvad der var det danske Politi
bekendt med Hensyn til det illegale Skrift »F'rit Danmark«. Efter at være blevet
gjort bekendt med Sagen meddelte Krigsretten den 15. Juli") , at Generalen havde
bestemt, at Sagen skulde behandles af tysk Krigsret. Krigsrettens Skrivelse af 15.
Juli vedlægges som Bilag 30. Statsadvokaten protesterede over for Krigsretten og
anmodede Justitsministeriet om i Forening med Udenrigsministeriet at optage Sagen
til Forhandling med Gesandtskabet, hvilket ogsaa skete. Krigsretten krævede imidler
tid en meget hurtig Afgørelse. Med Hensyn til den Form, hvorunder der protestere
des imod Kravet om Udlevering, som blev fastholdt fra tysk Side, henvises til Stats
advokatens Skrivelse af 18. Juli 19424

) og en Notits af Fængselsinspektør Waagensen
af samme Dat0 5

) , Bilag 31 'Og 32. De to Bogtrykkere blev løsladt af Krigsretten den
29. Juli, og i Begyndelsen af Februar 1943 blev Knud Petersen samt dennes Hustru,
Grete Petersen og en Mand ved Navn Efraim Hansen, som begge var blevet anholdt
den 22. Juni 1942, ført tilbage til dansk Fængsel. Ved Københavns Byrets Dom
af 26. Marts 1943 blev Bogtrykkeren og hans Broder idømt Fængsel i henholdsvis
2 og 1 Aar for bl. a. at have trykt Nr. 3 (Juninummeret) af »Frit Danmark- og
Knud Petersen for Overtrædelse af Kommunistloven ved Fremstilling og Fordeling
af bl. a. »Land og Folke og »Gry« idømt Fængsel i 1 Aar. Hans Hustru og Efraim
Hansen blev begge frifundet.

I Redegørelse I, Side 177, er det ligeledes omtalt, at en Bogtrykker, Hartvel,
der var anholdt af det danske Politi, sigtet for at have fremstillet et Nummer af
»Frit Danmark- den 14. August 1942 blev udleveret til tysk Undersøgelsesfængsel
efter bestemt tysk Krav. Først den 2. Februar 1943 blev Hartvel ført tilbage til
dansk Jurisdiktion; han blev ved Københavns Byret den 19. April idømt Fængsel i
4- Maaneder. Han havde ikke været i Forhør hos Tyskerne siden den 20. August
1942. Naar Hartvel var blevet anholdt af det danske Politi, skyldtes det, at Stats
advokaten den 20. Juni 1942 fra Krigsretten havde modtaget en skriftlig Anmodning
om at foretage en Undersøgelse til Ildfindelse af Trykkestedet af »Frit Danmark
Nr. 4. Den foretagne Undersøgelse førte til Hartvels Bogtrykkeri.

I en vis Sammenhæng med de nævnte Sager stod ogsaa de nedenfor omtalte
Anholdelser.

Den 24. September 1942 fremsatte den tyske Krigsret telefonisk Anmodning
om, at der den 25. September maatte blive stillet Kriminalpolitimænd og 2 Motor
vogne til Raadighed for Krigsretten til Hjælp ved Anholdelsen af 2 danske Stats
borgere. Det kunde ikke oplyses, hvad Sagen drejede sig om, da det var militære

1) .A. nr. 65. 2) A. nr. 136. 3) A. nr. 137. 4) A. nr. 138. 5) A. nr. 139.
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Hemmeligheder. Statsadvokaten fik dog ved personlig Henvendelse til vedkommende
Krigsretsdommer i Fortrolighed oplyst, at Sagen drejede sig om Udbredelse af
»kommunistiske Hetzskrifter«, og fik ogsaa oplyst Navnene paa de paagældende
danske Statsborgere, en Tjener og en Mejerist. Anholdelserne fandt Sted den føl
gende Bag og blev foretaget af danske Kriminalpolitimænd i Forbindelse med en
tysk Politimand fra Geheime Feldpolizei, De anholdte blev afgivet henholdsvis til
Kastellet og den tyske Afdeling paa Vestre Fængsel. Den 29. September meddelte
den samme Krigsretsdommer, Dr. Klinghart, at der i Gilleleje skulde være en Cen
tral for Fordeling af kommunistisk Propaganda, og anmodede om Bistand til Hjælp
ved Anholdelse af en Mand ved Navn Sørensen i Gilleleje. Det viste sig at være den
80-aarige Kommunesekretær, der var Fader til den tidligere anholdte Mejerist. Han
blev trods sin høje Alder anholdt, men blev dog løsladt samme Dag og den følgende
Dag transporteret hjem af det danske Politi. Tjeneren og Mejeristen blev begge over
ført til dansk Fængsel den 2. Februar 1943, og Mejeristen blev løsladt 2 Dage efter;
der blev ikke rejst Tiltale mod nogen af dem.

Den 19. Oktober 1942 anmodede Kriegsgerichtsrat Dr. Klinghart om Bistand
til Anholdelse den fø}gende Morgen af en stud. med. i København. Den paagældende
blev anholdt og afleveret til den tyske Afdeling i Vestre Fængsel; han erklærede, at
han ikke vidste, hvorledes de Aftryk, Matricer og Rester af Farvestof, der var
fundet i Kælderen i hans Forældres Hus, var kommet der, og nægtede at have nogen
Forbindelse med Fremstillingen af »Frit Danmarks. Hans Moder forklarede som
Vidne, at hun en otte Dages Tid i Forvejen havde fundet den paagældende Pakke
paa Gaden uden for Huset og havde taget den med ind; da hun saa, at det var gam
melt Papir, havde hun henkastet den i Kælderen for at brænde den under Vaske
kedelen. Sønnen blev derefter løsladt samme Dag, som Anholdelsen havde fundet Sted.

I Tiden efter den 26. Juni 1942 havde der været forøvet Brandstiftelse eller
Forsøg paa Brandstiftelse i talrige Virksomheder, der arbejdede for eller benyttedes
af den tyske Værnemagt. Der blev benyttet ensartede Brandbomber, der efter Eks
perters Opfattelse maatte betegnes som dilettantiske. Den tyske Værnemagt var
stærkt interesseret i disse Brandstiftelser, der blev bl. a. sendt to Kriminalpolitifolk
fra Berlin, der var Eksperter i Sabotage, til København, hvor de havde Lejlighed
til at studere Brandbomberne. Den 15. August 1942 udsendte Statsadvokaten en
fortrolig Meddelelse til samtlige Politimænd i Danmark med Oplysning om Brandene
og med Indskærpelse af Agtpaagivenhed samt Udlovning af Dusør. Natten mellem
den 18. og 19. August 1942 fandt der Brandstiftelse Sted i to Tilfælde paa Tømmer
pladser, hvor der forarbejdedes Barakker til den tyske Værnemagt og i en halv Snes
Tilfælde hos nazistiske næringsdrivende i København. Der benyttedes hertil Benzin
flasker, delvis iblandet Olie. Natten mellem den 20. og 21. August blev der kastet
Bomber mod Banske Bryggeri-, Brænderi- og Mineralvandsarbejderes Forbunds
bygning paa H. C. 0rstedsvej og mod D.S.U.'s Ungdomshjem i Lundtoftegade. Bom
berne var af tysk Fabrikat. Politiet havde konkrete Holdepunkter for Mistanke om,
at disse Attentater eller nogle af dem var forøvet af Medlemmer af D.N.S.A.P., eller
at disse ihvertfald havde nærmere Kendskab dertil. Anholdelsesgrundlag forelaa
der ikke. Den eneste Mulighed for at faa Sagen opklaret vilde være en omfattende
Ransagning paa D.N.S.A.P.'s Partikontorer m.v. Efter den Stilling Gesandtskabet
kort forinden havde indtaget over for Statsadvokat Kjalke i Anledning af, at der
var rejst Tiltale,mod nogle Medlemmer af D.N.S.A.P.'s Ungdomsbevægelse D.N.S.U.,
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som havde gjort sig skyldig i Hærværk i en Række Tilfælde, i hvilke hjemmelavede
Bomber var benyttet, kunde man ikke gaa til et saadant Skridt uden i Forvejen at
have gjort Spørgsmaalet til Genstand for Drøftelse med de tyske Myndigheder.
Disse blev derfor gjort bekendt med det fremkomne og ønskede derefter selv at
skride til Undersøgelse i Sagen, Undersøgelsen blev overdraget til Major Drescher,
og denne lod med det danske Politis Bistand foretage Anholdelse af godt en halv
Snes Nationalsocialister, der hensattes i tysk Undersøgelsesfængsel. De blev løsladt
efter kort Tids Forløb, og Krigsrettens Undersøgelse endte resultatløst den 4. Sep
tember 1942. I det hele henvises til den udførlige Omtale i den med Justitsministe
riets Skrivelse af 14. August 1945 til den af Folketinget under 15. Juli 1945 ned
satte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45 fremsendte Redegørelse angaaende
Aarsagen til og Baggrunden for Svaret den 14. September 1942 paa Frits Clausens
aabne Brev og dennes Bilag B og C.')

Iøvrigt var det fra September 1942 navnlig »De frie Danskes, der var Gen
stand for Tyskernes Interesse. .

Den 4. September 1942 blev Politikommissær Odmar om Aftenen kaldt til
Dagmarhus. Her var Oberregierungsrat Stalmann, Major Drescher og Hauptmann
Rothe til Stede.

Major Drescher meddelte, at Der Befehlshaber der deutschen Truppen in
Diinemark havde beordret, at der næste Morgen tidlig skulde anholdes 6 danske
Statsborgere. Sagen skulde behandles ved den tyske Krigsret af Drescher, og der
kunde ikke i Øjeblikket gives nærmere Oplysninger.

Der anmodedes om, at 6 danske Kriminalpolitimænd med 6 Motorvogne
maatte være parat paa Politigaarden den 5. September 1942 Kl. 5.30. 6 tyske Politi
mænd vilde da møde med nærmere Ordrer.

Paa Forespørgsel om, hvilke danske Personer det drejede sig om, svaredes, at
det kunde man ikke oplyse. Paa Forespørgsel om, hvad Sigtelsen gik ud paa,
svaredes, at det drejede sig om Fornærmelse mod den tyske Værnemagt, men at det
var en meget alvorlig Sag, og yderligere Oplysninger var det ikke Politikommissær
Odmar muligt at opnaa,

Departementschef Eivind Larsen og Statsadvokat Hoff blev underrettet og
sanktionerede, at Anmodningen skulde efterkommes.

Naar man mente at maatte imødekomme 'denne Begæring til Trods for, at de
paagældende skulde anbringes i tysk Undersøgelsesfængsel, skyldtes det, dels at
man som nævnt i den af Major Drescher behandlede Undersøgelse mod en Række
danske Nazister paa tilsvarende Maade havde foretaget saadanne Anholdelser til
tysk Fængsel, saaledes at en Protest nu var taktisk vanskelig, dels at man ved at
medvirke haabede at kunne opnaa, at Sagen kunde paadømmes ved dansk Ret, og
at man gerne vilde bevare Føling med dens Udvikling. Havde man nægtet at deltage
i Anholdelserne, vilde man fra tysk Side have foretaget dem paa egen Haand, og
Følgen var blevet, at man var uden Føling med Udviklingen i denne Sag, men
ogsaa, at det kom til et Brud, som kunde faa Følger ogsaa for andre Sager og mu
ligvis hidføre den Etablering af et større tysk Politiapparat her i Landet, som man
hidtil havde undgaaet. Man kunde vel henvise til, at der var truffet Aftale om, at
Anholdelser skulde foretages af dansk Politi, og eventuelle anholdte anbringes i
danske Fængsler; kort efter at man - naar det drejede sig om danske Nazister 
uden Protest var gaaet med til at gøre Brud herpaa, var Tidspunktet ikke egnet til

1) A. nr. 360.



245

stift at holde paa Overholdelsen af denne Regel, som Tyskerne jo iøvrigt ikke re
spekterede. Paa et ret tidligt Tidspunkt blev det iøvrigt antydet, at man havde For
nnodning om, at Medlemmer af det .danske Politi var implicerede i Sagen.

Den 5. September 1942 anholdtes derefter af danske og tyske Politimænd
i Forening 4 danske Borgere, deriblandt Olaf Valdemar Michael Hanøl, som alle
blev afleveret i den tyske Afdeling af Vestre Fængsel. Der blev fra tysk Side givet
Besked om, at der skulde ransages hos dem efter det illegale Skrift »De frie Danskes.
Efter 3-4 Dages Forløb blev to af de paagældende, der i hvert Fald kun havde
periferisk Forbindelse med -De frie Danske- og var forvekslet med andre Personer,
løsladt. Hanøl blev løsladt den 9. September 1942. Man vidste dengang ikke, hvad
man nu ved, at Hanøl, der blev dræbt den 30. April 1945, var Efterretningsmand
for Studienrat Dr. Wiische og af denne havde faaet den Opgave at søge Indpas i
»De frie Danske-s Kreds for at skaffe Oplysninger. Det blev dog under Sagens
Behandling klart, at Tyskerne havde en eller flere Stikkere inde i »De frie Danske-,
og en Formodning om, at Hanøl var den ene, kunde bygges paa en Udtalelse i de
Politiet senere overgivne tyske Optegnelser af Major Drescher. Det hed nemlig heri,
at en anden senere anholdt, der var i Stand til at kunne nævne Navnene paa de
4 den 5. September 1942 anholdte, kun kunde have erfaret Hanøls Navn ved For
ræderi fra Politiets Side, idet han kun var »Banden« bekendt under Navnet Victor
Hansen. Det er nu oplyst, at Hanøl i sit Forsøg paa at skaffe sig Indpas hos :o De
frie Danske« havde haft Bistand af Arvid Waltenstrøm, der val' udgivet for en
Direktør Larsen, der var villig til at yde økonomisk Støtte til Bladet, og som paa
en Restauration til dette Formaal havde udbetalt 1000 Kr. (som han havde mod
taget gennem Hanøl). Kredsen havde imidlertid faaet klaret Waltenstrøms Iden
titet og nærede Mistillid til ham. Den saaledes truende Opdagelse har sikkert været
~arsag til, at man fra tysk Side ikke turde vente længere med at slaa til.

Foruden de 4 anholdte eftersøgtes endnu en 5. Person ved Navn Bech, der
imidlertid var taget paa Cykletur og ikke vendte tilbage.

Den 7. September 1942 anmodede Major Drescher om, at Undersøgelse maatte
blive foretaget med Hensyn til en Person, der antagelig hed Svend Olsen eller Svend
Christensen, og af hvem der gaves Signalement, og som muligvis havde Forbindelse
med en Frk. Erslev, der var ansat ved Politiken, samt en anden Person, der ogsaa
maaske kunde være ansat ved Politiken og muligvis benyttede Navnet Toft Nielsen
som Pseudonym. Undersøgelsen var resultatløs. Frk. Erslev blev dog efter tysk
Begæring anholdt samme Dag og hensat i Vestre Fængsels tyske Afdeling.

Den 9. September begærede Majnr Drescher Bistand til Ransagning forskel
lige Steder i København, hvori Majoren selv og tre andre Tyskere deltog. De var nu
naaet frem til nogle af de rigtige Adresser, nemlig Carl Holm, Sonny Nielsen og
Svend Erik Hammer, alle ansat ved Politiken. Ved Ransagningerne tog Tyskerne en
Del Papirer i Forvaring. Den 10. September anmodede Majqr Drescher om, at de tre
nævnte Personer, Bech og endnu en Person (Jensen) maatte blive eftersøgt. Krigs
retten havde afsagt Anholdelsesbeslutning og havde fremskaffet Billeder af de paa
gældende; de blev efterlyst i D.P.E. Endvidere begærede Krigsretten anstillet Un
dersøgelse med Hensyn til en Lastbil, med hvilmen en Kurv og nogle Kufferter den.
5. September 1942 var flyttet bort fra Frk. Erslevs Lejlighed. Frk. Erslev havde over
fol' Tyskerne forklaret, at hun havde været med til at mangfoldiggøre :o De frie
Danske- i et Kælderrum i Koldinggade. Ved Ransagning her, foretaget af Dr.
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Wasche og en tysk Kriminalsekretår i Forbindelse med en dansk Kriminalbetjent
fandtes en Del Notater med Adresser, Telefonnumre m.v., der dannede Udgangs
punkt for den videre Undersøgelse, Efter tysk Begæring opnaaedes der Retskendelse
for Aflytning af Samtaler med en Del Telefoner, der efter det -saaledes oplyste til
hørte Personer, som maatte antages at staa i Forbindelse med de eftersøgte. Den
eftersøgte Jensen blev anholdt den 11. September 1942, men blev løsladt samme
Dag. Han flygtede kort efter til Sverige. En Ingeniør Brydesen og dennes Kom
pagnon Grosserer Jensen, i hvis Lokaler i Havnegade Papir m.v. til »De frie Dan
ske« midlertidig havde været opbevaret, blev afhørt af det danske Politi den 21.
September; Jensen blev anholdt og den 22. September afhørt paa Dagmarhus og
derefter løsladt. Indehaveren af en Budcentral, der havde besørget Borttransporten
til og fra Havnegade, blev anholdt den 25. September og løsladt den 28. September
1942. Skønt Brydesen var stærkt sbelastet« ønskede man fra tysk Side at lade ham
blive paa fri Fod for om muligt gennem ham at komme i Forbindelse med Hoved
mændene. Det lykkedes dog ikke, hvorimod man fandt frem til det Lokale, hvori det
meste af det tidligere i Havnegade opbevarede Materiale fandtes. Før Politiet med
virkede i denne Aktion, havde man over for Major Dreseber søgt at faa en Klaring
paa, om Sagen henhørte under den tyske Ret eller det danske Politi. Major Drescher
hævdede det Standpunkt, at Krigsretten under den af ham ledede Undersøgelse
havde anmodet Politiet om Udførelse af denne og andre Forholdsregler, og selv
følgelig maatte Personer, der ved Aktionen maatte blive anholdt, eller forefundne
Effekter stilles til Raadighed for Krigsretten, d.v.s. at eventuelle anholdte - even
tuelt efter at være blevet afhørt - efter nærmere Aftale i det enkelte Tilfælde 
hørte hjemme i Vestre Fængsel (tysk Afdeling) og senere for den tyske Krigsret.
Noget andet vilde det være, hvis Faldskærmsmanden Mogens Hammer skulde blive
paagrebet ved Aktionen. Han vilde ikke blive stillet for tysk Krigsret, men overladt
de danske Myndigheder, der ledede denne Undersøgelse (omend efter Direktiver fra
Abwehrstelle). Hvis det, naar Svend Erik Hammer blev paagrebet, skulde vise sig,
at han foruden Udgivelsen af »De frie Danske- ogsaa havde drevet Spionage,
kunde en Overførelse af ham til dansk Jurisdiktion senere tages under Overvejelse.

Den 2. Oktober 1942 havde Major Drescher fra en V-Mann faaet Meddelelse
om, at en vis Gilbert Nielsen, hvis Adresse var oplyst omtrentlig, skulde have For
bindelse med Carl Holm og sammen med denne og 6 andre havde til Hensigt at
rejse til Jyllands Vestkyst, hvorfra de skulde afhentes af en engelsk Vandflyve
maskine. Den af det danske Politi i denne Anledning efter Begæring foretagne Un
dersøgelse førte ikke til noget. Imidlertid var det fra anden Side over for Tyskerne
blevet oplyst, at Gilbert Nielsen ogsaa var i Forbindelse med en vis Jobansen, Mari
bovej 4, og var Medlem af Antijødisk Liga. Tyskerne begærede derfor Bistand til
Foretagelse af Ransagning den 6. Oktober 1942 paa Gilbert Nielsens og Johansens
Bopæle. Hos Gilbert Nielsen blev der ikke fundet noget. Han henviste til, at han
»stod i den modsattte Lejre, men blev dog anholdt. Hos Cajus Johansen blev der
i hans Frakkelomme og i andre Lommer fundet flere Notitser, der blev medtaget af
de to Tyskere, Wåsche og Erichsen, som var med, til Ransagningen. Blandt Papi
rerne var en Fortegnelse over forskellige Personer, som maatte antages at have For
bindelse med »De frie Danske- eller med Faldskærmsspringere. Efter en foreløbig
Afhøring foretaget af danske Kriminalbetjente blev de begge indsat i Vestre Fæng
sels tyske Afdeling. Der var nu kommet Gang i Sagen. Den 8. Oktober 1942 anholdtes
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to Personer til tysk Undersøgelsesfængsel, den 10. Oktober anholdtes en Tandlæge,
der dog blev løsladt allerede den 14. Oktober 1942. Efter at Dr. Wåsche havde
bragt i Erfaring, at en Politibetjent, Lindvang, havde været til Stede hos Tandlægen,
da en Plan om Flugt blev drøftet, blev han efter tysk Anmodning afhentet til Politi
gaarden, hvor de to Tyskere havde Lejlighed til at afhøre ham. Efter Afhøringen
erklærede de, at de efter Samraad med Gesandtskabet maatte kræve ham overført til
tysk Undersøgelsesfængsel, hvilket derefter skete - efter at man over for Gesandt
skabet havde protesteret derimod. Den 19. Oktober 1942 blev han løsladt. Endnu
en Politibetjent - Lyst Hansen -, der var Fætter til den eftersøgte Sonny Nielsen,
hvorom Dr. Wasche havde modtaget en »fortrolig Meddelelse- og som Tyskerne
mente havde givet Oplysninger fra Politiet til Sonny Nielsen, blev anholdt den 15.
Oktober 1942 og afgivet til den tyske Afdeling i Vestre Fængsel.

Den fortrolige Meddeler havde ogsaa oplyst, at den samme Politimand tele
fonisk skuld-e have videregivet. en Advarsel til Dronningensgade, da der nogen Tid
forinden paa Anmodning af Abwehrstelle skulde gennemføres en Ransagning efter
en hemmelig Radiosender' der.

I alt blev - iberegnet de ovennævnte - i Tiden indtil den 17. November 1942
anholdt 30 Personer i Sagen. De fleste af dem sad dog kun ganske kort Tid i Un
dersøgelsesfængsel - saaledes blev en løsladt samme Dag, en efter 4 Dage og 3 efter
en Uges, 2 efter knap og 1 efter godt en Maaneds Forløb. Enkelte implicerede blev
slet ikke anholdt, men blot afhørt.

Den 17. December 1942 blev 10 fængslede i denne Sag overført fra tysk til
dansk Fængsel. Herefter sad kun Frk. Erslev, Gilbert Nielsen og Cajus Johansen
hos Tyskerne. De to sidstnævnte blev ført tilbage den 28. December 1942 og 16. De
cember 1942, medens Frk. Erslev blev løsladt den 10. Februar 1943, efter at Sv.
Erik Hammer og Arne Bech var blevet anholdt den 8. Februar 1943. Den 11. Fe
bruar 1943 blev der afsagt Dom i Sagen. Dommen blev gjort til Genstand for Om
tale i en gennem Udenrigsministeriets Pressebureau udsendt Meddelelse'). Tolv im
plicerede idømtes Fængselsstraffe fra 60 Dage til 2 Aar. Tre Personer, der ved samme
Dom dømtes for Overtrædelse af Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 § 3 ved at have for
søgt at stille en af den ene af dem foretagen krigsteknisk Opfindelse (uden Værdi) til
Raadighed for England, blev anset med henholdsvis 21/2 og for to domfældtes Ved
kommende 1 Aars Fængsel. Fra tysk Side var man utilfreds med, at Hovedmændene
ikke var blevet dømt efter Lov af 18. Januar 1941 (Ørumloven), og Dommen ønske
des derfor anket for 7 domfældtes Vedkommende, hvilket efter Justitsministeriets
Bestemmelse skete direkte til Højesteret. Der henvises til Ugeskrift for Retsvæsen
1943 A p. 819--835.

Her skal kun gøres nogle Bemærkninger om Sagens Behandling. Som det
fremgaar af foranstaaende, skyldtes det Stikkermeddelelser til Tyskerne, at Sagen
kunde »rulles op- - naturligvis i Forbindelse med de anholdtes Forklaringer og det
forefundne skriftlige Materiale. Fra det danske Politis Side blev der ikke udfoldet
noget Initiativ, men kun handlet efter de fra tysk Side givne Direktiver, som Regel
saaledes at Tyskerne deltog i de ønskede Skridts Gennemførelse. Naar Sagen ad
skiller sig lidt fra de øvrige Sager, i hvilke anholdte blev afgivet til tysk Fængsel,
skyldes det, at denne Sag faktisk var den eneste, i hvilken der inden 29. August
1943 fra tysk Side blev foretaget en egentlig politimæssig Undersøgelse, hvorfor

1) A. nr. 150.
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der her blev Tale om at kræve Bistand til visse Efterforskningsskridt udover An
holdelserne, hvilket naturligvis maatte medføre, at de paagældende danske Politi
mænd i højere Grad var i Stand til at følge Sagens Udvikling, og at der for saa vidt
kunde synes at være Tale om et videregaaende Samarbejde med de tyske Myndig
heder end det, der ellers ydedes. En Følge af denne Forskel i Undersøgelsens Karak
ter var i denne Sag de mange kortvarige Anholdelser og Tilfælde, hvor sigtede for
blev paa fri Fod. De Anholdelser og andre Skridt, som det danske Politi medvirkede
til, blev foretaget af en Række af Afdelingens Personale, der blev beordret dertil.
To af Afdelingens Overbetjente fik dog - efter tysk Ønske - den Opgave at være
med i hele denne Sag og være Kontakt til Major Dreschers Folk. De paagældende
blev beordret til denne Tjeneste, som de var meget imod at blive udtaget til, og det
blev tilkendegivet dem, at det var en Selvfølge, at Afdelingens Ledelse havde Ansva
ret for de Skridt, de maatte foretage. Alle Spørgsmaal om Foretagelse af Skridt efter
tysk Begæring i Sagen blev iøvrigt forelagt Afdelingens Ledelse til Godkendelse.
Initiativet i Sagen udgik som nævnt udelukkende fra tysk Side. De paagældende
Politimænd bestræbte sig - som man kan se ved at sammenholde de tyske Rapporter
med de Rapporter, som blev optaget, efter at Sagen var overgivet til dansk Jurisdik
tion, og som dannede Grundlag for Sagens Behandling i Retten, for at fastlægge
de sigtedes Forklaringer paa en saadan Maade, at de med det givne Udgangspunkt
saa lidt som muligt belastede sig selv eller andre.

Frk. Erslev, der som nævnt sad fængslet hos Tyskerne til den 10. Februar
1943 og da blev løsladt, blev ved Københavns Byrets Dom af 28. Juni 1943 idømt
4 Maaneders Fængsel, der ansaas udstaaet.

Gilbert Nielsen og Cajus Johansen, der. tillige var implicerede i Faldskærms
springer-Sagen, jfr. nedenfor S. 258 f., idømtes ved Københavns Byrets Dom af 11.
Februar 1943 Fængsel i henholdsvis 8 og 6 Aar.

Sagen vedrørende »De frie Danske- var imidlertid ved den afsagte Dom
kun bragt til en foreløbig Afslutning. Tyskerne havde stadig saadanne Forbindelser
til denne Kreds, at der paa deres Foranledning kunde foretages yderligere An
holdelser.

Den 29. Januar 1943 anholdtes saaledes 3 Personer, der efter tysk Krav af
leveredes til tysk Fængsel, i Forbindelse med et Flugtforsøg til Sverrig. De havde
faaet at vide, at de skulde indfinde sig paa Toftegaards Plads for at træffe en bestemt
Person, og her blev de anholdt, idet Tyskerne 'var underrettet om det aftalte Møde
og havde foranlediget dansk Politi til at være til Stede og anholde dem, naturligvis
under tysk Ledsagelse. Det var Meningen, at de med Rutebil skulde tage til Hundige,
hvor man skulde sætte ud fra Kysten med en Fiskerbaad for at sejle til Sverrig.
Ved Anholdelsen var de i Følge med to tyske Emigranter, der blev bensat til For
anstaltning i Medfør af Fremmedlovens.§ 14. Fra tysk Side var det meddelt Politiet,
at Baaden ikke vilde være til Stede i Hundige. Den ene af dem, Lidegaard, blev
løsladt den 22. Februar 1943. Tyskerne havde faaet den Tanke, at han efter Løsladel
sen paany var i Forbindelse med illegale Kredse og havde i det hele taget stærk
Mistanke til ham. De hævdede, at han var en gammel Ven af Faldskærmsagenten
Rottbøl, og at ban i Forvejen havde været underrettet om Mogens Hammers Sen
delse til Danmark. Lidegaard sku1de ogsaa kende en vis Lawaetz, som var rømt i
Stockholm fra et Transportskib for at melde sig til det engelske Gesandtskab som
frivillig Krigsdeltager paa engelsk Side. Senere skulde det være blevet bekendt i de
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Kredse, der her i Danmark arbejdede sammen med de engelske Agenter, at Lawaetz
havde været tysk Agent.

Der kom imidlertid intet ud heraf, ej heller af den senere Anholdelse af Lide
gaard i Forbindelse med Anholdelserne paa Vestbanevej, jfr. nedenfor S. 304. Han
blev den 28. Juni 1943 ved Københavns Byret idømt Fængsel i 6 Maaneder for
sin Deltagelse i Udgivelsen af flere Numre af »De frie Danske c , paa hvilke han
tillige havde læst Korrektur, hvorhos han havde bistaaet ved Duplikeringen og
forfattet enkelte Artikler, samt for Overtrædelse af Fremmedloven ved Flugtforsøget.

Den anden ved denne Lejlighed anholdte, Johansen, blev overført til danske
Myndigheder den 12. Februar 1943 og løsladt samme Dag. Han blev ved Københavns
Byrets Dom af 22. Februar 1943 idømt Hæfte i 4 Maaneder for Overtrædelse af
Fremmedloven ved Flugtforsøget. Han ha~de ikke haft nogen nærmere Forbindelse
med »De frie Danskes. Den tredie ved samme Lejlighed anholdte, Petersen, blev
løsladt den 9. Oktober 1943 fra Vestre Fængsels tyske Afdeling.

De eftersøgte Svend Erik Hammer og Arne Bech blev anholdt samtidig den
8. Februar 1943. Det danske Politi var af Wåsche og Erichsen blevet underrettet
om, at Hammen nu var at træffe i Havnegade. Her var Erichsen og Wåsche allerede
til Stede, og man paabegyndte en Eftersøgning i den Ejendom, hvori Hammer men
tes at være gaaet ind. Imidlertid kom Hammer og Bech sammen for hurtigt at stige
ind i en Taxa, der var kørt frem; de blev anholdt og mod Protest udleveret til tysk
Undersøgelsesfængsel. Hammer blev den 5. Juli 1943 overført til Statsadvokatens
Afdeling og blev den 13. August ved Københavns Byret idømt 8 Maaneders
Fængsel med Fradrag af 187 Dage for at have understøttet Faldskærmsfolk,
udgivet illegale Blade og forberedt Flugt til Sverrig. Fra tysk Side krævede
man Dommen anket, o~ Anke skete ogsaa til Højesteret. Den 3. September
1943 blev han imidlertid paany anholdt af Tyskerne og indsat i Vestre Fængsel, hvor
han hensad indtil den 20. Januar 1944. Derefter blev han sendt til Koncentrations
lejren »Sachsenhausen«. Medens han i første Omgang hensad i den tyske Afdeling
paa Vestre Fængsel, blev han i omkring 1 Maaned anbragt i mørk Celle og uden
anden Forplejning end Vand og Brød. Wasche havde over for ham omtalt, at det
var en Mand ved Navn Diehl, som havde foranlediget Anholdelsen af ham og Bech.
Det er nu oplyst, at Diehl, der havde været ansat som Fotospecialist i Alfred Has
sings Boghandel i Politikens Hus, i Maj Maaned 1941 havde faaet Ansættelse som
Tolk og Fotospecialist under det tyske Gesandtskab. Han var af Kriminalsekretær
Erichsen og Regierungsrat Chantre blevet forespurgt, om han kendte Hammer, der
havde været paa Politiken, men det havde han nægtet. Han havde faaet forevist
et Fotografi af ham, og de havde sagt ham, at Hammer var efterlyst af de tyske
Myndigheder og det danske Politi, da han drev Spionage til Fordel for Englænderne
og stod i Forbindelse med Broderen, der vB;r Faldskærmsmand. Den nævnte Dag var
Hammer fra Badeanstalten »København« gaaet forbi Dagmarhus og med en Spor
vogn kørt til Kongens Nytorv, hvorfra han tog til Havnegade Nr. 53, hvor Redak- '
tionen af »De frie Danske- paa det Tidspunkt foregik. Diehl blev opmærksom paa
Hammer, da han stod og ventede paa en Sporvogn paa Raadhuspladsen, og fulgte
efter ham til Havnegade, hvorfra han meddelte Wasche, at han mente at være paa
Sporet af ham. Han fik Ordre til at blive paa Gaden, indtil Wåsche og det danske
Politiet kom, og derefter skete Anholdelsen som beskrevet. Bech blev overført til
dansk Fængsel den 15. Maj 1943 og blev ved Københavns Byrets Dom af 28. Juni
82
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1943 idømt Fængsel i 6 Maaneder. Han blev løsladt under Sagen og flygtede til
Sverige.

Den 5. Marts indfandt Dr. Wåsche og Kriminalsekretær Erichsen sig hos
Statsadvokaten og anmodede om Bistand. ,.De frie Danskes skulde blive trykt eller
være blevet trykt i Vestergade 12. 4 Kriminalpolitimænd ledsagede de 2 Tyskere til
Stedet, hvor de fik anvist en Lejlighed paa 3. Sal, der var benyttet af en juridisk
Manuduktør, stud. jur. Tschuriloff. Denne foreviste Lejligheden med Undtagelse af
et Værelse, der var aflaaset, og som han ikke havde Nøgle til. I dette Værelse fore
fandtes en Duplikator, ufærdige Eksemplarer af »De frie Danske- O.S.v. Tschuriloff
forklarede, at han havde givet en Mand ved Navn Aaby, der var ansat i Arbejdsmi
nisteriet, Lov til at benytte Værelset. Han havde haft en Anelse om, hvad der fore
gik, men ikke vidst det. Efter tysk Krav blev han mod Protest afgivet til den tyske
Afdeling i Vestre Fængsel. Aaby blev søgt i Arbejdsministeriet, hvor han havde
været ansat, og i Indenrigsministeriet, men han var sygemeldt og boede ikke læn
gere paa sin tidligere Bopæl. Den 27. Marts blev Tschuriloff ført tilbage til dansk
Fængsel, han havde da over for Tyskerne erkendt, at han havde været i Forbindelse
med Hammer og havde været fuldt ud klar over, hvad der skulde anbringes i hans
Værelse. Han blev ved Københavns Byrets Dom den 19. April 1943 idømt 6 Maa
neders Fængsel.

Aaby blev anholdt under følgende Omstændigheder: Den 17. April 1943 ind
fandt Wåschø sig og meddelte, at det maatte forventes, at Aaby den Dag vilde være
til Stede paa Restaurant »Parnas- i Lille Kongensgade, hvortil 2 Kriminalpoliti
mænd fulgte Wiische og Erichsen. Wåsche paaviste et Bord, hvor den paagældende
sad sammen med en Person ved Navn Ostenfeld. Den anden opgav at hedde Lam
mert, men viste sig at være identisk med den eftersøgte Aaby. Han blev afleveret
i Vestre Fængsels tyske Afdeling, hvorfra han blev løsladt den 9. Oktober 1943. Den
Lammert, hvis Navn Aaby angav som sit, blev anholdt under følgende Omstændig
heder: Wiische henvendte sig til Statsadvokatens Afdeling om Bistand ved Eftersøg
ning og Anholdelse af en Person ved Navn Igum, der var Kontorist i Arbejdsmini
steriets Beskæftigelseskontor, hvor han dog ikke blev truffet. Fra tysk Side vilde
man derefter søge ved Hjælp af en Arrestant at skaffe yderligere Oplysninger. Det
meddeltes derefter, at den paagældende nu var løsladt og vilde arrangere et Møde
med Igum paa Kongens Nytorv. Hun kom, Igum kom ikke. Man indfandt sig der
efter paa tysk Foranledning hos et Mellemled ved Arrangementet af Mødet, og hos
denne blev Lammert truffet i Besiddelse af 25 Eksemplarer af »De frie Danske«. De
paagældende blev anholdt; Mellemledet blev løsladt samme Dag, medens Lammert
efter tysk Krav og under Protest blev afgivet til Indsættelse 1 den tyske Afdeling
i Vestre Fængsel. Den 5. Juli blev han ført tilbage til dansk Fængsel og den 3.
August dømt ved dansk Ret til Fængsel i 3 Maaneder. Han var dansk Statsborger,
men havde over for Tyskerne forklaret, at han følte sig som Englænder, og at han
var engelsk født og ansaa sit danske Statsborgerskab som en ren Formalitet. Fra
tysk Side var man derfor inde paa, at han ikke vilde kunne løslades efter Straffens
Udstaaelse og rejste Spørgsmaal om en Konfinering, som dog ikke blev til noget.

Svend Jacobsen, der for at have huset Svend Erik Hammer, skaffet ham
Forbindelse med nedennævnte Fergsmann, hjulpet Bech med Duplikering og Ku
vertering og medvirket ved Borttransportering af Effekter fra Fergsmanns Kontor,
ved Københavns Byrets Dom af 28. Juni 1943 blev idømt Fængsel i 6 Maaneder,
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blev anholdt paa sit Arbejdssted i Hypothekbanken af dansk Kriminalpoliti ledsaget
af Kriminalsekretær Erichsen den 1. Marts 1943.

Fergsmann, der havde leveret Papir til »De frie Danskes, og i hvis Lokale
Skriftet en kort Tid var blevet duplikeret, blev ved Københavns Byrets Dom den
28. Juni 1943 idømt Fængsel i 6 Maaneder. Han havde været fængslet hos Tyskerne
fra den 18. Februar til den 5. Marts 1943.

. Den 11. Marts 1943 indfandt Dr. Wiische og Kriminulsekretær Erichsen sig
hos Statsadvokaten og meddelte, at de underliaanden havde erfaret, at Steinbecks
Roman »Maanen er skjulte og muligvis »De frie Danske- blev fremstillet duplikeret
i Østifternes Kreditforening af en derværende Assistent, Kruh6ffer. Kruh6ffer øn
skedes afhørt. Han erkendte, at han havde hjulpet 2 andre i Kreditforeningen an
satte med Duplikering af »Maanen er skjulte. Ved Ransagning hos ham blev der
ikke fundet noget mistænkeligt. Kruh6ffer blev paa tysk Forlangende anholdt og
afgivet til Vestre Fængsels tyske Afdeling. De to andre Funktionærer i Kreditfor
eningen, som var blevet afhørt, blev straks løsladt. Ved en senere foretagen Ran
sagning i et til KruhOffers Lejlighed hørende Loftværelse fandtes der forskelligt
Sabotagemateriel. Statsadvokatens Afdeling havde herefter intet med Sagen at gøre,
før det af Kruh6ffers Fader blev oplyst, at Sagen skulde paadømmes den 28. Juni
1943 af Gericht des Admirals. Kruh6ffer havde, oplystes det, været i Forbindelse
med en Sabotagegruppe, hvoraf nogle Medlemmer var flygtet til Sverrig med Sø
ridderen, jfr. nærmere nedenfor S. 299. Han havde saaledes staaet Vagt uden for
Frederiksgade 19, da nogle andre af Gruppens Medlemmer gik ind for at stikke TId
paa, og han havde været med til et Indbrud paa Polyteknisk Læreanstalt for at
skaffe Materiale til Sabotagehandlinger. Med »De frie Danske- havde han intet
haft at gøre. Han blev ved Dommen idømt Fængsel i 7 Aar. Straffen kom til Af
soning i dansk Fængsel.

I Forbindelse med Omtalen af »De frie Danske- kan det endnu være natur
ligt at nævne, at Gilbert Nielsen og Cajus Johansen den 30. Juni 1943 undveg fra
Politiet. De havde ønsket sig fremstillet for at faa Lejlighed til at takke de 2 Politi
mænd, der havde behandlet Sagen, da disse nu skulde forflyttes. Gilbert Nielsen
udtalte, at hans Moder var nervesvækket og led af Hjerteanfald, som havde givet
sig Udslag i, at hun, efter at have hørt Højesteretsafgørelsen i Sagen, var faldet
besvimet om i Haven og maatte bæres ind efter at have forslaaet sig temmelig slemt,
og han anmodede derfor om at maatte faa Lejlighed til at hilse paa sin Moder og
sin Fader, og ved denne Lejlighed vilde saa ogsaa Johansen gerne have Lov til at
sige Farvel. De to Politimænd udfulgte derefter de domfældte til Nielsens Forældres
Bopæl Kl. ca. 18, men Kl. 21.20 savnedes de, som umiddelbart forinden havde været
Nielsens Moder behjælpelig med Borddækning til Kaffedrikning i Haven. De havde
afgivet højtideligt Løfte om ikke paa nogensomhelst Maade at forsøge at undvige.
De blev eftersøgt og anholdt paany, Cajus Johansen den 30. Juli 1943 i Aalborg,
Gilbert Nielsen den 31. Juli i Færd med at tage med Toget til Jylland.

Ligesom Undersøgelserne vedrørende »De frie Danske- tog deres Begyndelse
den 4. September 1942, blev ogsaa Faldskærmsagenterne fra denne Dato rykket ind
i Centrum af Begivenhederne.

Forud herfor var gaaet visse Begivenheder og Forhandlinger med Ahwebr
stelle, 110m det findes hensigtsmæssigt at skildre i Sammenhæng paa dette Sted
ligesom løvrigt alt vedrørende Faldskærmsagenter i Tiden indtil 29. August 1943.
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I Slutningen af December 1941 konstateredes, at Landsættelse fra Flyve
maskine af to Faldskærmsagenter havde fundet Sted i Nærheden af Haslev. Den
ene var blevet dræbt ved Udspringet og fandtes død, den anden var undsluppet.
Det var ikke det første Tilfælde af Faldskærmsudspring her i Landet, men det var
det første, hvormed man blev bekendt,

I Juni 1941 var en Sportsflyvemaskine blevet stjaalet -fra Elsesminde,
Sandrum, ved Odense. Ved den foretagne Politiundersøgelse - i hvilken Abwehr
stelle var stærkt interesseret - opklaredes det, at en tidligere Flyverløjtnant Sneum
og en tidligere Politibetjent (ogsaa uddannet som Flyver) havde sat sig i Besiddelse
af Maskinen og - uden i Forvejen at have gjort deres Paarørende bekendt med
deres Forehavende - var fløjet med England som Maa1.

Den 6. Marts 1942 blev det gennem Kystbevogtningen meddelt, at 3 Mænd
færdedes paa Isen paa Sundet med Retning mod og udfor Falsterbo; fra svensk
Side søgte man at undsætte dem.

En faldt i en Vaage, den anden frøs ihjel og en reddede sig i Land. De paa
gældende blev identificeret. Den overlevende forklarede, at han var en dansk Mili
tærflyver, som via Istanbul og Afrika i 1940 var kommet til England. Han var efter
at være blevet uddannet i Faldskærmsteknik og Radiotelegrafi i September 1941
blevet landsat i Brofelde ved Holbæk. I Henhold til given Ordre skulde han søge at
komme tilbage til England over Sverrig og havde faaet Ledsagelse af sin Broder 
tidligere Finlandsfrivillig - og en Mand, Oxlund, hos hvem han havde boet en
Tid. De vilde begge melde sig til engelsk Krigstjeneste.

Det oplystes, at afdøde Oxlund, før han begav sig paa Vej til Sverige, havde
afsendt nogle Kasser og Kufferter til »Løjtnant Andreasen e, poste restante, Ros
kilde, og at disse den 11. Marts 1942 var udleveret til en Person i dansk Reserve
løjtnantsuniform og af denne omadresseret til en Vognmand i København med
Undtagelse af en Kuffert, som han havde medtaget. I de øvrige Kufferter fandtes
bl. a. nogle Flyverløjtnant Sneum tilhørende Uniformer. Derigennem kom Politiet
ind paa Sporet af denne. Han følte sig imidlertid utryg og' gik den 26. Marts 1942
med en Løjtnant Halvard, hos hvem han havde boet, over Isen til Sverige. Han
bekræftede, at ogsaa han var landsat i September 1941 ved Brofelde. 2 Personer,
der var blevet anholdt sigtet for at have ydet ham Bistand til at skaffe Kufferterne
bort, blev derefter løsladt og ingen kom i Fortræd for at have huset disse to Fald
skærmsfolk.

Radiosenderen, der blev fundet ved Ransagning hos Løjtnant Helvard, blev
taget i Besiddelse af Abwehrstelle.

Paa det Tidspunkt, da det blev oplyst, at Sneum befandt sig her som Fald
skærmsagent, havde Abwehrstelle rejst Krav om Politiets Medvirken til Eftersøgning
og Anholdelse af Faldskærmsagenter og Organisering af Samarbejde med Abwehr
stelle paa dette Omraade.

Kravet rejstes i en Skrivelse af 26. Januar 19421
) fra Abwehrstelle til Stats

advokaten for særlige Anliggender, Bilag 33. I Skrivelsen og under de førte For
handlinger betonedes, at de paagældende Faldskærmsagenter, der landsattes i civilt
Tøj, omfattedes af Begrebet Spioner, som dette e~ afgrænset ved Haagerkonven
tionens Landkrigsreglement (Bekg. Nr. 37 af 20. Jan. 1910, Artikel 29-31)2), og i
de Retningslinier") fra den øverstbefalende i Danmark til Tropperne, som fremsendtes
til Statsadvokaten med Abwehrstelles Skrivelse af 10. Februar 19424

) , Bilag 34-35,
1) A. nr. 312. 2) A. nr. 384. 3) A. nr. 313, bilag. 4) A. nr. 313.
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blev det ligeledes fremhævet, at de paugældende efter Folkeretten ikke skulde be
handles som Soldater.

Ved Forhandlingen, der førtes af Statsadvokat Kjalke i Forstaaelse med
Departementschef Eivind Larsen, opnaaedes, at man fra tysk Side frafaldt Kravet
om, at ogsaa andre Organisationer end Politiet sammen med det tyske Militær
sku1de deltage i Eftersøgningen, samt at Politiets og det tyske Militærs Opgaver
blev afgrænset saaledes, at Militæret alene sku1de sættes ind ved Dannelse af større
Afspærringskredse og Gennemsøgning af større Terræn, f. Eks. Skove o. lign.,
medens Afhøringer, evt. Husundersøgelser og Kontrol paa Vejene og vigtigere
Punkter som Jernbanestationer, Rutebilstationer, Trafikknudepunkter m. m., skulde
udføres af dansk Politi.

Som Resultat af Forhandlingerne udsendtes Justitsministeriets Cirkulære
skrivelse til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre af 7. Marts 19421

) .

Under de Forhandlinger, der af Departementschef Eivind Larsen førtes med
Abwehrstelle i Fortsættelse af Forhandlingerne om Fremgangsmaaden angaaende
de Problemer, der kunde opstaa, hvis det danske Politi paagreb en Faldskærms
agent, navnlig om, hvorvidt Faldskærmsagenter i saadanne Tilfælde vilde kunne
dømmes ved dansk Ret, lagde man særlig Vægt paa at opnaa et Forhaandstilsagn
herom, fordi de paagældende, hvis de blev stillet for tysk Krigsret, maatte forvente
Dødsdom, der som Regel vilde blive eksekveret umiddelbart efter Afsigelsen. Fra tysk
Side fastholdt man imidlertid det Standpunkt, at der ikke kunde være Tale om at
overlads Faldskærmsagenter til dansk Jurisdiktion. Derimod blev der givet udtryk
keligt Tilsagn om, at Civilpersoner af dansk Nationalitet, der blev landsat her ved
Faldskærm for at fremme tyskfjendtlige Formaal, ikke vilde blive dødsdømt eller
henrettet, saafremt de var blevet paagrebet af dansk Politi. •

Aftalen herom blev bekræftet ved en Skrivelse af 20. April 1942 fra Stats
advokaten for særlige Anliggender til Ahwehrstelle"). Afskrift af Skrivelsen vedlægges
som Bilag 36.

Det ved Cirku1æreskrivelsen af 7. Marts 1942 etablerede Alarmapparat") var
meget omfattende, men noget tungt virkende. Bet kom flere Gange i Virksomhed,
men førte ikke i noget Tilfælde til Paagribelse af en Faldskærmsagent.

Imidlertid gik det tyske Krav om Politiets Medvirken videre end til den blot
øjeblikkelige Eftersøgning paa og omkring Landsættelsesstedet. Der krævedes en
egentlig politimæssig Efterforskning.

Afdelingen modtog fra Abwehrstelle flere Henvendelser om Undersøgelse af
Rygter eller Underhaandsmeddelelser til Abwehrstelle om, at der det ene eller det
andet Sted kom Faldskærmsspringere eller blev benyttet en Radiosender. Ved de
foretagne Undersøgelser viste det sig som Regel, at Rygterne var grundløse eller
Meddelelserne urigtige. .

Den 7. August 1942 meddelte Abwehrstelle, at man havde bragt i Erfaring,
at der i nær Fremtid fra England vilde komme 5-6 Faldskærmsspringere her til
Landet, hvoraf formodentlig i hvert Fald den ene allerede var ankommet. Han
skulde være sprunget ud den 1. August 1942 ved Strandby i Nibe Politikreds. Den
paagældende sku1de hedde Birketoft, - og der blev givet et Signalement af ham.
Gennem Folkeregisteret konstateredes det, at en Maskinmester Birketoft havde boet
i København, hvorfra han var flyttet til Odense. Det var oplyst, at han ikke havde

l) A. nr. 314. 2) A. nr. 315. 3) A. nr. 314, bilag.
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opholdt sig her i Landet siden 9. April 1940. Han havde da været om Bord paa et
dansk Skib, der paa en Rejse fra New York til Buenos Aires var blevet opbragt
en Gang i April Maaned 1940. Politiet rettede Henvendelse til den paagældendes
Forældre, der oplyste, at de i Oktober 1942 havde modtaget Røde Kors Brev fra
ham, og hans Kæreste havde ligeledes ved samme Tid modtaget Røde Kors Brev.
De gik alle ud fra, at han stadig var i England. Kæresten fortalte uopfordret, at
hun flere Gange, naar der havde været Overflyvninger, for Spøg havde sagt til
Arbejdskammerater, at det kunde være Sjov, hvis hendes Kæreste var med i en af
Maskinerne, da han jo saa maaske kunde komme ned med Faldskærm. Sagen blev
herefter henlagt.

Større Sandsynlighed var der for, at de af Abwehrstelles Teknikere foretagne
Pejlinger af Radiosendere kunde føre til Paagribelse af en eller flere Faldskærms
agenter. Disse Pejlinger havde i Slutningen af Juni og første Halvdel af Juli 1942
faaet indkredset en Sender saaledes, at man ansaa det for fastslaaet, at den var
installeret i Karreen begrænset af Christianshavns Torv, Dronningensgade, Sofie
gade og Overgaden o. Vandet, hvorimod det ikke var muligt at bestemme en enkelt
Ejendom eller Lejlighed. Den 14. Juli 1942 blev Departementschef Eivind Larsen
kaldt til Møde i Abwehrstelle, hvor bl. a. Oberstleutnant Liitze og Kanstein var til
Stede. Abwehrstelle ønskede foretaget Ransagning i samtlige Karreens Lejligheder
den følgende Dag Kl. 9, paa hvilket Tidspunkt Senderen maatte forventes at blive
benyttet. Kravet maatte imødekommes, og der tilvejebragtes samme Aften Retsken
delse iH Ransagning i den nævnte større afgrænsede Del af Byen. Der blev truffet
meget omfattende Forholdsregler til Forberedelse af denne Ransagning. Der var 65
Kriminalbetjente, 60 civilklædte og 200 uniformerede Politibetjente til Raadighed,

· 36 Automobiler, 1 Radioautomobil og 9 Udrykningsvogne. Hele dette Apparat hold
tes klar til Udrykning den 15. Juli Kl. 9. Inrldlertid meddeltes det Kl. 9 fra Abwehr
stelle, at den illegale Sender var i Virksomhed, men Udsendelsen var ikke konstant,
da Forbindelse med England ikke var opnaaet. Man vilde afvente en mulig Forbin
delse, inden Ransagningen iværksattes. Forbindelse kom imidlertid ikke i Stand og
Kl. 10.30 afblæste Tyskerne Aktionen, da Ransagning under" de foreliggende Om
stændigheder forventelig vilde blive resultatløs. Det indkaldte Personale blev der
efter dimitteret til de respektive Afdelinger. (Det var denne Aktion Overbetjent Lyst
Hansen under Sagen vedrørende »De frie Danske- af Tyskerne sigtedes for at have
givet Advarsel om, jfr. ovenfor S. 247).

Ved yderligere Pejlinger og Undersøgelser paa Stedet mente de tyske Tek
nikere den 17. Juli at have indkredset Senderen yderligere til en af 10 bestemte
Ejendomme. En paatænkt Ransagning blev dog opgivet, da Abwehrstelle, efter at
Senderen var traadt i Virksomhed, ansaa yderligere Pejling til Indkredsning for
nødvendig. Derefter blev der ikke oftere sendt fra det Sted.

Den 1. August 1942 mente de tyske Teknikere at have indkredset Senderen
til Ejendommene Vibeholmen-Skellet, men heller ikke her fandt nogen Ransag
ning Sted.

Den 4. September 1942 havde Abwehrstelle derimod lokaliseret Senderen til
Ejendommene Vinkelager 2-8 og 16-24, og denne Gang blev Ransagningen
gennemført.

Det blev paa et Møde hos Abwehrstelle, hvortil Departementschef Eivind
Larsen, Statsadvokat Hoff og Politikommissær Odmar var tilkaldt, og hvor fra tysk
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Side foruden Kapitån zur See Howoldt og Oberstleutnant Liitze ogsaa Oberregie
rungsrat Dr. Stalmann fra Gesandtskabet var til Stede, bestemt, at Aktionen skulde
finde Sted den 5. September 1942, og til Aktionens Udførelse var tilsagt 120
Kriminalpolitimænd fra Københavns Opdagelsespoliti og 25 Ordenspolitimænd
med 4 Hunde.

Planen gik ud paa, at Ordenspolitiet foretog Afspærring af Karreen, medens
Kriminalpolitiet foretog Ransagning med 2 Mand til hver Lejlighed. Det var sikret,
at Karreens Vicevært var til Stede med Nøgler til samtlige Lejligheder.

KI. 10.30 meddeltes fra de tyske Militærmyndigheder, at Radiosenderen var
i Funktion, hvorefter Aktionen sattes i Gang efter den forud lagte Plan.

Overbetjent Østergaard-Nielsen og en Kriminalbetjent sku1de foretage Ran
sagning i Lejligheden Vinkelager 8, 2. Sal tv., medens to Kriminalbetjente skulde
ransage i Nabolejligheden. Der blev trods Ringen og Banken ikke lukket op i nogen
af Lejlighederne.

Østergaard-Nielsen skaffede sig fra Viceværten Nøglerne til begge Lejlig
heder og aabnede Entredøren til Lejligheden tilvenstre, hvorefter han afleverede
Nøglerne til en af de Kriminalbetjente, der sku1de ransage i Lejligheden tilhøjre.

Den Kriminalbetjent, der ledsagede Østergaard-Nielsen, gik ud fra, at der
ikke var nogen hjemme i Lejligheden tilvenstre, hvorfor han gik rask ind i Entreen
og aabnede Døren ind til Stuen. Her saa han imidlertid en Mand, der i Midten af
Stuen stod og tog Ladegreb paa en Pistol, der var rettet mod Døren, som Kriminal
betjenten lige havde aabnet.

Kriminalbetjenten lukkede derfor straks Døren til og løb ud paa Trappe
afsatsen, idet han nemlig ikke var forsynet med Pistol. Han fortalte til Østergaard
Nielsen, hvad han havde set, og sagde, at han vilde hente Assistance. Østergaard
Nielsen tog sin Pistol frem og bad den Kriminalbetjent, der var ved at lukke sig
ind i Lejligheden tilhøjre, om at løbe efter Assistance. Dette gjorde denne og vendte
straks derefter tilbage op ad Trappen. Fra Afsatsen mellem 1. og 2. Sal saa han, at
Østergaard-Nielsen stadig stod ud for Lejligheden tilvenstre med Ryggen mod Væg
gen lige for Trappen med Pistolen pegende ind mod Entreen. Døren mellem Trappen
og Entreen stod aaben, medens Døren mellem Entreen og Stuen var lukket. Krimi
nalbetjenten, der først havde staaet ved Gelænderet, gik nu over til Væggen for at
være i Dækning, hvis der skulde blive skudt inde fra Stuen. Pludselig iagttog han
en Lysning i Entreen, hvilket maa skyldes, at Døren mellem Entreen og Stuen blev
lukket op, og i det samme lød der et Skud. Østergaard-Nielsen blev staaende et
Øjeblik og gik saa i bøjet Stilling ind i Entreen. Saasnart han var naaet herind,
faldt endnu et Skud. Østergaard-Nielsen fortsatte henimod Døren til Stuen, og da
han naaede Dørtærsklen, rettede han sig op, hævede Pistolen og skød. Der faldt nu
en Serie Skud, og Østergaard-Nielsen faldt om tilvenstre ind i Stuen.

En af de Politimænd, der løb op ad Trappen, efter at det var meddelt, at
der skulde være skudt i Lejligheden paa 2. Sal, saa fra Trappen mellem 1. og 2. Sal
Østergaard-Nielsen inde i Entreen paa Vej henimod Stuedøren og samtidig inde i
Stuen en mørkhaaret Person, der kiggede frem fra Væggen i Stuen, tilvenstre for
Østergaard-Nielsen, I det samme faldt et Skud (det andet Skud), der af Kriminal
betjenten opfattedes som affyret af Østergaard-Nielsen, idet denne sprang fremefter.
Der fulgte nu flere Skud, og Østergaard-Nielsen vaklede forover og faldt til den
Side, hvor Personen havde staaet.
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Umiddelbart efter kom flere Politimænd til Stede, og idet de første af disse
naaede op til Lejligheden, kom Personen frem inde fra Stuen med oprakte Hænder.
Til de Politimænd, der greb ham, udtalte han: »Det var ham, der skød første.

Inden han kom frem, havde han set Lejlighed til at tage Gift (Cyankalium),
og han afgik ved Døden kort efter Anholdelsen, inden der havde været Lejlighed
til at underkaste ham Forhør.

Østergaard-Nielsen var ramt af 8 Skud og var død paa Stedet.
Efter det oplyste tør man maaske formode, at Østergaard-Nielsen, som kun

havde medført en lille privat Pistol af Kaliber 6,35, har villet advare den paagæl
dende Person, som befandt sig i Dækning, og derfor affyrede de første Skud som
Skræmmeskud. I hvert Tilfælde var den paagældende Person, da han overgav sig,
ikke ramt af noget Skud.

Indehaveren af Lejligheden Vinkelager Nr. 8, 2. Sal, Krebs, blev anholdt
samme Dag paa sin Arbejdsplads. Efter først at have nægtet ethvert Kendskab til,
hvorledes den dræbte kunde befinde sig i Lejligheden, forklarede han den 10. Sep
tember 1942, at en ham ubekendt Mand for nogen Tid siden var kommet med en
Hilsen skrevet paa et Visitkort fra hans Broder i Brasilien; den paagældende havde
faaet Lov til at bo i Lejligbeden nogle Dage; han maatte saa senere - Krebs uaf
vidende - have benyttet Lejligheden af og til, hvilket Krebs ogsaa havde bemær
ket Tegn paa.

Ved Ransagningen i Lejligheden fandtes en Radiosender og en Kuffert med
flere Ark Papir bl. a. med Afskrifter af Kodetelegrammer. De blev saavel som
Senderen taget i Besiddelse af Abwehrstelle, hvis Folk deltog i Ransagningen.
Gennem de forefundne Papirer iden,tificeredes den dræbte, Hovmester Johannesen.
Hans Hustru, der boede i København og blev anholdt den 12. September 1942,
genkendte ham efter Fotografi og forklarede, at han havde været i England og
pludselig var dukket op i Maj 1942. Han havde jævnligt besøgt hende. Hun gen
kendte efter Fotografi Mogens Hammer og forklarede, at hendes Ægtefælle havde
fortalt, at han selv var sat ned ved Jyllinge eller Jyderup sammen med »Mik« og
»Has«. Mik havde 3 Gange »sendt- fra deres Bopæl.

Som Sagen laa, maatte Tyskerne være klar over, at det ved Hjælp af det
forefundne ::Materiale var muligt ved et politimæssigt Arbejde at opklare, hvem der
havde huset den dræbte, og i Gennemførelsen af en saadan Undersøgelse var de
stærkt interesserede, dels for at disse Personer kunde blive straffet, hvad man ansaa
for nødvendigt af generalpræventive Grunde, men dels navnlig fordi man maaske
derigennem kunde komme paa Sporet af de andre Faldskærmsagenter. For Stats
advokaturens Ledelse var det derfor ganske klart, at der, hvis man ikke foretog en
omfattende Undersøgelse og fulgte de foreliggende Spor op, var en nærliggende
Risiko ikke blot for, at man fra tysk Side selv vilde overtage denne Sag, hvilket
vilde betyde, at de Personer, der blev paagrebet ogsaa for blot at have ydet Bistand
til Agenter, vilde blive stillet for tysk Krigsret, men ogsaa for at man vilde tage
det danske Politis Optræden i denne Sag som en Prøvesten for dets Vilje til at yde
det Arbejde, som var forudsat i de trufne Aftaler, med den Konsekvens at hele
Retsplejen paa dette Omraade gled .ud af danske Hænder. I Overensstemmelse her
med blev den Kriminalassistent, som - under stadigt Overtilsyn af Ledelsen - fik
overdraget Undersøgelsen, instrueret.

Blandt de i Lejligheden fundne Papirer fandtes ogsaa en Kvittering fra en
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Skrædder, hos hvem afdøde havde bestilt et Sæt Tøj, og til hvem han havde opgivet
Adressen Frederiksborgvej 12 B. Herigennem fandt man frem til stud. jur. Paludan
Muller, der genkendte afdøde efter Fotografi som en tidligere logerende og for
klarede, at han var kommet i Forbindelse med ham gennem Svend Erik Hammer,
som han havde truffet hos sin Studiekammerat Winsløw Olesen - Svend Erik og
Mogens Hammers Halvbroder. I Paludan-Miillers Lejlighed fandtes en Kuffert, der
saas at tilhøre Mogens Hansen, d. v. s. det Navn, Mogens Hammer gik under.
Paludan-Miiller erkendte herefter, at det var Meningen, at Mogens Hammer, som
han kendte fra tidligere, og som han tilfældig havde mødt i Begyndelsen af 1942,
skulde bo hos ham. Han vidste fra Mogens Hammer selv, at han var kommet hertil
fra England med Faldskærm. Ogsaa Winsløw Olesen erkendte at være vidende her
om, og at Mogens Hammer havde været paa Besøg hos Forældrene og til et Sam
menskudsgilde sammen med flere Bekendte i Paludan-Miillers Lejlighed. Saalecles
rulledes Sagen med Lethed op til Konstatering af, hvem der havde ydet Mogens
Hammer Bistand ved at yde ham Husly eller paa anden Maade.

Den 22. September 1942 blev det meddelt Politiet, at en Styrmand Mikkelsen
skulde være kommet til Landet paa illegal Maade og nu boede sammen med sin
Hustrus Forældre et nærmere betegnet Sted i København.

Da der var Mulighed for, at han var identisk med Faldskærmsspringeren
»Mik«, blev han eftersøgt i Lejligheden. Her fandtes Fotografier af Styrmand Mik
kelsen, der arf Johannesens Hustru blev genkendt som »Mik«. Mikkelsen var med
sin Hustru rejst bort fra Svigerforældrenes Hjem uden at oplyse deres Bestemmel
sessted. 2 Kufferter, bl. a. indeholdende en Del Papirer, beroede endnu i Lejligheden.

Den 25. September 1942 blev der fra Abwehrstelle meddelt, at Mogens Ham
mer skulde holde til i en Lejlighed Øresundsgade 19, 5. Sal hos Balslev. Om Efter
middagen foretoges Udrykning til Lejligheden, hvor der ikke blev lukket op, hvor
efter Politifolkene gik igen.

Den næste Morgen tidlig indfandt Kriminalassistenten sig igen med flere
Politifolk paa det anførte Sted. Kriminalassistenten gik med 3 andre Politifolk ad
Hovedtrappen, medens 4 andre Politimænd gik ad Køkkentrappen. Kriminalassi
stenten ringede paa .Hoveddøren, der kort efter blev lukket op af en Mandsperson,
som paa Forespørgsel svarede, at der i Lejligheden kun var ham og hans logerende
Rasmussen og paaviste Døren til Rasmussens Værelse til venstre i Entreen. Efter
at Kriminalassistenten havde banket paa, blev Døren aabnet, og en Mandsperson
iført Pyjamas traadte frem i Døraabningen. Det var ikke den eftersøgte Mogens
Hammer. Kriminalassistenten sagde, at det danske Politi ønskede at tale med ham.
Manden t.raadte nu tilbage i Værelset, hvor der var mørkt, og Kriminalassistenten
trængte sammen med en Overbetjent af Ordenspolitiet Manden op i en Krog til
højre for Døren. Han holdt begge Hænder paa Ryggen, og under Politifolkem's
Forsøg paa at faa fat i hans Hænder, affyrede han et Skud. Kriminalassistenten
og Overbetjenten affyrede flere Skud 'imod ham, hvorved han sank sammen, død
paa Stedet. Det første Skud havde ramt Kriminalassistenten, som blev kørt paa
Rigshospitalet, hvor det imidlertid viste sig, at det kun drejede sig om et Strejfskud.
Kriminalassistenten havde udtrykkelig betonet over for den paagældende, at det
var det danske Politi, der vilde tale med ham. Grunden hertil var, at det, efter at
Overbetjent Østergaard-Nielsen val" blevet dræbt, var blevet tilkendegivet over for
33
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Politiet, at man fra Faldskærmsfolkenes Side ikke ønskede at skyde paa det
danske Politi.

Afhøringen af Balslev, der blev anholdt, førte til yderligere Anholdelse af
dennes Kusine, som havde etableret Forbindelse mellem ham og elen dræbte og hans
Fætter, hos hvem denne havde boet en kort Tid.

Sagen var herefter for saa vidt færdig, og der begæredes den 5. Oktober 1942
Forundersøgelse ved Retten mod 11 Personer, hvoraf 7 Arrestanter. Flere af de
anholdte var blevet løsladt. 6 af de løsladte maatte senere den 28. Oktober 1942
efter Abwehrstelles Forlangende anholdes og fængsles paany. Imidlertid var der
af de i Sagen vedrørende »De frie Danske- anholdte til Tyskerne afgivet Forkla
ringer, der viste, at flere af de i denne Sag anholdte havde Forbindelse med Fald
skærmsagenter.

De paagældende blev stillet til Raadighed for Afhøring hos det danske Politi,
og de Forhold, hvorom de havde givet Forklaring, maatte naturligvis medtages. To
Radioteknikere havde for Mogens Hammer bygget en Radiosender. Der var ikke
med denne selvbyggede men med en anden Radiosender blevet sendt bl. a. fra Gilbert
Nielsens Lejlighed, Vibeholmen 2, bl. a. af Johannesen, og de paagældenele havde
ogsaa hørt om Mik og Ras. De to Radioteknikere blev anholdt.

Efter at det var blevet konstateret, at den den 26. September 1942 dræbte
Faldskærmsagent sandsynligvis var identisk med Christian Rottbøl, meddelte
Abwehrstelle i en Skrivelse af 29. September 19421

) , der vedlægges som Bilag 37, at
Abwehrstelle den 30. Juni 1942 havde faaet Meddelelse om, at Rottbøl skulde opholde
sig i København og var set paa Vesterbrogade. Det var videre oplyst, at han skulde
komme i Cafe »Heidelberg« med hvis Indehaver han var Bekendt. Det var en
Person ved Navn Vagn Aage Jensen der havde givet Abwehrstelle Meddelelse om
Rottbøl. Den paagældende, der nu afsonede en Straf for Tyveri, havde sammen
med Rottbøl og Quistgaard været i Finland som Frivillig under Vinterfelttoget.
Senere havde han været 4 Maaneder i Tyskland som frivillig Soldat, men da han
ikke vilde aflægge Ed, var han vendt hjem og havde herefter haft Arbejde ved
Dagbladet »Fædrelandet«. Da han en Gang i Juni eller Juli Maaned havde set
Rottbøl i en Sporvogn paa Vesterbrogade, fik han den Ide at henvende sig til
Tyskerne og oplyste, at han havde set Rottbøl. Han blev spurgt, om han havde
Chancer for at komme i Forbindelse med ham, og erklærede sig villig til at prøve
herpaa. Han hævdede dog - afhørt af det danske Politi -, at han ikke havde
gjort noget alvorligt Forsøg derpaa, udover at han et Par Gange have været i Cafe
»Heidelberg-, hvor han havde forsøgt at faa noget at vide om Rottbøl uden Resultat.

I Midten af Oktober henvendte Statsadvokaten sig til Krigsretten og henstil
lede kraftigt, at Sagens Paadømmelse blev overladt til en. dansk Domstol, hvorved
han henviste til, at en dansk Politimand var blevet dræbt og en anden lettere saaret
under Undersøgelsen, og til at Opklaringen i det hele var sket alene ved dansk
Politiundersøgelse. Krigsretten meddelte imidlertid den 28. November 1942, at Gene
ralen havde bestemt, at den videre Undersøgelse og Paadømmelse i Sagen skulde
ske ved 'en Krigsret. Som et Resultat af de om J urisdiktionsspørgsmaalet i Alminde
lighed førte Forhandlinger opnaaedes det imidlertid, at denne Bestemmelse blev
ændret, saaledes at de paagældende blev dømt ved dansk Ret. Mod 19 implicerede
Personer blev Tiltale frafaldet. Om den i Sagen afsagte Dom kan iøvrigt henvises
til den af Justitsministeriet den 24. Februar 1943 gennem Udenrigsministeriets

l) A. nr. 318.
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Pressebureau udsendte officielle Redegørelse'), Dommen blev afsagt af Københavns
Byret den 18. Januar 1943. En, der tillige havde gjort sig skyldig i Spionage, blev
idømt Fængsel ilD Aar, de to Radioteknikere Fængsel i henholdsvis 4 Aar og 10 Maa
neder og 4 Aar og 6 Maaneder. Fire blev idømt Fængsel i 3 Aar, en :Fængsel i 2 Aar, en
i at Aar 'Og 6 Maaneder, og en i 1 Aar og 3 Maaneder. Krebs, Lejlighedens Indehaver,
blev frifundet ved Dom af 12. Februar 1943.

Efter at de nedenfor omtalte tre Faldskærmsagenter var blevet anholdt i
Skodsborg, oplystes det, at den ene af dem var den Person, som havd-e indfundet
sig hos Krebs med et Kort, som han havde faaet fra Rottbøl. Fra Abwehrstelle
modtog Statsadvokaten en Henvendelse om, at de to Faldskærmsagenter skulde have
forklaret, at Krebs var identisk med en Person, som havde leveret Oplysninger
angaaende tyske Krigsskibe i Hamburg. Krebs blev afhørt i Ov-erværelse af en
Repræsentant fra Abwehrstelle, men nægtede og blev aitsaa senere frifundet.

Natten til den 4. December 1942 blev Natvægteren paa Skodsborg Strandvej
opmærksom paa 2 Mænd, der medførte en lang smal Pakke, som kunde se ud til
at indeholde enten Ski eller Aarer, indsvøbt i Tæpper. Paa Forespørgsel oplyste de,
at de ventede paa en Droske, men da Vægteren kom tilbage, kunde han i Sneen
spore dem nedimod Stranden. Ved nærmere Eftersyn af Stedet· opdagede han, at
der stod en ung pige i en Kælderhals. Han spurgte hende, om hun ikke kunde
komme ind. Det kunde hun godt, sagde hun, men kort efter gik hun bort fra Ejen
dommen, som om hun intet havde der at gøre. Da han fandt Forholdet mistænkeligt,
underrettede han Kystbevogtningens Cyklepatrulje, som konstaterede friske Snespor
ned til en Baad, som i David-er var ophængt ud for Hotel Øresund. Baaden bar
tydelige Tegn paa, at der var gjort Forsøg paa at faa den gjort sejlklar, idet den
ene Hængelaas var klippet over med en Bidetang og den anden bar Spor af, at der
var brugt Vold mod den. Der blev sendt yderlig-ere 4 Politibetjente til Skodsborg og
to af dem' forfulgte Spor i Sneen fra Baaden til Høje Skodsborg Nr. 14. De holdt
Ejendommen under Observation, indtil yderligere Politimandskab var tilkaldt. Til
sidst var der 16 Politibetjente bevæbnet med Karabiner, alle fra Kystbevogtnings
tjenesten. Personer, der om Morgenen tidlig forlod Ejendommen, maatte legitimere
sig, inden de fik Lov til at passere. En Mandsperson blev tilbagevist, da han ikke
var i Stand til at legitimere sig. Han forlod senere Ejendommen sammen med en
Fru V(alentin) , der boede i Ejendommen. Han legitimerede sig nu ved Pressekort
som Journalist Ole Kiilerich ved Nationaltidende og opgav at have overnattet hos
Fru V(alentin). To Kriminalpolitibetjente fra nordre Birk undersøgte samtlige Lej
ligheder i Opgangen Nr. 14 uden Resultat. I en Lejlighed, der beboedes af Fru
iV (alentin) , blev der ikke lukket op. Viceværten havde ingen Nøgle. Da 4 Politimænd
fra Statsadvokatens Afdeling, der var blevet underrettet ca. Kl. 10, ankom til Stedet,
gjorde man Forsøg paa at aabne Døren og raabte samtidig ind gennem Brevkassen,
at der skulcle lukkes op - clet var dansk Politi. Umiddelbart efter blev Døren
aabnet, og Politiet kom ind. I Lejligheden befandt sig 4 Personer, 3 Mænd og en
!Kvinde. De opgav paa Forespørgsel, at de var i Besiddelse af Pistoler, men disse
var henlagt i Mapper i Soveværelset og paa en Bogreol. De erkendte, at de havde
forsøgt at komme til Sverige i den Baad, som de havde forsøgt at faa løs. To af
dem viste sig at være identiske med den eftersøgte Faldskærmsagent »Mik« og den
nes Hustru. Ogsaa de to andre erkendte over for. det danske Politi, at de var Fald-

t) A. nr. 150.
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skærmsagenter, der var landsat hel' i Landet i August 1942 som Bistand for de
allerede herværende Faldskærmsagenter. Efter at Forsøget paa at faa Baaden fri
var mislykket, var de vendt tilbage til Fru V(alentins) Lejlighed for at træffe Aftale
om et nyt Forsøg. Først om Morgenen Kl. 6 havde de opdaget, at Ejendommen -var
omringet af Politi, og de var da klare over, at de ikke havde nogen Chance for at
undslippe. De havde aftalt, at de ikke vilde skyde paa Politiet. Miks Hustru blev
løsladt samme Aften. De tre øvrige anholdte blev fremstillet i Retten og fængslet.
Fru V(alentin) og Kiilerich blev begge eftersøgt hos deres paarørende og andre
Steder, hvor de kunde tænkes at komme, men var begge forsvundne.

Kiilerich blev faa Dage efter begæret anholdt til Tyskerne i Forbindelse med
»Frit Damuark «, jfr. nedenfor, S. 274 ff .

Under Kansteins Forhandling den 7. December 1942 med Direktør Svenning
sen 'Og Departementschef Eivind Larsen, ovenfor S. 219 f. og Bilag 9-101

) , gav
han Udtryk for, at han ikke ansaa det for muligt, at Sagerne mod de egentlige
Faldskærmsjægere vilde kunne overlades til de danske Myndigheder. Man maatte
regne med, at der her vilde blive Tale om Dødsstraf. Den trufne Aftale om, at Fald
skærmsjægere af dansk Nationalitet ikke vilde blive ikendt Dødsstraf, huskede Kan
stein ikke, men uanset om en saadan Aftale var truffet, val' der betydelig Fare for,
at Dødsstraf ikke kunde undgaas. De tre paagrebne Faldskærmsagenter blev den
12. December 1943 efter tysk Krav udleveret til tysk Undersøgelsesfængsel og blev
senere ført til Tyskland, hvor de hensad først i Berlin senere i forskellige Koncen
trationslejre. Ved Paaberaabelse af den trufne Aftale og Truselom, at Departe
mentschefen og Statsadvokaten og hans nærmeste Medarbejder paa det politimæs
sige Omraade vilde træde tilbage, saafremt der blev Tale om Dødsstraf, lykkedes det
at undgaa dette, jfr. Departementschef Eivind Larsens Referat af 10. December
19432) , Bilag 38.

Det voldte utvivlsomt betydelig Vanskelighed at opnaa denne Fravigelse af
den af Hitler givne Ordre om, at alle Faldskærmsagenter skulde skydes, men saavel
fra Abwehrstelle som fra ,Gesandtskabets Side gik man kraftigt ind derfor over
for Berlin.

Efter det passerede val' man naturligvis klar over, at det givne tyske Løfte,
ved hvilket Abwehrstelle havde overskredet sin Kompetence, ikke gjaldt for Frem
tiden. Man haabede, at Kapitlet Faldskærmsagenter nu var afsluttet. Det viste sig
imidlertid ikke at være Tilfældet.

Den 12. Marts 1943 blev der i Øster-Hornum ca. 12 km syd for Nibe fundet
4 Person-Faldskærme, 4 Flyverdragter samt Styrthjelme og Overtræksstøvler og
4-500-m fra Landingsstedet 4 Cykelfaldskærme og 3 Cykler, den 4. Cykle fandtes
ca. l ·km sydligere.

Den 26. Marts 1943 meddelte en Kvinde, »Skrædder-Grethe-, i Frederikshavn
to Politibetjente, der befandt sig i Restaurant Ritz, at hun der var sammen med en
Person, som hun mente, der »var noget muggent ved«, idet hun vidste, at han var
i Besiddelse af en Pistol og en Giftampulle. Politiet ansaa det for nødvendigt at.
foretage noget i Anledning af denne Henvendelse, tog til Ritz og medtog Skrædder
Grethe og den af hende omtalte Mand til Afhøring. De var begge paavirket af
Spiritus. Skrædder-Grethe meddelte, at hun havde truffet Personen paa Ritz og
en anden Beværtning tidligere, og havde gaaet Tur med ham. Han havde vist hende
Pistolen og havde truet hende med, at hun vilde blive skudt, hvis hun røbede noget.

l) A. nr. 67 og 68. 3) A. nr. 319.



261

Den anholdte Mand legitimerede sig med et Legitimationskort, der konstateredes at
være falsk. Han blev sat under Anholdelse. Efter Politimesterens Ordre blev der
ikke foretaget nogen Afhøring af ham til Rapport, men det aftaltes med Sikkerheds
politiet i Aarhus, at han i Løbet af Aftenen skulde overføres dertil. Han havde
1246 Kr. hos sig, samt Regninger paa Tøj til 636 Kr. Endvidere var han i Besiddelse
af et sort Hylster med Indhold, en Kuffert, en Colt Revolver med Ammunition samt
to Ampuller, der senere blev udleveret til Tyskerne. Man var ikke ganske klar over,
om han var Faldskærmsagent, eller om det eventuelt var en Svindler, man havde
for sig. Efter at han havde oplyst, at han havde haft Bopæl hos en Direktør for en
Motorfabrik i Frederikshavn, blev der indhentet Retskendelse for Ransagning hos
denne, Direktør Hansen, og Ransagningen fandt Sted samme Dag under Ledelse
af Politimesteren. Direktør Hansen blev sat under Anholdelse. Han forklarede op
rindelig, at den paagældende Person havde henvendt sig til ham og havde præ
senteret sig som Repræsentant, og dette havde Direktør HanRen troet paa og havde
givet ham Lov til at bo hos sig midlertidigt.

Overfor Sikkerhedspolitiet i Aarhus fortalte den anholdte Mand løst og fast
og angav ogsaa sit Navn (Larsen) og erkendte at være Faldskærmsmand. Han var
udrejst den 1. Januar 1924 her fra Landet til Argentina, hvor han havde været
Farmer. Den 6. November 1941 var han rejst fra Argentina til England, hvor han
meldte sig til frivillig Krigstjeneste og blev uddannet som Instruktør for Sabotører.
Han forklarede, at han den 13. Februar 1943 var landsat alene i en Faldskærm fra
en Bombemaskine ved Bistrup nord for Furesøen. Herfra tog han til København,
hvor han opholdt sig hos løsagtige Kvinder, indtil han i Overensstemmelse med sine
Instrukser gennem en Annonce i Politiken fik Besked om at melde sig hos Direktør
Hansen, Frederikshavn Motorfabrik. Han rejste til Frederikshavn den 19. Februar
og havde siden opholdt sig der, idet han havde boet hos Direktør Hansen, overfor
hvem han havde præsenteret sig som Repræsentant. Senere havde han overfor
Hansen røbet, at han var Faldskærmsagent. I Frederikshavn havde han opnaaet
Forhindelse med en Mand, der efter hans Forklaring skulde komme med Direktiver
angaaende Sabotage. Om det passerede blev Statsadvokatens Afdeling underrettet
telefonisk henholdsvis fra Frederikshavn og Aarhus. Den 27. Marts blev Abwehr
stene og Abwehrnebenstelle i Aarhus underrettet om, at den paagældende var an
holdt, og det aftaltes, at det danske Politi skulde beholde ham i hvert Fald foreløbig.
Ved Afhøringer af de anholdte kom det frem, at der den 29. skulde afholdes et Møde
i en Cafe i Aalborg, hvor en anden Faldskærmsmand skulde komme. Sikkerheds
politiet kom ledsaget af Skrædder-Grethe til Stede. Det var imidlertid almindeligt
Samtaleemne i Frederikshavn og Aalborg, at en Kvinde skulde have stukket en
Mandsperson til Politiet. Der kom da heller ingen til ::Mødet. Larsen havde i Frede
rikshavn haft Besøg af 2 Personer; den ene skulde han have mødt paa Cafeen i
Aalborg, hvor han skulde være kommet med Instruktioner; den anden havde hentet
eller bragt en Kuffert til ham og antoges at være Kurer. Han var af Larsen blevet
forestillet for Direktør Hansen ved et Dobbeltnavn og havde haft Bopæl paa et Hotel
i Frederikshavn; han identificeredes herigennem som en stud. theol. Bang Olsen, der
fra København, hvor han havde Bopæl, var frameldt til Støvring Højskole. Ved
Forhøring her oplyste Forstanderens Hustru - Forstanderen selv var bortrejst -,
at hun ikke havde set Bang Olsen den paagældende Dag. Det hlev dog oplyst, at
han var rejst fra Jernbanestationen samme Dag og Forstanderens Hustru indrøm-
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mede, at hun den foregaaende Aften havde set Bang Olsen i Samtale med Forstander
Stærmose. Den videre Undersøgelse viste, at han sammen med en stud. jur. Nymann,
der ogsaahavde Tilknytning til Støvring Højskole, havde foretaget en Rejse til
Randers. Bang Olsen blev foranlediget anholdt ved sin Ankomst til København den
3. April. Han havde da et Brev paa sig, som han hævdede, han havde faaet af en
Person ved Navn Eliassen i Randers, som han havde lært at kende en Maaned
forud. Den paagældende havde skrevet til Bang Olsen i en af dennes Venners Navn,
og da han havd-e truffet ham, havde han spurgt, om han kunde tænke sig at reise
med Breve for ham. Han erkendte, at han havde besørget en Kuffert til Frederiks
havn. Det Brev, han havde med sig, havde han Besked om at aflevere til en Person,
som han skulde træffe i Kongens Have; hvis han ikke traf den paagældende, skulde
han afsende det med Posten. Brevet var ku yerteret til kgl. Skovrider J. M. Dalg-as.
Af Brevets Indhold fremgik, at der her i Landet fandtes en fra Udlandet ledet
Organisation; den havde Forbindels-e med Udlandet gennem en Radiosender i Kø
benhavn og talte tilsyneladende. 10--11 Faldskærmsjægere blandt sine Medlemmer.
I Brevet omtaltes bl. a. Larsens Anholdelse, og det angaves, at han var stukket af
Grethe Thomsen, kaldet :o Spion-Grethe«. Organisationens Medlemmer omtaltes kun
ved Dæk-Navne saasom »Lille Far«, »Table-Tennis« (Larsens Dæknavn) »Tahle
manners«, »Chatter-tabla-dance o. s. v. Skovrider Dalgas blev anholdt den 3. April,
men nægtede enhver Forbindelse med Organisationen eller Kendskab til denne.
Han blev dog fængslet og ført til København. Den omtalte Eliassen blev identificeret
og efterlyst. Det oplystes senere, at han var død den 17. Maj 1943 paa Kolding
Sygehus.

Allerede den 30. Marts var der fra tysk Side stillet Krav om, at Larsen skulde
udleveres. Det lykkedes foreløbig at udskyde Udleveringen, men under de Forhand
linger, Statsadvokaten førte med de tyske Myndigheder om Sagen, tilkendegav man
fra tysk Side bestemt, at han ikke vilde kunne overlades til dansk Jurisdiktion, men
vilde blive stillet for en tysk Krigsret, og det maatte med praktisk talt fuldstændig
Sikkerhed paaregnes, at han vilde blive dømt til Døden, og at Straffen vilde blive
eksekveret. Der blev sendt Politifolk fra Statsadvokatens Afdeling til Aarhus for at
faa fastslaaet, hvad der var tilstaaet af Direktør Hansen og Bang Olsen. De paa
gældende blev derefter overført til København.

Den 12. April 1943 fremsatte Tyskerne bestemt Krav om, at Larsen skulde
udleveres til dem. Statsadvokaten instruerede pr. Fjernskriver Politimesteren om,
at han paa Begæring maatte udleveres mod Protest, og den 13. April 19/~3 blev han
udleveret til Geheime-Staatspolizei, ankommet fra Flensborg, hvortil han blev trans
porteret i Bil. Han blev senere ført til Reichssicherheitshauptamt i Berlin. Han har
ligesom de tre fra Skodsborg overlevet Besættelsen og er nu vend~ tilbage til Argen
tina. Statsadvokaten, der allerede den 30. Marts havde indberettet til Justitsmini
steriet, at Anholdelsen havde fundet Sted, og havde henstillet, at Forhandlinger
omgaaende blev optaget af Justitsministeriet, da han ikke selv mente at kunne
opnaa nogen gunstig Løsning af Sagen; anmodede i en Skrivelse af 6. April 19431)

Justitsministeriet om Direktiver for, i hvilket Omfang Politiet fortsat burde yde
Medvirken til Sager vedrørende Faldskærmsagenter. Det var - som Statsadvokaten
vidste - vanskeligt at give saadanne Direktiver, og det skete da heller ikke, skønt
Statsadvokaten flere Gange vendte tilbage I til Spørgsmaalet herom. Forholdet var
jo det, at Tyskerne vel var gaaet med til at respektere det givne Løfte til Politiet om,

1) A. nr. 320.
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at de anholdte Faldskærmsagenter ikke vilde blive skudt, for Tiden indtil Politiet
val' blevet bekendt med den eksisterende Ordre fra Hitler, om at alle Faldskærms
agenter skulde skydes; men Tyskerne regnede med, at det danske Politi vedblivende
skulde yde Bistand til Paagribelse af Faldskærmsagenter, og man vilde fra Berlins
Side ikke have godkendt en Aftale af andet Indhold. Noget andet var, at man fra de
herværende tyske Abwehr-Officerers Side havde Forstaaelse for det danske Syns
punkt og sikkert ikke ventede nogen større Indsats fra dansk Side med Hensyn til
Paagribelse af Faldskærmsagenter. Men til aabent at give Instrukser om, at Politiet
skulde søge at undgaa at anholde Faldskærmsagenter, var Tiden næppe inde. Man
maatte derfor nøjes med underhaanden at tilkendegive Politimændene rundt om
kring i Landet, naar der var Lejlighed dertil, at man paa dette Omraade maatte se
at lempe sig frem, saaledes at man kom uden om at foretage nogen Anholdelse af
denne Art under Hensyn til den dermed forbundne Risiko for, at de paagældende
vilde blive skudt') .

Dalgas, del' efter at være blevet ført til København den 13. April blev indlagt
paa Kommunehospitalet, blev løsladt den 10. Maj 1943 efter besværlige Forhandlin
ger med Tyskerne, da der ikke fandtes Bevis mod ham og Dommeren ikke længere

, vilde fængsle ham. Den fængslede stud. jur. Nymann blev løsladt den 11. August
1943, men efter tysk Forlangende anholdt paany samme Dag, og da den danske
Domstol ikke vilde fængsle ham længere, afleveret til den tyske Afdeling af Vestre
Fængsøl.

Sagens Behandling var forlængst afsluttet, men Forhandlingerne med den
tyske Krigsret om Sagens Paadømmelse var trukket ud, det var ikke muligt at faa
nogen Besked fra Krigsretten. Saaledes var Stillingen Dagen efter den 29. August
1943, da de 2 fængslede, Direktør Hansen og Bang Olsen, blev fremstillet i Retten.
Dommeren fremkom med nogle Udtalelser om, at efter hans Mening maatte Forud
sætningerne for de paagældendes Fængsling nu være bristet, og han afsagde Ken
delse, hvorefter de vilde være at løslade, da de nu havde været fængslet i saa lang
Tid, at den Straf, som de vilde kunne idømmes, ikke vilde staa i noget rimeligt
Forhold til Varetægtsarrestens Længde og der i de sidste Maaneder overhovedet
ikke var fremkommet nye Oplysninger i Sagen. Kendelsen blev omstødt af østre
Landsret den 3. September. I Mellemtiden var der ved Skrivelse af 2. September
1943 fra Krigsretten fremsat Krav om, at de to fængslede maatte blive overført til
Vestre Fængsels tyske Afdeling, et Krav, der af Statsadvokaten blev forelagt Justits
ministeriet med Anmodning om Ministeriets Bestemmelse om, hvorvidt Begæringen
skulde imødekommes. Ministeriet maatte erklære, at Kravet maatte imødekommes
under Protest. Inden Udleveringen havde fundet Sted, flygtede imidlertid de to
paagældende ved Hjælp af en Kriminalbetjent fra Statsadvokatens Afdeling, der
sammen med dem flygtede til Sverige. Den tyske Ophidselse herover var betydelig,
og man maatte foranstalte en omfattende Undersøgelse til Klarlæggelse af, hvorledes
Flugten havde kunnet gennemføres. Der kom ikke noget ud af denne Undersøgelse,
jfr. herom Statsadvokat Hoffs Fremstilling i la Cour I, Side 711-12.

Larsen blev den sidste Faldskærmsagent, der blev anholdt af dansk Politi.
I Forbindelse med Omtalen af Faldskærmsagenter er det dog naturligt at om

tale endnu et Par senere Begivenheder.
Den 2. Maj 1943 fandtes Liget af en Mand i Sjæl Sø ud for Nebbegaards

Plantage. Benene var sammenbundet med et Reb, hvortil der var fastgjort et Jern-

1) Jfr. Iøvrtgt A. nr. 311.
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lod. Han var dræbt ved et Skud i Nakken. Den dræbte identificeredes som en fhv.
Bankassistent Kay Larsen, som Iøvrigt havde været Finlandsfrivillig, og som i et
Brev til sine Paarørende havde meddelt. at han, der opholdt sig i Amerika, nu
vilde indtræde i det canadiske Flyvevaaben. Det blev oplyst, at den paagældende
havde været meget uforsigtig i sine Udtalelser, og det blev bekræftet, at han til
forskellige havde oplyst, at han var kommet hertil ad samme Vej som Rottbøl. Den
18. Maj 1943 modtog Statsadvokaten en Henvendelse fra Abwehrstelle om Sagen og
om forskellige Personer, den paagældende skulde have boet hos. Der blev optaget en
Rapport, efter hvilken der imidlertid ikke kunde gøres Ansvar gældende imod nogen
af disse Personer, og der kom derefter ikke mere ud af Sagen. Paa Grund af nogle
Udtalelser fra den senere Frontberichter Harald Henriksen, kaldet Rus Henrik,
havde man en Overgang denne mistænkt for at have Kendskab til Drabet. Dette
viste sig dog ikke at være Tilfældet. Den paagældende var formentlig blevet dræbt
af sine egne paa Grund af sin Uforsigtighed

I denne Forbindelse skal ogsaa omtales den Vaabennedkastning, der fandt '
Sted ved Skørping i August 1943. Natten til den 18. August 1943 omkring Kl. 1
blev der af en engelsk Flyvemaskine nedkastet 6 Tromler med Sprængstof i Egnen
omkring Madtun-Sø ved Skørping i Hadsund Politikreds. I Nærheden, ved Fræer,
fandtes en tysk Afdeling, hvis Mandskab var blevet opmærksom paa Nedkastningen
af Faldskærmene med Sprængstof, som Tyskerne sikrede sig. En dansk Lastvogn,
som kom kørende, nægtede at standse, da det blev forlangt af Tyskerne, skønt der
blev affyret Varselsskud. Tyskerne satte efter Lastbilen i Bil, og da den ikke stand
sede, blev der fyret med Maskinpistol ind i Lastvognens Førerhus, hvorved en Per
son - som det senere viste sig, en Bankassistent fra Aalborg, Niels Erik Vangsted
- blev dræbt. De øvrige Personer i Bilen flygtede, men en af dem, Konstruktør Poul
Edvin Kjær-Sørensen blev saaret og anholdt af Tyskerne.

Politiet var som sædvanligt blevet alarmeret, saasnart der var Tale om Over
flyvning og blev anmodet om at foretage Eftersøgning. Afsøgning af Skovarealerne
med Bistand af Politi fra Aalborg og Randers kunde dog først begynde Kl. 8 om
Morgenen og var resultatløs. Den tyske Værnemagt eftersøgte andre Skovarealer,
men fandt heller intet.

Foruden Kjær-Sørensen havde Tyskerne anholdt en Mand, der dog efter at
være blevet afhørt af Personale fra Abwehrstelle blev løsladt den 20. August 1942.
Ran havde været paa Vej hjem, men blev anset for mistænkelig, fordi han var i Be
siddelse af en Blikæske med Sprænghætter. Den anholdte Kjær Sørensen arbejdede
hos en Entreprenør i Aalborg, hvis Lastbil var blevet benyttet ved Transporten.
Chaufføren, som kørte den, udeblev fra sit Arbejde. Kjær Sørensen angav iøvrigt,
at han ikke kendte de øvrige Sabotørers Navne. Han kendte kun som Anfører for
Sabotørerne af Udseende en Mand ved Navn Olaf, som han havde lært at kende
nogle Uger i Forvejen paa sin Arbejdsplads, hvor »Olaf« indfandt sig. Chaufføren
krævedes anholdt, men var ikke til Stede i sin Lejlighed og havde ikke været der
siden om Aftenen den 17. August. Ransagningen var resultaløs. Ogsaa Lastvognens
Ejer krævedes anholdt af Tyskerne, men da det hurtigt viste sig, at han intet havde
at gøre med de paagældende Sabotører og var uvidende om deres Benyttelse af Last
bilen, blev han løsladt samme Dag.

En Landpolitibetjent i Støvring anholdt om Morgenen den 18. August Kl. 7
en Mand, der angav at hedde Carl Jensen og var i Besiddelse af et Legitimationskort,
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der angav, at han var Gartner i Gentofte. Han erklærede over for Landpolitibetjen
ten, at han var Faldskærmsagenl, som var kommet hertil 4 Maaneder tidligere.
Landpolitibetjenten satte ham under Anholdelse og vilde transportere ham til Nibe
i sin Bil; da han undervejs maatte standse Bilen paa Grund af Benzinrnangel, saa
den anholdte Lejlighed til at undvige.

Det oplystes, at den dræbte Bankassistent Vangsted om Aftenen den 17.
August var blevet afhentet paa sin Bopæl af en Reservepolitibetjent Madsen, som
viste sig at være udeblevet fra Tjenesten den 18. Ved Ransagning i hans Lejlighed
fandtes et meget stort Parti engelsk Sprængstof, Pistoler og Dokumenter af forskellig
Art, der godtgjorde, at Reservepolitibetjenten maatte være et fremtrædende Medlem
af en Sabotagegruppe. Der blev sat Vagt i Lejligheden, i hvilken der om Aftenen
indfandt sig en Mand, der selv laasede Døren op. Han blev sat under Anholdelse.
Efter hans Legitimationskort skulde han være en Mekaniker Edvard Bruun fra
København. Han var i Besiddelse af 2 Ampuller, der antagelig indeholdt Gift. Han
nægtede iøvrigt at udtale sig. En Undersøgelse godtgjorde, at Legitimationskortet
var falsk, og det maatte herefter anses for overvejende sandsynligt, at han var en
engelsk Faldskærmsagent og tilhørte samme Sabotagegruppe som Reservepoliti
betjenten. Den 22. August blev han tillige med en anden Arrestant befriet fra Sofien
dalsvej Arrest i Aalborg af 2 bevæbnede Mænd, der truede, kneblede og bandt
Arrestbetjenten og fratog ham Nøglerne, hvorefter de befriede de 2 nævnte Personer.
Der blev sat en stor Eftersøgning i Gang af en Styrke paa 50 Mand paa samtlige
Veje fra Aalborg, men uden Resultat. Foruden denne Faldskærmsagent, Reserve
politibetjenten og Chaufføren efterlystes gennem D.P.E. ogsaa en kommunistisk
Stenhugger, der arbejdede hos den Entreprenør, hvis Lastbil var blevet benyttet, og
som var udeblevet fra sit Arbejde og forsvundet den 18. August.

Den 19. August fandtes i en Kælder i Aalborg et stort Lager af Sprængstoffør
og Vaaben. Kælderen var af en ældre Dame udlejet til 5 unge Mennesker, som sagde,
at de vilde opbevare Effekter til Svæveflyvning i den. Antagelig var det store Lager
art Sprængstoffer og Vaaben indbragt i Kælderen af den flygtede Reservepolitibetjent
Madsen. Kjær Sørensen tilstod over for den tyske Krigsret, at han foruden at have
været med til 2 Afhentninger af Sprængstof ogsaa havde deltaget i Sabotage mod
Aalborg Privatbaners Remise. Ved Krigsrettens Dom, der afsagdes den 25. August
1943, blev han dømt til Døden. Der blev indgivet Benaadningsandragende gennem
Krigsrettens Formand, og ogsaa gennem Udenrigsministeriet blev der rettet Hen
vendelse til Gesandtskabet for at opnaa Benaadning. Den 3. September 1943 med
delte imidlertid Kanstein Udenrigsministeriet, at Kjær Sørensen. var blevet henrettet
den 28. August 1943. Forholdene havde allerede før den 28. August 1943, erklæredes
det, været saadanne, at der ikke kunde regnes med en Benaadning, og de politiske
Grunde, der maaske tidligere kunde have været anført for Benaadning, var i hvert
Fald faldet bort ved den sidste Uges Udvikling. Denne første Fuldbyrdelse af tysk
Dødsdom over en dansk Statsborger her i Landet fandt saaledes Sted før den 29.
August 19431

) .

Efter saaledes at have ført Skildringen af Politiets Virksomhed i Forhold til
Faldskærmsagenter helt frem til August 1943 vender Fremstillingen tilbage til
Oktober 1942 - Telegramkrisens Periode.

l) A. nr. 389.
34
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Som et Eksempel paa, at en utilstrækkelig Energiudfoldelse fra Politiets Side
kunde bruges som Paaskud til, at Krigsretten overtog Sagens videre Behandling
fremhæves det følgende Tilfælde, der netop som Eksempel dokumenteres særlig
fyldigt gennem Bilagene.

Den 16. August 1942 var en dansk Statsborger Christian Valdemar Olsen
blevet anholdtpaa Gaden i Fredericia af en tysk Underofficer, der havde set ham i
Færd med til tyske Soldater at uddele Eksemplarer af et Skrift indeholdende »An
sprache 'des Deutschen Reichstagsabgeordneten Wilhelm Florin, Ruhrgebiet-, der
opfordrede de tyske Arbejdere til at nedlægge Vaabnene. Han blev indbragt til den
tyske Kaserne, hvorfra han kort efter blev overgivet det danske Politi. Efter endt
Afhøring blev han fængslet.

Fra tysk Side lagde man, som det fremgaar af Krigsrettens Skrivelser af
22. August') og 28. August 19422) , Bilag 39 og 40, meget stor Vægt paa Sagen, fordi
Flyvebladene henvendte sig til tyske Wehrmachtsangehdrige med Opfordring til
Mytteri. De fra dansk Side foretagne Undersøgelser førte ikke til Opklaring af
Flyvebladenes Oprindelse eller »geistigen Urhebere") Statsadvokaten fik Justitsmini
steriets Resolution for, at der skulde rejses Tiltale i Medfør af Lov Nr. 14 af 18.
Januar 1941 § 3, Nr. 3, og meddelte den 31. August 1942 Krigsretten, at man var
sindet at rejse denne Tiltale. Man modtog derefter en Skrivelse af 7. September 19424

) ,

Bilag 41, fra Der Bøvollmåchtigte des Deutschen Reiches, hvori Sagens Betydning
ogsaa blev understreget. Statsadvokaten meddelte, at den anholdte havde forklaret,
at de omhandlede Flyveblade var stukket ind i hans Brevkasse, og at han ikke vidste,
hvem der havde uddelt dem. Den 21. September 1942 fremkom fra Krigsretten en
ny Skrivelse"), Bilag 42, der under Henvisning til, at de 'omhandlede Flyveblade
var udbredt hele Landet over, stillede Krav om forøget Indsats i Efterforskningen
og truede med, at Undersøgelsen vilde blive overdraget til Krigsretten, hvis der ikke
snart naaedes noget Resultat ved den danske Undersøgelse. I Anledning af denne
Skrivelse bad Statsadvokaten om Eksemplarer af Flyvebladene til Brug ved Under
søgelse af de anvendte Skrivemaskinetyper og besværede sig over, at han ikke langt
tidligere var blevet gjort bekendt med, at Flyvebladet var udbredt i København.
Den iværksatte Skriftundersøgelse var resultatløs, hvilket meddeltes Krigsretten den
9. Oktober 1942.

Den 19. Oktober 1942 meddelte den tyske Krigsret derefter, at Befehlshaber
havde bestemt Sagens videre Undersøgelse og Paadømmelse ved tysk Krigsret. Olsen
blev den 26. Oktober 1942 under Protest overført til den tyske Afdeling i Vestre
Fængsel.

Tre Dage efter assisterede efter forudgaaende Anmodning dansk Politi den
tyske Krigsret ved Anholdelsen af 3 Personer i Fredericia, der sigtedes i samme
Sag. Alle tre anholdte blev efter de tyske Myndigheders Forlangende overført til
tysk Arrest.

Den 18. November 1942 modtoges fra den tyske Krigsret en telefonisk Med
delelse om, at Olsen var idømt 5 Aars Tugthus og Kolling 10 Aars Tugthus, medens
de øvrige to anholdte var frifundet").

Statsadvokaten anmodede om Udskrift af den afsagte Dom og bad, idet han
gik ud fra, at Afsoningen af de idømte Straffe i Overensstemmelse med den hidtil

1) A. nr. 156. 2) A. nr. 157. 3) I Oversættelse: »Ophavsmanden, der fØrst fik Ideen«,
4) A. nr. 158. 5) A. nr. 159. O) A. nr. 160.
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fulgte Praksis skulde ske i dansk Fængsel, om Oplysning om, hvornaar de dømte
kunde overgives til de danske Myndigheder til Strafafsoning. Den 23. November 1942
meddelte Krigsretten imidlertid, at Olsen og Kolling var dømt som nævnt »wegen
gemeinschaftlicher Zersetzung der Wehrkraft-"), og at Afsoningen efter Befehlsha
hers Bestemmelse skulde ske i en tysk Straffeanstalt. Olsen blev senere ført tilbage til
Danmark og kom til at afsone Reststraffen i Statsfængslet i Horsens efter Heglems
i kgl. Anordning af 31. Marts 1943.

Et andet Tilfælde af Anholdelse for -Zersetzung e fik et lykkeligere Forløb:
En Dansker, der den 26. Oktober 1942 i en Restaurant i Borgergade havde

forevist Fotografier af nedskudte Bygninger til tyske Soldater, og havde fortalt, at
. de viste Resultaterne efter engelske Bombeangreb mod Niirnberg, blev af det tyske

Feltgendarmeri anholdt sigtet for Forsøg paa at nedbryde Soldaternes Moral. Det
danske Politi blev underrettet, men Feltgendarmerne forhandlede med »Gericht des
Befehlshabers«, der bestemte, at han skulde hensættes i den tyske Afdeling ruf
Vestre Fængsel. Statsadvokaten protesterede herimod. Den paagældende blev løs
ladt den 7. November, da den mod ham bestaaende Mistanke ikke kunde opretholdes.

November 1942 var særlig præget af det Fremstød, der fra tysk Side blev
gjort imod Kommunisterne her i Landet. Om det betydelige Antal Nyinterneringer,
der efter tysk Krav fandt Sted i Maanedens Begyndelse, henvises til Afsnit IV. Her
skal derimod gives en Fremstilling af de Anholdelser af Kommunister til tysk
Undersøgelsesfængsel, der fandt Sted. Da der bestaar en vis Sammenhæng mellom
alle disse Tilfælde behandles de i det følgende samlet, selvom Fremstillingen derved
føres langt frem og derefter paany maa vende tilbage til sit Udgangspunkt i Begyn
delsen af November.

Kriminalkommissar Span fra Berlin var kommet her til København i Maj
1942. Sammen med den tyske Politiattache Dr. Fest meldte han sig den 13. Maj 1942
til Politiinspektør Krenchel og gav Meddelelse om de. TilstaaeIser, som den estiske
Undersaat Karl Såre havde afgivet over for Tyskerne om sin Andel i et Mord her
i København 1936 paa en estisk Undersaat, Eltermann. Span, der havde behandlet
Sagen i Tyskland, fulgte ogsaa dens Gang her i 'Landet. Han var en hensynsløst
ærgerrig og energisk Mand og ivrig Kommunistbekæmper. Han ønskede, at Sagen
skulde behandles gennemgribende ud fra et politisk Synspunkt, saaledes at de
sigtede skulde afhøres indgaaende om deres Kendskab til kommunistiske Forhold
i Almindelighed og vedrørende det danske kommunistiske Parti. Da Politikommissær
Andst, der ledede Undersøgelsen, stillede sig afvisende i denne Henseende, blev der
i den Anledning klaget til Justitsministeriet, og det endelige Resultat blev, at det
blev overdraget Statsadvokatens Afdeling, efter at den egentlige Undersøgelse var
afsluttet, at foretage Afhøring af de i Sagen implicerede angaaende deres politiske
Forhold, herunder navnlig om, hvilken Rolle Ledelsen af Danmarks kommunistiske
Parti havde spillet. Der blev i den Anledning foretaget indgaaende Afhøringer af
alle implicerede i Sagen. Nogen Betydning synes denne Afhøring ikke at have faaet.
Span opnaaede under sit Ophold her, at Referatet »Bekæmpelsen af Kommunismen
blev henlagt under ham, og dette medførte en forøget Virksomhed fra Gesandt
skabets Side"). Det var saaledes under Spans Ledelse, at de nedenfor omtalte An
holdelser blev foretaget.

• 1) I Oversættelse: »for i Forening at forsøge paa at nedbryde Værnekraften«. 2) A.
nr. 271 og 272.



268

Den 31. Oktober 1942 - altsaa samtidig med Forhandlingerne om de krævede
nye Interneringer, jfr. nedenfor i Afsnit IV, og medens den politiske Krisesituation
- Telegramkrisen - var mest spændt, modtog Statsadvokat Hof! af Dl'. Fest en For
tegnelse over 10 »kommunistische Funktionåre,' die zur Verfiigung des Gerichts
heim Befehlshaber der deutschen Truppen in Dånemark zu stellen sindet). Tyske Poli
tifolk fra Gesandtskabet skulde deltage i Anholdelsen og Ransagning hos to af disse 10
Personer. Det var den fra tysk Side hævdede Opfattelse, at der mellem de tidligere
kommunistiske Funktionærer fandtes adskillige Sabotører, og man maatte derfor
gaa ud fra, at de paagældende fra tysk Side sigt edes for Sabotage, hvilket bestyr
kedes ved den Omstændighed, at en af de paa Fortegnelsen anførte, Hans Petersen,
den 30. Oktober 1942 var anholdt af det danske Politi for Sabotage. Der blev seh'
følgelig protesteret mod Anholdelsen til tysk Fængsel, men Kravet blev imødekommet.
Den 2. November 1942, samme Dag som de mange Anholdelser til Internering fandt
Sted, blev 6 af de paa Fortegnelsen nævnte, nemlig Harry Andreas Andersen, Radio
telegrafist Barfod, Telegrafist Erlay Olsen, Roald Zahle Thomsen, Zetterquist og
Poul Skov Hansen anholdt og hensat i tysk Varetægtsfængsel. Hans Egon Ther
kildsen, hvis Adresse ikke var nøjagtigt opgivet, blev anholdt den 14. November 194·2.
Hans Petersen blev udleveret til tysk Fængsel den 21. November. Den 5. November
blev efter tysk Krav anholdt Indehaveren af Lejligheden Borgskrivervej 13 og dennes
Forlovede og Svigerinde. Endvidere anholdtes to Kvinder, der uafhængige af hin
anden henvendte sig i Lejligheden, hvor der efter tysk Begæring var etableret Vagt
af danske Politimænd, og som først nægtede at udtale sig om deres Identitet, men
senere oplystes at være identisk mel Ilse L(undsfryd) og Gerda O(livia) K. P(eter
sen). I Lejligheden anholdtes endvidere Folketingsmand Aksel Larsen"), der indfandt
sig der. Akterne vedrørende Aksel Larsens Anholdelsø findes ikke i Statsadvokatens
Arkiv. Af Statsadvokatens Indberetning af 6. November 19423

) om Anholdelsen frem
gaar, at Kriminalkommissar Span Havde anmodet om, at der maatte blive etableret
Vagt i Lejligheden paa Borgskrivervej, hvis Beboere var anholdt den 5. November
om Morgenen, »da man havde Formodning om, at den eftersøgte Kommunist, Folke
tingsmand Aksel Larsen vilde indfinde sig der«.

. Naar det af denne Indberetning synes at fremgaa, at man - altsaa ogsaa
det danske Politi - var klar over, at man kunde vente, at netop Aksel Larsen vilde
henvende sig i den bevogtede Lejlighed, er det tvivlsomt, om dette skyldes en unøjag
tig Sprogbrug, der har ladet sig paavirke af, at man nu, da Indberetningen blev
skrevet, vidste , at det var Aksel Larsen, som havde indfundet sig, jfr. nærmere
nedenfor. Om Aksel Larsens Anholdelse hedder det videre i Indberetningen:

Den 5. November 1942 Kl. 19,35 indfandt sig i Lejligheden en Mandsperson,
der blev genkendt som den efterlyste Folketingsmand
15) Aksel Larsen (Brendekilde, 5. August 1897).
Han fandtes i Besiddelse af et Legitimationskort for Chauffør Marius Andreasen,
fodt i Staby den 6. December 1898, udstedt af Gentofte Kommunes Folkeregister
den 19. December 1941. Kortet er formentlig falsk. Han nægtede at oplyse noget
om sin Identitet og førtes til Politigaarclen, hvorfra han blev afgivet til Politigaar
dens Fængsel. Justitsministeren og Departementschef Eivind Larsen blev under
rettet, hvorefter den vagthavende paa Dagmarhus ligeledes blev underrettet.

t) I Oversættelse: »kommnnlstiske Funktionærer, som skal stilles til Raadighed for
den af den øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark nedsatte Dornstole. 2) Kap. 25.
') A. nr. 295. bilag.
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Den 6. November 1942 Kl. 0.30 begærede Dr . Fest telefonisk, at Aksel Larsen
skulde overføres til den tyske Afdeling paa Vestre Fængsel til Afhøring, men
lovede, at han vilde blive tilbageleveret igen efter endt Afhøring. .Efter Omstændig
hederne blev Kravet imødekommet, og Aksel Larsen blev ogsaa tilbageleveret Kl. 8.30.

I Dag Kl . 10 fremsatte Dr. Fest telefonisk Begæring om, at Aksel "Larsen blev
overført til den tyske Afdeling paa Vestre Fængsel, og i Dag Kl. ca. 12 blev han
mod sædvanlig Protest i Vestre Fængsel afhentet af det tyske Feltgendarmeri og
overført til den tyske Afdeling.

Den 6. November 1942, altsaa samme Dag som Aksel Larsen blev overført
til den tyske Afdeling, blev endvidere efter tysk Krav anholdt Johannes Mathias
B(ertelsen) , Anna S(øndergaard)-J(ensen) og Carl M(ortensen). Ved Anholdel
serne var tyske Politifolk med, og de paagældende hlev afleveret direkte til tysk
Fængsel.

Poul Skov Hansen blev løsladt den 6. November 1942 fra tysk Undersegal
sesfængsel, men blev derefter i Henhold til Justitsministeriets Bestemmelse taget
i Forvaring efter Kommunistloven.

En Mand ved Navn Polack, hvis Telefonnummer, Ordrup 5800, Aksel Larsen
havde opgivet til en Dansker, der gjorde Tjeneste i den tyske Afdeling, og som
meddelte dette til Span, blev anholdt af dansk Politi efter tysk Krav den 7. November
1942. Han blev løsladt den 12. November. En Dame blev anholdt den 9. November
og løsladt samme Dag. De øvrige her nævnte anholdte blev - med Undtagelse af
Aksel Larsen - efter højst 2 Maaneders Forløb ført tilbage til dansk Fængsel, de
fleste den 21. Januar 1943, to, nemlig Ha}'ry Andreas Andersen og Roald Zahle
'I'homsen den 4. Februar 1943. Først derefter fik det danske Politi, som modtog
Genparter af de af Tyskerne foretagne Afhøringer, paa det rene, hvad de paagæl
dende hver især var sigtet for , og Sammenhængen med Anholdelserne blev man
først klar over efter Besættelsens Ophør ved Afhøring af den for Angiveri i ad
skillige Tilfælde sigtede Karl Martens Winther). Winther, der er Arbejdsmand og
født i 1909, deltog fra September 1937 til September 1938 i Borgerkrigen i Spanien.
Han var og havde i flere Aar været Medlem af Danmarks kommunistiske Parti og
havde - skønt han ikke havde været i Partiets Ledelse - et betydeligt Kendskab
til Personer indenfor Partiet. Indenfor Foreningen af tidligere Spanienskæmpere
kom han til at indtage eh ledende Stilling og kendte næsten alle Medlemmer. Han
var i Besiddelse af et Kartothek over Medlemmerne. Den 16. April 1940 kom han
efter et Ophold i Rusland sammen med flere andre i Flyvemaskine fra Moskva til
Stockholm, hvor han var interneret i 5 Dage, hvorefter han blev udvist. Han havde
Samarbejde med flere af ds anholdte i det illegale Partiarbejde. Allerede i Sommeren
1940 havde han efter Aksel t Larsens Anvisning sammen med Erlay Olsen været
beskæftiget med Fremstilling af en Radiosender. Man stolede fuldt ud paa ham,
og han havde efter 22. Juni 1941 Tilknytning til Partiets illegale Arbejde, idet han
tilhørte en Gruppe, til hvilken ogsaa Z(etterquist) og Erlay O(lsen) hørte. Han var
ifølge Aksel Larsen den indenfor Gruppen, der vidste mest om dens Organisation og
Sammensætning. En Maanedstid før de her omhandlede Anholdelser var Radiosen
deren blevet overgivet til ham, der skulde overtage dette Arbejde, som han var holdt
i Reserve til. Han var i Begyndelsen af 1942 virksom for at danne Sabotagegrupper
indenfor de Spaniensfrivilliges Kreds, men det var uden Partiledelsens Vidende og
mod dens Instrukser.

-
l) A. nr. 227.
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Denne Mand var efter den 22. Juni 1941 kommet ind i Samarbejde med de
tyske Politifolk paa Dagmarhus gennem Rudolf Christiansen (s Hestetyven«)"), som
han havde lært at kende paa Beværtninger, og som ifølge hans Forklaring havde
faaet en vis Magt over ham, idet Winther følte sig truet af »Hestetyven c, der vidste
Besked om hans Tilknytning til Kommunismen. Omkring Juni 19M gik han med
til over for Christiansen at »udtale sig om Personer, hvis Navn og Adresse Chri
stiansen havde hentet fra gamle Aargange af »Arbejderbladet«. I September-Oktober
1941 kom han gennem Rudolf Christiansen i direkte Forbindelse med en til Gesandt
skabet knyttet tysk Kriminalsekretær og modtog af denne 50 Kr. ugentlig for Med
tlelelse om kommunistiske Forhold og Personer, og fra ham stammede de Meddel
elser, der førte til Anholdelserne. Erlay O(lsen) havde han som nævnt kendt fra
1940, Zetterquist lærte han at kende i Foraaret 1942; da Z(etterquist) kom ind paa
en betroet Post, angav Winther i Efteraaret ham og Erlay O(Isen) til den tyske Kri
minalsekretær, der nu ønskede Resultater. Z (etterquist) , det virkede som Kurer,
blev derefter gennem længere Tid skygget af Tyskerne, del' ønskede at skaffe sig
Oplysning om hans Forbindelser.

Selvom Kriminalkommissar Span var overordentlig ivrig for at opnaa He
sultater, er det vel sandsynligt, at han vilde have fortrukket at fortsætte Skygningen
af Z(etterquist) m. fl. endnu i nogen Tid, hvorigennem der havde været større Sik
kerhed for at faa Forbindelse med Aksel Larsen og kunne paagribe ham, og vel
iovrigt ogsaa for i videre Omfang at gøre sig bekendt med Organisationen. Naar han
ikki gjorde det, skyldtes det utvivlsomt, at Aktionen med Anholdelse af et stort Antal
danske Kommunister skulde gennemføres den 2. November 1942. Naar denne
Aktion fandt Sted, var det nødvendigt at gribe til straks, thi ved deus Gennemførelse
vilde det hidtil gjorte Arbejde sandsynligvis blive forstyrret, videre Skygning blive
umuliggjort, og man maatte begynde forfra med at opspore Forbindelserne, idet de
paugældende enten vilde blive interneret eller, hvis de ikke blev det, i hvert Fald
vilde skifte Opholdssteder og foretage en Omorganisation.

Ogsaa Barfod kendte Winther, og han har formentlig henledt Tyskernes Op
mærksomhed paa ham. Da han i den sidste Tid selv havde haft Senderen, vidste
han god Besked med denne. Om Aksel Larsens Stilling i det illegale Partiarbejde
havde han ogsaa givet Tyskerne Oplysning, derimod ikke om hans Opholdssted, for
det kendte han ikke. En Maanedstid før sin Anholdelse havde Aksel Larsen en Aften
haft et Møde med Winther i Utterslev Mose. Ifølge Aksel Larsen kunde Tyskerne
fortælle rigtige Enkeltheder om dette Møde (saaledes hvorledes de var gaaet frem og
tilbage), og de vidste - hvad Winther ikke vidste -, at Aksel Larsen havde stillet
sin Cykle fra sig et Sted i Nærheden. Aksel Larsen mener derfor, at Mødet - anta
gelig paa Winthers Foranledning - er blevet observeret af Tyskerne. Der er der
efter Mulighed for, at Tyskerne kan have fundet frem til Lejligheden paa Borg
skrivervej ad 2 Veje: enten ved Skygning af Aksel Larsen eller ved Skygning af
Z(etterquist) og eventuelle Personer, med hvem han havde Forbindelse. Den sidste
:Jtfulighed er formentlig den sandsynligste. Winther selv er ikke i Tvivl om, at hans
Oplysninger har meclvirket til Aksel Larsens Anholdelse, men forklarer, at Krimi
nalkommissar Span efter Anholdelsen til Winther udtalte, at det var kedeligt, at
det ikke var hans Oplysninger, der havde ført til Anholdelsen, og Winther mener,
at det beror paa en Tilfældighed, at Aksel Larsen blev anholdt, da han indfandt sig

l) A. nr. 21i-230.
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i Lejligheden paa Borgskrivervej. Efter Udtalelser, Span fremkom med over fol'
'Winther, vidste man ikke noget om, at Aksel Larsen kom i Lejligheden.

Erlay O(Isen), der havde virket som Telegrafist og ved Hjælp af Radiosen
deren staaet i telegrafisk Forbindelse med Moskva, blev ved Københavns Byrets
Dom af 1. April 1943 i Medfør af Straffelovens § 105 og Kommunistloven idømt
Fængsel i 6 Aar. Dommen blev den 10. Juni 1943 stadfæstet af østre Landsret.
(Dommen. er ligesom de nedennævnte optaget i den i Redegørelse I, S. 165, trykte
Statistik).

Z (etterquist) , der havde virket som Kurer, bl. a. mellem Erlay O(Isen) og
Aksel Larsen og bl. a. havde bragt Breve til Lejligheden paa Borgskrivervej, hvor
Aksel Larsen blev anholdt, blev den 30. Marts 1943 idømt 11/2 Aars Fængsel, af østre
Landsret skærpet til 2 Aars Fængsel. Det fremgaar af den foreliggende tys'ke Rap
port, at Z(etterquist) den 4. November 1942 omtalte Lejligheden Borgskrivervej Nr.
1 som et Sted, hvor han efter Aftalen med Aksel Larsen afleverede Breve til denne
fra Erlay O(Isen) , og at han den 5. November 1942 paa Forehold paany forklarede,
at denne Lejlighed kun var blevet anvendt som et »Brevvekslingssted.e, men at det
var :oi Overensstemmelse med Kendsgemingeme«, at han afleverede sine »Medde
lelser«, som var bestemt for Aksel Larsen der«.

Mod Barfod, hvis oplyste Virksomhed laa forud fol' Besættelsen, men SOlli

ligesom Erlay O(Isen) havde været paa Radiokursus i Sovjet, blev der ikke rejst
Tiltale; men han blev taget i Forvaring i Henhold til Kommunistloven og hørte til de
i Oktober 1943 fra Horserødlejren til Tyskland deporterede Kommunister. Han
døde i Tyskland.

Anholdelserne af Harry Andreas Andersen og senere Hans Egon Th (erkel
sen) og Roald Z(ahle) Th(omsen) stod ikke i Forbindelse med Aksel Larsen-Sagen,
men var ligeledes foraarsaget af Winthers Meddelelse til Tyskerne. Winther havde
gennem sin Svoger, der kort efter Kapitulationen har taget sig af Dage, »faaet
Kendskab til, at de to førstnævnte i Forening med Svogeren omgikkes med Planer
om Jernbanesabotage; Winther meddelte Tyskerne, at de havde planlagt Sabotage
af en Viadukt i Vigerslev. Efter at være ført tilbage til dansk Jurisdiktion, blev de
begge taget i Forvaring, idet Sagen blev sluttet uden Tiltale paa Grund af Bevisets
Stilling.

Roald Z(ahle) Thomsen var ligesom Winther tidligere Spaniensfrivillig og
havde kendt ham fra 1937. Winther havde omtalt ham for Tyskerne og faaet Besked
om at holde øje med ham. Natten før Anholdelsen havde Winther og dennes Hustru
været med til en Fest i Thomsens Hjem. Ved Ransagning fandtes - efter at Thom
sen selv havde gjort opmærksom derpaa - nogle Brandkemikalier. Han forklarede,
at disse var kastet gennem hans Brevkasseaabning med en Anvisning paa, at han
skulde stikke Ild paa Titan, hvilken Opfordring han ikke havde efterkommet. Sagen
blev, da han var ført tilbage til dansk Jurisdiktion den 4. Februar 1943 sluttet
uden Tiltale, og han blev interneret. Han flygtede fra Horserød den 29. August 1943.

De 3 Beboere af Lejligheden paa Borgskrivervej, der havde været benyttet
som Brevsamlingssted, og hvor Aksel Larsen tidligere havde boet nogen Tid, blev
dømt ved Københavns Byret den 26. Marts 1943. De to Kvinder, der var løsladt
den 4. Februar 1943, fik hver 3 Maaneders Fængsel, der ansaas for udstaaet; Man
den fik 5 Maaneders Fængsel, der næsten var udstaaet.
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Af de to Kvinder. der indfandt sig i Lejligheden, blev den ene, der indfandt
sig for at aflevere en Pakke (som viste sig at indeholde en Pistol), og som havde
huset bl. a. Aksel Larsen og Ib Nørlund og besørget Breve for disse, den 5. Marts
1943 idømt Fængsel i 7 Maaneder, den anden, hos hvem Aksel Larsen senest havde
boet, og som havde virket som hans Kurer, idømtes den 9. April 1943 Fængsel i
1 Aar 6 Manneder. Dommen stadfæstedes den 10. Juni 1\)43 af østre Landsret.
Afhøringen af Z (etterquist) forte til Anholdelsen af de tre fornævnte Personer, dPI'
blev anholdt den 6. November 1942. Bertelæn havde modtaget Breve fra Z (etter
quist) paa sin Bopæl til Afhentning og Viderebesørgelse af andre, Fru S-J, havde
været i Besiddelse af Dechiffrering koden og fors gt at dechiffrere de fra Moskva
modtagne Telegrammer, og Mortensen havde efter Aftale med Z(etterquist) mod
taget Breve til denne og viderebragt dem til ham. De idømtes henholdsvis 2 Maane
ders, 2 Aars, og 80 Dages Fængsel.

Det var naturligvis et meget alvorligt Slag, der saaledes paa Grundlag af
Winthers Oplysninger var rettet mod den illegale kommunistiske Bevægelse ved
Anholdelsen af Lederen, hans nærmeste Omgivelser og en betydningsfuld Gruppe:
Radioapparatet. Det var faktisk en væsentlig Forringelse af Aksel Larsens Stilling
over for Tyskerne, at han ikke var anholdt alene; og hans Stilling var yderligere
vanskeliggjort ved, at Tyskerne ved Ransagning paa hans Bopæl kom i Besiddelse
af et betydeligt skriftligt Materiale, deriblandt ogsaa Papirer, del' indeholdt Navne
og Adresser og Dæknavne. Aksel Larsen, der straks nægtede at udtale sig, saa sig
øfterhaandeu nødsaget til at give visse Oplysninger og gav da naturligvis i første
Række Oplysning om de allerede anholdte Personer eller andre, som Tyskerne
alligevel vilde faa Oplysning om. Det frerngaar af de fra Forhøret over Aksel Larsen
optagne tyske Rapporter'), at han har givet Udtryk for, at det under hans Over
vejelse af, om han skulde give Oplysninger, var af afgørende Betydning for ham.
at de allerede anholdte og de, der eventuelt blev anholdt paa Grundlag af hans
Forklaringer, vilde kunne paaregne at blive dømt ved dansk Domstol og slippe med
ret milde Straffe, jfr. Ekstraktafskriften Bilag 43. Paa Grundlag af de af Aksel
J..arsen og de ovrige anholdte afgivne Forklaringer kunde Tyskerne komme endnu
et Skridt videre. Den 17. November 1942 blev del' stillet Krav om dansk Politis
Medvirken til Anholdelse af 9 Personer, der sigtedes for illegal Virksomhed og
ønskedes afgivet til den tyske Afdeling paa Vestre Fængsel. Kravet blev efterkommet
den 18. November 1942 - som sædvanlig under Protest mod Hensættelsen i tysk
Fængsel. En af de paagældende blev løsladt allerede den 22. November 1942. To
Kvinder blev løsladt inden J ul. De øvrige blev alle ført tilbage til dansk Fængsel
rlen 23. Januar 1943 og dømt ved dansk Ret. En af dem blev dog den 26. Januar
1943 losladt, og Sagen blev sluttet paa Grund af Bevisets Stilling. Den Mand, del'
havde købt Huset, som Aksel Larsen boede i, efter Anvisning af denne og financieret
af ham, blev idømt 7 Maaneders Fængsel; en Arkitekt, der bl. a. havde været
::Ylellemmand ved Etablering af denne Forbindelse, en Kurer og en Indehaver af et
Brevsamlingssted hver 4 Maaneders Fængsel. En kvindelig Kurer, der havde etab
leret Forbindelsen med Borgskrivervej, blev løsladt den 4. Februar 1943. Hun blev
senere idømt Fængsel i 4 Maaneder.

Den 23. November 1942 fik Statsadvokaten Meddelelse om, at Erlay O(lsen)s
Svoger var blevet anholdt af Tyskerne, da han var paa Besøg i Vestre Fængsel. I

l) A. nr. 297.
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den senere modtagne tyske Rapport hed det, at han v~r »mødt efter Anmodning« .
DE'r protesteredes imod denne Fremgangsmaade. Den 21. Januar 1943 blev han
ført til dansk Fængsel og den 19. Februar 1943 ved Københavns Byret idømt 3
Maaneders Fængsel for efter Svogerens Anmodning at have stillet sin Lejlighed til
Haadighed som Brevfordelingssted.

Efter tysk Krav blev Aksel Larsens Hustru, der den 2. November 1942 var
blevet anholdt til Internering, overført til den tyske Afdeling i Vestre Fængsel. Den
22. Februar 1943 blev hun ført tilbage til dansk Fængsel og den 24. Marts 1943
dømt ved Københavns Byret. Straffen ansaas udstaaet ved Varetægt. Den 12. Juni
1943 blev hun løsladt fra Internering.

Den 2. December 1942 modtog Statsadvokaten en Skrivelse af s. D. fra Der
Bevollmåchtigte des Reiches in Dånemark. hvorefter 12 danske Statsborgere og 1
svensk Statsborger ønskedes anholdt den 3. December 1942'om Morgenen og afleve
ret til den tyske Afdeling paa Vestre Fængsel, efter at der forinden paa Bopælene
var foretaget Ransagning efter kommunistiske Skrifter, Propaganda og Sabotage
materiel. Der var angivet Navn og Adresse for dem alle. Statsadvokaten forlangte,
forinden der kunde tages Stilling til Kravet, Oplysning om, hvad de paagældende
Personer sigtedes for, hvilket derefter i en Skrivelsø af 3.. December 1942 blev
oplyst. Det drejede sig om 1) Direktør Jensen, der efter den 22. Juni 1941 havde
staaet i umiddelbar Forbindelse med Aksel Larsen og flere Gange været i Stockholm
for ham, hvor han havde været i Kontakt med Lederen af det svenske Kommunist
parti, Linderoth, 2) en Tapetserer Gerhard Jensen, der indtil for kort Tid siden
havde deltaget i illegalt Propagandaarbejde, 3) en Fru Karlsen som i sin Lejlighed
i Slangerupgade skulde have huset forskellige Kommunister, senest 4) en Isolerings
arbejder F (rancker), der skulde arbejde som Kurer for Centralkomiteens Forbin
delse med Grupperne paa Sjælland, og som ligeledes ønskedes anholdt. Endvidere
5) en kvindelig stud. med. Eiersted, der skulde have skaffet illegal Bopæl til Aksel
Larsen og udført Kurertjeneste, 6) endnu -en Kvinde Rønde Jørgensen, der skulde
være Kurer, 7) en mandlig Kurer (Christian Jensen) for den illegale Partiledelse,
hos hvem der skulde foretages særlig omhyggelig Ransagning, 8) en Person ved
Navn Skorstensgaard, hvis Bopæl paa Tagensvej skulde være blevet benyttet af den
illegale Partiledelse til Møder, 9) en Skrædermester Larsen paa Nørrebrogade, der
skulde staa i umiddelbar Forbindelse med Aksel Larsen, og hos hvem der skulde
være Træffested for Kurerer, 10) Lærerinde Inger Merete Nordentoft, der efter
Ordre fra Partiet skulde huse en Kommunist, som var kommet illegalt her til Landet
fra Sverige, 11) denne Svensker, der skulde være indrejst efter Anvisning fra kom
munistisk Internationale med særlige Opgaver (Radioforbindeise), 12) Theissen,
Bispeparken, og 13) Karl Nielsen, der begge skulde være Kurerer, og hos hvilken
sidstnævnte der skulde være Træffeeted. Paa Grundlag af de fyldige Oplysninger
om de paagældendes Navne og Adresser kunde de - med Undtagelse af Svenskeren
- let identificeres. Den 4. December 1942 Kl. 6 blev de søgt anholdt. De under
Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 'Og 11 nævnte blev anholdt og afleveret under Protest
i Vestre Fængsels tyske Afdeling. De øvrige blev ikke truffet hjemme. Et Mediciner
ægtepar, der efter tysk Krav søgtes anholdt senere samme Dag, blev heller ikke
truffet hjemme. Efter tysk Krav blev der sat Vagt i et Par af Lejlighederne, men
det førte ikke til noget. Dog blev den under Nr. 12 nævnte Kurer anholdt den
10. December 1942 og afleveret til Tyskerne.
5
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Af de tyske Afhøringer af Aksel Larsen') og de for og samtidig med ham
anholdte kan det ses, at det er disses Forklaringer, der har ligget til. Grund for
Tyskernes Krav om Foretagelse af disse Anholdelser. Ogsaa disse anholdte blev alle
ført tilbage til dansk Jurisdiktion, dog med Undtagelse af den svenske Statsborger,
Staf, der den 19. F-ebruar 1943 af den tyske Krigsret blev idømt Dødsstraf for
Spionage. Udenrigsministeriet havde søgt at opnaa, at Sagen blev overgivet til Paa
dømmeise ved dansk Domstol, men dette blev afslaaet ved en Skrivelse fra Dr. Best,
Dagen før Dommen blev afsagt. Der blev af det svenske Gesandtskab optaget For
handling med d~ tyske Myndigheder her og i Berlin om Udveksling' af Staf med
en anden .Person. Disse førte imidlertid ikke til noget Resultat, og i Juli Maaned
meddeltes det af Kanstein Udenrigsministeriet, at Spørgsmaalet om Dommens Fuld
byrdelse som Følge deraf nu igen var aktuelt. Udenrigsministeriet gik energisk
ind for, at Dommen ikke burde fuldbyrdes. Og den 20. Oktober kunde det svenske
Gesandtskab meddele Udenrigsministeriet, at Generalen for de tyske Tropper i Dan
mark den 4. September 1943 havde benaadet Staf til Livstids-Tugthus. Han blev
ført til Tyskland til Afsoning og er iøvrigt efter Kapitulationen blevet hjemsendt til
Sverige fra Rendsborg, hvor han blev befriet af Englænderne. Alle de andre an
holdte blev som nævnt ført tilbage til dansk Fængsel, de fleste den 23. Januar 1943.
10) Frk. Nordentoft dog først den 4. Februar 1943, 1) Direktør Jensen først den
22. Februar 1943. Nr. 6) Rønde-Jørgensen blev løsladt den 19. Januar 1943, 2)
Jensen den 28. Januar 1943 og 8) Skorstensgaard den 9. Februar 1943. Skræder
mesteren (9) var blevet løsladt allerede den 5. December 1942. 1) Direktør Jensen
havde tillige deltaget i Arbejdet med Frit Danmark og omtales derfor nærmere
nedenfor. Mod 3) Fru Karlsen blev Tiltale ikke rejst, men hun blev interneret.
(Hun blev den 2. Oktober 1943 deporteret til Tyskland). 5) Eiersted blev den IL

Februar 1943 idømt 80 Dages Fængsel, 10) Frk. Nordentoft 5 Maaneders Fængsel,
12) Theisen den 6. Marts 1943 4 Maaneders Fængsel.

Det danske Politis Virksomhed i disse Sager bestod kun i den omtalte Med
virken til Anholdelserne, samt, naar de paagældende blev tilbageført til danske
Myndigheder, at afhøre dem til Rapport for at fastlægge d-en Forklaring, de havde
givet Tyskerne og - for saa vidt Sagen ikke blev sluttet" paa Grund af Bevisets
Stilling - at rejse Tiltale og søge den gennemført til Dom. Om at foretage selv
stændig Efterforskning eller søge Tiltalegrundlaget suppleret, var der ikke Tale.

Dette gjaldt ogsaa Behandlingen af Sagerne mod de ledende i den Kreds
af Personer, der stod bag ved »Frit Danmarks.

I en Skrivelse af 7. December 1942 kræved-e Der Bøvollmåchtigte des Reiches
in Dånemark Anholdelse og Hensættelse i ' tysk Fængsel af Professor Chiewitz,
Professor Mogens Fog, »Sagfører - Prytz, Redaktør Ole Kiilerich ved National
tidende, Christoffersen, ansat paa Kontoret i Dansk Arbejdsmands Forbund, Sag
fører Petersen, Odense, Biblioteksdirektør Døssing, Dr. Neukirch, Gentofte Amts
sygehus og Godsejer Jari, Sophienborg ved Hillerød. Ved en ForhancTIing i Uden
rigsministeriet samme Dag havde Kanstein over for Direktør Svenningsen") og De
partementschef Eivind Larsen") bebudet, at dette Krav vilde blive fremsat. Stats
advokaten forlangte nærmere Oplysning om, hvad de paagældende hver for sig var
sigtet for og modtog samme Dag en ny Skrivelse med de ønskede Oplysninger.

Samtidig krævedes yderligere anholdt en navngiven stud. med., boende paa
Regensen, og en Hattemager Bjørn Jensen. Statsadvokaten forelagde Spørgsmaalet

t) A. nr. 297. 2) A. nr. 67. 3) A. nr. 68.
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om, hvorvidt Kravet maatte efterkommes, for Justitsministeriet, og det blev af
Justitsministeren drøftet med Statsministeren, hvorefter der blev givet Ordre til at
foretage Anholdelserne og - naturligvis under Protest - aflevere de anholdte i den
tyske Afdeling paa Vestre Fængsel. Ved Anholdelseme') skulde 4 tyske Politimænd
assistere. Om Morgenen den 9. December 1942 blev derefter Chiewitz, Prytz, Døssing,
Neukirch og Jarl anholdt") og hensat i Vestre Fængsels tyske Afdeling. De øvrige blev
ikke truffet til Stede. Christoffersen og Sagfører Petersen kunde ikke identificeres.
Paa Grundlag af yderligere Oplysninger fra Tyskerne blev Landsretssagfører Ernst
Petersen identificeret og anholdt den 12. December 1942. Professor Fog havde om
Natten forladt Hjemmet med ukendt Adresse. Han var vistnok blevet advaret om
den forestaaende Anholdelse, hvilket dog ikke kom frem. Overfor Justitsministeriet
blev der fremsat Krav om Anholdelse af Professor Fogs Hustru"), jfr. Bilag 44.
Kravet blev imødekommet den 10. December. Fru Fog blev dog løsladt samme Dag.

Ogsaa disse Anholdelser stod i nøje Forbindelse med Anholdelsen af Aksel Larsen.
Af de Papirer, der var blevet fundet hos Aksel Larsen paa Baldrianvej vedrørte en
væsentlig Del ,Frit Danmark«. De indeholdt ingen Navne, men det maatte være
indlysende, at den, der laa inde med disse Papirer, som vedrørte Opbygningen af
Organisationen »F'rit Danmark- og D.K.P.'s Interesse i og Planer med denne Or
ganisation, ikke kunde være ukendt mP<1, hvem der havde været med til Stiftelsen
af Organisationen. Aksel Larsen havde derfor - som det fremgaar af de tyske
Rapporter') - set sig nødsaget til at give Oplysninger herom. Ogsaa Direktør Jensen,
der var anholdt den 4. December 1942, havde været med til Organiseringen af »F'rit
Danmark- og havde den 7. December 1942 givet Forklaring derom. Ved de af Uden
rigsministeriet og Justitsministeriet førte Forhandlinger") lykkedes det at faa Pro
fessor Chiewitz ført tilbage til dansk Fængsel den 16. December 1942. Saasnart der
forelaa Tilsagn fra tysk Side om, at Sagen mod Chiewitz skulde behandles ved dansk
Ret, og at han vilde blive overført til den danske Fængselsafdeling udsendtes den
10. December 1942 gennem Udenrigsministeriets Pressebureau en Meddelelse") om
Anholdelsen og om, at Professor Chiewitz ved Rettergang ved dansk Domstol vilde
blive draget til Ansvar. I Meddelelsen hed det, at Professor Chiewitz »overfor det
danske Politi havde afgivet Forklaring om sit Forhold til Bevægelsen-Frit Dan
mark«.« Dette var rigtigt, idet man, da man den 10. December 1942 havde mod
taget de tyske Rapporter, fra Justitsministeriets Side ønskede, at Chiewitz over for
dansk Politi skulde udtale sig om sin Forklarings Rigtighed, inden man stil
lede i Udsigt, at Sagen vilde kunne gennemføres til Dom ved dansk Domstol, hvilket
var en Forudsætning for, at Overførslen til dansk Fængsel kunde ske. 2 danske
Kriminalpolitimænd fik derfor Lejlighed til at tale med Chiewitz, der i Over
værelse af dem og Kriminalkommissar Span gennemlæste de tyske Rapporter
og erklærede, at disse helt dækkede den af ham givne Forklaring. De to danske Politi
mænd havde derefter Lejlighed til en ukontroleret Samtale med Chiewitz, under
hvilken han gentog, at det i Rapporterne indeholdte var den af ham givne Forklaring,
og erklærede, at han over for de danske Politimænd vilde have godkendt disse
Forklaringers Rigtighed, ogsaa hvis der ikke havde været nogen Tysker til Stede.
Godsejer Jarl lykkedes det - under Hensyn til hans Alder og Helbredstilstand
- at faa løsladt den 16. December 1942 mod Løfte om, at han vilde forblive i
sit Hjem. De øvrige 4 Anholdte blev overført til Vestre Fængsels danske Af
deling den 23. Januar 1943. Den 1. Februar 1943 blev der gennem Udenrigsmini-
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steriets Pressebureau udsendt en officiel Meddelelse') om Organisationen »Frit Dan
mark. og Deltagerne i dennes Arbejde. I dennes Slutning blev der givet Signalement
af to af de eftersøgte: Mogens Fog og Ole Kiilerich og udsat en Belønning paa 500Q
Kr. fol' hver for Oplysninger, der kunde føre til deres Paagribelse. Det skyldtes
utvivlsomt et tysk Krav, naar der blev udlovet -Dusør for disse to Personers Paa
gribelse, et Krav, som det formentlig har været vanskeligt at komme udenom,
for det første fordi man maatte gøre noget for at faa overladt Sagen til Paa
dømmelse, for det andet fordi Fogs Forsvinden før Anholdelsen - maaske
ogsaa visse af de andres - kunne skyldes en Utæthed 'hos Politiet. Der frem
gaar intet herom af Akterne. Fra tysk Side betragtedes Sagen som meget alvorlig
paa Grund af Bladets Opfordringer til Sabotage, og man maatte regne med, at
Tyskerne kun vilde acquiescere ved betydelige Frihedsstraffe. Paa Grund af det
Samarbejde med Kommunisterne som i hvert Fald Professor Chiewitz havde er
kendt, og fordi Bladet, som han udtrykte det, »i det væsentlige havde staaet under
kommunistisk Regie«, maatte der rejses Tiltale for Overtrædelse af Kommunist
loven, skønt man var klar over, at de anholdte i hvert Fald ikke alle var Kommu
nister og sandsynligvis vilde blive frifundet. Endvidere rejstes der 'I'iltale mod dem
- undtagen Neukirch - for Overtrædelse af Lov Nr. 388 af 22. Juli 1940 og mod
Chiewitz, Døssing og Prytz for Overtrædelse af Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 § 3, I
Nr. 3, under Hensyn til de i »Frit Danmark. indeholdte Opfordringer til Sabotage.

Chiewitz var i Forsommeren 1942 gennem Christmas Møller, som han havde
lært at kende, da han vendte hjem fra Finland i April 1942, kommet i Forbindelse
med Personer, der havde med Udgivelsen af »Frit Danmark. at gøre, deriblandt
Aksel Larsen og Direktør Jensen, General Motors. Han erkendte, at han var en af de
ledende paa Grund af sin Forbindelse med de ledende Funktionærer i Bevægelsen.
r hans Hjem havde der fundet Møder Sted til Drøftelse af Bladet, og han havde
søgt at skaffe Penge til Fremstillingen og havde ogsaa modtaget og videregivet
et Beløb. Han ansaa det for rigtigt at føre denne Kamp i Fællesskab med Kommu
nisterne til Opnaaelse af Maalet: Danmark for Danskerne, idet han ønskede at
medvirke til at skabe en Opposition over for Regeringen, som kunde tvinge denne
til en fastere Holdning over for de tyske Krav. Landsretssagfører Prytz havde
skrevet flere Artikler til Bladet, som han var kommet i Forbindelse med gennem
Redaktør Kiilerich. Biblioteksdirektør Døssing havde deltaget i Møder hos Chiewitz
om Bladet og havde desuden paa Aksel Larsens Initiativ haft 2 Møder med denne.
Ernst Petersen - som fra tysk Side sigtedes for at være Leder af Bladets Odense
Central benægtede enhver Forbindelse med Bladet, som han kun havde faaet til
sendt, og der kunde ikke godtgøres nogetsomhelst til Støtte fol' Sigtelsen. Dr. Neu
kirch endelig sigtedes kun for at have ydet Bistand til den eftersøgte Professor
Mogens Fog ved at opbevare en Kuffert og en Pakke (hvis Indhold han ikke kendte)
for denne.

Som det var at vente, blev ved Københavns Byrets Dom af 17. Februar 1943
Neukirch frifundet. Ved Byrettens Dom af 9. April 1943 blev Landsretssagfører
Ernst Petersen, der var blevet løsladt faa Dage efter at han var ført tilbage til
dansk Jurisdiktion, ligeledes frifundet. Derimod idømtes Professor Chiewitz Hæfte
i 8 Maaneder, Landsretssagfører Prytz Hæfte i 6 Maaneder og Biblioteksdirektør
Døssing Hæfte i 4 Maaneder for Overtrædelse af Lov Nr. 388 af 22. Juli 1940, tildels
jfr. Lov Nr. 206 af 9. Maj 1942. For Tiltalen for kommunistisk Virksomhed og Over-
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trædeise af Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 frifandtes de derimod. De havde, som
det hedder i Dommen, alle anført, at de var -Modstandere af Sabotage, og ikke
under nogen Form har opfordret hertil, ej en Gang vidst. eller blot tænkt sig, at
Bladet vilde bringe saadan Opfordring.« De fandtes tillige ikke at have staaet i et
saadant Forhold til Bladet, at de af den Grund kunde have Ansvaret for dets Op
fordringer til Sabotage.

Dommen fremkaldte den største Utilfredshed hos det tyske Gesandtskab, ikke
saa meget for saa vidt angik Professor Chiewitz, af hvem Dr. Best ved en Samtale
Dagen efter, at Dommen blev afsagt, havde faaet et gunstigt Indtryk, men derimod
for saa vidt angik Døssing og Prytz. Mens man regnede med, at Chiewitz var kommet
ud af sin »kommunistiske Vildfarelse«, ansaa man de to andre for meget farlige
og var meget fortørnet over, at de var blevet løsladt efter Dornmen. For Døssings
Vedkommende var Straffen anset udstaaet med Varetægtsfængsel, medens Prytz
endnu havde 2 Maaneder at afsone. Han krævedes straks sat fast igen og ønskedes
lige som Døssing interneret i Henhold til Kommunistloven. Man kunde naturligvis
ikke fra dansk Side gaa med hertil, og det lykkedes ved at give Fuldbyrdelsesordre
stralrs. saaledes at Prytz straks kunde indsættes til Afsoning, at opnaa en Ildskyden
af Spørgsmaalet ogsaa for Døssings Vedkommende, saaledes at en Ordning eventuelt
kunde findes. At man derved afskar sig fra Appel, lagde man fra tysk Side ingen
Vægt paa »bei einem so ausgesprochenen Fehlurteil«. For at undgaa en - tysk
eller dansk - Internering af Biblioteksdirektør Døssina bragte man en »frivillig«
Konfinering i Lighed med den, la Cour havde underkastet sig, i Forslag. Efter først
at have lagt Utilbøjelighed til at godkende en saadan Ordning for Dagen gik man
fra tysk Side med dertil, og der blev derefter ført Forhandlinger med Døssing, der
herunder erklærede sig villig til at tage Ophold i sit Hus i Humlebæk og ikke tage
Ophold andetsteds uden Samtykke fra Statsadvokaten for særlige Anliggender samt
til at afholde sig fra enhver Foredragsvirksomhed og fra Offentliggørelse af Artikler,
Bøger eller andre skriftlige Arbejder uden farud at have indhentet Samtykke fra
Udenrigsministeriet til Offentliggørelsen. Skønt Tyskerne ikke ansaa Humlebæk for
noget egnet Sted - det var ikke isoleret nok -, lykkedes det dog ved indtrængende
Forestillinger endelig i Midten af Maj at opnaa Gesandtskabets Tilslutning til denne
Ordning'), jfr. Bilag 45. Det erklæredes dog for en Forudsætning, at det danske
Politi traf Foranstaltninger til at overvaage Døssing paa en saadan Maade, at
Muligheden for -Rtickfålligwerden e") fuldstændig blev udelukket. Døssing maatte
endvidere ikke udøve politisk Virksomhed af nogen Art eller optage nogensomhelst
politiske Forbindelser, og den danske Regering maatte overtage Ansvaret for, at
Døssing overholdt de ham paalagte Forpligtelser. Biblioteksdirektøren underskrev
derefter i Juni 1943 en Erklæring, hvorved han over for Statsadvokaten for særlige
Anliggender forpligtede sig paa de nævnte Punkter, »saalænge den nuværende Be
sættelse af Danmark vedvarer-e. Samtidig erklærede han sig enig 1, at der i samme
Tidsrum meddeltes ham Orlov fra hans Stilling som Biblioteksdirektør. Det fra
tysk Side stillede Krav om Overvaageise ved Politiet gennemførtes saaledes, at Politi
mænd fra Statsadvokatens Afdeling lejlighedsvis i Forbindelse med Ærinde i Hille
rød eller Helsingør saa indenfor. Med Hensyn til Landsretssagfører Prytz blev det
henved den Tid, da han skulde løslades, ved Forhandling opnaaet, at Tyskerne, der
stadig ønskede ham interneret, acquiescerede ved, at han over for Statsadvokaten
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afgav Erklæring om at ville afholde sig fra tyskfjendtlig Agitation og enhver anden
tyskfjendtlig Virksomhed. Det var fra tysk Side en Forudsætning herfor, at Politiet
»virkelig maatte passe paa, at han fremtidig ~fterlevede Erklæringene.

Direktør Jensen, der jo foruden at have deltaget i »F'rit Danmark«, hvor
hån var valgt som Kasserer, havde været Kurer til Sverige for Aksel Larsen, og
som desuden havde sat den foran omtalte svenske Statsborger Staf, der var henvist
til ham af svenske Kommunister, i Forbindelse med Aksel Larsen, blev ved Køben
havns Byrets Dom af 9. April 1943 idømt Fængsel i 1 Aar 6 Maaneder.

Godsejer Jarl, som ikke havde haft Forbindelse med »Frit Danmarks, men
havde ydet økonomisk Støtte til Aksel Larsen, blev idømt 4 Maaneders Fængsel den
7. April 1943.

I Forbindelse med Winthers Oplysninger til Tyskerne, og hvad deraf fulgte,
stod det ogsaa, at 4 af de i Medfør af Kommunistloven internerede (Arne Jepsen,
Helge Theil Kjærulff, Kærn og Martin Nielsen) efter tysk Krav blev overført til
Vestre Fængsels tyske Afdeling den 14. December 19421

) . De blev alle ført tilbage til
dansk Varetægt eller Internering den 21. Januar 1943. Mod Martin Nielsen og
Jepsen blev der ikke rejst Tiltale. Kjærulff, der havde virket som Kurer i Forbin
delse med Radiogruppen, blev den 7. April 1943 idømt 2 Aars Fængsel (stadfæstet
af østre Landsret den 10. Juni 194=3). Den 10. Juli 1943 blev han overført fra Vare

.tægtsfængsel til Internering. Kærn, der ligeledes havde været Kurer, blev den 30.
Marts 1943 idømt 7 Maaneders Fængsel, den 10. Juni 1943 af østre Landsret for
højet til Fængsel i 10 Maaneder. Han blev den 7. Maj 1943 ført tilbage til Horse
rødlejren.

Den 15. December 1942 blev efter tysk Krav til tysk Fængsel anholdt en
Kvinde, hos hvem den anholdte svenske Statsborger havde haft en Radiosender
staaende, og fra hvis Lejlighed han havde sendt. Hun blev den 4. Februar 1943 ført
tilbage til dansk Fængsel og blev frifundet ved Københavns Byrets Dom den 19.
Februar 1943.

Ogsaa Anholdelsen af den kvindelige Bogtrykker i Hundested, hos hvem
»Land og Folke blev trykt i 10000 Eksemplarer, samt hendes Medhjælpere havde
Aksel Larsens' Forklaring til Tyskerne som Udgangspunkt. Den 5. December 1942
indfandt KriminalobersekreHir Jensch sig i Statsadvokatens Afdeling og meddelte,
at »Land og Folke og »Frit Danmark- ifølge Oplysninger, som man fra tysk Side
var kommet i Besiddelse af, blev trykt paa et Trykkeri i Nordsjælland; nærmere
kunde han ikke sige. Han anmodede om, at en dansk Kriminalpolifimand den næste
Dag maatte tage med Kriminalkommissar Span og endnu en tysk Kriminalmand
for at anstille Undersøgelse paa Stedet. Overfor den paagældende Politimand oplyste
Span, at Trykningen efter Oplysninger, som han havde faaet af Folketingsmand
Aksel Larsen, fandt Sted i et Bogtrykkeri i Hundested, hvor Bladene af een eller
flere Kurerer blev afhentet i 2 Kufferter og transporteret til København. Den paa
gældende Bogtrykker havde købt Trykkeriet for et halvt Aar siden og havde mod
taget et Laan foruden Betaling for hvert enkelt Nummer. Der fandtes kun eet
Trykkeri i Hundested. Fra tysk Side ønskede man imidlertid ikke samme Dag at
foretage nogen Anholdelse, idet man ønskede at kunne anholde ogsaa Kurerer og
eventuelle Distribuanter. Paa tysk Foranledning blev en Mand sendt 10 Dage til
Hundested som Observatør, og der blev indhentet Kendelse, hvorefter Post til og fra
Bogtrykkeriet kunde undersøges af Politiet. Observationen gav intet Resultat. Den
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29. December, da man mente at vide, at en Kasse med Propagandamateriale var
afsendt fra Hundested til Nørrebro Station, blev Bogtrykkeren, hendes Ægtefælle
og hendes Broder, en Typograf, der hjalp hende i Trykkeriet, alle anholdt, frem
stillet i Københavns Byret og fængslet. Der blev sat Vagt ved Nørrebro Station, men
først den 5. Januar 1943 kom man der i Besiddelse af en Trækasse med Indhold.
Efter tysk Krav blev de 3 anholdte, under Protest, overført til den tyske Afdeling
af Vestre Fængsel den 2. Januar 1943. Den 22. Februar blev de paany ført tilbage
til dansk Fængsel, og de blev alle 3 dømt ved dansk Domstol. Der var trykt 5-6
Numre af -Land og Folk. med ca. 10.000 Eksemplarer hver Gang. Bogtrykkersken
idømtes 1 Aar og 6 Maaneders Fængsel, hendes Ægtefælle Fængsel i 6 Maaneder
og hendes Broder Fængsel i 1 Aar.

I Bogtrykkeriet fandtes foruden Sats til »Land og Folk. forskellige Papirer
med Navne og Adresser, paa Grundlag af hvilke der blev foretaget yderligere An
holdelser. Det drejede sig i første Række om 5 Personer, der blev anholdt den 4.
Januar 1943 og overførtes til den tyske Afdeling af Vestre Fængsel. En af disse. en
Kvinde, der var syg, blev løsladt allerede den 8. Januar 1943. De øvrige 4 blev alle
tilbageleveret til dansk Fængsel den 22. Februar 1943, og blev alle dømt ved dansk
Ret, een til 3 Maaneders, to til 5 Maaneders og een til 1 Aars fængsel. De havde
i større eller mindre Grad haft Forbindelse med Distribuering af -Land og Folke ,
men havde tillige deltaget i det illegale kommunistiske Partiarbejde, der efter Kom
munistlovens Gennemførelse var organiseret som Studiekredse, Afdelinger, der var
organiseret under Distrikter (6 Distrikter for København), der atter dirigeredes
fra en fælles Distriktsledelse for København. Den 6. Januar blev der anholdt en
Person, som indfandt sig i en af de den 4. Januar anholdtes Lejlighed, hvor dPI'
efter tysk Begæring var sat Vagt, for at aflevere et Brev, indeholdende politiske
Noter. Han blev efter tysk Krav udleveret til tysk Fængsel den følgende Dag, men
blev den 22. Februar atter ført til dansk Fængsel og blev i Marts ved Københavns
Byret idømt 60 Dages Fængsel, der ansaas udstaaet ved Varetægtsfængsel.

Paa Basis af de Forklaringer, der af disse anholdte var givet over for de
tyske Myndigheder, skete den Oprulning af Dele af den illegale Partiorganisation
i København, som derefter fandt Sted. Den 22. Januar 1943 blev efter tysk Krav
11 Personer anholdt og afleveret til den tyske Afdeling i Vestre Fængsel, sigtet
for kommunistisk Virksomhed. En af dem blev dog løsladt samme Dag, 4 den
9. Februar, og de øvrige blev tilbageført til dansk Fængsel den 22. Februar
1943. En blev idømt 6 Maaneders, to 5 Maaneders, to 4 Maaneders Fængsel, en
14 Dages Fængsel, der ansaas udstaaet ved Varetægtsfængsel. (En af dem, der
fik 5 Maaneder, fik en betinget Dom paa Grund af Sygdom). En blev frifundet,
og i 4 Tilfælde blev der ikke rejst Tiltale. Den 27. Januar 1943 blev den Hatte
mager, som efter tysk Ønske skulde have været anholdt den 9. December 1942
til tysk Fængsel, jfr. ovenfor S. 274, truffet af 2 danske Kriminalbetjente paa
Valby Jernbanestation. Han blev anholdt og udleveret til tysk Undersøgelsesfængsel.
Han var Medlem af Partiets Distriktsledelse for København og var blevet omtalt
af Folketingsmand Aksel Larsen. Den 22. Februar førtes han tilbage til dansk Fæng
sel, hvor han i April idømtes 1 Aars Fængsel ved Københavns Byret. Han havde
jo haft en central Stilling og var selvfølgelig i Besiddelse af Oplysninger om talrige
Navne og Adresser, som han maatte opgive en Del af.

Tidligere havde Politiet ikke givet sig af med at anholde Folk og rejse Tiltale
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for Deltagelse i kommunistisk Organisationsarbejde, men' kun for kommunistisk
Propagandavirksomhed. Nu foretog man paa Grundlag af de af Hattemageren og
de andre anholdte til Tyskerne givne Oplysninger de Anholdelser for Deltagelse i
Organisationsarbejdet, som disse Forklaringer kunde give Anledning til, og de An
holdelser, der udviklede sig paa Grundlag deraf. En Betingelse for, at Tyskerne
vilde overlade dette til det danske Politi, hvorved Hensættelse i tysk Undersøgelses
fængsel kunde undgaas, var det, at man fra der Bevollmåchtigtes Side fik løbende
Indsigt i de af de anholdte afgivne Forklaringer, hvilket derfor skete ved, at en
Politimand fra Gesandtskabet af den danske Politimand, der ledede disse Under
søgelser, blev informeret derom. I en Del Tilfælde nægtede de anholdte at være
skyldige i den Deltagelse i Organisationsarbejdet, som de paa Grundlag af For
klaringer, der var afgivet af andre, var sigtet for. Fra tysk Side krævede man disse
Mennesker overført til tysk Undersøgelsesfængsel, hvilket blev efterkommet under
Protest. De paagældende blev alle efter kortere Tids Forløb ført tilbage til dansk
Fængsel og havde som Regel saa tilstaaet sig skyldige og afgivet Forklaring om
deres kommunistiske Virksomhed. Den 8. April blev saaledes 5 Personer, der var
'anholdt af det danske Politi i Marts Maaned overført til tysk Undersøgelsesfængsel,
hvorfra de blev ført tilbage den 27. April. De blev alle dømt ved Københavns Byret
i Løbet af Juni og Juli Maaned og idømtes for 2's vedkommende Fængsel i 7 Maa
neder, de øvrige Fængsel i 8 Maaneder, 1 Aar og 1 Aar og 6 Maaneder. Den sidst
nævnte havde paa sin Bopæl haft 'et Lager af Aerolitpatroner, som han havde for
delt til Benyttelse i Sabotageøjemed. Paa Grundlag af hans Forklaringer - han
havde indtaget en forholdsvis central Stilling -, foretoges yderligere 2 Anholdelser.
den 7. Maj 1943. De 2 paagældende blev den 20. Maj overført til tysk Fængsel,
hvorfra de førtes tilbage henholdsvis den 27. Maj og 30. Juni samme Aar. De idømtes
henholdsvis 5 Maaneder og 80 Dages Fængsel; den sidstnævnte blev derefter inter
neret i Henhold til Kommunistloven. Herom var der stillet Krav fra tysk Side, saa
ledes som det skete i flere Tilfælde; som Eksempel herpaa henvises til den som
Bilag 46 vedlagte Skrivelse af 6. Juli 19431) fra der Bevollmåchtigte des Reiches in
Dånemark. hvori Gesandtskabet anmoder om, at en Række Personer maa blive taget
i Forvaring- i Stedet for at løslades efter Afsoning, og besværer sig over, at de afsagte
Domme er for milde .

Af de anholdte Kommunister var herefter kun Aksel Larsen tilbage i tysk
Undersøgelsesfængsel. Statsadvokaten rejste gentagne Gange over for Polizeiattache
Dr. Fest, gennem hvem Kravet om hans Udlevering i sin Tid blev fremsat, Spørgs
maalet om Aksel Larsens Tilbageførelse til dansk Jurisdiktion. Efter at Stasadvo
katen under forskellige Samtaler havde faaet det Indtryk, at der var Mulighed for,
at man vilde stille sig imødekommende, fik han, da han pressede paa for en endelig
Afgørelse, Meddelelse af Dr . Fest om, at Spørgsmaalet havde været drøftet af hans
overordnede, men at man fra tysk Side ikke fandt det opportunt for Tiden at gen
nemføre en Straffesag mod Aksel Larsen, og at man ansaa ham for at være for
farlig til Internering i Horserødlejren. Spørgsmaalet havde iøvrigt været drøftet
mellem den tyske Gesandt og Udenrigsministeriet. Dette var ogsaa rigtigt, men
Udenrigsministeriet havde kun erklæret sig indforstaaet med, at Undersøgelsen fra
tysk Side maatte blive grundig og langvarig i denne Sag. Da imidlertid Undersøgel
sen nu var afsluttet, mente Statsadvokaten, at Spørgsmaalet om Aksel Larsens Til-
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bagelevering til dansk Jurisdiktion burde tages op, og gjorde Indstilling derom til
Justitsministeriet. I de af Aksel Larsen over for Tyskerne afgivne Forklaringer
forelaa der utvivlsomt fornødent Domsgrundlag. Om at føre Aksel Larsen til Tysk
land havde der paa intet Tidspunkt før 29. August været Tale. Justitsministerpn
havde den 12. April 1943 kunnet meddele Aksel Larsens Hustru, at der fra tysk
Side ikke var rejst noget Krav om, at hendes Mand skulde blive overført til Tysk
land, og at et saadant Krav næppe vilde blive stillet. Imidlertid medførte den 29.
August 1943 en Førandring heri. Omtrent samtidig med de i Horserød internerede
Kommunister blev Aksel Larsen ført til Tyskland').

Det vil ses, at bortset fra Aksel Larsen blev alle de anholdte Kommunister
ført tilbage til dansk Jurisdiktion og dømt ved dansk Domstol til relativt kortvarige
Straffe, før saa vidt paa Linie med f. Eks . »De frie Danske«.

I det følgende omhandles nu rent kronologisk fra Begyndelsen af November
1942 alle de Tilfælde, i hvilke Anholdelse eller Udlevering til tysk Undersøgelses
fængsel har fundet Sted - bortset fra de ovenomhandlede i Forbindelsø med sDe
Frie Danske«, »Faldskærmsaganter« og Kommunister - samt en Række Tilfælde
til Belysning af Statsadvokatens og Politiets Virksomhed iøvrigt, navnlig i Sabo
tagesager.

Den 1. November 1942 blev 3 anholdte efter tysk Krav afleveret til tysk
Fængsel, Fru S., hendes Broder T., og hendes Ægtefælle, en Billedhugger. Sidst
nævnte blev løsladt efter 10 Dages Forløb. De to andre blev den 21. Januar 1943
overført til dansk Fængsel. Fru S. havde foretaget en Rejse i Jylland, hvor hun var
ledsaget af en tysk Statsborger, der havde haft Ophold her i Landet siden sit 4. Aar,
men nu stod for Indkaldelse til tysk Krigstjeneste. Broderen T. var ligeledes paa
Rejse i Jylland. Fru S. havde ved sin Optræden i Frederikshavn henledt Mistanke
paa sig, idet hun havde rettet Henvendelse til forskellige om, hvorvidt de kunde
skaffe Baad til en ung Tysker, der vilde stikke af til England. Til andre talte hun
blot om Bistand til Eftersøgning af Broderen, der var gaaet hjemmefra. Politiet
blev gjort bekendt med det passerede af en Kontorist paa D.N.S.A.P.s Kontor, der
ogsaa gjorde Tjeneste ved den tyske Værnemagts Kontor i Frederikshavn, og foretog
eD; Afhøring, om hvilken Statsadvokaten blev underrettet telefonisk. Under disse
Omstændigheder maatte man gøre Krigsretten bekendt med Sagen og efterkomme
det stillede Krav om Aflevering til tysk Fængsel af de anholdte. Den 17. November
1942 meddelte Krigsretten, at »Befehlshaber« havde bestemt, at Undersøgelsen og
Paadømmelsen i Sagen skulde ske ved Krigsretten, men Sagen udviklede sig saa
ledes, at denne Bestemmelse blev omgjort og Sagen overgivet til dansk Jurisdiktion.
Fru S. blev løsladt den 12. Februar 1943 (Broderen val' allerede tidligere blevet
løsladt), og Sagen blev - efter Forhandling med Krigsretten - sluttet paa Grund
af Bevisets Stilling og under Hensyn til det udstaaede Varetægtsfængsel.

Tre af de domfældte i Sagen vedrørende Churchill-Klubben, der er omtalt i
Redegørelse I, Side 174, havde medens de hensad i Arresten i Aalborg skaffet sig
iITdgang, idet de med en indsmuglet Fil havde oversavet Jernstangen i Arrestcellens
Vindue; ved Nattetid fjernede de Stangen og gik ud i Byen. Under disse Ture havde
de begaaet nye Sabotagehandlinger. Under en Luftalarm maatte de søge Tilflugt i
et Beskyttelsesrum, og de blev herunder genkendt af en Politibetjent. Sagen kom
Tyskerne for øre. De blev naturligvis meget ophidsede og krævede en Undersøgelse
fpretaget. Det. kunde ikke nægtes, at der fra Arrestforvarerens Side var udvist

1) A. nr . 390.
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manglende Agtpaagivenhed. De paagældende Arrestanter krævedes udleveret til
tysk Fængsel, hvilket skete den 7. November 1942. Den 19. November afsagde Krigs
retten Dom. To af de paagældende blev idømt Tugthusstraffe i henholdsvis 10 og
15 Aar, den 3. blev frifundet. De blev begge ført til Tyskland til Afsoning, men blev
den 13. Maj 1943 som Følge af de siden da førte Forhandlinger ført tilbage for at
afsone Reststraffen i Horsens Statsfængsel.

Undtagelsesvis hændte det, at Krigsretten foretog Anholdelse paa egen Haand.
Den 12. November 1942 blev en dansk Kvinde anholdt i Korsør af den tyske

Værnemagt paa Foranledning af den tyske Krigsretsdommer Dr. Johannsen. Hun
var - som det senere viste sig - sigtet for Uddeling af illegale Blade, men fore
løbig kunde Statsadvokaten ikke faa nogen Oplysning om Grunden til Anholdelsen.
Krigsretten, over for hvem der blev protesteret i Anledning af, at hun var blevet
anholdt uden Politiets Medvirken, erklærede, at der herom senere vilde blive givet
Meddelelse, og at Politiet ikke havde kunnet tilkaldes, idet Sagens Opklaring derved
vilde være blevet vanskeliggjort. Foruden den omtalte Kvinde, der den 10. December
1942 blev overført til danske Myndigheder og den 18. December idømtes Hæfte i 40
Dage, hvoraf 36 Dage ansaas for udstaaet, blev efter tysk Forlangende en Bank
direktør i Korsør anholdt den 13. November. Han blev dog løsladt allerede den
24. November, og der rejstes ikke Tiltale imod ham.

En Fabrikant S., der paa Foranledning af Abwehrstelle blev anholdt den 11.
November 1942 sigtet for at have planlagt at ville hjælpe en Arbejdskammerat, der
havde meldt sig til Frikorps Danmark, til Sverige, blev løsladt den 19. December
1942 efter at have afgivet en Forklaring om, at han havde villet lokke Penge ud af
den paagældende. Sagen blev sluttet paa Grund af Bevisets Stilling.

I de følgende 4 Tilfælde blev Resultatet derimod Paadømmelse ved tysk
Krigsret.

Oberleutnant von Grone, Abwehrstelle, indfandt sig den 12. November 1942
i Statsadvokatens Afdeling og meddelte, at man var kommet ·i Besiddelse af Oplys
ninger gaaende ud paa, at der i en Tørvelade i Nærheden af Sofiendalsvej i Haslev
var installeret en illegal Radiosender, og ønskede Afdelingens øjeblikkelige Assi
stance til nærmere Undersøgelse samt ·til Anholdelse af 5 navngivne danske Stats
borgere boende i Haslev og Omegn, der havde Forbindelse med Senderen.

Personale fra. Afdelingen i Forbindelse med Oherleutnant von Grone og tyske
Teknikere tog straks efter til Haslev, hvor der i en Tørvelade paa en Mark ved
Sofiendalsvej fandtes en Radiosender installeret i en stor Trækasse oppe under Taget.

Som sigtet for at have medvirket ved Brugen af den ulovlige Sender anholdtes
derefter den derboende Vognmand Nielsen, en 69-aarig Fabrikant Krarup, Maskin
arbejder Nielsen, en ung Radiotekniker, Svend Lorentzen og Arbejdsmand Thorn
feldt Nielsen, som blev transporteret til København, hvor de paa Forlangende af
Oherleutnant von Grene blev afleveret i den tyske Afdeling paa Vestre Fængsel til
Foranstaltning for Krigsretten, idet det gjordes gældende, at Sagen var af militær
Karakter.

Ved yderligere Undersøgelse i Haslev konstateredes, at Maskinarbejder Niel
sen intet havde med Sagen at gøre, hvorfor han blev løsladt. I Stedet anholdtes en
Maskinlærling Dahm Nielsen, med hvem han var blevet forvekslet. En københavnsk
Grosserer blev anholdt, men han blev løsladt samme Dag. Vognmanden blev løsla~t
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den 27. November 1942. Paa Begæring af den tyske Krigsret blev den 5. Februar
1943 yderligere som impliceret anholdt Maskinlærling Poul Eriksen, der som de
øvrige blev hensat i tysk Våretægtsfængsel. Krigsretten havde da meddelt, at den
efter Generalens Bestemmelse skulde dømme i Sagen. Forsøg paa at faa denne
Bestemmelse ændret under Hensyn til, at det efter det oplyste drejede sig om en
Sender med meget ringe Senderadius og derfor uden større militær Betydning,
frugtede ikke. Den 15. Februar 1943 afsagdes Dom i Sagen. Krarup idømtes 3 Aars,
Thorenfeldt Nielsen, Lorentzen og Dahm Nielsen hver 2 Aars Tugthus, mens Erik
sen blev frifundet og sat paa fri Fod. - Ved Forhandling opnaaedes det, at
Straffene kunde afsones i den særlige Afdeling i Statsfængslet i Horsens, saasnart
Reglerne om denne var udfærdiget den 30. Marts 19431) .

De Politifolk, som havde været med til Anholdelserne, var kommet til Kund
skab om, at der utvivlsomt Iorelaa et Tilfælde af Provokation, idet det skyldtes en
i Sagen nævnt, men ikke anholdt Person, »Paludan es, Initiativ, at Senderen, der
var henstillet som ubrugelig, blev ombygget og afprøvet og transporteret til den
Lade, hvor den senere blev fundet, og det ligeledes skyldtes »Paludane, at de tyske
Myndigheder fik Kendskab til Senderen. »Paludan« havde udgivet sig for Fald
skærmsagent.

Under Henvisning hertil optog Statsadvokaten Forhandlinger med Krigsret
ten for at opnaa Benaadning af de paagældende. Som Resultat heraf blev de idømte
Straffe ved Benaadning af Generalen nedsat til eet Aars Fængsfil, for hver.

Efter Besættelsens Ophør er det oplyst, at Paludans Navn og Identitet var
misbrugt af en nu eftersøgt Person.

Medens det i fornævnte Tilfælde formentlig skyldtes baade Sagens »Spionage
karakter c og den foreliggende Provokation, at Krigsretten skulde behandle Sagen,
skyldtes det i det nedenfor nævnte Tilfælde utvivlsomt Ophidselse over, at en af de'
det danske Politi paagrebne Sabotører flygtede fra Arresten.

Natten mellem den 12. og 13. September 1942 var der ved Hjælp af Petroleum
og Olie anstiftet Brand i den tyske Værnemagts Klædelager, Fredericiagade 21,
Aarhus. Skaden paa den tyske Værnemagts Klædelager og Løsøret opgjordes til
3239 Rm. Der havde i den sidste Tid fundet talrige Sabotagebrande eller Forsøg paa
Anstiftelse af saadanne Sted, og der var den 14. August 1942 af Statsadvokaten
efter Aftale med Departementschef Eivind Larsen udsendt en Cirkulæreskrivelse
vedrørende Sabotagebrande mod Virksomheder, der arbejdede for eller benyttedes
af den tyske Værnemagt, ved hvilken der for Paagribelse af Gerningsmændene eller
for Oplysninger, der førte til disses Anholdelse, udlovedes en Dusør paa indtil 1000
Kr. Der iværksattes en sædvanlig omfattende Undersøgelse, men fremkom ikke her
ved noget Spor. Den 21. September 1942 henvendte en Kvinde, der ønskede sit Navn
hemmeligholdt, sig til Kriminalpolitiet i Aarhus og gav Oplysning om to Personer,
der sammen med et Par Personer til havde forøvet Brandstiftelsen. Oplysningerne
førte til Anholdelsen af 5 Personer, der tilstod sig skyldige, men nægtede at have
forøvet andre Sabotagehandlinger. Den ene af dem - Indehaveren af en Kaffebar
havde i August. 1942 været afhørt i Anledning af en Skrivelse fra Der Bevollmåch
tigte des Deutschen Reiches, hvorefter han skulde drive kommunistisk Propaganda
og med Henblik paa en Tændstikæske havde udtalt, at det var Kommunisternes
Vaaben mod Tyskerne. Der var ved Afhøring af ham intet fremkommet til Bestyr
kelse af Sigtelsen. Den 6. November 1942 saa han nu Lejlighed til at undvige fra Ar-

I) A. nr. 329.
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resten, da han havde Besøg af sin Hustru. Dette gav Anledning til megen Vrede hos
Tyskerne; Der Bevollmåchtigte anmodede om Undersøgelse i en Skrivelse, i hvilken
det antydedes, at Arrestforvareren som erklæret Modstander af Nationalsocialismen
og dermed ogsaa af Tyskland skulde være Skyld i det skete. Samtidig meddelte
Krigsretten den 11. November 1942, at Befehlshaher havde truffet Bestemmelse om,
at det foreliggende Tilfælde skulde undersøges og paadømmes af den kompetente
tyske Krigsret. De 4 fængslede blev den 13. November 1942 mod Protest udleveret
til tysk Fængsel. Eftersøgning efter den flygtede var resultatløs. 2 Personer, som
havde hjulpet Flygtningen med Tøj og ved at huse ham, blev idømt henholdsvis 60
Dages Hæfte og Fængsel i 5 Maaneder ved dansk Ret. Sigtelsen mod Arrestforva
reren-blev henlagt efter en intern Undersøgelse foretaget af Fængselsvæsenet. Den
tyske Marinekrigsret afsagde Dom i Sagen den 15. December 1942. 3 af 4 Gernings
mænd idømtes Tugthusstraf i hver 10 Aar, den 4., der kun havde været med til
Planlæggelsen, Fængsel il Aar. De førtes til Tyskland til Afsoning. Som Resultat
af de førte Forhandlinger førtes de den 3. Juni 1943 tilbage til Statsfængslet
i Horsens.

En ren Fejl skyldtes det, at Anlægsgartner Mortensen blev dømt ved tysk
Krigsret. Han, der den 31. Oktober 1942 i spirituspaavirket Tilstand befandt sig i
Cafe -Elektrae, rejste sig, da 3· tyske Soldater lige var kommet ind og havde sat sig,
rakte Knytnæve i Vejret og sagde »Rød Front . og gik derefter over til de tyske
Soldaters Bord og sagde »Ich bin ein Freund von Timoschenko e. Det danske Politi
blev tilkaldt, og han blev anholdt, men efter Afhøring straks løsladt. Den 18. N0

vnmber 1942 blev han krævet anholdt, og blev af en dansk Kriminalbetjent sammen
med en Oberfeldwebel fra Feltgendarmeriet anholdt til Foranstaltning for den tyske
Krigsret og afgivet til den tyske Afdeling. Man har aabenbart ikke ved Anholdelsen
været klar over, at han kun var sigtet for det nævnte Forhold. I Januar 1943 op
lystes det ved Hustruens Henvendelse til Udenrigsministeriet, at han skulde være
ført til Tyskland, og paa Forespørgsel oplyste Tyskerne, at han den 25. Novemhør
1942 var idømt 6 Maaneders Fængsel ved tysk Krigsret for Fornærmelse, og at han
den 15. Januar 1943 var overført til Hamborg til Afsoning. Der optoges straks
af Statsadvokaten Forhandling med Krigsretten, der gav Udtryk for, at det skyldtes
en Misforstaaelse, at rent interne tyske Afsoningsregler var anvendt, saaledes at
han v:ar sendt til Tyskland, og lovede at sørge for at faa ham tilbage til Danmark
samt at der fremtidig ikke vilde blive Tale om en tilsvarende Fremgangsmaade i
lignende Tilfælde. Imidlertid viste det sig, at der Befehlshaber (v. Hanneken) ikke
vilde genoptage Sagen. Statsadvokaten maatte derfor rette Henvendelse til Gesandt
skabet, overfor hvilket Sagen ogsaa blev taget op af Udenrigsministeriet og Departe
mentschef Eivind Larsen. Den 23. Februar meddelte Krigsretten derefter, at der
Befehlshaber havde besluttet, at Mortensen snarest muligt skulde føres til Danmark
og overgives til dansk Straffuldbyrdelse, hvilket skete den 17. Marts 1943.

I det fjerde Tilfælde skyldtes derimod Paadømmelsen ved Krigsret, at det
drejede sig om Sabotagetforsøg) tildels rettet direkte mod den tyske Værnemagt.
Det, var det første Tilfælde, i hvilket der blev afsagt Dødsdom her i Landet.

Den 21. Oktober 1942 fandtes paa en Jernrist over en Lyskasse udfor Villaen
Bjælkes Alle 16, der beboedes af Soldater fra den tyske Værnemagt, en 15 kg tung
Sprængbombe af Jern, hjemmelavet, indbygget i et Rør. Lignende Bomber var an
vendt den 26. September 1942 ved Sabotage mod Automobilforretningen »Adler



285

Servies- paa Lyngbyvej, og en tilsvarende Bombe blev den 26. Oktober 1942 henlagt
i Frederiksborggade 52, hvor Bagtrappen delvis nedbrændte. Paa Grundlag af en
Underhaandsmeddelelsø, der hidrørte fra en Person, til hvem den paagældende selv
havde udtalt sig om sit Kendskab til disse Sabotagehandlinger, kunde det danske
Politi den 30. 0ktober 1942 anholde Hans Petersen. Han tilstod over for det danske
Politi, men gav ikke nogensomhelst Oplysninger om sine Medskyldige, og Politiet
havde ingen Viden herom. Ben 21. November blev han efter et derom fremsat tysk
Krav mod Protest udleveret til tysk Undersøgelsesfængsel, og den tyske Krigsret
overtog Sagen. Tyskerne vidste, da de fremsatte Kravet, ikke at Hans Petersen
allerede var anholdt. Naar de ønskede ham anholdt og udleveret, skyldtes det Op
lysninger, de havde faaet af den foran Side 269 ff. omtalte Karl Martens Winther.
Winther havde i Forsommeren 1942 faaet til Opgave af »Hestetyven-") at undersøge,
hvad Hans Petersen og 3-4 andre Spaniensfrivillige, der havde Kendskab til
Jernbane- og Brosprængninger, nu tog sig til. Winther forklarer nu, at Tyskerne
først havde spurgt ham derom, men »Hestetyven « ha vde sagt, at han vilde lade 0p
lysningen gaa videre til det danske Politi, idet han en Dag havde sagt, at de nu
skulde opklare visse Sabotager og give Oplysningerne til de danske Myndigheder
i Stedet for som tidligere til Tyskerne, idet han (»Hestetyven«) havde faaet nye For
bindelser, der var af den Opfattelse, at det -var bedre, at Sabotager blev opklaret af
det danske Politi, saaledes at Sabotørerne undgik Tyskernes Forfølgelse. Winther
hævder altsaa, at han ikke har givet Oplysningerne til Tyskerne, men er klar over,
at »Hestetyven- selv kan have givet tyskerne hans Oplysninger, og at det er dette,
der har medført Kravet om Hans Petersens Anholdelse. Det er givet, at Politiet
ikke har faaet Oplysninger fra Winther eller »Hestetyven «, men fra anden Side af
en Mand, der havde hørt Hans Petersen fremsætte aabenmundede Udtalelser om
sit Kendskab til Sabotageforsøget. Hans Petersen selv har forklaret, at det var
paafaldende for ham, da han blev overført til det tyske Politi, at man der var fuld
stændig kendt med, hvilke Personer han havde arbejdet sammen med, hvilket det
danske Politi ikke havde kunnet opklare. Hans Petersen havde overfor Winther
røbet, at han havde deltaget i Sprængningen af et Garageanlæg i Griffenfeldtsgade,
og at ved denne Lejlighed Johnny Nielsen, Harald Ferd. Nielsen, Ejvind Jensen og
Kaj Nielsen havde været med. 4--5 Dage efter en forsøgt Sabotageaktion i Bjelkes
alle indfandt Winther sig i Hans Petersens Hjem en Aften. Han vilde gerne ind i
den Gruppe, som Hans Petersen stod i. Hans Petersen havde senere fortrudt, at
han overfor Winther havde nævnt Navnet paa et Medlem af Gruppen s Teknikum«.
Han havde faaet Mistanke, da Winther var gaaet, og Winthers Forslag om at hlive
optaget i Gruppen, som Hans Petersen havde bragt frem for denne, blev eenstem
migt forkastet. Kort efter at Hans Petersen var blevet overført til tysk Fængsel,
blev der fremsat Krav om Overførelse af 2 som Kommunister internerede, Johnny
Peter Nielsen og Harald Ferdinand Nielsen, og Overførelsen fandt Sted mod Pro
test den 24. November. Harald Ferdinand Nielsen havde været eftersøgt til Inter
nering i Henhold til Justitsministedets Bestemmelse af 5. September 1941 og blev
anholdt den 6. Oktober 1942. Johnny Peter Nielsen var blevet anholdt den 20. Okto
ber 1942, sigtet for Uddeling af kommunistisk Propaganda. Politiet havde modtaget
en anonym Henvendelse om, at det var Tilfældet. Sagen blev sluttet paa Grund af
Bevisets Stilling, men Johnny Peter Nielsen blev den 13. November taget i Forva
ring i Henhold til Kommunistloven.

1) A. nr. 217-230.
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Der blev afsagt Dom i Sagen af en tysk Krigsret den 12. April 1943. Hans
Petersen blev dømt til Døden, de to andre til livsvarigt Tugthus. Statsadvokaten var
ikke blevet underrettet om, at Domsforhandling skulde finde Sted og fik først Med
delelse om den afsagte Dom, da Forsvareren, Landsretssagfører Harms, den 14.
April henvendte sig til Afdelingen for at spørge, hvorvidt de to, som havde Iaaet
livsvarigt Fængsel, kunde afsone i Danmark. Ved Henvendelse til Krigsretten kunde
Statsadvokaten ikke faa Oplysning om Dommens Indhold med den Begrundelse, at
den endnu ikke var retskraftig. Statsadvokaten indberettede omgaaende det passe
rede til Udenrigsministeriet og Justitsministeriet og henstillede, at der straks blev
optaget Forhandling for at opnaa Tugthusstraffens Afsoning i dansk Fængsel, og
at den idømte Dødsstraf blev omsat til Tugthusstraf ved Benaadning. Da Uden
rigsministeriet besværede sig over den anvendte Fremgangsmaade over for Kan
stein, beklagede denne, at Statsadvokaten ikke havde faaet Underretning om Doms
forhandlingen, hvad ban val' gaaet ud fra, at Krigsretten havde sørget for, ellers
vilde han straks have underrettet Justitsministeren. Udenrigsministeriet fremhævede
- først mundtlig over for Kanstein, senere i et Brev fra Udenrigsminister Scave
nius til Dr. Best -, at Fuldbyrdelsen af en Dødsdom vilde gaa imod de Bestræbelser,
der netop for Tiden udfoldedes fra de danske Myndigheders Side for at indstille
Befolkningen mod Sabotageakter. Den vilde vanskeliggøre en videre Fortsættelse af
det Arbejde, del' ydedes fra det danske Politis Side fol' at modvirke eller opklare
begaaede Sabotagehandlinger. I Brev til Udenrigsministeren af 6. Maj 1943 med
delte Dr. Best, at han til sin Tilfredshed kunde meddele Udenrigsministeriet, at det
mod stærke Betænkeligheder fra vedkommende militære Myndigheders Side var
lykkedes ham at udvirke, at Generalen havde forandret den over Hans Petersen
afsagte Dødsdom til Tugthus paa Livstid. I Brevet henvistes endvidere til, at denne
Benaadnirig under Hensyn til de stadig fortsatte Sabotagehandlinger betød en stor
Imødekommenhed, ved hvilken den danske Regerings Anstrengelser for en Genopret
telse af Sikkerheden i Landet skulde understøttes. Dr. Best gav Udtryk for Haah om,
at det skulde lykkes den danske Regering og det danske Politi med Indsats af alle
egnede Midler at undertrykke den farlige Sabotage og at uskadeliggøre Sabotørerne.
Han ansaa det forpaatrængenrle nødvendigt, at den danske Presse benyttede Døds
dommen over Hans Petersen og den paa Statsministerens Henstilling skete Benaad
ning til en ganske særlig indtrængende Advarsel til den danske Befolkning, og an
modede Statsministeren om i saa Henseende at ville indvirke eftertrykkeligt paa
Pressen. I et Pressemøde den 10. Maj 1943 med de københavnske Chefredaktører
oplæste Statsministeren Dl'. Bests Brev Og henstillede til Redaktørerne at behandle
Sabotagestoffet med den største Alvor. Meddelelse om Dødsdommen og den sted
fundne Benaadning var allerede tidligere udsendt gennem Ritzaus Bureau.

De tre domfældte blev ført til Tyskland til Afsoning.
Hans Petersen havde hørt til de Grupper af kommunistiske Sabotører - for

de flestes Vedkommende tidligere Spaniensfrivillige -, der havde Andel i en meget
væsentlig Del af den Sabotage, der forøvedes i Efteraaret 1942, og hvis Andel deri
blev klarlagt ved de Anholdelser, som fandt Sted i Forbindelse med Aerolittyveriet
i Faxe og i Foraaret 1943 med det mislykkede Sabotageforsøg mod Holbæk Hør
skætteri. Disse Begivenheder behandles derfor her i Sammenhæng.

To Politibetjente, der patruljerede paa Køge Landevej ca. 5 km nord for
Køge, blev den 19. December 1942 ved 23.30 Tiden opmærksomme paa 4 cyklende
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Mandspersoner, der alle havde Bagage paa Cyklerne. Een af dem havde ingen
Lygte paa, og Politibetjentene blev enige om at paatale dette Forhold samt at
efterse Cyklisternes Bagage. Ved Undersøgelsen viste en Taske sig at indeholde ca.
tia Pakker Aerolitpatroner. Da Personerne saa sig opdagede, truede de med Pistol
Politibetjentene til at række Hænderne i Vejret og tog Pistolen fra den ene; den
anden var ikke bevæbnet. Derefter lukkede de Luften ud af Politibetjentenes Cykler
og eksede Forhjulene. Selv fortsatte de Kørselen i Retning mod København. Lidt
senr-re blev imidlertid 3 af dem standset paa Hovedvej Nr. 2 af 2 andre Politimænd,
dPI' konstaterede, at de alle 3 medførte Aerolitpatroner, og da det derfor maatte
antages, at de var Sabotører, erklærede dem for anholdt. Det blev ved Udspørgen
af de anholdte oplyst, at de samme Aften sammen med 3 andre havde gjort Indbrud
paa Faxe Kalkbrud, hvorfra Aerolitten stammede. Det val' Meningen, at de skulde
standse op ved Flaskekroen eller ved en Sti lige føl' og hel' aflevere Aerolitpatronerne.
Vagt ved Flaskekroen viste sig imidlertid resultatløs, og den Alarmering, som havde
fundet Sted og medført, at der blev udsendt Patruljer paa alle Hovedveje, førte
heller ikke til yderligere Anholdelser. De 3 anholdtes paarørende blev anholdt, og
der blev sat Vagt i deres Lejligheder. De saaledes anholdte blev alle løsladt i Begyn
delsen af Januar Maaned 1943. Nogle af dem blev dog interneret i Medfør af Kom
munistloven. Bet konstateredes, at der ialt var stjaalet ca. 50 kg Aerolit, og de 3
anholdte Gerningsmænd var kun i Besiddelse af ca. 30 kg. Ben følgende Dag fik
Politimesteren i Nyborg af den tyske Kommandant Underretning om, at 3 meddel
agtige i Tyveriet, som ikke var anholdt, var set paa v.ej mod Fyen. Foranlediget
heraf fandt Statsadvokaten det nødvendigt at undersøge Passagererne, forinden de
forlod Færgen. Dette gav dog intet Resultat. Paa Grundlag af de af de anholdte givne
Forklaringer suppleret med de Oplysninger, man fik af deres anholdte Hustruer
llg de Personer, der indfandt sig i Lejlighederne, val' det muligt at identificere de 3
eftersøgte, der alle var tidligere Spaniensfrivillige.

Den 26. Januar 1943 bleveen af de eftersøgte, Henry Jacobsen, truffet af
:2 danske Kriminalbetjente paa Enghavevej ved Hedebygade og straks anholdt. Han
ha' de iøvrigt været eftersøgt siden den 7. November 1942, idet han som tidligere
Spaniensfrivillig efter Justitsministeriets Bestemmelse skulde interneres i Henhold
til Kommunistloven. Han tilstod sig skyldig i Tyveriet af Aerolit i Faxe og i at have
truet de to Politibetjente med Pistol, men nægtede iøvrigt at have foretaget sig noget
i Sabotageøjemed. Skønt denne Forklaring maatte forekomme det danske Politi
utroværdig, fremmede man dog Sagen paa det foreliggende Grundlag, og de 4
fængslede blev den 13. Marts 1943 ved Københavns Byret for Overtrædelse af Ørum
loven idømt Fængsel i henholdsvis 3 Aar for de 3 først anholdte og 4 Aar for Henry
Jacobsens Vedkommende. Man havde ikke forud forhandlet med Krigsretten om
Paadømmelse af denne Sag, derimod havde man paa Forespørgsel underrettet Ab
wehrstelle om, hvordan Sagen stod den 23. Januar 1943. Krigsretten forespurgte
derfor ogsaa i Maj Maaned fornærmet om Begrundelsen for, at der ikke var ind
hentet tysk Billigelse til Sagens Paadømmelse ved dansk Ret og om Begrundelsen
for, at man havde anset en saadan Billigelse for ufornøden. Heroverfor henviste
man til, at de 4 domfældte kun spillede en forholdsvis underordnet Rolle ved Tyve
riet og ikke havde haft nogen nærmere Forbindelse med de egentlige Ledere, lige
som de heller ikke havde deltaget i nogen egentlig Sabotagehandling. Endelig hen
viste man til, at Abwehrstelle var blevet gjort bekendt, med de Forklaringer, der var'
afgivet under Sagen.
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Imidlertid havde denne udviklet sig videre ved Anholdelsen af endnu en af
de eftersøgte den 1. Marts 1943. Der var den 20. Februar 194;3 udsendt Stikbrev
i Dagbladene med Fotografier af 5 eftersøgte, og der var udsat Dusør for Medde
lelse af Oplysninger, som kunde føre til deres Paagribelse, jfr. foran i Afsnit II
Side 237. Som et Resultat heraf tilgik der Politiet Oplysninger, som førte til Anhol
delsen af Svend Aage Olsen paa Sjælør Boulevard den 1. Marts 1943. Han nægtede
sig skyldig ogsaa i Meddelagtighed i Tyveriet fra Fakse Kalkbrud og paastod, at
de afgivne Forklaringer var Usandhed. Han havde med Henry Jacobsen drøftet
Foretagelsen af Sabotagehandlinger rettet mod den tyske Værnemagt, men der
havde ikke været talt om Enkeltheder, og de havde aldrig bragt Sabotagehandlinger
til Udførelse. Da de tidligere anholdte genkendte ham som identisk med en af de
Personer, der havde været med ved Tyveriet, tilstod han sig dog efter en Uges Tids
Forløb skyldig i Meddelagtighed i Indbruddet. Derimod nægtede han sig fortsat
skyldig i Sabotagehandlinger af nogen Art. Statsadvokaten henstillede derfor nu til
Justitsministeriet, at der skulde rejses Tiltale imod ham efter Ørumloven for Med
delagtighed i Tyveriet, selvom man naturligvis var klar over, at hans Forklaring
om ikke at have deltaget i Sabotagehandlinger næppe kunde holde Stik. Fra tysk
Side havde man imidlertid forhørt sig om, hvordan Sagen stod, og den 4. Maj 1943
modtog Statsadvokaten fra der Bevollmiichtigte en Skrivelse, hvor Svend Aage Olsen
krævedes overført til tysk Undersøgelsesfængsel, idet det var :odringend erforderlich,
die Angelegenheit restlos zu kliiren und moglicherweise seine Auftraggeber festzu
stellene'). Han blev derefter under Protest overført til den tyske Afdeling af Vestre
Fængsel den 5. Maj. Overfor Tyskerne erklærede han sig efter 8 Dages Ophold i tysk
Varetægtsfængsel villig til at sige den fulde Sandhed og give nøjagtige Oplysninger
om Omfanget af sit illegale Arbejde. Han aflagde Tilstaaelse om sin Deltagelse i 6
Sabotagehandlinger, og gav ogsaa Forklaring saa vidt det var ham muligt, om hvem
der havde deltaget i disse Sahotagehandlinger, herunder ogsaa Henry Jacobsen.
Blandt Deltagerne i flere af disse Sabotagehandlinger nævnte han ogsaa en vis
Victor Larsen og den eftersøgte Willy Olsen, Poul Petersen, Harald Nielsen og Kaj
Nielsen, Hans Tilstaaeise omfattede Forsøg paa Ildspaasættelse paa en Maskin
fabrik paa Stubmøllevej, Ildspaasættelse hos Skræderfirmaet Tafdrup, Sabotage
mod Frederiksberg Metalvarefabrik, Ildspaasættelse og Sprængbombesabotage mod
Aluminiumfabrikken paa Englandsvej og Anbringelse af en Sprængbombe paa
Jernbanekranen ved D.S.B.s Centralværksteder. Efter at han den 7. Juni 1943 var
ført tilbage, gentog han overfor det danske Politi de overfor Tyskerne givne For
klaringer. Efter at Olsens Tilstaaeiser var foreholdt Henry Jacobsen aflagde denne
Tilstaaelse om sin Medvirken til en Række Sabotagehandlinger, derunder ogsaa
Sabotagen mod Kystbanen mellem Hellerup og Charlottenlund den 26. November,
mod en Imprægneringsanstalt paa Vesterbrogade den 10. December 1942 samt
Tyveri af Stoppintraad fra et Arbejdsskur i Valby og Benzin fra en Tømmerplads.

Dommen over Henry Jacobsen blev af Statsadvokaten paaanket til østre
Landsret, der imidlertid aldrig kom til at afsige Dom i Sagen, idet Jacobsen, som
nedenfor omtalt, i Oktober krævedes overført til tysk Fængsel og blev dømt af tysk
Krigsret.

1) I Oversættelse: »paatrængende nedvendigt at opklare Sagen til Bunds og muligvis
konstatere, hvem der havde givet ham det Hverv.e
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Inden Svend Aage Olsen blev ført tilbage til dansk Fængsel, var Sagens Om
fang blevet udvidet som Følge af endnu en Anholdelse:

Natten til den 17. Maj 1943 blev Sabotagevagterne ved Holbæk Hørskætteri
holdt op af 3 Sabotører, som kommanderede dem til at række Hænderne i Vejret;
da een af dem tøvede og affyrede et Skud i Luften, skød Sabotørerne paa Sabotage
vagterne, der begge blev saaret, den ene alvorligt, hvorefter de flygtede. En Vagt
:mand fra Vagtselskabet, der kom til, blev bundet og kneblet. Politi blev alarmeret
og en Eftersøgning efter Gerningsmændene paabegyndt. Fra Abwehrstelle modtog
Stat~advokaten omgaaende Henvendelse om Sagen; efter Abwehrstelles Ønske fik en
Repræsentant fra Geheime Feldpolizei Lejlighed til at gøre sig bekendt med Sagen
paa Gerningsstedet. Det viste sig, at Sabotørerne efter at være flygtet fra Skætteriet
havde sat sig i Besiddelse af en Baad, med 'hvilken de var sejlet bort fra Holbæk i
Retning af Jægerspris.' Den følgende Dag oplystes det, at den eftersøgte Baad var
landsat paa Aalholm, en lille Ø udfor den nordlige Del af Hornsherred ilsefjorden.
I Baaden fandtes en Mand, der var dræbt; han laa med Hænderne foldet paa Bry
stet om en Revolver. 4 andre Sabotører havde forladt Baaden og fjernet sig paa
Land. De blev senere paa Aftenen af Politi fra Roskilde Politikreds, som var sat ind
paa Eftersøgningen, antruffet i Nordskoven og overgav sig uden Kamp, hvorefter
de førtes til Københasn. Den ene af dem, Victor Larsen, var i Forvejen eftersøgt.
Der var udsat Dusør for Oplysninger, der kunde føre til hans Paagribelse, og man
havde søgt ham anholdt ved at indhente Post- og Telefonkendelse samt ved Obser
vation. Det var nemlig oplyst, at Hans Petersen overfor Tyskerne havde forklaret,
at Victor Larsen havde været med til flere af de af Hans Petersen forøvede Sabotage
handlinger. Ved de under Undersøgelsen fremkomne Forklaringer oplystes det nu,
at han først havde arbejdet sammen med Hans Petersen, Johnny Nielsen og Harald
Ferdinand Nielsen, og at han senere var kommet i Gruppe sammen med Henry Ja
cobsen og Svend Aage Olsen. Foruden de 4 Sabotører anholdtes ogsaa en Kommu
nist i Holbæk, hos hvem de havde boet, og en anden Mand - ligeledes Kommunist -,
i hvis Baad de var flygtet. Den 13. August 1943 var Sagen saa vidt fremskredet, at
der foretoges Forundersøgelse inden Retten imod de 4 nævnte Sabotører, de 2 andre
anholdte og Svend Aage Olsen og Henry Jacobsen. Victor Larsen erkendte at have
været med til Sabotager mod Svend Cannings Firma i Griffenfeldtsgade, Adler Ser
vice, Heiber Service, Emballagefabrikken paa Strandlodsvej og Forsøget i Bjelkes
Alle og Sabotagen mod Konfektionsfirmaet Kent i Frederiksborggade. Han havde
desuden været med ved flere af de af Svend Aage Olsen og Henry Jacobsen forøvede
Sabotagehandlinger. (Den Person, der var fundet i Baaden efter Sabotagen mod
Holbæk Hørskætteri, blev identificeret. Det blev ikke oplyst, om han havde medvirket
ved andre Sabotagehandlinger. Han var formentlig blevet saaret ved Skyderiet mod
Sabotagevagterne og havde begaaet Selvmord inden, eller efter at Kammeraterne
var flygtede.) Sagen blev derefter forelagt Justitsministeriet med Henblik paa Til
talebeslutning og samtidig optoges Forhandling med den tyske Krigsret om Sagens
Paadømmelse ved dansk Ret. Inden Afgørelse forelaa fra tysk Side, indtraf den 29.
August 1943.

En af de 4 fængslede Sabotører fra Sabotagen mod Hørskætteriet i Holbæk,
Frode Jensen, anmodede den 15. September om at maatte blive overført til de tyske
Myndigheder, idet han hævdede at være i Besiddelse af Oplysninger, der muligvis
.kunde føre til Opklaring af forskellige Sabotagehandlinger. Han nægtede at
37
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meddele disse Oplysninger til det danske Politi eller oplyse, hvorfra han havde dem.
Den 27. September fremkom fra Krigsretten Krav om Overførelse til Vestre Fængsels
tyske Afdeling af de 4 Sabotører fra Holbæk, Svend Aage Olsen, Henry Jacobsen og.
den Mand, der havde huset de 4 Sabotører i Holbæk, id-et Undersøgelsen skulde ske
ved den tyske Krigsret. Statsadvokaten meddelte, at Svend Aage Olsen, Victor Lar
sen og endnu een af Holbæk Sabotørerne var undveget den 31. August 1943. For de
øvriges Vedkommende protesterede man under Henvisning til de tidligere trufne
Aftaler mod det fremsatte Krav om Udlevering. Udleveringen fandt, da Kravet blev
fastholdt, Sted under Protest. Den 12. Oktober 1943 blev Krigsretten sat paa Ny
boder Skole. Frode Jensen erklærede i Retten, at han kun var kommet med i Sabo
tageforehavendet mod Hørskætteriet i Holbæk, fordi han skulde levere Oplysninger
til en Kammerat, som var Stikker enten for det tyske eller det danske Politi. Han
var af de øvrige Deltagere blevet truet til at deltage i Attentatet, ellers vild-e de an
melde ham til Politiet for Medvirken til en Sabotagebrand paa Nordbjerg og Wedels
Baadeværft, hvor han havde arbejdet paa den Tid, da Branden fandt Sted. Han
arbejdede for en SS-Mand John Christensen, om hvis Identitet han intet nærmere
kunde oplyse, men som han mente havde Forbindelse med en Spioncentral i Kø
benhavn; i den Forbindelse nævnte han Navnet von Grone. Denne - en til Abwehr
stelle knyttet Officer - var selv Meddommer i Retten. Retten affærdigede Jensen.
men Sagen blev udsat med Hensyn til ham, da man nærmere vilde undersøge Sagen
efter den sidst afgivne Forklaring. Han blev løsladt fra tysk Fængsel den 17. Marts
1944 uden at være dømt. Henry Jacobsen dømtes til Døden. En af Holbæk-Sabotø
rerne idømtes Fængsel i 2 Aar. Den Mand, der havde huset dem, blev frifundet.
Victor Larsen, Svend Aage Olsen og Gunnar Dahl var som nævnt den 31. August
1943 undveget med Bistand fra en Fængselsbetjent ved Politigaardens Fængsel, som
forsvandt ved samme Lejlighed. Victor Larsen blev løvrigt sen-ere - efter 29. Au
gust 1943 - dræbt af tysk Politi eller Militær under en Skudveksling..Det af Henry
Jacobsen indgivne Andragende om Benaadning blev afslaaet af Generalen den 28.
Oktober Hl43, muligvis paa Baggrund af Sprængstofattentatet i Cafe -Mokka«.
Spørgsmaalet blev optaget af Udenrigsministeriet, og det lykkedes at opnaa, at heller
ikke denne Dødsdom blev fuldbyrdet. I Tilfælde, hvor Anholdelse er foretaget af det
danske Politi, har Henrettelse aldrig fundet Sted.

Den 17. December 1942 blev der i Nibe Politikreds foretaget en Del Anhol
delser af Kommunister, som havde uddelt illegale Skrifter og paa anden Maade
virket agitatorisk i kommunistisk Retning. Med Udgangspunkt i denne Sag blev
en Sabotagehandling mod Hvalpsund Teglværk, forøvet i November, opklaret, idet
en af de anholdte tilstod sig skyldig heri. Han havde den 1. November 1942 søgt
at sætte Ild paa Teglværket ved at anbringe 2 selvudløsende Brandbomber i Tegl
værket i den Hensigt at standse Leveringen af Mursten til den tyske Værnemagt.
Der blev den 16. Marts 1943 afsagt Dom i Sagen af Retten for Løgstør og Nibe
Købstæder m. v. Ved denn-e Dom blev den paagældende idømt 4 Aars Fængsel, de
øvrige implicerede, der kun havde deltaget i Uddeling af illegale Skrifter, idømtes
fra 30 Dage til 3 Maaneders Fængsel. Der var ikke paa Forhaand givet Krigsretten
Meddelelse om Sagen. Det skete først ved Tilsendelsen. af en Domsudskrift. En Be
sværing herover fra Krigsretten udeblev heller ikke, men Statsadvokaten hævdede,
at der ikke forelaa egentlig Sabotage, og dermed stilledes Krigsretten tilfreds, hvilket
formentlig skyldtes den ret strenge Straf, der var idømt.
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I Horsens var i November 1942 en 16-aarig Dreng anholdt, sigtet for for
skellig-e Smaarapserier. I den Anledning foretoges Afhøringer af forskellige, der
havde Kendskab til ham, og det kom herunder frem, at han havde pralet med at
have forøvet Sabotage mod Statsbanerne, idet han havde løsnet nogle Bolte i Jern
baneskinnerne, for derved at afspore Toget. Han bl-ev afhørt derom og tilstod, at
han Natten til den 5. September 1942 havde fjernet Svelleskruerne i 4 Sveller paa
Jernbanelinien Nord for Daugaard Station i den Hensigt derved at forstyrre den
tyske Værnemagts Transporter. Ved Københavns Byrets Dom af 22. December 1942
.blev han herfor og for de fornævnte Rapserier under eet anset med Fængsel i 2
Aar og 6 Maaneder,

Paadømt ved dansk Ret blev ligeledes den 27. Februar 1943 to Sager mod
unge Mennesker. 5 Drenge havde stiftet »Danmarks Frihedsliga- og havde i 6
Tilfælde forsøgt Ildspaasættelse i Sabotageøjemed og endvidere- foretaget nogle
Rudeknusninger og stiaalet tyske Uniformshuer. Den ældste, der var 19 Aar, blev
idømt Fængsel i 4 Aar, 3 andre Fængsel i 2 Aar og den yngste - 15-aarige 
Fængsel i 1 Aar 6 Maaneder. Samtidig blev i den anden Sag en 19-aarig idømt
3 Aar, 2 tyveaarige henholdsvis 3 Aar 2 Maaneder og 2 Aars Fængsel. De havde
stukket Ild i en tysk Automobil, der stod i en lukket Garage og havde desuden
stiaalet nogle tyske Bajonetter og andre Effekter. Sagen kom netop frem ved, at
det var oplyst, at en af dem var i Besiddelse af en Bajonet. De blev anholdt den
5. December 1942 af dansk Politi. Krigsretten gik i disse Sager med til Paadøm
melse ved dansk Ret, men udtalte: »Es handelt sich um gefiihrliche Burschen;
strenge Strafe erscheint am Platze.v').

Natten til 22. Januar 1943 fandt et Brandstiftelsesforsøg Sted mod en tysk
Jernbanevogn, der h-enstod paa Ladesporet i Odense, læsset med den danske Hærs
Geværer, der var afleveret til den tyske Værnemagt. 37 Geværer var fjernet fra
Læsset. Der var stor Ophidselse fra tysk Side i den Anledning"), og et stort Apparat
blev sat i Gang til Opklaring af Sagen. En omfattende systematisk Undersøgelse
bl. a. med Afhøring af alle, der kunde have været i Nærheden af Jernbanevognen,
gav intet 'Resultat, Den 18. Februar 1943 blev det imidlertid Politiet bekendt, at en
navngiven Slagterlærling havde fremsat Udtalelser om, at han havde Kendskab til
Geværtyveriet. Han blev anholdt og tilstod, at Geværerne havde været anbragt i
hans Faders Udhus. Paa Grundlag af hans Forklaring fængsledes den 22. Februar
1943 Faderen og 3 andre (der alle tillige havde givet sig af med Fordeling af de
kommunistiske Blade »Land og Folke og »Trods Alt«). Drengen blev løsladt og blev
holdt udenfor Sagen, da han kun var Medvider. De 4 fængslede tilstod, at de havde
været med til at skjule Geværerne, som efter at have staaet i Faderens Udhus blev
flyttet til en Grund umiddelbart op til Næsbyhoved Skov, hvor de var nedgravet.
Det var en Lærer Axel Ejler Andersen, der havde faaet dem til at skjule Geværerne,
som han og nogle ukendte Personer havde fjernet fra Jernbanevognen. Læreren
søgtes anholdt, men havde den 22. Februar 1943 forladt Hjemmet og søgtes for
gæves hos forskellige paarørende. Han blev derefter efterlyst sigtet for Sabotage,
og der blev udsat en Dusør paa indtil 5000 Kr. for Oplysninger, der kunde føre til
hans Paagribelse. Han blev dog ikke paagrebet af det danske Politi, men derimod
senere - efter 29. August 1943 - af det tyske Politi. Efter at Krigsretten van

1) I Oversættelse: "Det drejer sig om farlige Fyre; streng Straf synes at være paa
krævet«. 2) A. nr. 145.
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blevet gjort bekendt med Sagen, stillede den Krav om, at de 4 fængslede skulde
overføres til tysk Fængsel. Overførelsen blev dog udsat og efter meget langvarige
Forhandlinger og Overvejelser fra Krigsrettens Side blev den trufne Bestemmelse
ændret, saaledes at Sagen den 28. September 1943 kunde paadømmes af Køben
havns Byret. En idømtes Fængsel i 2 Aar, de øvrige Fængsel i 1 Aar 3 Maaneder.

Med Hensyn til Fornærmelser overfor Tyskland 'eller tyske Interesser frem
sat i trykt Skrift skulde der efter de Retningslinier'), der var fastsat, j fr. Side 221
i Afsnit I, ikke kunne være Tale om at kræve Undersøgelse ved tysk Krigsret.

Den 4. Februar 1943 modtog Statsadvokaten imidlertid fra den Befuldmæg
tigede for det tyske Rige en Skrivelse angaaende Tidsskriftet »Stud. merc« Fire
unge Mennesker med Tilknytning til Tidsskriftet ønskedes anholdt og overgivet til
tysk Fængsel. Der skulde foretages Husundersøgelse hos dem og i Bladets Trykkeri
og Ekspedition, og Bladets fremtidige Udgivelse skulde forbydes. Statsadvokaten
forelagde Spørgsmaalet for Udenrigsministeriet og Justitsministeren, og man enedes
om, at man ikke kunde gaa med til Overgivelse af de paagældende til tysk Fængsel,
men iøvrigt maatte imødekomme de stillede Krav. Den følgende Dag blev Sagen
refereret for Statsministeren, der var enig i, at Kravet om Anholdelse til tysk
Fængsel var uberettiget og ikke burde imødekommes, da der her kun var Tale om
en ganske vist noget ondartet Presseforseelse, men ikke om nogen Forbrydelse
mod Værnemagten. Dette meddeltes Gesandtskabet af Direktør Svenningsen i en
Samtale med Regierungsdirektor Stalmann, idet Standpunktet efter Statsministe
rens Ønske begrundedes paa følgende Maade:

1. Sagen laa principielt uden for det Omraade, hvor der kunde anføres en
virkelig Begrundelse for, at Tyskerne umiddelbart sikrede sig de paagældende.

2. Det vilde politisk være uklogt ved en umotiveret Arrestation at give
Næring til den antityske Stemning i Landet. Spørgsmaalet om Jurisdiktionen i
Sager om antityske Handlinger var det mest ømtaalelige Punkt med Hensyn til
Stemningen over for Tyskland. Alle de Tilfælde af Arrestation til tysk Fængsel, der
havde fundet Sted i Løbet af det sidste halve Aar, havde i høj Grad ophidset Stem
ningen, og hvis der i Tilfælde som det foreliggende ganske uden Grund foretoges
Anholdelse til tysk Fængsel, vilde dette yderligere forværre Stemningen.

Fra tysk Side fastholdt man Kravet og begrundede det med Artiklens særlig
ondartede Karakter, at der var Tale om et Gentagelsestilfælde, at den fra dansk
Side lovede Kontrol med Studenterbladene") havde svigtet, og at den forlangte Hus
undersøgelse først var foretaget Dagen efter de 3 Personers Anholdelse. Diskus
sionen endte med, at Dr. Best tilkendegav, at det var givet, at man ikke ønskede
at dømme de paagældende ved tysk Ret. De vilde efter kort Tid blive tilbageleveret
til dansk Fængsel og Paadømmelse ved dansk Domstol, men man ønskede foreløbig
at faa dem hensat i tysk Fængsel for at faa direkte Indtryk af deres Sandfærdighed.
Som et Kompromis kunde han tænke sig, at de 3 Personer blev afhørt af de tyske
Myndigheder uden at blive flyttet fra det danske Fængsel. Den saaledes foreslaaede
Kompromisordning blev accepteret fra dansk Side, og Sagen blev paadømt ved
dansk Ret.

Anderledes laa Forholdet, hvor det drejede sig om direkte Angreb ved volde
lige Midler mod den tyske Værnemagts Ejendom eller Indretninger. Et enkeltstaa
ende Tilfælde af »Værkstedssabotage« faldt vel nærmest udenfor Retningslinierne,
men kom slet ikke til Paadømmelse, hverken ved tysk eller ved dansk Ret.

1) A. nr. 77. 2) A. nr. 140.
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Den 25. Februar 1943 meddelte den tyske Krigsret Statsadvokaten, at det
var meddelt de tyske Myndigheder, at en Arbejder (Erik Georg) Frederiksen skulde
have forøvet Sabotage under sit Arbejde paa Maskinfabrikken »Oarltorp«, hvorfor
han ønskedes anholdt og afhørt.

Det skete samme Dag. Den paagældende var i Februar 1941 i Bremen idømt
1 Aars Tugthus for folkeskadelig Optræden og var efter Løsladelsen i Februar 1942
blevet udvist af Tyskland. Sigtelsen gik ud paa, at han ved Fremstilling af 150
Stykker »Auger« til Flyvemaskinedele ved Steldrejning havde fjernet en 4 mm Run
ding i Bunden af det koniske Hul i Augerne, hvilket var konstateret af den tyske
Kontrollør paa Fabrikken. Frederiksen erkendte at have handlet groft uagtsomt,
hvorfor han var hlevet afskediget, men nægtede Sabotage. Ved Afhøring af en anden
Arbejder var det godtgjort, at Frederiksen havde haft fat i nogle færdigdrejede
Auger, der var drejet af en anden, og at Rundingen i disse ogsaa var fjernet. Frede
riksen hlev fængslet, og Fristen blev forlænget til den 26. Marts 1943.

I Skrivelse af 23. Marts 1943 fra Krigsretten forlangtes han imidlertid over
ført til tysk Undersøgelsesarrest, og Overførelsen fandt Sted mod Protest den 25.
Marts 1943. Den 27. April 1943 blev han løsladt, pg Statsadvokaten modtog Under
retning om, at Undersøgelsen var sluttet.

Uundgaaelig var Krigsretsbehandling i det ovenfor i Afsnit I Side 214 be
rørte Til:flælde:

l

Den 25. Februar 1943 fandt en Eksplosion Sted i Højskolehjemmet i Kolding,
hvorved nogle tyske Telefonistinder blev saaret, fem af dem lettere, en lidt alvor
ligere, idet hun havde faaet en Splint af den knuste Vinduesrude i Ryggen. Hun
blev dog efter kort Tids Forløb udskrevet fra Hospitalet. Den anvendte Bombe 
en hjemmelavet Sprængbombe fremstillet i et Støbejernsrør, formentlig af en
Fusker - havde antagelig været anbragt paa Saalhænken udenfor Ruden. Begiven
heden gav Anledning til stor Ophidselse'), saaledes som det fremgaar bl. a. af Bilag
5. Der blev fra det danske Politis Side foretaget indgaaende Afhøringer og Under
søgelser uden Resultat. Den 1. Marts 1943 fik Politiet imidlertid Meddelelse om,
at en ung Mand, Lumbye, havde foretaget Forsøg med Fyrværkeri i Gaarden til
sin Faders Forretning den 24. og 25. Februar. Han erkendte, at han eksperimente
rede med Sprængstoffer i sin Egenskab af Tropsfører for Kolding Spejderne.
Eksperimenterne var foretaget med Paphylstre og ganske aabenlyst. Sprængstoffets
Sammensætning svarede nogenlunde til det, der formentlig var anvendt ved Atten
tatet. Han kunde ikke helt gøre Rede for sin Færden paa Gerningstidspunktet. Ved
Ransagning hos ham fandtes Kemikalier til Eksperimenterne, 2 Taaregaspistoler
med Patroner, en Politiknippel, 33 Royal Airforce Emblemer og et Etui indehol
dende et Kort med Underskriften Secret Service Danish Investigation Officer samt
noget Brevpapir og Konvolutter mærket D.I.S., hvilket skulde betyde Dansk Illegal
Service. Han forklarede, at disse sidste Effekter var fremstillet for Spøg. Til Atten
tatet nægtede han ethvert Kendskab. Den 29. Marts 1943 meddelte Krigsretten, at
Generalen havde bestemt, at den videre Undersøgelse i Sagen og dennes Paadøm
melse skulde ske ved vedkommende Luftwaffe Gericht. Herom fik Politimesteren
i Kolding Underretning. Den 7. April 1943 blev den Kriminalassistent i Kolding,
der behandlede Sagen, af Wehrmachtskommandanturen anmodet om at foranledige,
at Lumbye blev bragt til Stede til Afhøring i tysk Krigsret samme Bag, og 6 af de
til Rapport afhørte Danskere ønskedes tilsagt som Vidner. I dette Møde oplyste

1) A. nr. 151.
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Krigsretten, at der vilde blive afsagt Fængslingskendelse over Lumbye, som kræve
des overført til tysk Fængsel, og henviste til en Skrivelse fra Gericht des Befehls
habers der Deutschen Truppen in Dånemark. hvorefter dette skulde ske. Politifuld
mægtigen og Kriminalassistenten protesterede herimod i Overensstemmelse med den
af Statsadvokaten givne Instruks. Kravet om Udlevering blev fastholdt, og Lumbye
blev af den tyske Værnemagt afhentet i det danske Arresthus til Anbringelse i den
tysk-e Afdeling af Arresthuset. Statsadvokaten henstillede til Justitsministeriet, at
Forhandling om Sagens Paadømmelse ved dansk Ret blev optaget af Udenrigs
ministeriet, idet han understregede, at der ikke kunde forventes afsagt fældende
Dom ved dansk Ret paa det foreliggende Grundlag. Den 14. Maj 1943 blev der
afsagt Dom af en tysk Krigsret, som frifandt Lumbye for Attentatet, men for Frem
stilling og Besiddelse af Sprængstoffer og Opfordring til en Sabotageforbrydelse
mod den tyske Værnemagt idømte ham 3 Aars Tugthus. Denne Dom blev imidlertid
ophæv-et af Generalen paa Grund af ,.væsentlige Betænkeligheder ved den retlige
Bedømmelse af Forholdet», og den 18. Juni 1943 afsagde en anden Krigsret en ny
Dom, ved hvilken Lumbye idømtes 5 Aars Tugthus, dels for Sprængstofforbrydelse,
dels for Feindbegiinstigung. Statsadvokaten optog Forhandling med Reichskriegs
gerichtsrat Dr. Kanter og opnaaede, idet han gjorde gældende, at Lumhye ikke burde
have været dømt af tysk Krigsret for Overtrædelse af den danske Sprængstoflov
givning, idet der ikke var Hjemmel hertil, at Dommen den 16. Juli 1943 blev ændret
af Generalen til 4 Aars Tugthus. Endvidere blev Benaadning efter l-Ph Aars
Forløb stillet i Udsigt. Fuldbyrdelsen skulde ske i Horsens. Inden han var overført
til dansk Fængsel, undveg han imidlertid sammen med en Lærer, der sigtet for
Tyveri af Sprængstoffer sad i den danske Afdeling af Arresthuset, og som Lumbye
befriede efter at have tilegnet sig Nøglerne fra den tyske Arrestforvarer, hvorefter
begge flygtede iført tyske Uniformer.

Derimod blev Krigsretsb-ehandling undgaaet af en Sag, der indledtes med,
at den tyske Kommandant i Fredericia den 15. Februar 1943 meddelte Politiet, at
der samme Aften var forøvet et Attentat paa en med Flakammunition b-elæsset
Jernbanevogn, idet der var boret 6-7 Huller i Jernbanevognens Træbeklædning
for at naa ind til Ammunitionen. En tysk Soldat var blevet opmærksom paa, at
3 civile Personer havde opholdt sig ved Vognen; da han nærmede sig, flygtede de,
men en af dem havde tabt en Skikasket, der i Pulden var mærket m-ed hans Navn
og Adresse. Den paagældende, en Gymnasiast i første Gymnasieklasse, blev anholdt
i Hjemmet og tilstod, at han sammen med 2 Kammerater havde foretaget de om
handlede Boringer i den Hensigt derigennem at tilvejebringe et Hul, hvorigennem
de vilde stjæle en Ammunitionskasse, som de vilde kaste i Vandet. De 2 Kammerater
blev ligeledes anholdt. De afgav alle overensstemmende Forklaring om, at de ikke
havde faaet til Opgave fra nogen anden at foretage den begaaede Handling, og at
det ikke var Meningen at sprænge Jernbanevognen i Luften eller benytte Ammuni
tionen, som de vilde stjæle, m-en kun at tilintetgøre den. Efter Anmodning fra
Abwehrstelle blev forskellige' Sabotagøtilfælde, der var begaaet i umiddelbar Nærhed
af de 3 unge Menneskers Bopæle, forholdt dem, men de nægtede at have noget
Kendskab til disse Tilfælde eller iøvrigt at have begaaet noget andet Sabotageforsøg
end det, i hvilket de var grebet. Den 24. Marts meddelte Krigsretten, at Generalen
havde bestemt, at Undersøgelsen foreløbig skulde overtages af Krigsretten. Om Paa
dømmeIsen skulde ske ved Krigsretten, vilde blive afgjort eft-er Undersøgelsens Af-
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slutning. De krævedes derfor overført til Vestre Fængsels tyske Afdeling. De var
allerede ført til Købeuhavn, idet Sagen behandledes af Statsadvokatens Personale.
De blev udleveret mod Protest, men afgav over for Tyskerne de samme overensstem
mende Forklaringer, som de havde afgivet til det danske Politi, og den 22. April
oversendte Krigsretten Sagen til den Befuldmægtigede med Bemærkning, at den
gennemførte Undersøgelse havde tilvejebragt Synspunkter, som lod den videre
Undersøgelse og Paadømmelse ved en Krigsret synes ikke ubetinget paakrævet. Af
den Befuldmægtigede blev Sagen derefter overgivet til Statsadvokaten med Anmod
ning om hurtig Gennemførelse af Tiltale, og de paagældende blev ført tilbage til
dansk Fængsel den 28. April 1943. Ved Københavns Byrets Dom af 16. Juni 194,3
idømtes de Fængsel i hver 8 Maaneder.

Ligesom de paagrebne Medhjælpere ved Sabotageforsøget mod en tysk Jern
banevogn læsset med Geværer i Odense, som omtalt ovenfor, kunde dømmes ved
dansk Ret, skete dette ogsaa med to Hjælpere af de Personer, der eftersøgtes i
Forbindelse med de ovenomtalte kommunistiske Sabotører.

Om Aftenen den 12. Marts blev en Lastmotorvogn paa Vej ind til Byen
standset paa Jyllingevej i København af Politipatruljer, der var udsendt i anden
Anledning. Kort før Politiet naaede Lastbilen sprang ukendte Mandspersoner af
denne og forsvandt i Mørket. Chaufføren nægtede at kende noget til Personernes
'Tilstedeværelse paa Bilen og formodede, at de i Mørket havde sneget sig op for at
.køre med til Byen. Ved Eftersyn af Lastbilen fandtes imidlertid i en Brændekurv
-en skarpladt Revolver. Chaufføren nægtede at kende noget til denne . Han havde
"kort forinden opholdt sig i en Kro, hvor han havde været sammen med 3 andre
Mandspersoner, og da han forlod Kroen havde han anmodet Servitricen om ikke
at oplyse noget om, at han havde været sammen med fremmede. Chaufføren blev
anholdt, idet Servitricerne mente at have genkendt de 2 Personer som identiske
med to, der var efterlyste for Sabotage, og af hvilke den ene, Willy Olsen, var
"Vognmandens Svoger. Chaufføren og Vognmanden blev begge fængslet. Ved Køben
bavns Byrets Dom af 19. Maj 1943 blev de idømt Fængsel i henholdsvis 1 Aar
'6 Maaneder og 6 Maaneder.

Om Aftenen den 27. Marts 1943 opstod der Brand i Aarhus Stadion. 3 unge
Mennesker observerede Branden og alarmerede Brandvæsenet fra Opsynsmands
.boligen, men Branden kunde kun begrænses til den østlige Hal, der nedbrændte
luldstændig. Den var indrettet til Militærbelægning for den tyske Værnemagt, idet
der i Hallen var anbragt 500 dobbelte Senge med Madrasser og Skraapuder. Byg
ningsskaden androg ca. 200.000 Kr., Skaden paa den tyske Værnemagts Materiel
ca. 60.000 Kr. Hallen var for Tiden ikke i Brug. Tyskerne var dog meget ophidsede,
o()g der blev iværksat et indgaaende Efterforskningsarbejde med tilkaldt Mandskab

I

fra andre Politikredse og omfattende Afhøringer og Undersøgelser bl. a. ogsaa med
Henblik paa, om Branden kunde skyldes Uforsigtighed ved Fyring. Politiet var
uden Spor, da der den 31. Marts 1943 af Abwehrnebenstelle til Sikkerhedspolitiet
i Aarhus blev afleveret en Notits, ifølge hvilken Abwehrnebenstelle havde modtaget
fortrolig Meddelelse om, at en vis Ib Sørensen eller Jørgensen, Aalborggade 16,
:skulde tilhøre en tyskfjendtlig Organisation, og at der var Mulighed for, at han, som
.skulds være i Besiddelse af en fra den tyske Værnemagt stjaalen Skrivemaskine,
og hans Venner, som havde været i Nærheden af Brandstedet, havde anstiftet Bran
den. Den paagældende, hvis Fornavn, Adresse og Alder var rigtigt angivet, lod sig
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meget let identificere som en knap 18-aarig Slibestensarbejder. Han blev anholdt
og erkendte at være i Besiddelse af en Skrivemaskine, som han havde laant af en.
Kammerat, Willy, ligesom han ogsaa indrømmede at have Kendskab til Branden.
Paa Grundlag af hans Forklaring blev flere unge Mennesker anholdt, og det laa.
hurtigt klart, at Branden var anstiftet af den nævnte 19-aarige Smedelærling Willy
og en knap 17-aarig Smedelærling, m-edens Ib og en 16-aarig Skol-eelev havde været
Medvidere, idet de havde været med til Planlæggelsen, men var veget tilbage for ·
at være med til Iværksættelsen. Generalen traf allerede i .Begyndelsen af April
Bestemmelse om, at den videre Undersøgelse og Paadømmelse i Sagen skulde ske
ved det tysk-e Luftvaabens Feltkrigsret i Aarhus, hvilket meddeltes Statsadvokaten.
den 14. April 1943. Statsadvokaten protesterede overfor Lederen af den tyske øverste
Krigsret i Danmark, Reichskriegsgerichtsrat Dr, Kanter, under Fremhævelse af,
at Sagen var opklaret af det danske .Politi, at Sabotagen ikke var rettet mod egentlig
krigsvigtige Maal, og at det ikke drejede sig om en »Gruppe«, der havde øvet Sabo
tage i en Række Tilfælde. Kanter mente imidlertid ikke, at der var Mulighed for
Ændring af Afgørelsen - ogsaa fordi der bag denne laa interne tyske Stridigheder.
Afsoningen vilde derimod kunne ske i Horsens Statsfængsel. Efter derom fremsat·
Krav blev de 4 fængslede derefter den 27. April 1943 mod Protest overgivet til de
tyske Myndigheder og hensat i den tyske Arrest.

Dommen blev afsagt den 6. Maj 1943. Willy idømtes Tugthus i 8 Aar 4 Maa
neder, den anden Gerningsmand i 5 Aar, de to Medvidere hver 11/2 Aars FængseL
Den 2. Juni 1943 overførtes de alle til dansk Fængsel.

Benaadning blev senere søgt - dog uden Held.
Blandt de Sabotagesager, om hvis Afgørelse ved tysk eller dansk Het der den,

29. August 1943 endnu ikke var truffet Afgørelse, var Sagen mod en Række meget
ungdommelige Sabotører fra Esbjerg. I Tiden efter Nytaar havde der i Esbjerg
fundet en overordentlig Mængde Sabotagehandlinger Sted rettet mod den tyske
Værnemagt, saavel Telefonkabeloverklipninger som Brandstiftelser og Brandstiftel
sesforsøg og et Par Sprængstofattentater mod Jernbanetog. En af Bestanddelene i
de anvendte kemiske Brandmaskiner var Kaliumklorat. Ved Forhøring hos Materi
alister og Apotekere oplystes det, at en ung Mand, Konstruktørelev Eigil Jensen,.
havd-e indkøbt 200 gr Kaliumklorat, og at han havde bestilt 5 kg til senere Levering.
Han blev anholdt og ved Ransagning paa hans Bopæl fandtes forskellige Effekter,
der berettigede Sigtelse imod ham for Brandstiftelse hos et Esbjerg-Firma. Han blev
fængslet samme Dag, den 28. Marts 1943. Han fortalte, at han den 1. Februar 1943
var blevet Medlem af en »Kluh«, der havde til Formaal at foretage sig Ting, der kunde
skade den tyske Værnemagt. I denne Klub havde 4 af hans Kammerater været
Medlemmer. Det konstateredes hurtigt, at 2 af disse havde hort om hans Anholdelse
og havde forladt Byen, den tredie blev anholdt paa Gaden samme Dag. Den fjerde
blev sammen med en 17-aarig Dreng, der tidligere havde været Medlem af Klubben.
anholdt nogle Dage senere i Graasten, hvortil de var flygtet. Endelig blev en 1.5
aarig, der ogsaa havde været med, fængslet nogle Dage senere. Der var herefter
5 fængslede, 3 sigtede paa fri Fod og 2 efterlyste Medlemmer af Klubben. Endvidere
efterlystes Skibsværftsarbejder Eigil Larsen, der efter et Billede var genkendt af
Eigil Jensen som den ukendte Mand, der havde forsynet dem med Brandstiftelses
materiale og hjulpet dem bl. a. ved Jernbaneattentaterne. De havde stiftet Bekendt
skab med ham uden for et Biografteater, hvor de talte om Sabotagehandlinger,



297

hvilket han havde hørt, og han havde saa af egen Drift tilbudt at hjælpe dem \red
Levering af Materialer. De kendte ham kun under Navnet »Svende. Ved Brand
stiftelserne havde han ikke selv været til Stede, derimod havde han selv været med
ved de to Sprængstofattentater mod Jernbanen. De fængslede tilstod sig og deres
medskyldige skyldige i Sabotage eller Sabotageforsøg i ialt 20 Tilfælde, heraf flere
dog kun Telefonkabeloverklipninger o.lign. Den 1. Maj 1943 var Sagens Opklarjag
saavidt afslutt-et, at Statsadvokaten forelagde Krigsretten Sagen, idet han meddelte,
at han var sindet at rejse Tiltale for Overtrædelse af Lov Nr. 14 af 18. Januar 19~1

§ 3, og forespurgte, hvorvidt Retten med ham var enig i, at Sagen blev paadømt ved
dansk Dornstol. Den 18. Maj blev imidlertid i Odense de 2 eftersøgte, Pløger Jensen
og Thygesen, anholdt under saadanne Omstændigheder, at der kunde rejses Mis
tanke imod dem for, at de havde været med til Brandstift-else paa Næsby Karosseri
fabrik Natten til den 17. Maj. De erklæred-e dog, at de ganske vist havde faaet Ordre
til at anstifte Branden, men da de var kommet til Stedet, havde de truffet andre,
der allerede var i Færd med at udføre Brandstiftelsen. De var ved Hjælp af »Svend«
og andre, der kendte ham, blevet hjulpet bort fra Esbjerg til Odense, og der var
skaffet dem Logi hos forskellige Kommunister og kommunistisk sympatiserende. De
havde været i Forbindelse med en Mand, der kaldte sig Marius, som de opfattede
som den stedlige Leder af Sabotagen i Odense, og af denne havde de faaet Ordre
til at foranstalte Brandstiftelse paa Næsby Karosserifabrik og Brandstiftelse i et
Par andre 'I'ilfælde, der dog ikke var kommet til Udførelse. Det lykkedes åt identi
ficere denne Marius, der blev anholdt Natten til den 31. Maj 1943; det var en
Elektrikersvend fra Odense, som forklarede, at han kun havde været Mellemmand
ved Videregiveise til de to paagældende af Ordrer, som han havde faaet af en
Person, kaldet Simon, som han iøvrigt ikke kendte. Pløger Jensen og Thygesens
Forklaring vedrørende Brandstiftelsen paa Næsby Karosserifabrik viste sig at være
rigtig, idet der den 17. Juli 1943 blev anholdt en Person, Orla Henriksen, der til
stod, at han sammen med 5 andre unge Mænd havde paasat denne Brand. »Marius«
tilstod iøvrigt, at han var medskyldig i Brandstiftelsesforsøget paa en Jernbanevogn
paa Ladesporet i Odense Natten til den 22. Januar 1943, ved hvilken Lejlighed der
blev stjaalet 37 danske Militærgeværer fra Vognen, jfr. Side 291. Han var blevet
opfordret hertil af Simon.

Der kom ingen Afgørelse fra Krigsretten paa Spørgsmaalet om Sagens Paa
dømmeise ved dansk Ret , og de paagældende sad saaledes fængslede ved dansk Ret
den 29. August 1943. Den 30. August 1943 rømte to af de i Esbjerg fængslede
Tranum og Johan Thygesen fra .Fængslet. Arrestmedhjæ1peren blev efter Begæring
af den tyske Værnemagt sat under Anholdelse og maatte efter Krigsrettens bestemt
fastholdte Krav sættes under Tiltale. Han blev imidlertid frifundet. Krigsretten
begærede Anke, men denne blev dog som Følge af Statsadvokatens Forestillinger
frafaldet. Efter Flugten blev de andre fængslede ført til København, hvor de for
mentlig var sikrere. Det var givet, at Flugten ikke paa gavnlig Maade havde paa
virket Udsigten. til, at Sagen kunde paadømmes ved dansk Domstol, og den. 28.
September 1943 meddelte Krigsretten da ogsaa, at Sagen skulde paadømmes af
Krigsretten, og de fængslede, der ikke var flygtet, overføres til Vestre Fængsels
tyske Afdeling. Statsadvokatens Forsøg paa at opnaa, at de 3 i Odense fængslede
blev dømt ved dansk Ret strandede, dog kunde den kun Ifi-aarige dømmes ved dansk
38
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Ret. De to andre blev under Protest overført til tysk Varetægtsfængsel. Den 19.
Oktober blev de dømt ved tysk Krigsret. Eigil Jensen idømtes 11 Aars Tugthus,
Pløger Jensen 10 Aars Tugthus, Thygesen 31/2 Aars Fængsel og Schønnemann
11/2 Aars Fængsel. Klubbens yngste 15-aarige Medlem blev ved Københavns Byret
den 15. November 1943 idømt 1 Aars Fængsel. Samme Straf idømtes ved samme
Dom den Person, der i Odense havde været mest virksom for at skaffe de to efter
søgte Logi. »Marius«, der kun blev anset skyldig i at have virket som Mellemmand
med Hensyn til Ordre om Sabotagehandlinger samt Geværtyveriet i Odense, idømtes
ved Københavns Byrets Dom af 6. Januar 1944 Fængsel i 2 Aar. Statsadvokaten
søgte at opnaa, at Afsoningen af de af den tyske Krigsret idømte Straffe kunde
finde Sted i dansk Fængsel, men Krigsretten svarede længe efter, at Forespørgslen
var stillet, at Straffe ~ gegen Landesbewohnerc1) over 3 Maaneder skulde fuldbyrdes
i Tyskland. »Eine VolIstreckung dieser Strafen in Dånemark kommt daher nicht
in Fragec2).

I enkelte Tilfæ1de kunde Undersøgelse og Paadømmelse ved dansk Ret gen
nemføres uden tysk Indblanding.

Den 5. April 1943 modtog Politiet Henvendelse om, at en Husassistent frem
satte Udtalelser om, at hendes Broder og et andet ungt Menneske var i Besiddelse
af Skydevaaben. De to paagældende og Husassistenten blev alle tre anholdt den
6. April 1943. Ved Ransagning blev der bl. a. fundet Eksemplarer af »De frie
Danske e og en Tegning af Ingeniørkasernen. Ved Afhøringen af de fængslede op
lystes tIet, at de havde forhandlet om Køb og Salg af Motorkøretøjer, der skulde
stilles til Raadighed for illegale Formaal og havde planlagt Indbrud i en Barak
ved Ingeniørkasernen for at skaffe sig' Vaaben. Husassistenten var hurtigt blevet
løsladt; derimod var 2 andre Personer blevet fængslet. Da det drejede sig om den
danske Hærs Vaaben, gik man - med Støtte i en mundtlig Udtalelse -- ud fra, at
man fra tysk Side ikke havde Interesse i Sagen, der blev paadømt den 24. Maj
1943 af Københavns Byret. En af de implicerede fik 8 Maaneders Fængsel, to 6
Maaneders Fængsel og en 60 Dage. Der Bevollmåchtigte anmodede i Juli samme
Aar om at faa Lejlighed til at se Akterne, men det affødte ingen Reaktion fra
tysk Side.

En Serie af Anholdelser fandt Sted efter tysk Krav af Arbejdere og Funk
tionærer ved B & W. Den 9. April blev Statsadvokaten anmodet om at indfinde
sig hos Krigsretten, hvor han af Oberkriegsgerichtsrat Kanter fik overgivet Genpart
af en Skrivelse fra Præsident Kanstein"). Den vedlægges som Bilag 47. I Skrivelsen
blev der rettet Anmodning til Krigsretten om at indlede retslig Undersøgelse mod
5 navngivne Personer, alle ansat hos Burmeister- & Wain, der paa Grundlag af
-paalidelige Oplysningerc sigtedes for Brandstiftelse. Sabotage op; Spionage. Fra
tysk Side blev der lagt overordentlig Vægt paa Gennemførelsen af en hurtig Aktion,
idet der efter de foreliggende Oplysninger skulde være planlagt et Attentat mod
Dr. Best. Efter tysk Krav blev de 5 nævnte Personer den følgende Dag anholdt og
mod Protest afleveret til den tyske Afdeling paa Vestre Fængsel. Den følgende Dag
blev Faderen til en af de anholdte paa tilsvarende Maade anholdt og afleveret til
den tyske Afdeling af Vestre Fængsel, idet han sigtedes for at have været i Besid-

1) I Oversættelse: »Mod Indbyggere i Landet«. 2) I Oversættelse: »Der kan derfor
ikke være Tale om Afsoning af disse Straffe i Danrnark«. 3) A. nr. 74.
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delse af et Radioapparat, som Sønnen sigtedes for at have benyttet. Den 14. April
blev yderligere 2 hos B & W' ansatte, en Skibskonstruktør og en Kontormedhiælper,
anholdt til tysk Undersøgelsesfængsel. Skibskonstruktøren sigtedes for Meddelagtig
hed i Udgivelsen af »Land og Folke og Medlemsskab af en Sabotagegruppe, Kontor
medhjælperen for Medlemsskab af en Sabotagegruppe og TI"dførelse af Sabotage
handlinger. Han mentes endvidere at have Forbindelse med engelske Agenter og
at have forberedt en Flugt til England. I Forbindelse med disse Anholdelser blev
den 16. April yderligere en Ekstraarbejder ved D.S.B. i Aalborg anholdt, sigtet for
at være Medlem af en Sabotageorganisation og mulig Deltager i en Sabotagehand
Iing mod en Aluminiumfabrik i København; ogsaa han afleveredes til den tyske
Afdeling f Vestre Fængsel; og den 17. April anholdtes efter tysk Begæring en
Arkitekt ansat hos B & W, hos hvem der ved Ransagningen fandtes Eksemplarer af
det kommunistiske Skrift »Kampen«. 3 af de anholdte blev løsladt allerede den
20. April 1943, nemlig en Tegner, der kun havde været Medvider angaaende en
Brandstiftelse paa B & W og den ovenomtalte Fader og Søn, der var mistænkt for
at være i Besiddelse af en Radiosender. Den Skibskonstruktør, der var sigtet for
at have planlagt Attentatet mod Dr. Best, blev løsladt den 29. Maj fra tysk Fængsel.
Ved en den 28. Juni 1943 i København sammentraadt Marinekrigsret blev tre af
de anholdte, Madvig, Ellis Petersen og Steensen Borg, sat under Tiltale for Feind
begunstigung og Wehrmittelsbeschådigung'). Ved Dommen var tillige andre tiltalt,
deriblandt Kruh6ffer, omtalt ovenfor Side 251. Madvig, der tilstod, at han havde
forøvet Sabotage paa Spauteloftet hos B & W den 10. Marts 1943 efter Opfordring
af en Skibskonstruktør Christensen, blev idømt Fængsel i 10 Aar. Den nævnte Chri
stensen var sammen med flere Medlemmer af den paagældende Sabotageorganisation
den 10. Marts 1943 flygtet til Sverige, idet de sammen med flere andre med Vaaben
havde bemægtiget sig Minestrygeren s Søridderen« i rum Sø. Ellis Petersen, der
havde staaet Vagt ved en Lejlighed, ved hvilken flere af de til Sverige flygtede havde
forsøgt Sabotage mod et af Tyskerne benyttet Hus i Frederiksgade, blev idømt
Fængsel i 4 Aar. Borg havde kun i en Uge været Medlem af Sabotageklubben og
havde i den Tid kun lavet Udkast til 2 Plakater, hvori der opfordredes til Sabotage,
og forsøgt at fremstille Royal Airforce Mærker. Han havde selv taget Afstand fra
videre Deltagelse i Klubben. For hans Vedkommende blev Sagen udsat til Afgørelse
fra Generalens Side af, om den videre Forfølgning kunde overlades til de danske
Retter. Krigsrettens Tvivl med Hensyn til sin Kompetence var begrundet, som det
fremgaar af den som Bilag 11 vedlagte Ekstraktafskrift af Dommen"). Efter Gene
ralens Bestemmelse skulde Fuldbyrdelsen af de idømte Straffe finde Sted i dansk
Fængsel, forsaavidt der var idømt Tugthus i Afdelingen i Horsens. Borg blev løsladt
fra den tyske Krigsret den 28. Juni 1943. De resterende 3 anholdte blev den 30. Juni
ført tilbage til dansk Fængsel, hvo-rfra den ene blev løsladt den 3. Juli 1943, medens
den anden, der blev sat under Tiltale for kommunistisk Virksomhed paa Grundlag
af de Forklaringer, han havde afgivet over for Tyskerne, den 23. Juli 1943 idømtes
Fængsel i 80 Dage , som ansaas for afsonet ved det udstaaede Varetægtsfængsel.

Den 27. Maj 1943 blev endnu 2 hos B & W ansatte, en Skibssmed og en Skibs
bygger, anholdt til tysk Fængsel, naturligvis mod Protest, sigtet for henholdsvis at
have virket som Redaktør af en illegal B &'W Avis og have huset en illegal Person,

1) I Oversættelse: »Begunstigelse af Fjenden og Beskadigelse af militært Materiel«.
2) A. nr. 77.
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og for den andens Vedkommende for at have haft snæver Forbindelse med Fremstil
ling af Bomber i Sabotageøjem,ed. De paagældende blev begge føl't tilbage til dansk
Fængsel den 30. August 1943, altsaa straks efter Undtagelsestilstandens Indførelse.
For den førstnævntes Vedkommende blev Sagen sluttet paa Grund af Bevisets Stil
ling, den anden blev ved Københavns Byrets Dom den 4. Oktober 1943 idømt Fængsel
i 1 Aar og 3 Maaneder. Paa Grundlag af de Forklaringer, de to sidstnævnte havde
afgivet over for Tyskerne, blev der af disse rejst Sigtelse imod 5 danske Statsborgere
som meddelagtige; de blev efter tysk Krav anholdt og afleveret paa den tyske Af

deling paa Vestre Fængsel den 19. August 1943. De var sigtede for at have haft nær
Tilknytning til den efterlyste Leder af Sabotagegrupper, Eigil Larsen. En Formod
ning om, at han skulde have Tilhold hos en af dem, blev dog ikke bekræftet ved
Hansagning i Lejligheden. De paagældende blev den 30. August 1943 alle ført tilbage
til dansk Jurisdiktion.

Det hændte oftere, at en krævet Anholdelse til tysk Fængsel kun blev af kort
Varighed og slet ikke medførte nogen Tiltale. Sigtelserne hvilede ofte paa meget løse
Oplysninger, der viste sig ikke at holde Stik. Den 15. April 1943 blev der saaledes
fra Dagmarhus rettet Anmodning om, at der maatte blive stillet 6 danske Kriminal
betjente til Raadighed til at foretage Anholdelse af 3 danske Statsborgere til tysk
Fængsel. Sagen drejede sig om Spionage og illegal Virksomhed, og de paagældendes
.Navne kunde ikke opgives. Efter at Spørgsmaalet af Udenrigsministeriet havde
været forhandlet med Gesandtskabet, meddelte dette dog, at Navnene stod til Dis
position. De paagældende blev anholdt den følgende Dag og overgivet til den tyske
Afdeling paa Vestre Fængsel. 2 af dem blev løsladt samme Eftermiddag, den 3. den
1. Maj 194i3, da der ikke havde kunnet fremskaffes tilstrækkelig Bevis i Sagen.

Flere af de Personer, der krævedes anholdt fra tysk Side, havde et mistænke
ligt Skær over sig, saa at man maatte regne med Muligheden af Provokation. Den
17. April 1943 rettedes saaledes fra tysk Side Henvendelse til Statsadvokatens Af
deling om Bistand til Anholdelse af 2 Personer, en tidligere juridisk Student, Poul
Erik Madsen, der sigtedes for at være Spion i engelsk Tjeneste, og hans Forlovede,
Henny Nielsen, som ogsaa. skulde være »Agent i den hemmelige kommunistiske
T[enestee. Begges Virksomhed skulde være meget farlig, hvorfor Anholdelsen ønske
des hurtigst muligt. De var endvidere mistænkt for at ville forsøge at flygte til
Sverige. Dr. Wåsche kunde meddele, at den paagældende efter Aftale vilde indfinde
sig paa »Fædrelandebs Kontor om Eftermiddagen for at tale med Redaktøren
Nordahl Petersen, og her indfandt Dr. Wåsche, Kriminalsekretår Eriksen og en
dansk Politimand sig, og Madsen blev, da han indfandt sig, anholdt og mod Protest
udleveret til tysk Undersøgelsesfængsel. Henny Nielsen, der blev anholdt den 7. Maj
1943, blev løsladt efter 3 Dages Forløb. Madsen sad fængslet hos Tyskerne her i
Landet til November 1943 - var altsaa tysk Varetægtsfange den 29. August
1943 -, derefter blev han ført til Berlin og senere til en Koncentrationslejr og
vendte først hjem i April 1945 med Røde Kors-Transporterne. Han var forud
for Anholdelsen Politiet ufordelagtig bekendt. Den 6. September 1942 var han
nemlig blevet anholdt sammen med Fritz Køppe, da de søgte Oplysninger hos de
paarørende til en Mand, der samme Dags Morgen var blevet anholdt til tysk Vare
tægtsfængsel i Forbindelse med Sagen vedrørende »De frie Danske«, og som for
øvrigt blev løsladt efter et Par Dages Forløb, jfr. foran Side 244 f. Han og Køppe blev
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dengang løsladt efter at. have opgivet, at de var i tysk Tjeneste, og efter at dette
paa Statsadvokatens Forespørgsel til Major Drescher var blevet bekræftet. Der blev
rejst Sag imod ham, og han blev anset med 14 Dages Hæfte for ulovlig Vaaben
besiddelse. Efter Besættelsen er der rejst Straffesag imod ham for Overtrædelse af
Straffelovstillægget om Landsforræderi og anden landsskadelig Virksomhed; under
denne Sag er det oplyst, at han fra Marts til November 1942 havde Ansættelse i
en Efterretningsorganisation »Arbeitsgemeinschaft fiir Skandinavisnkunde-1) under
Sicherheitsdienst. Her var som Fuldmægtig ansat Hanøl, der senere er likvideret,
og som - saaledes som tidligere omtalt - havde arbejdet sig ind paa -De frie
Danske« og givet Tyskerne Meddelelse om denne Organisation. Hanøl havde faaet
at vide, at Hammer, hvis Identitet han ikke kendte - han kendte ham kun under
hans Dæknavn Olsen -, kom i H. C. Lumbyesgade 4, og havde forniaaet Madsen til
at skaffe Oplysning om Hammers Ophold. Madsen traf Hammer, men denne angav,
at han hed Iversen, og dette havde senere til Følge, at Indehaveren af Stuelejlig
heden, som hed Iversen, blev anholdt. Køppe og Madsen skulde saa skaffe nærmere
Oplysninger om, hvorvidt Iversen var illegal. Ved en anden Lejlighed skulde Madsen
efter Hanøls Opfordring skaffe Oplysninger om en Dame med Tilknytning til »De
frie Danske«, der havde huset en eller flere Nordmænd.

Madsen var blevet afskediget fra Tyskernes Tjeneste, fordi han ikke udførte
Arbejdet paa s Arbettsgememscbaft- tilstrækkelig paapasseligt. Om Grunden til, at
han blev anholdt, har han forklaret, at han var kommet i Forbindelse med en ung
Mand ved Navn Jørgensen, der havde samme Indstilling som han, og som paa
tysk Foranstaltning havde været til Uddannelse i den tyske Efterretningstjeneste i
Tyskland. Han var i Tyskland kommet i Forbindelse med Antinazister. Sammen
skaffede de Oplysninger om herværende Tyskere for at udforske, hvilken Stilling
de vilde indtage, hvis der skete en Omvæltning i Tyskland.

For en Provokation havde iøvrigt en af de Politimænd, der anholdt Hanøl,
været udsat, idet Hanøl havde spurgt ham, hvad han skulde forklare Tyskerne for
at undgaa Uoverensstemmelse med andre Forklaringer. Provokationen mislykkedes,
idet Spørgsmaalet blev afvist.

Ligesom Drengene fra »Churchillklubben« var blevet dømt ved dansk Ret,
blev heller ikke nogle unge Mennesker, der havde dannet en Klub, kaldet Christmas
Sabotage Klub Danmark, unddraget dansk Jurisdiktion. Der havde i Marts 1943
fundet flere Brandstiftelsesforsøg og Rudeknusninger Sted i Aalborg, og Politiet
havde den begrundede Formodning, at disse Handlinger var foretaget af unge
Mennesker paa 15-20 Aar. En af Gerningsmændene vidstes at have anvendt en
Budcykle med lille Forhjul og Bagagebærer foran. I Anledning af en Rudeknusning
blev der foretaget nogle Anholdelser, og de afgivne Forklaringer førte til Anholdelse
af flere implicerede. Det oplystes, at de unge Mennesker - der blev eftårhaanden
anholdt 9 - havde stiftet den nævnte Klub med Sabotage som Formaal. De fleste
af dem var Medlemmer af K.U.'s »aktive Korps« og Drøftelsen af Sahotageplaner
var sket i K.U.'s Lokaler. Imidlertid nægtede de paagældende at have forøvet nogen
Sabotagehandling. Længst i Retning af Udførelse var de kommet med Hensyn til
Wehrmachtskino, hvor de havde besigtiget Forholdene, men senere opgivet Sabo
tagen. Efter at den Rigsbefuldmægtigede den 13. Juli 1943 havde tilkendegivet, at

1) I Oversættelse: »Samvirke for Kendskab til Skandinavlene.
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der ikke var noget til Hinder for Sagens Paadømmelse ved dansk Ret, blev Dom
afsagt den 20. Juli 1943. 7 af de tiltalte idømtes Fængsel i 80 Dage, een Fængsel i
4 Maaneder.

Ofte var det vanskeligt for Statsadvokaten at faa ordentlig Besked om Sager
nes Stilling, ja undertiden blot om, hvor de anholdte befandt sig. Tyskerne havde 
tildels paa Grund af de indviklede Kompetenceforhold - ikke altid Orden i Sagerne.
Navnlig kunde det, som det efterfølgende Eksempel viser, volde Vanskelighed, naa.r
Løsladelse havde fundet Sted kort efter Anholdelsen. Den 21. April 1943 indfandt
2 Repræsentanter fra Geheime Feldpolizei sig i Afdelingen og anmodede om Bistand
til Anholdelse af en dansk Stasborger, der efter foretagen Ransagning paa hans
Bopæl skulde afleveres direkte til den tyske Afdeling i Vestre Fængsel. Denne An....
modning blev efterkommet. Statsadvokaten besværede sig kraftigt til Reichskriegs
gerichtsrat Kanter og Abwehrstelle over, at Henvendelsen ikke var sket til ham
eller hans Stedfortræder. Kanter lovede, at noget tilsvarende ikke skulde ske i
Fremtiden, og vilde undersøge, hvad Sigtelsen gik ud paa. Efter gentagne Gange at
have rykket for denne Meddelelse fik Statsadvokaten endelig Underretning om,
at' den paagældende, der havde været mistænkt for at have foretaget Fotografi
optagelser i Industrivirksomheder til Benyttelse i Sabotageøjemed, var blevet løsladt
den 23. April 1943.

Ifølge en Meddelelse, der underhaanden var tilgaaet Statsadvokatens Afdeling,
skulde der i en Lejlighed i Fredericiagade 90 øverst oppe være Tilhold for Sabotører
og Opbevaringssted for Vaaben m. v. Der stod »Svend Nielsene paa Døren. En Mand
ved Navn »Aksel« skulde holde til i Værelset. Der blev den følgende Morgen den
4. Maj 1943 foretaget .en Ransagning. I Lejligheden fandtes Opskrifter paa Kemi
kalier anvendelige til Ildpaasættelse og andet Sabotagemateriale samt en Plan over
en Fabrik paa Stubmøllevej og 5 skarpladte Revolvere. En af disse konstateredes
at være udleveret til Brug for Sabotagevagter ved Læderfabrikken, Rosenvængets
Alle 6, hvor der var begaaet Sabotage den 26. April 1943.,

Der ,var ingen hjemme, men der blev efterladt Vagt i Værelset. Der blev samme
Dag anholdt to Personer, der indfandt sig i Værelset. Endvidere blev anholdt en
Person, Aksel T(ørnstrøm), der ligeledes indfandt sig i Lejligheden, hvis Indehaver
han var; hans Navn og Bopæl fandtes paa Papirer i Værelset. Overfor det danske
Politi tilstod T., der var Kommunist, at han havde tænkt sig at forøve Sabotage mod
Maskinfabrikken paa Stubmøllevej og havde været meddelagtig i Sabotagen i Rosen
vængets Alle 6. Han nægtede derimod at udtale sig yderligere om Planlæggelsen og
Deltagerne i Sabotagen. De to anholdte Personer havde intet dermed at gøre, hævdede
han, og disse nægtede ligeledes ethvert Kendskab til Sabotagehandlinger. Der Be
vollmåchtigtø des Reiches in Dånemark. der var blevet gjort bekendt med Sagen,
krævede mundtligt og dernæst i en Skrivelse af 17. Maj 1943 'I'(ørnstrøm) overført
til den tyske Afdeling i Vestre Fængsel, s da es dringend erf6rderlich ist, die An
gelegenheit restlos zu klåren, und seine Auftraggeber und Mittater festzustellen e ').

Fra dansk Side blev der protesteret mod Udleveringen, som fandt Sted den 18. Maj
1943. Den 7. Juni 1943 blev T. ført tilbage til Fængslets danske Afdeling. Han h~vd~

da overfor Tyskerne tilstaaet, at han havde været med til yderligere to Sabotage-

1) I Oversættelse: »Da det er paatrængende nedvendigt at opklare Sagen til Bunds
og konstatere, hvem der har givet ham det Hverv, og hvem der er hans Medgerningsmænd«.
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handlinger, nemlig i Januar 1943 mod en Læderfabrik. i Gothersgade og i Begyn
delsen af Marts 1943 mod et Skrædderi i Pilestræde, og havde opgivet Navne og
Adresse paa 3 Personer, der havde været ham behjælpelige dermed, og som, efter
at T. havde omtalt dem, blev anholdt den 27. Maj 1943. Den ene var dog forsvundet
og blev efterlyst. Da de, efter at T. var ført tilbage til dansk Politi, blev gjort
bekendt med hans Forklaringer, aflagde de Tilstaaelse i det Omfang; i hvilket de
efter disse Forklaringer var medskyldige. .

Man mente herefter at kunne paaregne, at Sagen vilde blive overladt de
danske Myndigheder til Paadømmelse, men Forventningen herom blev skuffet. .Alle
de tre fængslede krævedes overført til den tyske Afdeling, idet det var bestemt, at
Sagen skulde paadømmes ved tysk Krigsret, og Udleveringen fandt Sted mod Protest
den 12. Juli 1943.

Den 20. Juli 1943 blev Sagen domsforhandlet for den tyske Krigsret paa
Nyboder Skole. T., der af Anklageren krævedes idømt Livsstraf, fik. 15, de to andre
henholdsvis 12 og 5 Aars Tugthus.

Efter at de den 30. Juli 1943 var overført til dansk Fængsel, idet der fra
tysk Side var truffet Bestemmelse om) at Straffene kunde afsones i dansk Fængsel,
modtog Statsadvokaten en Skrivelse af 6. August 1943 fra Krigsretten af følgende
Indhold:

»Der Herr Befehlshaber der deutschen Truppen in Dånemark hat in Ab
ånderung der Bestiitigungsverfiigung vom 24. Juli 1943 am 4. August 1943 ange
ordnet, dass die verurteilten Aksel T h or n s t r om und Ejnar Osvald A Il d e r s e n
zur Btrafvollstreckung in eine Strafvollstreckungsanstalt nach Deutschland zu iiber
fiihren sind. Unter Bezugnahme auf das Ersuchen vom 28. Juli wird da her gebeten,

;

die vorbezeichneten Verurteilten mit sofortiger Wirkung in die deutsche Abteilung
des Vestre Faengsel zuriickzufiihren und die Vollstreckungsunterlagen hierher zu
riickzusenden. Es wird gebeten, die Uberfiihrung diesel' Verurteilten in die deutsche
Abteilung des Vestre Faengsel dem Gericht mitzuteilen.c').

Statsadvokaten reagerede imidlertid ikke heroverfor, og Kravet. faldt bort
som Følge af de almindelige Forhandlinger mellem Statsminister Scavenius og
Dr. Best2

) , jfr. foran Afsnit I S. 224.
4 Sabotører, der blev paagrebet af det danske Politi samme Dag, som Tørn

strøm blev anholdt, blev derimod dømt ved dansk Ret.
Sent om Aftenen den 4. Maj 1943 blev 2 Politibetjente, der var posteret ved

Emdrup Dampvaskeri, hvor der tidligere havde været Sabotage, gjort opmærksom
paa, at der paa Vejen ved Vaskeriet havde samlet sig 6 Personer, der syntes mis
tænkelige. Politibetjentene underrettede Stationen, som dirigerede en Radiovogn til
Stedet. Senere blev yderligere Mandskab sendt dertil. Da Radiovognens Mandskab
kom til Stede, spredte Personerne sig. Politiet raabte til dem, at de skulde standse,
ellers vilde der blive skudt. Tre af dem adlød Ordren og blev anholdt; de øvrige
undløb. Der ~lev skudt efter dem af Politiet. Statsadvokatens Afdeling blev tilkaldt

1) I Oversættelse: lODen øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark har forandret
Stadfæstelsesdekretet af 24. Juli 1943 og har under 4. August 1943 resolveret, at de dømte
Aksel 'I'hørnstrem og Ejnar Osvald Andersen skal overføres til Tyskland til Afsoning af
Straffen i en Straffeanstalt. Under Henvisning til AnsØgnin~en af 28. Juli anmoder man
derfor om, at de ovennævnte Domfældte med Øjeblikkelig VIrkning maa blive fØrt tilbage
til den tyske Afdeling i Vestre Fængsel, og om at Afsoningsbilagene maa blive remitteret her
til. Man anmoder om, at Indsættelsen af disse Domfældte i den tyske Afdeling i Vestre
Fængsel maa blive meddelt til Rettene. 2) Ber. IV A. nr. 93, bilag 2.
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og overtog de anholdte og den videre Undersøgelse i Sagen. Een af de undløbne blev
senere paagrebet, mens de øvrige eftersøgtes forgæv-es. De paagældende, der havde
medbragt en Bombe, brændbare Vædsker og Reb til at binde Sabotagevagterne med,
havde haft til Hensigt at øve Sabotage imod Maskinfabrikken "Præcision c paa
Emdrupvej, som de formodede arbejdede for Værnemagten. Krigsretten, som Spørgs
maalet, om hvorvidt Sagen kunde paadømmes ved dansk Domstol, blev forelagt af
Statsadvokaten; oversendte Sagen til Der Bevollmåchtigte, som i Skrivelse af 23. Juli
1943 tilkendegav, at Sagen kunde gennemføres ved dansk Ret. Ved Københavns
Byrets Dom af 13. August 1943 blev 3 af de anholdte idømt 2 Aars Fængsel, den
fjerde Fængsel i 1 Aar og 6 Maaneder.

Den herefter omtalte Sag, i hvilken det danske Politi ikke havde udfoldet
nogen Virksomhed udover Deltagelsen i Anholdelsen, faldt derimod ud rtil Paa
dømmeise ved tysk Krigsret.

Den 6. Maj 1943 blev der fra Geheime Feldpolizei rettet Henvendelse til Stats
advokatens Afdeling om Assistance af 3 danske Politimænd ved en Anholdelse, der
den følgende Morgen tidlig skulde foretages for Abwehrstelle. Statsadvokaten og
hans Stedfortræder var ikke til Stede. Paa Foranledning af nogle af de Politifolk,
der var blevet udset til at møde ved denne Lejlighed, og som tidligere - i Forbin
delse med De frie Danske-Sagen - havde faaet Løfte om ikke at skulle yde Bistand
til tyske Myndigheder, medmindre i hvert Fald Ledelsen i Afdelingen var klar over
Aktionens Opgave og dennes Omfang, søgte den næstkommanderende Oplysning om
Aktionens Formaal og Omfang, men det lykkedes ikke at tilvejebringe saadan Op
lysning, og de paagældende Politifolk fik derefter Ordre til at give Møde og "handle
efter Konduites. Umiddelbart før Aktionen blev det oplyst, at der skulde foretages
en Ransagning hos en Person ved Navn Knud Aage Nielsen, der boede Vestbane
vej 16. Nielsen skulde anholdes og afleveres direkte i den tyske Afdeling paa Vestre
Fængsel. Han var sigtet for Sabotagevirksomhed, men der var for saa vidt intet til
Hinder for, at der ogsaa kunde være Tale om, at der var Bopæl for Faldskærmsfolk,
idet Nielsen skulde staa i Forbindelse med fremmed Efterretningsvæsen. Under
Protest mod den Maade, paa hvilken Aktionen udførtes, fulgte de danske Politimænd
med de tyske til den paagældende Lejlighed, hvor Nielsen blev fundet til Stede og
gav Tilladelse til Ransagning af Lejligheden. Ved denne fandtes der bl. a. 7 Pistoler
og Sabotagemateriale og Ammunition. I et til Lejligheden hørende Pulterrum fand
tes yderligere en betydelig Mængde Sprængstofmateriale, Bomber, Tændtraad og
Sats, plastiske Sprængstoffer m. m. Nielsen blev anholdt og ført til Politigaarden,
idet de danske Politimænd nægtede at føre ham direkte til tysk Fængsel. Imidlertid
blev han paa Politigaarden samme Formiddag afhentet af Folk fra Abwehrstelle.
I Lejligheden blev der efter tysk Begæring efterladt dansk Politimandskab. I Lejlig
heden indfandt der sig 3 voksne og en Del mindreaarige Drenge, som forklarede, at
de indfandt sig i Lejligheden som Spejdere, idet de samledes der til Tropsmøder.
De mindreaarige blev tilbageholdt indtil videre, men løsladt den næste Dag. De
3 voksne blev anholdt og under Protest afleveret til den tyske Afdeling i Vestre
Fængsel. Der blev foretaget Ransagning paa deres Bopæl uden Resultat i Over
værelse af Folk fra Geheime Feldpolizei. Anholdt og afleveret til tysk Fængsel blev
ligeledes en Entreprenør, der indfandt sig i Lejligheden den 9. Maj for at indkræve
Penge hos Nielsen, der ligesom han var Finlandsfrivillig. Den paagældende var i
sin Tid blevet afhørt i Anledning af, at Faldskærmsspringer Rottbøl, der blev dræbt
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ved Forsøget paa Anholdelse i Øresundsgade, havde boet hos ham i Sommeren 1941.
Ogsaa en Civilingeniør, der den 11. Maj indfandt sig i Lejligheden angivelig for at
aflevere en Flaske Snaps, han havde laant, blev mod Protest afleveret til den' tyske
Afdeling af Vestre Fængsel. Alle de nævnte anholdte undtagen Indehaveren af
Lejligheden paa Vestbanevej blev dog løsladt, de fleste den 15. Maj, Resten den
21. Maj 1943. Den i Sagen vedrørende »De frie Danske« tidligere afhørte Lidegaard,
som en Tid havde siddet i tysk Undersøgelsesfængsel, blev efter tysk Anmodning
tilsagt til at give Møde paa Dagmarhus. Man beholdt ham imidlertid og transpor
terede ham til tysk Fængsel, hvorimod der fra dansk Side blev protesteret, idet man
hævdede, at den Oplysning, der laa til Grund derfor, nemlig at Nielsen havde for
klaret, at Lidegaard skulde have sagt, at Nielsens Bopæl var et 'udmærket Sted
for Opbevaring af Sprængstof, var for spinkelt Grundlag for Anholdelse. Lidegaard
blev da ogsaa løsladt efter 3 Dages Forløb. Undersøgelse af det i Lejligbeden fore
fundne Sprængstofmateriale godtgjorde, at dette var af engelsk Oprindelse. Den
14. Maj meddelte Abwehrstelle, at Nielsen havde afgivet Forklaring om, at yderligere
3 Personer havde Forbindelse med Sagen og Kendskab til det forefundne Sabotage
materiale. De tre nævnte Personer, hvis Navn og Adresse var opgivet, ønskedes efter
søgt og i Antræffeisestilfælde anholdt og afleveret til den tyske Afdeling i Vestre
Fængsel. De paagældende blev eftersøgt, men var forsvundet; den ene havde meddelt
sine Forældre, at han var taget af Sted til England, den anden var taget paa Cykletur
med ubekendt Adresse, og den tredie kunde foreløbig ikke identificeres. Dagen efter
meddelte Abwehrstelle, at Nielsen havde været med ved en Sabotageaktion mod Fir
maet Grauballe & Co. i Allegade, og at ved denne Lejlighed en Sabotagevagt skulde
have medvirket, det drejede sig om en Seminarieelev, hvis Navn og Adresse blev op
givet, og som ønskedes anholdt. Dette skete, og han blev afleveret i den tyske Afdeling
i Vestre Fængsel mod Protest. Ogsaa den tredie af de Personer, der ønskedes anholdt,
og om hvem Abwehrstelle tilvejebragte yderligere Oplysninger, blev eftersøgt, men
forgæves. Nielsen tilstod over for Tyskerne at have deltaget i Sabotagehandlingen
mod Firmaet Grauballe & Co., planlagt yderligere Sabotagehandlinger og trans
porteret en engelsk Sender fra Aarhus til København. Seminarieeleven havde som
Sabotagevagt været meddelagtig i Planlæggelsen og Udførelsen af Sabotagen mod
Firmaet Grauballe & Co. og havde endvidere videregivet Sprængmateriale af Be
holdningen i Nielsens Lejlighed til en Sabotagegruppe og modtaget Undervisning
i Anvendelsen af Sprængstof af en Person ved Navn »Ibc, der formodedes at være
en Faldskærmsagent, som virkede som Sabotageinstruktør. To af de eftersøgte Per
soner mentes at have Forbindelse med Faldskærmsagenter. Ogsaa Nielsen havde
haft Forbindelse med en Faldskærmsagent. Nielsen nægtede selv at have udleveret
noget af Sprængstoflageret, men mente, at 2 af de eftersøgte kunde have gjort det,
og erindrede, at en Gruppe fra Hellerup vist nok havde faaet noget. Seminarie
eleven forklarede, at han havde ladet Sprængstof overgive til en Kammerat i Rød
ovre, som han kendte fra K.U., og som vilde anvende Sprængstoffet i Sabotage
øjemed. Nielsen og Seminarieeleven blev begge dømt ved tysk Krigsret den 9. Juli
1943 til henholdsvis 8 Aars Tugthus og 2 Aars Fængsel. Ben 23. Juli blev de overført
til dansk Fængsel, idet Straffen efter Befehlshabers Bestemmelse skulde afsones i
dansk Fængsel. Den 6. August 1943 meddelte Krigsretten imidlertid Statsadvokaten,
at Generalen havde truffet Bestemmelse om, at Nielsen skulde afsone Straffen i
Tyskland, og under Henvisning hertil anmodede man om, at han straks maatte
39
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blive overført til tysk Fængsel. Den ændrede Bestemmelse maatte ligesom for Tørn
strøms Vedkommende anses som et Udslag af den generelle Bestemmelse om, at
Straffe paa 8 Aars Tugthus og derover skulde afsones i Tugthus i Tyskland. Som
Følge heraf reagerede Statsadvokaten ikke over for det tyske Krav, men fandt det
rigtigst at afvente Resultatet af de førte Forhandlinger om den generelle Ordning,
og Nielsen kom altsaa til at afsone i dansk Fængsel.

Et andet Sprængstoflager blev kort efter opdaget af dansk Politi. En Mand,
der ikke ønskede at opgive sit Navn, henvendte sig den 15. Maj 1943 telefonisk til
Station 8 i København og meddelte, at han, da han 'om Eftermiddagen gik forbi et
nærmere angivet Kælderrum, Tomsgaardsvej 62, saa tre ubekendte Personer i
Færd med at tappe Benzin paa Sodavandsflasker og Halvflasker fra en Tromle.
2 Mand fra: Stationen tog derhen og fandt ved Undersøgelse i Kælderrummet et Lager
af Sprængstoffer og andet Sabotagemateriale. Statsadvokatens Afdeling blev der
efter underrettet, og der blev sat Vagt i Kælderrummet og i den Lejlighed, der
hørte til. I denne fandtes Pistoler, Bidetænger 'Og andet kompromitterende Mate
dale. Samme Aften indfandt Lejlighedens Indehaver sig, forsynet med falsk Legi
timationskort og Pistol. Han havde endnu paa sig en Lap med Oplysning om Vagt
forholdene i en Fabriksvirksomhed og en Skitse. Den paagældende viste sig at være
identisk med Oscar W(erner), der var eftersøgt for kommunistisk Virksomhed,
idet han efter de til Politiet 'og de tyske Myndigheder afgivne Forklaringer var For
mand for II Afdeling under det illegale D.K.P.'s III Distrikt, IV Underdistrikt.
Det indrømmede han, men derimod nægtede han enhver Forhindelse med Sabotage,
idet han paastod, at Pistolen var efterladt paa Bordet i Lejligheden af en Person
»Hansen ", der havde boet hos ham. Ogsaa det kompromitterende Materiale i Lej
ligheden og Kælderen var eller maatte være anbragt af »Hansen«. I Kælderen
fandtes bl. a. en Sergentuniform, Armbind tiJ Brug for Bevogtningspoliti, forskel
lige Legitimationskort og Blanketter til Legitimationskort samt et Kontrolur, som
konstateredes at hidrøre fra Heiber og Co., hvorfra det var blevet fjernet i Forbin
delse med Sabotage den 1. Maj 1943. Den 28. Maj 1943 blev som nedenfor nærmere
omtalt en Sabotør, Willy Schmidt, dræbt under Skudveksling i ForbindeIlse med
Sabotage mod Glasværket i Aarhus. Paa ham fandtes et Brev til en fingeret Adresse
underskrevet Peter. I Brevet omtalte denne, at hans Lejlighed, som han havde sam
men med en Kammerat, for nylig var blevet rømmet af Politiet. Han selv var Slup
pet ud fra Lejligheden et Øjeblik forinden, men Kammeraten blev taget med Skyder
i Lommen og Kælderen fuld af Sprængstof. Efter det oplyste var der paa Trods
af W.'s forbeholdne Forklaringer ikke nogen fornuftig Tvivil om, at han havde mere
Kendskab til og Forbindelse med de i Sagen nævnte Personer? end han forklarede.
Man vilde dog paa det foreliggende Grundlag rejse Tiltale efter Lov Nr. 14 af 18.
•Januar 1941 § 3, Nr. 3, for at have ydet Husrum til Materialer till Brug ved Sabo
tagehandlinger og for Deltagelse i Planlæggelse af saadanne, og der blev af .Ju
stitsministeriet efter Statsadvokatens Indstilling truffet Bestemmelse herom. Sam
tidig med Sagens Forelæggelse for Justitsministeriet blev Krigsretten gjort bekendt
med Sagen; idet man spurgte, om man fra tysk Side var enig i, at Sagen blev paa
dømt ved dansk Ret. Den 28. JuJli 1943 fremkom der imidlertid fra Der Bevoll
måchtigte des Reiches in Dånemark. til hvem Krigsretten havde oversendt Akterne,
en Skrivelse, i hvilken det hed: .

»Aus dem Inhalt der iibersandten Akten ist ersichtlich, dass Werner lugt und
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mit seinen Aussagen zuriickhålt. Es muss angenommen werden, dass W. an Sabo
tagehandlungen beteiligt ist.

lch bitte daher um voriibergehende tiberstellung des W. in die deutsche
Abteilung des Vestre Fængsel, damit er nochmals von hiesigen Beamten vernommen
werden kann- ').

Statsadvokaten, der kort forinden havde forelagt Justitsministeriet nogle
Oplysninger om Behandlingen af danske Statsborgere i tysk Fængsel"), jfr. foran i
Afsnit II, Side 233-236, forelagde Spørgsmaalet for Justitsministeriet, idet han
under Hensyn til disse Oplysninger, som forøgede Betænkeligheden ved at gaa med
til den forJangte Udlevering, indstillede, at man nægtede at udlevere W. Sagen
blev derefter træneret, men efter 29. August 1943 var der i hvert Fald ikke læn
gere Mulighed for ved Forhandling at opnaa Frafald af Kravet. Justitsministe
riet havde oversendt Statsadvokatens Skrivelse til Udenrigsministeriet den 3. Au
gust 1943, idet det gav Udtryk for den Opfattelse, at Kravet om Udlevering maatte
afvises, i hvert Fald indtiil Spørgsmaalet 'Om Behandlingen i tysk Fængsel, der
tidligere var taget op overfor Kanstein, var bragt til Afslutning. Efter at Stats
advokaten flere Gange skriftlig og efter 29. August 1943 mundtlig var blevet ryk
ket af Krigs-retten, meddelte Justitsministeriet ham, at Kravet maatte efterkommes,
og W. blev den 3. September 1943 overført til Vestre Fængsels tyske Afdeling.
Man tabte dog ikke W. af Syne. Ved en Forhandling med Krigsretten blev det den
1. November 1943 stillet Statsadvokaten i Udsigt, at han kunde overlades danske
Myndigheder, hvis vi vilde dømme ham. Han skulde dog først bruges af Krigs
retten som Vidne i en anden Sag. Da man den 1. December 1943 rykkede Krigsret
ten, oplyste den paagældendø Krigsretsdommer, at der val' en anden Sag løbende
mod W. Den behandledes af Kriminalrat Bunke. I Skrivelse af December 1943 fik
Statsadvokaten oplyst, at Sagen nu var sendt til Bagmarhus med Bemærkning
om, at Krigsretten ikke var interesseret i at dømme W. Spørgsmaalet blev - af
Hensyn til den løbende Sag - ventileret overfor Bunke, der erkllærede, at W. var
en farlig Mand, og at Beviserne i Sagen ikke var stærke. Bunke var derfor paa
Forhaand utilbøjelig tilat mene, at W. kunde dømmes ved dansk Ret. Den 18. Ja
nuar 1944 blev han - uden Bom - overført til Sachsenhausen i Tyskland.

W. hørte altsaa til de Sabotører, der den 29. August 1943 sad som Var~

tægtsfange i dansk Fængsel. Det gjaldt ogsaa de herefter omtalte to unge Sabo
tører, der, skønt Sabotagen var forøvet direkte mod et tysk Værnemagtsdepot, blev
dømt ved dansk Ret: Natten til den 13. Maj opstod en mindre Brand i en af den
tyske Værnemagt benyttet Depotbygning i Viborg, hvori der opbevaredes Ammu
nition. Under det danske Politis Undersøgelse vedrørende Branden, som man egent
lig regnede med ikke kunde være anstiftet fra dansk Side, afhørtes en Række Per
soner, deriblandt 2 unge Mennesker paa 16 Aar, der var hensat til Afsoning af
henholdsvis 3 og 5 Maaneders Fængsel for ilfegal Virksomhed. Da der viste sig
Uoverensstemmelse mellem de. to paagældendes Forklaring angaaende deres Fær
den Brandnatten, blev de sigtet for at have paasat Ilden og tilstod dette. Ved Kø
benhavns Byrets Dom af 28. September idømtes de hver 1 Aars Fængsel.

1) I Oversættelse: »Af Indholdet af de fremsendte Akter kan det ses, at Werner lyver
og er tilbageholdende med Hensyn til sine Udsagn. Det maa antages, at W. er meddelagtig
i Sabotagehandlfuger.

Jeg anmoder derfor om, at W. midlertidigt indsættes i den tyske Afdeling i Vestre
Fængsel, for at han endnu en Gang kan blive afhørt af herværende Tjenestemænds.

2) Jfr. A. nr. 388.
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Der er ingen TvivU om, at det skyldtes Sagens Opklaring ved det danske
Politis selvstændige Virksomhed, at denne Sag blev overladt dansk Ret til Paa
dømruelse. Drejede det sig om Tilfælde, hvor Opklaringen alene skyldtes tyske Be
stræbelser, fastholdt man Krigsretsbehandling, selvom der kun var gjort mislyk
kede Forsøg paa Sabotage.

Den 17. Maj 1943 henvendte Reichskriegsgerichtsrat Dr. Kanter sig til Stats
advokaten og anmodede om Bistand til Anholdelse af 12 danske Statsborgere, der
sigtedes for Deltagelse i og Forberedelse af Sabotagehandlinger. Statsadvokaten
modtog en Skrivelse') fra Dr. Wiische til Dr. Kanter, i hvilken det var angivet kort,
hvad hver enkelt sigtedes for. Den er vedlagt. som Bilag 48. De paagældende for
langtes udleveret til Hensættelse i tysk Varetægtsfængsel. Den følgende Dags Morgen
blev 9 af de 12 Personer anholdt og under Protest udleveret til den tyske Afdeling
i Vestre Fængsel. 4 af dem blev Iøsladt allerede i Løbet af en 3-4 Dage. 2 af de
anholdte havde haft Forbindelse med den ovenfor Side 298 f. omtalte Sabojage
gruppe med Tilknytning til B. & W. og blev sat under Tiltale for den tyske Krigs
ret, der afsagde Dom den 28. Juni 19432

) . Den ene af dem blev frifundet, da det ikke
fandtes bevist, at han havde overladt de øvrige Medlemmer af Sabotagegruppen
en Bog indeholdende Opskrifter til Brug ved Udførelsen af Sabotagehandlinger.
For den andens Vedkommende blev Sagen udsat, idet det blev overladt til Gene
ralen at afgøre, om Sagen vilde kunde afgøres ved dansk Ret. Den paagældende
blev løsladt. 4 af de anholdte blev stillet for en tysk Krigsret, der blev sat paa
Nyboder Skole den 18. Maj 1943. Hovedmanden var kommet i Forbindelse med
en Søster til den Christensen, der med Minestrygeren »Sørldderen- var flygtet til
Sverige sammen med andre Medlemmer af den paagældende Sabotagegruppe, og
han havde under Indtryk af hendes Fortælling herom besluttet at ville danne en
saadan Sabotagegruppe, hvori han fik optaget 2 af de medtiltalte samt 3 andre
unge Mennesker. Den fjerde Tiltalte var den flygtede Christensens Fader, som
havde stillet Lokale til Raadighed for de unge Mennesker, men blev frifundet, da
det ikke ansaas for bevist, at han havde vidst, hvad de foretog sig. Gruppen havde
planlagt Brandstiftelse paa en Maskintahrik paa Peter Andersensvej, men Planen
maatte 'Opgives, da der var gaaet Ed i de Brandplader, der skulde benyttes, mens
Hovedmanden transporterede dem i Sporvogn til Gerningsstedet. Senere havde han
gennem den foranomtalte Seminarieelev modtaget Sprængstof fra Lageret paa Vest
banevej og Undervisning ( dets Anvendelse og foretaget et nyt Forsøg, der ogsaa
mislykkedes. Det oplystes i Retten, at Sprængladningen vel var eksploderet, men
ikke havde anrettet nogen Skade. Hovedmanden idømtes 3 Aars Tugthus, en af de
med tiltalte 2 Aars Tugthus. Denne Straf blev dog ved Benaadning den 24. Juli
1943 omsat til 1 Aars Fængsel. De 2 andre blev frifundet; den ene Frifindelse er
foran omtalt, den anden skyldtes, at den paagældende flere Gange havde udtalt,
at han ønskede at træde ud af Gruppen, da han var imod Sabotagehandlinger. De
idømte Straffe kom til Afsoning i dansk Fængsel.

Ovenfor Side 306 er der hentydet til, at en Sabotør blev dræbt ved Skud
veksling under Sabotagen mod Glasværket i Aarhus. De nærmere Omstændigheder
herved var følgende:

Den 28. Maj 1943 Kl. 0.35 trængte mindst 4 bevæbnede Mænd ind paa
Glasværket i Ole Rømersgalle 8 i Aarhus, hvor den tyske Værnemagt havde Lager,
der bevogtedes af Marinevægtere. Der opstod Ildkamp, hvorunder en af Marine-

l) A. nr. 75. 2) A. nr. 77.
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vægterne blev skudt gennem Leveren, hvoraf han senere døde. En af Sabotørerne
blev skudt af en Marinevægter og døde paa Stedet. Han blev identificeret, var
kendt som Kommunist og fandtes i Besiddelse af Sprængbomber og Æsker med
blyantslignende Tidstændere af engelsk Fabrikat. Han havde endvidere Papirer paa
sig, paa Grundlag af hvilke der blev foretaget ialt 5 Anholdelser. 4 af de anholdte
blev dog efter kort Tids Fonløb løsladt igen. 2 Personer eftersøgtes som sigtede,
deriblandt en! der ogsaa havde været i Forbindelse med den ovenfor omtalte
W(erner), som var blevet anholdt i Forbindelse med Fund af Sprængstofmateriale
paa Tomsgaardsvej. Af Breve fundet hos den dræbte Sabotør fremgik det som
nævnt, at han havde været i Forbindelse med en Mand, der havde boet sammen
med W. Den i Sagen fængslede Andersen, der den 29. August 1943 sad som Vare
tægtsfange i dansk Fængsel, blev i September 1943 overført tiil København, og
Fængslingsfristen blev i lang Tid stadig forlænget, ligesom der blev foretaget rets
lig Forundersøgelse. Da Marinekrigsretten den 28. Februar 1944 anmodede Stats
advokaten om ubetinget at beholde den paagældende i Varetægtsfængsel, idet den
oplyste, at de oprindelig meget vanskelige Undersøgelser nu havde givet Sikkerhed
for, at Andersen var Hovedgerningsmand, kunde Statsadvokaten imidlertid svare,
at Anmodningen var modtaget paa et saa sent Tidspunkt, at den paagældende da
allerede af Retten var løsladt tiJI sin Bopæl, hvorfor Statsadvokaten ikke var i Stand
til at foretage videre. Statsadvokaten havde, hed det, siden 8. Juli 1943 forgæves
ventet paa Svar fra Krigsretten, om hvorvidt Sagen kunde paadømmes ved
dansk Ret.

I et Tilfælde, hvor det drejede sig om Bistand til en planlagt meget alvordig
Sabotage mod et Værnemagtsfartøj, blev Sagen paadømt ved dansk Ret. Det drejede
sig om to 22-aarige Mænd, der blev anholdt 13. Juni 1943. Den ene var svømmet
over Fjorden fra Nørresundby-Siden til Aalborg Skibsværft, hvor han iført Bade
bukser blev anholdt af Sabotagevagten, da han gik paa Kajen, og indbragt til
Politiet. Den anden, der stod paa Nørresundby-Siden ved hans Tøj, blev ligeledes
anholdt. Ved Ransagning paa deres Bopæle blev der fundet en hjemmelavet Bombe
og brandbare Vædsker. 'De tilstod, at de havde modtaget disse Materialer af en
under Sagen ikke identificeret Mandsperson ved Navn »Oluf«, hvem de havde
lovet at undersøge, om det var muligt at.sprænge et for den tyske Værnemagt ny
bygget Fartøj paa Aalborg Skibsværft i Luften fra Søsiden. Ved Københavns By
rets Dom af 28. September 1943 idømtes de Fængsel i henholdsvis 1 Aar og 3
Maaneder og 8 Maaneder.

Fra tysk Side arbejdedes der efterhaanden mere og mere med Provoka
tører. Den 16. Juni 1943 tilkaldte Abwehrstelle Statsadvokaten og dennes Sted
fortræder, og Oberstleutnant Liitze fremsatte Krav om Anholdelse af 8 danske
Statsborgere, der skulde hensættes i tysk Undersøgelsesfængsel som sigtede for
Spionage, subsidiært Sabotage og illegal Virksomhed. Man havde fra tysk Side
Mistanke 'Om, at en Politimand - mulig fra Statsadvokatens Mdeling - vilde
advisere i hvert Fald en af de paagældende om Anholdelserne. Det forlangtes der
for, at kun Statsadvokaten og hans Stedfortræder maatte vide noget om de fore
staaende Anholdelser indtil umiddelbart før Iværksættelsen, ved hvilken 8 Med
lemmer af Geheime Feldpolizei skulde medvirke.

Statsadvokaten protesterede mod Hensættelsen i tysk Undersøgelsesfængsel,
men Kravet blev fastholdt, og Akti'Onen blev derefter gennemført den følgende. Dag.
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Der blev anholdt 7 Personer. 4 af de anholdte blev allerede den 18. Juni 1943 løs
ladt af Tyskerne, to andre den 19. Juni 1943. En af dem forklarede til Afdelingen,
at han havde været Læge for flere af de medanholdte deriblandt en Grosserer
Nielsen, som i April 1943 havde opsøgt Lægen og fortalt ham, at han havde For
bindelse med en Tysker, der havde Adgang til Marinekontorerne i Bredgade og
havde tilbudt at sælge en Undervandsbaadskode. 14 Dage senere var Lægen blevet
kaldt til Nielsen, hos hvem en Hr. Salomonsen - ogsaa en af de. anholdte, der
blev løsladt den 19. Juni 1943 - var til Stede. De drøftede Koden, og der var TaJe
om, at der skulde skaffes 100.000 Kr. Lægen vilde ikke have med det at gøre. Han
ansaa det for givet, at der forelaa en Provokation fra tysk Side.

Tilbage som fængslet i tysk Undersøgelsesfængsel var efter de skete Løs
ladølser kun Grosserer Nielsen.

Departementschef Eivind Larsen kritiserede over for Chefen for Abwehr
stelle Sagens Rejsning paa saa løst Grundlag og i saa stort Omfang og gav Ud
tryk for, at han ikke kunde frigøre sig for det Indtryk, at der forelaa Provokation.
Dette blev benægtet fra tysk Side, idet det hævdedes, at der forelaa et absolut For
bud mod den Slags.

Efter· Befrielsen blev der imidilertid under en Straffesag mod Salomonsen
oplyst, at han engang i Begyndelsen af 1943 var kommet i Forbindelse med en
tysk Officer, Blum, der var knyttet til Abwehr, gennem en tysk Marinemat Kuhla.
Blum opfordrede Salomonsen til at hjælpe Kuhlla i et Hverv, som denne havde i
Anledning af, at Aksel Nielsen havde henvendt sig til Kuhla og anmodet ham om
at skaffe en tysk Kode af militær Betydning. Salomonsen var klar over, at det var
Blums Hensigt, at han og Kuhla skulde forsøge Spionage mod de allierede, og at
man ønskede at finde frem til, hvem der stod bag ved Aksel Nielsen. Han var flere
Gange i Forbindelse med denne og traf en Dag paa hans Bopæl Lægen, som dog
sagde, at han ikke havde nogen Forbindelser, der interesserede sig for Koden, og
løvrigt havde Mistanke om, at der var noget galt med den. Salomonsen, der refe
rerede denne Samtale for Abwehrofficeren, blev anholdt paa Skrømt sammen med
Aksel Nielsen og de formodede Bagmænd den 17. Juni: Aksel Nielsen blev den
6. November 1943 meldt skudt under Flugtforsøg, men det oplystes senere, at han
ikke var død, men stadig hensad i den tyske Afdeling i Vestre Fængsel. Det er
oplyst, at han blev løsladt efter ca. 1 Aars Forløb paa den Betingelse, at han skulde
arbejde for Tyskerne, hvilket han gik ind paa. Den 12. November 1944 blev han og
løvrigt ogsaa hans Hustru dræbt i deres Hjem.

Den 27. Juni 1943 rettede Abwehrstel1e Henvendelse til Statsadvokatens Af
deling og anmodede om Bistand til Anholdelsen af 2 danske Statsborgere, der
sigtedes for Sabotage. 2 Kriminalbetjente blev beordret til at give Møde som be
gæret og blev af 2 Abwehrofficerer ledsaget til 0rstedsparken, hvor de sidstnævnte
paaviste 2 Personer, som de angav var de Personer, der skulde anholdes, Dahl og
Jenk. De anholdte blev afgivet til den tyske Afdeling i Vestre Fængsel. Fra Ab
wehrstelle oplystes det, at de paagældende var sigtet for at høre til Gruppen fra
Vestbanevej. Dahl var fundet i Besiddelse af 3 Beholdere, der formentlig indeholdt
Trotyl og noget Tændsnor, om hvilket han havde forklaret, at han havde faaet det
af en vis Bundgaard. Jenk skulde være Medudgiver af det illegale Skrift »Danne
virke e og være i Besiddelse af en Duplikator. Abwehrstelle ønskede den nævnte
Bundgaard anholdt, men han var forsvundet fra sin Bopæl. Det gjaldt ogsaa 3
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andre unge Mennesker, som AbwehrstelJe senere ønskede anholdt. Det var Abwehr
stelles Opfattelse; at de paagældende havde Forbindelse med Faldskærmsagenter.
Jenk blev løsladt den 15. Oktober 1943. Ogsaa Dahl maa senere været blevet løs
ladt i hvert Fald inden 7. Juli 1944, paa hvilket Tidspunkt han befandt sig i
Geteborg.

Skønt der i det herefter refererede Tilfælde forelaa fuildbyrdet Sabotage,
vilde Paadømmelse dog være sket ved dansk Ret, hvis ikke Gerningsmanden var
flygtet.

Umiddelbart efter den 24. Juni 1943 sammen med en Kammerat at have
forøvet Sabotage ved Ildspaasættelse i Installationsfirmaet »AUiance«, Østerbro
gade 54, der bl. a. arbejdede med Installationer af elektrisk Lys i Barakker, som
benyttedes af den tyske Værnemagt, blev en Gymnasielev 'I'(eglers) paagrebet af
'2 Politibetjente, der f.a.n.dt de to unge Menneskers Færden i Kvarteret mistænkelig.
Da Politibetjentene vilde anholde dem, flygtede den ene til Fods. T., der vilde
springe paa en medbragt Cykel, blev anholdt. Han tilstod, at han og en Skole
kammerat, der forgæves søgtes i Hjemmet, havde forøvet Brandstiftelsen efter
Anstiftelse af en ubekendt Person, »Erik Iversen«. Der blev af Justitsministeriet
truffet Bestemmelse om Tiltale den 14. Juli 1943, idet Sagens Genparter samtidig
blev tilsendt Krigsretten. Den 28. Juli 1943 kom T. ti[ Observation hos Speciallægen
i Psykiatri og blev efter en af denne afgivet Lægeerklæring indlagt til Observation
paa Sct. Hans Hospital HIg. Kendelse af 4. September 1943. Herfra blev han den
21. Oktober 1943 befriet af to revolverbevæbnede Mænd.

Fra_tysk Side havde man i en Skrivelse af 3. August 1943 fra Der Bevoll
rnåchtigte des Reiches in Dånemark anmodet Statsadvokaten om at indlede Straffe
sag og gennemføre den til Paadømmelse ved dansk Domstol.

Saavel Krigsretten som der Bevollmiichtigte skulde underrettes om Sagens
Udfald. Krigsretten maatte derfor underrettes om Flugten; senere - i December
1943 - modtog man ogsaa Forespørgsel desangaaende fra Befehlshaber der Sicher
heitspolizei; i Svarskrivelsen til denne den 17. December 1943 fandt man det rigtigt
at give Udtryk for, at Eftersøgningen af T. stadig fortsattes.

Den 6. Juli 1943 havde Statsadvokatens Mdeling fra Politiet i Næstved
modtaget Meddelelse om, at 3 Personer bosiddende i Næstved var blevet anholdt
sigtet for Forsøg paa Sabotage mod Isværket i Næstved. De var fundet i Besiddelse
af en Bombe indeholdende 600 g Trotyl, Fængsnor og en Lunte og var endvidere i
Besiddelse af et Generalstabskort over Aunø . 2 af de paagældende blev løsladt alle
rede den 10. Juli, den tredie, Aksel Petersen', tilstod sig skyldig. Han havde end
videre uddelt kommunistiske Skrifter. Statsadvokaten forelagde den 17. August
Spørgsmaalet om Sagens Paadømmelse ved dansk Ret for Krigsretten, idet han
meddelte, at han var sindet at rejse TiltaJle for Overtrædelse af Kommunistloven,
Borgerlig Straffelovs § 183 og Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 § 3. Dagen efter Und
tagelsestilstandens Indførelse den 30. August 1943 meddelte Krigsretten, at Under
søgelsen maatte gennemføres af den tyske Krigsret, da den sigtede ogsaa havde
gjort sig skyldig i Spionage. Han krævedes derfor straks overført til den tyske Af
deling af Vestre Fængsel. Kravet blev af Statsadvokaten forelagt Justitsministeriet,
idet han udbad sig Ministeriets Bestemmelse om, hvilken Stilling han skulde ind
tage dertil. Ministeriet svarede, at der burde protesteres imod Overførelsen af den
paagældende til Vestre Fængsels tyske Afdeling under Henvisning til, at de
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Handlinger, han var sigtet for, var begaaet før Undtagelsestilstanden, og at man
iøvrigt skulde forsøge at henvise til, at den paagældende skulde indlægges m Obser
vation. Hvis Kravet fastholdtes, maatte han udleveres. Ved Forhandlinger blev
Spørgsmaalet om Udlevering herefter udskudt indtil Oktober Maaned. Da Krigs
retten imidlertid ikke vilde gaa med til en Hospitalsindlæggelse til Observation,
medmindre Statsadvokaten vilde paatage sig Garanti for, at Flugtforsøg ikke kunde
gennemføres, blev der paany fremsat Krav fra Krigsrettens Side, om at han nu
maatte overføres, og den 4. November 1943 skete dette under Protest. Ved Dom
afsagt den 30. November af Gericht des Generals der Luftwaffe blev han dømt 'til
Døden. Statsadvokaten underrettede straks Justitsministeriet og Udenrigsministeriet,
der foretog Henvendelse til Tyskerne om Sagen. Ved Generalens Bestemmelse af 25.
Februar 1944 blev Straffen ændret til Jivsvarigt Tugthus. Aksel Petersen førtes: ti!
Tyskland til Afsoning.

Den 6. Juli 1943 indfandt en Person, V(ildgaard), sig sammen med et gan
ske ungt Menneske hos en Cigarhandler i Gothersgade, hvem han med en medbragt
Knippel tildelte et Slag i Hovedet. Det var Hensigten at røve Penge fra Cigarhand
leren. Røveriet mislykkedes imidlertid, og V. og hans Ledsager tog Flugten. I Øster
søgade blev V. indhentet af en Politibetjent, der anholdt ham og fratog ham en
Knippel og en Revolver. Han var imidlertid i Besiddelse af endnu en Revolver. I

Mens man ventede paa Politibilen i et Opløb, der havde samlet sig, saa han en
Chance for at undløbe. Under Flugten skød han i Retning af Politibetjenten, der
havde taget sin Revolver frem. Han blev imidlertid selv ramt af Politibetjenten og
blev anholdt. Han forklarede, at han var Gruppeleder for en Sabotagegruppe, og at
det af Gruppens Overledelse var paalagt ham at foretage Overfaldet og fratage
Cigarhandleren 1000 Kr., som denne skulde have modtaget af den tyske Værne
magt for Angiverier. Han tilstod endvidere, at han havde deltaget i Sabotage den
7. Maj 1943 paa Fabrikken »Standard Electric- , hvor bl. a. en Mand ved Navn
Søndergaard, der var Leder af en anden Gruppe, havde været med, samt at han
den 15. Maj 1943 havde været med til at forvolde Sprængning paa Jernbanelege
met Vest for Taastrup Station, og den 19. Juni 1943 sammen med en ubekendt
Mandsperson havde antændt et Lager i Ejendommen Valby Langgade 264. Endelig
havde han den 5. Juli 1943 sat Ild paa en Personvogn paa Jarmers Plads. Ved
Sprængningen af Jernbanelegemet ved Taastrup havde bl. flere andre ogsaa Søn
dergaard været med. V. og Søndergaard havde i Nærheden af Gerningsstedet umid
delbart efter Sprængningen over for en Reservepolitibetjent maattet legitimere sig
og havde opgivet deres rigtige Navne og Bopæle. Søndergaard blev derfor anholdt
paa sin Bopæl den 27. Juli 1943. Han erkendte at have været med som af V. for
klaret, men bestred V.'s Forklaring om Røveriet, som han ingen Andel havde i,
og som efter hans Opfattelse var V.'s eget Paafund. Endvidere tilstod han at have
været med til flere Sabotager, bl. a. mod Oitroen, Colosseum og Fabrikken »Simi e

i VaJby Langgade. Søndergaard undveg imidlertid den 5. August 1943 fra Vestre
Fængsel ved Hjælp udefra, idet han blev afhentet af Personer, der udgav sig for
Kriminalbetjente, som skulde afhente ham til Afhøring.

Den 11. Oktober 1943 gjorde Statsadvokaten Krigsretten bekendt med Sagen
og forespurgte, om man fra tysk Side var enig i, at Tiltale blev rejst i Overens
stemmelse med den foretagne Forundersøgelse. Krigsretten forlangte imidlertid V.
overført til tysk Fængsel, hvilket skete mod Protest den 12. Januar 1944. Den 13.
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Januar 1944 afsagde Krigsretten Dom - dog kun vedrørende Sabotagetilfældene.
Han idømtes 3 Aars Tugthus med Fradrag af 7 Maaneders Varetægtsfængsel, og det
blev tilkendegivet, at han kunde stilJles til Raadighed for Retsforhandlinger i den
danske Straffesag. Den 4. April 1944 idømtes han - der tillige fandtes skyldig i flere
andre Forhold - Tyveri, Bedrageri, Falsk - ved Københavns Byret en Tillægs
straf paa 5 Aars Fængsel. Denne Dom, som paaankedes, stadfæstede østre Lands
ret den 11. September 1944.

I Juli 1943 forekom et oplagt Tilfælde af Provokation.
Natten til den 10. Juli 1943 blev der gjort Indbrud og forøvet Iidspaasættelse

i en Tegnestue, Nørrebrogade 51. Tegnestuen hørte under teknisk Arbejdsgruppe,
Værløse, og arbejdede med Tegninger og Beregninger for den tyske Værnemagt.
Det danske Politi blev tilkaldt og foretog sædvanlig Undersøgelse. Det oplystes, at
der de sidste Nætter havde været holdt Vagt paa Tegnestuen af tyske Soldater og to
unge Mennesker, Faarup Jepsen og Erik Werner Petersen, der tidligere bavde
været ansat der. En af de ansatte kvindelige Kontorister sagde, at disse to, saavidt
hun vidste , var ansat under Gestapo, og gjorde opmærksom paa, at de netop var
gaaet ind i Banken paa den modsatte Side af Gaden. De blev truffet der, den ene var
nu Prokurist bos et andet Firma i samme Opgang som Tegnestuen. Han nægtede
at have noget Kendskab til Branden og havde intet mistænkeligt bemærket. Det var
rigtigt, at han og Petersen havde holdt Vagt nogle Nætter, inen Brandnatten havde
de holdt Vagt andetsteds efter Ordre; det var ogsaa rigtigt, at de var ansat under
Reichssicherheitsdienst, men de havde Ordre til ikke at omtale det og ikke give
nogensomhelst Oplysning til det danske Politi.

Bagen efter, den 11. Juli 1943, blev Politiet af Lederne af Statens. Telegram
censur gjort bekendt med, at der i Liseleje var indleveret et Telegram til Faarup
af følgende Ordlyd: -Ring - kom Mandag - er Sabotageforsøget klaret? Erik
Wemer.« Telegrammet var afsendt af Werner, p. t. Strandhotel, Liseleje. Da man
blev klar over, at Afsender og Adressat var identiske med de to Personer, der var
afhørt Dagen før, gjorde man Geheime Feldpolizei bekendt med dette Forhold.
Der blev derefter fra tysk Side fremsat Krav om, at de to nævnte Personer samt
Erik P(eters), Axel G(leissner), Lise K(linting) og Jack A(lbeck) skulde anholdes
sigtet for Meddelagtighed i Sabotage og hensættes i tysk Undersøgelsesfængsel. Kra
vet blev efterkommet under Protest, idet Faarup Jepsen, G. og Frk. K. blev anholdt
paa deres Bopæl den 14. Juli 1943. Der var Personale fra Geheime Feldpolizei med
til Anholdelserne. Erik Verner Petersen blev ikke truffet hjemme, men bilev samme
Dag anholdt paa Liseleje Strandhotel. P., der ifølge Oplysning fra tysk Side skulde
opholde sig paa sin Faders Bopæl ved Vejby Strand, blev anholdt den samme Dag
og som de øvrige afleveret til den tyske Afdeling paa Vestre Fængsel. A. blev efter
søgt gennem D.P.E. Den 10. August 1943 blev han anholdt af Søpolitiet i Begreb
med at forlade Lanilet med en Damper, med hvilken han var forhyret, og ligeledes
afleveret til tysk Fængsel. Faarup Jepsen og Erik Verner Petersen blev begge løs
ladt efter en Uges Forløb. G. og Erik P. blev ligeledes løsladt, dog først efter
ca, 6 Ugers Forløb. Derimod blev Frk. K. og Jack A. siddende og var altsaa Vare
tægtsfanger den 29. August 1943. Paa Grund af alvorlig Sygdom blev Frk. K.
den 31. August 1943 indlagt paa Bispebjerg Hospital. Krigsretten ansaa hende
for meget farlig og krævede, at der af dansk Politi blev sørget for Vagt paa
Hospitalet. Ellers vilde hun ikke kunne indlægges. Hun betragtedes stadig som tysk
40
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Varetægtsfange. Den 22. Oktober 1943 blev hun bortført fra Hospitalets psykiatriske
Afdeling af bevæbnede Mænd. Jack A. blev den 15. December 1943 af Feldgericht
der Luftwaffe idømt [ivsvarlgt Tugthus. Han førtes til Tyskland til Afsoning den
15. Januar 1944 og kom over Neuengamme i April 1945 til Horsenslejren i Dan
mark. Den Mistanke om, at der forelaa Provokation, som det danske Politi natur
ligvis havde, er efter Besættelsens Ophør blevet bekræftet. Erik Werner Petersen
er senere blevet dræbt, men baade han og Faarup Jepsen var virkelig i R.S.D.'s
Tjeneste. Den omhandlede Sabotagehandling var foretaget efter Aftalle med Gaust
(likvideret) og med Dr. Wiisches Vidende. Faarup Jepsen havde faaet Frk. K. og
Jack A. til at medvirke i denne Sabotagehandling og et Sabotageforsøg samme
Aften; G. havde sat Faarup i Forbindelse med Erik P ., der havde sørget for Faa
rups Ansættelse paa Tegnestuen, for at han skulde give Modstandsbevægelsen Op
lysninger derfra, hvilket Faarup havde erklæret sig villig til.

I Maanederne Marts til Maj 1943 var der i Odense forekommet adskillige
Sabotagehandlinger, deriblandt navnlig den 23. Marts 1943 en Brandstiftelse paa
Eksercerhuset paa Fodfolkskasernen og den 12. Maj 1943 Brandstiftelse paa Næsby
Karosserifabrik uden for Odense. Ved Politiets Undersøgelser i disse Sager var det
kommet til Politiets Kundskab, at en Person ved Navn O. Henriksen, hvis Adresse
var nærmere angivet, skulde være Sabotør. Han blev anholdt den 17. Juni om Efter
middagen paa sin Arbejdsplads og tilstod, da det blev foreholdt ham, at han skulde
have Kenskab til Sabotagehandlinger, straks, at han havde været Deltager i Sabo
tagebranden paa Fodfolkskasernens Eksercerhus. Han opgav Fornavne og Arbejds
steder paa 6 medskyldige, det i Eftermiddagens Løb blev identificerede og efter
søgt paa deres Bopæle. Ingen af dem blev truffet. Det oplystes senere, at de alle i
Løbet af Eftermiddagen havde forladt deres respektive Hjem med ukendt Maal.
En af de 6, der havde Bopæl i Kalundborg, blev dog anholdt der og førtes til Odense.
Han tilstod sig skyldig saavel i Brandstiftelsen mod Eksercerhuset som i Brandstif
telsen mod Næsby Karosserifabrik og endvidere i en Række andre Sabotagehand
lmger. Hans Fætre, Jens Due Petersen og Knud Petersen, som tidligere havde boet
i Odense, men derefter var flyttet til Aalborg, havde der dannet Churchill-Klubben,
De var kommet med Ideen allerede i Odense, men der var den ikke blevet til noget.
Den anholdte og nogle Kammerater havde dog foretaget noget Hærværk og var
blevet dømt herfor, men havde derefter holdt sig i Ro, indtil de efter Nytaar 1943
paany havde faaet en Klub i Gang. Kuriøst nok havde den paagældende været
anholdt den 18. Maj, idet en Oberleutnant havde anmodet Politiet om at hente ham
i det tyske Bewachungsstelle i Odense, hvortil han var blevet indbragt, fordi han
over for en Vagtmand havde. fremsat Udtalelser om, at han havde været med til
at forøve Sabotage. Han havde i Virkeligheden over for denne Vagtmand angivet at
have Kendskab netop til Branden paa Eksercerhuset og Næsby Karosserifabrik,
idet han havde forklaret, at han sammen med nogle Kammerater havde været med
dertil, men over for Politiet angav han, at det var noget, han kun havde sagt for
at prale, og det troede man paa. De øvrige medskyldige blev eftersøgt gennem
D.P.E. Den 29. Juni 1943 meddeltes det till Statsadvokatens Afdeling fra Abwehr
stelle, at man i Forbindelse med en anden Sag havde erfaret, at de 5 eftersøgte
befandt sig i 2 nærmere angivne Lejligheder i København. De blev fundet de an
givne Steder af Personale fra Statsadvokatens Afdeling 'Og tilstod sig straks skyl
dige eller medskyldige i de 2 nævnte Sabotagehandlinger og Brandstiftelse mod et
Tømmerfirma i Odense. De blev derefter overført til Odense. Den 29. August 1943
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'var Sagen endnu ikke mo en til Paadømmelse, og de paagældende hensad i dansk
Varetægtsfængsel. I Lighed med andre for Sabotage sigtede blev de den 16. Septem
her 1943 paa Statsadvokatens Foranledning ført til København. Den 9. Oktober
1943 forelagde Statsadvokaten Krigsretten Spørgsmaælet om Sagens Paadømmelse,
idet han meddelte, at han var sindet at rejse Tiltale for Overtrædelse af Lov Nr. 14
af 18. Januar 1941 § 3, og spurgte, om man fra tysk Side var enig heri. Det var
man imidlertid ikke. Krigsretten meddelte den 12. November 1943, at Undersøgelsen
skulde Ioregaa i Krigsretten og anmodede om, at de fængslede maatte blive overført
til Vestre Fængsals tyske Afdeling. Paa Statsadvokatens Foranledning blev Spørgs
maalet dog stillet i Bero indtil videre, men den 12. Januar 1944 blev de efter fornyet
Krav fra Krigsrettens Side overført til den tyske Afdeling i Vestre Fængsel. Krigs
rettens Dom faldt allereds Dagen efter. - Af de paagældende idømtes een 6 Aars
Tugthus, een 5 Aars, een 4 Aars Tugthus, to idømtes hver 2 Aars Fængsel, een 21

/ 2

Aars Fængsel 'Og een 11/ 2 .q\ars Fængsel. Under Henvisning til at de alle var anholdt
i Sommeren 1943 af det danske Politi, og at Sagen helt igennem var opklaret fra
dansk Side, henstillede Statsadvokaten, at den trufne Afgørelse, om de paagældendes
Straffe skulde afsones i Tyskland, maatte blive optaget til fornyet Overvejelse. Det
førte imidlertid ikke till noget Resultat.

Berigelsesforbrydelser overfor den tyske Værnemagt var - naar de ikke
var begaaet af Wehrmachtsgefolge - stadig blevet paatalt af Statsadvokaten og
paadømt ved dansk Ret.

Den 5. August 1943 blev Statsadvokaten imidlertid af Gericht des Befehls
habers der deutschen Truppen in Dånemark. Reichskriegsgerichtsrat Dr. Kanter,
telefonisk underrettet om, at den tyske Værnemagt i Aalborg havde anholdt 2
danske Statsborgere for Tyveri af AutomobiJdæk fra Værnemagten, og at Sagen
vilde blive behandlet af Krigsretten.

Statsadvokaten protesterede kraftigt herimod, hvortil Dr. Kanter bemærkede,
at det drejede sig om skadelig Virksomhed direkte over for Værnemagten, og at Der
Befehlshaber havde bestemt, at Sagen skulde behandles af Krigsretten. Statsadvo
katen gjorde gældende, at Sager vedrørende Berigelsesforbrydelser 'Over for Værne
magten hidtil altid var behandlet ved dansk Domstol, og at han maatte indberette
Sagen til Justitsministeriet.

De paagældende var blevet anholdt af Tyskerne, der havde begæret Politiets
Assistance til Ransagninger. En Kriminaloverbetjent havde overværet Afhøringen,
og det havde ikke været muligt for ham at faa dem udleveret.

Forhandlinger om Sagens Behandling ved dansk DomstoIl endte resultatløse.
Den 11. Oktober 1943 blev de paagældende af en tysk Krigsret idømt henholdsvis
5 og 2 Aars Tugthus for Hæleri.

I Juli og August Maaned 1943 fandt der i Esbjerg et større Antal Sabotage
handlinger Sted end i noget tidligere Tidsrum, i de fleste Tilfælde under Benyttelse
af engelske Sabotagehjælpemidler. Den 6. August var der saaledes forøvet Brand
stiftelse i Statens Fiskepakhuse paa Fiskerihavnen, hvorved der skete Skade for
henved 1 Mill. Kr. Under Politiets Efterforskning gjorde man her som andre Ste
der den Erfaring, at ingen ønskede at give Oplysninger. Politiet fik dog en Med
delelse om, at der i et Havehus i Nærheden af et Sted, hvor en dansk Cementblande
maskine var blevet sprængt i Luften, boede en ældre Mand, hos hvem der kom
nogle fremmede unge Mænd, som man ikke kendte og af en eller anden Grund
havde Mistillid til. Ved Ransagning i Huset fandtes et Lager af engelske Sabotage-
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midler og Kemikalier til Fremstilling af Sprængstoffer og Brandbomber samt for
skellige Vejledninger og »Gode Raad for Sabotører-e. Ejeren af Huset, der blev an
holdt, forklarede, at han havde tilladt nogle unge Mennesker at benytte hans Hus,
han havde ikke noget nærmere Kendskab til deres Færden, men var dog nok efter
haanden blevet klar over, at det var Sabotage, de gav sig af med. Han kendte ikke
deres Navne. Man blev imidlertid klar over, at en af dem var den for Sabotagehand
linger i Odense efterlyste Hane; Peter Poulsen. Ejeren af Huset var blevet anholdt
den 7. August 1943 og sad altsaa som Varetægtsfange hos det danske Politi den 29.
August. Efter den Tid blev han begæret overført til tysk Fængsel, hvilket skete mod
Protest. Den 6. Oktober 1943 idømtes han af en tysk Krigsret 2 Aars Tugthus, som
kom til Afsoning i Rendsborg. Med Udgangspunkt i denne Anholdelse blev der efter
den 29. August foretaget flere Anholdelser, først af det danske, senere af d~t tyske
Politi. De paagældende blev alle dømt ved tysk Krigsret. Til denne Udvikling skal
man komme tilbage i det følgende ved Omtalen af Politiets Stilling efter 29.
August 1943.

Det var kun ret faa Anholdelser, der i August 1943 skete til tysk Fængsel.
Nævnes maa dog endnu, at der den 13. August 1943 af Abwehrstelle blev stillet
Krav om Anholdelse og Udlevering til tysk Undersøgelsesfængsel af 3 danske Stats
borgere. Abwehrstelle oplyste, at de paagældende skulde have været stærkt virk
somme ved Bistandsydelse til Faldskærmsagenter. De havde vistnok Tilknytning til
Kredsen omkring Vestbanevej, og Dahl og J enk, der var udleveret til tysk Fængsel
den 27. Juli. To af dem blev anholdt, en Direktør Karl August Jensen og stud. mag.
Peter Valdemar Eliassen. De blev begge mod Protest udleveret til den tyske Afde
ling i Vestre Fængsel, hvorfra de blev løsladt den 18. August 1943.

Under Urolighederne i Odense i de sidste Dage før den 29. August 1943 blev
der foretaget enkelte Anho Idelser af Tyskerne paa egen Haand, men de skal ikke
omtales nærmere paa dette Sted.

Det er derimod naturligt at slutte dette Afsnit med en Oversigt over Stil
lingen pr. 29. August 1943.

I Varetægtsfængsel hos Tyskerne havde i Tiden fra 9. August 1940 til 29.
August 1943 ifølge et af Statsadvokatens Afdeling den 1. December 1942 oprettet
Kartotek 315 danske Borgere været, heraf 235 anholdt efter 1. December 1942. Af
disse 315 var dog en Del Medlemmer af WehrmachtsgefOl1ge, saa at Tallet for hele
Perioden bortset fra Wehrmachtsgefolge udgjorde omkring 250.

Som nævnt i Redegørelse I, Side 163 ff., var der i Tiden indtil August 1942
afsagt Dom af tysk Krigsret over danske Borgere her i Landet i 3 Tilfælde, over
10 Personer, hvoraf de 8 ikke kom til at afsone Straffen, mens de to kom til at
afsone i dansk Fængsel. Efter August 1942 og til 29. August 1943 blev der, som det
fremgaar af foranstaaende, afsagt 13 tyske Krigsretsdomme, ved hvilke 32 Personer
blev dømt. 4 af disse hensad til Afsoning i Tyskland, de øvrige i dansk Fængsel.
Endvidere var 4 Faldskærmsagenter blevet ført til Tyskland. Een Dødsdom var ble
vet fuldbyrdet den 28. August 1943 (Dommen 'over Poul Edvin Kjær Sørensen,
jfr. foran Side 265, men Meddelelse herom blev først givet danske Myndigheder
den 3. September 19431

) . I tysk Undersøgelsesfængsel sad 17 Personer, hvoraf nogle
blev ført tilbage til dansk Fængsel den 30. August 1943. Ogsaa i dansk Varetægts
fængsel sad som fremhævet foran en Del Sabotører, hvoraf nogle - som det frem
gaar af Fremstillingen foran - blev krævet udleveret til tysk Undersøgelsesfængsel
og dømt ved tysk Krigsret i Tiden efter 29. August 1943.

l) rr-. A. nr. 389.
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IV.

Administrationen at Kommunistloven, derunder særlig de i den omhandlede
Periode skete Interneringer.

I Afsnit VIII i Redegørelse I, Side 189 ff., er der givet en Redegørelse fOT de
Anholdelser af Kommunister, der fandt Sted den 22. Juni 1941 og for de i Tiden
indtil 1. November 1942 stedfundne Interneringer m. v. Som omtalt det anførte
Sted Side 200 var der den 1. November 1942 ialt 108 internerede, hvoraf 80 i Hor
serød, Resten i Vestre Fængsel. 18 var eftersøgt med Henblik paa ForvaringstageIse
ifø-lge Justitsministeriets Bestemmelse. Som omtalt i den næv;n.te Redegørelse Side
201-203 var der i Sommeren 1942 under Indtryk af stigende illegal Virksomhed,
de illegale Blades Vækst og Sabotagens Tiltagen Gang paa Gang fra tysk Side stil
let Krav om forøget Indsats fra Politiets Side, navnlig med Hensyn til Indgriben
over for Kommunismen. Ovenfor er det omtalt, at Sabotagen i Efteraarsmaanederne
tog til og voldte stigende Bekymring hos Tyskerne. Dertil kom i Oktober Forværrin
gen i den almindelige politiske Situation, »Telegramkrisenv'). Midt under denne Krise
mens det endnu stod hen i det uvisse, hvorledes man fra tysk Side vilde reagere,
hvilke Krav der vilde blive stillet, og om Besættelsen ganske vilde skifte Karakter,
blev der fra Gesandtskabet, hvor Kriminalkommissar Span, som foran nævnt,
havde overtaget »Kommunistreferatet- fremsat Krav om yderligere Interneringer
af Kommunister.

Den 20. Oktober 19422
) indfandt Præsident Kanstein sig i Udenrigsministeriet,

hvor han udtalte, at man fra tysk Side med Bekymring saa paa den voksende kom
munistiske Aktivitet, i hviJlken Forbindelse han henviste til, at det sidste Nummer
af »Land og Folke indeholdt direkte Opfordring til aaben Modstand mod Besæt
telsestropperne. Det var efter hans Formening nødvendigt, at der blev truffet rigo
ristiske Forholdsregler for at modvirke Kommunisternes Propaganda. Som et egnet
Middel hertil ansaa han ForvaringstageIse af ca. 130 Funktionærer i det kom
munistiske Parti, der i sin Tid blev interneret, men senere igen løsladt. Han mente
at have Holdepunkter for, at der blandt disse 130 kommunistiske Funktionærer
var Elementer, som paa den ene eller anden Maade havde Forbindelse med Sabo
tagen. Den nu tiltraadte General havde meddelt ham, at han paatænkte i Fremtiden
at gøre kollektivt Ansvar gældende, saafremt den tiltagende Sabotage vedblev.

I Fortsættelse af denne Samtale blev der paa et Mø<}e den 26. Oktober 19423)

paa Dagmarhus fra tysk Side over for Departementschef Eivind Larsen og Stats
advokat Hoff fremsat Krav om ForvaringstageIse snarest muligt af flere Kommu
nister for derved at sætte en Stopper for den kommunistiske Virksomhed. Man
ønskede en omfattende Forvaringstageise for at give Kommunisterne et Chok. De
Personer, hvis ForvaringstageIse man fra tysk Side ønskede, faldt i 3 Grupper:
1) Saadanne mindre betydelige kommunistiske Partifunktionærer, som vel var ble-

1) Ber. IV afsnit K. 2) A. nr. 271. 3) A. nr. 272.
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vet anholdt i sin Tid, men senere var løsladt, fordi de ansaas for uskadelige.
2) Saadanne aktive Kommunister, som Politiet havde under Observation, men ikke

var skredet ind imod, fordi det ønskede at faa konstateret deres Forbindelser.
3) Personer, som havde deltaget i Borgerkrigen i Spanien paa den daværende

Regerings Side.
Med Hensyn til den første Gruppe gjorde man fra tysk Side gældende, at

selvom en Del af disse Personer - som fra dansk Side hævdet - var ubetydelige
og uskadelige Personer, maatte Formodningen være for, at de var med i det nye
illegale Arbejde, og man maatte derfor fastholde Kravet om at sætte hele denne
Gruppe fast; senere vilde der rimeligvis kunne forhandles om Undtagelser.

Med Hensyn til Spanienskæmperne blev det fra dansk Side gjort gældende,
at en stor Del af disse sikkert kun havde deltaget i Borgerkrigen af Eventyrlyst, og
at de langt fra alle var egentlige Kommunister. Heroverfor blev det imidlertid fra
tysk Side hævdet, at Personer, der havde deltaget i Borgerkrigen paa den røde
Side, sikkert i Spanien var blevet kommunistisk inficeret, selvom der ikke var
oplyst noget om deres Tilknytning til Kommunismen. De maatte anses for særlig
farlige, idet en Del af dem utvivlsomt havde besøgt politiske Skoler og eventuelt
modtaget Specialudannelse med Henblik paa Sabotagevirksomhed. Da de havde
været Medlemmer af de internationale Brigader, der var dannet efter Kominterns
Ordre, og hvis Grundstamme og Ledelse var sovjetrussisk, maatte det formodes,
at de vilde arbejde for Sovjetunionen. Tyskerne fastholdt derfor Kravet om, at
samtlige Spaniensfrivillige skulde tages i Forvaring.

Tyskerne ønskede, inden der blev skredet til Aktion, at se de danske Lister
over de 3 Grupper og at sammenholde dem med det tyske Materiale.

Da man i den foreliggende Situation mente at maatte imødekomme de tyske
Krav, ogsaa for at undgaa direkte tysk Indskriden over for de paagældende, blev
der udarbejdet Lister dels over tidligere Partifunktionærer, dels over s aktive Kom
munister«. Man havde fra tysk Side erklæret, at ForvaringstageIsen af Spaniens
frivillige kunde udsættes nogle faa Dage. Listerne, ved hvis Udarbejdelse man paa
Forhaand søgte at udskyde saa mange som muligt af dem, hvis Forvaringstagelse
efter dansk Opfattelse var absolut upaakrævet, maatte gentagne Gange suppleres
af Hensyn til det tyske Krav om en omfattende Aktion. De afleveredes til det tyske
Gesandtskab, der derefter fremkom med supplerende Lister. Den endelige danske
Liste over Partifunktionærer talte 55 Personer, Listen over aktive Kommunister
(Personer, der havde været anholdt for kommunistisk Virksomhed) 88. Den tyske
Suppleringsliste over kommunistiske Funktionærer omfattede 107 Personer. Flere
af disse var dog allerede interneret, var eftersøgt eller stod paa den danske Liste.
Den tyske Suppleringsliste over aktive Kommunister omfattede 72 Personer, hvoraf
de allerfleste var ganske ukendt i Politiets Registratur. Paa denne Liste var dog
ogsaa 'Akse:! Larsen opført ligesom flere andre, der allerede var eftersøgt eller
endog taget i Forvaring. Det drejede sig iøvrigt aabenbart om Personer, om hvem
de tyske Myndigheder har modtaget Underhaandsoplysninger fra Meddelere.

Statsadvokaten gjorde den 31. Oktober 1942 overfor Gesandtskabet gældende,
at Politiet i hvert Fald maatte have nogle Dages Udsættelse for at faa de enkelte
Personers Forhold undersøgt. Dette fastholdt han, skønt man fra tysk Side erklæ
rede, at man lagde stor Vægt paa, at Aktionen skete samtidigt den 2. November 1942
for de 2 Gruppers Vedkommende. Hertil bemærkede man imidlertid fra tysk Side,
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at Generalen i saa Fald sikkert vilde kræve, at de paagældende blev anholdt af tysk
Politi og Militær. Statsadvokaten erklærede saa, at han maatte have Lejlighed til at
konferere med Justitsministeren og anmodede endnu en Gang om, at der maattø
blive gjort Forsøg paa at opnaa Udsættelse med Hensyn til de paa den tyske Liste
anførte Personers Anholdelse. Senere samme Dag meddelte imidlertid Dr. Fest fra
Gesandtskabet, at Udsættelse var udelukket. Efter Samraad med Departementschef
Eivind Larsen meddelte Statsadvokaten derefter, at Aktionen vilde finde Sted i sin
Helhed. Søndag den 1. November 1942 resolverede Justitsministeren, der naturlig
vis stadig havde været underrettet om de løbende Forhandlinger, at der skulde ske
Forvaring af ialt 205 Personer af disse to Grupper.

Af disse blev den 2. November 166 anholdt og taget i Forvaring. Heraf blev
dog 13 kort efter Anholdelsen igen løsladt.

Tilbage stod det tyske Krav om, at samtlige frivillige Deltagere i den spanske
Borgerkrig paa Republikkens Side skulde tages i Forvaring, De tyske Myndigheder
mente, at der fra Danmark havde deltaget ca. 250 frivillige (og havde jo gode Op
lysninger fra Karl Winther). Fra dansk Side anslog man a!llerede under de første
Forhandlinger Tallet betydelig lavere. Det dans-ke Politi havde registreret ca. 400
Personer, som ifølge foreliggende Oplysninger havde ladet sig hverve, og som var
udrejst til eller hjemkommet fra Deltagelse i Borgerkrigen. En Del af disse var dog
af forskellige Aarsager ikke naaet til Spanien og havde altsaa ikke deltaget i Bor
gerkrigen. Andre kunde ikke identificeres, en Del var døde eller havde midlertidigt
Ophold i Udlandet, navnlig Tyskland og Norge, og enkelte var i Forvejen eftersøgt.
eller hensad som Varetægtsfanger eller til Strafafsoning. Endelig udskød man en
betydelig Gruppe af Personer, der, efter hvad der var Politiet bekendt, efter deres
Hjemkomst fra Spanien ikke havde haft nogen Forbindelse med politisk Virksom
hed. Efter Udskydelsen af disse Grupper blev tilbage 125 Personer, om hvis For
varingstagelse der blev truffet Bestemmelse af Justitsministeren. Af disse anhold
tes den 7. November 1942 86, hvoraf 7 dog blev løsladt efter et Par Dages Forløb.

Fra tysk Side forlangtes det, at Løsladelse ikke maatte finde Sted uden efter
forudgaaende Forhandling med de tyske Myndigheder i de enkelte Tilfælde. I 8 Til
fælde, i hvilke Københavns Byret havde nægtet at godkende Justitsministeriets Be
stemmelse om Forvaringstagelse, blev de paagældende efter Forhandling med de
tyske Myndigheder løsladt.

Under Hensyn til, at det under Forhandlingerne var udtalt, at der eventuelt
vilde kunne forhandles om Undtagelser, naar Anholdelserne havde fundet Sted,
blev der straks foretaget en nærmere Undersøgelse af de forvaredes Forhold, 'Og
Spørgsmaalet om Løsladelser blev derefter optaget. Ved et Møde i Justitsministeriet
udtoges saaledes 50 Personer, om hvis Løsladelse man i første Række vilde for
handle med de tyske Myndigheder. Det drejede sig om Personer, hvis Tilknytning
til Kommunismen var ringe, og som maatte anses for ufarlige. En meget stor Del.
af dem var Spanienskæmpere. Om disses Tilknytning til Kommunismen forelaa, der
i mange Tilfælde intet oplyst udover deres Deltagelse i den spanske Borgerkrig.
Imidlertid fandt den 19. December 1942 Tndbrudet i Faxe Kalkbrud Sted, ved
hvilket der blev stjaalet en betydelig Mængde Aerolit med Udførelsen af Sabotage
handlinger for øje. Hovedmændene var Spanienskæmpere. 3 af dem maatte antages
at være Gerningsmænd til en væsentlig Del af de i de følgende Maaneder forøvede
Sabotagehandlinger, ved hvilke der blev anvendt Aerolit. Under Hensyn hertil
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ansaa man det for haabløst i Øjeblikket at optage Forhandling om en større Løs
ladelse af Spanienskæmpere. Af de 50 Sager udskiltes derimod 15, som man fore
løbig "Optog Forhandling om. Fra tysk Side ønskede man at blive gjort bekendt med
de foreliggende Oplysninger om de paagældende, hvilket skete, men det lykkedes
ikke, skønt Spørgsmaalet stadig blev bragt i Erindring, at formaa Tyskerne til at
tage Stilling til disse Sager. Etter at Kriminalkommissar Span var blevet afløst af
Hermansen som Leder af Gesandtskabets Kommunistreferat, bedredes Udsigten for
Forhandlinger og Løsladelse. I Tiden fra den 2. November 1942 til den 4. Marts
1943 fandt 50 Løsladelser Sted, heraf 4 af de oprindelig forvarede, 29 af de den
2. November 1942 anholdte og 17 Spanienskæmpere. Der forelaa Indstilling om
Løsladelse af yderligere 9.

Løsladelse af Spanienskæmperne var stadig meget vanskelig. I en Skrivelse
af 15. Februar 1943 fra det tyske Gesandtskab til Statsadvokaten udtaltes det, at
det i Betragtning af den i den sidste Tid i Danmark gjorte Erfaring, at tidligere
Rødspanienskæmpere var delagtige i det kommunistiske Partis Sabotagevirksom
hed og illegale Arbejde, foreløbig ikke ansaas for hensigtsmæssigt at gøre Und
tagelser med Hensyn til Rødspanienskæmpernes Forvaring.

I Tiden fra 2. November 1942 til 29. August 1943 fandt ialt 193 Løsladelser
Sted, heraf som nævnt i Tiden indtil L Marts 1943 50. Fire af disse var taget i For
varing før 2. November 1942, 29 den 2. og 17 den 7. November 1942. Den 17. April
1943 kunde efter Forhandlinger, der af Politikommissær Odmar var ført med Kri
minalrat Hermansen, 62 forvarede løslades. Antallet af løsladte kom herved op paa

,De Anholdelser, der fandt Sted efter 7. November I942 fordelte sig paa følgende Maade
paa de forskellige Grupper i Maanederne indtil 29. August I943. .

Interneret

Andre, der i Forbindelse

hører under Interneret med Sigtelse
Spaniens-

de d. 2. Nov.
efter for Andre laitfrivillige. Afsoning af Kommunist-og 7. Nov. Straf. virksomhedanholdte. eller

Sabotage

November 1942 ... :. 14 4 5 2 25
December - ... . . 5 l 4 10
Januar 1943 .... . 6 l 3 4 Il) 15
Februar - .... . 2 l 4 7
Marts - .... . 2 4 l 7
~pril - ..... 4 1 1 6
Maj - ..... O
Juni - .. .. . 5 5
Juli - .. ... P) 14) 4 4 10
August - ..... P) l

lait . . . . . . . . ... .. .. . 34 I 8 I 24 I 19 I l 86
l) Der forelaa Meddelelse fra Abwehrstelle (Skrivelse 11. Nov. 1942) om, at han

skulde give sig af med kommunistisk Virksomhed.
!) Den paagældende blev løsladt samme Dag.
3) Efter at være hensat til Afsoning af Straf 20. Nov. 1942.
4) Løsladt den fØlgende Dag.
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119, idet i Mellemtiden enkelte Løsladelser havde fundet Sted. Antallet af for
varede, der havde kulmineret med 370 den 28. Januar 1943, kom herved ned paa
298. Den 12. Juni 1943 kunde paa samme Maade efter Forhandling mellem Odmar
og Hermansen 52 forvarede løslades, og Tallet af Iøsladte kom op paa 179. Den
29. August 1943 var det som nævnt kommet op paa 193. Yderligere Løsladelse var
forberedt i August 1943, men paa Grund af Udviklingen blev Forhandlingen herom
ikke gennemført.
. Jævnsides med de nævnte Løsladelser foregik imidllertil ogsaa nogle nye
Forvaringstageiser, for Størstedelen i Henhold til de allerede tidligere trufne Reso
lutioner. Efter Løsladelserne den 12. Juni 1943 var det samlede Antal forvarede
dog kommet ned paa 245 og holdt sig siden heromkring. Den 29. August 1943 var
der 246 forvarede. Anholdelserne efter 7. November 1942 fordeler sig som vist i
TabeIlen Side 320.

Den tyske Overtagelse af Horserødlejren og de internerede Kommunister
den 29. August 19431

) skal ikke omtales nærmere her, da der ikke findes Bidrag til
Belysning af disse Begivenheder i Akterne.

De Personer, der sad i dansk Varetægtsfængsel sigtet for Sabotage eller
anden illegal Virksomhed, blev lige saa Iidt som de internerede Kommunister løs
ladt den 28. August 1943. Som det fremgaar af Afsnit III, fik kun ganske enkelts
Lejlighed til at flygte i de følgende Dage. Der forelaa dengang ingen Grund til at
antage, at der særlig for de internerede Kommunisters Vedkommende maatte for
ventes en helt forandret Status, og at der skulde blive Tale om at deportere dem til
Tyskland, var der sikkert ingen, der tænkte sig dengang. Endnu i August 1943
havde der jo kun været Tale om at afværge en paatænkt Plan om, at Straffe idømt
af tyske Krigsretter paa 8 Aars Tugthus og derover for Handlinger rettet mod den
tyske Værnemagt skulde afsones i Tyskland. Selv efter 29. August 1943 regnede
danske Myndigheder ikke med, at Kommunisterne, der stadig var i Horserødlejren,
vilde blive deporteret. Da det skete den 2. Oktober 1943 i Forbindelse med den tyske
Deportering af J øder - den første Deportering af danske Statsborgere, der ikke
var fundet skyldige i noget være sig efter dansk eller tysk Ret strafbart Forhold,
overhovedet den første Deportering af et større Antal danske Borgere - kom det
som en Overraskelse. Ingen danske Myndigheder var i Forvejen blevet underrettet
derom. Efter Aftale med Justitsministeriet blev der af Udenrigsministeriet over for
den Befuldmægtigede protesteret i en Note af 14. Oktober 19432

) , hvoraf Afskrift
vedlægges som Bilag 49, ligesom Gesandtskabet i Berlin blev instrneret om at gøre
tilsvarende Forestillinger over for det tyske Udenrigsministerium"),

1) Kap. 26. 2) A. nr. 390.
3) Det Krav om Internering af 13 Kommunister efter endt Strafafsoning, som blev

afvist i Notens Slutning, var fremsat over for Statsadvokaten i en Skrivelse af 5. Oktober
1943 fra Befehlshaber der Sicherheitspolizei und der S.D. af følgende Indhold:

DIch bitte, wie bereits durch obiges Schreiben ersucht, die nachstehend aufgefiihr
ten kommunistischen Funktioniire nach Strafverbiissung in die deutsche Abteiling des
Vestre Faengsel zum Zwecke ihrer Internierung zu iiberstellen:

1) - - - - - - - - - 13) - - - - - - - - -
Die Vorgenannten bieten siimtlich nicht die Gewiihr, nach Freilassung nicht riick

fiillig zu werden.c
I Oversættelse: »Jeg anmoder - som allerede sket i ovennævnte Skrivelse - om,

at nedennævnte kommunistiske Funktionærer efter Strafafsoningen maa blive overført til
den tyske Afdeling i Vestre Fængselfor der at Interneres,

1) --------- 13) ---------
De ovennævnte frembyder alle ingensomhelst Garanti for, at de ikke, naar de bliver

sat paa fri Fod, skal gøre sig skyldige i Gentagelse.e
41
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Oversigt over bilagene til foregående afsnit, omhandlende tiden fra august 1942
til den 29. august 1943.

Bilag 1. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 27. Juni 1942, hvorved indskærpes, at
det maa søges undgaaet, at Personer sigtet for Sabotage eller Overtrædelse af
Kommunistloven flygter.
Optrykt som A. nr. 325.

Bilag 2. Departementschef Eivind Larsens Referat af MØde den 15. Februar 1943 med
Kanstein og Stalmann (Henvendelse i Anledning af den stærke Stigning i Sa
botagetilfældene) .
Optrykt som A. nr. 147.

Bilag 3. Departementschef Eivind Larsens Referat af MØde den 16. Februar 1943 med
General von Hanneken vedrørende Sabotagen.
Optrykt som A. nr. 148.

Bilag 4. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 18. Februar 1943 vedrørende Und
gaaelse af Sabotage.
Oprykt som A. nr. 149.

Bilag !l. Tale af General v. Hanneken paa Pressemøde den 27. Februar 1943. (Efter Atten
tat mod HØjskolehjemmet i Kolding).
Optrykt som A. nr. 151.

Bilag 6. Udenrigsministeriets Skrivelse af 31. Marts 1943 til Ministeriet for Handel, Indu
stri og SØfart vedrørende Skrivelse af 16. Marts 1943 fra den øverstbefalende
for de tyske Tropper i Danmark med Krav om Erstatning in natura i Anledning
af Brandstiftelse i tyske Automobiler i Ribe.
Optrykt som A. nr. 153.

Bilag 7. Skrivelse af 20. Marts 1943 fra den øverstbefalende for de tyske Tropper i Dan
mark med almindeligt Krav om Erstatning i Realværdier af alt »Wehrmachts
gut«, der blev Ødelagt ved Sabotage.
Optrykt som A. nr. 152. /

Bilag 8. Justitsministeriets fortrolige Cirkulæreskrivelse af 6. Marts 1943 vedrørende
bl. a. dansk Politis Medvirken til Anholdelse af Personer, der ønskedes hensat
i tyske Undersøgelsesfængsel.
Optrykt som A. nr. 88.

. Bilag 9. Direktør Svenningsens Referat af MØde den 7. December 1942 med Kanstein og
Stalmann vedrørende bl. a. Stigning i Sager som Krigsretten overtog til Be
handling.
Optrykt som A. nr. 67.

Bilag 10. Departementschef Eivind Larsens Referat af fØrnævnte MØde den 7. December
, 1942.

Optrykt som A. nr. 68.
Bilag 11. Ekstrakt af Krigsretsdom af 28. Juni 1943, hvori omtales Retningslinier for Be

handlingen af strafbare Handlinger, hvorved danske Statsborgere havde krænket
Værnemagtsinteresser. fastsat af den øverstbefalende for de tyske Tropper i
Danmark den 10. December 1942.
Optrykt som A. nr. 77.
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Bilag 12. Departementschef Eivind Larsens Referat af MØde den 22. Februar 1943 med
Reichskriegsgerat, Dr, Kanter angaaende 'I'Ilhageferelse til Danmark af 9 Per
soner og om Ændring af de danske Afsoningsregler.
Optrykt som A. nr. 328.

Bilag 13. Justitsministeriets Skrivelse af 30. Marts 1943 om Særregler angaaende Behand
lingen af visse Fængselsfanger.
Optrykt som A. nr. 329.

Bilag 14. Departementschef Eivind Larsens Referat af MØde den 8. Juli 1943 mellem Ju
stitsministeren og Kanstein. (Om Krigsrettens Overtagelse af Sager og om Uro
ligheder i Forbindelse med de frivillige).
Optrykt som A. nr. 78.

Bilag 15. Departementschef Eivind Larsens Referat af dennes og Statsadvokat Hoffs Sam
tale den 22. Juni 1943 med Kanstein og Stalmann, (Om Behandlingen ved Krigs
retten).
Optrykt som A. nr. 76.

Bilag 16. Departementschef Eivind Larsens Referat af dennes og Statsadvokat Hoffs Sam
tale den 22. Juni 1943 med Kanstein og Stalmann. (VedrØrende Royal Airforce
Huerne).
Optrykt som A. nr. 164.

Bilag 17. Departementschef Eivind Larsens Referat af Telefonsamtale den 29. Juni 1943
med Kanstein. (Vedrørende Royal Airforce-Huer).
Optrykt som A. nr. 165.

Bilag 18. Departementschef Eivind Larsens Referat af dennes og Statsadvokat Hoffs Sam
tale den 5. Juli 1943 med Chantre, (Vedrørende Royal Airforce-Huer).
Optrykt som A. nr. 166.

Bilag 19. Statsadvokaten for særlige Anliggenders Cirkulæreskrivelse af 6. Juli 1943.
(Vedrørende Royal Airforce-Huer).
Optrykt som A. nr. 167.

Bilag 20. Statsadvokaten for særlige Anliggenders Cirkulæreskrivelse af 12. Juli 1943.
(Vedrørende Udstillinger og Reklamer i Royal Airforce-Farver).
Optrykt som A. nr. 168.

Bilag 21. Departementschef Eivind Larsens Referat af dennes og Statsadvokat Hoffs Sam
tale den 13. Juli 1943 med Kanstein. (Vedrørende Urolighederne i KØbenhavn
Juli 1943).
Optrykt som A. nr. 367.

Bilag 22. Departementschef Eivind Larsens Referat af MØde den 15. Juli 1943 mellem
Justitsministeren og Kanstein. (Vedrørende Urolighederne i Juli 1943).
Optrykt som A. nr. 368.

Bilag 23. Skrivelse af 7. August 1942 fra Stalmann til Departementschef Eivind Larsen.
(Vedrørende Underretning til Abwehrstelle og Gesandtskabet om Sabotagetil
fælde),
Optrykt som A. nr. 110.

Bilag 24. Skrivelse af 5. Februar 1943 fra den Befuldmægtigede til Statsadvokaten. (Ved
rørende Forhandling med det tyske Gesandtskab fØr Afsigelse af Dom over Per
soner, overført fra tysk til dansk Undersøgelsesfængsel) .
Optrykt som A. nr. 73.

Bilag 25. Skrivelse af 29. Juli 1943 fra den Befuldmægtigede til Statsadvokaten. (Vedre
rørende Underretning om Domme over Sabotører ved Tilsendeise af Doms
udskrift).
Optrykt som A. nr. 79.

Bilag 26. Skrivelse af 26. Oktober 1942 fra Generalen til Statsadvokaten for særfine An
liggender. (Vedrørende Isolering af Personer sigtet for Spionage, Sabotage m. v.)
Optrykt som A. nr. 326.
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Bilag 27. Cirkulæreskrivelse af 10. November 1942 (ra Statsadvokaten for særlige Anlig
gender til samtlige Politimestre. (Vedrørende Behandlingen af Personer sigtet
for Spionage, Sabotage eller anden skadelig Virksomhed overfor den tyske
Værnemagt).
Optrykt som A. nr. 327.

Bilag 28. Departementschef Eivind Larsens Referat af dennes og Statsadvokat Roffs Sam
tale den 22. Juni 1943 med Kanstein og Stalmann. (Vedrørende Behandlingen
i den tyske Afdeling i Vestre Fængsel af de danske Varetægtsfanger).
Optrykt som A. nr. 388. .

Bilag 29. Skrivelse af 9. Juli 1942 fra den tyske Krigsret til Statsadvokaten for særlige An.
liggender. (Anmodning om Oplysninger vedrørende »Frit Danmarke),
Optrykt som A. nr. 136.

Bilag 30. Skrivelse af 15. Juli 1942 fra den tyske Krigsret til Statsadvokaten for særlige
Anliggender. (Meddelelse om, at den i Bilag 29 nævnte Sag skal behandles af
tysk Krigsret).
Optrykt som A. nr. 137.

Bilag 31. Skrivelse af 18. Juli 1943 fra Statsadvokaten for særlige Anliggender til den tyske
Krigsret. (Protest i Anledning af Udlevering i den fØrnævnte Sag). •
Optrykt som A. nr. 138.

Bilag 32. Skrivelse af 18. Juli 1942 fra Fængselslnspekter Waagensen til Statsadvokaten
for særlige Anligender. (Vedrørende Protest i Anledning af Udlevering i fØr
nævnte Sag).
Optrykt som 'A. nr. 139.

Bilag 33. Skrivelse af 26. Januar 1942 fra Abwehrstelle til Statsadvokaten for særlige An.
liggender. (Vedrørende Krav om Politiets Medvirken til Eftersegntng og Anbol,
delse af Faldskærmsagenter) .
Optrykt som A. nr. 312.

Bilag 34. Skrivelse af 10. Februar 1942 fra Abwehrstelle til Statsadvokaten for særlige
Anliggender. (Fremsendelse af en af den øverstbefalende for de tyske Tropper
i Danmark udstedt Befaling om Bekæmpelse af Faldskærmsagenter).
Optrykt som A. nr. 313.

Bilag 35. Befaling om Bekæmpelse af Faldskærmsagenter udstedt af den øverstbefalende
for de tyske Tropper i Danmark den 27. Januar 1942.
Optrykt som A. nr. 313, bilag.

Bilag 36. Skrivelse af 20. April 1942 fra Statsadvokaten for særlige Anliggender til Ab
wehrstelle. (Vedrørende Aftale om, at Faldskærmsagenter af dansk Nationalitet,
der paagribes af dansk Politi, ikke vil blive skudt).
Optrykt som A. nr. 315.

Bilag 37. Skrivelse af 29. September 1942 fra Abwehrstelle til Statsadvokaten for særlige
Anliggender. (Vedrerende Oplysninger om modtaget Meddelelse angaaende
Christian Rottbøl).
Optrykt som A. nr. 318.

Bilag 38. Departementschef Eivind Larsens Referat af MØde den 10. December 1942 med
Kanstein og Stalmann. (Vedrerende DØdsstraf over tre Faldskærmsagenter) .
Optrykt som A. nr. 319.

Bilag 39. Skrivelse af 22. August 1942 fra den tyske Krigsret til Statsadvokaten for særlige
Anliggender. (Vedrørende Udbredelse af Flyveblade i Fredericia).
Optrykt som A. nr. 156.

Bilag 40. Skrivelse af 28. August 1942 fra den tyske Krigsret til Statsadvokaten for særlige
Anliggender. (Vedrarende Udbredelse af Flyveblade i Fredericia).
Optrykt som A. nr. 157.

Bilag 41. Skrivelse af 7. September 1942 fra den Befuldmægtigede til Statsadvokaten for
særlige Anliggender. (VedrØrende Udbredelse af Flyveblade i Fredericia).
Optrykt som A. nr. 158.
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Bilag 42. Skrivelse af 21. September 1942 fra den tyske Krigsret til Statsadvokaten for
særlige Anliggender. (VedrØrende Udbredelse af Flyveblade over hele Landet).
Optrykt som A. nr. 159.

Bilag 43. Ekstraktafskrift af de fra Forhøret over Aksel Larsen optagne tyske Rapporter.
Optrykt som A. nr. 297.

Bilag 44. Departementschef Eivind Larsens Referat af Samtale den 9. December 1942 med
Dr. Fest. (Vedrørende Krav om Anholdelse af Mogens Fogs Hustru).
Optrykt som A. nr. 387.

Bilag 45. Skrivelse af 15. Maj 1943 fra den Befuldmægtigede til Afdelingschef Hvass,
Udenrigsministeriet. (Vedrørende Aftale om, at Dessing tager Ophold i sit Hus
i Humlebæk).
Optrykt som A. nr. 333.

Bilag 46. Skrivelse af 6. Juli 1943 fra den Befuldmægtigede til Statsadvokaten for særlige
Anliggender. (Vedrørende Internering af Personer dømt ved KØbenbavns Byret).
Optrykt som A. nr. 273.

Bilag 47. Skrivelse af 8. April 1943 fra Kanstein til den tyske Krigsret. (VedrØrende retslig
Undersøgelse mod 5 Personer ansat hos B. & W.
Optrykt som A. nr. 74.

Bilag 48. Skrivelse af 17. Maj 1943 fra Dr, Wiische til Dr. Kanter. (VedrØrende Sigtelser
mod 12 danske Statsborgere for Sabotage).
Optrykt som A. nr. 75.

Bilag 49. Skrivelse af 14. Oktober 1943 fra Udenrigsministeriet til Den Befuldmægtigede.
(Vedrørende, Protest mod Deportering af de internerede Kommunister).
Optrykt som A. nr.. 390.
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48.
JUSTITS~N1STERIET

KØbenhavn, den 8. September 1948.

+ 1 Pa.kke Bilag.

Den af Folketinget under 8. Januar 1948 nedsatte Kommission i Hen
hold til Grundlovens § 45.

I Forbindelse med Justitsministeriets Skrivelse af 5. Juli 1947 skal man hos
lagt fremsende en efter mundtlig Anmodning fra Kommissionen i Justitsministeriet
udarbejdet Redegørelse for den Virksomhed, som er udfoldet hos Statsadvokaten for
særlige Anliggender i Tiden fra 29. August 1943 til 19. September 1944.

Busch-Jensen,

Chr. Ludvigsen.

Redegørelse for Statsadvokaten fol' særlige Anliggenders Virksomhed i Tiden
fra den 29. August 1943 til den 19. September 1944.

I denne Redegørelse, der slutter sig til de to tidligere til Den af Folketinget
nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45 fremsendte Redegørelser for
Tiden. fra den 9. April 1940 til August 19421

) og fra August 1942 til 29. August
19432

) , er Stoffet ordnet i følgende Afsnit:
L De for Statsadvokatens Virksomhed i Perioden gældende Retningslinier (327).

II. Den fra tysk Side udøvede Virksomhed (350).
III. Almindelig Karakteristik af Statsadvokatens Virksomhed i Perioden (359).
IV. De givne Retningsliniers Gennemførelse i Praksis og Afvigelser derfra (368).
V. Tysk Mistillid til Politiet (395).

VI. Tysk Bedømmelse af Politiets - særlig Statsadvokatens Afdelings - Virksom
hed paa Grundlag af det den 19. September 1944 forefundne Materiale (401).

En Skildring af Statsadvokatens Virksomhed i dette Tidsrum bliver i mindre
Grad end for de tidligere Perioders Vedkommende en Skildring af Retstilstanden
i det hele, idet Statsadvokatens Stilling efter 29. August 1943 var mindre central,
dels fordi det i højere Grad blev Rigspolitichefen og Justitsministeriet, der kom til
at træffe Afgørelser og føre Forhandlinger i Forhold til Tyskerne, dels og navnlig
fordi det nu var de tyske Politikræfters Virksomhed uden dansk Medvirken, som
spillede den altdominerende Rolle. Naar det foreliggende Stof grupperes som sket,
hvilket i denne Forbindelse findes hensigtsmæssigt, giver man derved Afkald paa
at give en jævnt fremskridende historisk Skildring, der vilde have visse andre For
dele. En af nuværende Politidirektør J. Herfelt forfattet historisk Redegørelse for
Politi og Retsvæsen i den heromhandlede Periode findes imidlertid p. 152-213 i
Bind III (Retsvæsen og Politi under Besættelsen) af det af Professor Aage Friis
redigerede Værk Danmark under Verdenskrig og Besættelse. Til denne Fremstilling
kan der henvises.

1) Redegerelse I, (A. nr. 46), foran s. 151. 2) Redegørelse II, (A. nr. 47), foran s. 208.
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I

De for Statsadvokatens Virksomhed i Perioden gældende Retningslinier.

For de Retningslinier, der var givet for Statsadvokaten for særlige Anliggen
ders Virksomhed i Tiden indtil 29. August 1943, er der gjort Rede i Redegørelse I,
Afsnit P) og Redegørelsø II, Msnit IP) . I

Efter Begivenhederne den 29. August 1943, der førte til Regeringens tvungne
Tilbagetræden, efter at den havde afslaaet vidtgaaende tyske Krav bl. a. om Opret
telse af danske Hurtigdomstole og Dødsstraf for Sabotage, Angreb mod den tyske
Værnemagt og dens Medlemmer og Besiddelse af Vaaben og Sprængstof, kunde disse
Retningslinier faktisk ikke længere være normgivende for Politiets eller Statsadvo
katen for særlige Anliggenders Virksomhed, skønt de formelt stadig var gældende
og ikke afløst af andre. Efter Proklamationen af den militære Undtagelsestilstand
i Henhold til (im Sinne - rettelig paa Dansk: i Medfør af Analogien af) Artiklerne
42--56 i Haager-Landkrigsreglementet kunde Danmark ikke betragtes som en i
Forhold til Besættelsesmagten neutral Stat. Det Samarbejde med tysk Militær til
Bekæmpelse af Spionage, Sabotage og Zersetzung, som havde fundet Sted indtil
29. August 1943 som et Led i Regeringens Politik og efter dens Direktiver, maatte
ophøre, efter at Regeringen var sat ud af Funktion.

I Proklamationen om Undtagelsestilstanden hed det som første Punkt: »Em
bedsmænd og Funktionærer ved de offentlige Myndigheder og Institutioner skal loyalt
fortsætte med at opfylde deres Embedspligter. De skal efterkomme de Anvisninger,
som bliver givet af de indsatte tyske Myndighedere. Politiet og særlig den Del af
Politiet, der havde været draget ind i Samarbejde med tyske Myndigheder, stod
derfor i en vanskelig Stilling. Den principielle Ændring i Politiets Virksomhed i
Forhold til Tyskerne kunde man - af Hensyn til den Interesse, som forelaa i at
bevare Politiet - ikke risikere at præcisere alt for skarpt. De tidligere givne Instruk
tioner blev derfor ikke udtrykkelig ophævet, og nye almindelige Instruktioner
blev kun i ringe Omfang givet, men Politimyndighederne blev gennem kon
krete Afgørelser og ved gennem Organisationerne at blive gjort bekendt med de med
Tyskerne løbende Forhandlinger instrueret 'Om, hvorledes de vilde have at forholde
sig i den nye Situation,

For Gangen i 'de nævnte Forhandlinger, der udgør den vigtigste Baggrund
for Politiets og Statsadvokaten for særlige Anliggenders Virksomhed i den omhand
lede Periode, skal der redegøres i det følgende.

Under et Møde hos Justitsministeren den 28. August 19!-3, i hvilket Rigs
politichefen, Vicepolitichefen, Politidirektøren, Formanden for Politimesterforenin
gen, Politimester Seidenfaden, og Formændene for Dansk Politiforbund og Kriminal
politiforeningen var til Stede, havde man under Indtryk af den tilspidsede Situation
drøftet Politiets Stilling, saafremt tyske Myndigheder overtog Ledelsen i Landet, og

1) Foran s. 156. 2) Foran s. 226. 3) A. nr. 370.
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der var her Enighed om, at det danske Politi ikke kunde paatage sig Opgaver, der
havde til Formaal at paagribe Danskere, der skulde dømmes af tysk Krigsret, og
at Ordenspolitiet ikke kunde indsættes mod Folk, der demonstrerede i Anledning af
Forhold, der stod i Forbindelse med Besættelsen. I Overensstemmelse hermed frem
hævede Departementschef Eivind Larsen i en Samtale med Præsident Kanstein den
29. August 1943 om Morgenen, at der i den nye Situation maatte ske en Afgrænsning
af Politiets Virksomhed. Der henvises til Departementschefens Referat af Samtalen'),
Bilag 1 i Begyndelsen.

Ved et Møde, hvortil Departementscheferne blev sammenkaldt ved Middagstid
den 29. August 1943 i General v. Hannekens Hovedkvarter, rettede Generalen en ind
trængende Appel til Embedsmændene om at fortsætte paa deres Poster og betonede,
at de strengeste Bestemmelser vilde blive bragt til Anvendelse over for Vægring, jfr.
Referatet af Mødet i Udenrigsministeriets Graabog vedrørende den militære Und
tagelsestilstand"). Departementschef Eivind Larsen søgte forgæves Lejlighed til at op
tage Spørgsmaalet om Politiets Stilling, idet Generalen 'Om Detailler henviste til
Kanstein.

Den 30. August 1943 indkaldtes Rigspolitiets og Københavns Politis Ledelse,
Politimesterforeningens Formand og Formanden for Dansk Politiforbund til Møde
i Justitsministeriet, ved hvilket Deltagerne gjordes bekendt med Gaarsdagens For
handlinger, der foreløbig havde resulteret i, at Departementscheferne skulde føre
Forretningerne videre. .

Samme Aften havde Direktør Svenningsen og Departementschef Eivind Larsen
en Forhandling med Kanstein. Samtalen findes refereret af Departementschef Eivind
Larsen i Bilag 11

) . Det vil ses, at Departementschefen udtrykkelig fremhævede, at der
ikke vilde være Grundlag for at fortsætte den Del af Kriminalpolitiets Arbejde, som
var henlagt under Statsadvokaten for særlige Anliggender. Det viste sig imidlertid
straks, at man fra tysk Side ønskede, at det danske Politi i videst muligt Omfang
skulde medvirke ogsaa, hvor det drejede sig om tyske Interesser, og at det maatte.
forventes at faa afgørende Betydning for Udviklingen her i Landet, om man nægtede
at gaa med hertil. En kategorisk Fastholden af det principielle Standpunkt maatte
derfor forekomme uønskelig. Dertil kom, at man hurtig blev klar over, at det vilde
gaa unødig haardt ud over Befolkningen, hvis man afviste enhver Behandling af
Sager i Forbindelse med tyske Interesser. Der blev af de tyske Standretter afsagt
flere meget haarde Domme paa 2-i3 Aars Fængsel, som kom til Afsoning i Tyskland,
for ubetydelige Fornærmelser og lignende, der, hvis de var blevet paadørnt af dansk
Ret, ikke vilde have medført højere Straf end 30 Dages Hæfte. Man maatte derfor
forhandle om en Ordning.

Var "der end Tale om et principielt Brud med den Holdning, Politiet før den
29. August 1943 havde maattet indtage i Forhold til Handlinger rettet mod tyske
Interesser, blev Overgangen i Praksis dog ikke helt brat; man gik af de nævnte
Grunde med til visse Afvigelser fra Princippet, der dog blev fastholdt, for saa vidt
angik Politiets Virksomhed med Hensyn til Kommunister, illegal Bladvirksomhed,
Sabotage, Spionage og Zersetzung, Paa disse Omraader kunde man ikke længere

, paaregne at kunne unddrage de paagældende fra tysk Krigsret. I hvert Fald var
Indgriben over for den illegale Bladvirksomhed for farlig paa Grund af dens nære-

1) A. nr. 89. 2) A. nr. 372.
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Forbindelse med andre Dele af den illegale antityske Virksomhed. Drejede det sig
om Fornærmelser og mindre Voldssager, kunde man derimod stadig paaregne, at
Gerningsmændene, der jo i Reglen var grebet paa fersk Gerning, kunde dømmes ved
dansk Ret, og man kunde saaledes sikre dem en mildere Behandling, end de ellers
vilde faa. For saa vidt videreførte man altsaa dybere set det Princip, som havde
været fulgt indtil 29. August 1943: Princippet om ved dansk Indgriben over for de
Personer, der havde foretaget Handlinger rettet mod Værnemagten, at søge at be
skytte dem mod tysk Indgriben, saalænge der var Mulighed derfor.

Til Grund for de Forhandlinger, der maatte føres med Tyskerne om Afgræns
ningen af Politiets Virksomhedsomraade, blev lagt et Udkast, der efter Departements
chef Eivind Larsens Anmodning var skitseret hos Statsadvokaten for særlige An
liggender, og som efter at være blevet udarbejdet i Justitsministeriet den 7. Septem
ber 1943 blev forelagt paa et Møde i Justitsministeriet, hvori Rigspolitichefen, Politi
direktøren, Formændene for Politimesterforeningen, Dansk Politiforbund og Krimi
nalpolitiforeningen og Statsadvokaten for særlige Anliggender deltog. Der opnaaedes
Enighed om Udkastet, som med visse i Mødet vedtagne Ændringer af formel og
sproglig Karakter fik følgende Ordlyd:

»Udkasi til Overenskomst angaaende Politiets A:rbejdsomraade og Virksomhed
i den nuværende Situation.

1. Det danske Politi varetager som hidtil Opretholdelse af Ro .og Orden. Over
trædelser af særlige Ordensbestemmelser i Forbindelse med Undtagelsestilstand
paases overholdt af det danske Politi i det Omfang, i hvilket de kan straffes i
Henhold til nugældende dansk Ret.
Indsættelse af dansk Politi mod mere udbredte Demonstrationer i Anledning af
Besættelsen, f. Eks.' mod eventuelle Strejker, finder ikke Sted. Saafremt tysk
Militær eller Politi sættes ind mod Demonstrationer eller lignende, trækkes det
danske Politi tilbage fra det Omraade, i hvilket Indsættelsen sker.
Saafremt Politiet kommer til Kundskab om planlagte Angreb mod den tyske
Værnemagts Personer eller Materiel, gives der straks de tyske Myndigheder
Underretning om det planlagte Angreb.
Politiets Medvirken til Bevogtning af danske Virksomheder i Medfør af Lov
Nr. 489 af 4. December 1942 afvikles.
Eftersøgning og Anholdelse af Faldskærmsagenter eller fremmede eller danske
Militærpersoner foretages alene fra tysk Side.
Anmeldelse fra Befolkningen om Faldskærmsagenter eller fremmede Militær
personers Tilstedeværelse, som indgaar til Politiet, videregives til den tyske
Værnemagt.

2. Det danske Politi varetager fremdeles Efterforskningen i alle kriminelle Sager,
der ikke staar i Forbindelse med Landets Besættelse.
Med Hensyn til Handlinger rettet mod den tyske Værnemagt eller tyske Inter
esser iøvrigt gælder følgende:
I Sager angaaende Spionage rettet mod Tyskland, »Zersetzung«, Sabotage,
Bistandsydelse til Sabotører eller Spioner (»Feindbegiinstigung«), Angreb paa
Værnemagt'smedlemmers Liv og Legeme, kommunistisk Virksomhed, Udbredelse

42
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af illegale Skrifter o. lign. foretages alle politimæssige Skridt af de tyske Myn
digheder alene.
For saa vidt angaar Sabotage rettet mod danske Virksomheder, kan Politiet
modtage Anmeldelse til VideregiveIse til de tyske Myndigheder samt rykke ud
til Gerningsstedet og foretage Afspærring og eventuelt optage Rapport til Kon
statering af Skadens Omfang og antagelige Aarsag. Sikring af Spor og Efter
forskning efter Gerningsmændene foretages derimod alene af dl' tyske Myn
digheder. Sager angaaende Sammenstød mellem danske og Medlemmer af den
tyske Værnemagt, der hidtil har været paadømt ved dansk Domstol som Over
trædelse af Straffelovens § 244, Stk. 1, Politivedtægt eller Bekendtgørelse Nr. 254
af 9. Juni 1941, kan under Forudsætning af, at de kan paadømmes af dansk
Domstol i Overensstemmelse med den hidtil anvendte Praksis, ogsaa fremtidig
behandles af det danske Politi.

3. Naar det stiller sig tvivlsomt, om der foreligger nogen Forbrydelse mod den
tyske Værnemagt eller tyske Interesser, eller om den er begaaet af nogen dansk
Gerningsmand, kan der i de enkelte Tilfælde forhandles om Formen for og
Omfanget af Politiets Medvirken til Sagens Opklaring, f. Eks. ved teknisk
Undersøgelse.

4. Det danske Politi meddeler efter Anmodning til Brug ved verserende Under
søgelser Oplysning om bestemte Personer paa Grundlag af Politiets Registre. c

Paa Mødet blev det oplyst, at Spørgsmaalet om Muligheden for en Afgræns
ning af det danske Politis Virksomhed ogsaa havde været berørt over for Dr. Best
af Direktør Svenningsen. Det oplystes endvidere, at det var Hensigten senere at
optage Spørgsmaalet om Afvikling af Jernbanebevogtningen og Kystbevogtningen.
Fra Abwehrstelles Side var der ganske vist stillet Krav over for Rigspolitichefen
om en Skærpelse af Kystbevogtningen, og der ønskedes fra tysk Side ogsaa en For
bedring af J ernbanebevogtningen. Der var Enighed om, at der dog skulde optages
Forhandling om Afvikling af Bevogtningerne, i første Række Kysthevogtningen.

Udkastet blev i tysk Oversættelse tilsendt Præsident Kanstein, og paa et Møde
med denne den 14. September 1943, i hvilket fra dansk Side deltog Direktør Sven
ningsen, Departementschef Eivind Larsen, Kontorchef Herfelt og Statsadvokat Hoff,
fra tysk Side Kanstein, Dr. Handelmann og for Abwehrstelle Oberst Engelmann.
blev det gjort til Genstand for en Forhandling, der ogsaa fra tysk Side betegnedes
som orienterende.

Under Forhandlingen om Udkastets Afsnit 1, Stk. 2, erklærede Kanstein, at
det var paakrævet, at det danske Politi blev sat ind mod Opløb o. lign., indtil det
tyske Militær greb ind. Det drøftedes i denne Forbindelse, hvorvidt det danske Politi
kunde og vilde gøre Brug af Skydevaaben. Kanstein blev gjort bekendt med de
gældende Regler om Politiets Brug af Skydevaaben, idet det betonedes, at det danske
Politi i Praksis ikke anvender Skydevaaben mod Opløb, og at der særlig under den
nuværende Situation ikke kunde være Tale herom. Kanstein foreslog herefter føl
gende Affattelse: -Die dånische Polizei sorgt auch fiir Aufrechterhaltung von Ruhe
und Ordnung bei Auflåufe u. dgl. in Rahmen ihrer Moglichkeiten. Falls deutsches
Milital' oder deutsche Polizei in solehen Fallen eingesetzt wird') ... c. I Eftersøg-

1) I Oversættelse: »Det danske Politi sørger ogsaa for Opretholdelse af Ro og Orden
ved Opleb o. lign., saa vidt det er det muligt. Saafremt tysk Militær eller tysk Politi i saa
danne Tilfælde bliver sat ind ....«
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ningen af Fa,ldskærmsagenter fandt man fra tysk Side, at det danske Politi burde
medvirke, da disse Personer formentlig ogsaa efter dansk Opfattelse maatte være
»Schii.dlinge«1). Ligeledes ansaa man det for uheldigt, at det danske Politi helt holdt
op at virke med Hensyn til Sabotage. Det nævnedes fra dansk Side som en Mulig
hed, at det danske Politi fuldstændig kunde overtage Bekæmpelsen af al Sabotage
mod danske Virksomheder, saaledes at Handlingerne ogsaa udelukkende blev paa
dømt af danske Domstole efter dansk Ret; Afgrænsningen fra Sabotage rettet mod
Tyskland maatte saa ske efter det formelle Kriterium, om Sabotagen rettede sig mod
en dansk Virksomhed, uanset om den arbejdede for Tyskland eller ej. Fra tysk Side
hævdedes det, at man sikkert ikke kunde give Afkald paa Paadømmelse ved tysk
Krigsret, og man spurgte, hvorledes man fra dansk Side vilde stille sig til det
danske Politis Medvirken, hvis Paadømmelsen skulde ske ved tysk Krigsret, mens
man fra tysk Side afgav Løfte om, at Dødsstraf ikke vilde blive anvendt. Statsadvokat
Hoff svarede hertil, at han fandt det tvivlsomt, om det danske Politi vilde medvirke
under saadannø Omstændigheder.

Fra tysk Side fandt man heller ikke, at der var nogen Grund til Ændring
i Politiets Stilling med Hensyn til Sabotagebevogtning i Henhold til Loven af 4.
December 1942.

Om Spørgsmaalet om Afvikling af Kystpolitiet og Jernbanepolitiet, der rejstes
fra dansk Side, udtalte Kanstein, at Kystpolitiet burde bevares. Tilfælde af ulovlig
Udrejse vilde efter hans Mening som hidtil kunne paadømmes som Overtrædelse
af den danske Fremmedlov.

Med Hensyn til Jernbanebevogtningen ønskede Kanstein en særlig Forhand
ling, hvori ogsaa Generaldirektør Knutzen skulde deltage, idet det var Kansteins
Tanke, at Jernbanepolitiet burde henlægges under Statsbanerne som en Sabotage-
bevogtning under denne Virksomhed. ~

Han vilde nu forelægge Spørgsmaalene for Generalen og derefter komme
tilbage til Sagen.

Dette skete ved et Møde hos Kanstein den 1. Oktober 1943, i hvilket
Deltagerne i Mødet den 14. September var til Stede med Undtagelse af Oberst
Engelmann og Statsadvokat Hoff. Endvidere deltog ogsaa Rigspolitichef Begtrup
Hansen.

Det viste sig, at det var de Punkter, Kanstein havde fremdraget i Mødet
den 14. September 1943: Sabotagen og Faldskærmsagenterne, der voldte Vanske
ligheder. Der henvises til Referatet af Mødet"), bilag 2.

Efter Samtalerne med Kanstein foretoges i Justitsministeriet nogle Ændrin
ger i Overenskomstudkastet i Overensstemmelse med de af Kanetein gjorte Hen
stillinger.

Det ændrede Udkast blev gennemgaaet i et Møde i Justitsministeriet den
2. Oktober 1943 Kl. 14, i hvilket foruden Deltagerne i Mødet den 14. September
1943 ogsaa Vicepolitichef Ar thur Dahl og Fængselsdirektør Tetens var til Stede.
Mødet fandt Sted Dagen efter den tyske Aktion mod de danske J øder og var
præget heraf; man havde endnu ikke Klarhed over Aktionens Omfang og videre
Hensigt. Drøftelsen drejede sig navnlig om 3 Spørgsmaal:

1) I Oversættelse: skadelige Elementer. 2) A. nr. 92.
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1) Med Hensyn til Indgriben over for Opløb ytredes der Betænkelighed ved, at
det ikke af Formuleringen fremgik, hvad der ifølge Forhandlingerne var
Meningen - at Politiet ikke vilde anvende Skydevaaben over for Opløb. Der
var dog Enighed om, at det ikke gik an paa Forhaand at afskære Politiet
fra at skyde, f. Eks. i Selvforsvar, og om, at det i den vejledende Instruks,
der sandsynligvis maatte udsendes til Politistyrken, kunde refereres, at det
under Forhandlingerne var tilkendegivet, at det danske Politi i Praksis ikke
anvender Skydevaaben mod Opløb, og at der særlig efter den 29. August 1943
ikke kunde være Tale derom.

2) Spørgsmaalet om Politiets Medvirken til Anholdelse at tyske Desertører var
efter Udkastets Formulering ikke helt klart og gav Anledning til en Diskus
sion, hvorunder der fra den ene Side gjordes gældende, at man ikke burde
medvirke, da der kunde være Tale om ikke-tyske, ja evt. danske Statsborgere,
og at de paagældende sandsynligvis vilde blive skudt. Her over for henvistes
af Departementschef Eivind Larsen til, at man fra tysk Side lagde stor Vægt
paa Politiets fortsatte Medvirken i disse Sager. Af Statsadvokat Hoff oplystes,
at Desertørerne ikke blev skudt, men anbragtes i en Straffebataillon. Det var
oftest Personer, der stjal og plyndrede, og der var - navnlig hvis deres Tal
steg - utvivlsomt en direkte Interesse i deres Anholdelse. Paa den anden
Side kunde Anholdelsen medføre, at danske Borgere kunde blive stillet for
en Krigsret for at have ydet dem Bistand. Man enedes sluttelig om at gøre
Tyskerne opmærksom paa, at Udtrykket sfremmede Militærpersonere omfat
tede ogsaa tyske Militærpersoner; hvis det blev nødvendigt at gaa med til
Politiets fortsatte Medvirken i denne Henseende, skulde det betinges af Tilsagn
om, at danske Borgere, der maatte have ydet dem Bistand, ikke vilde blive
krævet dømt af Krigsret, men skulde sættes under Tiltale ved dansk Ret for
Overtrædelse af Fremmedlovens Bestemmelser.

3) Ogsaa med Hensyn til Spørgsmaalet om Medvirken til Anholdelse af fremmede
Soldater gjorde sig divergerende Opfattelser gældende, dels ud fra den prin
cipielle Betragtning, at de paagældende hørte til Krigsmagten, og at Politiet
derfor nu slet ikke burde medvirke, dels ud fra Hensynet til Befolkningen,
der talte for at imødekomme det stærke tyske Ønske om Medvirken, idet Bor
gerne ellers let vilde komme ud for Tiltale for »Feindbegtinstigung«. Resultatet
blev, at Bestemmelsen blev staaende uforandret i Udkastet, saaledes at Spørgs
maalet om Aktivitet fra dansk Side ikke rejstes.

Statsadvokat Hoff fremdrog til Drøftelse det af Kanstein den 1. Oktober
1943 fremsatte Forslag, hvorefter det danske Politi skulde behandle Sager angaa
ende Sabotage mod danske Virksomheder, og disse Sager skulde paadømmes ved
dansk Domstol efter Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941, naar der ikke tillige var
I'ale om Sabotage mod rent tyske Interesser, Feindbegiinstigung eller andre blan-
dede Tilfælde. .

Hvis Kansteins Forslag kunde suppleres med en Bestemmelse om, at danske
Statsborgere, der var taget for Sabotagehandlinger af det danske Politi, ikke vilde
blive skudt, selvom de blev dømt af tysk Krigsret, vilde det være værdifuldt. Der
sad ca. 30 Sabotører som Varetægtsfanger; i de sidste Dage var en lille halv Snes
af dem dog bl-evet dømt ved dansk Ret. Tyskerne var ved at forlange udleveret
henved 15; tilbage var en lille halv Snes, som der var Haah om, at man kunde
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faa Lov at dømme ved dansk Ret. I den sidste Maaned havde det danske Politi
ikke fanget nogen Sabotør. Der gik regelmæssig 3--4 Maaneder, inden en Sabotage
sag kunde paadømmes, hvilket for en stor Del skyldtes Krigsretten. Selvom det
danske Politi fangede en Sabotør nu, vilde der altsaa gaa 3--4 Maaneder, inden
Domsspørgsmaalet blev aktuelt. I den nuværende Situation maatte det være en
Værdi at faa den Frist. Man kunde derved ogsaa undgaa, at Tyskerne (eller
Schalburgfolk) anholdt en Del danske Statsborgere, foretog Ransagninger m. v.

Det oplystes, at man fra tysk Side havde anholdt adskillige Sabotører efter
den 29. August 1943.

De anførte Betragtninger var dog ikke saa vægtige, at man turde gaa ind
for Kansteins Forslag.

Udkastet havde herefter faaet følgende Skikkelse (Afvigelserne fra det op
rindelige Udkast er kursiveret):

»Udkas! til Overenskomst angaaende Politiets Arbejdsomraade og Virksomhed
i den nuværende Situation.

1. Det danske Politi varetager som hidtil Opretholdelse af Ro og Orden. Over
trædelser af særlige Ordensbestemmelser i Forbindelse med Undtagelsestilstand
paases overholdt af det danske Politi i det Omfang, i hvilket de kan straffes
i Henhold til nugældende dansk Ret.
Det danske Politi sørger ogsaa, saavidt det er det muligt, for Opretholdelse
af Ro og Orden ·ved Opløb o. l. Saafremt tysk Militær eller Politi sættes ind
i saadanne Tilfælde, trækkes det danske Politi tilbage fra det Omraade, i hvil
ket Indsættelsen sker.

2. Det danske Politi varetager fremdeles Efterforskningen i alle kriminelle Sager,
der ikke staar i Forbindelse med Landets Besættelse.

3. Med Hensyn til Handlinger rettet mod den tyske Værnemagt eller tyske
Interesser iøvrigt gælder følgende:
a. I Sager angaaende Spionage rettet mod Tyskland, ~Zersetzung«, Sabotage,

Bistandsydelse til Sabotører eller Spioner (»Feindbegiinstigung c), Angreb
paa Værnemagtsmedlemmers Liv og Legeme, Angreb paa den tyske Værne
magts jllateriel (» Wehrmittelbeschiidigung.), kommunistisk Virksomhed, Ud
bredelse af illegale Skrifter og Handlinger af "lignende Art foretages alle
politimæssige Skridt af de tyske Myndigheder alene.
Saafremt Politiet kommer til Kundskab om planlagte Angreb mod den
tyske Værnemagts Personer eller Materiel, gives der dog straks de tyske
Myndigheder Underretning. Antræffer det danske Politi nogen under For
søg paa eller Udøvelse af Angreb mod den tyske Værnemagts Personer eller
Materiel eller Sabotagehandlinger, skal Handlingen søges forebygget eller
hindret og Gerningsnmnden søges paagrebet .
Antræffer det danske Politi nogen under Forsøg paa eller Udøvelse af
andre af de under 3 a, 1. Stk., nævnte Handlinger, skal Handlingen søges
forebygget eller hindret.
Ved Sabotage rettet mod danske Virksomheder kan Politiet modtage An
meldelse til Videregiveise til de tyske Myndigheder og rykke ud til Ger
ningssted-et og foretage Afspærring og' eventuelt optage Rapport til
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Konstatering af Skadens Omfang og antagelige Aarsag. Sikring af Spor
og Efterforskning efter Gerningsmændene foretages derimod alene af de
tyske Myndigheder.

b. Eftersøgning og Anholdelse af Faldskærmsagenter eller fremmede eller
danske Militærpersoner foretages alene fra tysk Side.
Anmeldelse fra Befolkningen om Faldskærmsagenter eller fremmede Mili
tærpersoners Tilstedeværelse, som indgaar til . Politiet, videregives til den
tyske Værnemagt.

c. Sager angaaende Sammenstød mellem danske og Medlemmer af den tyske
Værnemagt, der hidtil har været paadømt ved dansk Domstol som Over
trædelse af Straffelovens § 244, Stk. 1, Politivedtægt eller Bekendtgørelse
Nr. 254 af 9. Juni 1941, kan under Forudsætning af, at de kan paadømmes
af dansk Domstol i Overensstemmelse med den hidtil anvendte .P raksis,
ogsaa fremtidig behandles af det danske Politi.

4. Naar det stiller sig tvivlsomt, om der foreligger nogen Forbrydelse mod den
tyske Værnemagt eller tyske Interesser, eller om den er begaaet af nogen dansk
Gerningsmand, kan der i de enkelte Tilfælde forhandles om Formen for og
Omfanget af Politiets Medvirken til Sagens Opklaring, f. Eks . ved teknisk
Undersøgelse.

5. Det danske Politi meddeler efter Anmodning til Brug ved verserende Under
søgelser Oplysning om bestemte Personer paa Grundlag af Politiets Registre.«

Den 4. Oktober oplyste Kanstein, der havde faaet en Oversættelse af Ud
kastet tilsendt, at han skulde forlade Landet, og at der næppe vilde komme nogen
Afløser for ham, men Dr. Stalmann vilde overtage hans hidtidige Forretninger
i Gesandtskabet. Desuden vilde SS-Standartenfiihrer, Dr. Mildner som Leder af
det tyske Sikkerhedspoliti og Generalmajor von Helmburg som Leder af det tyske I
Ordenspoliti komme til Danmark som Bistand for Generalen eller den Befuld
mægtigede, og disse 2 Herrer burde ogsaa være med ved den endelige Overenskomst.
Om Udkastet havde han kun haft orienterende Forhandlinger. Det var ikke fore
lagt for General Hanneken eller Dr. Best, og der kunde derfor ikke træffes nogen
endelig Afgørelse. Paa Forespørgsel af Direktør Svenningsen erklærede Kanstein ,
at man fra tysk Side var indstillet paa at acceptere det danske Forslag.

Som vedtaget meddelte Departementschef Eivind Larsen, at man ved frem
mede Militærpersoner ogsaa havde tænkt paa tyske Desertører. For Desertørernes
Vedkommende havde det danske Politi hidtil ydet Medvirkning, men da det ofte
viste sig, at danske Statsborgere havde ydet Desertørerne en vis Bistand, mente·
man ikke at kunne fortsætte hermed. Hvis man fra tysk Side ønskede, at det
danske Politi skulde medvirke til at anholde Desertører, maatte man i alt Fald
tilsikre, at eventuelle danske Bistandsydere herefter kunde dømmes ved dansk Ret
efter de danske Straffebestemmelser. Kanstein noterede sig dette.

Dagen efter dette Møde, den 5. Oktober 1943, indfandt Dr. Stalmann sig
hos Departementschef Eivind Larsen sammen med SS-Standartenfiihrer Dr,
Mildner, som ønskede at aflægge Visit; ogsaa Statsadvokat Hoff var til Stede.

Mildner fremsatte straks Forslag om, at det danske Politi skulde arbejde
videre med Opklaring af Sabotagesager under den Forudsætning, at Sabotører,
som blev paagrebet af dansk Politi, skulde dømmes ved dansk Domstol i Over-
ensstemmeIse med den gældende Lovgivning.
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Der henvises iøvrigt til Departementschefens Referat'), bilag 3.
Efter Departementschef Eivind Larsens Hjemkomst fra Svertge blev der den

19. Oktober 1943 i Justitsministeriet afholdt et Møde med de samme Repræsen
tanter fra Politiet som tidligere, der blev gjort bekendt med Milduers Forslag.

Departementschef Eivind Larsen gjorde Rede for Forslaget, der frembød
følgende Fordele:

1. I de Sager, der behandledes af det danske Politi, vilde Sabotørerne ikke blive
straffet med Døden. Muligvis kunde ogsaa de Sabotører, der var taget af
Tyskerne, reddes.

2. Afvistes Forslaget, maatte man regne med den Mulighed, at Politiet blev sat
helt ud af Spillet. Accepterede man, kunde en tysk Aktion mod Befolkningen
og Politiet muligvis undgaas.

Paa den anden Side gjorde der sig ogsaa Betænkeligheder gældende ved at
antage Forslaget:

1. Løftet om Paadømmelse ved dansk Domstol, der iøvrigt maatte udvides med
et Tilsagn om, at Sabotører anholdt af dansk Politi ikke vilde blive krævet
udlaant til Afhøring hos Tyskerne, vilde maaske ikke kunne ventes holdt under
eventuelt aldeles ændrede Forhold.

2. Sabotagehandlingerne kunde komme til at antage Form af egentlige Kamp
handlinger, som det under de givne Forhold vilde være meget vanskeligt for
Politiet at skride ind overfor.

3. Hensynet til Befolkningens Syn paa Politiets Medvirken i Sabotagesager
maatte tages i Betragtning, men kunde ikke være aldeles afgørende. Man
burde i alle Tilfælde søge den Løsning, man fandt bedst stemmende med Be
folkningens Tarv.

Skønt der hos Mødets Deltagere gjorde sig stærke Betænkeligheder gældende
ved at gaa ind i Forhandlinger om en Fravigelse af den tidligere fastlagte prin
cipielle Linie, opnaaedes der dog Enighed om, at man ikke straks skulde afvise
det, men at 'en intern Drøftelse indenfor Politiet og Føling med Befolkningen
gennem 9-Mandsudvalgets Medlemmer vilde være ønskelig og skulde søges, inden
der den 22. Oktober 1943 skulde afholdes nyt Møde i Justitsministeriet.

Under Drøftelsen gav saavel Rigspolitichefen som Politidirektøren Udtryk
for, at der i den seneste Tid var forefaldet Begivenheder - Tyveri fra Vaaben
depoter i Odense og i Blegdamsvejens Arrest, Overfald og Afvæbning af patrouil
lerende Politibetjente -, overfor hvilke Politiet ikke godt kunde forholde sig passivt.

Departementschef Eivind Larsen, der overfor Mildner havde nævnt Tilbage
førelsen af de internerede danske Kommunister som en rimelig Forudsætning for,
at man fra dansk Side vilde gaa ind paa Sabotageforslaget, erklærede sig enig med
Politimester Seidenfaden i, at man paa tilsvarende Maade, saafremt man gik ind
paa Forslaget, maatte søge at opnaa, at de Sabotører, som nu var taget af Tyskerne,
blev givet tilbage til dansk Jurisdiktion.

I Overensstemmelse med Vedtagelsen paa Mødet den 19. Oktober 1944 fandt
der herefter interne Drøftelser Sted indenfor Politiet, ligesom Departementschef
Eivind Larsen og Rigspolitichefen og senere sidstnævnte og Politimester Seiden
faden havde Lejlighed til at drøfte Forslaget med et Medlem af 9-Mandsudvalget

1) A. nr. 93.
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paa dettes Vegne. I 9-Mandsudvalget var der Enighed om, at Politiet burde gaa
ind i Forhandlinger "efter de af Mildner angivne Linier.

Fra en enkelt Side var der udtrykt Ønske om at opnaa Tilsagn om, at Schal
burgkorpset ikke vilde blive sat ind i Bekæmpelsen af Sabotagen, Man ønskede
dette klarere trukket op, end det allerede var sket ved Dr. Best's Udtalelser til
Direktør Svenningsen, jfr. nedenfor i Afsnit II.

Paa et Møde i Justitsministeriet den 25. Oktober redegjorde Departements
chef Eivind Larsen for dette Resultat af den opnaaede Føling med politiske Kredse.
I den derefter følgende Drøftelse blev der rejst Spørgsmaal om Muligheden for
at gennemføre, at det danske Politi slet ikke skulde give sig af med Sabotage
handlinger rettet mod rent tyske Virksomheder, der var bevogtet af tysk Militær.
Departementschef Eivind Larsen var betænkelig ved at tage Forbehold herom af
Frygt for Konsekvenserne i disse Tilfælde, men der var dog Enighed om, at man
under Forhandlingerne skulde angive, at man forudsatte, at Sabotagehandlinger
rettet mod rent tyske Interesser (d. v. s. Virksomheder med tysk Bevogtning) be
handledes af Tyskerne selv - subsidiært fortrinsvis behandledes af Tyskerne selv.
Det blev Mødets Resultat, at der skulde udarbejdes et kort Memorandum paa Tysk
til Dr. Mildner, som kunde overgives denne, der af Departementschef Eivind Lar
sen var underrettet om, at Forslagets Behandling var sinket ved Bortrejse. Blev
der Tale om at gaa videre i Forhandlingerne efter den angivne Linie, maatte der
udarbejdes et Udkast i Lighed med det, der var forhandlet om med Kanstein. Det
skulde tilkendegives, at Sabotage mod rent tyske Interesser forudsattes behandlet
af Tyskerne selv, og man skulde ved Forhandlingerne søge at opnaa Gensidighed
med Hensyn til Aktindsigt, der jo var forlangt fra tysk Side. Ingen af de til
stedeværende turde fraraade at gaa ind i Forhandlingen, skønt man fra flere Sider
gav Udtryk for sin Utryghed derved og for, at man blot efter det nu fremkomne
fandt at maatte bøje sig.

Der udarbejdedes derefter et Memorandum, som umiddelbart derefter paa
Tysk blev overgivet Dr. Mildner. Det lød:

~Memorandum vedrørende det danske Politis Behandling af Sabotagesager.
Fra dansk Side kan der være Spørgsmaal om at genoptage Behandlingen

af Sabotagesager paa følgende Grundlag:
I. Der afgives Garanti for, at, de Personer, der som mistænkt for Sabotage er

sigtet eller anholdt af det danske Politi, forbliver under dansk Jurisdiktion
i Overensstemmelse med de nugældende Lovbestemmelser, uanset hvorledes
Forholdene end maatte udvikle sig.
Derunder falder ogsaa
a) Tilfælde, hvor det oplyses, at de paagældende tillige kan sigtes for andre

Handlinger, som ellers vilde være blevet behandlet af de tyske Myndig
heder. Disse Handinger inddrages i videst muligt Omfang under den dan
ske Paadømmelse.

b) I intet Tilfælde bliver der fra tysk Side fremsat Ønske eller stillet Krav
om Udlaan til tysk Afhøring eller lign. af Personer, som omfattes af de
danske Undersøgelser.

II. Der tilstilles de tyske Myndigheder Genpart af Akterne i de stedfundne danske
Undersøgelser mod Personer, der sigtes for Sabotage.
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Det vil fra dansk Side være ønskeligt at faa Adgang til en tilsvarende Akt
indsigt for saa vidt angaar de Undersøgelser der foretages fra tysk Side i
saadanne Sager.

III. Man er bekendt med, at man fra tysk Side forbeholder sig selvstændige Under
søgelser i disse Sager, og forudsætter, at saadan Undersøgelse, og ikke Under
søgelse ved det danske Politi, sættes ind overfor Sabotagehandlinger mod tyske
Indretninger, der er under tysk Bevogtning.

For Gennemførelsen af den paagældende Ordning vil det paa dansk Side
være af stor Betydning, om

1) de Sabotører, der efter den 29. August 1943 paa tysk Begæring er overført fra
dansk Arrest, tilbageføres til Paadømmelse, resp. Afsoning af allerede idømte
Straffe, samt de Kommunister, der befandt sig i Horserødlrejren, føres tilbage
til Landet,

2) de Sabotører, der efter den 29. August 1943 er paagrebet af de tyske Myndig
heder, paa samme Maade overgives til dansk Jurisdiktion,

3) at Schalburgkorpset eller Medlemmer af dette eller lignende, af Danskere be
staaends Organisationer ikke fra tysk Side indsættes i Efterforskningen af
Sabotage eller overhovedet anvendes til politisk Formaal.e

Sagen blev drøftet mundtlig med Mildner bl. a. i et Møde den 30. Oktober
19431

) af Direktør Svenningsen og Departementschef Eivind Larsen. Den blev der
efter at Mildner forelagt de tyske Myndigheder i Berlin - Himmler -, der i
Princippet godkendte det foreliggende Memorandum, som dog først maatte fore
lægges General v. Hanneken i Silkeborg, der maatte give Afkald paa Beføjelsen
som Gerichtsherr i Sabotagesagerne, hvis den paatænkte Ordning skulde gennem
føres. Ogsaa Generalens Tilslutning opnaaedes - vistnok ikke uden Vanskelighed
-, da Spørgsmaalet i Slutningen af November blev forelagt ham, og den 3. eller
4. December meddelte Dr. Mildner herefter Departementschef Eivind Larsen, at
man fra tysk Side i Princippet var enig i det danske Memorandum.

I de to Maaneder, der var gaaet siden Tanken om det danske Politis Med
virken ved Efterforskning i Sabotagesager først var blevet fremsat fra tysk Side,
havde det tyske Politi imidlertid udfoldet en omfattende Vi.rksomhed og grebet til
Anvendelse af saadanne Midler, Fuldbyrdelse af Dødsdomme og navnlig Deporta
tioner til Tyskland uden Lov og Dom, som man havde ment at have Mulighed for
at undgaa ved at gaa ind paa det tyske Forslag.

Forudsætningerne kunde derfor fra dansk Side anses for bristede; under
disse Omstændigheder maatte man regne med, at Befolkningen ikke vilde vise For
staaelse for, at Politiet paatog sig en saadan Opgave, og det maatte stille sig som
tvivlsomt, om Politistyrken overhovedet vilde gaa med dertil. Samtidig havde man
fra tysk Side gentagne Gange, naar Forhandlingerne om Politiets Ordning kom
paa Tale, givet Udtryk for Skepsis med Hensyn til, om Politiet nu ogsaa var rede
til at tage fat paa Sabotagesagerne paa en energisk og effektiv Maade, idet man
aabenbart - under Henvisning til Politiets »Svigten« i Tiden føl' August-Krisen
- var bange for, at Politiet, selv efter en Aftale, hvorefter man fra tysk Side
definitivt gav Afkald paa de Sabotører, der toges af det danske Politi, kun vilde
arbejde paa Skrømt. Det maatte derfor betragtes som givet, at det tyske Politi med

1) A. nr. 95.
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Mistro meget nøje vilde iagttage Politiets Arbejde i Sabotagesager; hvis Overens
komsten ikke blev overholdt loyalt fra dansk Side, . kunde man risikere at blive
daarligere stillet, end om ingen Aftale var truffet.

Paa den anden Side gjorde flere Momenter sig med Vægt gældende til Fordel
for ikke at afvise Aftalen, derunder navnlig med stigende Styrke Frygten for, at
man, hvis man gjorde det, kunde risikere, at Schalburg-Korpset blev indsat i Sabo
tagebekæmpelsen, jfr. nedenfor i Afsnit II S. 356 ff.

Dertil kom, at man maatte regne med den Mulighed, at man fra tysk Side,
saafremt Forhandlingerne om en Overenskomst nu bristede, muligvis ikke længere
vilde anerkende de Principper, der var nedlagt i det oprindelige Overenskomst
udkast, der hidtil faktisk i Praksis i vidt Omfang var blevet respekteret og lagt
til Grund i de konkret opstaaende Situationer.
. Det var under disse Omstændigheder nødvendigt nøje at undersøge, om Over-

enskomsten i sin ændrede Skikkelse kunde vinde Tilslutning hos Politiets Organisa
tioner og i Befolkningen.

Der blev derfor udarbejdet et nyt Overenskomstudkast'), i hvilket der var op
taget en Bestemmelse om Politiets Virksomhed i Sabotagesagerne og Forudsætnin
gerne herfor, og de Politirepræsentanter, der havde deltaget i de tidligere Møder,
indkaldtes til Drøftelse heraf og af Spørgsmaalet i det hele til et Møde den 6. De
cember 1943.

I Mødet redegjorde Departementschef Eivind Larsen for Stillingen. Mildner
havde stillet sig paa det Standpunkt, at man fra dansk Side maatte fremkomme med
et positivt Forslag om, hvilke Funktioner det danske Politi var villigt til at overtage.
Det udarbejdede Overenskomst-Udkasts Enkeltheder havde ikke været forhandlet
med Tyskerne, men Departementschefen regnede med, at det i alt væsentligt vilde
kunne accepteres fra tysk Side. Selvom Forholdene havde udviklet sig skæbne
svangert, og der næppe var Grund til at tro, at det tyske Politiapparat selv efter
Overenskomstens Afslutning vilde faa en væsentlig anden Form end den, det allerede
havde antaget, rummede den dog stadig - foruden klare og fordelagtige Linier paa
andre Punkter end Sabotagen - den Fordel, at den gav Mulighed for at redde nogle
Sabotørers Liv og for at bevare Politiet intakt. Afviste man Tyskernes Forslag,
maatte man forudse, at de vilde erklære ikke at have Brug for og ikke at turde bibe
holde det danske Politi, formentlig med det Resultat, at Ledelsen blev sat fra Bestil
lingen. Det maatte befrygtes, at dette vilde fremkalde en Splittelse indenfor Politiet,
idet mange af forskellige Grunde vilde anse for nødvendigt at gaa med til T[ene
stens Fortsættelse, og en saadan Splittelse vilde utvivlsomt ødelægge Chancerne for,
naar det til sin Tid blev nødvendigt, med Virkning at kunne indsætte Politiet til
Opretholdelse af Ro og Orden. _

Grundlaget for disse Udtalelser havde Departementschefen ikke i direkte
Trusler fra tysk Side om Opløsning af Politiet, men der var ved forskellige Lejlig
heder .faldet Udtalelser om, at man fra tysk Side ikke turde have et fjendtligt Politi
af stor Styrke i Ryggen.

I »Fædrelandet« bragtes til Stadighed skarpe Angreb paa Politiet og dets
Ledelse i Artikler, der alle tenderede i samme Retning som den Ritzau-Artikel, der
den 10. December 1943 blev indrykket i Bladene fra tysk Side, og hvori det direkte
hed: »Politiet risikerer snart at blive fejet til Side af andre Magter og blive arbejds
løst, hvis det ikke løser sin Opgave, som ene er den: at være P o li t i, hvilket betyder

1) Jfr. s. 341.



Beskyttelse, og vi andre maa hjælpe det ved at tilsige det vor absolutte Sympati,
dersom det blot trofast holder sig til denne Opgave. Politiet skal ikke drive Udenrigs
politik, men fange og straffe Lovbrydere. Om de såa skal have Helgenglorie, Helte
krans eller Brændemærke, maa deres Gerninger, Loven og Historien atgøre«.

Endelig kom hertil, at det formentlig meget vel vilde være muligt at sætte
Politiet ud af Spillet, idet man fra tysk Side havde Schalburg-Korpset, hvis Med
lemmer man mente i hvert Fald for en Del fik en Slags Politiuddannelse, i' Bag
haanden. De vilde kunne sættes ind sammen med tysk Politi og Politisoldater samt
et Kontingent af danske Polititjenestemænd, der i en given Situation maaske kunde
forventes af forskellige Grunde at ville fortsætte deres Virksomhed.

Afviste man det tyske Ønske om Politiets Medvirken vilde man ogsaa kunne
vente en skærpet Fremgangsmaade overfor Befolkningen i Almindeligbed, f. Eks.
ved Gidseltagning. Man havde fra tysk Side under Forhandlingerne med Udenrigs
ministeriet i Anledning af de afsagte Dødsdomme fremhævet Nødvendigheden af, at
der nu blev foretaget noget alvorligt, idet man samtidig havde givet Udtryk for, at
man helst kun vilde straffe de skyldige, hvorved man altsaa havde antydet Mulig
heden for Anvendelsen af Gidsler.

Statsadvokat Hoff oplyste, at det var hans Opfattelse, at man, saafremt For
handlingerne om Overenskomsten ikke havde været løbende, havde maattet regne
med, at Tyskerne havde taget Gidsler i- Anledning af et et Par Dage tidligere- paa
Jarmers Plads stedfundet Drab paa en tysk Soldat. - Han mente, at de løbende
Forhandlinger, man nu førte med Tyskerne, og som ikke kunde forventes at kunne
fortsættes, hvis man afviste Overenskomsten, selvom de kun i mindre Sager viste
positive konkrete Resultater, som Helhed virkede som en betydelig Bremse paa Ty
skerne og i hvert Fald retarderede Udviklingen.

Der var Enighed om, at det var ønskeligt, at det overfor Tyskerne blev frem
hævet, at Gidselsystemet ikke maatte anvendes, hvis man fra dansk Side skulde gaa
med til en Overenskomst. Rigspolitichefen ønskede udtalt i Indledningen til selve
Overenskomsten eller i hvert Fald i en eller anden Form tilkendegivet overfor Poli
tiet, at det var for at undgaa Terrorhandlinger o. lign., _at man fra dansk Side
var gaaet med til Overenskomstens Afslutning. Der maatte eventuelt i Ministeriet
deponeres et Dokument, hvoraf fremgik, hvilke Bevæggrunde man fra dansk Side
havde haft.

Ved Drøftelsen af Overenskomstudkastets Enkeltheder, hvorunder der fore
toges enkelte mindre væsentlige Ændringer, kom man navnlig ind paa de Vanske
ligheder, der eventuelt vilde kunne opstaa, saafremt man fra tysk Side vilde fort
sætte en fra dansk Side sluttet Sabotagesag, eller man f. Eks. under Behandlingen
af en Sabotagesag fik Kendskab til Forhold, der kunde føre til Sigtelse for Spionage
(der jo ikke skulde behandles af dansk Politi), og overhovedet de Problemer, der
kunde rejse sig af den fra tysk Side forlangte »løbende Aktindsigte, som vilde kunne
føre til, at det tyske Politi greb ind i en af det danske Politi paabegyndt Undersøgelse
og eventuelt kom dette i Forkøbet ved Foretagelse af senere Anholdelser. Departe
mentschef Eivind Larsen mente, at disse Vanskeligheder maatte klares dels ved For
handling i de enkelte Tilfælde, dels sved mundtlig Instruktion og Anvendelse af en
særlig Teknik«.

Til selve Spørgsmaalet om, hvorvidt man skulde gaa med til Overenskomsten,
kunde der ikke tages Stilling i Mødet.
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Det fandtes nødvendigt, inden man gik videre med Sagen overfor Tyskerne, at
søge Orientering om, hvilken Stilling der indtoges af Politiforbundet, som skulde
have Hovedbestyrelsesmøde i den følgende Uge, og paany at søge Føling med det ud
videde 9-Mand~udvalg.

Politimesterforeningen, hvis Bestyrelse stod delt paa Spørgsmaalet, havde den
22. December 1943 Lejlighed til ved sin Formand overfor en Forsamling af 20 fø
rende Politikere af de 5 Samarbejdspartier at gøre Rede for de Momenter, der efter
Bestyrelsens Medlemmers Formening talte for og imod at give Tilslutning til Ud
kastet. Foruden de Betragtninger, der tidligere er refereret, fremhævede Formanden
særlig, at Sondringen mellem de Sager, der skulde behandles af Tyskerne, og dem,
der skulde behandles efter dansk Lov og Ret, vilde blive vanskelig at opretholde, at
det danske Politi ikke som Tyskerne benyttede sig af betalte eller ubetalte Stikkere,
og at Straffen for ensartede Forseelser vilde blive væsentlig forskellig, efter som Sa
gen - stundom ret tilfældigt - vilde blive behandlet af dansk Politi eller af Tyskerne.

Fra Rigsdagsrepræsentanternes Side fremhævede man den overordentlige og
afgørende Vægt, de maatte lægge paa, at det danske Politi vedblev at fungere saa
normalt som muligt, ikke alene nu og i den nærmere Fremtid, fordi det var det
eneste tilbageværende Organ til Befolkningens Hjælp og Beskyttelse, men ogsaa
fordi man ved Krigens Afslutning - den maatte komme før eller senere - vel
vilde være i Stand til at danne en dansk Samlingsregering, men en saadan Regering
vilde staa uden nogensomhelst organiseret Magtfaktor, hvis Politiet ikke eksisterede
eller var »brækket itu«, og dette maatte man anse for en afgørende Ulykke, idet det
ikke vilde være muligt uden Varsel eller i Løbet af faa Dage at stille en anden orga
niseret Magt paa Benene til Opretholdelse af Ro og Orden.

Med Hensyn til det mulige Odium, der kunde falde paa Politiet, tilsagde
man paany, at Folkerepræsentanterne vilde slutte op bag Politiet hver i sin Kreds,
saaledes som de iøvrigt paa forskellige Møder allerede havde begyndt.

Efter at Rigsdagsrepræsentanterne havde haft 'yderligere en Forhandling
med Departementschef Eivind Larsen, meddelte Folketingsmand Buhl samme Dags
Eftermiddag Politimesterforeningens Formand, at Mødets Deltagere enstemmigt var
kommet til det Resultat, at Politimestrene for Folkets og Landets Skyld burde gaa
med til Overenskomsten, selvom denne ikke skulde holde ret længe, idet man saa i
hvert Fald havde vundet Tid for Befolkningen; hvis Politimesterforeningen ikke gik
med - i Lighed med, hvad efterhaanden Dansk Politiforbund, Kriminalpolitifor
eningen, Foreningen af Politikommissærer og Københavns Politis Embedsmænd
havde gjort -, vidste man selvfølgelig ikke, hvad Konsekvenserne heraf vilde blive,
idet man ikke kunde vide, om Følgen heraf vilde blive en endnu haardere tysk
Kurs eller en Opløsning af dansk Politi eller Fjernelse af dets Ledere. Man kunde
ganske vist ikke indse, hvilken Gavn Tyskerne vilde have af et saadant Skridt.

Efter at Politimesterforeningens Bestyrelses Medlemmer var blevet gjort bp
kendt hermed, kunde Formanden den 22. December 1943 meddele, at et Flertal - 3
- af Bestyrelsens 5 Medlemmer, heriblandt Formanden og Næstformanden, nu
trods stærke Betænkeligheder mente at burde tilraade at indgaa paa Overenskom
sten, idet dog de fra tysk Side lovede Garantier forudsattes afgivet i skriftlig Form
af de øverste tyske Myndigheder. De to resterende Medlemmer af Bestyrelsen mente
stadig at burde fraraade, men vilde naturligvis loyalt bøje sig for den Afgørelse, der
blev truffet af de danske Centralmyndigheder. Fra Afholdelse af et almindeligt
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Politimestermøde om Spørgsmaalet havde man af tidsmæssige og Opportunitetshen
syn maattet se bort.

Overenskomstudkastet havde herefter faaet Tilslutning fra de i Forhandlin
gerne deltagende Politiorganisationer. Det havde følgende Ordlyd:

»1. Det danske Politi varetager som hidtil Opretholdelsen af Ro og Orden. Over
trædelser af særlige Ordensbestemmelser i Forbindelse med Undtagelsestilstand
paases overholdt af det danske Politi i det Omfang, i hvilket de kan straffes i
Henhold til nugældende dansk Ret.

Det danske Politi sørger ogsaa, saavidt det er det muligt, for Oprethol
delse af Ro og Orden ved Opløb o. l. Saafremt tysk Militær eller Politi sættes
ind i saadanne Tilfælde, trækkes det danske Politi tilbage fra det Omraade, i
hvilket Indsættelsen sker.

2. Det danske Politi varetager fremdeles Efterforskningen i alle kriminelle Sager,
der ikke staar i Forbindelse med Landets Besættelse.

3. Med Hensyn til Handlinger rettet mod den tyske Værnemagt eller tyske Inter
esser iøvrigt gælder følgende:

a. I Sager angaaende Spionage rettet mod Tyskland, »Zersetzung«, kommuni
stisk Virksomhed, Udbredelse af illegale Skrifter og Handlinger af lignende
Art foretages ingen politimæssige Skridt af det danske Politi.

Det samme gælder Sager angaaende livsfarlige Angreb paa Værne
magtsmedlemmer; dog kan det danske Politi i disse Tilfælde foretage den
første tekniske Undersøgelse paa Gerningsstedet.

b. Det danske Politi bearbejder Sager angaaende Sabotage med Undtagelse af
Sabotage imod tyske Indretninger, der er under tysk Bevogtning.

Fra tysk Side afgives i denne Forbindelse Garanti for, at de Personer,
der som mistænkt for Sabotage er sigtet eller anholdt af det danske Politi,
forbliver under dansk Jurisdiktion i Overensstemmelse med de nugældende
Lovbestemmelser, uanset hvorledes Forholdene end fremtidigt maatte ud
vikle sig. Denne Garanti omfatter ogsaa Tilfælde, hvor det oplyses, at de
paagældende tillige kan sigtes for andre Handlinger, som ellers vilde være
blevet behandlet af de tyske Myndigheder. Disse Handlinger inddrages i vi
dest muligt Omfang under den danske Paadømmelse.

Endvidere garanteres fra tysk Side, at der i intet Tilfælde vil blive
fremsat Ønske eller stillet Krav om Udlaan til tysk Afhøring eller lign. af
Personer, som omfattes af de danske Undersøgelser.

c. Saairemt Politiet kommer til Kundskab om planlagte Angreb mod den tyske
Værnemagts Personer eller mod Indretninger under tysk Bevogtning, gives
der dog straks de tyske Myndigheder Underretning. Antræffer det danske
Politi nogen under Forsøg paa eller Udøvelse af saadanne Angreb, skal
Handlingen søges forebygget eller hindret og Gerningsmanden søges paa
grebet. Saafremt dette sidste sker, behandles Sagen af de danske Myndig
heder i Overensstemmelse med ovenstaaende.

Antræffer det danske Politi nogen under Forsøg paa eller Udøvelse af
andre af de under 3 a nævnte Handlinger, skal Handlingen søges forebygget
eller hindret.
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d. Eftersøgning og Anholdelse af Faldskærmsagenter eller fremmede eller dan
ske Militærpersoner foretages ikke af det danske Politi.

Anmeldelse fra Befolkningen om Faldskærmsagenter eller fremmede
Militærpersoners Tilstedeværelse, som indgaar til Politiet, videregives til den
tyske Værnemagt.

e. Sager angaaende Sammenstød mellem danske og Medlemmer af den tyske
Værnemagt, der hidtil har været paadømt ved dansk Domstol som Overtræ
delse af Straffelovens § 244, Stk. 1, Politivedtægt eller Bekendtgørelse Nr.
254 af 9. Juni 1941, kan under Forudsætning af, at de kan paadømmes af
dansk Domstol i Overensstemmelse med den hidtil anvendte Praksis, ogsaa
fremtidig behandles af det danske Politi.

4. Det danske Politi meddeler efter Anmodning til Brug ved verserende Undersø
gelser Oplysning om bestemte Personer paa Grundlag af Politiets Registre.

5. Man er bekendt med, at de tyske Myndigheder forbeholder sig at foretage selv
stændige Undersøgelser i de Sager angaaende Sabotage, som i Henhold til det
foranstaaende henhører under dansk Politi. Om det ved saadanne Undersøgelser
fremkomne, saavel som om det ved det danske Politis Undersøgelser i Sabotage
sager oplyste, skal det danske Politi og de tyske Myndigheder gensidig holde
hinanden underrettet ved Fremsendelse af Genparter af Akteme,«

Den 28. December 1943 blev Overenskomstudkastet forelagt paa et Departe
mentschefsmøde af Departementschef Eivind Larsen. Administrationscheferne var
ogsaa tidligere blevet holdt underrettet om de løbende Forhandlinger om Politiets
Arbejdsomraade og Virksomhed; paa et Møde den 25. Oktober 1943 havde der været

".

. Enighed om, at Departementschef Eivind Larsen og Direktør Svenningsen maatte
fortsætte Forhandlingerne med Mildner paa Grundlag af det af denne skitserede
Forslag. I et Bepartementschefsmøde den 4. Januar 1944 viste der sig at være over
vejende Tilslutning til en Fortsættelse af Forhandlinger om Politiordningen med de
tyske Myndigheder paa Grundlag af Overenskomstudkastet.

I en Skrivelse af 3. Januar 19441) gav Rigspolitichefen paa det danske Politis
Vegne Udtryk for de Motiver, der' for Politiets Repræsentanter havde været afgø
,rende ved Behandlingen af Spørgsmaalet om Overenskomsten; det understregedes,
at alene Hensynet til den danske Befolkning havde været Bevæggrunden til at gaa
ind paa det tyske Ønske, idet det danske Politi i de Aar, der var gaaet, hav'de haft
og stadig havde en betydelig Mission at opfylde overfor Befolkningen som dennes
Hjælper og Beskytter. Dette gjaldt ikke mindst ved Krigens Ophør, hvor Mangelen
paa et bestaaende dansk Poljtikorps vilde kunne indebære skæbnesvangre Følger for
Landet og dets Befolkning. Ligesom fra Politimesterforeningens Side fremhævedes
det endvidere i Skrivelsen, at det maatte være en absolut Betingelse, at Overens
komsten i alle Ord og Punkter blev overholdt fra tysk Side, ogsaa saaledes at det
tyske Politi, bortset fra den tilsikrede Aktindsigt, ikke blandede sig i den danske
Efterforskning.

Den 7. Januar 1944 blev Overenskomstudkastet derefter overgivet til General
Pancke. Da var det imidlertid allerede gennem Udtalelser fremsat af denne overfor
Departementschef Eivind Larsen den 27. December 1943 blevet klart, at der var ringe
Udsigt til, at Overenskomsten skulde blive ført ud i Livet, idet man nu fra tysk Side
var betænkelig derved. Der henvises til Departementschefens Referat af Samtalen"),

1) A. nr. 98. 2) A, nr. 97.
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Bilag 4. I Februar 1944 bebudede Pancke lejlighedsvis, at Forhandlingerne om Over
enskomsten vilde blive genoptaget, men der blev ikke taget noget Initiativ dertil fra
tysk - og heller ikke fra dansk - Side. Under en Forhandling den 15. Marts 1944
udtalte Pancke tværtimod i Forbigaaende, at der havde været ført Forhandlinger
med den danske Politiledelse om en Overenskomst, men at dette ikke havde ført til
noget Resultat. Fra tysk Side havde man imidlertid fulgt de Retningslinier, der
havde været ført Forhandling om, dog at man forbeholdt sig Behandlingen af Sager
mod Personer, i hvilke man var særlig interesseret fra tysk Side. Generalen lod
forstaa, at man fra tysk Side mente, at man fra dansk Side ikke havde nogensom
helst Interesse for at forhindre Sabotage, og at de Tilfælde, hvor Sabotage var blevet
opklaret og forhindret, skyldtes Indsættelse af tysk Politi.

Fra dansk Side havde man stadig handlet ud fra de Retningslinier, der var
nedlagt i de oprindelige Overenskomstudkast (ovenfor S. 329 ff); og det var rigtigt,
at disse Retningslinier stort set var blevet accepteret i Praksis af Tyskerne. Da
man fra dansk Side gik ind i en Forhandling om Politiets eventuelle Medvirken i
Sabotagesager. fastholdt man som en Selvfølgelighed de tidligere Retningslinier, ind
til Overenskomst eventuelt var sluttet, og man fortsatte dermed, ogsaa efter at For
handlingerne var strandet. Det er saaledes de indledende Forhandlinger og Over
enskomstudkast der navnlig har Interesse som Retningslinier for Politiets og Stats
advokaten for særlige Anliggenders Virksomhed.

De senere Politiforhandlinger var præget af, at Tyskerne havde mistet Inter
essen for det danske Politis Medvirken i Efterforskningen i Sabotagesager og nu
mere var interesseret i Sabotagebevogtningen. Disse Forhandlinger har derfor i
denne Forbindelse mindre Interesse, men for en Fuldstændigheds Skyld skal Gangen
i dem dog kort opridses her.

Under Forhandlingen den 15. Marts 1944 havde Pancke i Forbigaaende ud
talt, at han helst saa, at Sabotagebevogtningen udførtes af Politiet. Sabotagevagterne
lod sig for ofte afvæbne. Allerede i Januar 1944 havde Tyskerne i København stillet
Krav om en midlertidig Politibevogtning af A/S Nordwerk i Rovsingsgade og Fin
sensvej samt af B.M.W. Priifstiinde, Avedøre.

General Pancke hævdede, at Polititjenesten maatte udføres elastisk, saaledes
at en saadan midlertidig Bevogtning af særlig truede Objekter matte gaa forud for
Gennemførelsen af normal Patrouilletjeneste; fra dansk Side hævdede man, at det
ikke var gennemførligt i Praksis og desuden vilde medføre Konsekvenser, forsaavidt
angik andre Virksomheder. Under Diskussionen udtalte Pancke, at det var hans Ind
tryk, at naar dansk Politi vægrede sig ved at indgaa paa at overtage saadanne øje
blikkelige midlertidige Politibevogtninger paa visse Virksomheder, skyldtes dette og
saa Frygten for, at man under et eventuelt Angreb af Sabotører skulde komme til
at foretage Anholdelser af danske Statsborgere, der derefter blev forlangt udleveret
til videre Behandling under tysk Jurisdiktion. Man var imidlertid fra det tyske Po
litis Side indstillet paa, at danske Statsborgere, der i Forbindelse med Politiets Be
vogtningstjeneste maatte blive anholdt af dansk Politi, ogsaa skulde forblive under
dansk Jurisdiktion. Pancke forbeholdt sig dog udtrykkelig at kunne kræve de an-

I

holdte udleveret til Afhøring hos det tyske Politi. - Resultatet af Forhandlingerne
om det konkrete Krav blev, at det danske Politi midlertidigt overtog Sabotagebevogt
ningen, men dog snarest skulde afløses af nyantagne Sabotagevagter i Henhold til
Loven om Beskyttelse af Erhvervsvirksomheder.
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Den. 12. Maj 1944 blev der i en.Skrivelse til den danske Centraladministration'),
som blev overrakt Direktør Svenningsen af Dr. Best, stillet Krav om, at Politiet
skulde overtage Bevogtningen af en Række (57) nærmere angivne Industrivirksom
beder, der arbejdede for den tyske Værnemagt. Hertil vilde Kystpolitiet paa Sjælland
kunne anvendes, idet man fra tysk Side gav Afkald paa dansk Bevogtning af Sjæl
lands Kyster. Sabotagevagternes Vaaben skulde over hele Landet inddrages og tages
i Forvaring af Politiet. Paa enkelte Virksomheder, som man forbeholdt sig at ud
pege fra tysk Side, skulde Sabotagevagterne dog vedblivende være bevæbnet. Det ud
taltes, at Personer, der i Forbindelse med Politiets Bevogtning af de nævnte Virk
somheder maatte blive anholdt for strafbare Handlinger, skulde overlades til dansk
Jurisdiktion til Paadømmelse af alle Forbrydelser, de tidligere maatte have begaaet.
Om Anholdelsen skulde der straks gives Underretning til det tyske Sikkerhedspoliti,
som eventuelt vilde forhøre de anholdte til Opklaring af Forbrydelser, der stod, i
Sammenhæng med den foreliggende.

I Skrivelsens Indledning var Kravene begrundet med, at Sabotagen mod
danske Virksomheder, i hvis uforstyrrede Arbejde der forelaa baade dansk og tysk
Interesse, i de sidste Uger var taget til, og med, at det danske Politi ikke havde op
naaet Resultater med Hensyn. til Opdagelse og Anhold-else af »Sprengstoff- ,und Ge
waltverbrecherc.

Hvis det danske Politi viste »schlechten Willen zur Erfiillung diesel' selhst
verståndlichen polizeilichen Aufgaben-") - hed det i Skrivelsens Slutning -, kunde
man fra tysk Side ikke længere anerkende Berettigelsen af den siden 1940 med tysk
Billigelse stedfundne Styrkeforøgelse af Politiet.

Af de Bemærkninger, Dr. Best knyttede til Overrækkelsen af denne Skrivelse,
fremgik, at han selv havde være~ virksom for at kunne foreslaa noget konstruktivt,
der, som han udtrykte sig, kunde gøre de skarpe Fremgangsmaader overflødige. Ved
den foreslaaede Ordning kunde - mente Dr. Best - opnaas, at Politiet i tyske øjne
blev i nogen Grad rehabiliteret.

Et Afslag paa det tyske Krav vilde medføre tyske Fordringer om en væsent
lig Reduktion af Politiets Styrke. Værnemagten betragtede Politiet med Mistillid og
var utilfreds med, at det havde ca. 10.000 Mand til Raadighed.

Direktør Svenningsen henviste til , at man fra tysk Side havde trukket For
handlingerne om en Politioverenskomst i Langdrag, og at det derfor, efter at Poli
tiet i 9 Maaneder praktisk talt ikke havde beskæftiget sig med Sabotage, vilde være
vanskeligt n.u pludselig at tage dette Arbejde op. Der vilde ogsaa være noget odiøst i,
at man udelukkende for et forholdsvis ringe Antal Virksomheder, der i særlig Grad
interesserede de tyske Myndigheder, indførte en særlig effektiv Politibevogtning.

Efter Aftale med Departementschef Eivind Larsen. meddelte Direktør Sven
ningsen den 16. Maj 1944 et foreløbigt Svar"), i hvilket man blot erklærede sig rede
til nærmere at prøve Spørgsmaalet om Gennemførligheden af de foreslaaede For
holdsregler og bad om den i Skrivelsen omtalte Fortegnelse, der ikke var medfulgt,
og som herefter modtoges med Skrivelse af 17. Maj 19444

) , i hvilken Dr. Best bad om
Underretning om, naar de nærmere Enkeltheder kunde diskuteres mellem Repræ-
sentanter for det danske og det tyske Politi. .

Inden en saadan havde fundet Sted, blev der den 19. Maj 1944 overfor Politi-
----

I) A. nr. 444. 2) I Oversættelse: 'Odaarlig Vilje til at opfylde disse selvfølgelige politi-
mæssige Opgaver-e, S) A. nr. 445. 4) A. nr. 446.



345

direktøren stillet Krav om, at Politiet samme Dag midlertidig skulde overtage Be
vogtningen af Maskinfabriken Nordwerk i Anledning af, at en Sabotagevagt paa
Fabrikken Dagen i Forvejen var blevet dræbt. Det var det 6. Tilfælde af Drab paa
Sabotagevagter fra Nordwerk. Skønt man over for Dr. Best gjorde gældende, at
denne Fabrik var et særlig grelt Eksempel paa de Tilfælde, i hvilke det vilde være
odiøst for Politiet at overtage Sabotagebevogtningen, og at det kunde vanskeliggøre
de forestaaende Forhandlinger om en generel Ordning, blev Kravet fastholdt, og
man maatte bøje sig derfor som en rent midlertidig . Nødhjælp.

Man var fra tysk Side meget opsat paa hurtigt at faa Ordningen med Politi
bevogtning af de 57 Virksomheder i Gang. Repræsentanter for Rigspolitichefen og
for Politidirektøren blev den 23. Maj 1944 tilsagt til en Forhandling hos General
major von Heimburg, der meddelte, at han ønskede at forhandle Spørgsmaalet om
den praktiske Gennemførelse af Politiets Overtagelse af Sabotagebevogtningen paa et
Antal danske Virksomheder. De danske Forhandlere henviste til, at det principielle
Spørgsmaal om Overtagelsen endnu ikke var afgjort, men skulde drøftes paa et
Møde den følgende Dag.

Trods Utaalmodighed fra tysk Side gav man sig god Tid til Overvejelser af de
tekniske og principielle Problemer, Forslaget kunde rejse. Den 31. Maj rykkede Dr .
Best for omgaaende Meddelelse om, fra hvilket Tidspunkt og under hvilken Form
Politiet vilde overtage Bevogtningen. Udenrigsministeriet henviste til, at de Vanske
ligheder, der var skabt ved de tyske Anholdelser den 26. Maj 19441

) af en Række Po
litiembedsmænd, umuliggjorde Svar straks.

Under Rigspolitichefens Forsæde var der forhandlet med Repræsentanter for
alle Politiets Organisationer. Der var Enighed om, at det i sig selv ikke var ønske
ligt, at Politiet paatog sig Opgaven. Store Dele af Befolkningen vilde opfatte Politiets
Beskyttelse af disse Virksomheder, der arbejdede i den tyske Værnemagts Interesse,
som en uneutral Handling. Man vilde, hvis Bevogtningen skulde gennemføres ef
fektivt, kunne komme ud i borgerkrigsagtige Tilstande, og i det hele gjorde alle de
Betænkeligheder sig gældende, som man havde haft ogsaa ved Drøftelsen af det tid
ligere Overenskomstudkast med Hensyn til Politiets Medvirken i Sabotagesager.

Imidlertid maatte det erkendes, at den Nedskæring af Politistyrken, der i
hvert Fald maatte ventes, hvis man afslog, vilde vanskeliggøre Retshaandhævelsen
og udsætte Retssikkerheden for Fare. Der var ogsaa fremkommet Forlydender om,
at man fra tysk Side vilde skride til en fuldstændig Opløsning af Politiet og erstatte
det med andre Organer. Bevogtningsopgaverne - bl. a . Jernbanebevogtning og
Færgekontrol - maatte man lade ligge, og det vilde derfor i hvert Fald kunne be
frygtes, at andre Orgs-ier fra tysk Side blev sat ind. Ved Krigens Ophør og i den
nærmeste Efterkrigstid vilde det danske Samfund være ugunstigt stillet, hvis en
Reduktion havde fundet Sted, idet en Reorganisation hverken vilde kunne ske saa
hurtigt eller saa betryggende som paakrævet.

Hvis Politiet paatog sig Opgaven, vilde det næppe have større Mulighed for
at gennemføre en effektiv Sabotagebevogtning end Virksomhederne selv eller de ved
tysk Foranstaltning beskyttede Virksomheder, paa hvilke der dog havde fundet al
vorlige Sabotagehandlinger Sted. Politiet vilde derfor komme til at kompromittere
sig yderligere i tyske øjne ved at paatage sig en Bevogtning, som i givet Fald ikke
vilde vise sig effektiv.

Overvejelserne mundede da ud i, at en Afvisning af de tyske Krav vilde
----

1) A. nr. 460.
44
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kunne faa uoverskuelige Følger, men at det sikkert ikke vilde medføre mindre Van
skeligheder, om man sagde ja. Man var tilbøjelig til at mene, at man burde svare
nej, men fandt det nødvendigt at søge Føling med politiske Kredse, hvis Syn paa Sa-
gen maatte blive afgørende. .

Ved et Møde den 1. Juni 1944 med Repræsentanter for de fem samarbejdende
Partier blev der af Direktør Svenningsen og Departementschef Eivind Larsen gjort
Rede for det tyske Krav og Politiets Stilling dertil.

Fra Politikernes Side havde man ment at kunne give Svar den 2. JunLI Løbet
af Torsdagen den 1. Juni anmodede de imidlertid om, at Forhandlingerne med de tyske
Myndigheder maatte blive søgt udsat, idet de først i Løbet af den 3. Juni vilde kunne
naa et Resultat. Det lykkedes at opnaa den ønskede Udsættelse med Besvarelsen,
skønt man fra tysk Side pressede stærkt paa. Resultatet af Politikernes Overvejelse,
som forelaa efter et Møde i »13-Mands-Udvalget« den 3. Juni om Eftermiddagen, i
hvilket 12 Medlemmer deltog, blev, at Udvalgets Medlemmer havde delt sig i 2 Grup
per hver paa 6 Medlemmer. Skillelinien mellem de 2 Grupper var ikke partimæssig;
der havde ikke foreligget Partibeslutninger, og de enkeltes Standpunkttagen var
derfor Udtryk for rent personlige Opfattelser. Den ene Gruppe tilraadede at søge
opnaaet en Ordning ved Forhandling om de tyske Krav for derigennem at sikre
Opretholdelse af dansk Politi og dansk Jurisdiktion, idet det forudsattes, at Bevogt
ningsopgaven søgtes indskrænket til det mindst mulige. Den anden Gruppe var af den
Opfattelse, at det tyske Bevogtningskrav ikke burde imødekommes, men var dog na
turligvis enig i, at der ikke blev givet et blankt Afslag, men fundet en passende Form
for Fremførelsen af det Svar, at det tyske Krav ikke kunde imødekommes.

Alle var enige om, at man - som man havde været inde paa - kunde til
byde politimæssig Bevogtning af de samfundsnyttige offentlige Værker (Gas, Vand
og Elektricitet).

Paa et derefter afholdt Departementschefsmøde indtog langt den overvejende
Del af. Administrationscheferne det Standpunkt, at de efter alt, hvad der var frem
kommet, ikke mente at kunne tilraade Departementschef Eivind Larsen, hvis egne
Overvejelser havde ført til, at han ikke fandt det muligt at bøje sig for det tyske
Krav, at gaa imod Politiets Indstilling.

Af Direktør Svenningsen og Departementschef Eivind Larsen i Forening ud
arbejdedes derefter et skriftligt Svar'), som Mandag den 5. Juni blev overgivet Dr.
Best, jfr. Bilag 5.

Ved Overleveringen til Dr. Best udtalte Direktør Svenningsen, at Svaret, der
var Resultatet af indgaaende Undersøgelser og Overvejelser, var givet med det for
øje, at Besættelsen vilde kunne blive af endnu meget lang Varighed. Han betonede,
at man maatte være klar over, at bortset fra de Forstyrrelser, som Sabotage og an
dre Voldshandlinger betød, herskede der virkelig Ro og Orden i Landet.

Selvom Politiet overtog Bevogtningen, maatte man regne med, at Sabotagen
ikke vilde ophøre, og at netop de Objekter, der var opført paa den tyske Liste, stadig
vilde være de mest udsatte. De fortsatte Angreb paa disse Virksomheder vilde utvivl
somt føre til Sammenstød og Ildkamp mellem Sabotører og Politiet, som - foruden
Ofre paa begge Sider - vilde føre til, at hele den illegale Bevægelse vilde kaste sig
ud i en Agitation mod Politiet og skabe et Modsætningsforhold mellem Politiet og
Befolkningen.

Af de i Memorandummet nævnte Grunde maatte det være i tysk Interesse, at
1) A. nr. 447.
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den Tillid, Befolkningen havde til dansk Statsforvaltning, dansk Ordensmagt og
dansk Erhvervsledelse. ikke paa noget Punkt blev rokket, idet det maatte tilskrives
denne Tillid, at man hidtil havde kunnet opnaa saa store og gode Resultater paa
Produktionens Omraade.

Dr. Best bemærkede, at dette ikke var, hvad han havde ventet at faa til Svar
efter 3 Ugers Overvejelse fra dansk Side. Svaret forekom ham at bero paa en poli
tisk Afgørelse; der var ogsaa tilflydt ham et og andet om de danske Overvejelser.
Han vilde overveje det danske Svar, -og man skulde derefter høre fra ham.

Dette skete i en Skrivelse af 17. Juni 19441
) , i hvilken det blev krævet, at det

danske Politi, efter at man nu havde afslaaet at overtage den ønskede Bevogtnings
tjeneste, skulde nedskæres til den i April 1940 forhaandenværende Styrke, dog med
Hensyntagen til de efter dette Tidspunkt stedfundne Forøgelser, der var blevet paa
krævet ved nye Opgaver, som virkelig løstes af det danske Politi. Herom skulde der
ufortøvet optages Forhandlinger mellem vedkommende danske Myndigheder og den
højere SS- und Polizeifiihrer. Saadanne Forhandlinger blev derefter optaget; man
søgte naturligvis herunder at opnaa den lempeligst mulige Reducering af Politiets
Styrker. Imidlertid indtraf Generalstrejken i København - Folkestrejken"). Under
denne, hvis Begivenheder og de dermed i Forbindelse staaende Forhandlinger ikke
skal omtales her, blev Kravet om Politiets Indsættelse i Sabotagebekæmpelsen gen
optaget i en Skrivelse"), som den 1. Juli 1944 blev overgivet Direktør Svenningsen fra
Dr. Best, Bilag 6. I denne Skrivelse blev der stillet Krav om, at Politiet straks
skulde skride effektivt ind i den aktuelle Situation, men det hed i Skrivelsen, at ogsaa
Erhvervsvirksomheder, der var truet af Sabotage, fra nu af skulde beskyttes af det
danske Politi, som blev gjort ansvarlig for den pligtmæssige Gennemførelse af denne
Opgave. Det anbefaledes straks at optage Forhandling mellem de danske Myndig
heder og den højere SS- und Polizeifiihrer om den tekniske Gennemførelse af de
politimæssige Forholdsregler. Om de med General Pancke og Bovensiepen den 1. og
2.Juli førte - meget spændte - Forhandlinger henvises til Departementschef Eivind
Larsens Referater") , Bilag 7 og 8.

Resultatet af de Forhandlinger og fornyede Overvejelser, som for at vinde
Tid var stillet Pancke i Udsigt den 2. Juli 1944, blev som venteligt, at Politiet ikke
kunde gaa med til at sætte Politiledere ind som Bevogtningsledere paa de enkelte
Virksomheder. Dette meddeltes Pancke den 7. Juli 1944 af Departementschef Eivind
Larsen, til hvis Referat") af Samtalen, Bilag 9, der henvises.

I en Samtale"), Direktør Svennigsen havde den følgende Dag med Dr. Best.
paa Dagmarhus om Afviklingen af den under Generalstrejken etablerede militære
Undtagelsestilstand, fremsatte Dr. Best et Kompromisforslag, der gik ud paa at
formidle en Løsning mellem JOdet stationære Princip, som det tyske Politi holdt paa,
og det ambulante Princip, som det danske Politi foretrake, ved at oprette nye Politi
stationer i passende Afstand mellem de enkelte truede Fabrikker. Dersom der op
rettedes nye Stationer, der forsynedes med direkte Alarmindretninger, og Politiet
holdt nøje Forbindelse med de enkelte Driftsledelser og med de enkelte Sabotage
vagtkorps paa Fabrikkerne og hyppigt kontrollerede og inspicerede baade Personel
og Materiel, vilde der efter Dr. Bests Mening være skabt betryggende Sikkerhed mod
Sabotage.

Nogle Fabrikker, der maatte betegnes som »Prononzierte Htistungsbetriebee"),
----

1) A. nr. 448 og 461. !) Kap. 4:6. 3) A. nr. 449. 4) A. nr. 450 og 451. 5) A. nr. 452.
8) A. nr. 455, bilag D. 7) I Oversættelse : .udprægede Rustningsvirksomhedere.
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skulde undtages fra dansk Sabotagebevogtning og stilles direkte under tysk militær
Vagt.

Dr. Best vilde sætte Pris paa, om han kunde faa Svar i Begyndelsen af den
følgende Uge. Han lagde den største Vægt paa, at man fandt Udvej for en positiv
Løsning: da det politisk vilde være meget uønskeligt, dersom man - i Tilfælde af
utilfredsstillende dansk Svar - skulde blive nødt til paany at komme tilbage til
Kravet om Reduktion af Politiet.

Samme Dag blev der hos Rigspolitichefen afholdt et Møde, ved hvilket der op
naaedes Enighed om at fortsætte Forhandlingerne paa dette Grundlag, saaledes at
man stillede i Udsigt en forøget Patrouillering i Forbindelse med Oprettelse af to
faste Politivagter, der skulde være Udrykningssteder for truede Virksomheder.

Med denne Plan blev Dr. Best gjort bekendt den 11. Juli 1944. Best haahede,
at der paa Grundlag af Forslaget, som han maatte drøfte med det tyske Politi,
kunde naas en Løsning.

Det viste sig, at man fra det tyske Politis Side erklærede sig tilfreds med For
slaget, som man ønskede realiseret hurtigst muligt. Med megen Interesse og betydelig
Utaalmodighed fulgte man den praktiske Gennemførelse af Ordningen. Lejlighedsvis
udtryktes Utilfredshed med den Maade, hvorpaa Patrouillevognene varetog deres
Opgave. Den 28. Juli 1944 havde man endelig fundet Lokaler til de paatænkte Politi
vagter. Ordningen, der var tilbudt, fordi man ansaa den for uskadelig, fik aldrig
nogen Betydning.

For Statsadvokaten for særlige Anliggenders Virksomhed og i det hele Poli
tiets Medvirken i Efterforskningsarbejde havde disse senere Forhandlinger efter
Januar 1944 som nævnt ingen Betydning. Det var stadig de oprindelige Overens
komstudkast, hvis Regler var vejledende.

Disse Regler var ganske vist ikke udsendt til Politimyndighederne officielt,
det kunde man selvfølgelig ikke gøre, da der jo kun forelaa et Udkast til en Overens
komst. Men Udkastet var gennem Organisationerne blevet Politimyndighederne over
hele Landet bekendt, saa at det med Rette kan siges, at det i den omhandlede Peri
ode var den vigtigste Instruktion, der blev givet Politiet. Naturligvis trængte den i
høj Grad til Udfyldning. Det skete navnlig gennem Besvarelser i konkrete Tilfælde af
Forespørgsler til Justitsministeriet, Rigspolitichefen eller Statsadvokaten for særlige
Anliggender. Disse Afgørelser blev optaget i den daglige Situationsrnelding, der
efter den 29. August 1943 blev udsendt af Rigspolitichefen til alle Politikredse.

Bortset herfra blev der kun i ringe Omfang gennem Cirkulærer og lignende
givet Retningslinier af Interesse i denne Forbindelse. Nævnes skal dog Justitsmini
steriets Cirkulæreskrivelse af 31. August 19431

) angaaende det tilbagetraadte Minist-e
riums af Hans Majestæt Kongen bifaldne Opfordring til Tjenestemændene til at for
blive paa deres Poster og søge undgaaet, at der opstod Gnidninger mellem Statens
Organer og de tyske Autoriteter, og Rigspolitichefens efter Aftale med Justitsmini
steriet udsendte fortrolige Cirkulæreskrivelse af 30. September 19432

) angaaende
"Politiets Stilling overfor de tyske Besættelsestropper, Bilag 10.

Der kan formentlig ogsaa være Grund til at nævne Rigspolitichefens Cirku
læreskrivelse af 20. Januar 19443

) vedrørende Oprettelsen af dansk-tyske Udryknings
~ommandoer i Storkøbenhavn, Bilag 11, skønt disse ikke vedrørte Statsadvokaten

1) A. nr.'371. 2) A. nr. 91. 3) A. nr. 100.
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for særlige Anliggender. Initiativet til disse Udrykningskommandoer tog Pancke
først mundtlig overfor de storkøbenhavnske Jurisdiktionschefers Forbindelsesofficer
og derefter i en Skrivelse af 5. Januar 19441

) , Bilag 12, til Rigspolitichefen (s um
das Einschreiten der dånisehen Polizei gegeniiber deutschen Uniformtrågern erfol
greicher zu gestalten«2». Som det fremgaar af Skrivelsen, var Udrykningskomman
doernes Opgave mindre Politiuordener, hvori Tyskere var impliceret. I den Form,
hvori de blev accepteret fra dansk Side, var de afgjort til Fordel for danske Inter
esser, idet det kun paa denne Maade var muligt at gribe effektivt ind over for
tyske Urostiftere.

Endelig skal nævnes Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 31. Marts 19443
)

vedrørende Politiets Forholden overfor Militærpersoner fra Lande i Krig med
Tyskland, Bilag 13, i hvilken det udtrykkelig udtaltes, at Politiet ikke skulde med
virke til Eftersøgning af fremmede Militærpersoner.

l) A. nr. 99. 2) I Oversættelse: ,.for at gøre det danske Politis Indskriden overfor
Personer i tysk Uniform mere effektiv.e 3) A. nr. 103.
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II.

Den fra tysk Side udøvede Virksomhed.

Det er naturligvis ikke Hensigten her at give en indgaaende Redegørelse for
den Virksomhed, det tyske Politi udfoldede i den omhandlede Periode. Men visse
Træk i Udviklingen og visse Tal og Data skal fremdrages paa dette Sted, fordi det
er af Betydning at håve dem for øje som Baggrund for de foran skildrede Forhand...
linger og sammenholdt med de tilsvarende Tal og Data, f.s.v, angaar Tiden før 29.
August 1943, samt endelig til Forstaaelse af den Omlægning af Statsadvokaten for
særlige Anliggenders Virksomhed, der omtales nærmere i Afsnit III.

Et godt Indtryk af den tyske Virksomhed giver iøvrigt - f.s.v. angaar den
militære Undtagelsestilstands Varighed til 5. Okt. 1943 - den af Udenrigsministe
riet i 1944 udsendte Graabog') og - ogsaa for Tiden derefter - Afsnittet Tysk Styre
og Terror i Besættelsestidens Fakta S. 838 ff.

Helt indtil 29. Aug. 1943 havde Tyskerne ikke haft noget eksekutivt Politi
apparat her i Landet. Tyske Politifolk var i et ringe Antal (efterhaanden vistnok
30-40) knyttet til den Rigsbefuldmægtigede. I Sommeren 1943 var der kommet
Politisoldater til Landet (som ikke havde været i Virksomhed før omkring 29. Aug.
1943), og i Sept. 1943 blev ogsaa et Politiapparat organiseret; herom kan henvises
til Troels Hoff i La Cour I, S. 685 ff. og til Frit Danmarks Hvidbog II, S. 56 ff. og
68 ff. Saasnart Apparatet var organiseret, begyndte en omfattende Virksomhed;
det tyske Politi opnaaede betydelige Resultater i sin Bekæmpelse af den mod tyske
Interesser rettede illegale Virksomhed. I en Indberetning af 14. December 1943
kunde Chefen for det tyske Sikkerhedspoliti indberette, at der var foretaget 169
Anholdelser af Personer sigtet for Sabotage og 424 Personer sigtet for illegal "kom
munistisk.. Virksomhed. 11 Sabotører var dømt til Døden, 184 illegale sendt til
Koncentrationslejre i Tyskland.

Medvirkende til det tyske Politis Effektivitet var - foruden naturligvis den
ægte Interesse for Opgavens Løsning hos dets Medlemmer - dets Metoder, navn
lig Benyttelsen af Stikkere og Provokatører. Allerede i Sept. 1943 foranstaltede
det tyske Politi flere Steder i København Gaderaseiaer, hvorunder samtlige paa
Gaden og i Husopgange i bestemte Kvarterer antrufne mandlige Personer blev
undersøgt for Vaaben. En Henvendelse om dansk Politis Medvirken hertil blev af
slaaet ligesom en Anmodning fra den Rigsbefuldmægtigede til Rigspolitichefen
i Nov. 1943 om Foretagelse af Ransagninger efter Vaaben i hele Huskvarterer i
København, Odense, Kolding, Esbjerg, Aarhus og Aalborg. Udsættelse af Dusører,
som man altid havde været ivrig efter fra tysk Side - jfr. Redegørelse II, S. 236
-238 _ . anvendtes i forøget Maalestok og med Udsættelse af endnu større Beløb,
20.000--50.000 Kr. En almindelig UdloveIse af 20.000 Kr. for Angivelse af Sabo
tører skete den 7. Sept. 19432) .

1) Ber. IV A. nr. 100. 2) A. nr. 376.
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Til de gode Resultater i Efterforskningsarbejde.t bidrog ogsaa de anvendte
Forhørsmetoder. Medens der før 29. Aug. 1943 i hvert Fald kun i ringe Omfang
blev anvendt Vold for at fremtvinge Tilstaaeiser - jfr. Redg. II, S. 233 ff. - kom
Statsadvokaten - skønt man utvivlsomt bestræbte sig for at skjule saadanne For
hold for danske Myndigheder - ihvertfald i April 1944 til Kundskab om, at en .
Række danske Statsborgere, der var arresteret af det tyske Sikkerhedspoliti, af
dette var gjort til Genstand for en Behandling, der maatte betegnes som Mishand
ling. Da de paagældende stadig befandt sig i Tyskernes Hænder, maatte det være
meget betænkeligt at tage Sagen op med Tyskerne. Statsadvokaten indberettede Sa
(gen til Justitsministeriet, der drøftede med Udenrigsministeriet, om og hvorledes
man med Udsigt til gunstigt Resultat kunde tage Problemet op over for Tyskerne;
Tanken herom blev dog ikke gennemført.

Med Hensyn til de anvendte Straffe skete der efter 29. August 1943 en væ
sentlig Skærpelse, ikke blot i Forhold til de Straffe, der var udmaalt ved dansk Ret
for tilsvarende Handlinger, men ogsaa i Forhold til de tidligere afsagte Krigsrets
domme. "Det gjaldt i særlig Grad en Del af de - meget uensartede - Standrets
domme, der blev afsagt under Undtagelsestilstanden. Fornærmelser, der vilde være
blevet vurderet til 30 Dages Hæfte, kunde ved Standret medføre Fængsel i 2-3
Aar. Men det gjaldt ogsaa de af Krigsretterne afsagte Domme, i hvilke man ikke
var gaaet frem efter Standretsreglerne. Strengere blev de idømte Fængsels- og
Tugthusstraffe allerede derved, at de nu praktisk talt alle kom til Afsoning i
Tyskland.

Under en Forhandling, som Statsadvokaten for særlige Anliggender havde
med den tyske Krigsret i Begyndelsen af November 1943, blev det oplyst for ham,
at det var Hensigten indtil videre at lade alle Straffe ifølge Dom afsagt af tysk
Krigsret over danske Borgere afsone i Tyskland, forsaavidt Straffetiden efter Fra-
drag af Varetægtsarrest udgjorde 3 Maaneder eller derover. .

Det vil erindres, jfr. Redegørelse II, S. 221 ff., at man endnu i August 194.3
med Held modsatte sig en tysk Beslutning om, at af Krigsretter idømte Straffe paa
8 Aars Tugthus og derover skulde afsones i Tyskland. Som nævnt i Redegørelse II,
S. 221, var der den 29. Aug. 1943 4 danske Statsborgere, der afsonede Straf i
Tyskland.

Den mest afgørende Forskel i Straffedommenes Strenghed viste sig dog ved
de hyppige Dødsdomme og den Omstændighed, at Dommene blev fuldbyrdet. Som
nævnt. i Redegørelse II, S. 265, havde den tørste Henrettelse her i Landet fundet Sted
allerede den 28. Aug. 1943, men de danske Myndigheder fik først Meddelelse derom
efter den 29. Aug. 1943, og den officielle Meddelelse fremkom først den 8. Sept.
19431

) . Meddelelse om Fuldbyrdelse af Dødsdomme fremkom derefter den 22. Nov.
1943 (2 henrettede)"), og den 4. Dec. 19433) bragtes Meddelelse om yderligere 5 Hen
rettelser.

Da Sabotagen - som efter Indførelsen af Undtagelsestilstanden den 29. Au
gust 1943 var gaaet væsentlig ned for derefter paany at tage Fart i Aarets sidste
Maaneder - i de første Maaneder af 1944 kun havde haft relativt ringe Omfang, op
tog Direktør Svenningsen over for Dr. Best Spørgsmaalet om Muligheden for fra tysk
Side at undlade at afsige eller i hvert Fald at fuldbyrde flere Dødsdomme. Der blev
ikke ·givet noget egentligt Tilsagn herom, men man undlod dog fra tysk Side faktisk

1) A. nr. 389. 2) A. nr. 391. 3) A. nr. 393.
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i nogle Maaneder at fælde Dom over de Sabotører, der i et ikke ringe Antal sad i
tysk Fængsel. I en Samtale med Direktør Svenningsen den 19. April 't9M, efter at
der samme Dag i Krydset Pilealie-e-Vesterbrogade var blevet skudt paa en til
Dagmarhus hørende Vogn, der blev benyttet til Kurertjeneste, udtalte Dr. Best,
at han saa med Bekymring paa Forholdene, so~ de havde udviklet sig i den aller
seneste Tid, og var bange for, at Situationen var ved at tilspidse sig, saaledes at
man fra tysk Side maatte gribe til stærkere Midler for at afskrække Sabotører og
Snigmordere. Det saa ud til, at Sabotagen var ved at blusse op igen samtidig med,
at der var forekommet flere politiske Mord; fortsattes denne Udvikling, og blev der
ikke fra det danske Politis Side gjort noget effektivt for at modvirke den, vilde
de tyske Myndigheder være nødsaget til at fremme en Række af de svævende
Sager, i hvilke de skyldige faktisk stod til Dødsstraf. Direktør Svenningsen hævdede,
at Forudsætningen for en Indgriben fra Politiets Side jo var, at der blev fundet
en modus vivendi med Hensyn til Kompetenceafgrænsningen mellem dansk og
tysk Strafforfølgning. Dr. Best gentog, hvad han tidligere havde sagt, at Sagen om
en Politiaftale var stødt paa visse Vanskeligheder. Men man kunde jo fra Tilfælde
til Tilfælde træffe Aftale i den konkrete Sag, saaledes at man fra tysk Side gav
Afkald paa enhver Indblanding. Naar der i det enkelte Tilfælde var givet Garanti
for, at ingen tysk Indblanding vilde finde Sted, kunde der efter hans Mening ikke
være nogen Betænkelighed for Politiet ved at tage fat paa Opgaven.

. Bortset fra Tilfælde, i hvilke Sabotører tilfældigt 'var faldet i det danske
Politis Hænder, havde man selvfølgelig ikke fra dansk Side Interesse i at træffe
saadanne Aftaler.

Den bebudede skærpede Kurs fra tysk Side indledtes med Henrettelsen den
23. April 1944 af en ung Mand, Nils Stenderup, der havde søgt at afvæbne en tysk
Soldat, og fortsattes med 7 Henrettelser meddelt i Pressen den 26. April, den 1., 3.,
19., 21. og .24. Maj. Overfor Pressen erklærede Dr. Best den 24. April 19441

) , at den
hæmningsløse Underverden, der ikke længere holdtes i Tømme af danske Sikker
hedsorganer, paany havde angrebet tyske Interesser. Man havde arresteret et stort
Antal Elementer fra de underjordiske Kredse, der ventede paa deres Dom. Over
100 Sabotører og Voldsforbrydere'havde Dødsdomme i Vente.

l en Samtale med Direktør Svenningsen den 27. April 1944 erklærede Dr.
Best, at Skylden for den Udvikling, Tingene havde taget, laa hos de Kredse, der
tilskyndede til Overfald paa tyske Soldater o. s. v., og dybere set hos det danske
Politi. Man saa helst , at de danske Myndigheder selv sikrede Ro og Orden i Landet,
men saalænge det danske Politi holdt sig passivt, maatte de tyske Myndigheder
sørge derfor, og det vilde ske med alle til Raadighed staaende Midler og uden
Skaansel. Man havde ganske vist ingen Tillid til det danske Politi - fra hvis
Akter de illegale Blade var blevet forsynet med Fotografier og Oplysninger ved
rørende tidligere danske Politifolk, der nu officielt som regelrette tyske Funk
tionærer var traadt ind i det tyske Politikorps -, men Kursen kunde dog efter
Dr. Best's Mening endnu lægges om, og de tyske Myndigheders Tillid til Politiet
genoprettes, hvis der i Handling blev givet Bevis for Kursændringen.

Til dette Emne kom Dr. Best ved flere Lejligheder tilbage, idet han bl. a. den
2. Maj 1944 lod Direktør Svenningsen forstaa, at de tyske Myndigheder vilde se

l) A. nr. 406.
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sig nødsaget til at gennemføre den Linie, d-e var slaaet ind paa, Det afhang altsaa
helt af Udviklingen, hvorvidt Anvendelsen af de strenge tyske Retsmidler vilde blive
fortsat eller ej.

I en tysk Meddelelse til Pressen den 12. Maj 1944 'om, at 9 Personer var
dømt til Døds- eller Tugthusstraffe for Begunstigelse af Fjenden, meddeltes sam
tidig, at det alene afhang af, hvorledes de illegale Elementer og de for den offentlige
Orden og Sikkerhed ansvarlige Institutioner i den kommende Tid forholdt sig, om
Dødsdommene skulde fuldbyrdes, eller om Forholdene i Landet gjorde elet muligt
at benaade de dødsdømte. Man søgte saaledes fra tysk Side at gøre det danske
Politi ansvarligt for Dødsdommenes Fuldbyrdelse.

Paa denne Tid - i Slutningen af April 1944 - oprettedes i Danmark en
SS- und Polizeiqerichi, der i Stedet for Værnemagtens Krigsretter skulde paadømme
Sager mod danske Statsborgere. Den afsagde i den folgende Tid en Række Døds
domme, men dens Virksomhed blev kun af ca. 2 Maaneders Varighed.

Pr. 1. Juni 1944 var der af tyske Krigsretter i de hele (altsaa inclusive SS
und Polizeigericht) afsagt Dødsdom over 43 danske Borgere sigtet for Deltagelse
i Spionage, Sabotage, Vaabentransport el. lign. 22 af de domfældte var henrettet,
19 benaadet med livsvarigt Tugthus- eller Fængselsstraffe. I Løbet af Juni 1944
blev der yderligere givet offentlig Meddelelse om 26 Dødsdomme og 20 Henrettelser.
Derefter kom den næste Meddelelse om Henrettelser først den 11. Marts 19451

) . I Med
delelsen hed det, at der i mere end et halvt Aar ikke havde været »gennemført Domme
over og Henrettelse af Terrorister i Danmark•.

Det var ogsaa rigtigt; man havde i Mellemtiden forsøgt andre Metoder 
Indsættelsen af Terror. I Krigens sidste Manneder blev Krigsretterne paany sat
i Virksomhed. Der kom Meddelelse om følgende Henrettelser: 11. Marts : 10, 12. Marts :
5, 16. Marts: 7, 20. Marts: 7, 25. Marts: 7, 4. April: 9, 8. April: ~, 16. April: 4,
25. April: 9, ialt 62.

Endnu mere chokerende end Krigsretsdommene virkede nok de Deporterin
ger til Koncentrationslejre i Tyskland, som fandt Sted uden Lov og Dom.

Det skete første Gang i de første Dage i Oktober 1943, da 475 Jøder og ca.
150 Kommunister - som omtalt i Redegørelse II, Side 321 - blev transporteret til
Tyskland!) .

Derefter blev den 23. November 1943 31 danske Borgere overvejende fra
Odense deporteret - ifølge den tyske Meddelelse sigtet for kommunistisk Virksom
hed og fjendtlige Handlinger mod Værnemagten. For en stor Del drejede det sig
om unge Mennesker, der havde deltaget i Uroligheder, Klipninger o. lign. i August
dagene. Den 19. December 1943 blev 60 danske Statsborgere paa Grund af ved
varende rigsfjendtlig kommunistisk Virksomhed ført til Tyskland, hovedsagelig
fra Randers, Odense og Kolding. Udenrigsministeret nedlagde i en Skrivelse af
20. December") Protest mod de foretagne Deportationer og insisterede paa, at de
saavel Som d-e tidligere til Tyskland førte, derunder de Kommunister, der var bort
transporteret den 2. Oktober, skulde føres tilbage til Danmark. Den danske Gesandt
i Berlin gjorde tilsvarende Forestillinger over for det tyske Udenrigsministerium.
Om den følgende Deportation den 20. Januar 1944 af 77 danske Statsborgere under
rettedes Udenrigsministeriet ved en Skrivelse fra den Befuldmægtigede"), medens

1) A. nr. 415. 2) A. nr. 390. 3) A. nr. 396. 4) A. nr. 399.
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de tidligere Deportationer først var blevet meddelt gennem Pressen, efter at de
havde fundet Sted.

Under en Samtale den 25. Januar optog Direktør Svenningsen over for Dr.
Best Spørgsmaalet, om der var Mulighed for at finde en Udvej, hvorefter de Per
soner, som man paa Grund af tyskfjendtlig Holdning saa sig 'foranlediget til at
anbringe i Koncentrationslejr i Tyskland, i hvert Fald kunde blive her i Landet,
eventuelt i en særlig oprettet Lejr.

Da det i Slutningen af Februar 1944 rygtedes, at nye Deportationer forestod,
rettede Udenrigsministeriets Direktør den 1. Marts 1944 Henvendelse til Dl'. Best'
for at undgaa dette'), Det viste sig, at det virkelig var Hensigten den 3. Marts 1944
at sende 100 Fa.nger til Tyskland. Dr. Best gik dog ind paa at intervenere for at
hindre denne Deportation paa Betingelse af, at der foreløbig fra dansk Side blev
stillet Fængselsplads til Raadighed til Anbringelse af dem, og at der snarest skulde
oprettes en Lejr her i Landet. Ved de følgende nærmere Forhandlinger") om Lejrens
Oprettelse, hvorunder det lykkedes at opnaa, at Forplejnings- og Depottjenesten
i Lejren skulde varetages af det danske Fængselsvæsens Personale, ligesom Tilfældet
havde været i Horserødlejren, gik man i Tillid til Dr . Best's nedenfor omtalte Til
sagn ud fra, at de tidligere deporterede skulde føres tilbage, naar Lejren var parat.
Efter Januar 1944 og indtil September 1944 fandt ingen større Deportationer Sted .
Dog blev 15 Personel' sendt til Tyskland den 28. Juni og 17 den 2. Juli 1944.

Lejren, der efter tysk Ønske var blevet bygget i Frøslev Plantage"), blev taget
i Brug i Midten af August, da 741 Fanger overførtes fra Horserødlejren dertil.

Dr. Best havde over for Minister Mohr i Berlin udtalt, at han saasnart Lejren
var færdig vilde træffe Foranstaltninger for at faa de deporterede danske Stats
borgere ført tilbage til Danmark, og bekræftede den 29. Marts 1944 over for Direktør
Svenningsen, at han vilde gaa ind herfor.

Før Lejren blev taget i Brug, erindrede Udenrigsministeriet i en Skrivelse")
Dr. Best om, at det fra dansk Side var Ønsket om Hjemførelse af de ca. 350 Per
soner, der paa daværende Tidspunkt sad i tyske Lejre m. v. paa Grundlag af ad
ministrativ Beslutning, der havde begrundet, at man vilde medvirke til Lejrens
Opretholdelse, og understregede, hvor megen Vægt man lagde paa, at Hjemførelsen
nu fandt Sted. Hvis Frøslevlejren endnu ikke val' stor nok til Anbringelse saavel
af Fangerne i Horserød som de til Tyskland deporterede, vilde de danske Myndig
heder naturligvis gerne give Afkald paa at faa Horserødlejren overladt indtil
Frøslevlejren kunde udbygges i fornødent Omfang.

Der blev imidlertid ikke Tale om nogen Tilbageførelse af deporterede til Dan-I
mark, men tværtimod om yderligere Deportationer.

Natten mellem den 14. og 15. September 1944 blev 197 af de i Frøslevlejren
indsatte deporteret til Tyskland. Udenrigsministeriet protesterede Dagen efter i en
Skrivelse") til Dr. Best, hvori man understregede det Oprør, som denne Foranstalt
ning havde fremkaldt i Befolkningen, og henviste til de i den Anledning stedfundne
Arbejdsnedlæggelser.

Frøslevlejren var jo paa Initiativ fra dansk Side oprettet netop med det
Formaal at undgaa yderligere Deportationer, henholdsvis at faa de allerede depor
terede tilbage. Det stedfundne var saaledes et Brud paa en afgørende Forudsætning

l) A. nr. 402. 2) Se om disse nærmere Andreas Møller i Frit Danmarks Hvidbog I,
side 202 ff. 3) A. nr. 405. 4) A. nr. 409. S) A. nr. 412.
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for den danske Centralforvaltning, fol' dens Medvirken til Lejrens Opretholdelse og
havde sat den .danske Centraladministration i en vanskelig og pinlig Situation. Den
trufne Forholdsregel var egnet til at vanskeliggøre de danske Myndigheders Arbejde
i de Anliggender, der opstod af Besættelsen. Deportationerne var folkeretsstridige.
Danske Statsborgere havde en ubetinget Ret til at opholde sig paa dansk Jord.
Denne i det danske Folks Retsbevidsthed dybt forankrede Grundsætning var atter
blevet krænket gennem den nyeste Deportation af ca. 200 Personer. Disse krævedes
derfor tilbageført til Danmark.

Kort derefter fulgte imidlertid Deportationen af ca. 2000 Politifolk og Gen
darmer, og derefter fulgte i Tiden indtil Begyndelsen af November HI4.4 endnu
Transporten til tyske Koncentrationslejre af 255 politiske Fanger, 60 den 5. Oktober
og 195 den 20. Oktober 1944, og af 253 saakaldte asociale Elementer og »Berufs
verbrecher«. Udenrigsministeriet protesterede den 6. November 19441

) paany i en
Skrivelse, i hvilken det bl. a. hed, at de tyske Politimyndigheder gennem disse For
holdsregler, der føltes som den alvorligste Krænkelse 'af dansk Retsfølelse, i Befolk
ningen fremkaldte en Stemning imod Tyskland, som sandsynligvis ikke vilde kunne
forvindes i Generationer. Ialt regnes mellem 5000 og 6000 Danske at have været
underkastet Frihedsberøvelse i tyske Interneringslejre eller Fængsler i Tyskland,
ca. 6400 i Frøslevlejren og ca. 4000 i tysk Fængsel i Danmark. Det er bemærkelses
værdigt, al det af Statsadvokaten førte Kartotek over Personer, der var eller havde
været i tysk Fængsel, pr. 1. September 1943 omfattede 315 Personer og den 1. Juni
1944 omfattede 3800 Personer, hvoraf ca. 700 sad i Horserødlejren, ca. 529 i Tysk
land, nemlig 210 i tyske Fængsler i Henhold til Krigsretsdom og 319 i Koncen
trationslejre.

Ogsaa andre Fænomener som Gidseltagning og »Familiehæftelse«, kendt fra
de andre besatte Lande, blev efter Ordre fra Berlin bragt til Anvendelse her 
dog kun i ringe Omfang. Med Hensyn til Gidsler tænkes ikke saa meget paa de den
29. August 1943 foretagne Arrestationer"), der skulde sikre mod Uroligheder, men
mere paa, at det tyske Sikkerhedspoliti i flere Tilfælde arresterede f. Eks. Kvinder,
hvis Mand var eftersøgt fol' illegal Virksomhed, naar man ikke kunde faa fat paa
Manden"). Overfor Direktør Svenningsen, der optog Spørgsmaalet i en Samtale den
16. December 19434

) , hævdede Dr. Best, at der i saadanne Tilfælde ikke var Tale om
Gidseltagning, men om et Led i Eftersforskningen. Erfaringsmæssigt havde gifte
Kvinder i meget stort Omfang Kendskab til Mændenes Forhold. I Samtalens Løb
fremhævede iøvrigt Dr. Best, at det ikke maatte glemmes, at det tyske Politis Be
kæmpelse af Sabotørerne føltes som en egentlig Kamp mod en Fjende, og oven i
Købet mod en Fjende, der selv ikke viste nogetsomhelst Hensyn, men benyttede sig
af alle Midler. Ogsaa de stedfundne Angreb paa enkelte Personer af Værnemagten
spillede ind i denne Forbindelse. Han var dog ikke uimodtagelig over for Direktør
Svenningsens Forestillinger om, at det tyske. Politi i mange Tilfælde var gaaet
for haardt frem, og lovede at have sin Opmærksomhed henvendt paa dette. Det
var i det hele vanskeligt, naar man fra dansk Side skulde optage Diskussionen om
Arresteringer, som man mente maatte ses under Gidselsynspunktet, at man fra tysk
Side kunde henvise til konkret Medskyld. Tyskerne opfattede i mange Tilfælde
en Medviden som Medskyld, selvom den var af saa ringe Beskaffenhed, at man
fra det danske Politis Side ikke under tilsvarende Forhold vilde have foretaget
Skridt over for den paagældende.

1) A. nr. 413. 2) A. nr. 385. S) A. nr. 387. 4) A. nr. 395.
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I nogle faa Tilfælde praktiseredes sHimmiers Erlasse"), hvorefter paarørende
til Faldskærmsagenter skulde anholdes og holdes fængslet. I Henhold til denne Be
stemmelse blev saaledes en Overlæge anholdt den 13. Januar 1.944, ifølge Meddelelse
fra det tyske Sikkerhedspoliti fordi hans Familie havde dækket en Faldskærms
agent. Hans to yngre Søstre og deres Husassistent var blevet anholdt den 14. De
cember 1943 i deres Lejlighed, hvor 3 Faldskærmsagenter, der ligeledes blev anholdt,
logerede. Efter gentagne Henvendelser til det tyske Sikkerhedspoliti blev Over
lægens Løsladelse stillet i Udsigt, men der blev givet Kontraordre, idet Bovensiepen
udtalte, at Forholdene havde forværret sig. Ved en fornyet mundtlig Henvendelse
erklærede Bovensiepen den 25. Februar 1944, at Overlægen ganske vist ikke havde
gjort noget udover at være i Familie med Søstrene, men han - Bovensiepen 
val' ude af Stand til at gøre noget ved Sagen. Paa ihærdige Forestillinger bl. a.
under Henvisning til det givne Løfte om Løsladelse og til Overlægens Betydning
for Patienter paa Sygehuset lovede Bovensiepen at tænke over Sagen, men gjorde op
mærksom paa, at netop en saadan Mand forsaavidt var værdifuld for Tyskerne, fordi.
hans Anholdelse var følelig for Befolkningen, hvilket bl. a. var Hensigten med
Anholdelser af denne Art. Tre Søskende blev anholdt i Anledning af, at deres
ældre Broder var anholdt ved Aarhus den 14. December 1944. Han var formentlig
Faldskærmsmand, idet han fra 8. Februar 1943 var forsvundet og kommet til Eng
land. Det antoges, at hans Søskende var anholdt alene i Henhold til Himmlers
Erlass. Forældrene blev dog ikke anholdt, da de var meget gamle og svagelige.

Ogsaa »Drab under Flugtjorsøgc blev praktiseret ikke blot i det oprørende
Tilfælde af Drab paa 11 Fanger den 9. August 19442

) , men allerede i December 1943,
da det telefonisk blev meddelt Statsadvokatens Afdeling, at 3 danske Sabotører var
blevet skudt af det tyske Politi under Flugtforsøg, efter at de om Natten havde været
til Afhøring paa Dagmarhus og var paa Vej tilbage til Vestre Fængsel. Det tyske
Sikkerhedspoliti anmodede om, at de paagældende maatte blive begravet ved det
danske Politis Foranstaltning, og uden at de paarørende blev underrettet i For
vejen. Spørgsmaalet herom blev forelagt Justitsministeriet. Af Hensyn til de paa
rørende gik man ind paa at yde denne Bistand. Man lod Ligene undersøge paa I
Retsmedicinsk Institut. Del' forelaa Nakkeskud paa nært Hold.

De voldsomme Terrormeioder, man fra tysk Side tog i Anvendelse, officielle
Sprængninger af Huse anvendt til illegale Formaal, »Schalburgtage- som Modtræk
mod Sabotagen og »Clearingmord« som Repressalie og Skræmmemiddel i Anled
ning af stedfundne Drab af tyske Soldater og navnlig Personer, ansat i eller med
Tilknytning til det tyske Sikkerhedspoliti, skal ikke nærmere omtales her.

Derimod findes der Grund til at anfore nogle Træk vedrørende Schalburg
korpset til Belysning af den Frygt, man fra dansk Side nærede for, at dette Korps
skulde blive sat ind med politimæssige Opgaver.

Da Schalburgkorpset i Juni 1943 blev oprettet, og da Korpset tilsyneladende
ikke skulde indsættes paa Fronterne, maatte man befrygte, at det eventuelt skulde
sættes ind her i Landet med politimæssige Opgaver.

I Opraabet om Korpsets Dannelse sagdes der intet om dets Virkemaade. Det
udtaltes ganske vist, at -Korpset er upolitisk, det blander sig ikke i dansk Inden
rigspolitik og søger ingen politisk Hepræsentation«. Men videre hed det senere:

l) I oversættelse: »Hinnnlers Forordning«, 2) A. nr. 410 og 411.
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•Vor fornemste Opgave vil være at beskytte de Værdier i vort Folk, der ligger for
ankret i Blodet, og samtidig hensynsløst bekæmpe alle udanske og unordiske Paa
virkninger«.

Efter at der ifølge Meddelelse gennem Ritzaus Bureau den 29. September
1943 var dannet en ny Organisation indenfor Korpset, som betegnedes som en
•Kamporganisation- , der skulde »hryde den fjendtlige 'I'error«, og saaledes syntes
at skulle til at optræde aktivt, spurgte Direktør Svenningsen derfor det tyske Riges
Befuldmægtigede, om det' virkelig var Tanken, at denne Qrganisation skulde have
Politimyndighed eller lignende? Dr. Best svarede, at der overhovedet ikke var Tale
om en Organisation, der skulde optræde med nogensomhelst Myndighed. Udtryk
kene i de offentliggjorte Meddelelser var uheldige. Schalburg-Korpset skulde være
en Hvervningsorganisation for Waffen SS. Denne Organisation bestod som Schal
burg-Korpsets Afdeling I under Ledelse af Kaptajn Martinsen, hvis Opgave ude
lukkende var af en ren militær Art. Afdeling I havde intet andet Formaal end at
virke for Tilgang af frivillige til den militære Kamp mod Bolchevikerne. - Ud
viklingen i Løbet af de sidste Uger havde imidlertid bevirket, at Nationalsocialister
af forskellige Fraktioner havde søgt et Tilholdssted i Schalburg-Korpset. Frits
Clausen var jo nu taget til østfronten, og hans Parti spillede ikke længere nogen
Rolle. Man havde da inden for Schalburg-Korpset oprettet Afdeling II, der fun
gerede som et »Auffangbeokene') for politiske Kræfter. Denne Afdeling II var dog
udelukkende Organ for en politisk og ideologisk Bevægelse, hvis Formaal var den
politiske Kamp mod Sabotage pg Kommunisme. Der var overhovedet ikke Tale OIl},

at Schalburgkorpsets Afdeling II skulde kunne træffe »Massnahmen nach Aussen«.
Den havde ingensomhelst Beføjelser til at optræde eksekutivt og var paa ingen
Maade at betragte som »der verHingerte Arm der deutschen Polizei -.

Dr. Best betonede, at det var ham meget om at gøre at overvaage, at Korpsets
Medlemmer ikke tiltog sig nogen Myndighed, som de ikke var berettiget til. Han
vilde nøje paase, at der, som han sagde, ikke blev begaaet Dumheder. Han var
interesseret i at blive gjort bekendt med Tilfælde, hvor Medlemmer af Schalburg
Korpset eventuelt maatte have optraadt ukorrekt, for at saadan Optræden kunde
blive paatalt.

I nogle Tilfælde deltog Schalburgfolk aktivt i Aktionen mod de danske J øder
i Begyndelsen af Oktober 1943.

I de Uroligheder, der fandt Sted i København den 6. Juli 1943 og de følgende
Dage, havde Medlemmer af Schalburg-Korpset haft en væsentlig Andel ved deres
provokerende Optræden overfor Befolkningen og den Maade, paa hvilken de lagde
Hindringer i Vejen for Politiets Tilvejehringelse af Ro og Orden.

Efter 29. August 1943 forekom det i flere Tilfælde, at Korpsets Medlemmer
foretog Anholdelser, Ransagninger og lign. Der protesteredes herimod i de enkelte
Tilfælde overfor de tyske Myndigheder, der beklagede det skete, som paataltes over
for de paagældende. I København fulgtes efter Aftale med de tyske Myndigheder
den Praksis, at det danske Politi i Tilfælde, hvor Medlemmer af Schalburg-Korpsot
søgte at udøve Politimyndighed paa offentlig Gade eller f. Eks. foretog Husunder
søgelse, skred ind herimod og indbragte de paagældende til en Politistation, hvor
der afkrævedes dem Personaliaoplysninger. Denne Praksis virkede ret godt som
Dæmper paa de urolige Hoveder i Korpset.

1) I Oversættelse: »Opsamllngsbassin« el. »Reservoir-«.
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Der gik imidlertid stadig Rygter om Korpset, saaledes i sidste Halvdel af
Oktober 1943 om, at det skulde foretage Anholdelse af Frimurere, Journalister og
visse Studenter. Under en Forhandling med Mildner benyttede Direktør Svenning
sen og Departementscbef Eivind Larsen Lejligheden til at advare mod Anvendelse
af Schalburg-Korpset til politimæssige Formaa1. Mildner vilde dog ikke ganske
udelukke, at han i en given Situation vilde gøre Brug af Schalburg-Folk. Der hen
vises til Direktør Svenningsens Referat af Samtalen'), Bilag 14. Den følgende Dag")
afgav Dr. Best paa given Anledning Forsikring om, at han selv - i egen Interesse
- vilde drage Omsorg for, at Scbalburg-Korpset ikke blev benyttet til politimæssige
Formaal, jfr. Bilag 15. Trods denne beroligende Forsikring følte man sig dog ikke
ganske tryg over for de - ganske vist ikke særlig paalidelige - Oplysninger, man
paa forskellig Maade kom i Besiddelse af gaaenele ud paa følgende: Korpsets Med
lemmer blev uddannet i Polititjeneste for senere at kunne overtage Polititjenesten i
Danmark. De første Skoler, der skulde vare i 6 Uger, var paabegyndt. Man var inden
for Korpset noget nervøs for, at Tyskerne skulde overtage Polititjenesten ved blot
at indsætte Kontrol i det bestaaende Politi. Medlemmerne skulde undergaa en stadig
Sortering, saaledes at de dygtigste stadig gik til videre Uddannelse. De daarligst
begavede i Korpset skulde bruges til Bevogtningstjeneste, Patruljetjeneste o. 1. Naar
Korpset var stærkt, skulde der slaas til politisk samtidig, og der skulde med en
brugelig Fører dannes en nazistisk Regering. Man arbejdede hen paa i det rigtige
Øjeblik at splitte det danske Politi paa følgende Maade: Naar Uroligheder og
Sabotage tog Overhaand, skulde Korpset melde sig klar til at overtage Polititjene
sten, eventuelt i Forbindelse med Værnemagten til at begynde med. Tyskerne skulde
saa opløse det danske Polilikorps, men samtidig henvise til, at enhver, der ønskede
at fortsætte sin Politigerning, kunde søge Optagelse i Schalburg-Korpset.

Denne Utryghed vedvarede helt hen paa Sommeren 1944.

l) A. nr. 95. 2) A. nr. 96.
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III.

Almindelig Karakteristik af Statsadvokatens Virksomhed i Perioden.

For dem, der gjorde Tjeneste i Statsadvokaten for særlige Anliggenders Afde
ling, føltes Begivenhederne den 29. August 1943 som en Lettelse. Ma.n regnede straks
med, at Afdelingens' Virksomhed helt vilde ophøre, idet 'man gik ud fra den Til
kendegivelse, Departementschef Eivind Larsen havde fremsat overfor Kanstein om,
at de Opgaver, der hidtil havde været løst af dens Personale, ikke fremtidig kunde
varetages af dansk Politi'), jfr. Bilag 1.

Afdelingen blev dog ikke nedlagt. Der var flere Grunde hertil. For det første
var Afdelingens Virksomhed, som det fremgaar af de tidligere Redegørelser, ingen
lunde begrænset til Opgaver, som særlig var i tysk Interesse, men Afdelingens Virk
somhed tjente i meget vidt Omfang rent danske Interesser, saaledes f. Eks. ved Paa
tale af Overgreb mod danske Borgere fra tyske Soldaters Side, Behandlingen af
Erstatningsspørgsmaal m. v. Hertil kom, at det hurtigt - navnlig gennem de af
sagte tyske Standretsdomme - blev klart, at hvis man fuldstændig overlod Under
søgelsen og derved ogsaa Paadømmelsen af Sager, i hvilke tyske Interesser var
impliceret, til tyske Myndigheder, vilde det være en lykke for den danske Befolk
ning eller dog for de Borgere, der blev ramt af Standretternes meget strenge Domme,
og deres paarørende. Saafremt man fortsat behandlede visse Smaasager ved dansk
net, vilde man kunne sikre de paagældende en langt mildere Behandling i Lighed
med, hvad der hidtil havde været Tilfældet. Fremdeles fandtes det overfor det tyske
Ønske om den videst mulige Medvirken fra dansk Politis Side ikke hensigtsmæssigt
at afslaa enhver Medvirken, hvorfor man gik ind i de foran i Afsnit I omtalte Over
enskomstforhandlinger og herunder tilbød vedblivende at behandle Sager angaaende
Fornærmelser, Demonstrationer, ulovlig Udrejse m. v., ligesom man vilde behandle
Sager, i hvilke man fra tysk Side bestemt havde erklæret sig enig i, at Tiltale rejstes
ved dansk Domstol. Til Behandling af disse Sager maatte Afdelingen opretholdes.
Endelig havde Erfaringen vist, at det var praktisk at have en Kontakt til de forskel
lige tyske Myndigheder gennem Statsadvokaten. Det vilde det formentlig ogsaa være
fremtidig, og nedlagde man Institutionen, der havde disse Kontakter, maatte man
eventuelt skabe en ny, som sikkert vilde have vanskeligere ved at opnaa Kontakt,
naar man fra dansk Side var interesseret deri, eller man maatte give Afkald paa
den Fordel, det kunde være at have en Mellemmand.

Den 29. August betød dog en væsentlig Omlægning af Afdelingens Arbejde,
navnlig i den første Tid efter 29. August. Først efterhaanden blev man klar 'Over, at
Afdelingens Virksomhed paa mange Punkter maatte fortsættes uændret. Hertil kom,
at en Række af de Spørgsmaal, der tidligere fra Politimestrenes Side havde været

l) A. nr. 89.
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rettet til Statsadvokatens Afdeling, under Undtagelsestilstanden i vidt Omfang blev
rettet til Rigspolitichefen, hvilket var naturligt, da der i saa høj Grad blev
Spørgsmaal om, hvorledes Politipersonalet skulde optræde og stille sig til de op
dukkede Spørgsmaal; medvirkende hertil var ogsaa, at Rigspolitichefen overtog
Informationstjenesten ved Udsendelsen af de daglige Siluationsberetninger, hvori
Besvarelser af mere almindelig Interesse blev optaget. Paa de Punkter, med Hensyn
til hvilke Afdelingen havde særlig Sagkundskab, skete Besvarelsen af Spørgsmaal
dog efter Samraad med Statsadvokaten, og Udviklingen medførte, at Afdelingen
efter en kort Tid i denne Henseende at være gledet helt i Baggrunden paany overtog
en . væsentlig Del af sin vejledende Virksomhed, navnlig for saa vidt angik Tiltale
spørgsmaal i Straffesager, men ogsaa i et vist Omfang med Hensyn til Spørgsmaal
om Efterforskningspligt i saadanne Sager. Spørgsmaal af denne Art blev dog rettet
ogsaa til Rigspolitichefen og til Justitsministeriet.

Den væsentligste Grund til Omlægningen af Statsadvokatens Afdelings Virk
somhed var dog den, at det danske Politi efter Overenskomstforhandlingerne ikke
skulde befatte sig med illegal Virksomhed, og det tyske Sikkerhedspolitis voldsomme
Aktivitet paa disse Omraader. Denne Passivitet paa dansk og Aktivitet paa tysk
Side førte til, at der kun i ganske faa Undtagelsestilfælde var Tale om at rejse
Tiltale ved dansk Ret for Sabotage, kommunistisk Virksomhed, illegal Bladvirk
somhed el. lign., jfr. herom nærmere nedenfor i Afsnit IV, og da det tyske Sikker
hedspoliti i et stadig stigende Antal Tilfælde foretog Anholdelse og Efterforskning
og ogsaa traf Afgørelse i saadanne Sager, der efter Overenskomstudkastet skulde
behandles af dansk Politi og paadømmes af danske Domstole, blev Afdelingens
Virksomhed ogsaa med Hensyn til disse Sager svindende. Dette gjaldt særlig i
København. 1 Provinsen lykkedes det i noget højere Grad at fastholde disse Sager,
Fornærmelsessager, mindre Voldssager o. lign., inden for dansk Jurisdiktion.

Blev Afdelingen saaledes i ikke ringe Grad aflastet, blev dens Virksomhed
samtidig udvidet, idet den saa det som sin Opgave i videst muligt Omfang at følge
de af de tyske Myndigheder anholdte danske Statsborgere, søge, hvor særlige For
hold forelaa, at opnaa Lempelser og yde paarørende Bistand ved Fremskaffelse af
Oplysninger og Vejledning med Hensyn til Besøg, Benaadningsandragender o. s. v.
En væsentlig Del af det hermed forbundne Arbejde kunde udføres af Kontor
personale, medens Politipersonalet kunde indskrænkes. En betydelig Reduktion af
Politipersonalet skete ogsaa derved, at det til Afdelingen knyttede Undersøgelses
kammer blev udskilt som et Led i de af taktiske Grunde gennemførte Bestræbelser
for at bringe Sagerne lidt paa Afstand fra Statsadvokaten.

Den 1. April 1944 var der til Afdelingen knyttet følgende Personale: 2 Politi
inspektører, 1 Politiadvokat, 1 Politikommissær, 2 Politifuldmægtige, 1 Halvdags
fuldmægtig, 1 Sekretær, 2 Kriminalassistenter, 4 Overbetjente, 13 Kriminalbetjente,
1 Kontorassistent, 1 Kontorist og 7 honorarlønnede Kontormodhjælpere. Afdelingens
Hovedkartotek, der den 1. September 1943 omfattede ca. 34.050 Kort, var den 1. Juni
1944 vokset til at omfatte ca. 45.000 Kort. Om Antallet af de til tysk Fængsel af
det tyske Sikkerhedspoliti anholdte henvises til Afsnit II. Blandt de statistiske
Oplysninger, der findes i Statsadvokatens Beretning for Aaret fra 1. April 1943 til
31. 'Mar ts 1944 kan endvidere fremhæves, at Antallet af Drab forøvet af Medlemmer
af den tyske Værnemagt eller af andre under tysk Jurisdiktion staaende Personer
paa danske Statsborgere i den nævnte Periode steg med 135 til 142.
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I den vanskelige Tid efter 29. August 1943 maatte Statsadvokaten og Justits
ministeriet lægge Ryg til, naar det gjaldt at afvise tyske Krav om Politivirksomhed
overfor Sabotage. Naar man fra lokal tysk Side overfor en Politimester besværede
sig over udvist Passivitet fra det danske Politis Side med Hensyn til en Sabotage
sag, kunde han - foruden til de gældende Retningslinier - henvise til, at han
havde ladet Meddelelsen om Sabotage gaa videre til Statsadvokatens Afdeling. Hvis
Statsadvokaten derefter modtog Besværing i Sagens Anledning fra de centrale tyske
Myndigheder eller fandt det opportunt selv at optage Sagen til Forhandling overfor
dem, maatte han blankt vedstaa, at Politiet ikke vilde yde Medvirken, men de tyske
Myndigheder i København var bedre orienteret om de stedfindende Forhandlinger
end de lokale tyske Ledere. Den Del af Afdeling D, som under Statsadvokatens
Overledelse havde beskæftiget sig med de københavnske Sabotagesager indtil 29.
August 1943, rykkede ligesom Politiet i Provinsen ud og foretog Gerningssteds
undersøgelser, eventuelt Fotografering, men ingen Efterforskningsskridt. Derimod
blev Meldinger om, at Sabotage havde fundet Sted, fra Statsadvokatens Afdeling
videregivet til de tyske Myndigheder, efter den 11. Oktober 1943 efter tysk For
langende ikke længere som hidtil til Abwehrstelle, men til det tyske Sikkerheds
politi paa Dagmarhus.

Der var den 29. August flere Sabotagesager løbende, i hvilke Varetægts
arrestanter hensad i dansk Fængsel. 2 af disse flygtede den 30. August 1943, jfr.
Redegørelse II, Side 297, 3 flygtede fra Københavns Fængsel den 31. August 1943,
jfr. Redegørelse II, Side 290, og 2 flygtede i September 1943 ligeledes fra Køben
havns Fængsel, jfr. Redegørelse II, Side 263. En kvindelig Arrestant hos Tyskerne,
der paa det danske Politis Ansvar var indlagt paa Hospital, blev befriet af bevæb
nede Personer den 22. Oktober 1943, jfr. Redegørelse II, Side 314. Men om nogen.
almindelig Løsladelse af disse Personer var der ikke Tale, tværtimod liaabede man at
kunne bevare de flest mulige af de anholdte Sabotører under dansk Jurisdiktion.
Haab herom havde man navnlig, fordi der i Dagene efter den 29. August blev ført
en Del Personer tilbage til de danske Myndigheder, derunder ogsaa nogle Sabotører.
De stedfundne Undvigelser, som Tyskerne naturligvis maatte have Meddelelse om,
gjorde Stillingen vanskeligere. Skulde man gøre sig Haab om at undgaa et tysk
Krav om Udlevering af samtlige de anholdte Sabotører, maatte man sikre, at der
ikke skete yderligere Undvigelser. Dette førte til, at Statsadvokaten i Midten af
September Maaned 1943 lod de i Provinsens Arresthuse hensiddende for Sabotage
sigtede Varetægtsfanger overføre til Vestre Fængsel. De stedfundne Undvigelser
gav endvidere Anledning til, at der blev truffet særlige Sikkerhedsforanstaltninger
for Varetægtsfanger"), 'om hvem Statsadvokaten for særlige Anliggender havde be
stemt, at saadanne Foranstaltninger skulde træffes. Foranstaltningerne havde det
i Bilag 16 angivne Indhold. Det var meget magtpaaliggende at demonstrere, at
der var gjort alt for at undgaa fremtidige Undvigelser ved Hjælp af Fængsels
personale eller Politipersonale, navnlig Personale fra Statsadvokatens Afdeling.
Dette Formaal havde ogsaa en af Direktøren for Fængselsvæsenet den 30. Oktober
1943 paa Statsadvokatens Foranledning udsendt Cirkulæreskrivelse til Arrestinspek
tørerne") angaaende saadanne Fangers Indlæggelse paa Hospital.

Den Udrykning i Anledning af Sabotage, der som nævnt fandt Sted, havde
til Formaal at tilvejebringe det fornødne Grundlag for Vurdering af Spørgsmaalet

1) A. nr. 330. 2) A. nr . 331.
46
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om Forsikringsselskabers eller Krigsforsikringsforbundets Erstatningspligt. I nogen
Grad tog vel ogsaa den Omstændighed, at der dog fra det danske Politis Side blev
foretaget en Udrykning til sabotageramte Steder, Brodden af Tyskernes Vrede over
Politiets Passivitet med Hensyn til Efterforskningen, som blev tilsløret derved.

Da det i flere Tilfælde forekom, at der af stedlige tyske Kommandanter over
for Politimyndighederne eller kommunale Myndigheder blev rejst Krav om Erstat
ning i Anledning af Sabotagehandlinger mod den tyske Værnemagts Materiel, blev
der af Statsadvokaten for særlige Anliggender efter Forhandling med Udenrigs
ministeriet udsendt en Cirkulæreskrivelse til Politimestrene om Fremgangsmaaden
i saadanne Tilfælde. Cirkulæreskrivelsen af 9. December 19431

) vedlægges som
Bilag 17.

I endnu højere Grad end af Sabotage var den heromhandlede Periode præ
get af Drab og Drabsforsøg. I Tiden fra 29. August til 31. Januar 1944 blev der af
Københavns Politi for hele Landets Vedkommende registreret 47 saadanne Drab
og Drabsforsøg. 12 af disse fandt Sted i Provinsen, de øvrige i Storkøbenhavn. Det
første Drab paa Fortegnelsen var Drabet paa Redaktør Clemmensen den 30. August
1943. Det blev allerede dengang opklaret. Under Besættelsen hørte Gerningsmæn
dene imidlertid som tjenstgørende i den tyske Værnemagt under dennes Jurisdik
tion; Sagen blev derfor overgivet til Tyskerne. De paagældende blev ført til Tysk
land, og det var senere ikke muligt at faa Besked om den trufne Afgørelse eller at
faa Akterne tilbage. Det var blevet til en »Geheime Staatssache«. For de 6 Drab og
Drabsforsøg, der derefter forekom i Tiden indtil 6. Oktober 1943, var Genstanden
i alle Tilfælde tyske Soldater eller danske i tysk Krigstjeneste. Den 6. Oktober
dræbtes en tysk-orienteret Automobilmekaniker Jens Olsen, det første Stikkerdrab.
Den 20. Oktober fandt Drabet i Rude Skov paa Fru Meyer Sted. Det var her uklart,
om der forelaa en politisk Forbrydelse, og hvad Motivet var. Der fremkom Oplys
ninger om, at den afdøde skulde have været Stikker, men intet til Bestyrkelse af,
at Rygterne derom var rigtige. Sagen blev opklaret bl. a. derved, at en af Hoved
gerningsmændene var blevet anholdt af Tyskerne for Deltagelse i illegal Virksom
hed. Den paagældende blev overført til dansk Jurisdiktion og - som de øvrige im
plicerede - dømt ved dansk Ret. I Tiden indtil 30. December 1943 forekom derefter
21 Drab eller Drabsforsøg paa tyske eller tyskorienterede. Den 30. December skete
Drabsforsøg paa Folketingsmand Ole Bjørn Kraft, Journalist Christian Damm og
Folketingsmand Aksel Møller. Det var de - paa Foranledning af det tyske Sikker
hedspolitis Leder Mildner foretagne - første Forsøg paa »Gegenterror-"). Fra 30.
December 1943 til 3. Januar 1944 skete 2 Drab og et Drabsforsøg paa tyskorienterede
Personer. Den 4. Januar 1944 dræbtes Kaj Munk, den 5. Januar en nazistisk Fiske
handler). Den 6. Januar blev Læge Vigholdt, Slagelse, dræbt (af den til Schalburg
korpset knyttede Sagfører Jacob Holm, Roskilde). Derefter fulgte 2 Drab og 5
Drabsforsøg paa tyske eller tyskorienterede Personer. For Politiet, der allerede ved
de første Forsøg paa »Clearingmord- var blevet klar over disses Art og over, at
Tyskerne dækkede Gerningsmændene, beredte alle disse Drab store Vanskeligheder.
Det var givet, at man maatte foretage noget. Hvor der forelaa Drab paa Personer,
om hvis gode nationale Indstilling der ikke var Tvivl, var man mere end ivrig for
at gennemføre Undersøgelsen, men blev standset, naar Sporene pegede mod Ty
skerne. Ønsket om at centralisere saadanne Undersøgelser og samle de derved til-

l) A. nr. 154. 2) I Oversættelse: »Modterror«. 3) A. nr. 129.
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vejebragte Oplysninger om saadanne Drab til senere Brug var en af Grundene til
Oprettelsen af den nedenfor omtalte særlige Mordafdeling. I andre Tilfælde, som f.
Eks . Drabet paa Fru Meyer, var Motivet uklart, og ofte krævedes i hvert Fald nogen
Undersøgelse, før det kunde sandsynliggøres endsige fastslaas. Naar det var klart,
at der forelaa Drab paa tyske eller tysksindede Personer, undgik man, som Forhol
dene laa, at gennemføre en Undersøgelse, som, hvis den førte til Opklaring, antagelig
vilde føre ind i de illegale Kredse, hvis Virksomhed Politiet ikke vilde bekæmpe,
med det sandsynlige Resultat, at de paagældende vilde blive krævet udleveret til
Tyskerne. Men i saadanne Tilfælde maatte naturligvis Drabet registreres og be
skrives, og en Sag oprettes. Den tyske Ophidselse i Anledning af de stadig stedfin
dende Drab var naturligvis meget stor. Ogsaa af den Grund var det nødvendigt at
foretage et eller andet. Man valgte den Fremgangsmaade at oprette en ny Afdeling,
der særlig skulde tage sig af alle politiske Drab og Drabsforsøg. Det skete ved Rigs
politichefens Cirkulære af 2. Februar 19441

) , der vedlægges som Bilag 18. Ved den
trufne Ordning opnaaede man, foruden de Fordele, der er fremhævet i Cirkulæret,
at disse Sager udadtil blev trukket noget bort fra Statsadvokatens Omraade, hvilket
var en Fordel, fordi Statsadvokaten, naar han blev spurgt af Tyskerne, lettere
kunde henvise til, at han ikke havde Enkeltheder præsent, ikke kendte Undersøgel
sens nuværende Stade og lign. Da VicepoIitiinspektør Himmelstrup nu udenfor
Storkøbenhavn overtog Ledelsen af Undersøgelsen i disse Drabssager, bestemte
Statsadvokaten for særlige Anliggender ved Cirkulæreskrivelse af 22. Februar 19442

) ,

der vedlægges som Bilag 19, at Meldinger om begaaede Sabotagehandlinger vest for
Storebælt fremtidig skulde afgives til Ordenspolitikommandoen i Aarhus. I Stor
københavn samledes Drabssagerne hos Københavns Opdagelsespoliti.

Mens Statsadvokatens Virksomhed, som det fremgaar af det anførte, paa
flere Punkter" væsentlig blev indsktænket, tiltog paa den anden Side i betydeligt
Omfang hans »Forsorgsvirksomhede i de Tilfælde, hvor danske Borgere blev an
holdt af det tyske Politi. Allerede før 29. August 1943 havde en væsentlig Del af
Statsadvokatens Virksomhed bestaaet i at følge de danske Statsborgere, der for
kortere eller længere Tid kom i tysk Fængsel, og opnaa Lempelser for disse samt
søge at faa dem bragt ind under dansk Jurisdiktion. Det sidste var efter 29. August
1943 kun i meget begrænset Omfang muligt, men samtidig medførte det tyske Po
litis Aktivitet saa mange Anholdelser, at alene Arbejdet med at følge de enkeltes
Skæbne, registrere deres Opholdssted, give Meddelelser til de paarørende om, hvor
vidt deres Slægtninge var anholdt, hvor de var anbragt, og hvordan Sagen stod,
samt med at rette Henvendelse til de tyske Myndigheder om Løsladelse, først og frem
mest af Syge, mindreaarige og Kvinder, om Ekstraforplejning, Sygekost og Hospi
talsindlæggelse, Frigivelse af beslaglagte Effekter eller Virksomheder o.S.V., var
forbundet med et meget betydeligt Arbejde, ikke mindst fordi det var vanskeligt at
faa de fornødne Oplysninger. Fra tysk Side var man ikke meget villig til at give
dem og slet ikke paa skriftlig Forespørgsel, hvorfor praktisk talt alle Oplysninger
maatte søges ved mundtlig Forhandling. Det lykkedes dog efter nogle Maaneders
Forløb at opnaa daglige Lister fra det tyske Sikkerhedspoliti med Navnene paa de
anholdte og en nødtørftig Angivelse af Sigtelsen, der dog ofte kun lød paa »illegale

1) A. nr. 101. 2) A. nr. 102.
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Tåtigkeit«1). Disse Lister maatte man naturligvis love at holde strengt fortrolige,
men Oplysningerne kom dog ud til Anvendelse, for saa vidt som de blev meddelt
de Imarørende og ogsaa til andre særlig interesserede.

Statsadvokaten søgte i et Antal Tilfælde, navnlig vedrørende Standretsdorn
me, at opnaa Genoptagelse eller Benaadning i Tilfælde, hvor de afsagte Domme var
særlig strenge, og opnaaede virkelig dette i en Del Tilfælde. Det lykkedes ogsaa i
nogle enkelte Tilfælde at opnaa Benaadning i Tilfælde, hvor Dødsstraf var afsagt.

Inden man opnaaede den Ordning, hvorefter Statsadvokaten modtog Anhol
delseslister fra tysk Side, var det helt tilfældigt og udelukkende afhængigt af, om
de paarørende rettede Henvendelse til Politimyndighederne, om en Anholdelse blev
disse bekendt. Statsadvokaten udsendte derfor Cirkulæreskrivelse af 16. Februar
19442

) , vedlagt som Bilag 20, og anmodede om Indberetning om samtlige foretagne
Anholdelser paa en særlig Rapportblanket for saaledes at have et Grundlag for at
rette Henvendelse til de tyske Myndigheder om Løsladelse eller Lempelser i alle saa
danne Tilfælde, hvor der skønnedes at være Mulighed derfor. Nærmere Oplysninger
fra tysk Side om de i hvert enkelt Tilfælde foreliggende Sigtelser samt Lempelser
eller eventuelt Løsladelser kunde overhovedet kun opnaas ved personlig Forhand
ling med det tyske Sikkerhedspolitis Ledere, og Arbejdet med at skaffe disse Op
lysninger kunde derfor ikke overkommes af Statsadvokaten alene. Som Følge heraf
blev fra 1. November 1943 Politikommissær Wolf konstitueret som Politiinspektør
med det Formaal at histaa Statsadvokaten i dennes Forhandlinger med Tyskerne.

Fra 19. Februar 1944 at regne konstitueredes Politikommissær hos Rigs
politichefen Thorkild Jacobsen som Politiinspektør med Virksomhed i Jylland, hvor
han paa Statsadvokatens Vegne skulde føre tilsvarende Forhandlinger med de lo
kale tyske Politimyndigbeder der. Om denne Ordning blev Oplysning givet ved Stats
advokatens Cirkulæreskrivelse af 4. Marts 19443) , Bilag 21.

Ogsaa i de til Tyskland deporteredes Forhold søgte Statsadvokaten at opnaa
Lempelser, særlig at faa nogle af dem løsladt. Dette sidste val' dog meget vanske
ligt. De principielle Forhandlinger om Hjemsendelse af samtlige de løsladte førtes
af Udenrigsministeriet. Da Statsadvokaten ved Forhandlinger med det tyske Sik
kerhedapoliti havde, faaet den Opfattelse, at der vilde være Mulighed for at opnaa
Hjemsendelse af nogle af de deporterede i særligt paatrængende Tilfælde, maatte
han paatage sig den særlig vanskelige og ansvarsfulde Opgave at gennemgaa de
Oplysninger, man sad inde med om de deporterede - væsentlig Oplysninger, der af
Statsadvokaten var tilvejebragt gennem Politiet - med Henblik paa at fremdrage
visse, som man i særlig Grad vilde anbefale til Løsladelse. Man fremdrog her sær
lig Kvinder, ganske unge, gamle og syge. Ved Forhandling med det tyske Sikker
hedspoliti opnaaede man Tilsagn om, at man vilde forsøge at faa 25 nærmere an
givne danske Statsborgere fra de tyske Interneringslejre løsladt og ført tilbage til
Danmark. Imidlertid meddelte den tyske Kriminalrat Hermansen den 24. August
1944, at Planen var stødt paa Modstand fra Lejrkommandanterne. idet disse paa
beraabte sig, at de ikke kunde undvære en eneste Mand, naar det Lejrene paalagte
Arbejde for den tyske Krigsindustri skulde udføres paa forsvarlig Maade. Doven
siepen havde henvendt sig til Chefen for det tyske Sikkerhedspoliti Kaltenbrunner
og under Henvisning til det overfor de danske Myndigheder givne Løfte anmodet
ham om at foranledige de 25 løsladt og ført tilbage til Danmark; Udsigterne for

1) I Oversættelse: »illegal Virksornhed«. 2) A. nr. 400. 3) A. nr. 403,
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deres Tilbageførelse skulde saaledes nu være gode. Det naaedes dog ikke inden 19.
September 1944 og blev formentlig overhovedet ikke til noget.

Efter Oprettelsen af en SS- und Polizeigericht optog Udenrigsministeriet
over for Pancke Spørgsmaalet om Beskikkelse af danske Forsvarere for danske
Statsborgere, der blev tiltalt ved denn'e Ret. Fra tysk Side stillede man sig i Prin
cippet forstaaende heroverfor; man ønskede en Liste over 10 Sagførere, der var
villige til at paatage sig Forsvarerhvervet for tysk Krigsret og maatte anses for
egnede og kunde godkendes fra tysk Side. Ordningen blev dog aldrig prøvet i Prak
sis, idet SS- und Polizeigericht blev ophævet, inden Ordningen var godkendt fra
Tyskland. I de Sager, der behandledes ved Retten, opnaaedes der dog ved Forhand
ling i de enkelte Tilfælde Tilladelse til Beskikkelse af dansk Forsvarer.

Som et Led i sin Virksomhed for at lette de fængsledes og interneredes Kaar
optog Statsadvokaten ogsaa paa Foranledning af Sundhedsstyrelsen 'over for Pan
cke Sporgsmaalet om Adgang til fra dansk Side at foretage Tuberkuloseundersø
gelse og Calmettevaccinering af Personer i tyske Fængsler. Spørgsmaalet havde
tidligere forgæves været rejst af Udenrigsministeriet, og heller ikke af Statsadvo
katens Bestræbelser kom der noget Resultat.

Derimod var det efter Statsadvokatens Opfordring og ved hans Mellemkomst,
at Overlæge Mogens Fenger paatog sig og fik Adgang til at tilse de danske Fanger
i Vestre Fængsels tyske Afdeling, efter at den tidligere af Øjenlæge Steffen Lund
udfoldede Virksomhed i denne Retning var bragt til Ophør VE'd hans Anholdelse.

Som i tidligere Perioder var Statsadvokaten stadig Kontakten til de tyske
Myndigheder og deltog derfor i talrige Forhandlinger om almindelige Spørgsmaal
ogsaa uden for sit eget Omraade, modtog Besked til Videregiveise til andre Myndig
heder O.S.v. Meddelelser om skærpede Forholdsregler i den ene eller anden Anled
ning blev undertiden rettet til Justitsministeriet, men undertiden ogsaa til Stats
advokaten, saaledes da der efter Forevisning af illegale Film i nogle københavnske
Biografer i April Maaned 1944 blev indført skærpede Forholdsregler, Lukning af
samtlige Biografer og samtidig Standsning af Ind- og Udrejse til Sverige. Sam
tidig med disse Forholdsregler skete der iøvrigt det, at man fra tysk Side inddrog
den daglige Liste over Anholdelser fra og med den følgende Dag, og at de tyske
Politiledere fik Besked om ikke at maatte give nogen Meddelelser til Statsadvo
katens Repræsentant, Politiinspektør Wolf. Alle Begunstigelser for danske Arre
stanter i Vestre Fængsel, Horserødlejren m.v. blev inddraget, ligeledes Besøgstil
ladelse, Ryge- og Læsetilladelse. Underliaanden fik man oplyst, at der var Tale om
at sende 100 danske anholdte til Koncentrationslejre i Tyskland, og at en stor Del
af Sabotørerne og andre anholdte Personer, som havde Tilknytning til Sabotage,
vilde blive henrettet. 81 danske Arrestanter, som skulde have været løsladt i Anled
ning af Hitlers Fødselsdag, vilde ikke blive løsladt, og 21 danske Statsborgere, som
sad i tyske Koncentrationslejre, og som efter Forhandlinger med Statsadvokatens
Afdeling skulde have været ført tilbage til Danmark og eventuelt løsladt, vilde mu
ligvis ikke komme tilbage. Det var fra den tyske Værnemagts Side der var krævet
kraftige Modforholdsregler mod de seneste Dages Begivenheder, nemlig de mod
tyske Soldater rettede Angreb. Efter nogen Tids Forløb kom Forholdene dog tilbage
i deres tidligere Leje.

Statsadvokatens mere almindelige Forhandlinger rnaatte i Reglen være af
rent henholdende Art. Et Resultat kom der derimod ud af Forhandlingerne vedrø-
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rende Helningslinier for det danske Politis Beføjelser over for Medlemmer af den
tyske Værnemagt. Dette Spørgsmaal var blevet rejst over for Statsadvokaten af .
Krigsrettens Leder allerede i Januar 1943. Det var dengang blevet meddelt Krigs
retten efter Aftale med Justitsministeriet, at Sagen maatte rejses gennem Uden
rigsministeriet. Spørgsmaalet blev nu rejst paany fra tysk Side, og der blev forelagt
et færdigt Udkast') til Overenskomst med den danske »Regierunge vedrørende Poli
tiets Ret til Anholdelse m.v. Der forelaa paa dette Omraade en Aftale, der var
truffet i sin Tid samtidig med Forhandlingerne om Ørumloven, og som var fast
lagt i et fortroligt Cirkulære af 8. Februar 19412

) . De Regler, der nu blev foreslaaet,
kunde drøftes af de Politirepræsentanter, der deltog i Politiforhandlingerne. Ud
kastet var denne Gang fremsendt direkte til Justitsministeriet. Dets Formulering
var paa visse Punkter en Forbedring og var bl. a. tænkt at skulle give en videre
gaaende Adgang til Indgriben over for berusede Soldater. Man søgte fra dansk
Side ved Forhandling at opnaa visse Forbedringer set ud fra et dansk Synspunkt,
men det viste sig hurtigt, at der ikke var nogen Mulighed for Ændring af selve
Overenskomsten, der var godkendt af Overkommandoen. Visse Værnemagtsdele,
navnlig Marinen, var utilfredse og mente, at Politiets Beføjelser var altfor vidt
gaaende; saafremt der blev Tale om Ændringer, vilde de springe fra. Resultatet
blev Justitsministeriets Cirkulære af 14. Januar 1944 til Politidirektøren i Koben
havn og Politimestrene") om Retningslinier for det danske Politis Beføjelser 'Over for
Medlemmer af den tyske Værnemagt og Personer, som staar i dennes Tjeneste. Skønt
man naturligvis fra dansk Side kunde have ønsket Politiet endnu videre gaaende Be
føjelser, var de givne Retningslinier faktisk Udtryk for mere vidtgaaende Indrømmel
ser fra tysk Side over for det danske Politi, end der var givet Politiet i noget andet af
Tyskland besat Land.

I Forbindelse med Statsadvokatens Forhandlinger angaaende konkrete Færd
selsager førtes ogsaa mere generelle Forhandlinger, derunder vedrørende Behand
lingen af Paakørselssager, hvori O.T.-Vogne -var impliceret. Om Resultatet heraf
henvises til Statsadvokatens Cirkulære af 11. Marts 19434) , vedlagt som Bilag 22.

Iøvrigt belyses Statsadvokatens Virksomhed i denne Periode paa forskellig
Maade gennem Omtalen af de konkrete Sager nedenfor i Afsnit IV.

Bedst belyses maaske Statsadvokatens Virksomhed af nogle Tal. Tager man
Journalen for de købenliavnske Sager, i hvilke nogen har været sigtet, viser det sig,
at der fra 27. August 1943 til 27. August 1944 er registreret 375 Sager med ialt
576 Sigtede. livorledes disse Sigtede fordelte sig efter Sigtelsens Indhold og den
trufne Afgørelse eller stedfundne Behandling af Sagen fremgaar af følgende Skema:

l) A. nr. 90. 2) A. nr. 183. 3) A. nr. 201. 4) A. nr. 202.
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Forhold

Fornærmelse, Derhonstration
Illegal Udrejse .
Illegal Indrejse .
Hjælp til tysk Desertør .
R. A. F.-Mærket .
Illegal Brevbefordring .
Ulovlig Fotografering .
Ulovlig Vaabenbesiddelse .
Strl. § 260. Trusel m. Pistol
Strl. § 165. Tlf.bomber .
Berigelsesforbrydelser .
Tyveri af Vaaben .
Sabotage o. l. .
Kommunistisk Virksomhed .
Illegale Blade .
Hærværk .
Vold (§ 244-45) ' " ' .'
Medd. i Manddrab .
Sabotagevagtloven .
Andre .

lait ' " .

108 12 I 3 I 4 I 23 l I » » » l) I l) » 151
I J I

106 15 2 I 3 3 68 6 » » l) » I » 203

» 41 2 l » I 4 2 I » » » » » I l) 12
» l » l) » 2 1» 1) 1» » » 1 l) 3

\ ~ : I :: I ~ :: :: :: I : I :I :: :I l~
l l , » l) 5 » » I » » l) » I » 7
6 3 l) I l l l ». » I) ' l) » l) 12
2 2 » 1» » » l) » 1» » » /» 4

l) 2 » I » » 4 4 » » l) » l) 10
28 4 l I l 2 9 5 2 » » l) » 52
l 3 l) l) » » 1 l l) » l) 11) 1 » ' 5

: :1:1~ : ~ ,~ ~ I: : · : ~
9 l I » » l 2 l) l) l) I » l) » 13
7 3 1» l) l » l) » 1 » 1» » 1) 1 11
9 » » » I 4 4 I l l I » I » l) l) 19
l l l) 3 » » l) » » »1 » 1 » 1 5

» » 13 » l) » » » » 1» » 1» 3

131 5 [1 l 3 I l » » » l) I l) l) 24

300,64 ~-IMI~8-: 96 118'-7, 3 - 0 l-l-I- 21-5~

I denne Journal registreredes ogsaa saadanne Sager fra Provinsen, som
blev henlagt til Københavns Byret - hvilket var Sædvanen ved mere betydnings
fulde Sager, navnlig Sabotagesager, indenfor Statsadvokatens Omraade.

Ikke alle Sager, der blev afgivet til den ordinære Anklagemyndighed, var
forinden registreret hos Statsadvokaten for særlige Anliggender.
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IV.

De givne Retningsliniers Gennemførelse i Praksis og Afvigelser derfra.

I det følgende skal med Udgangspunkt i Overenskomstudkastet af 2. Okto
ber 1943 ,(foran S. 333) foretages en Gennemgang af Praksis med Hensyn til Efter
forskning og Paatale inden for de forskellige Grupper af Sager.

Udkastets Punkt 1 og 2 giver ikke Anledning til Bemærkninger. Paa Over
gangen til Gruppe 3 staar Overtrædelser af Fremmedloven ved Forsøg paa ulovlig
Udrejse. Under de givne Forhold var det en Handling, som var rettet mod tyske
Interesser; fra tysk Side "ar man imidlertid indstillet paa, at disse Overtrædelser
vedblivende skulde paadømmes ved dansk Domstol, og man vilde paa den anden
Side foreløbig ikke gaa med til den fra dansk Side ønskede Nedlæggelse af den
danske Kystbevogtning. Som Forholdene udviklede sig, viste det sig at være j dansk
Interesse at bevare Kystbevogtningen paa danske Hænder. Mange kom igennem

)

den danske Kystbevogtnings ikke særlig fintmaskede Net. Men en Del blev ogsaa
anholdt, enten af dansk eller af tysk Politi, i Begreb med Udrejse, eller eventuelt
naar de mere eller mindre frivillig vendte tilbage hertil over Sundet. I begge Til
fælde blev de normalt afleveret til Statsadvokatens Afdeling, og der blev rejst Til
tale imod dem. Det hændte, at de efter at være løsladt forsvandt til Sverige og føl
gelig ikke mødte ved Sagens Foretagelse i Retten, men i de fleste Tilfælde blev Sagen
paadømt. Straffen varierede gerne fra 30 Dages til 4 Maaneders Hæfte eller Fæng
sel. I Tiden op mod Aktionen mod de danske Jøder blev ikke helt faa danske Bor
gere af jødisk Afstamning indbragt i Forbindelse med Flugtforsøg. Ogsaa de blev
sat under Tiltale og dømt. De blev - i Overensstemmelse med sædvanlig Praksis 
fængslet under Sagen og dennes Paadømmelse fremskyndet. Man ansaa dem for
mest sikre i Fængslet, hvor faktisk heller ingen af dem blev hentet.

Ogsaa Personer, der havde ydet Bistand ti] Flugt, blev,' naar de var anholdt
af tysk Politi, som Regel overgivet til Statsadvokatens Afdeling, for at Sagen mod
dem kunde blive behandlet ved dansk Ret, hvilke skete. I Tiden fra 2. Okt. til 21.
Okt. 1943 var ca. 50 Personer, der af det tyske Politi var anholdt for Forsøg paa
eller Medvirken til illegal Udrejse, blevet overgivet til de danske Myndigheder. Man
kom ind paa at løslade de overførte Personer straks efter endt Afhøring. Fra tysk
Side blev der imidlertid gjort Forestillinger herimod. Det var en Forudsætning,
at man gik frem efter den hidtil fulgte Praksis. Det var derfor for Afdelingens _
Bestræbelser for at holde disse Sager under dansk Jurisdiktion noget af en Kata
strofe, da Københavns Byret ved en Dom af 23. Okt. 19431

) frifandt 3 Personer, der
var anholdt af Tyskerne den 18. Oktober sigtet for Bistandsydelse til ulovlig Grænse
overskridelse, og som havde forklaret, at de i stor Stil havde været danske Jøder
behjælpelige med Udrejse fra Landet. Dommens Begrundelse var den, at den be-

l) A. nr. 80.
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gaaede Lovovertrædelse med Hjemmel i Straffelovens § 14 (Nødret) maatte være
straffri.

Den blev' af Statsadvokaten paaanket til Landsretten, der af Anklagemyndig
heden og af Justitsministeriet informeredes om, at det fra tysk Side udtrykkeligt
var tilkendegivet over for Statsadvokat Hoff, at de Varetægtsfanger, der var sigtet
for samme Forhold, ikke vilde kunne udleveres til danske Myndigheder til Paa
dømmeise ved dansk Domstol, saafremt den afsagte Byretsdom maatte blive stad
fæstet. Den 13. Dec. 1943 idømtes de tre tiltalte hver især Hæfte i 3 Maaneder. Som
Følge af Dommen') blev der af de tyske Myndigheder løsladt mindst 30 Personer, der
havde siddet saa længe, at Varetægten vilde gaa op med Straffen. Endvidere blev
der i Tiden indtil den 19. Maj til dansk Politi overført en Snes sigtede af denne
Kategori. Af de løsladte hørte sikkert langt flere end 30 til denne Kategori, men det
var fra tysk Side kun anført, at de havde været fængslet for illegal Virksomhed
uden Angivelse af dennes Art.

Undertiden slap større Vildt igennem med en Dom for Overtrædelse af
Fremmedloven, saaledes blev 4 Studenter den 15. Januar 1944 anholdt i Nyhavn
af det tyske Søpoliti. 2 af dem faldt senere som Sabotører paany i Hænderne paa
Tyskerne. De 4 Studenter blev Dagen efter overgivet til det danske Politi, skønt
deres Forklaring om, hvorledes de havde haft i Sinde at flygte til Sverige, fordi de
havde hørt Rygte om Internering af Studenter, ikke lød troværdig, og man havde
en stærk Formodning om, at de var Sabotører, rejstes der kun Tiltale for Forsøg
paa Overtrædelse af Fremmedloven, hvorfor de ved Københavns Byrets Dom af
25. Januar 1944 idømtes hver især 80 Dages Hæfte.

I Sager angaaende Spionage rettet mod Tyskland, »Zerseieunq«, Sabotage,
Bistandsydelse til Sabotører eller Spioner skulde efter Udkastet alle ' politimæssige
Skridt foretages af de tyske Myndigheder alene. Det danske Politi skulde altsaa
slet ikke virke paa disse Felter, dog med den Undtagelse at det danske Politi, hvis
det kom til Kundskab om planlagte Angreb mod den tyske Værnemagts Materiel,
skulde give Underretning til de tyske Myndigheder, og s.aafremt det traf nogen paa
fersk Gerning i Begreb med at forøve Sabotagehandlinger, skulde saadanne søges
forebygget eller hindret og Gerningsmanden søges paagrebet.

Det voldte ikke det danske Politi nogen Vanskelighed at undgaa at komme
til at virke med Hensyn til Spionage, Zersetzung og Bistandsydelse til Sabotører
eller Spioner. Derimod kunde det ikke helt undgaas, at Politiet og Statsadvokaten
kom til at virke i Sabotagesager ogsaa efter 29. August 1943. Paa dette Tidspunkt
"ar en Del Sabotører anholdt af det danske Politi. Man kunde ikke risikere at løs
lade dem, og Alternativet var da at arbejde videre med Sagerne og søge dem frem
met saa vidt muligt ved dansk Domstol. Den Omstændighed at nogle for Sabotage
medvirken sigtede Personer, der havde siddet i tysk Varetægtsfængsel, den 30.
August 1943 blev overgivet det danske Politi, gav god Grund til at tro, at dette kunde
lade sig gøre ogsaa under de ændrede Forhold. Det lykkedes i nogle Tilfælde, i andre
Tilfælde maatte man bøje sig for tysk Krav om deres Udlevering. De fleste af disse
sidstnævnte Tilfælde er omtalt i Redegørelse II, Afsnit HIt), enkelte omtales i
Fremstillingen nedenfor, der iøvrigt omfatter ikke tidligere omtalt Virksomhed

l) A. nr. 80. 2) Se s åledes 1. c. s. 290 (Henry Jacobsen, Holbæksabotererne) , s. 297 f.
(de unge sabotører fra Esbjerg), s. 307 (Oscar Werner), s. 311 f. (Aksel Petersen), s. 312 f.
(Vildgaard) og s. 314 f. (de unge sabotører fra Odense).
47
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ved Efterforskning og Tiltalerejsning fra dansk Side i Sabotagesager efter 29. Au
gust 1943. samt Tilfælde, i hvilke Sabotører efter tilfældigt at være løbet i Armene
paa dansk Politi maatte udleveres til Tyskerne.

At saadanne Tilfælde ikke helt kunde undgaas fulgle for saa vidt af Ud
kastet, hvorefter Sabotører antruffet paa fersk Gerning skulde søges paagrebet,
men var navnlig en Følge af, at det undertiden var vanskeligt eller umuligt at
skelne Sabotører fra Tyve, Røvere eller andre Ugerningsmænd, som Politiet selv
følgelig maatte gribe ind overfor. Dertil kom naturligvis i den første Tid efter
29. August 1943, indtil Retningslinierne blev kendt, en vis Usikkerhed hos Politiet
udover Landet.

I Redegørelse II, S. 315 f., er det omtalt, at der den 7. August 1943 blev
anholdt en ældre Mand, Rlch, i Esbjerg sigtet for Sabotage, og at' denne senere
af en tysk Krigsret idømtes 2 Aars Tugthus. Det er endvidere omtalt, at der med
Udgangspunkt i denne Anholdelse efter 29. August blev foretaget flere Anholdelser
først af det danske senere af det tyske Politi. Sammenhængen hermed er følgende :
Rich havde til det danske Politi forklaret, at 3 Mænd, hvis Bopæle han ikke kendte,
havde holdt til hos ham. Han kendte kun deres Fornavne og vidste, at de beskæf
tigede sig med Sabotage. Saa indtraf den 29. August, inden en fornyet Afhøring
af ham havde fundet Sted. Den 30. August meddelte en tysk Officer, at han vilde
blive afhentet af den tyske Værnemagt. Man vilde blot forsøge en Afhøring af
ham. Paa den tyske Kommandantur blev han afhørt af 2 der stationerede tyske
Kriminalpolitimænd. Den ved denne Afhøring optagne Rapport, der blev oplæst
i Overværelse af en Overpolitibetjent fra Sikkerhedspolitiet i Esbjerg og udleveret
til denne i Genpart, indeholdt Navnet paa en medskyldig Arbejdsmand, Sigfred
Jensen. De tyske Politimænd erklærede udtrykkelig, at Sagen stadig henhørte under
de danske Myndigheder, og at disse havde Ansvaret for Efterforskningen som
hidtil; da de strafbare Forhold var begaaet før Undtagelsestilstanden, skulde Sagen
behandles ganske som tidligere lignende Sager. Kriminalpolitiet i Esbjerg anholdt
derefter den nævnte Sigfred Jensen, der indrømmede, at han sammen med en Mand,
som gik under forskellige Dæknavne, havde set Lageret af Sprængstoffer i Richs
Hus, men nægtede at have deltaget i Sabotagehandlinger. Den 31. August om Mor
genen blev Jensen uden Varsel afhentet af den tyske Værnemagt til Afhøring, og
Overbetjenten i Sikkerhedspolitiet blev paa Jensens Fora.nledning anmodet om at
komme til Stede. Ved Overbetjentens Ankomst havde Jensen aabenbart været under
kastet Afhøring. Han erklærede sig villig til at forklare alt og tilstod sig skyldig
i en Række Sabotagehandlinger, hvorhos han opgav Navnene paa 8 medskyldige.
Tyskerne erklærede sig enige i, at han skulde fremstilles i Grundlovsforhør inden
KJ. 15, idet de betragtede det som en Selvfølge, at Sagen skulde behandles af de
danske Myndigheder. Over for det danske Politi oplyste Jensen iøvrigt ligesom
Rich, at han var blevet truet med, at han vilde blive skudt, hvis han ikke fremkom
med yderligere Oplysninger. Det var blevet sagt dem, 'at hvis de aflagde fuld Til
staaelse, vilde Sagen blive behandlet og paadømt af de danske Myndigheder.

Inden yderligere Anholdelser blev foretaget, oplyste imidlertid de 2 tyske
Politimænd, der havde foretaget Afhøringerne, at Kommandanten havde i Sinde
at fremme Sagen ved tysk Standret; den tyske Standretsdommer havde dog erklæ
ret sig enig med dem i, at det ikke kunde lade sig gøre. De danske Kriminalpoliti
mænd vægrede sig imidlertid paa Grund af den tyske Optræden i Sagen ved at
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foretage yderligere Anholdelser. Under Hensyn til de Udtalelser, der var fremsat
af de tyske Politimænd og den tyske Standretsdommer, samt det Tilsagn, der var
givet de fængslede, besluttede man dog efter en Forhandling, hvori Embedets Fuld
mægtige deltog, at fortsætte med Behandlingen af Sagen ud fra den Betragtning,
at dansk Politi ikke burde afholde sig fra at deltage i Efterforskningen, da det
maatte være i Befolkningens Interesse længst muligt at bevare disse Sager for de
danske Domstole. Ved Eftersøgningen af de 8 sigtede Personer blev 6 af disse
anholdt samme Dag, 2 var forsvundet. Ved Afhøringen af de anholdte blev det
tilkendegivet dem, at der fra tysk Side var blevet givet Tilsagn om, at Sagen skulde
behandles af de danske Myndigheder, og det blev betydet dem; at de maatte aflægge
Tilstaaelse over for det danske Politi, hvis de vilde undgaa tysk Indgriben i Sagen.
De anholdte tilstod derefter Medskyld i en Række Sabotagehandlinger og blev
samme Aften paa Grund af Pladsmangel i Arresthuset overført til Kolding, hvor
de Dagen efter kom i Grundlovsforhør. Samme Dag meddelte imidlertid Komman
danten i Esbjerg Sikkerhedspolitiet der, at han havde bestemt, at Sagens videre
Behandling skulde ske ved den tyske Værnemagts Foranstaltning, og at den vilde
blive paadømt ved tysk Krigsret. Herefter erklærede hele Politipersonalet i Sikker
hedspolitiet i Esbjerg, at hvis dette blev Tilfældet, vilde de alle frasige sig deres
Stillinger, idet det vilde stride mod de fra tysk Side inden Sabotørernes Anholdelse
givne Løfter. Politimesteren meddelte Kommandanten, at han herefter ikke vilde
faa nogen Assistance fra det danske Politi med Hensyn til Anholdelse og Efter
forskningsarbejde i Sabotagesager. Kommandanten erklærede sig indforstaaet her
med. De fængslede blev sammen med flere ved tysk Foranstaltning anholdte i
samme Sag hentet og ført til København. Ved Anholdelsen af disse Personer var
næsten samtlige de i Esbjerg og Omegn begaaede Sabotagetilfælde opklaret.

I en Fortegnelse udarbejdet den 14. September 1943 af det tyske Politi,
opregnes 40 Tilfælde af Sabotagehandlinger. som de 14 i Sagen anholdte havde
gjort sig skyldige i. Den 6. akt. 1943 blev de stillet for Gericht des Befehlshabers
der deutschen Truppen in Dånemark paa Nyboder Skole. Ved Dommen, der blev
afsagt den følgende Dag, blev 2 idømt livsvarigt Tugthus, deriblandt Sigfred Jen
sen, 2: 15 Aars Tugthus, 1: 7 Aars Tugthus, 1: 4 Aars Tugthus, 1: 3 Aars Tugthus
og 3 (deriblandt Rich): 2 Aars Tugthus, 1: 1 Maaneds Fængsel, som betragtedes
udstaaet ved Varetægtsarrest. For tos Vedkommende blev Sagen, da der ved de af
dem begaaede Handlinger ikke kunde paavises Begunstigelse af Fjenden, overgivet
til den Befuldmægtigede til videre Foranstaltning. Den ene af disse blev imidlertid
med Transporten den 18. Januar 1944 uden Dom ført til Sachsenhausen. Den anden
blev den 12. November 1943 overført til dansk Fængsel, og den Befuldmægtigede
anmodede i en Skrivelse af samme Dato Statsadvokaten om at rejse Tiltale og give
ham Underretning om Udfaldet. Han havde kastet Brandbomber ind paa en Tøm
merplads i Esbjerg. Ved Københavns Byrets Dom af 22. December 1943 blev han
idømt Fængsel i 1 Aar.

Medens man fra dansk Side var meget tilfreds med, at der i denne Sag ikke
var blevet afsagt Dødsdomme, hvilket stemte med de Forestillinger, man havde
gjort fra Statsadvokatens Side over for Krigsretten under Henvisning til, at det
kunde faa vidtgaaende Konsekvenser, saafremt der blev eksekveret Dødsdom i denne
Sag, og til de tyske Politifolks Løfter, var man fra tysk militær Side meget utilfreds
og meddelte, at Sagen vilde blive genoptaget. Sagen var iøvrigt allerede draget
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frem ved en Skrivelse fra Kontorchef Herfelt af 15. September 1943 til Kanstein .
i Forbindelse med de dengang just paabegyndte Forhandlinger om Politiets For
hold efter 29. August 1943. Det fremhævedes heri, at det danske Politi havde arbej
det med Sagen i Tillid til de fra tysk Side givne Tilsagn, og at Politiet var dybt
rystet over, at samtlige anholdte Personer desuagtet var blevet afhentet og skulde
stilles for en tysk Krigsret, hvor man maatte frygte, at der kunde blive Tale om
Dødsstraf. Under Henvisning hertil anmodede man Kanstein om at gøre, hvad
der stod i hans Magt for at opnaa, at denne Sag, der jo angik Handlinger, der
var begaaet før Undtagelsestilstanden, paany blev overgivet til Paadømmelse ved
dansk Ret, og at det under alle Omstændigheder blev undgaaet, at de sigtede blev
dømt til Døden. Sagen blev da heller ikke genoptaget.

De herefter omtalte fire Tilfælde drejede sig om Sabotører anholdt føl'
29. August 1943. :

Den 31. Juli 1943 havde Politiet i Aalborg anholdt 2 Mænd, der paa Vej
hjem fra et Selskab havde klæbet Royal Air-Force Mærker op paa Trappegange.
Paa den ene af dem, W. Nielsen blev der fundet Papirer, efter hvilke det maatte
formodes, at han var en fremtrædende Person inden for illegal Virksomhed. I den
Lejlighed, hvorfra de kom, traf man Lejlighedens Indehaver og desuden Cajus
J ohansen, der var flygtet efter ved Højesterets Dom i Sagen mod De frie Danske
at være idømt 6 Aars Fængsel, jfr. Redegørelse II, Side 251. Han blev anholdt
ligesom W. Nielsen og Lejlighedens Indehaver, O. Petersen. I Lejligheden fandtes
2 maskinskrevne Vejledninger for Sabotører. W. Nielsen havde paa sig en Lomme
bog med adskillige Adresser og forskellige Papirer, hvoraf fremgik, at han havde
Forbindelse med Sabotage, bl. a. en Opskrift paa Sprængstof. Statsadvokaten blev
anmodet om Forholdsordre; Politiet i Aalborg vilde gerne have denne ubehagelige
Sag overført til København. Statsadvokaten bestemte imidlertid, at den indtil
videre maatte behandles i Aalborg. W. Nielsen forklarede, at han for en Mand
ved Navn Otto Jensen i København havde ført 4 Personer, der var efterlyste for
Sabotage eller anden illegal Virksomhed, fra Kobenhavn til Frederikshavn, hvor
fra de skulde til Sverige. Han havde endvidere lovet Otto Jensen at skaffe Oplys
ninger om, hvem der i Aalborg var i Besiddelse af Sprængstof, og forsøge at skaffe
ham noget deraf, og han havde ogsaa haft til Opgave at finde en Person, der var
egnet til at være Leder af en Sabotagegruppe. Denne Leder skulde, som det frem
gik af en maskinskrevet Seddel, have haft Instruktionen for Sabotører. Blandt de
forskellige Adresser, W. Nielsen havde paa sig, fandtes en Del Navne paa Officerer,
om hvem han opgav, at han mente, nogle af dem var sprængstofsagkyndige, som
han eventuelt skulde tale med. Noget tydede paa, at W. Nielsen havde Forbindelse
med Faldskærmsfolk, men dette nægtede han. Under sine Bestræbelser for at
komme i Forbindelse med F91k, der havde Kendskab til Sabotage og var egnede
til at blive Førere for en Sabotagegruppe i Aalborg, var han, som han fortalte,
kommet i Forbindelse med en Mand ved Navn Suhr, der blev anholdt den 4..August
1943. Denne havde et Laboratorium, hvori han eksperimenterede med Spræng
stoffer, og fra ham hidrørte forskellige Navne paa tysk orienterede Personer, der,
efter hvad han sagde; var knyttet til det tyske Efterretningsvæsen. En Film, som
O. Petersen forklarede at have faaet fra Suhr, for at han skulde give den videre
til W. Nielsen, forestillede Hangarer og andre Bygninger paa Flyveplads Vest og
et Generalstabskort over Flyveplads Vest, hvor Suhr havde været ansat. Politi-
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mesteren underrettede Geheime Feldpolizei i Aalborg om det passerede og an
modede samtidig paany Statsadvokaten om, at Sagen maatte blive overtaget af
dennes Afdeling og Arrestanterne ført til København; Statsadvokaten overgav den
imidlertid til Personale fra Rigspolitichefen med en Besked om, at Sagen maatte
behandles i Provinsen. En resultatløs Undersøgelsø blev foretaget i København
for at finde frem til den omtalte Otto Jensen af to Kriminalbetjente fra Statsadvo
katens Afdeling ved Henvendelse til' de Beværtninger, hvor W. Nielsen skulde have
truffet ham. Den 22. August 1943 blev W. Nielsen befriet sammen med Faldskærms
manden Edvard Brun af bevæbnede Mænd fra Arresten i Aalborg, jfr. Redegørelse
II, Side 265. Cajus Johansen var ført til København til Afsoning, Suhr og O. Peter
sen sad stadig fængslede, og der fremkom fra Politimesteren Indstilling om paa det
foreliggende Grundlag at rejse Tiltale imod dem for Overtrædelse af Lov Nr. 14
af 18. Januar 1941 § 3, Nr. 3. Imidlertid krævede Krigsretten dem udleveret i
Skrivelse af 6. Oktober 1943; Kravet blev imødekommet under Protest den 9. Okto
ber. Suhr blev i Juni 1944 ved tysk Krigsret idømt 21/2 Aars Tugthus. O. Petersen
blev løsladt den 18. Juni 1944. Han var blevet idømt 10 Maaneders Fængsel ved
tysk Ret, som imidlertid ansaas som udstaaet ved Varetægtsfængsel. W. Nielsen
blev iøvrigt anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti den 23. Maj 1944 og indsat i
Vestre Fængsel sigtet for Vaabenbesiddelse. Herfra overførtes han den 29. Juli
1944 til Horserød. Det synes, som om Tyskerne ikke har konstateret, at han var
identisk med den i sin Tid fra Aalborg Arrest undvegne.

Den 7. Juni 1943 meddelte Værnemagtskommandanturen i Horsens til
Politiet sammesteds, at der i en nærmere betegnet Lejlighed i Horsens blev frem
stillet et kommunistisk Skrift, og at flere Personer i Øjeblikket var samlet der i
Færd med at skrive paa Maskine. Meddelelsen hidrørte fra en Person, der havde
henvendt sig paa Kasernen i den Anledning. Politiet indfandt sig i den angivne
Lejlighed; der blev ikke svaret paa Banken, skønt det blev tilkendegivet, at Døren
vilde blive sprængt, hvis der ikke blev aabnet omgaaende. Omsider blev dog Døren
lukket op. En Mand, der var sprunget ud gennem Vinduet, blev grebet af en uden
for posteret Vagt. Den Kvinde, der boede i Lejligheden, var gift med en af de i
Horserød internerede Kommunister. Den paagrebne Mandsperson, der ikke vilde
opgive, hvem han var, og som var i Besiddelse af et falsk Legitimationskort, blev
identificeret som F. C. Nielsen, der var eftersøgt til Internering i Medfør af Justits
ministeriets Resolution af 1. November 1942. I Lejligheden fandtes en Duplikator,
og det konstateredes, at der var fremstillet Eksemplarer af »Fi'it Danmark«. End
videre fandtes der forskellige andre illegale Skrifter og forskellige Sprængstoffer
og Sabotageværktøj af engelsk Oprindelse. Lejlighedens Indehaverske, der erklæ
rede, at hun ikke havde vidst noget om, at F. C. Nielsen var i Besiddelse af Sabo
tageværktøj eller var eftersøgt, blev ved Dom af 20. Juli 1943, afsagt af Retten
for Horsens Købstad m. v., idømt Fængsel i 4 Maaneder i Medfør af Lov Nr. 388
af 22. Juli 1940 for at have ladet Lejligheden benytte til at fremstille illegale Blade.
Den 23. August 1943 indstillede Statsadvokaten til Justitsministeriet, at der rejstes
Tiltale imod Nielsen for Overtrædelse af Kommunistloven og Lov Nr. 388 af 22.
Juli 1940, samt for Overtrædelse af Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 § 3, Nr. 2-3,
i Anledning af, at han i Sabotageøjemed havde været i Besiddelse af forskellige
Sprængstoffer m. v. af engelsk Oprindelse. Han havde over for Politiet nægtet at
have haft til Hensigt at begaa Sabotage eller at have forøvet Sabotagehandlinger.
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Samtidig havde Statsadvokaten spurgt den tyske Krigsret, om den var enig i, at
Sagen blev paadømt ved dansk Domstol. Ved Skrivelse af 17. September 191~3

krævede Krigsretten' imidlertid baade F. C. Nielsen og den paagæIelende Kvinde
udleveret til den tyske Afdeling af Vestre Fængsel. Statsadvokaten fik dog Krigs
retten til at frafalde Kravet, for saa vidt angik Kvinden, hvis Sag allerede var
paadømt, mens det derimod blev fastholdt, for saa vidt angik F. C. Nielsen. Denne
blev derefter under Protest udleveret fra Statsfængslet i Nyborg. Den 14. Oktober
1943 blev han ved den tyske Krigsret i København idømt 5 Aars Tugthus, eler
kom til Afsoning i Tyskland.

En ung Kvinde, Dagny Olsen, der var anholdt den 13. Juli 1943 og havde
tilstaaet at have stukket Ild paa to Jernbanevogne belæsset med Hø tilhørende den
tyske Værnemagt, blev efter Justitsministeriets Bestemmelse af 16. September 1943
sat under Tiltale og ved Dom afsagt af Retten i Varde den 26. Oktober 1943 idømt
6 Maaneders Fængsel.

To unge Mennesker, der af Kriminalpolitiet i Skive var fængslede den 28.
August, sigtet for Sabotage begaaet den 27. August, blev den 3. Oktober 1943 krævet
afleveret i Viborg, hvor de skulde fremstilles for Standret. Politimesteren svarede
efter Aftale med Statsadvokaten for særlige Anliggender, at der forhandledes om
Sagen i København, og protesterede imod Udleveringen under Henvisning til, at
Sabotagen var begaaet før Undtagelsestilstandens Ikrafttræden, og at 'Sagen var
opklaret af det danske Politi. De paagældende vilde i hvert Fald ikke blive bragt
til Viborg ved Politiets Foranstaltning. De to unge Mennesker blev derefter af
bentet af Tyskerne den 4. Oktober og ført til Viborg, hvor de blev indsat i dansk
Arrest. Der blev givet Tilladelse til, at Politimesteren mødte i Standretten den
følgende Dag. Her blev de idømt henholdsvis 9 og 6 Maaneders Fængsel; Politi
mesteren fungerede som Forsvarer.

Den i Overgangstiden, indtil de nye Retningslinier blev kendt, herskende
Uklarhed maa det tilskrives, at Politiet i Svendborg, efter at Tyskerne havde an
holdt en Person som sigtet for Sabotage, efter tysk Anmodning anholdt 3 andre,
der ligeledes sigtedes for Beskadigelse af tyske Telefonledninger. De blev krævet
udleveret til Tyskerne, men af disse løsladt af Mangel paa Bevis efter faa Dages
Forløb. Justitsministeriet, der blev opmærksom paa Sagen gen~em Rigspoliti
chefens Situationsmeldinger, gjorde telefonisk Politimesteren bekendt med, at han
fremtidig maatte forelægge saadanne Sager for Justitsministeriet eller Statsadvo
katen for særlige Anliggender..

Politiets Anholdelse af Typograflærlingen F. Klitgaard, der fik svære Føl
ger, er et Eksempel paa, at det kunde være vanskeligt for en Politimand
tilstrækkelig hurtigt - i 'et Nu - at gøre sig klart, om der forelaa et Forhold,
Politiet burde blande sig i eller lade ligge, særlig vanskeligt paa et 'I'idspunkt, hvor
de nye Retningslinier endnu næppe var blevet klare for den unge Politimand, der
ikke gennem sin Tjeneste havde været i nærmere Forbindelse med Sabotagesager
o.lign. og derfor paa Forhaand stod ret fremmed overfor det Sæt af Problemer,
som han nu pludselig blev kastet ind i. I hvert Fald var de nye Retningslinier
paa dette Tidspunkt ikke »gaaet i Blodet- paa en saadan Maade, at det kunde
ventes, at den automatiske Reaktion over for en pludselig Begivenhed af ekseep
tionel Karakter skulde stemme med dem.

Klitgaard kom den 15. September 1943 Kl. ca. 18 cyklende ad den sydlige
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Cyklesti paa Skanderborg Landevej ind mod Viby, da der pludselig opstod heftig
Brand i en Pakke paa Cyklens Bagagebærer, ligesom der skete flere mindre
Eksplosioner. Han efterlod Cyklen paa Vestre Kongevej og løb fra Stedet med
førende en Skuldertaske af Lærred, som han først havde kastet fra sig, men igen
havde samlet op og taget med sig. En civil Reservebetjent, der sammen med sin
Hustru spadserede paa Vestre Kongevej, fandt hans Adfærd mistænkelig, satte
efter ham paa en Cykle og paagreb ham. Ved Visitationen fandtes i Lærredstasken
bl. a. Sprængladninger, Tidsblyanter, et Par Gummihandsker, en Blikæske og 22
Eksemplarer af et illegalt Skrift. Han var altsaa paagrebet i en Situation, som i
hvert Fald stærkt mindede om Paagribelse paa fersk Gerning. Han blev indbragt
til Politistationen i Viby og forklarede, at han samme Dag var blevet ringet op
paa sin Arbejdsplads af en Mand, der bad ham hente to Pakker, som laa ved
en nærmere angiven Sidevej ved Ravnsbjergbakken, og aflevere dem i Garderoben
paa Aarhus Hovedbanegaard, hvilket han erklærede sig villig til. Pakken havde
han paa Cyklens Bagagebærer.

Politimesteren satte sig i telefonisk Forbindelse med Statsadvokaten for sær
lige Anliggender, der traf Bestemmelse om, at den paagældende, saafremt der ikke
kunde opnaas bindende Tilsagn om, at Sagen kunde behandles udelukkende af
dansk Politi og paadømmes ved dansk Ret, maatte overgives til Tyskerne uden
Foretagelse af Efterforskning. Dette skete herefter, idet man overfor Abwehrneben
stelle, der fik et Eksemplar af Anholdelsesrapporten, begrundede dette Standpunkt
med, at man ikke ønskede at medvirke, naar der var Mulighed for, at den anholdte
vilde blive stillet for en tysk Standret og idømt Dødsstraf.

I Forbindelse med denne Sag rettede Abwehrnebenstelle den 19. September
Henvendelse til Sikkerhedspolitiet i Aarhus og anmodede om Bistand til Identifi
cering og Opsporing af to Personer, der skulde anholdes i Sagen. Dette blev afslåaet
efter Politimesterens Instruks, hvorover man fra Abwehrnebenstelles Side blev
meget opbragt og erklærede, at det var Sabotage fra Politimesterens "Side, Politi
mesteren fastholdt imidlertid sit Standpunkt under Henvisning til Overenskomst
udkastet, som han var i Besiddelse af, og gjorde Abwehrnebenstelle bekendt
hermed. Standpunktet blev godkendt af Statsadvokaten og Justitsministeriet og
Meddelelse herom optaget i Rigspolitichefens Situationsmeldinger.

I Forbindelse med denne Anholdelse blev der foretaget en Del Anholdelser
af tyske Myndigheder, Geheim'e Feldpolizei og Ahwehrnebenstelle.

Ved to af tysk Krigsret i Aarhus den 24. November 1943 afsagte Domme
blev 14 danske Borgere dømt, heraf 7 til Døden. Blandt de domfældte var Klit
gaard, der var idømt livsvarigt Tugthus. Udenrigsministeriet gjorde over for Dr.
Best indtrængende Forestillinger om den Virkning, Dommenes Fuldbyrclelse vilde
have paa den danske Befolkning, og understregede, at det vilde bidrage til at hid
føre en Skærpelse af Holdningen og Stemningen over for Værnemagten. Paa
Departementschef Eivind Larsens Foranledning blev det af Direktør Svenningsen
fremhævet over for Dr. Best, at Opklaringen af Straffesagen mod de dømte 14
Personer kunde føres tilbage til Afhøringen af Klitgaard, der var anholdt af det
danske Politi og derefter paa Forlangende under Protest udleveret til det tyske
Politi. Man henviste til, at Opklaringen saaledes skyldtes en Aktion fra det danske
Politis Side, og at der ikke mindst under Hensyn til de foregaaende Overenskomst
forhandlinger maatte tages stærkt Hensyn dertil. Dr. Best meddelte imidlertid den
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2. December 1943, at en Benaadning ikke havde kunnet finde Sted, og at 5 af de
7 Dødsdomme samme Dag var fuldbyrdet.

Hvor der var Mulighed for at overtage Paadømmelsen af Sabotagesager,
hvad enten det var Personer, der var paagrebet af tysk eller - tilfældigt - af
dansk Politi, blev Sagen altid gennemført af Statsadvokaten ved dansk Ret, idet
J ustitsministeriet i saadanne Sager tiltraadte Indstillingen om Tiltale efter Lov
Nr. 14 af 18. Januar 1941 § 3. I Overenskomstudkastet havde man netop ladet
Muligheden herfor staa aaben, da det jo for de domfældte betød en væsentlig mil
dere Afgørelse. Det drejede sig naturligvis oftest om mindre betydelige Sager, Hær
værk og lignende, saaledes en ung Mand, der havde indrømmet under Undtagelses
tilstanden at have oversavet en Telefonpæl, der tilhørte den tyske Værnemagt, men
paastod, at han ikke havde haft Sabotagehensigt, men kun villet begaa Hærværk.
Bortset fra saadanne Smaasager var der ikke længere Tale om OverladeIse til
dansk Paadømmelse, undtagen i de Undtagelsestilfælde, hvor Gerningsmændene
var løbet i Armene paa Politiet, og hvor det lykkedes at træffe en bindende Aftale
med Tyskerne for de enkelte Tilfælde om, at de paagældende ikke vilde blive krævet
udleveret til Afhøring, men Sagen kunde behandles udelukkende af dansk Politi
og paadømmes ved dansk Domstol uden Indblanding af de tyske Myndigheder,
der dog skulde gøres bekendt med Sagens Udfald.

Et saadant Tilfælde var følgende:
Den 17. November 1943 meddelte Viceværten i Ejendommen Store Kongens

gade Nr. 77 telefonisk til Politistationen i Store Kongensgade, at han kort forinden
havde hørt, at en Rude var slaaet itu i Stueetagen imod Gaarden i Ejendommen,
og seL ~ Personer i Nærheden af Vinduet. Lidt senere havde han set, at Døren til
et derværende Motor- og Radiofirma var opbrudt og aaben. En Overbetjent med
3 Politibetjente tog i Udrykningsvogn til Stedet; i Porten traf de 3 Personer, der
forsøgte at forsvinde. De blev standset og beordret til at række Hænderne op. En
af dem havde en militær Haandbombe, som blev taget fra ham. De viste sig at
være bevæbnet med Pistoler, der ligeledes blev frataget dem. I Firmaets Lokaler
fandtes en Haandtaske, hvori laa to sorte Cylindre og 4 Moxbriketter. Ved Siden
af Tasken stod en Pakke, indsvøbt i Papir, og to Dunke med Petroleum, og en
Flaske var hældt ud over Papir og paa Gulvet ved en Reol. Statsadvokatens Af
deling blev tilkaldt og overtog de anholdte. Den tilkaldte tyske Sprængkommando
- efter 29. August 1943 fandtes ingen dansk Sprængkommando, saa man maatte
i saadanne Tilfælde tilkalde Tyskerne - konstaterede, at Tasken og Pakken inde
holdt bl. a. en Sprængbombe og en Brandbombe. Af de anholdte, Christensen,
Hjarup og Saxtorph, havde Christensen tidligere været efterlyst af det danske

. Politi, sigtet som Hovedgerningsmand til en Brandstiftelse den 7. April 1943 paa
et Snedkerværksted i Nykøbing Falster. Han havde før Brandstiftelsen en Tid som
Kommunist været interneret i Horserødlejren, men var - ligesom sin Broder 
blevet løsladt.

Efter at det gennem Forhandlinger med det tyske Sikkerhedspoliti var til
sikret, at de paagældende ikke vilde bliva krævet udleveret, men kunde dømmes
ved dansk Domstol, fortsatte Statsadvokatens Afdeling Arbejdet med Sagen, og de
tre anholdte tilstod foruden Sabotageforsøget i Store Kongensgade. og for Christen
sens Vedkommende den nævnte Brandstiftelse, en Række - deriblandt flere vel
lykkede - Sabotagehandlinger; endvidere indrømmede de, at de havde afvæbnet
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to Sabotagevagter og havde været med til den i Redegørelse II. nævnte Befrielse
af Teglers fra Set. Hans Hospital. Ved Københavns Byrets Dom af 1. Februar 1944
blev Hjarup idømt 4, Saxtorph 7 og Christensen 6 Aars Fængsel. I Dommen hed
det : lt Ved Strafudmaalingen har Retten bl. a. taget Hensyn til, at samtlige de
Tiltalte er ustraffede Personer, for hvem en Fængselsstraf selv af relativ kort
Varighed vil betyde en meget følelig Straf, til deres unge Alder samt til, at ingen
af dem kan antages at have været Hovedmand, hvortil for de Tiltalte Hjarup og
Saxtorphs Vedkommende som et faktisk meget strafskærpende og for Almenheden
kendeligt Moment kommer, at deres paabegyndte Uddannelse, hvorpaa de har ofret
betydeligt Arbejde og betydelige Omkostninger, afbrydes». Den 11. Februar 1945
undveg de alle tre fra Statsfængslet i Nyborg.

Paa lignende Maade som i sidstnævnte Tilfælde opnaaedes der Tilsagn om
dansk Behandling og Paadømmelse af en Sag vedrørende en Mand, der blev anholdt
af dansk Politi den 13. November 1943 i Nærheden af Brønshøj Torv sigtet for
umiddelbart forinden at have truet nogle Sporvejsfunktionærer med Pistol, hvis
de ikke vilde have ham med som Passager. Den paagældende havde tillige været
med til Sabotage og Vaabenrøverrer. Under Henvisning til den særlige Interesse,
Politiet havde i selv at foretage Undersøgelsen i Sagen, fordi det drejede sig om :
Røveri af Pistoler fra Politibetjente, som man ikke kunde tolerere, opnaaede man
tysk Tilsagn om, at han og eventuelle Medskyldige ikke vilde blive krævet udleveret,
men kunde dømmes ved dansk Ret. Sagen er et Eksempel, dels paa at man bestræbte
sig for at lægge Undersøgelsen i kildne Sager bort fra Statsadvokatens Afdeling,
dels paa de noget »blandedø .Sager«. E. havde arbejdet som Leder af en kommu
nistisk Gruppe, men var blevet ekskluderet som Følge af Deltagelse i et »Hold up 
over for nogle Personer, som man havde frataget Cigaretter. Han og et andet Med
lem af Gruppen, B., gik derefter over til at arbejde sammen med en vis B. S.
Nielsen, der havde Tilknytning til en Gruppe under ltDe· frie Danske«. De havde
foretaget flere Pistolrøverier fra Politimænd, men endvidere nogle Røverier og
Pengeafpresninger samt flere Tilfælde af Sabotage.

B. blev anholdt den 10. December 1943, B. S. Nielsen den 14. December
1943, Dagen efter at ha~.i beruset Tilstand havde skudt paa en tysk Soldat, der
sad paa en Bænk i Vestersøgade med en Pige; skønt de brev afhørt ogsaa om
Sabotager, de havde deltaget i, og om deres hele Færd, blev Sagen - gennem den
almindelige Anklagemyndighed - kun fremmet for saa vidt angik Røverierne,
derunder Pistolrøverier.

Det forekom, at Personer, der sad hos det danske Politi sigtet for eller til
Afsoning af Straf for almindelig »borgerlige« (upolitiske) Forbrydelser, blev krævet
udleveret til Tyskerne i Anledning af Sabotagehandlinger, de havde begaaet, men
som det danske Politi intet Kendskab havde til eller i hvert Fald ikke havde
rørt ved.

En Mand ved Navn Sørensen, der i Arresthuset i Randers afsonede en
Fængselsstraf for Overtrædelse af den normale danske Straffelovgivning, blev saa
ledes den 21. November 1943 efter Anmodning af det tyske Sikkerhedspoliti i Aar
hus og efter eget Samtykke overført til Aarhus til Vidneførsel hos de tyske Myn
digheder; det var aftalt, at han straks efter Afhøringen skulde føres tilbage til
Arresthuset. Senere samme Dag blev det fra tysk Side meddelt, at han havde til
staaet sig skyldig i Sabotage og derfor vilde blive tilbageholdt, hvilket skete mod
48
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Politimesterens heftige Protest. Den paagældende blev den 24. Nevarnher 1943 af
Feldgericht der Luftwaffe idømt livsvarigt Tugthus for Sabotage.

Den 12. December 1943 blev Ordenspolitiet paa Frederiksberg kaldt til
Howitzvej Nr. 54, Brødrene Rosendahls Plads, af private, der oplyste, at der for
mentlig blev begaaet Forsøg paa Indbrud. Da Politibetjentene i Stationens Udryk
ningsvogn kom til Stedet, viste det sig, at der var foretaget Indbrud gennem den
ene Port, og inden for Porten opholdt sig nogle Mandspersoner, der, da Politibe
tjentene kom, løb over mod Hegnet mod Jernbanelinien og sprang over dette.
Politibetjentene hentede en Hund for at eftersøge de formodede Tyve. Een af de
eftersøgte kom styrtende ud fra Passagen ved Vibe Hastrups Fabrik udover Ho
witzvej. Han blev forfulgt af en Politibetjent med Hunden, mod hvilken han
affyrede et Skud og forsøgte at springe paa en Sporvogn, men opgav dette og lod
sig afvæbne og anholde. Ogsaa den anden eftersøgte var bevæbnet med Pistol, men
lod sig anholde uden at benytte den, idet han udtalte, at han ikke vilde skyde paa
en dansk Politimand. De havde forsøgt at skaffe sig Adgang ad Køkkentrappen
i Ejendommen Howitzvej 52 ved at true med Pistol, men Kvinderne i Huset var
blevet opskræmte, og de maatte flygte. Een af de anholdte viste sig at være ansat
i Firmaet Brødrene Rosendahl; han var Formand for Flyttearbejdernes Fagfor
ening. Den anden var en Kornet, som ikke havde nogen naturlig Forbindelse med
Flyttearbejderne. Det oplystes efter Anholdelsen, at Flytteforretningen for nogen
Tid siden havde faaet en Torpedomaskine til Opbevaring for A/S Atlas, indtil den
skulde afleveres til Orlogsværftet. (Den "Var bestilt før 29. August 1943. Da den
ikke var færdig paa dette Tidspungt, blev det aftalt med Marineministeriet, at
Fabriken foreløbig beholdt den, og da Fabriken ikke havde Lagerplads, blev den
deponeret hos Rosendahl). Der forelaa altsaa en Mulighed for, at der havde været
Tale om et Forsøg paa Sabotage, men begge de anholdte forklarede, at de havde
forsøgt Tyveri fra Flytteforretningen, og der var ikke Tale om Sabotage. Imidlertid
blev der tæt ved den omtalte Maskine fundet 2 Poser indeholdende Sprængstof og
Sprængsnor, som dog ikke var sat i Forbindelse med hinanden. Statsadvokatens
Afdeling blev underrettet og overtog Sagen. Sprængstoffet blev fjernet af en til
kaldt tysk Sprængstofkommando. De to anholdte blev sat under Tiltale for Over
trædelse af Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 § 3, Nr. 3, i Anledning af, at de sammen
med en ukendt Trediemand havele indfundet sig paa Brødrene Rosendahls Plads
med 10 kg Trotyl, som de havde anbragt under den omhandlede Maskine, samt for
Overtrædelse af Vaabenloven og idømtes ved Københavns Byrets Dom af 14. Januar
1944 Fængsel i henholdsvis 1 Aar og 6 Maaneder og 1 Aar. Dommen blev paaanket,
men efter nogle Maaneders Forløb blev Anken frafaldet.

Ikke altid faldt det saa heldigt ud, naar Sabotører løb i Armene paa Politiet
ved en Udrykning.

Den 11. Oktober 1943 om Aftenen blev Politistationen i Odense alarmeret
med Meddelelse om, at der var Indbrudsforsøg paa Hunderupvej 116. Der fandtes
der et dansk Militærdepot, som nu var overtaget af den tyske Værnemagt. En
Udrykningsvogn, bemandet med 9 Politimænd, blev sendt til Stedet. Ved Ankomsten
løb nogle Personer bort. Udrykningsvognen standsede, og nogle af Politifolkene
forfulgte ele flygtende uden at indhente dem. Der blev foretaget Afspærring. Ud
rykningsvognen fortsatte mod Indkørslen. Ud fra denne kom imidlertid en Person
vogn i stærk Fart med slukkede Lanterner. Det var en Lægevogn, hvis Nummer
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kunde skelnes i Maanelyset. I stærk Fart kørte den ind imod Byen og forsvandt
uden at blive forfulgt. Politifolkene løb henimod Militærdepotet, der blev affyret
et Par Skud mod dem, som en af dem besvarede. Ved Depotet fandtes en Stige
stillet op paa et Halvtag, og en Del Militærudrustning var bragt ned i Gaarden.
Paa Halvtaget blev antruffet to bevæbnede unge Mennesker, der blev anholdt,
senere anholdtes en 3. Mand, der blev truffet ved Gerningsstedet, Der fandtes
Haandgranater af engelsk Oprindelse i en Trillebør i Gaarden. De anholdte førtes
til Politistationen, men blev ikke afhørt, hvorimod man begærede Forholdsordre
med Hensyn til, om Undersøgelsen skulde foretages af det danske Politi; den tyske
Værnemagt var endnu ikke underrettet. Rigspolitichefen svarede efter Samraad
med Statsadvokaten for særlige Anliggender, at den tyske Værnemagt maatte
underrettes om det passerede, og om at videre Efterforskning og Undersøgelse ikke
vilde blive foretaget af dansk Politi, da det drejede sig om Forsøg paa Sabotage
eller Tyveri fra et fra den tyske Værnemagt overtaget dansk Militærdepot. De paa
gældende blev derefter samme Dag efter Forlangende udleveret til tysk Varetægts
fængsel, og de blev den 23. November 1943 sendt til Koncentrationslejr i Tyskland.

Politiet stiftede ogsaa Bekendtskab med »falske Sabotørerc og maatte ved
saadanne Lejligheder som overhovedet altid regne med Muligheden af, at der forelaa
Provokation fra tysk Side. Den 16. December 1943 meldte en Person i tysk Sol
dateruniform sig til Politiet og angav, at han var dansk Sabotør. Han angav, at
han havde faaet Uniformen af nogle ubekendte Sabotører i en underjordisk Nød
tørftsanstalt. Uniformen blev - da Historien lød lidt utroværdig - afleveret til
det tyske Sikkerhedspoliti med Forklaring, og han blev derfor krævet udleveret til
Afhøring, idet Tyskerne gik ud fra, at han var Desertør. Det viste sig, at han havde
Uniformen fra en tysk Desertør, der befandt sig i Vestre Fængsel. Hans Historier
om Sabotører troede Tyskerne ikke paa, og han blev derfor efter Begæring leveret
tilbage til Statsadvokatens Afdeling den 7. Januar 1944 og den 13. Marts 1944 ved
Københavns Byret idømt Straf for Overtrædelse af Fremmedloven og et Par mindre
Berigelsesforbrydelser.

Det hændte ogsaa, at Folk, der var anholdt for Berigelsesforbrydelser,
Røverier, ulovlig Vaabenbesiddelse eller lign., forklarede Politiet, at de i Virkelig
heden var illegale, og at enten den Handling, de var sigtet for, havde illegale
Formaal, eller at de tillige havde begaaet Sabotagehandlinger. Trods den Risiko,
der kunde være forbundet dermed, lod Politiet dem normalt forstaa, at de skulde
tie stille dermed, og holdt sig alene- til de foreliggende »horgerlige- Forbrydelser
eller til disse som »borgerlige« Forbrydelser. Der kom derfor ikke til at foreligge
noget om Sabotagehandlingerne i Akterne, og Sagerne kom løvrigt normalt slet ikke
frem til Statsadvokaten for særlige Anliggender. Skete det, blev de i hvert Fald
dirigeret over til den normale Anklagemyndighed. Et Eksempel herpaa skal
anføres:

En Mand, der i Midten af Eebruar 1944 blev anholdt i Nykøbing Falster
sigtet for Tyveri, tilstod sig over for Kriminalpolitiet der skyldig deri og svarede
paa det rutinemæssigt stillede Spørgsmaal, om han havde forøvet andet ulovligt,
at han havde forøvet en hel Del andre Tyverier og Sabotager. Efter at være blevet
afhørt om Tyverierne blev han udspurgt om Sabotagehandlingerne og tilstod sig
skyldig i en Række forskellige Sabotagehandlinger, hvorom han gaven ret ud
førlig Forklaring. Han blev ført til København og Sagen overgivet til Statsarivo-
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katen for særlige Anliggender. Her blev han paany afhørt og forklarede, at han
oprindelig havde sagt for Spøg, at det drejede sig om Sabotage. Han kedede sig
og mente, at han ved en Tilstaaelse kunde faa Lejlighed til at blive fremstillet og
faa en Cigaret og en Kop Kaffe. Iøvrigt erklærede han, at han havde en fri
Fantasi, den løb undertiden lidt af med ham. At han havde kunnet give temmelig
gode Oplysninger om Lokaliteterne ved en Del af de Steder, hvor Sabotageband-.
linger var forøvet, skyldtes, at han med en Cirkusvogn havde været i Nærheden.
I Rapporten dvælede man særlig ved de Uoverensstemmelser, der kunde konstateres
mellem Forklaringerne og visse af Sabotagehandlingerne, uden iøvrigt at gaa nøjere
ind paa Forklaringerne, og man tog hans Forklaring om, at det var pure Opspind,
at han havde været med til disse Sabotagehandlinger, for gode Varer. Den 18. Marts
1944 blev Arrestanten og Sagens Akter tilbagesendt Politimesteren i Nykøbing Fal
ster med Bemærkning, at der ikke vilde være at foretage videre, for saa vidt angik
Sigtelsen for Sabotage, og Anmodning om, at Sagen iøvrigt, for saa vidt angik de
begaaede Tyverier, maatte blive forelagt den ordinære Anklagemyndighed.

Den foranstaaende Fremstilling, der særlig fremdrager Afvigelserne fra de
givne Retningslinier, giver næppe tilstrækkeligt Indtryk af, i hvor stort Omfang
disse faktisk blev fulgt. I Rigspolitichefens Situationsmeldinger foreligger en rig
holdig Kasuistik, der viser, hvor ofte man afslog fra tysk Side stillede Krav til
Politiet om Medvirken i Sabotagesager. En Gennemgang af disse mange Enkelt
tilfælde forbyder Pladshensyn. I den af Rigspolitichefen udarbejdede Oversigt over
Meddelelser af principiel Betydning i de udsendte Situationsmeldinger er -Nægtet
••••••.• c den hyppigste Indledning i Afsnittet om -Bistand i tyske Straffesager-e.
Hovedlinien var slaaet fast i følgende Tekst:

»Statsadvckaten for særlige Anliggender og Justitsministeriet er enige i Næg
telse af Medvirken i Sabotagesager, saa længe ingen Overenskomst med Tyskerne
foreligger. c

Ifølge Overenskomstudkastet skulde ligeledes alle politimæssige Skridt i An
ledning af Angreb paa Værnemagtsmedlemmers Liv og Legeme foretages af tyske
Myndigheder alene; dansk Politi skulde kun, hvis det kom til Kundskab om saa
danne Angreb, straks give "de tyske Myndigheder Underretning og, hvis det antraf
nogen under Udførelse af saadanne Angreb eller Forsøg derpaa, søge Handlingen
forebygget og hindret og Gerningsmanden paagrebet.

Efter Udkastets Pkt. 3 c kunde Sager angaaende Sammenstød med Medlem
mer af den tyske Værnemagt, derunder ogsaa mindre Voldssager, behandles af
dansk Politi under Forudsætning af, at de kunde paadømmes af dansk Domstol
i Overensstemmelse med hidtidig Praksis. I nogle Tilfælde behandledes ogsaa noget
grovere Voldssager efter denne Regel, idet det fra tysk Side blev tilkendegivet, at
Sagen kunde paadømmes ved dansk Ret. Men den altovervejende Hovedregel var,
at Tyskerne forbeholdt sig saadanne Sager og idømte meget strenge Straffe. Inden
for denne Kategori af Sager var det danske Politi knap saa udsat for at komme
til at gribe ind og anholde en Gerningsmand som med Hensyn til Sabotagetilfældene.
Det skete dog (kort efter 29. August 1943) i et Par Tilfælde, der skal omtales i
det følgende. •

Under Urolighederne i Odense i August 19431
) blev en tysk Officer slaaet

ned af en Menneskemængde den 19. August. Han var blevet forfulgt af en Skare
Mennesker med Raab og Stenkast. Da han følte sig truet, trak han sin Pistol og

1) Ber, IV A. nr. 93.
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affyrede nogle Skud med den. Da han havde tømt Pistolen, var han ikke i Stand
til at holde sig Mængden fra Livet, men blev kastet omkuld, hans Briller blev
knust og hans Pistol blev ham frataget, en Støvle blev revet af ham og skaaret i
Stykker. Politiet kom til, fik ham befriet fra Menneskemængden og bragt til Kaser
nen. Denne Episode blev jo fra tysk Side betragtet som meget alvorlig, idet der
ikke alene blev forlangt en Bod paa 1 Mill. Kr., men blev truet med Anholdelse af
10 fremstaaende Mænd i Byen, hvis Gerningsmændene ikke blev fundet. Det maatte
utder de givne Omstændigheder anses for meget magtpaaliggende at finde Hoved
gerningsmændene. Officerens Pistolskud havde ramt 2 Arbejdsdrenge, der val'
med i Opløbet. De blev afhørt paa Sygehuset den 20. August. Efter deres For
klaring var Mængden først gaaet angrebsvis til Værks, da pludselig en ukendt
Mandsperson kastede en Ølflaske mod Officeren. Flasken ramte Gaden og knustes
et Stykke foran Officeren, der rev Pistolen frem og skød 3 Skud.

Den 22. August 1943 modtog en Ordenspolitibetjent af en ham ukendt Mand
Anmeldelse om, at der i Pjentedamsgade befandt sig en mystisk Mand, der havde
ligget i en Halmlade der om Natten. Han var i Besiddelse af nogle mærkelige Gen
stande, som han havde haft fremme i en Port. Politibetjenten henvendte sig til den
paagældende og fandt ved Visitation paa ham 2 Haandbomber. Den paagældende,
H. Jensen, nægtede forst at have foretaget Sabotagehandlinger eller deltaget i
Opløb eller Demonstrationer under Urolighederne. Han havde opholdt sig i Odense
de sidste 5 Dage. Den 21. havde han af en ubekendt Mand, der henvendte sig til
ham, modtaget nogle Bomber, der skulde bruges til at sprænge tyske Biler i Luften:
i de urolige Augustdage havde der ikke været Lejlighed dertil. Senere indrømmede
han, at han under Urolighederne havde været med til Hærværk i et Par Tilfælde ,
nogle Rudeknusninger, Ildpaasættelse og en Haarkupning. Efter at være løsladt
fra Horsens Statsfængsel den 18. April havde han haft Arbejde som Landarbejder
i et Par Maaneder, hvorefter han havde opholdt sig hos sine Forældre, indtil han
omkring den 17. August tog til Odense for at søge Beskæftigelse. I Havuekvarteret
kom han i Forbindelse med Folk, der traf Aftale om Hærværk, Haarafklipning og
Sabotage. Han kom til at arbejde sammen under Optøjer og Hærværkshandlinger
med 4 unge Mænd, hvis Navne han ikke kendte.

Det blev oplyst, at den Sværm, der var fulgt efter den tyske Officer, havde
været under Ledelse af en ca. 25-aarig Mand, der ved Hjælp af en Fløjte havde ledet
Opløbet, og som havde opfordret til Overfald paa Officeren. Det var ham, der 
som de to Arbejdsdrenge fortalte - havde kastet en Flaske efter den tyske Officer.
Selv var Arbejdsdrengene kommet med i Opløbet mere tilfældigt, og de vilde ikke
have nogen Andel i Overfaldet. Da Opklaringen som nævnt var saa magtpaalig
gende og man ikke havde noget andet Holdepunkt i Sagen, blev de dog begæret
fængslet i et Retsmøde den 27. August 1943 paa Odense Amtssygehus. Dommeren
fandt imidlertid ikke at kunne tage den fremsatte Begæring om Fængsling til Følge.

Imidlertid blev det oplyst, at ogsaa den fængslede Jensen havde deltaget i
Opløbet omkring den tyske Officer, og der var Grund til at antage, at han havde
været en af Anførerne i Overfaldet; indtil videre erkendte han dog kun at have
deltaget i Opløbet. Ved Undersøgelse af forskellige Hærværkssager var der frem
kommet Oplysninger om, at en af Gerningsmændene til Overfaldet skulde være
en ung Mand ved Navn Skjerning. Han tilstod sig skyldig i forskellige Ulov
ligheder under de stedfundne Uroligheder og ligeledes i, at han havde været
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med til at overfalde Officeren. Han havde, efter at Officeren havde affyret nogle
Skud, været med til at forfølge ham med en kort Gummistav i Haanden. Med
denne Stav havde han forsøgt at komme til at slaa ham, men det var ikke lykkedes.
Skjerning blev fremstillet i Retten den 31. August og fængslet. Paa Grundlag af
hans Forklaring fandt Politiet frem, til en Deltager i Opløbet, Clausen, som Skjer
ning havde set skære Officerens ene Støvle i Stykker med en Kniv. Han blev an
holdt den 31. August 1943.

Den 1. September 1943 meddelte en tysk Oberleutnant Politimesteren, at - e
to Arbejdsdrenge og Jensen vilde blive forlangt udleveret. De to, der laa paa Syge
huset, blev sat under tysk Bevogtning, og Jensen blev mod Politimesterens Protest
afhentet i Arresthuset. Den 2. September 1943 anmodede Krigsretten Statsadvokaten
om omgaaende Oversendelse af de i Sagen optagne Rapporter, idet Krigsretten var
vidende om, at 3 unge Mennesker, der var mistænkt i Sagen, skulde være anholdt.

Den 20. September anholdt Politiet i Odense endnu en Mand, H. C. Jørgen
sen, sigtet" for Delagtighed i Overfaldet paa den tyske Løjtnant; en Guldsmedesvend,
der ogsaa skulde have deltaget i Overfaldet, var forsvundet fra Byen den 29.
August 1943.

Den 18. Oktober 1943 fremsendte Statsadvokaten Genparter af de i Sagen
optagne Rapporter til Krigsretten og forespurgte, om denne var pnig i, at Sagen
mod Skjerning, Clausen og Jørgensen blev fremmet ved dansk Domstol, hvorved
han bemærkede, at de to sidstnævnte ikke havde deltaget i Overfaldet, men kun
været med i Opløbet. Da Dommeren ikke vilde vedblive at forlænge Fængslings
fristerne, maatte Statsadvokaten rykke Krigsretten, der samtykkede i, at de fængs
lede, undtagen Skjerning, blev sat paa fri Fod.

En Meddelelse om, at Jensen skulde være dømt til Døden ved tysk Standret,
viste sig at være urigtig, idet Statsadvokaten den 29. Oktober 1943 fik Meddelelse
fra den tyske Krigsret om, at han samme Dag var idømt 3 Aars Tugthus.

Statsadvokaten bragte stadig over for Krigsretten Spørgsmaalet om Paa
dømruelse af Sagen mod de øvrige anholdte i Erindring. Den 3,. December 1943
hed det sig, at Afgørelsen snart vilde blive truffet. I en Skrivelse af 24. December
1943 mærket »Eilt« blev der af Krigsretten stillet Krav om, at Skjerning skulde
overføres til Odense, hvor Domsforhandling vilde finde Sted den 30. December 1943,
og om at Statsadvokaten skulde sørge for, at de øvrige anklagede gav Møde. Stats
advokaten protesterede kraftigt, under Henvisning til stedfindende Forhandlinger
om en Ordning, hvorefter bl. a. Gerningsmænd til Sabotagehandlinger m. v., der
blev paagrebet af det danske Politi, skulde stilles for dansk Domstol og dømmes af
denne, og anmodede under Henvisning hertil om Udsættelse af den berammede
Hauptverhandlung') indtil videre, saaledes at Spørgsmaålet kunde blive' optaget til
fornyet Overvejelse og Drøftelse. Det tyske Krav blev imidlertid fastholdt, og den
14. Januar 1944 blev Skjerning under Protest udleveret til den tyske Værnemagt;
han blev samme Dag idømt 1 Aars Fængsel. Clausen idømtes 8 Maaneders Fængsel.
Jørgensen blev frifundet. Skjerning og Clausen blev den 1. Marts 1944 overført til
tysk Fængsel iRendsborg. - En Krigsretsdommer havde forud for Dommen hen
vendt sig til Statsadvokaten og henstillet, at han frafaldt Protesten, idet han still ede
i Udsigt, at der vilde blive afsagt meget milde Domme, hvilket ogsaa blev Tilfældet

l ) I oversættelse: »Domsforhandling«.
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Under Opklaring af et Cykletyveri viste det sig, at den sigtede havde været
i Besiddelse af den Pistol, med hvilken en Marinevægter Nystrup Mortensen var
skudt. Han forklarede, at han havde laant Pistolen til en Person ved Navn Hans
paa det Tidspunkt, da Marinevægteren blev skudt, nemlig den 3. Februar 1944.
Statsadvokaten forelagde Justitsministeriet Sagen med Forespørgsel, om Ministeriet
kunde tiltræde, at Statsadvokaten sluttede sig til Politidirektørens Indstilling om,
at Sigtelse for Drab af Marinevægteren ikke blev fremmet paa Grund af Bevisets
Stilling. »Hanse, hvis Navn var oplyst, var forsvundet kort efter Mordet. Den
tekniske Undersøgelse gav ikke helt sikkert Bevis for, at Marinevægteren var skudt
med den fundne Pistol. Den sigtede var fundet i Besiddelse af en tysk Uniform og
et Skilt.

I Skrivelse af 17. Marts 1944 anmodede Befehlshaber der Sicherheitspolizei
om Oplysning om, hvorvidt det var rigtigt, som meddelt ham, at den paagældende
var anholdt af det danske Politi den 2. eller 3. Marts for Tyveri, og at der ved
Ransagning paa hans Bopæl var fundet forskellige Vaaben og nogle Uniformer,
deriblandt enkelte Værnemagtsuniformer. Statsadvokaten svarede blot, at han var
blevet anholdt den 2. Marts for Cykeltyveri, og at der ved Ransagningen var blevet
fundet et Jagtgevær og to Pistoler samt nogle Uniformer, hvilket han havde for
klaret at have modtaget af ubekendte Personer. Med Skrivelsen fremsendtes den
tyske Uniform og Legitimationsskiltet. Justitsministeriet tiltraadte Statsadvokatens
Indstilling, og den paagældende blev for Tyveri og ulovlig Vaabenbesiddelse anset
med Fængsel i 6 Maaneder.

Som et Eksempel paa, at Politiet kunde blive tilkaldt af Folk, der ganske
havde misforstaaet en Situation, skal nævnes følgende:

Den 22. Februar 1944 fik ,tr e patruljerende Politibetjente en Henvendelse fra
en Mand, der anmeldte, at der i en Lejlighed i Bergthorasgade paa Islands Brygge
havde indfundet sig to Personer, som havde angivet sig som dansk Politi; de var
sammen med to Damer. Anmelderen mente, at disse 4 Personer var Stikkere. I

Politibetjentene gik op i Lejligheden, hvor Døren stod aaben, og anholdt de paa
gældende, der var til Stede i Lejligheden sammen med dennes Indehaver. De 4
»Gæster- var i Besiddelse af en Pistol med 16 Patroner, og en af dem havde en
hjemmelavet Gummiknippel skjult i sin Strømpe. Ved nærmere Afhøring blev det
efterhaanden klart, at de havde været ude efter Vaaben, og sandsynliggjort, at de
ikke var paa tysk Side; en af dem havde tidligere været afhørt i Sagen vedrørende
Aerolittyveriet fra Faxe Kalkbrud og var kommunistisk indstillet. Mod de to Mænd
blev der rejst Tiltale for Overtrædelse af Vaahenloven. Imidlertid mødte de ikke
i Retten; de var blevet løsladt kort efter Anholdelsen, og ved Henvendelse til deres
paarørende oplystes det, at de var taget til Sverige.

Paa de mange Drab og Drabsforsøg, som prægede Perioden, skal der ikke
gaas ind i Enkeltheder, men henvises til Bemærkningerne ovenfor i Afsnit III. Paa
den der omtalte Fortegnelse over Drab og Drabsforsøg i Tiden 30. August 1943
30. August 1944 begge incl. er opført ialt 106 Tilfælde af Drab og 56 Drabsforsøg.
(Hvor der ved samme Lejlighed er begaaet to Drab eller baade Drab og Drabsfor
søg, er de her kun medregnet som eet Tilfælde af Drab). Paa Fortegnelsen er an
ført, hvad man vidste om de dræbtes eller efterstræbtes politiske Forhold. Senere
Undersøgelser kan have givet enkelte Forskydninger, men ikke ændre Helhedsbil
ledet. I 30 af de 162 Tilfælde var Ofret af tysk Nationalitet, de fleste tyske Soldater
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eller Officerer, en enkelt tysk Politimand, I 87 Tilfælde var det danske Statsbor
gere i det tyske Politis Tjeneste, i tysk Militærtjeneste eller anden tysk Tjeneste,
Medlemmer af Schalburgkorpset eller Personer, der betegnedes som »tysk oriente
ret« eller Medlem af D.N.S.A.P. 27 Tilfælde var utvivlsomme Udslag af »Gøgen
terror- - »Clearingmordv. I henved en Snes Tilfælde var Ofrets »politiske Forhold«
uoplyst, blandt disse f. Eks. Fru Meyer, en Sabotagevagt og fem Politibetjente.

Overenskomstudkastet angik kun Angreb paa Værnemagtsmedlemmer; man
kunde altsaa ikke overfor Tyskerne paaberaabe sig Udkastet som Begrundelse for,
at Politiet som nævnt i Afsnit III ikke foretog nogen effektiv Efterforskning med
Hensyn til Drab og Drabsforsøg overfor tyskorienterede danske, naar de paagæl
dende ikke var »Wehrmachtsangehorige«. En Undersøgelse blev iøvrigt altid for
melt indledt ved Registrering og Beskrivelse med Henblik paa senere Opklaring, og
det var iøvrigt ofte nødvendigt, at Politiet foretog en vis Undersøgelse, for at det
kunde konstateres, om Drabet var politisk og maatte anses for en »Krigshandling-.
Fra tysk -Side blev man sikkert hurtigt ganske klar over, at Politiet ikke gjorde noget
for at opklare disse Drab, og affandt sig indtil videre for saa vidt dermed, som man
indskrænkede sig til selv at forsøge Opklaring og ikke rejste dette Spørgsmaal før
kort før 19. September 1944, da etPaaskud for Aktionen mod Politiet skulde tilveje
bringes. Fra dansk Side erklærede man jo ikke, at man ingen Efterforskning fore
tog, men forklarede de manglende Resultater ved Henvisning til svigtende Støtte
fra Befolkningen, af hvem man ikke kunde faa nogen Oplysninger i saadanne Sager.

Som omtalt ovenfor blev Drabssagerne i Marts 1944 henlagt til en særlig
Afdeling! ), men inden den Tid havde adskillige- vanskelige Problemer foreligget.
Herpaa skal nævnes enkelte Eksempler.

Medens det var klart, at Politiet, som det skete i Viborg den 17. Oktober
1943, efter Udkastets Regler kunde afvise at yde Assistance til Eftersøgning af en
Snigskytte, der havde skudt efter en tysk Vagtpost, var det et Problem, hvorledes
man skulde stille sig med Hensyn til en Anmeldelse fra en Sabotagevagt om, at han
var blevet beskudt af to Personer. Rigspolitichefen besvarede et Spørgsmaal fra
Politimesteren derom derhen, at der i Henhold til de almindelige Retningslinier
ikke burde'foretages yderligere i Sagen, der formentlig angik Forsøg paa Sabotage.

En dansk Nationalsocialist fra Aalborg blev den 5. December 1943 dræbt
ved et Attentat, idet der i hans Bil var indlagt Sprængstof, der medførte en voldsom
Eksplosion, da han satte sig ind i Bilen for at starte. Samtidig udbrød der Ild i et
Kælderrum, der hørte til hans Lejlighed. Det tyske Sikkerhedspoliti blev straks
underrettet, ligesom en dansk Sprængstofekspert fra teknisk Afdeling kom til, mens
Politiet optog orienterende Rapport, og teknisk Afdeling foretog sædvanlig Oer
ningsstedsundersøgelse. Politimesterens Forespørgsel om, hvorvidt det danske Politi
skulde fortsætte Undersøgelsen, blev af Rigspolitichefen efter Aftale med Stats
advokaten for særlige Anliggender besvaret derhen, at saafremt det tyske Politi
ikke arbejdede med Sagen, burde det danske Politi fortsætte.

Den 31. December 1943 eksploderede to Bomber i en Lejlighed i Randers
beboet af en Kvinde, der val' ansat i en tysk Kantine, og hvis Mand var frivillig
under Waffen SS. Hun blev dræbt. Saavel Ordenspolitiet som Kriminalpolitiet
mødte paa Stedet, hvor ogsaa tysk Militær og Politi var kommet til Stede. Fra tysk
Side nægtedes der først det danske Kriminalpoliti Adgang til at besigtige Gernings
stedet. men da det tyske Militær og Politi forlod Stedet, meddelte de. at dPI' ikke fra

I) A. nr. 101.
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tysk Side vilde blive foretaget yderligere i Sagen, der betragtedes som et dansk An
liggende. Det bekræftedes senere paa Forespørgsel, at denne Afgørelse var truffet
af det tyske Sikkerhedspolitis Leder, Dr. Mildner, der havde erklæret, at man fra
tysk Side ikke ønskede at blande sig i Undersøgelsen vedrørende Drabet, og at Ger
ningsmanden, hvis han blev paagrebet, skulde dømmes ved dansk Ret. Udfra Syns
punktet Sabotage interesserede man sig derimod fra tysk Side for Sagen og vilde
forfølge den videre. Inden teknisk Afdeling foretog Undersøgelse paa Gerningsste
det, anmodede Politimesteren om Forholdsordre. Efter Aftale med Statsadvokaten
for særlige Anliggender meddelte Rigspolitichefen, at Drabssagen, saaledes som For
holdene laa, maatte uvertages til Behandling af dansk Politi.

Heller ikke naar det drejede sig om Drabsforsøg mod tyske Soldater, kunde
Politiet helt afholde sig fra at foretage visse Efterforskningsskridt.

Den 19. September 1943 blev en tysk Soldat dræbt ved Skud bagfra paa Ga
den i Odense. Den øverstbefalende for de tyske Tropper bestemte, at Odense skulde
betale en Bod paa 1.000.000 Kr. Af en Meddelelse til Rigspolitichefens Situations
meldinger af 23. September 1943 fremgaar, at Politiet begyndte en Undersøgelse
angaaende Drabet ved Afhøring af nogle Vidner og eftersøgte nogle andre til Vidne
forklaring.

Fuldkommen Passivitet i saadanne Tilfælde vilde have været for risikabel.
Men det var ganske' vist meget sjældent, at der ved de foretagne Undersøgelser
blev fundet nogen Gerningsmand. I et Tilfælde blev dog Gerningsmanden til et At
tentatforsøg mod en Soldat paagrebet, nemlig den ovenfor Side 377 omtalte B. S.
Nielsen, der blev anholdt den 14. December 1943, og som tillige havde Tilknytning
til en illegal Gruppe, der havde gjort sig skyldig i forskellige Afpresningsforhold.

Han blev dømt ved dansk Ret efter Tiltale rejst af Statsadvokaten for
København, jfr. om Sagen Jørgen Trolle: 7 Maaneder uden Politi, S. 75 ff.

En Schalburgmand blev den 20. April 1944 paa en Linie 13-Sporvogn i Van
løse overfaldet af 2 Personer, der sammen med ham stod paa Perronen. Der blev
skudt paa ham, han blev saaret i Armen og indlagt paa Lazaret. En af de 2 Mands
personer blev genkendt paa en af de tilstødende Veje kort efter og blev anholdt af
Politiet, der blev gjort opmærksom paa ham. Sagen blev behandlet gennem Stats
advokatens Afdeling. Den paagældende blev idømt 1/2 Aars Fængsel for Vold. Han
forklarede, at Schalburgmanden var kommet i Klammeri med hans Kammerat,
som han ikke nærmere kendte, og som var undløbet, og at han saa havde villet
gribe ind for at hjælpe Kammeraten. Forklaringen var ikke særlig troværdig.

Denne Sag blev altsaa slet ikke behandlet som Drabssag.
Af Drab fra Tiden før Oprettelsen af den særlige Drabsafdeling opklaredes

kun faa, nemlig Fru Meyer-8agen, Drabet paa Jens Olsen, der efter Forklaring af
F. og B. var dræbt som Stikker af nogle senere dræbte Medlemmer af deres Gruppe,
det ovennævnte Drabsforsøg den 13. December 1943 mod en tysk Soldat og Drabs
forsøget den 30. December 1943 mod Folketingsmand Ole Bjørn Kraft, hvor Ty
skerne dækkede Gerningsmanden.

Om Angreb paa den tyske Værnemagts Materiel (»Wehrmittelbeschiidigung c )

skulde efter Overenskomstudkastet gælde de samme Regler som om Angreb paa
Værnemagtens Personer. Et Tilfælde af »Wehrmittelbeschiidigungc gav straks efter
29. August 1943 Anledning til Vanskeligheder.
49



Den 12. September 1943 anmeldte en tysk Officer paa Politistationen i Faa
borg, at der fra et af Tyskerne beslaglagt dansk Militærdepot var stjaalet ca. 26
komplette Cykler og ca. 20 Dæk med Slanger. Der blev foretaget en almindelig
Undersøgelse af Gerningsstedet og Afhøring af de tyske Vagter. Politimesteren satte
sig i Forbindelse med Justitsministeriet og fik Vejledning om Retningslinierne for
Politiets Optræden i saadanne Forhold. Over for Kommandanten tilkendegav han
derefter, at han maatte anse Sagen for en ganske almindelig Tyverisag, som
burde behandles ved dansk Ret, men Kommandanten fastholdt som sin Opfattelse,
at det maatte blive en Standretsag. Da Politimesteren erklærede herefter ikke at
kunne foretage videre i Sagen, svarede Kommandanten, at det forstod han godt,
han vilde herefter overtage Undersøgelsen selv. Der blev derefter af tyske Soldater
anholdt flere Personer paa deres Bopæl. Politimesteren blev af Kommandanten
spurgt, om han var villig til at medvirke til Anholdelse af 4 stærkt mistænkte
Personer, som man endnu ikke havde faaet fat paa, hvilket han afslog. Den 18.
September 1943 blev han anmodet om i et presserende Anliggende at komme til
Kommandanten. Denne meddelte ham, at han samme Dag havde faaet Meddelelse
fra København om, at Politiet nu var berettiget og forpligtet til at arbejde sammen
med tyske militære Myndigheder i Sager som den foreliggende. Han anmodede ham
derfor om at foretage en Undersøgelse mod, eventuelt Anholdelse af 4 mistænkte
Personer. Politimesteren fik ved Opringning til Justitsministeriet bekræftet sin
Opfattelse, at en saadan Medvirken vilde være ganske i Strid med de Forslag, der
var fremsat fra dansk Side, og fra hvilke de tyske Myndigheder ikke havde taget
Afstand. Der maatte ikke handles mod den Praksis, der blev fulgt overalt i Landet.
Dette meddelte han derefter Kommandanten, der erklærede, at han saa maatte gøre
Indberetning om Politimesteren, da denne nægtede at samarbejde. Der blev da ogsaa
klaget til Justitsministeriet, men da man her fastholdt sit Standpunkt og for
klarede Grundene dertil, acquiescerede man fra tysk Side derved og vilde sende
tysk Politi til Faaborg for at foretage Efterforskning i Sagen. Den 21. September
1943 blev der afsagt Dom af en tysk Standret i Odense. 12 Personer dømtes, en til
Døden, to til 5 Aars Tugthus, 5 til 4, en til 3, en til 2, en til 11/ : Aars og en til 3
Maaneders Fængsel. De idømte Straffe skulde afsones i Tyskland. Det blev imidler
tid straks oplyst, at de paagældende skulde føres til København for at stilles for
en anden Krigsret, idet den afsagte Dom skulde være for streng og uensartet.
Statsadvokaten tog Spørgsmaalet op med Reichskriegsgerichtsrat Kanter, der op
lyste, at Dommen endnu ikke var blevet bekræftet, men at Sagen vilde blive gen
optaget. Kanstein erklærede overfor Justitsministeriet, at Dødsdom i en saadan Sag
var udelukket. Den 29. Oktober 1943 ændrede den tyske Krigsret de afsagte Domme,
saaledes at den, der var idømt Livsstraf, fik 1 Aars Fængsel, de øvrige henholdsvis
6, 5, 3 og 11

/ 2 Maaneders Fængsel.
Med Sager angaaende kommunistisk Virksomhed skulde det danske Politi

ifølge Udkastet overhovedet ikke befatte sig. Traf det danske Politi nogen under Ud
øvelse af kommunistisk Virksomhed, skulde Handlingen søges forebygget eller hin
dret, men Gerningsmanden skulde ikke søges paagrebet.

Det var en Selvfølge, at der efter den 29. August 1943 ikke længere var Tale
om at tage nogen i Forvaring, selvom der tidligere havde foreligget Resolution der
for. Derimod kunde der være Tale om at gennemføre til Dom Sager, i hvilke An-
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holdeise allerede havde fundet Sted, eller der - Tyskerne bekendt - forelaa Op
lysninger om kommunistisk Virksomhed, for at undgaa, at Tyskerne selv skulde
gribe ind over for de paagældende.

Af disse Grunde blev de nedennævnte Sager fremmet til Dom efter den 29.
August 1943:

Den 31. August 1943 blev li. M. Hansen, P. J. C. Andersen, K. Jørgensen,
J. GI. og J. V. Petersen fra den tyske Afdeling af Vestre Fængsel overført til de
danske Myndigheder. De var alle blevet anholdt paa tysk Foranledning, de to først
nævnte den 27. Maj 1943. de øvrige den 19. August 1943, jfr. Redegørelse II, S.
299--300.

De blev alle fremstillet i Københavns Byret og fængslet.

H. M. Hansen havde over for de tyske Myndigheder tilstaaet, at han i Tiden
fra Slutningen af August 1941 til sin Anholdelse havde været Medlem af det kom
munistiske Parti og bl. a. virket som Sekretær i en Afdeling af Partiet og deltaget
i Uddeling af kommunistiske Skrifter. Endvidere havde han tilstaaet, at han i Be
gyndelsen af April 1943 paa Foranledning af Eigil Larsen, der var eftersøgt for
Sabotage, havde opfordret en Skibstømrer til at udøve Sabotage mod Burmeister og
Wains Skibsværft, hvor de begge var ansat, samt overgivet ham Spræng- og Brænd
stoffer og givet ham Instruktion i Anvendelsen. Ved Københavns Byrets Dom af
4. Oktober 1943 blev han idømt Fængsel i 1 Aar og 3 Maaneder, hvoraf 130 Dage
ansaas som udstaaet.

K. Jørgensen blev ved Københavns Byrets Dom af 28. September 1943 idømt
1 Aars Fængsel for efter H. M. Hansens Anmodning at have overbragt en Pakke,
som han vidste indeholdt Materiale til Sabotagehandlinger mod B. og W., til en
Skibstømrer W. M.

GI. havde overfor Tyskerne tilstaaet, at han havde virket som Formand for
en københavnsk Afdeling af det forfulgte kommunistiske Parti og herunder del
taget i Indsamlingen af Penge til Partiet og i Uddelingen af kommunistiske Skrif
ter. Ved Københavns Byrets Dom af 4. Oktober 1943 blev han anset med Fængsel
i 3 Maaneder.

P. J. C. Andersen og J. V. Petersen, der overfor de tyske Myndigheder havde
givet Forklaring om deres Forbindelse med den saakaldte B. og W.-Avis, blev begge
løsladt den 15. September 1943, og Sagen blev sluttet uden Tiltale paa Grund af
Bevisets Stilling. .

Mod endnu fire Kommunister blev der rejst Tiltale. De tre hørte til dem,
om hvis Forhold Tyskerne vidste Besked fra Afhøringer af andre, en af dem var
anholdt den 21. August 1943, den anden den 11. September 1943 og den tredje havde
slet ikke været anholdt. Førstnævnte idømtes den 10. September 1943 som Formand
for et Underdistrikt og for at have uddelt kommunistiske Skrifter 3 Maaneders
Fængsel; den anden, der var sat under Tiltale i Anledning af, at han i Efteraaret
1941 nogle Gange til Sekretæren i en Underafdeling af det illegale kommunistiske
Parti skulde have afleveret hver Gang ca. 30 Eksemplarer af ;oLand og Folke og
;oKampene til Fordeling, blev frifundet. H. M. Hansen, hvis Forklaring til Tyskerne
laa til Grund for Tiltalens Rejsning, forklarede som Vidne under Sagen, at han
mente at have set ham et Par Gange, muligvis ved et Forældre-Foreningsmøde paa
Amager, mens han ikke længere mente, at det var tiltalte, der var kommet med
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illegale Blade til ham. Den-tredie blev den 14. September 194-3 anset med Hæfte i 10
Dage. Han havde paa B. og W. betalt Bidrag til det kommunistiske Parti til en
ukendt Person.

Endelig blev en Mand, der var anholdt den 4. Augu~t 1943 efter en telefonisk
Henvendelse fra Dagmarhus til Statsadvokatens Afdeling om, at den paagældende
uddelte kommunistiske BIade, idømt 80 Dages Fængsel for denne Virksomhed ved
en Byretsdom af 14. September 1943.

I de øvrige Tilfælde, i hvilke der forelaa Oplysninger om kommunistisk Virk
somhed i Forklaringer givet til Tyskerne, blev de paagældende tilsagt til Afhøring,
men de blev derefter løsladt, og der blev ikke foretaget videre, idet Sagen enten blev
sluttet paa Grund af Bevisets Stilling eller »stillet i Bero e paa Spørgsmaalet om
Forhandlingerne om Politiets Stilling.

Udenfor den ovenomtalte Gruppe Tilfælde falder et Tilfælde, i hvilket den
paagældende efter tysk Krav maatte udleveres. Da en Politibetjent i et andet neu
tralt Ærinde den 1. September 1943 i Følge med en tysk Feldwebel indfandt sig hos
en Dame i Hjørring, angav hun i Feldwebelens Paahør, at en nærmere angiven
Trommeslager Petersen, efter hvad hun havde hørt, uddelte kommunistisk Propa
ganda. De af hende opgivne Kilder, nogle næringsdrivende, bekræftede dette Ud
sagn. Standortåltsste, der blev underrettet af Feldwebelen, traf Bestemmelse om, at
den paagældende skulde anholdes, men kunde hensættes i dansk Arrest. Han an
modede om Underretning om Undersøgelsens Resultat. Man gik herefter ud fra, at
Sagen vilde kunne paadømmes ved dansk Ret og foretog derfor Anholdelsen (under
Ledsagelse af den tyske Feldwebel). Petersen, der var kendt som Kommunist, er
kendte, at han den 28. August 1943 havde uddelt ti Flyveblade fra »Frit Danmark«,
hvori der opfordredes til Strejke. Han havde endvidere den 7. August forskellige
Steder i Hjørring ophængt Plakater med en Tegning af Aksel Larsen og Teksten:
»46 Aar den 5. August, kræv Aksel Larsen ud af tysk Fængselc. Statsadvokaten
indhentede Justitsministeriets Tiltalebeslutning i Sagen, men samme Dag denne
forelaa, den 27. September 1943, krævede man fra tysk Side Petersen udleveret,
og han blev mod Politimesterens Protest afhentet i Arresten af tysk Feldgendarmeri.
Statsadvokatens Henvendelse til Krigsretten om at faa Sagen overladt til dansk
Paadømmelse særlig under Hensyn til, at de begaaede Forhold laa forud for Und
tagelsestilstandens Indførelse, blev afvist. Den 15. Oktober 1943 idømtes han ved
tysk Standret 3 Aars Tugthus, den 29. December 1943 blev han overført til Straffe
anstalten iRendsborg.

Udbredelse af illegale Skrifter skulde efter Overenskomstudkast lige saavel
som kommunistisk Virksomhed udelukkende være de tyske Myndigheders Sag. I

. nogle Tilfælde - særlig i Provinsen - blev saadanne Sager, i hvilke Tyskerne
havde foretaget Anholdelse. dog overladt Statsadvokaten til Tiltale ved dansk Dom
stol, og de paagældende blev løsladt eller overført til dansk Fængsel.

Overenskomstudkastets Bestemmelser om, at der af det danske Politi skulde
gives de tyske Myndigheder Underretning om planlagte Angreb mod den tyske
Værnemagts Personer eller Materiel, som Politiet maatte faa Kundskab om, er
omtalt ovenfor. Politiet synes ikke at være kommet til Kundskab om nogen plan
lagte Angreb. En tilsvarende Bestemmelse fandtes ikke med Hensyn til Sabotage
handlinger i Almindelighed, men disse skulde derimod ligesom de omtalte Angreb
søges forebygget eller forhindret, hvis Politiet kom til, og Politiet sku1de -ved
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Sabotage rettet mod danske Virksomheder modtage Anmeldelse til Videregivelse til
de tyske Myndigheder. c

Grunden til, at disse Bestemmelser var optaget i Udkastet, var den, at der i en
tysk Bekendtgørelse af 5. September 19431

) var fastsat Dødsstraf eller haard Friheds
straf for Undladelse af at give Meddelelse til de tyske Myndigheder om Spioner, Sa
botage eller anden Begunstigelse af Fjenden, naar man var kommet til Kundskab
derom. Nægtede Politiet at videregive en saadan Meddelelse, og naaede den ad anden
Vej frem til Tyskerne, vilde en Overtrædelse af Bekendtgørelsen være konstateret. 
Abwehrstelle understøttede overfor Sikkerhedspolitiet i Aarhus den 7. Marts 1943 ud
trykkelig sit Krav om VideregiveIse af Anmeldelser med Henvisning til Befehlshabers
Bekendtgørelse.

At Politiet skulde kunne rykke ud til Gerningsstedet og foretage Afspærring
og eventuelt optage Rapport til Konstatering af Skadens Omfang og antagelige
Aarsag, skyldtes, at dette var nødvendigt, dels fordi man ikke paa Forliaand kunde
vide, om der forelaa Sabotage, dels fordi man af Hensyn til Befolkningens Sikker
hed ikke kunde forsvare ikke at varetage de ordenspolitimæssige Opgaver, der
opstaar i Forbindelse med større Bygningsskader, dels endelig fordi der forelaa
dansk Interesse i Kendskab til, hvad der var foregaaet, og Beskrivelse deraf,
navnlig til Brug ved Afgørelse af Erstatningsspørgsmaal. - Sikring af Spor og
Efterforskning skulde Politiet efter Udkastet ikke give sig af med. Man strakte
sig dog saa vidt som til som et Led i Gerningsstedsundersøgelsen at foretage Foto
grafering og eventuelt - efter Begæring - Afstøbning af et af det tyske Politi
paa Stedet fundet Fodspor.

Det danske Politi fik undertiden Henvendelser fra Personer, der anmeldte,
at de havde faaet Kendskab til Sabotage eller anden illegal Virksomhed. Det var
navnlig i den første Tid ikke udelukkende Folk med tyskvenlig eller nazistisk Ind
stilling, men ogsaa Folk, som blot ønskede at lette sig for den Viden, de var kommet
i Besiddelse af, og som de - under Indtryk af den tyske Bekendtgørelse om Døds
straf - ikke turde bære paa alene, selvom de nødig vilde gaa til Tyskerne med
den, naturligvis ogsaa nu og da Folk, for hvem det ikke var gaaet op, at Politiet
efter den 29. August 1943 ikke længere tog sig af Sabotagesager, og som i det hele
ikke havde Forstaaelse af Begivenhederne. Politiet kunde selvsagt ikke henvise
disse Mennesker til selv at gøre Anmeldelse til Tyskerne. Efter Udkastet skulde
Politiet give i hvert Fald visse Anmeldelser videre til de tyske Myndigheder.
Spørgsmaalet var, i hvilket Omfang man kunde og turde undlade det. Det beroede
i det enkelte Tilfælde paa et ofte vanskeligt Skøn over Anmelderens Person 
Chancen for, at han gik til Tyskerne, eller at disse ad anden Vej vilde faa Med
delelsen og eventuelt tillige Oplysning om, at den var givet til det danske Politi,
uden at dette havde reageret - og Anmeldelsens Indhold og Farlighed, om man
turde fravige Overenskomstens Regler. Skønnet kunde bedst udøves lokalt og blev
det vel ogsaa i Reglen, men i nogle Tilfælde blev dog saadanne Sager indsendt
til Statsadvokaten til Afgørelse. Der blev i Reglen ikke foretaget noget i dem, men
Statsadvokaten drøftede med Rigspolitichefen og med Justitsministeriet Mulig
heden af at udsende en fortrolig Instruks til Politimeslrene om, hvordan de skulde
bære sig ad i saadanne Tilfælde. Man fandt det ikke muligt at give en saadan

1) A. nr. 375.
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Instruks, heller ikke i fortrolig Form, men Justitsministeriet fandt den 1. April
1944 ud fra Overenskomstudkastet at kunne komme til det Resultat,

at 1. Anmeldelser vedrørende Spionage, »Zersetzunge, kommunistisk og anden
illegal Virksomhed m. v. ikke skulde videregives,

at 2. Anmeldelser om planlagte Angreb mod Wehrmachtsangehorige og Indret- ·
ninger under tysk Bevogtning skulde videregives, medens modsætningsvis
Anmeldelser vedrørende allerede begaaede Angreb af denne Art ikke skulde
videregives, og

at 3. Anmeldelser om Faldskærmsagenter og fremmede Militærpersoner skulde
videregives.

4. Da der ikke var truffet Overenskomst om Sabotagebekæmpelse, skulde An
meldelser og Meddelelser med Bidrag til Opklaring af Sabotagebehandlinger
og lign. ikke videregives til Tyskerne, i al Fald naar det ikke var et Led
i Afværgelsen af planlagte Angreb.

Skønnet herover kunde naturligvis være vanskeligt og denne Fortolkning
af Overenskomstudkastet, som var i aabenbar Strid med Befehlshabers Bekendt
gørelse, var i hvert Fald ikke anerkendt af Tyskerne; Fortolkningen blev ej heller
bekendtgjort for det danske Politi. Naar det derfor er forekommet, at Politiet lokalt
har videregivet Anmeldelser angaaende allerede forøvede Sabotagehandlinger og
Mistanke til bestemte Personer, kan det ikke hævdes at være i Strid med de givne
Retningslinier, d. v. s. Overenskomstudkastet. Ogsaa Statsadvokaten har tidligere,
end Fortolkningen blev lanceret, i enkelte forelagte Tilfælde maattet henvise til
at give Anmeldelsen videre. Da det saaledes den 13. November 1943 af en Dame
blev meddelt paa Politistationen i Nykøbing Mors, at hun fandt to yngre Logeren
des Adfærd mistænkelig og mente, at de i deres Bagage havde Sabotagemateriel
(med engelsk Paaskrift) og Statsadvokaten telefonisk fik forelagt Spørgsmaalet
om, hvad der skulde gøres, var der ingen anden Udvej end at henvise til Indberet
ning til Abwehrnebenstelle, hvorefter der ikke fra Politiets Side skulde fore
tages videre.

Den i 1941 efter tysk Krav indførte Praksis, hvorefter det danske Politi
altid til de tyske Myndigheder, tidligere Abwehrstelle, nu fra Oktober 1943 efter
Forlangende til det tyske Sikkerhedspoliti gav Meddelelse om selve den Omstændig
hed, at en Sabotagehandling havde fundet Sted, blev fortsat og ansaas ikke for
berørt af Overenskomstudkastet.

Efter Overenskomstudkastet skulde det danske Politi ikke befatte sig med
Eftersøgning og Anholdelse af Faldskærmsagenter eller fremmede eller danske
Militærpersoner, men kun - som Konsekvens af, at der i den tyske Bekendtgørelse
var fastsat Dødsstraf for Undladelse deraf - videregive indgaaede Anmeldelser
fra Befolkningen om saadanne Personers Tilstedeværelse til den tyske Værnemagt.
Fra tysk Side havde man været særlig ivrig for at opnaa det danske Politis Med
virken paa dette Omraade, og man affandt sig ikke - saa lidt som med Hensyn
til Sabotagen - med, at Politiet handlede efter Overenskomstudkastet, uden at det
gav Anledning til Gnidninger, ikke med Hensyn til Eftersøgning af Faldskærms
agenter eller danske militære, men særlig med Hensyn til fremmede militære,
navnlig nedskudte eller i øvrigt nedstyrtede Flyvere. Som Eksempel herpaa skal
anføres: Natten til den 4. September 1943 var der faldet en engelsk Flyvemaskine
ned i Hillerød Politikreds. 'Tyskerne havde fanget en Flyver, der var sprunget
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ud med Faldskærm, og som havde meddelt, at yderligere 4 engelske Flyvere var
sprunget ud fra Maskinen. Den tyske Kommandant forlangte, at Politiet skulde
eftersøge Flyverne og Maskinen. Politimesteren nægtede dette, hvorefter Komman
danten meddelte, at hvis det ikke skete, vilde Politimesteren blive afhentet og der
vilde blive indsat en anden Politimester. Politimesteren henvendte sig telefonisk
til Justitsministeriet, der - efter Samraad med Udenrigsministeriets Direktør 
beordrede ham til at meddele Kommandanten, at det var efter Justitsministeriets
Bestemmelse, at Politiet ikke kunde deltage i Eftersøgningen af fjendtlige Soldater.
Derimod var der ikke noget til Hinder for, at han kunde deltage i Eftersøgp.ingen
af Flyvemaskinen. Den befuldmægtigede blev samtidig underrettet om denne Af
gørelse og lovede at instruere den tyske Kommandant i Hillerød i Overensstem
melse hermed.

Alvorligere var en. Henvendelse af 27. Oktober 19431) fra Der Befehlshaber
der Sicherheitspolizei SS-Standartenfiihrer Mildner, jfr. Bilag 23, i hvilken
Skrivelse det meget bestemt forlangtes, at Politiet skulde instrueres om at foretage
Eftersøgning af fremmede Militærpersoner. Undladelse af at bistaa den tyske
Værnemagt eller det tyske Politi i saadanne Eftersøgninger maatte betragtes som
»Feindhegtinstigunge. Paa dette Omraade blev der iøvrigt den 31. Marts 1944 paa
Foranledning af en tysk Forespørgsel overfor Rigspolitichefen om, hvilke Instruk
ser der var givet Politiet, udsendt en Cirkulæreskrivelse"), der findes vedlagt som
Bilag 13.

Spørgsmaalet om, hvorvidt Politiet skulde medvirke til Eftersøgning af tyske
Desertører, var efter Overenskomstudkastet ikke klart afgjort, jfr. Afsnit I, S. 332.

Paa dette Punkt fortsatte man i Forstaaelse med Justitsministeriet under
Hensyn til den formentlig ringere Betænkelighed derved den Praksis, man havde
fulgt indtil den 29. August 1943, saaledes at Desertører, derunder ogsaa danske
Medlemmer af Waffen SS, blev eftersøgt af det danske Politi, bl. a. og navnlig
ved Efterlysning gennem D.P.E.; man vilde ikke ændre denne Praksis, medens
Forhandlingerne stod paa, for ikke derved paa et Punkt af mindre Betydning, men
Som hyppigst vilde give Anledning til Irritation, at skabe Vanskeligheder, der kunde
indvirke uheldigt paa Forhandlingernes Forløb. Det Alternativ, som man den 4.
Oktober 1943 havde stillet Tyskerne overfor: enten ingen dansk Medvirken eller
dansk Medvirken betinget af, at Hjælperne blev undergivet dansk Jurisdiktion,
havde Tyskerne ikke taget Stilling til. Og faktisk blev Personer, der var anholdt
af Tyskerne for Hjælp til Desertører, overgivet de danske Myndigheder til Paa
dømmeise ved dansk Ret i den første Tid efter 29. August 1943.

Saaledes blev 2 Arbejdere og en Bogholder, der den 29. August 1943 var
anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti, sigtet for at have ydet Bistand til en deser
teret tysk Soldat, via den tyske Krigsret overført til de danske Myndigheder. Kun
en af dem blev dømt den 17. November 1943 ved Københavns Byret til 40 pages
Hæfte. En af de anholdte, der tillige var sigtet for Uddeling af illegale Skrifter,
blev krævet givet tilbage til tysk Fængsel, da det havde vist sig, at han havde
spillet en førende Rolle med Hensyn til Fremstilling af- illegale Skrifter. Han blev
udleveret og senere ført til Tyskland. Den tredie blev løsladt og Sagen sluttet uden
Tiltale, da han forklarede, at han troede, at Desertøren vas en bomberamt fra
Hamborg.

1) A. nr. 94. 2) A. nr. 103.
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En Mand, der var anholdt af Tyskerne sigtet for at have ladet en tysk
Desertør klæde sig om i civilt Tøj i sin Lejlighed blev ligeledes overgivet til Stats
advokaten. Ved Københavns Byrets Dom af 7. November 1943 idømtes han Hæfte
i 60 Dage.

Den Bistand, man ydede til Eftersøgning af Desertører, var dog af begrænset
Omfang.

En den 3. Oktober 1943 af Feldgendarmeriet rettet Henvendelse til Stats
advokatens Afdeling om Assistance ved Eftersøgning af en tysk Desertør, der
muligvis opholdt sig hos sin Mor paa en nærmere angivet Adresse, blev efter
kommet, idet en Politimand fulgte med til det nævnte Sted, hvor Desertøren
imidlertid ikke fandtes. En Anmodning fra Waffen-SS samme Dag om Bistand
til Anholdelse af en Desertør af dansk Nationalitet, der paa et nærmere angivet
Tidspunkt vilde indfinde sig et bestemt Sted ca. 40 km fra København, blev derimod
afslaaet efter Aftale med Justitsministeriet, idet SS blev henvist til at foretage det
fornødne selv, naar det vidstes, hvor Manden var eller vilde indfinde sig. Man
vilde altsaa yde Bistand til Eftersøgning, men ikke ved Anholdelse.

Egentlig Eftersøgning blev i flere Tilfælde nægtet, i andre ikke foretaget
effektivt.

Man kunde naturligvis hævde - som Politimesteren i Københavns Amts
nordre Birk gjorde overfor Rigspolitichefen og Statsadvokaten i Anledning af
Efterlysning i D.P.E. -, at det under ingen Omstændigheder kunde paahvile det
danske Politi at medvirke til Anholdelse af Desertører fra en fremmed Militærmagt
eller udlevere dem til en saadan, og at dette var i Strid med folkeretlige Principper
og de Retningslinier i Forhold til Besættelsesmyndigheden, som burde følges af
dansk Politi, idet Sagen syntes at være et rent militært Anliggende. Men denne
Praksis blev dog fortsat efter udtrykkelig Instruks fra Justitsministeriet til Stats
advokaten i en Skrivelse af 26. November 19431

) , hvori det hed, at Statsadvokaten
indtil videre burde fortsætte som hidtil med Efterlysning af tyske Desertører, naar
Anmodning herom fremkom fra Krigsretten eller fra anden kompetent tysk
Myndighed.

Derimod blev Anmodninger fra Schalburgkorpset om at eftersøge Personer,
der var deserteret fra dette, ikke efterkommet.

Straffesagerne mod Personer, der havde bistaaet Desertører, blev rejst for
Overtrædelse af Fremmedlovens § 3, og Straffene blev gennemgaaende sat til om
kring 4-6 Maaneder. Hen paa Aaret f944 skete det i stigende Omfang, at saadanne
Sager blev paadømt af tyske Krigsretter, og Straffene blev her betydelig strengere;
saaledes blev 4 danske for denne Forseelse den 21. April 1944 af en Krigsret idømt
6 og 9 Maaneders Fængsel, 21

/ 2 Aars Fængsel og 2 Aars Tugthus. I en Skrivelse
af 23. April 1944 meddelte Krigsretten Statsadvokaten, der havde rejst Spørgs
maalet om principielt at faa overladt alle saadanne Sager til Paadømmelse ved
dansk Ret, at der hertil maatte kræves en Mindstestraf paa 1 Aars Fængsel.

Angaaende Politiets Virksomhed i de almindelige Sammenstødssager 
Udkastets Pkt. 3 c - kan henvises til Bemærkningerne i Afsnit III, ovenfor S. 366.

Til Overenskomstudkastets Pkt. 4 er der ikke Grund til at knytte særlige
Bemærkninger ud over den, at Politiet ikke blot i de nævnte særlige Tilfælde, men
ogsaa ofte i Tilfælde af Sabotage kom til at yde Bistand ved teknisk Undersøgelse.

1) A. nr. 200.
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Naar der i Overenskomstudkastet fra første Færd var optaget Bestemmelse
- i Pkt. 5 - om, at det danske Politi efter Anmodning til Brug ved verserende
Undersøgelser skulde give Oplysning om bestemte Personer paa Grundlag af
Politiets Registre, skyldtes det, at der hidtil var givet saadanne Oplysninger, Rede
gørelse I, S. 184 ff., og Redegørelse II, S. 230. Konsekvensen af nu at nægte at give
saadanne Oplysninger kunde eventuelt blive, at Tyskerne selv satte sig i Besiddelse
af Registraturer og Akter eller krævede dem udleveret. Desuden maatte man jo
tilbyde noget, hvis Tyskerne overhovedet skulde være interesserede i Opnaaelsen
af en Overenskomst, der ellers væsentlig indeholdt Indrømmelser til de danske
Synspunkter.

Imidlertid blev det i Udkastet givne Tilbud ikke opfyldt, idet man faktisk
blev mere tilbageholdende med at give Registraturoplysninger og navnlig tilbage
holdt Oplysninger af politisk Art.

Den 30. December 1943 anmodede Departementschef Eivind Larsen Stats
advokat Hoff om at drage Omsorg for, at Besvarelser af Personforespørgsler fra
tyske Tjenestesteder fremtidig kun omfattede rent borgerlige Lovovertrædelser;
Oplysninger fra Afdeling D burde saaledes ikke medtages, hverken hvis den paa
gældende var kendt som Kommunist eller som Nationalsocialist. Hvis der i Rigs
registraturen fandtes politiske Oplysninger eller politiske Straffe, burde disse ej
heller medtages. Herom blev Statsadvokatens Afdelings Personale og Afdeling D
underrettet den 31. December 1943. Der blev ikke af Justitsministeriet eller Stats
advokaten udsendt noget Cirkulære til Politimestrene derom. Man ansaa det dels
for upaakrævet, fordi saadanne Oplysninger normalt ikke blev givet af Politi
mestrene, idet Forespørgsler henvistes til Statsadvokaten, dels for betænkeligt at
give Instruktion til Politimestrene, idet det kunde føre til, at de afslog under
Henvisning til Instruksen, og man turde ikke gøre Tyskerne bekendt med Ændrin
gen. I København nøjedes man med faktisk ikke at give disse Oplysninger. Det
forekom, at man saa spurgte udtrykkeligt fra tysk Side, om bestemte Personer
var politisk bekendt, men i disse Tilfælde kunde man - oftest med Sandhed 
svare benægtende. For Provinsens Vedkommende var man inde paa at indføre den
Ordning, at Politimestrene skulde instrueres om, at Oplysninger kun maatte gives
af Statsadvokaten for særlige Anliggender. Det vilde imidlertid svække Sikkerheds
politiafdelingernes Stilling i Forhold til det tyske Politi, hvis de ikke kunde give
disse Oplysninger, men maatte lade Forespørgslen gaa ind til Besvarelse, idet denne
Service var det eneste, de kunde byde Tyskerne paa. Resultatet blev derfor, at
Statsadvokaten med det tyske Sikkerhedspolitis Ledelse traf Aftale om, at Fore
spørgslerne fra tysk Side altid - af praktiske Grunde ---, skulde rettes til ved
kommende danske Sikkerhedspoliticentral og ikke til vedkommende Politikreds.
Sikkerhedspolitiafdelingerne fik mundtlig Instruktion om Ordningen af Statsadvo
katen eller hans Afdeling. Rigspolitichefen blev dog efter sit Ønske bemyndiget til
vedblivende som hidtil at give ogsaa politiske Oplysninger om Personer, der meldte
sig til Waffen-SS som frivillige.

Ogsaa andre Oplysninger, der forefandtes i hos Politiet eksisterende Registre,
gav man paa Forlangende Tyskerne. Efter Praksis gav man dem saaledes paa
Forlangende Oplysninger, der fandtes i Motorregistrene, hvorimod man afviste
Krav om Fremskaffelse af en Fortegnelse over Heste og Hestekøretøjer.
50
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Med Hensyn til Oplysninger fra Folkeregistrene opretholdtes den Praksis,
at de tyske Myndigheder rettede Henvendelse ikke direkte til Folkeregistrene, men
til Politiet, og at Folkeregistrene henviste direkte Forespørgsler til Politiet eller
- hvis de var skriftlige - overgav dem til Politiet. I København blev Oplysninger
i et vist Omfang søgt af det tyske Sikkerhedspoliti direkte fra Folkeregistret.

Fra tysk Side var der flere Gange rettet Henvendelse til Politimesteren i
Sønderborg om Adgang til at gøre sig bekendt med Hoteltiltneldingerne. Kravet
blev afvist, idet der henvistes til, at det maatte rejses gennem de centrale Myndig
heder. Det blev saa af Dr. Hoffmann fra det tyske Sikkerhedspoliti taget op over
for Statsadvokat Hoff, men nogen endelig Aftale kom ikke i Stand, og Statsadvo
katen lod Spørgsmaalet gaa i Glemmebogen. I August 1944 blev det imidlertid rejst
paany overfor Politikommissær Wolf; denne Gang krævedes en omgaaende Af
gørelse. Spørgsmaalet blev derfor forelagt for Justitsministeriet. Afgørelsen blev
den, at det af Rigspolitichefen pr. Fjernskriver meddeltes Politimesteren i Sønder
borg, at der efter derom fremsat Begæring kunde overlades det tyske Sikkerheds
politi en Fortegnelse over Navne og Generalia paa de Personer, der ifølge Hotel
lernes Tilmeldingsblanketter var tilmeldt den Dag, Begæringen gjaldt. Saafremt
der i enkelte Tilfælde fra tysk Side blev fremsat Begæring om Udlevering af den
originale af Gæsten udfyldte Tilmeldingsblanket, kunde denne overlades til midler
tidig Brug. Det tilføjedes saa i Fjernskrivermeddelelsen: »For rettidigt at kunne
imødekomme Krav om Fortegnelse til de tyske Myndigheder, vil det formentlig
være nødvendigt, at Politiet modtager Tilmeldningsblanketterne tidligere end det
nu er Tilfældet, hvorfor det henstilles, at Hoteller og Gæstgiverier instrueres
derom. c Dermed skulde den fornødne Advarsel være givet.



V.

TyskMistillid til Politiet.

Den passive Holdning, man, som det fremgaar af de foranstaaende Afsnit,
fra det danske Politis Side indtog med Hensyn til Sabotagehandlinger og anden
Virksomhed rettet mod tyske Interesser, gav ikke blot Anledning til talrige Gnid
ninger, hvorpaa kun nogle enkelte Eksempler har kunnet gives, men var tillige en
af Grundene til den Mistillid til det danske Politi, som voksede sig stadig stærkere
hos de tyske Myndigheder og til sidst resulterede i Aktionen mod Politiet den
19. September 1944. Medvirkende til Skabelsen af denne Mistillid var i høj Grad
den Omstændighed, at man fra tysk Side blev klar over, at ikke faa Politimænd
efterhaanden deltog i illegalt Arbejde eller dog havde Forbindelse med illegale
Kredse. Man sluttede dette af mange Tegn, men navnlig vel af det haandgribelige,
at det tyske Sikkerhedspoliti anholdt en Del Politimænd sigtet for illegal Virksom
med af mere eller mindre alvorlig Art; i Tiden fra Januar til Juni 1944 anholdtes
12 sigtet for Hjælp til Udrejse, 5 for Andel i Vaabentransaktioner, 11 for Spionage,
Sabotage eller Hjælp til Sabotører, 11 i Forbindelse med Aktionen den 26. Maj
1944, jfr. nærmere nedenfor, og 6 uden nærmere Angivelse af Sigtelsens Beskaffen
hed. Den tyske Mistillid kom paa forskellig Maade til Udtryk under Forhandlinger.

En stærk Kritik af en Politimesters Deltagelse i en Sabotørs Begravelse kom
til Orde i en Skrivelse af 7. December 19431) fra Dr. Best, der findes gengivet som
Bilag 24. Kravet om Fjernelse af Politimesteren lykkedes det ved langvarige For
handlinger at faa modificeret, saaledes at man lod sig stille tilfreds med en For
flyttelse og frafaldt Kravet om, at ogsaa Borgmesteren skulde nedlægge sit Hverv.

Det er klart, at naar en Politimesters Deltagelse i en Begravelse kunde give
Anledning til saa stor Forbitrelse og Forargelse i den tyske Lejr, maatte en Politi
mesters og hans Fuldmægtiges Bistandsydelse til Sabotører alvorligt nedbryde Ty
skernes Tillid til Politiets Indstilling. Der er da heller ingen Tvivl om, at det i be
tydelig Grad forøgede den tyske Mistillid, da Politimester Simony i Varde samt
hans 2 Fuldmægtige Schlanbusch og Gerner Mikkelsen samt 2 Læger blev anholdt
af det tyske Sikkerhedspoliti i Begyndelsen af Februar 1944 sigtet for at have hjul
pet Sabotører og saa at sige taget paa fersk Gerning. Overfor Statsadvokat Hoff,
der den 15. Februar havde en Samtale med Politimester Simony i Vestre Fængsel
i Overværelse af tyske Politifolk, erklærede Politimesteren, at han havde huset
2 Sabotører, der havde henvendt sig til ham og bedt om Hjælp.

Denne Begivenhed øgede ikke blot Tyskernes Mistillid, men skabte ogsaa
Uro i danske Politikredse. Dette blev i endnu højere Grad Tilfældet, da den 17. Fe
bruar 1944 2 Overpolitibetjente og 5 Politibetjente i Aabenraa blev anholdt af tysk
Sikkerhedspoliti paa en hensynsløs og opsigtsvækkende Maade.

Der rettedes straks samme Aften af Statsadvokat Hoff Henvendelse til det
tyske Sikkerhedspoliti, idet Politifolkenø forlangtes løsladt straks. Det oplystes, at

1) A. nr. 456.
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der var handlet efter Ordre fra det tyske Sikkerhedspolitis Ledelse i København,
og at det ved Vidneudsagn af nogle af det tyske Politi anholdte Sabotører var
godtgjort, at der mellem dem og de 7 Polititjenestemænd, som de Natten mellem
den 5. og 6. Februar havde holdt op i Forbindelse med Sabotageforsøg mod
Aabenraa Motorfabrik, var truffet Aftale om, at der skulde skydes i Luften. De
anholdte kunde derfor ikke løslades. Den følgende Dag hævdede Direktør Sven
ningsen overfor Dr. Best, at Politibetjentene næppe havde haft Mulighed for at klare
sig overfor de maskinpisto1bevæbnede Sabotører, og at det derfor ikke kunde hæv
des, at de havde gjort sig skyldige i Meddelagtighed i en Forbrydelse, der kunde
begrunde deres Anholdelse. De burde derfor løslades og Sagen tages op til Behand
ling mellem de 2 Politiledelser.

Dr . Best betonede- imidlertid, at der forelaa stærke Indicier for, at Politi
betjentene virkelig havde forhandlet med og truffet Aftale med Sabotørerne og saa
ledes havde begaaet en positiv strafbar Handling. Det passerede maatte ikke tages
som Udtryk for, at det tyske Politi nu var begyndt at arrestere danske Politibetjente
paa Grund af manglende energisk Optræden. Til en Bemærkning fra Direktør
Svenningsen om, at den anvendte Fremgangsmaade i hvert Fald var højst uhen
sigtsmæssig, hvis man lagde Vægt paa, at det danske Politi fortsatte sin Virksom
hed, svarede Dr. Best, at det danske Politis Virksomhed faktisk var til meget ringe
Nytte for de tyske Interesser; han mente, .at det ikke vilde skade disse, dersom
det danske Politi trak sig tilbage.

Da Departementschef Eivind Larsen den følgende Dag drøftede Spørgs
maalet med Pancke og Bovensiepen, hævdede den sidstnævnte, at der maatte have
bestaaet en Aftale forud mellem Sabotørerne og Politiet, eller i hvert Fald være
truffet en Aftale imellem dem, da Politiet kom til Fabrikken. Der maatte i hvert
Fald være begaaet en meget grov Tjenestefejl ved, at Betjentene under de forhaan
denværende Omstændigheder havde ladet sig holde op som sket. Departements
chefen gjorde Rede for de store Vanskeligheder, Aktionen førte med sig indenfor
Politiet og Politiledelsen, og hvis Konsekvenser man ikke kunde overse. Et For
slag af Departementschefen om, at man i Tilfælde af fremtidig Mistanke mod Politi
mænd skulde gøre Sagen til Genstand for Drøftelser med vedkommende Politichef
eller med Statsadvokat Hoff eller Eivind Larsen, afviste Bovensiepen under Hen
syn til Erfaringerne fra Varde. Man vilde dog saavidt muligt samtidig med gaa

danne Aktioner give Underretning til de danske Myndigheder om Aktionerne og
Grundlaget for dem. Hvis Undersøgelsen viste, at der kun forelaa en grov Tjeneste
fejl, vilde Sagen blive betragtet som et dansk Anliggende.

Den 21. Februar blev der fra tysk Side givet Meddelelse om, at Aabenraa
Betjentene skulde løslades, hvilket skete samme Dag. Samtidig meddeltes dette
Udenrigsministeriet i en Skrivelse fra Dr. Best, i hvilken det hed, at Undersøgel
serne havde vist, at det ikke kunde bevises, at Politibetjentene forsætligt havde
begunstiget Sabotagehandlingen og Sabotørernes Flugt, og man havde derfor set
bort fra at indlede tysk Straffesag. Da de imidlertid havde svigtet deres Tjeneste
pligt, maatte man anse en disciplinær Undersøgelse og Afstraffelse for nødvendig.

En Gennemgang af Sagen gav imidlertid til Resultat, at man ikke fandt
Grundlag for at foretage disciplinære Skridt overfor de implicerede Politibetjente,
hvilket meddeltes Tyskerne i en Skrivelse af 22. April 1944.

Sagen havde imidlertid, efter at Løsladelsen havde fundet Sted, i Politi-
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kredse, navnlig indenfor Dansk Politiforbund, givet Anledning til betydelig For
bitrelse og Opskræmthed, der fik yderligere Styrke, da Overpolitibetjent Duelund
den 14. Marts 1944 blev anholdt af Tyskerne sigtet for at have hindret en dansk
Statsborger i tysk Tjeneste (Hammeken) i at forfølge en revolverbevæbnet Mand.
Duelund blev dog løsladt allerede den 16. Marts.

Efter Dansk Politiforbunds Ønske blev der i April Maaned i Justitsministe
riet afholdt et Møde, paa hvilket Departementschef Eivind Larsen overfor Politiets
Repræsentanter gjorde Rede for de Skridt, der var foretaget fra dansk Side i An
ledning af Anholdelserne i Aabenraa-Sagen og for dens nærmere Forløb. Han
gjorde endvidere opmærksom paa, at det af praktiske og taktiske Grunde ikke vilde
være muligt at udsende den af Forbundet ønskede almindelige Instruks om Poli
tiets Indgriben i Sabotagesager. Det var ikke hensigtsmæssigt at bekende Kulør.
Med Hensyn til et fremsat Krav om, at danske Polititjenestemænd kun skulde
kunne anholdes af dansk Politi, maatte man være opmærksom paa, at det paa
Forhaand var givet, at Tyskerne ikke vilde afstaa fra at foretage Anholdelse af
Personer, som sigtedes for at have gjort sig skyldige i individuelle strafbare For
hold. Paa den anden Side maatte det ogsaa være givet , at danske Politifolk ikke
kunde anholde deres Kammerater til Tyskerne, og det var givet, at Tyskerne ikke
vilde overlade Politifolk, der f. Eks. havde gjort sig skyldige i Sabotage eller Med
virken dertil, til dansk Jurisdiktion.

Tydeligst Udtryk for Mistillid til Politiets Holdning gav Bovensiepen i en
Samtale den 7. Marts 1944 med Departementschef Eivind Larsen.

Der henvises til Departementschefens Referat af Samtalen'), Bilag 25.
Medvirkende til, at man saa ivrigt beskæftigede sig med Spørgsmaalet om,

i hvilket Omfang der kunde stoles paa det danske Politi, var formentlig, at man
netop paa dette Tidspunkt indenfor det herværende tyske Politi var optaget af
Overvejelser over de Problemer, en Invasion her vilde rejse. Disse var Emnet for
en Forhandling den 9. Marts 19442) hos General Pancke,

Af Forhandlingerne har Departementschef Eivind Larsen givet et Referat,
Bilag 26, hvortil der henvises. Under en Forhandling - om Spørgsmaalet om Be
væbning af Sabotagevagter paa oplagte Skibe - udtalte Pancke den 15. Marts
1944 en passant over for Politiinspektørerne v. Magius og Holten, at man fra tysk
Side havde den Opfattelse, at man fra dansk Side ikke havde nogensomhelst Inter
esse for at forhindre Sabotage, og at de Tilfælde, hvor Sabotage var blevet opklaret
og forhindret, skyldtes Indsættelse af tysk Politi. Det danske Politi vilde ganske
givet være i Stand til at gøre en effektiv Indsats - der manglede blot en Befaling
fra oven, saa vilde Politiet nok adlyde. Aabenraa-Sagen havde virket forstemmende
paa den tyske Ledelse. Disse Politimænd rejste nu hjem til deres Politikreds, hvor
de blev modtaget med store Festligheder og derefter igen blev sat ind i deres Ar
hejde, trods det, at det havde været klart, at de i hvert Fald havde været ganske
inaktive i de Tilfælde, hvor de skulde værne de Interesser, som det skulde være
deres Opgave at passe paa. Man havde i det mindste kunnet forflytte dem eller
lade dem overgaa til Indendørsarbejde. Ogsaa fra Dr. Bests Side fremkom der
Kritik af Politiets Holdning. I en Skrivelse af 9. Marts 1944 til Udenrigsministeriet
vedrørende det i Sønderjylland af det tyske Mindretal oprettede Selbstschutz hed
det saaledes:

1) A. nr. 457. 2) A. nr. 458.
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-Die wachsende Unsicherheit in Dånemark und die Untåtigkeit der dåni
schen Polizei gegen Sabotage und Terror haben in den letzten Monaten die deutsche
Volksgruppe in Nordschleswig sehr beunruhigt« »Der urspriinglich ge-
hegte Wunsch, eine offizielle Zusammenarbeit mit der dånisehen Polizei zur Be
kåmpfung von Sabotage und Terror herbeizufiihren, wurde durch die bekannten
Ereignisse in Apenrade iiberholt, die das Vertrauen zur dånisehen Polizei end
giiltig erschiitterten.v')

Blandt de af det tyske Politi anholdte Politimænd var der ingen der gjorde
Tjeneste i Statsadvokatens Afdeling. Den 29. August 1943 skulde to til Afdelingen
knyttede Overbetjente (den ene gjorde Tjeneste i Afdeling D) have været anholdt,
men de blev advaret og flygtede til Sverige. Det er klart, at det var særlig egnet
til at vække Mistanke hos Tyskerne, hvis Personalet i den Afdeling, som opretholdt
Kontakten med dem, blev Genstand for Sigtelse for illegal antitysk Virksomhed.'
Statsadvokaten maatte altid over for Tyskerne hævde, at han fuldt ud kunde stole
paa det i Afdelingen ansatte Personale og navnlig paa dettes Diskretion med Hen
syn til betroede Oplysninger, skønt dette blev stadig vanskeligere, fordi saa meget
sivede ud. Det var derfor magtpaaliggende, at de i Afdelingen ansatte, hvis de gav
sig af med illegal Virksomhed, i hvert Fald ikke blev opdaget deri. Det var derfor
ogsaa heldigt, at Kriminalassistent Grunnet, der fra 1940 havde gjort Tjeneste i
Afdelingen som Politikommissærens Stedfortræder, kort før han blev anholdt den
8. Marts 1944 var forflyttet fra Afdelingen til anden Tjeneste. Grunnet, der blev
telefonisk anmodet om at give Møde hos det tyske Sikkerhedspoliti paa Dagmarhus,
sigtedes for Spionage og blev tilbageholdt trods kraftig Protest fra dansk Side.
Efter at være blevet løsladt den 13. Marts 1944, blev han og hans Hustru næste
Dags Aften anholdt i deres Hjem af det tyske Sikkerhedspoliti, der erklærede, at det
nu gennem Afhøringer af andre i samme Sag var helt fastlagt, at saavel Grunnet
som hans Hustru havde deltaget i Spionage som Led i en polsk Efterretningstjeneste.

En yderligere Rystelse af Tilliden til det danske Politi foraarsagede Offent
liggørelsen i Nr. 7 af 1944 af »De frie Danske- af Fotografier af 12 »Stikkere«, af
hvilke 9 var eller havde været ansat i det danske Politi. Den 27. April 1944 Kl.
10.30 indfandt Dr. Hoffmann og Kommissar Elpert sig hos Statsadvokat Hoff
og foreviste Bladet. Hoffmann hævdede, at Fotografierne stammede fra P.olitiets
Fototek, og forlangte øjeblikkelig Udlevering af Negativer og Aftryk. Endvidere
krævede han øjeblikkelig iværksat en dybtgaaende, objektiv Undersøgelse, som
førte til Opklaring senest den 28. April 1944. Resultatet af Samtalen blev, at han
inden KJ. 13 skulde have Fotomaterialet og inden K!. 15 Oplysning om, hvem der
skulde lede Undersøgelsen, tilligemed Garanti for, at Undersøgelsen blev objektiv.
Undersøgelsen blev overdraget Politiinspektør v. Magius, der blev rykket af Boven
siepen den 29. April 1944. Der henvises til Politiinspektørens Referat af Samtalen");
Bilag 27. Undersøgelsen gav kun for saa vidt et Resultat, som en Kriminalbetjent,
der var tjenstgørende i Rigsregistraturen, efter at han var forsvundet fra sin Bo
pæl, i et Brev meddelte, at han havde udleveret Fotografierne. Han kom senere'
sammen med sin Hustru til Sverige.

1) I Oversættelse: »Den voksende Usikkerhed i Danmark og det danske Politis;
Uvirksomhed overfor Sabotage og Terror har i de sidste Maaneder vakt stor Uro hos den
tyske Folkegruppe i Nordslesvige .... »Det oprindeligt nærede Ønske om at etablere et
officielt Samarbejde med det danske Politi til Bekæmpelse af Sabotage og Terror blev
slaaet ud som Følge af de kendte Begivenheder i Aabenraa, der definitivt rystede Tilliden
til del danske Politi.e !} A. nr. 459. ,
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Samtidig med Indførelsen af SS- und Polizeigericht i April 1944 gav Dr.
Best Udtryk for Kritik af det danske Politis Passivitet overfor Sabotagen og de
politiske Mord og for det tyske Politis Mistillid til det danske Politi, jfr. Afsnit II,
S.352.

Ogsaa i Dr. Bests Henvendeeise af 12. Maj 1944 betonedes, at Politiet trængte
til Rehabilitering i tyske øjne, jfr. Manit I, S. 344 f. I Dr. Bests Skrivelse af 17. Juni
19441

) , Bilag 28, i Anledning af, at man havde afslåaet Sabotagebevogtning ved Po
litiet, slaas det fast, at det danske Politi altsaa ikke havde Vilje til at opfylde sin Pligt
ifølge Loven til at modvirke Sprængstofforbrydelser og andre strafbare Handlin
ger, og ikke havde opfyldt Forventningen om, at det vilde opretholde Orden i Lan
det og beskytt-e danske og tyske Interesser mod retsstridige Angreb.

Skønt det af Dr. Best blev betonet, at den tyske Aktion den 26. Maj 1944,
ved hvilken Amtmand Refslund Thomsen, Politimestrene Martensen-Larsen, Brix,
Hoeck og Chefen for Ordenspolitikommandoen, Politimester Agersted samt flere
Politifolk og Officerer blev anholdt, ikke var en Aktion mod Politiet som Institution,
var den dog et tydeligt Udtryk for Mistillid til Politiet, jfr. Direktør Svenningsens

.Referat") af en Samtale samme Dag med Dr. Best, Bilag 29.
Ved Statsadvokat Roffs Forhandlinger med Bovensiepen blev det oplyst,

at Grundlaget for Arrestationerne skulde være den saakaldte Pi-Ordning, der 
som det blev hævdet fra dansk Side - var en kontormæssig Forberedelse af Ind
kaldelse af visse Værnepligtige til Støtte for Politiet under særlig urolige Forhold
og hvilede paa en længe før Besættelsen truffet Aftale, og hvis Administration efter
29. August 1943 var overgaaet til nogle Politimestre. Fra tysk Side var man trods
de afgivne Erklæringer, hvorefter Departementschef Eivind Larsen og General
Gørtz havde paataget sig Ansvaret for Ordningen, mistroisk, fordi der ikke tidligere
var givet tyske Myndigheder Meddelelse om den. Endvidere gjorde man gældende,
at det ikke var P.-Ordningen alene, der dannede Grundlag for Sigtelserne. Fler
tallet af de sigtede havde ogsaa gjort sig skyldige i andre illegale Forhold, bl. a.
Spionage. P.-Ordningen var blevet misbrugt. Under de Forhandlinger, der førtes
af Statsadvokaten med Dr. Hoffmann for at opnaa Løsladelse af Politimestrene,
erklærede Hoffmann den 3. Juli 1944, at saalænge der ikke var opnaaet nogen
Ordning med det danske Politi om Overtagelse af Sabotagebevogtningen af visse
Virksomheder, kunde der ikke blive Tale om Løsladelse. Man kunde ikke have Tillid
til Politiet, hvis det ikke viste sin gode Vilje til at forebygge og forhindre Sabotage.
I Forbindelse med Pi-Ordningen var det blevet de tyske Myndigheder bekendt, at
man visse Steder havde forberedt saakaldte »Borgervæm-. Hoffraann havde over
for Statsadvokaten forlangt, at Politiet skulde give ham alle Oplysninger om disse
,.Borgerværnc. Overfor Politiinspektør Magius udtalte Hoffmann sig i denne For
bindelse paa en Maade, der nu læses som et Forvarsel om Aktionen den 19. Sep
tember 1944-, jfr. Bilag 3(3).

Af de anholdte blev først Amtmand Refslund-Thomsen, senere Politimestrene
Brix og Martensen-Larsen, senere ogsaa Politimester Hoeck løsladt.

I Forbindelse med Folkestrejken i København') rettede Dr . Best i en Skrivelse
af 1. Juli 19445) , Bilag 6, Bebrejdelser mod Politiet for at have forholdt sig fuld
stændig passivt overfor Plyndringer, Ødelæggelser af Butikker og Lejligheder,
Brandstiftelser og Angreb paa Personer og for at have advaret Gerningsmændene,
før tyske Patruljer kom til. Skønt der netop i disse Dage paany blev stillet Kmv

1) A. nr. 461. 2) A. nr. 460. 3) A. nr. 462. 4) A. nr. 455. 5) A. nr. 449.
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om, at Politiet skulde sættes ind paa Sabotagebevogtning, var de Forhandlinger'),
der af det tyske Sikkerhedspoliti førtes med Departementschef Eivind Larsen og
Rigspolitichefen, ikke præget af Tillid, men af Trusler, jfr. Bilagene 7-9, særlig
Referatet af 7. Juli 19442

) , Bilag 9, i Slutningen. Den 1. Juli 1944 havde Dr. Best
mundtlig overfor Direktør Svenningsen fremsat Krav om, at Departementschef
Eivind Larsen og Rigspolitichef Begtrup-Hansen skulde fjernes. Dette Krav blev
dog ikke senere gentaget"). Det ved Dr. Bests Mellemkomst, jfr. Afsnit I, S. 347
-348, tilvejebragte Kompromis skabte ingen Tillid; men det tyske Sikkerhedspoliti
rettede nu paany sit Søgelys mod den kriminalpolitimæssige Side af Politiets Virk
somhed, navnlig Drabssagerne. Det var Politiets Uvirksomhed paa dette Omraade,
der kom til at staa som Baggrund for Aktionen den 19. September 1944. Den
forberedtes ved Meddelelsen") fra Pressekontoret hos den højere SS- und Polizei
fiihrer i Danmark af følgende Indhold:

»Den Maade, paa hvilken de politiske Mord i den senere Tid har taget
Overhaand, har gjort det umuligt for den højere SS og Politifører i Danmark
længere at taale, at det danske Politi ikke med al ' Energi modarbejder den
forbryderiske Underverdens Gangstermetoder. Der er derfor under Forhand
ling med Departementschef Eivind Larsen") blevet stillet den Fordring til det
danske Politi med alle til Raadighed staaende Kræfter at eftersøge Morderne
og sørge for, at de bliver straffede. c

Efter Aktionen blev den af samme tyske Tjenestested begrundet overvejende
ved Henvisning til, at det danske Politi ikke havde foretaget sig noget mod den
illegale Virksomhed og navnlig de »politiske Mord-").

1) A. nr. 450-452. 2) A. nr. 452. 3) Jfr. nærmere Andreas MØller i Frit Danmarks
Hvidbog I, s. 213-214. 4) Meddelelse af 14. september 1944. 5) Om den forhandling, hvortil
der hentydes, og som fandt sted den 15. sept. 1944, henvises til det af Andreas Møl~er i
Frit Danmarks Hvidbog I, s. 217-218, givne referat. 8) A. nr. 465.
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VI.

Tysk Bedømmelse af Politiets - særlig Statsadvokatens Afdelings - Virksomhed paa
Grundlag af det den 19. September 1944 forefundne Materiale.

Den tyske Aktion mod Politiet den 19. September 1944, Deporteringen af
ca, 2000 Politimænd, 'Tilbageholdelsen paa Politigaarden af ca. 100 Kriminal
politifolk og Interneringen af Politiets Ledelse skal. ikke omtales her. Der kan
henvises til Herfelts Fremstilling i det ovenfor Side 2 citerede Værk, Danmark
under Verdenskrig og Besættelse, Bind III, Side 214 ff.')

Blandt de Kriminalpolitimænd, der blev holdt tilbage paa Politigaarden,
fordi man ønskede ved deres Hjælp at stille et Kriminalpoliti paa Benene, var de
Folk fra Statsadvokatens Afdeling, som havde været til Stede paa Politigaarden,
da Overfaldet skete. De blev senere - da de tyske Bestræbelser for at skabe et
Kriminalpoliti var strandet - som de øvrige overført til Frøslevlejren. Politi
kommissær Odmar blev interneret med Politiets Ledelse; Statsadvokat Hoff var
ikke paa Politigaarden og blev paa fri Fod, indtil han en Maaneds Tid senere
blev fanget og ligeledes interneret.

Emnet for Fremstillingen her er, hvad Tyskerne fik ud af det kæmpemæssige
Materiale, der ved Aktionen faldt i deres Hænder, navnlig ogsaa af Statsadvokatens
Arkiv. Det gav sig ikke store Udslag; Politiets Ledere blev løsladt efter Bombarde
mentet af ShelIhuset, og der blev ikke rejst nogen Tiltale imod dem. Som Begrun
delse for Aktionen blev der ganske vist fra Panckes Pressekontor udsendt Meddelel
ser om de Fund, man havde gjort paa Politigaarden"); men disse Meddelelser drejede
sig om ganske faa konkrete Ting 'Og var iøvrigt propagandistisk farvet for at søge at
retfærdiggøre Aktionen mod Politiet. Af fundne tyske Papirer fremgaar, at man vir
kelig forsøgte at foretage en egentlig Undersøgelse, men at Resultatet var meget ma
gert, for saa vidt angik Statsadvokatens Afdeling. Der var mange Grunde hertil. Afde
lingen havde ingen særlig Bo-x eller lignende, hvori man gemte særlig delikate Sager.
De maatte søges i det store Utal af Sager, o-fte tykke og uoverskuelige Aktpakker, som
det var et Kæmpearbejde at læse eller blot blade igennem. Og i Almindelighed var det
ikke af Akterne - uden ved en meget minutiøs Gennemgang - at se, at man havde
tilsidesat eller modarbejdet tyske Interesser; at der normalt ikke var noget at finde
for Tyskerne i Akterne var en simpel Følge af, at praktisk talt alle Rapporter var
skrevet med Henblik paa, at de efter den raadende Praksis skulde oversendes til
og læses af Tyskerne, Ofte havde man, som ovenfor nævnt, ladet Sagerne overgaa
til Behandling andetsteds, hvor man vanskeligere vilde søge dem. Tyskerne havde
i hvert Fald ikke paa dette Tidspunkt tilstrækkelig mange og dygtige Folk til at
sætte ind paa dette meget vanskelige Efterforskningsarbejde.

1) Om dr, jur. C. F. Popp-Madsen se HRT 1947, 714. 2) A. nr. 465 og 468.
51
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Den tyske Kriminalkommissær, som ledede den »Auswertungskommando«,
der var sat ind derpaa, maatte derfor i Hovedsagen holde sig til Referaterne af
Møder i Justitsministeriet angaaende Overenskomsten med Tyskerne om Politiets
Arbejde, som man ogsaa havde fundet.

Nogle Uddrag af en tysk Beretning af 15. Oktober 1944 om Undersøgelsen
skal gengives her:

»Am 19. 9. nahm das Referat an der Liquidierung der dånisehen Polizei
teil und wurde nach Beendigung der Aktion mit der Sichtung und Auswertung
des vorgefundenen Materials befasst. Das bisherige Auswertungsergebnis
bestiitigt, dass es sowohl politisch wie sachlich notwendig war, die dånische
Polizei auszuschalten.

Die von hdheren Stellen gegebenen Anordnungen, Befehle, Weisungen
und Parolen beweisen - namentlich nach dem 29. 8. 43 - eine fast vellige
Ignoranz gegeniiber allen politischen Verbrechen und Vergehen, wodurch
nicht allein eine zunehmende Verstarkung des passiven Widerstandes inner
halb der Polizei, sondern auch eine steigende Aktivierung aller illegalen Kreise
hervorgerufen wurde. Insbesondera wurden aber auch konkrete Falle aktiven
Widerstandes seitens der Polizei selbst festgestellt«.').

Her følger saa nogle Eksempler paa saadanne konkrete Tilfælde, hvorefter
det hedder:

»Hochatwahracheinlich ha.tte der Staatsadvokat eine dauernde Verbin
dung zum dånisehen »Freiheitsrate, wie ein hier vorliegendes Ermittlungs
ergebnis vermuten låsst, Er selbst ist fliichtig. Die Haupttåtigkeit der politi
schen Polizeiabteilung heschrånkte sich fast ausschliesslich auf die Registrie
rung von Deutschen, dånisehen Nationalsozialisten und deutschfreundlichen
Diinen. Gegeniiber der schwedischen Polizei, mit der auf illegale Weise
korrespondiert wurde, gab die diinischen Polizei unbeschriinkte Auskunft iiber
die politische Einstellung in Schweden arigehaltener Fliichtlinge. Vermutlich
beabsichtigt man in 8chweden, Personen, die im Verdacht nationalsozialisti
scher Betiitigung stehen, nach Beendigung des Krieges als Kriegsverbrecher
ahzuurteilen. Das gesamte Kartei- und Aktenmateriel hieriiber wird nach
Sichtung und Auswertung der zenfralen Kartei des BdS zugefiihrt. Auf dem
Gebiete der Bekiimpfung politischer Verbrechen und Vergehen leistete die
diinische Polizei, wie an Rand des sichergestellten Materials festgestelIt wer
den konnte, keiner1ei Bettråge. Infolgedessen nahm -die politische Kriminalitiit
ein Ausmass an, das vom sicherheitspolizeilichen Standpunkt als untragbar
erscheinen musste. So wurden in der Zeit vom 29. 8. 43 bis 30. 8. 44 insgesamt
109 Personen ermordet, davon 13 Reichsdeutsche, 62 deutschfreundliche
minen verschiedener ParteizugehOrigkeit und weitere 17 Dånen mit unbekann-

l) I Oversættelse: »Den 19. 9. deltog »das Referat« (her omtr. = Undersøgelseskom-
missionen) i Likvideringen af det danske Politi og beskæftigede sig efter Aktionens Afslut
ning med Sorteringen og Udnyttelsen af det forefundne Materiale. Resultatet indtil nu af
denne Udnyttelse bekræfter, at det baade politisk og sagligt var nødvendigt at sætte det
danske Politi ud af Spillet.

De fra hejere Steder givne Anordninger, Befalinger, Instruktioner og Paroler be
viser - navnlig efter den 29. 8. 43 - en næsten komplet Uvidenhed med Hensyn til alle
grove og mindre grove politiske Forbrydelser, hvorved der fremkaldtes ikke alene en til
tagende Styrkelse af den passive Modstand indenfor Politiet, men .ogsaa en stigende Ak
tivering indenfor alle illegale Kredse. Men navnlig blev der ogsaa konstateret konkrete
Tilfælde af aktiv Modstand fra selve Politiets Side.«
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ter politischer Einstellung. Ferner wurden in der angegebenen Zeit 64 Mord
versuche veriibt, davon 19 an Deutschen, 26 an deutschfreundlichen Dånen,
11 an Dånen verschiedener politischer Parteizugehorlgkeit und 8, deren
politische Einstellung nicht bekannt war. Es wurde also fast jeden 2. Tag ein
Mensch gemordet oder zu morden versucht. Die Aufklårung dieser Verbrechen
scheiterte angeblich an den mangeinden Mitarbeit der Bevolkerung. Ferner
wurden iiber 700 Sabotageakte veriibt, an deren Aufklårung die dånische
Polizei vor dem 29. August 1943 kaum nennenswerte Bettråge leistete und sich
nach diesem Termin vellig passiv verhielt Ausser den hier bekannten
Fallen, wo gegen dånische Polizeibeamte wegen illegalen Verhaltens einge
schritten werden musste, erbrachte die Durchsicht der dånisehen Polizeiakten
weiteres Beweismaterial gegen Angehdrlge der dånisehen Polizei. . .
Geheime Polizeiberichte erschienen in den illegalen Hetzblåttern. Lichtbilder
dåniseher Mitarbeiter wurden durch dånische Polizeibeamte an die illegale
Presse zur Veroffentlichung gegeben. Dåniselie Polizeibeamte, die wegen ille
galer 'I'åtigkeit von der deutschen Sicherheitspolizei gesucht wurden, fliichteten
mit Hilfe von Kameraden nach Schweden. Das Gehalt wurde weitergezahlt.
. . . . . . .. Allein diese Ausschnitte beweisen, dass die Fiihrung der dånisehen
Polizei die ihr unterstellten Organe nicht mehr kontrollierte oder zu kon
trollieren in der Lage war und infolgedessen das gesarnte Polizeikorps in
steigendem Masse den Charakter einer illegalen Organisation anzunehmen
drohte.') .

1) I Oversættelse: »HØjst sandsynligt havde Statsadvokaten en konstant Forhin
delse med det danske sFrfbedsraade, hvad et her foreliggende Resultat af Undersøgelsen
vækker Formodning om. Han selv er flygtet. Den politiske Politiafdelings Hovedvirksom
hed indskrænkede sig næsten udelukkende til at registrere Tyskere, danske Nationalsociali
ster og tyskvenlige Danskere. Overfor det svenske Politi, som man paa ille~al Maade korre
sponderede med, gav det danske Politi ubegrænset Oplysning om den pohtiske Indstilling
hos de Flygtninge, som er holdt tilbage i Sverige. Formodentlig har man i Sverige i Sinde,
naar Krigen er endt, at dømme som Krigsforbrydere de Personer, som er mistænkt for
nationalsocialistisk Virksomhed. Hele Kartotek- og Aktmaterialet herom bliver, naar det
er sorteret og udnyttet, fØrt til BdS's centrale Kartotek. Paa Omraadet vedrørende Bekæm
pelsen af grovere og mindre grove politiske Forbrydelser ydede det danske Politi, som
det kunde konstateres ved Hjælp af det beslaglagte Materiale, intetsomhelst Bidrag. Som
FØlge deraf steg den politiske Kriminalitet i en saadan Grad, at det fra et sikkerhedspoli
timæssigt Standpunkt maatte anses for utaaleligt. Saaledes blev i Tiden fra 29. 8. 43 til
30. 8. 44 ialt 109 Personer myrdet, deraf 13 Rigstyskere, 62 tyskvenlige Danskere, der til
hørte forskellige Partier, og desuden 17 Danskere med ubekendt politisk Indstilling. End
videre blev der i den anførte Tid forøvet 64 Mordforsøg, deraf 19 mod Tyskere, 26 mod
tyskvenlige Danskere, 11 mod Danskere af forskellige politiske Partier og mod 8, hvis
politiske Indstilling ikke var kendt. Der blev altsaa næsten hver anden Dag myrdet et
Menneske eller gjort F orsag paa at myrde nogen. Opklaringen af disse Forbrydelser
strandede - efter hvad der paastaas - paa Grund af svigtende Samarbe~de fra Befolk
ningens Side. Endvidere blev der øvet over 700 Sabotager, til hvis Opklaring det danske
Politi fØr den 29. August 1943 næppe nok ydede nævneværdige Bidrag og efter denne Tid
forholdt sig fuldstændigt passivt .... Foruden de her kendte Tilfælde, hvor der maatte
skrides ind mod danske Politimænd paa Grund af deres illegale Optræden, bragte Gennem
synet af de danske Politiakter et yderligere Bevismateriale til Veje mod Medlemmer af det
danske Politi. .... Hemmelige Politirapporter fremkom i de illegale Agitationsblade. Fo
tografier af dånske Medarbejdere blev af danske Politimænd givet til den illegale Presse
til Offentliggørelse. Danske Politimænd, der eftersøgtes af det tyske Sikkerhedspoliti for
deres illegale Virksomhed, flygtede til Sverige med Bistand af deres Kammerater. Gagen
blev stadig betalt..... Alene disse Udsnit beviser, at Ledelsen af det danske Politi ikke
ikke mere kontrolerede sine underordnede Organer eller ikke var i Stand til at kontrolere
dem, og at som FØlge deraf hele Politikorpset i stigende Grad truede med at antage Ka
rakter af en illegal Organisation.c
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Om Fundene i Statsadvokatens Afdeling hed det :
»Lisien iiber Sabotageakte.

Im Politigaarden wurden bei der Abteilung des Staatsadvokaten um
fangreiche Akten iiber veriibte Sabotagen, Bombenattentate, Einbriiche u . s. w.
vorgefunden. Ferner eine Liste iiber »gewisse« Sabotagehandlungen und eine
Aufstellung mit Namensangaben iiber eine Terrorgruppe. Das Material wurde
IV 2 azur Auswertung zugeleitet. c

»Begiinstigung .der Feindspionage durch die dånische Polizei.
In der 13. Untersuchungskammer, Politigaarden, wurde ein Vorgang

gefunden, aus dem folgendes hervorgeht: Ende Juli 1943 wurde von deutscher
Seite in Hadsund ein Dåne verhaftet. Er wurde besehuldigt in Verbindung
mit Saboteurkreisen zu stehen. Sofort wurden danischerseits Haussuchungen
vorgenommen, die ergaben, dass der Verhaftete fUr die Feindspionage und
insbesondere in der Organisation des Widerstandes gegen die deutsche Be
satzung tåtig war, Dieses Material, unter dem sich auch die Chiffrierungstabelle
eines Geheim-Code befindet, wurde von dåniseher Seite geheim gehalten. 
Die Freilassung des Verhafteten wurde spater sofort durch Fernschreiber
bekannt gegeben und dieser meldete sich dann umgehend im Politigaarden. 
Vorgang an IV 3 a. c

»Kenninis der ddnischen. Polizei von Sabotagevorhaben, ohme dass ihrerseiis
eimas dagegen uniernommen nnæde.

In der Abt. D, Politigaarden, wurden Papiere, die aus einer Haus
suchung stammten, gefunden. An Hand dieses Materials hatte wahrscheinlich
die Festnahme einer ganzen Reihe Angehoriger einer kommunistischen Sabo
tagegruppe vorgenommen werden konnen. Das Material blieb jedoch nach
Einsichtnahme unausgewertet und verpackt monatelang liegen. Unter den be
schlagnehmten Papieren befand sich auch der Grundriss einer Kopenhagener
Maschinenfabrik nebst genauen Angaben betreffs Bewachung u. s. w. Gegen
den Betrieb ist die Sabotage dann auch erfolgt. - Das sichergestellte Material,
das viele Adressen von illegalen enthålt, erhielt IV 1 azur weiteren Veran
lassung. cl).

l) I Oversættelse: »Lisier over Sabotager.
I Politigaarden blev der i Stadsadvokatens Afdeling forefundet omfangsrige Akter

om udøvede Sabotager, Bombeattentater, Indbrud osv. Endvidere en Liste over »visse« Sa
botagehandlinger og en Fortegnelse med Angivelse af Navne vedrørende en Terrorgruppe.
Materialet blev overgivet IV 2 a til videre Foranstaltning.e

Begunstigelse af fjendtlig Spionage fra det danske Politis Side.
I det 13. Undersøgelseskammer, Politigaarden, blev der fundet en Sag, hvoraf frem

gaar fØlgende: I Slutningen af Juli 1943 blev fra tysk Side en Dansker arresteret i Had
sund. Han blev sigtet for at staa i Forbindelse med Saboterkredse. Der blev straks fra dansk
Side foretaget Husundersegelser, som gav til Resultat, at Arrestanten arbejdede for Fjen
dens Spionage og navnlig i Modstandsbevægelsen mod den tyske Besættelse. Dette Mate
niale, blandt hvilket der ogsaa findes Chiffreringstabellen til en hemmelig Code, blev fra
dansk Side hemmeligholdt. LØsladelsen af Arrestanten blev senere straks bekendtgjort
ved Fjernskriver, og han meldte sig saa omgaaende paa Politigaarden. Sagen IV 3 a.«

»Dei danske Politis Kendskab til Saboiaqeplaner, uden at der fra dets Side blev
foretaget noget derimod. •
I Afdeling D., Politigaarden, blev der fundet Papirer, som stammede fra en Husun

dersøgelse. Ved Hjælp af dette Materiale vilde man sandsynligvis have kunnet anholde en hel
Mængde Medlemmer af en kommunistisk Sabotagegruppe. Efter at man havde set Materialet
igennem, blev det flere Maaneder liggende ubenyttet og sammenpakket. Blandt de beslag
lagte Papirer fandtes ogsaa Grundridset over en kebenhavnsk Maskinfabrik med nøjagtige
Angivelser ang. Bevogtning osv. Mod denne Virksomhed er der saa ogsaa øvet Sabotage. 
Det beslaglagte Materiale, som indeholder mange Adresser paa illegale, overgaves til IV 1 a
til videre Foranstaltning.e
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Det drejede sig her formentlig om det samme Tilfælde, som er omtalt i en
tysk Notits'), Bilag 31, jfr. om Werners Anholdelse Redegørelse II, Side 306 ff.

Om den i Afsnit V omhandlede Sag angaaende Stikkerfotografier i »De frie
Danskes") findes to Notitser i det tyske Materiale; i den ene konstateres, at det er
bevist »dass es sich bei der sogenannten Fahndungsaktion um ein ausgesprochenes
'I'åuschungsmanbver handelt-"), idet de to eftersøgte Politimænd var i Sverige, i den
anden, at der stadig blev udbetalt Løn til de eftersøgte.

løvrigt skal der ikke fremdrages Enkelttilfælde. Mere almindelig Interesse
har den nedenfor citerede Kommentar til Rigspolitichefens Situationsmeldinger.

»Im Zimmer des Reichspolizeichef Begtrup-Hansen wurde ein Rund
schreiben vom 13. Januar 1944 unter der Nr. Sekr. J. Nr. 100/194~2 an
die Polizeimeister vorgefunden. Es enthålt eine Sammiung von Situationsmel
dungen vom 29. bis 31. September 1943. Die Polizeimeister werden angewiesen,
die Ubersichten auszuschneiden und auf Karteikarten zu kleben. Karteikarten
dieser Art konnten gleichfalls sichergestellt werden. Die auf den Karteikarten
vermerkten Situationsmeldungen befassen sich mit Vorkommnissen zwischen
der dånisehen Polizei und den deutschen Behorden, wobei von der dånisehen
Polizei passiver Widerstand in den verschiedensten Formen geleistet wurde.
Die Ubersendung der gesammelten Situationsmeldungen hat den Charakter
einer Weisung des Polizeichefs. Die von ihm ergriffene Massnahme zielt darauf
ab, durch die Bekanntgabe konkreter Beispiele eine einheitliche Richtung ftir
den Widerstand der dånisehen Polizei gegen die deutschen Behorden ins Leben
zu rufen. Eine andere Auslegung ist nicht moglich.s ').

løvrigt befatter det tyske Materiale sig særlig med de politiske Mordsager 
der jo ikke behandledes i Stasadvokatens Afdeling. Der fremdrages et Par konkrete
Tilfælde, i hvilke Politiet har undladt at foretage de efter foreliggende Oplysninger
rimelige Efterforskningsskridt, og det hedder derefter:

»Es hat den Anschein, als sei Beifiigung sichergestellten Beweismaterials
dieser Art infolge besonderer Instruktionen grundsåtzlich unterlassen und das
sichergestellte Material anderswo verwahrt worden, um Beweismittel gegen
illegale zu beseitigen. Diese Auffassung stiitzt sich auf das streng vertrauliche
Referat iiber die Sitzung der Leiter der dånisehen Polizei im Justizministerium
vom 13. December 1943 (Blatt 6), wo der Departementschef Svendsen die Frage
aufwarf, wie man sich verhalten wolle, wenn dånischerseits eine Untersuchung
von Sabotageangelegenheiten ein negatives Resultat ergebe, dagegen aber fest
gestellt werde, dass z. B. Spionage vorliege. Der Departementschef Eivind
Larsen erklårte biermit, dass der Polizei miindliche Instruktionen iiber die

1) A. nr. 467. 2) A. nr. 459. 3) l Oversættelse: »at det med Hensyn til den saakaldte
Eftersøgningsaktion tydeligt nok drejer sig om en Manøvre for at stikke (Tyskerne) Blaar
i øjnen~.« 4) l Oversættelse: »1 Rigspolitichef Begtrup-Hansens Værelse fandtes et Cirkulære
af 13. Januar 1944 under Nr. Sekr. J. Nr. 100/1943-4--2 til Politimestrene. Det indeholder
en Samling Situationsmeldinger fra 29. til 31. September 1943. Politimestrene faar Instruks
om at udklippe Oversigterne og klistre dem paa Kartotekkort. Kartotekkortene af denne
Art kunde ligeledes beslaglægges. De paa Kartotekkortene noterede Situationsmeldinger om
handler Begivenheder mellem det danske Politi og de tyske Myndigheder, hvor der fra det
danske Politis Side ydes passiv, Modstand i de mest forskellige Former. Tilsendelsen af
de samlede Situationsmeldinger har Karakter nf en Instruks fra Politichefen. Den af ham
trufne Foranstaltning sigter til ved Bekendtgørelsen af konkrete Eksempler at fremkalde
en ensartet Retning for det danske Politis Modstand mod de tyske Myndigheder. Nogen
anden Fortolkning er ikke mulig. c
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Behandlung derartiger Sachen gegeben werde. Es miisse im grossen und ganzen
von Seiten der Polizei eine »besondere Technik« angewendet werden, die vom
Normalen abweiche, und daftir gesorgt werden miisse, dass die Akten selbst
nur das die eigentliche Untersuchung betreffende Material enthielten, und die
iibrigen Seiten der Angelegenheit eventuell durch Notitzen oder auf anderer
Art beleuchtet wurden. Er fugte hinzu, dass ebenfalls durch miindliche In-
struktion und Anwendung dieser »besonderen Technik 1) die Polizei
sich derjenige Personen zu sichern, die durch sich ergebende Hinweise ver
dåehtig sind, ehe von deutscher Seite ein Eingreifen stattfinden konne .

Die obigen Darlegungen diirften zur Genuge beweisen, dass die von der
Leitung der dånisehen Polizei ergriffenen Massnahmen in bezug auf die Be
arbeitung politischer Mordsachen vallig unzulånglich waren, sondern - und
das wird namentlich durch den oben zitierten Ausspruch des Departements
chef Larsen bewiesen - dariiber hinaus auch geeignet waren, illegale zu be
gunstigen und ihnen infolgedessen Vorschub zu leistene«2).

l) Her er faldet nogle Ord ud, formentlig: »ermoglicht werden musse fUr« eller
lignende.

2) I Oversættelse : »Det ser ud, som om man ifølge særlige Instruktioner principielt
har undladt at vedlægge beslaglagt Bevismateriale af denne Art og har opbevaret det be
slaglagte Materiale andetsteds for at fjerne Bevismidler mod illegale. Denne Opfattelse
støtter sig paa det strengt fortrolige Referat af Mødet af Lederne af det danske Politi i Ju
stitsministeriet den 13. December 1943 (Blad 6), hvor Departementschef Svendsen rejste
det Spørgsmaal, hvorledes man vilde forholde sig, naar fra dansk Side en Undersøgelse af
Sabotagesager maatte give et negativt Resultat, men det derimod blev konstateret, at del '
r. Eks. forelaa Spionage. Departementschef Eivind Larsen erklærede hermed, at der blev
givet Politiet mundtlige Instrukser om Behandlingen af den Slags Sager. Der maatte i det
store og hele fra Politiets Side anvendes en »særlig Teknik«, der afveg fra det normale, og
der maatte drages Omsorg for, at selve Akterne kun indeholdt det Materiale, der angik den
egentlige Undersøgelse, og at de andre Sider af Sagen blev belyst eventuelt ved Notater
eller paa anden Maade. Han tilføjede, at det ligeledes ved mundtlig Instruktion og' Anven
delse af denne »særlige Teknik« ... . (her er faldet nogle Ord ud, formentlig: »maatte
gøres muligte) for Politiet at sikre sig de Personer, der ved fremkommende Henvisninger
er mistænkelige, fØrend der fra tysk Side kunde finde en Indgriben Sted.

De ovenanførte Redegørelser turde fuldt ud bevise, at de af Ledelsen af det danske
Politi trufne Forholdsregler med Hensyn til Behandlingen af politiske Mordsager var fuld
stændig utilstrækkelige, men - og det bevises navnlig ved den ovenfor citerede Ytring af
Departementschef Eivind Larsen - ydermere ogsaa var egnede til at begunstige de illegale
og som FØlge deraf yde dem Bistand.«
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49.

JUSTITSMINISTERIET

KØbenhavn, den 15. April 1940.

Til Statsadvokaterne, Politidirektøren i København og samtlige Politimestre.

Justitsministeriet har i Dag tilskrevet Rigsadvokaten saaledes:
»Den 12. April 1940 har der i Udenrigsministeriet fundet en Forhand

ling Sted med den tyske Gesandt og tyske Militærmyndigheder angaaende For
bindelsen mellem de danske Politimyndigheder og de tyske Militærmyndig
heder.

Fra tysk Side fremsattes Forslag om Udpegelse af en, Forbindelses
tjenestemand til Sikring af Samarbejdet mellem dansk Politi og tysk Militær
i Bestræbelse for at modvirke Spionage, Sabotage og nedbrydende Virksom
hed (Zersetzung) overfor de tyske Besættelsestropper.

Under Drøftelserne blev det fastslaaet, at Bekæmpelsen af de nævnte
Forbrydelser skulde ske ved Samarbejde mellem det danske Politi og det tyske
Militær, men saaledes at selve den politimæssige Undersøgelse og eventuel An
holdelse og Fængsling skulde foretages af danske Politimyndigheder, og at
eventuelle anholdte og fængslede skulde hensættes i danske Fængsler.

Under Forhandlingerne blev der fra tysk Side lagt særlig Vægt paa, at alle
Sager af denne Art henhørte under en enkelt Embedsmand, saaledes at Be
handlingen i dens Helhed, derunder ogsaa den politimæssige Ledelse af TInder
søgelserne, varetages af denne.

Under Henvisning hertil skal man herved i Medfør af Retsplejelovens
§ 716 anmode Hr. Rigsadvokaten om at overdrage Behandlingen af alle
Straffesager, hvoe der fremsættes Sigtelse for Spionage, Sabotage og ned
brydende Virksomhed overfor de tyske Besættelsestropper, til Statsadvokat
Harald Petersen, saaledes at denne i Medfør af Retsplejelovens § 802 ogsaa
overtager de vedkommende Politimester, i København Politidirektøren, efter
almindelige Regler paahvilende Opgaver, forsaavidt angaar de paagældende
Sager. .

Man skal derhos anmode Dem om at paalægge Statsadvokaten at søge
Behandlingen af alle de nævnte Sager henlagt til Københavns Byret, saaledes
at Sagerne der behandles af en bestemt Dommer.e

Hvilket herved meddeles.
P.M.V.

E.B.
Herfelt.
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50.
(A. nr. 46, bilag 1.)

Justitsministeriets skrivelse af 8. juni 1940 Indeholdende retningslinier for udførelsen af det
statsadvokaten for særlige anliggender overdragne hverv.

JUSTITSMINISTERIET
København, den 8. Juni 1940.

Rigsadvokaten, Statsadvokaterne, Rigspolitichefen, Politidirektøren
i København og samtlige Politimestre.

Justitsministeriet har i Dag tilskrevet Statsadvokat Harald Petersen,
Politigaarden, saaledes:

»Efter at Justitsministeriet ved Skrivelse af 15. April 1940, jfr. Rigs
advokatens Skrivelse af s. D., har overdraget til Hr. Statsadvokaten Behand
lingen af alle Straffesager, hvor der fremsættes Sigtelse for Spionage, Sabotage
og nedbrydende Virksomhed overfor de tyske Besættelsestropper, saaledes at
De i Medfør af Retsplejelovens § 802 ogsaa overtager de vedkommende Politi
mester, i København Politidirektøren, efter almindelige Regler paahvilende Op
gaver, for saa vidt angaar de paagældende Sager, fastsætter Justitsministeriet
herved følgende Retningslinier for Udførelsen af det Dem saaledes overdragne
Hverv:

1. Hvervet omfatter Behandlingen af alle Straffesager, hvori der rejses
Sigtelse for Spionage, Sabotage og nedbrydende Virksomhed overfor de tyske
Besættelsestropper eller for Overtrædelse af Straffelovens § 108. Endvidere
omfatter Hvervet Sager angaaende Overtrædelse af Straffelovens Kap. 25, 26
eller 27 og andre Fornærmelser eller Forulempelser af Personer, der hører til
den tyske Værnemagts Styrker her i Landet.

2. Alle Henvendelser fra centrale tyske Myndigheder vedrørende Sager
af den ovennævnte Beskaffenhed rettes til Dem, og de deraf følgende Forhand
linger føres af Dem, efter de enkelte Tilfældes Beskaffenhed i Forstaaelse 
eller under Samvirken - med Justitsministeriet og Udenrigsministeriet.

3. Sagernes politimæssige Behandling sker under Deres Ledelse og ved
de Politimyndigheder, De bestemmer. Rigspolitichefen, Politidirektøren i Køben
havn og samtlige Politimestre vil herved have at yde den fornødne Bistand
og at stille Personale til Deres Raadighed i det Omfang, De finder det paakrævet.

Det paahviI.er Rigspolitichefen, Politidirektøren i København op; samtlige
Politimestre aldeles omgaaende at give Dem Underretning om enhver Sag af
den under Pkt. 1 nævnte Art, som opstaar, og om enhver Henvendelse fra lokale
tyske Myndigheder, saaledes at der forinden ikke foretages andet end uopsæt
telige Skridt.

Paa samme Maade paahviler det de nævnte Polititjenestemænd at holde
Dem underrettet om alle almindelige Forhold eller særlige Begivenheder, det
har Betydning for Dem at have Kendskab til ved Bestridelsen af Deres Hverv,
derunder om alle specielle eller generelle politimæssige Foranstaltninger til
Modvirkning af Overtrædelser af den i Pkt. 1 nævnte Art.

. 4. Ved den retslige Behan~ng af Sagerne kan De i det Omfang, De ikke
selv grver Møde, overdrage dette til en efter Retsplejelovens almindelige Regler
mødeberettiget.

5. Det paahviler Dem at holde Justitsministeriet underrettet om alle
Sager af Betydning, derunder om enhver af Dem foretagen Anholdelse og om
Grundene herfor, samt om almindelige Forhold, som Justitsministeriet bør være
bekendt med.

6. Til Deres Bistand og som Deres Stedfortræder stilles til Raadighed
for Dem Politiinspektør Eivind Larsen.«

Hvilket man herved skal meddele.
P.M.V.

E.B.
sign. Herfelt.
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Troels Hoff: De tyske Instanser og Politiet, Danmark under Besættelsen, I, 1946,
side 675-736. .
Arthur Andersen: Fra Domstole og Fængsler, Danmark under Besættelsen, III,
1946, side 267-320.
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51.

A.

UNMACK LARSEN
Borgmester

Aarh'UB, den 15. April 1946.

Til den af Folketinget under 19. December 1945 nedsatte Kommission i
Henhold til Grundlovens § 45, Rigsdagen. København. §

I Skrivelse af 2. April 1946 har Kommissionen udbedt sig en skriftlig Rede
gørelse fra mig vedrørende mine Forhandlinger i Tidsrummet mellem 9. og 17. April
1940 med den tyske Politipræsident Kanstein om det danske Retsvæsen under den
tyske Besættelse.

r den Anledning skal jeg oplyse, at jeg ikke i det nævnte Tidsrum har ført
Forhandlinger med Politipræsidenten. Det var i øvrigt efter min Stilling udelukket
at jeg om det omhandlede Spørgsmaal kunde føre direkte Forhandlinger med ham.
Forhandlingerne om det danske Retsvæsen blev paa mine Vegne, men i stadig Kontakt
med mig, ført af daværende Rigspolitichef Thune Jacobsen, ligesom ogsaa daværende
Statsadvokat Harald Petersen og daværende Politiinspektør Eivind Larsen synes at
have deltaget i disse Forhandlinger, der i særlig Grad blev ført med den tyske Mellem
mand Korvetkaptajn Howald (elI. Howard). Jeg saa først Politipræsidenten den 17.
April 1940, da han sammen med Gesandten, Renthe-Fink, aflagde "Visit" hos mig.

Unmack Larsen.
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B.

Til den af Folketinget under 19. December 1945 nedsatte Kommission
i Henhold til Grundlovens § 45.

Den parlamentariske Kommission har anmodet mig om at oplyse, naar og
af hvem inden for dansk Administra'hon det over for den tyske Befuldmægtigede
efter Besættelsen blev gjort gældende, at man fra dansk Side maatte holde for, at
kun Forbrydelser begaaet af Medlemmer af den tyske Værnemagt kunde paadøm
mes af tyske militære Domstole og efter tysk Straffelov, idet dette Standpunkt skul
de være i Overensstemmelse med de almindelig Tilsagn, som fra tysk Side ved Be
sættelsen var givet med Hensyn til Landets politiske Uafhængighed.

J eg skal søge at belyse dette Spørgsmaal og dermed ogsaa Spørgsmaalet om
dansk Retsplejejurisdiktion under Besættelsen indtil 29. August 1943, men maa
gøre opmærksom paa, at jeg personlig kun deltog i Forhandlingerne herom i de
første Dage under Besættelsen, paa et Tidspunkt, hvor jeg var Rigspolitichef, og at
de Forhandlinger, der medførte den endelige Ordning af dette Spørgsmaal, blev ført
af Udenrigsministeriet og Justitsministeriet og blev tilendebragt, længe før jeg
blev Justitsminister i Juli 1941. Mine Oplysninger maa saaledes suppleres af de
fornævnte to Ministerier.

I Dagene straks efter Besættelsen foretog den tyske Værnemagt og dens Or
ganer Razziaer saavel i København som i Provinsen og anholdt adskillige Danske,
hvoraf nogle omgaaende blev sendt til Tyskland. Da dette efter min Opfattelse var
uforeneligt med det givne Tilsagn om vor Suverænitet og vilde være ødelæggende
for Politiets Opgave, at opretholde Ro og Orden, foranledigede jeg, at Udenrigs
minister Munch indkaldte de tyske Myndigheder til et Møde i Udenrigsministeriet.

Dette Møde blev afholdt den 12. April 1940.
Her var bl. a. til Stede fra tysk, Side Gesandten Renthe-Fink og den tyske

Værnemagts Forbindelsesofficer Kapitån zur See Howoldt og fra dansk Side Uden
rigsminister Munch, Direktør Mohr og jeg. Jeg erindrer ikke, om ikke Justitsmini
steriet var repræsenteret ved Depa'rtementschef Svendsen.

Jeg havde belavet mig paa at tage Ordet for at beklage mig over de Anhol
delser af danske Borgere, som havde fundet Sted, men den tyske Gesandt tog
straks Ordet "og oplyste, at Sager angaaende Spionage, Sabotage og Zersetzung
over for den tyske Værnemagt efter Folkeretten og den tyske militære Lovgivning
og Strafferetsplejen var undergivet den tyske Krigsret, og at man fra Værnemag
tens Side selv agtede at gennemføre Undersøgelser og Domfældelser i disse Sager
ved sine egne Organer. Jeg var øjeblikkelig klar over, at en saadan Ordning i
Løbet af kort Tid maatte medføre, at et dansk Styre vilde falde sammen. Hvis man
unddrog det danske Politi et saa vigtigt Omraade af Retsplejen, vilde det betyde, at
Politiet, hver Gang Tyskerne anholdt en Dansker, paa Spørgsmaalet om Grunden
bertil vilde møde Svaret: Det er en Sag, der ikke kommer jer ved, den drejer
sig om Spionage, Sabotage eller Zerzetzung. Enhver Person, der i Tyskernes øjne
var misliebig, vilde herefter kunne trækkes bort fra dansk Jurisdiktion, og naar
man saa paa de Anholdelser, der allerede var foretaget, maatte man antage, at
Tyskerne vilde betragte enhver som misliebig, der før Besættelsen havde udtalt
sig mod Nazismen, og som nu kunde tænkes at stille sig hindrende i Vejen for
Nazismens Indførelse i Danmark. Der protesteredes derfor ogsaa fra dansk Side
herimod, og under de Drøftelser, der i Mødet fandt Sted, blev man enige om, at
Bekæmpelsen af de nævnte Forbrydelser skulde ske ved et Samarbejde mellem
det danske Politi og det tyske Militær, og saaledes, at selve den politimæssige
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Undersøgelse, eventuelt Anholdelse og Fængsling skulde foretages af danske Po
litimyndigheder, og at anholdte og fængslede skulde hensættes i danske Fængs
ler. Under Forhandlingerne blev der fra tysk Side lagt særlig Vægt paa, at alle
Sager af denne Art kom til at henhøre under en enkelt dansk Embedsmand, saa
ledes at Behandlingen i sin Helhed, dermed ogsaa Ledelsen af den politimæssige
Undersøgelse, varetoges af $lenne. Jeg regnede med, at ogsaa Domfældelser i disse
Sager vilde komme til at høre under dansk Ret, og Udenrigsministeriet har for
mentlig haft samme Opfattelse.

Jeg rejste derefter Spørgsmaalet om de Anholdelser, som havde fundet
Sted ved den tyske Værnemagts Organer, og fordrede, at de Personer, der var
blevet anholdt, blev givet os tilbage, idet jeg vilde være ude af Stand til at opret
holde Ro og Orden i Landet, om disse Anholdelser skulde staa ved Magt. Saavel
den tyske Gesandt som Værnemagtens Repræsentant, Kaptajn Howoldt, gjorde
opmærksom paa, at de Personer, som var anholdt, forud var Værnemagten be
kendt som farlige, og man nægtede derfor at udlevere dem. Jeg anmodede imid
lertid om, at jeg i Enrum maatte drøfte Spørgsmaalet med Kaptajn Howoldt, og
under denne Forhandling, der varede eD! halv Times Tid, lykkedes det mig at
opnaa hans Løfte om, at han vilde sætte disse Personer paa fri Fod, saavel dem,
der var ført til Tyskland, som dem, der hensad i tyske Fængsler i Danmark. De
paagældende blev alle frigivet.

Samme Aften søgte jeg daværende Justitsminister Unmack Larsen i Ju
stitsministeriet, meddelte ham, hvad der var passeret i Mødet, og gjorde opmærk
som paa, at man maatte søge snarest at etablere en Ordning, hvorefter Sager
a.ngaaende Spionage, Sabotage eller nedbrydende Virksomhed over for de tyske
Besættelsestropper blev overdraget til en enkelt Embedsmand, og at man ogsaa
sørgede for, at alle de paagældende Sager kom til .Behandling hos en bestemt
Dommer.

Den 15. April udsendte derefter Justitsministeren en Skrivelse til Stats
advokaterne, Politidirektøren i København og samtlige Politimestre. Skrivelsen
vodlægges i Afskrift.*)

I de følgende Dage har der formentlig været ført visse Forhandlinger '
mellem Udenrigsministeriet og det tyske Gesandtskab, idet det tyske Gesandtskab
den 17. April sendte den danske Udenrigsminister en Skrivelse, hvoraf jeg ved
lægger en Afskrift**). Skrivelsen var til Stede i det Møde, som fandt Sted den 17
April 1940 i Udenrigsministeriet, og hvori deltog Udenrigsministeriets Direktør,
Mohr, Departementschef' Svendsen, Rigspolitichefen, Departementschef Winther,
Indenrigsministeriet, samt de Herrer Hoffmeyer og Svenningsen, og fra tysk Side
den tyske Gesandt og Viceregeringspræsident Kanstein. Efter hvad der fremgaar
af Justitsministeriets Akter, synes det her første Gang formentlig fra Udenrigs
ministeriets Side at være gjort gældende overfor Tyskerne, at den tyske Besættelse
ikke var en krigerisk Besættelse, og at dette maatte faa den Følge, at ogsaa Sa
ger angaaende Sabotage, Spionage m. v. over for Besættelsesmagten skulde paa
dømmes af danske Domstole. I Udenrigsministeriets Referat af Mødet lyder den
omhandlede Passus saaledes: »Da det ikke drejer sig om en krigerisk Besættelse
af Landet, maatte man fra dansk Side holde paa, at kun Forbrydelser begaaet'
af Medlemmer af den tyske Værnemagt kunde paadømmes af tyske militære Dom
stole og efter tysk Straffelov. Dette Standpunkt var i Overensstemmelse med de
almindelige Tilsagn, som fra tysk Side ved Besættelsen var blevet givet med Hen
syn til Landets politiske Uafhængighed.« Fra tysk Side indtog man et herfra af
vigende Standpunkt, som det fremgaar af Noten af 17. April 1940.

Hvad der derefter er passeret, skal i store Træk være følgende: I en Note
af 24. April 1940 erklærede Gesandtskabet sig dog villig til Forhandling om, at
det blev overladt de danske Domstole at paadømme saadanne Sager paa Betin
gelse af, at der fra dansk Side blev tilvejebragt betryggende strafferetlige og
processuelle Lovbestemmelser. Der fandt en Række mundtlige ForhanrUinger Sted,
i hvilke jeg som Rigspolitichef ikke deltog, og ved en Note af 1. Maj 1940 erklæ
rede den danske Regering sig beredt til Forhandling. I Justitsministeriet blev der
derefter udarbejdet Udkast til en særlig Straffelov med særlige straffeprocessuelle

*) A. nr. 49. **) A. nr. 12.
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Bestemmelser, idet det maatte erkendes, at den gældende danske Straffelov ikke
gav Hjemmel til at straffe Angreb paa den tyske Værnemagt paa tilstrækkelig
kraftig Maade. I Udkastet var der foreslaaet meget strenge Straffe, dog i intet
Tilfælde Livsstraf. Udkastet blev paa et Møde i Udenrigsministeriet overgivet det
tyske Gesandtskab. Der kom imidlertid ikke Svar fra tysk Side, og paa Fore
spørgsler blev der svaret, at Sagen var under Overvejelse i Berlin. Under de For
handlinger, der gik forud for Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941, 'Og som blev ført
af Udenrigsministeriet og det danske Justitsministerium ved Justitsminister Ha
rald Petersen, blev der fra tysk Side oplyst, at man ikke havde kunnet gennemføre
Forslaget om en Overenskomst om, at de danske Domstole overtog Paadømmelse
af alle Sager vedrørende Forbrydelser mod den tyske Værnemagt, som var be
gaet her i Landet. Det blev 'Oplyst, at den tyske, Overkommando havde krævet, at
visse Forbrydelser, navnlig Spionage, vedblivende skulde høre under tysk Krigs
ret. Det tyske Gesandtskab havde ment, at Forudsætningerne for en Overenskomst
herefter var bristet, og man havde i Stedet bestræbt sig for saa vidt muligt at
faa alle Sager af den Art, der var forekommet, henlagt til de danske Domstole.

Dette var ogsaa hidtil lykkedes bortset fra et enkelt Tilfælde, hvor en Dan
sker havde stjaalet et tysk Maskingevær. Han blev dømt herfor ved en tysk
Krigsret, men ved Forhandling lykkedes det at faa gennemført, at Straffen blev
afsonet i dansk Fængsel . Loven af 18. Januar 1941 (Ørum-Loven), der havde
indført strenge Straffe for Forbrydelser mod Værnemagten, skulde bevirke, at
det blev lettere at faa disse Sager henlagt til de danske Domstole.

Men Stillingen var herefter i Begyndelsen af 1941, før jeg tiltraadte som
Justitsminister, den, at den danske Regering accepterede den Kendsgerning, at
den tyske Værnemagt i givet Fald overtog Undersøgelsen og Paadømmelsen i
de Sager, der drejede sig om Sabotage, Spionage og Zersetzung, saaledes f. Eks.
ved Sabotagetilfældet mod de tyske Telefonledninger i Silkeborg Politikreds i
Sommeren 1941 og nogle Sager mod Personer, der havde skjult tyske Desertører.
Da i Midten af 1942, altsaa i min Ministertid, den illegale danske Virksomhed og
Sabotage tiltog og i en Række Tilfælde danske Statsborgere blev anholdt af Ty
skerne og hensat i tysk Fængsel, saaledes at Undersøgelsen af Sagen 'og i visse
Tilfælde ogsaa Paadømmelsen af den skete ved tysk Krigsret, blev der i Uden
rigsministeriet og Justitsministeriet foretaget en Undersøgelse af, hvorvidt den
tyske Fremgangsmaade kunde siges at stride mod Folkerettens Regler. Man kom
imidlertid til det Resultat, at dette ikke kunde siges at være Tilfældet; de folke
retlige Regler gav Hjemmel for den tyske Fremgangsmaade i Tilfælde af krige
risk Besættelse, men det var usikkert, i hvilket Omfang der kunde sluttes herfra
til den fredelige Besættelse, for hvilken selvstændige folkeretslige Regler ikke
fandtes.. Det blev fastslaaet som et Resultat af den stedfundne Undersøgelse,
at den tyske Værnemagt i tysk militær Straffelovgivning og tysk militær Straffe
retspleje, der i Praksis ikke væsentligt afveg fra dansk militær Ret, havde Hjem
mel til at lade disse Sager paakende ved tysk Krigsret, at saadan Paakendelse
ikke var i Strid med Folkerettens Regler eller Sædvaneret, 'og at der ikke fore
IRa nogen almindelig Aftale om, at Paadømmelsen skulde overlades de danske Dom
stole. Man føjede til, at det dog bedst stemte med den fredelige Besættelses Begreb,
at Paadømmelsen overlodes de danske Domstole, saafremt der herved kunde ydes
den tyske Krigsmagt tilstrækkelig Beskyttelse. Dette sidste kunde dog kun overfor
os selv virke som et Direktiv for Bestræbelserne.

Saavel i et Ministermøde som i et Møde med det af de fem Partier' i
Rigsdagen, der samarbejdede med Regeringen, nedsat Forhandlingsudvalg gav
jeg en Redegørelse for hele dette J urisdiktionsspørgsmaal, saaledes som ovenfor
refereret, og saavel Ministermødet som det nævnte Udvalg tiltraadte, at der fra
min Side arbejdedes videre paa den Linie, der hidtil var fulgt: at man i hvert
enkelt Tilfælde, hvor Tyskerne gjorde Fordring paa at overtage en Sag, ved
Forhandling søgte at opnaa, at den ' blev overgivet til danske Politi- og Doms
myndigheder.

Da Spørgsmaalet var af overordentlig stor Betydning, fandt jeg det imid
lertid rigtigt for Fremtidens Skyld ogsaa i Statsraadet at redegøre for, hvad der
som anført var blevet fastslaaet, og udbede mig Statsraadets Tilslutning til, at
der fra min Side blev arbejdet videre paa den Linie, som hidtil havde været
fulgt. Tilslutning blev da ogsaa givet af Statsraadet.



-------~23:-------------------

Som det af foranstaaende Redegørelse vil ses, havde dette System med
dansk Justitsvæsen i de særlige Anliggender, som var Bærepillen for Samlings
ministeriets Politik 'Over for de tyske Magthavere, ikke nogen paalidelig Grund
vold, da det kun var anerkendt med Forbehold, der til enhver Tid kunde frem
bringe større eller mindre Huller i Gennemførelsen. - Og set i Forhold til vort
danske Samfund var dets Vanskeligheder ikke mindre. Befolkningen hæftede sig
stærkt ved de Undtagelser fra Systemet, som Tyskerne gjorde, og vilde betragte
dem som Brud paa de fra tysk Side givne Tilsagn ved Besættelsens Begyndelse,
og Folk, der kom under dansk Retsforfølgning, syntes undertiden tilbøjelige til at
mene sig udsat for daarligt Landsmandsskab, idet de savnede Forstaaelse af,
hvad der maatte være Vilkaaret for at slippe for direkte tysk Retshaandhævelse.
Vilkaaret: at den Haandhævelse, vi selv præsterede, ogsaa paa Tyskerne kunde
gøre Indtryk af at være reel, var nemlig ueftergiveligt.

En uddybende Redegørelse for dette Forhold findes i min oftnævnte Bog:
»Paa en Urias Posh, Kap. 10, Side 105--108, hvortil jeg kan henvise.

J eg ønsker sluttelig at tilføje, at der ved Gennemførelsen af Sagerne i de
særlige Anliggender gennem alle Led af Ministeriets Administration fra Justits
ministeren til yngste Politibetjent som en rød Traad gik en Bestræbelse for at
gøre en Indsats for Landsmænd, der trængtes fra tysk Side. Ofte formede den
sig som en officiel Forhandling, ofte som en Undladelse af at reagere paa An
meldelser eller under Forhør afværge for stor Aabenmundethed hos Sigtede, i
talrige Tilfælde som en Underhaandsoplysning til Sigtede om en forestaaende
Anholdelse eller som en Lukken øjnene for iagttagne Forseelser. Jeg venter, at
Beretninger herom engang vil komme frem og vise Befolkningen, paa hvilken
Maade Justitsmyndighederne fra de' højeste til de laveste i den ondeste Tid i
Landets Historie søgte at løfte Skjoldet for den.

Hellerup, den 4. Maj 1947.

E. Thune Jacobsen.
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52.

Udenrigsministeriets referat af 18. april 1940 vedrørende et møde i udenrigsministeriet den
17. s. m. mellem udenrigsministeriets direktør m. fl. og den tyske gesandt 'og vlceregerlngs

præsident Kanstein.

Paa et Møde i Udenrigsministeriet den 17. ds., hvori fra dansk Side deltog
Udenrigsministeriets Direktør, Departementschef Svendsen, Justitsministeriet, Rigs
politichefen, Departementschef Winther, Indenrigsministeriet, samt de Herrer Hoff
meyer og Svenningsen, og fra tysk Side den tyske Gesandt og Vice-Regeringspræsi
dent Kanstein, drøftedes Spørgsmaalet om Bekæmpelsen af eventuelle Forbrydelser
mod den tyske Værnemagt her i Landet. Umiddelbart inden Mødet. havde vi modtaget
den tyske Note af Gaars Dato, hvori meddeles, at den tyske Regering staar paa det
Standpunkt, at Handlinger, der retter sig mod Formaalet med Besættelsen eller
umiddelbart retter sig mod den tyske Værnemagt og dens Medlemmer, skal forfølges
ved de tyske militære Domstole og paadømmes efter tysk Strafferet.

Fra dansk Side holdt man paa, at ogsaa de nævnte Handlinger burde paa
dømmes ved danske Domstole og efter dansk Straffelov. Meddelelse herom inde
holdtes i en Verbalnote, som Udenrigsministeriet netop havde tilstillet det tyske
Gesandtskab. Det var Tanken, at alle Sager vedrørende Forbrydelser mod den tyske
Værnemagt skulde henvises til Københavns Byret og behandles af een bestemt Dom
mer. Da det ikke drejer sig om en krigerisk Besættelse af Landet, maatte man fra
dansk Side holde paa, at kun Forbrydelser begaaet af Medlemmer af den tyske
Værnemagt kunde paadømmes af tyske militære Domstole og efter tysk Straffelov.
Dette Standpunkt var i Overensstemmelse med de almindelige Tilsagn, som fra tysk
Side ved Besættelsen var blevet givet med Hensyn til Landets politiske Uaf-
h~gi~ed. I

Da de gældende Bestemmelser i den danske Straffelov næppe var tilstrække
lige, hverken med Hensyn til den Kreds af Forbrydelser, der her var Tale om, eller
med Hensyn til Straffens Strenghed, vilde det være nødvendigt, at der blev tilveje
bragt den fornødne Lovhjemmel, for at man kunne straffe alle disse Forbrydelser
paa tilstrækkelig effektiv Maade. Der maatte formentlig vedtages en ny Lov herom.

Departementschef Svendsen regnede med, at dette ikke vilde støde paa Van
skeligheder.

Direktøren foreslog, at der blev nedsat et lille Udvalg til Drøftelse af Sagen.
Den tyske Gesandt var stemt for denne Tanke, men ønskede først at indhente

Bemyndigelse fra Berlin til en saadan Fremgangsmaade. Han havde jo allerede
modtaget Instruktioner og kunde ikke paa egen Haand gaa imod disse .

Det nævntes fra dansk Side, at der var Mulighed for at oprette en Sær-Dom
stol til Paakendelse af de her omhandlede Sager. Til Udførelse af Anklagemyndig
hedens og Politiets Opgaver havde man allerede udpeget Statsadvokat Harald
Petersen.

Fra tysk Side nævntes Tanken om, at en tysk Retsplejeofficer eventuelt kunde
optræde som Medanklager sammen med den danske Anklagemyndighed. Herover-
for stillede man sig fra dansk Side Iorstaaende, _

Vicepræsident Kenstein lovede at sende os et Memorandum angaaende de
Forbrydelser, der kommer i Betragtning i den her omhandlede Forbindelse.

. Efter at de tyske Herrer var gaaet, aftaltes det, at Justitsministeriet nu vilde
undersøge, hvilke Lovforanstaltninger det eventuelt vil være nødvendigt at søge
gennemført. Med Hensyn til Arten af den paatænkte Sær-Domstol var der Enighed
om, at det anbefalede sig at foreslaa Tyskerne en mindre, kollegial Ret f. Eks. be...
staaende af tre danske Dommere.

Den 18. April 1940.
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53.

Note af 24. 'april 1940 tU udenrigsministeriet fra den herværende tyske gesandt bilagt et
alde-måmolre af samme dato.

DEUTSCHE GESANDTSCHAFT
DER BEVOLLMACHTIGTE DES REICHES

Kopenhagen, den 24. April 1940.

Nr. D. Pol. 3/588.

S. E. dem Koniglich Diinischen Minister des Jiussern, Herrn Dr. phil.
P. Munch, Kopenhagen.

Herr MinisterI

Unter Bezugnahme auf unsere heutige Unterredung beehre ich mich Ihnen
in der Anlage ein Aide-Memoire, betreffend die Frage doer Aburteilung dånisehar
und anderer fremder Staatsangehdriger wegen feindlicher Akte gegen die deutsche
Wehrmacht oder deren Belange durch diinische Sondergerichte zu iihersenden.

Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versicherung meiner ausgezeichneten
Hochachtung.

(sign.) Renthe-Fink.

53a.

Oversættelse.

DET TYSKE GESANDTSKAB
RIGETS BEFULDMÆGTIGEDE

København, d. 24. april 1940.

Nr. D. Pol. 3/588.

H. E. dr. phil. P. Munch, kgl. dansk udenrigsminister, København.

Herr minister,

Under henvisning til var samtale af dags dato har jeg den ære vedlagt at
sende Dem et Aide-Memoire angående danske og andre udenlandske statsborgeres
domfældelse ved danske særdomstole for fjendtlige handlinger mod den tyske krigs
magt eller dennes interesser.

Modtag, herr minister, forsikringen om min udmærkede højagtelse.

(sign.) Renthe-Fink.

54

\
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54.

DEUTSCRE GESANDTSCHAFT
DER BEVOLLMACHTIGTE DES REICHES

Kopenhagen, den

Nr. D. Pol. 3/588 .

Alde-Memolre.

Die Deutsche Regierung ist bereit, die Frage der Aburteilung dåniseher und
andører fremder Staatsangehoriger wegen feindlieher Akte gegen die deutsehe
Wehrmacht oder deren BeIange dureh dånischø Sondergeriehte mit der Koniglich
Danisehen Regierung zu erortern.

Sie geht dabei davon aus, dass iiber foIgende Voraussetzungen grundsåts
lieher Art Einverståndnis besteht, und dass diese Voraussetzungen entweder in den
zu erlassenden danisehen Vorsehriften oder aber in sehriftlichen deutsch-dånischen
Vereinbarungen festzuIegen sind:

. 1) Die danisehen Strafbestimmungen, insbesondere aueh iiber das Strafmass,
miissen in allen wesentliehen Punkten dem deutschen Kriegssonderstrafrecht und
dem Kriegsstrafverfahrensrecht entspreehen.

2) Die besehIeunigte Durehfiihrung des Verfahrens muss sichergestellt
werden.

3) Der deutsche BefehIshaber muss befugt sein, jederzeit in den Stand des
Verfahrens und in die Akten Einbliek nehmen zu kormen und zur Hauptverhand
Iung Vertreter als Zuhdrer zu entsenden.

4) Die Ladung deutscher Wehrmaohtsangehdriger åls Zeugen oder Sach
verståndige muss in Form eines an den Befehlshaber gerichteten Ersuehens ge
sehehen. Der BefehIshaber entseheidet dariiber, ob diesem Ersuehen statt zugeben
oder die Vernehmung durch deutschs Organs durehzufiihren ist.

5) Die Beståtigung des Urteils ist an die Zustimmung des deutsehen Be
fehlshabers gebunden.

6) Jeder Begnadigungsakt ist von der Zustimmung des deutschen Befehls
habers ahhångig.

7) Die Regelung, die mit der Koniglich Danisehen Regierung getroffen wird,
kann jederzeil mit sofortiger Wirkung von deutseher Seite gekiindigt werden.

Etwaige weitere Fragen sowie Einzelheiten bleiben den Verhandlungen vor
behalten.

Kopenhaqen, den 24. April 1940.
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54 a.

Oversættelse.

DET TYSKE GESANDTSKAB
RIGETS BEFULDMÆGTIGEDE

København, den

Nr. D. Pol. 3/588.

Den tyske regering er villig til med den kongelig danske regering at drøfte
spørgsmålet om danske og andre udenlandske statsborgeres domfældelse ved danske
særdomstole for fjendtlige handlinger mod den tyske krigsmagt eller dennes
interesser.

Den tyske regering gaar herved ud fra, at der er enighed om følgende grund
læggende forudsætninger, og at disse forudsætninger vil blive fastslaaet enten i de
danske bestemmelser, der skal udstedes, eller i skriftlige dansk-tyske aftaler:

1) De danske straffebestemmelser, især også hvad strafudmålingen angår,
må på alle væsentlige punkter stemme overens ined den tyske særkrigsstrafferet og
den tyske krigsprocesret.

2) Fremskyndelse af sagernes behandling må sikres.
3) Den. tyske øverstkommanderende må have beføjelse til til enhver tid at

gøre sig bekendt med, på hvilket standpunkt sagen befinder sig, og til at se akterne,
samt til at sende repræsentanter til domsforhandlingen som tilhørere.

4) Indkaldelsen af medlemmer af den tyske værnemagt som vidner eller som
sagkyndige må ske i form af en til den tyske øverstkommanderende stilet ansøgning.
Den øverstkommanderende afgør, hvorvidt denne ansøgning kan imødekommes, eller
afhøringen skal foretages af tyske myndigheder.

5) Til dommens stadfæstelse kræves den tyske øverstkommanderendes
samtykke.

6) Enhver benådning er afhængig af den tyske øverstkommanderendes
samtykke.

7) Den ordning, der træffes med den kongelig danske regering, kan til en
hver tid fra tysk side opsiges med øjeblikkelig virkning.

Der skal forhandles om eventuelle yderligere spørgsmål og enkeltheder.

København, den 24. april 1940.
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55.

Udenrigsministeriets notits af l. maj 1940 til det herværende tyske gesandtskab.

lJ D E NRI GS MI NI S TE RIE T

A UFZEICHNUNG*)

An Die Deuische Gesandtschajt.

Die Koniglich Dånische Regierung hat dankend davon Kenritnis genommen,
dass die Deutsche Regierung bereit ist, die Frage der strafrechtlichen Verfolgung
der Tater von feindlichen Akten gegen die dsutsche Wehrmacht in Dånemark oder
deren Belange bei dånisehen Sondergerichten mit ihr zu erortem.

Sie ist auf ihrer Seite bereit, eine zweckmassige Ergånzung der dånisehen
Strafgesteze durchzufiihren, und zwar in der Weise, dass dabei eine grundsåtzliche
Ubereinstimmung mit dem deutschen Kriegssonderstrafrecht und dem Kriegsstraf
verfahrensrecht geschaffen werden soli. Die Frage des Strafmasses diirfte lediglich,
insofern es sich um das Maximuro handelt, Anlass zu Erorterung geben.

W åhrend zu den deutscherseits zu Ziffer 2 bis 4 im Aide Memoire vom
24. April 1940 aufgestellten Voraussetzungen nichts zu bemerken ist, wåre die
Kdnigliche Regierung dankbar, wenn Ziffer 5 bei der miindlichen Verhandlung
nåher erlåutert werden konnte. Es gibt nåmlich im dånisehen Rechtswesen einen
Begriff »Beatåtigung des Ilrteils« nicht, und es wåre daher erwiinscht, die Frage
der Gestaltung dieses Punktes nach nåherer Erlauterung zu priifen.

Bezuglich der Ziffer 6 wåre es wiinschenswert, wenn eine Regelung gefunden
werden konnte, die grundsåtzlich dem Begnadigungsrecht Seiner Majestat des
Kdnigs Rechnung tragt.

Was schliesslich die Ziffer 7 anbelangt, wiirde die Konigliche Regierung es
begriissen, wenn im Laufe der Verhandlungen eine Moglichkeit fur die Verein
barung einer gewissen Kiindigungsfrist gefunden werden konntø.

Zusammenfassend darf hinzugefiigt werden, dass die Kdniglicha Regierung,
die das deutscherseitz in dieser Angelegenheit grundsåtzlich gezeigte Entgegenlrom
men der dånisehen Gesichtspunkte hesonders schåtzt, von dem Wunsch erfiillt ist,
hei der Gestaltung der ID Aussicht genommenen Regelung den Belangen der deut
schen Wehrmacht in vellem Umfang Rechnung zu tragen.

Kopenhagen, den 1. Mai 1940.

Afsendt,

Sv.

') I skrivelse af 20. december 1948 meddeler udenrigsministeriet: Det bemærkes, at
udenrigsministeriet ikke ses at have oplysninger om udtalelser af viceregeringspræsident
Kanstein i forbindelse med notitsens overrækkelse.
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55 a.

Oversættelse.

UDENRIGSMINISTERIET

NOTITS

Til Det tyske Gesandtskab.

Den kongelig danske regering har med tak bemærket, at den tyske regering er
villig til at drøfte spørgsmålet om den strafferetlige forfølgning ved danske særdom
stole af gerningsmændene til fjendtlige handlinger mod den tyske krigsmagt i Dan
mark eller dennes interesser.

Den er på sin side villig til at gennemføre hensigtsmæssige tillæg til den danske
straffelovgivning, således at der derved opnås en principiel overensstemmelse med
den tyske særkrigsstrafferet og den tyske krigsprocesret. Spørgsmålet om strafudmå
lingen turde dog forsåvidt det drejer sig om maksimum give anledning til drøftelse.

Medens der intet haves at bemærke til de fra tysk side under punkterne 2) og
4) i Aide-Memoire af 24. april 1940 opstillede betingelser, ville den kongelige regering
sætte pris på, om der ved den mundtlige forhandling kunne gives nærmere oplysnin
ger med hensyn til punkt 5). Indenfor dansk retspleje er begrebet »stadfæstelse af
dommene nemlig ukendt, og det var derfor ønskeligt på grundlag af nærmere oplys
ninger at undersøge spørgsmålet om formuleringen af dette punkt.

Hvad punkt 6) angår, ville det være ønskeligt, om der kunne findes en ord
ning, som i princippet tager hensyn til Hans Majestæt Kongens' benådningsret.

Hvad endelig punkt 7) angår, ville den kongelige regering sætte pris på, om
der under forhandlingerne kunne findes mulighed for en aftale om en vis
opsigelsesfrist.

Sammenfattende kan tilføjes, at den kongelige regering, som især påskønner
den fra tysk side i denne sag principielt viste imødekommenhed overfor de danske
synspunkter, er opfyldt af ønsket om ved udformningen af den påtænkte ordning i
fuld udstrækning at tage hensyn til den tyske værnemagts interesser.

København, den 1. m.aj 1940.
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56.

Et på dansk affattet, den 4. maj 1940 dateret udkast til en særlig straffelov.

4. Maj 1940.

UDKAST*)

§ 1.
Stk. 1. Den, der tjener dem tyske Værnemagts Modstandere som Spion, straffes med.
Fængsel paa Livstid. Som Spion betragtes kun den, der hemmeligt eller under falsk
Paaskud tilvejebringer eller søger at tilvejebringe Oplysninger paa Krigsmagtens
Operationsfelt i den Hensigt at meddele dem til Værnemagtens Modstandere. Spio
ner, som tilhører Værnemagtens Modstanderes Krigsmagt og som efter at være stødt
til deres egen Hær senere tages til Fange, drages ikke til Ansvar for deres tidligere
Spioneri.
Stk. 2. Den, der udsætter den tyske Værnemagts Sikkerhed. for' Fare ved at offentlig
gøre eller meddele en fremmed Magt eller nogen, der virker for en fremmed Magt,
nogen Kendsgerning, hvis Hemmeligholdelse er paakrævet af Hensyn til Værne
magtens Sikkerhed, straffes med Fængsel ikke under 10 Aar eller paa Livstid. Paa
samme Maade straffes den, der i nævnte Hensigt forskaffer sig Kendskab til en saa
dan Kendsgerning. Var Handlingen ikke egnet til at fremkalde Fare af nogen Be
tydning, er Straffen Fængsel ikke under 1 Aar. Den, der iøvrigt røber nogenKends
gerning af den omhandlede Art, uagtet han burde indse, at Værnemagtens Sikkerhed
derved udsættes for Fare, straffes med Fængsel.
Stk. 3. Den, der iøvrigt foretager noget, hvorved en fremmed Stats Efterretningsvæsen
sættes i Stand til eller hjælpes til umiddelbart eller middelbart at virke indenfor
den danske Stats Omraade til Skade for den tyske Værnemagt, straffes med Fængsel.
Stk. 4. Med Bøde, Hæfte eller under skærpende Omstændigheder med Fængsel indtil
3 Aar straffes den, som forsætligt eller uagtsomt uden behørig Bemyndigelse beskri
ver eller afbilder militære Anlæg, som tjener den tyske Værnemagt og som ikke er
almen tilgængelige, eller mangfoldiggør eller offentliggør saadanne Beskrivelser eller
Afbildninger.

§ 2.
Stk. 1. Den, som i den Hensigt at skade den tyske Værnemagt eller at gavne en denne
fjendtlig Magt,

1. virker hen til, at nogen Del af Værnemagtens Tropper eller Materiel brin
ges i dens Modstanders Vold eller sættes ude af Stand til at opfylde sin Bestemmelse,

2. søger at forlede nogen til den tyske Værnemagt hørende Person til Mytteri,
Overgivelse eller Overløben eller udbreder oprørske eller fjendtlige Opraab i den tyske
Værnemagt,

3. ødelægger Veje, Jernbaner eller andre Indretninger, som tjener Vær
nemagten,

4. vildleder nogen Del af Værnemagten eller vejleder dens Modstandere,
5. hjælper Krigsfanger\ i Værnemagtens Varetægt til Flugt eller

----
.) Udenrigsministeriet bemærker i skrivelse af 20. december 1948:
Der ses ikke på udenrigsministeriets akter at foreligge oplysninger om forhand

linger i forbindelse med dette udkast.
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6. iøvrigt i den nævnte Hensigt gør sig skyldig i noget Forhold, der ganske kan
ligestilles med de foran nævnte,
straffes med Fængsel ikke under 6 Aar.

Stk. 2. Den, som misligholder en med den tyske Værnemagt eller en Afdeling af denne
afsluttet Kontrakt om militære Fornødenheder, straffes med Hæfte eller med Fængsel
indtil 3 Aar. Har Misligholdelsen fundet Sted af grov Uagtsomhed, er Straffen Bøde
eller Hæfte.

§ 3.
Den, som bevirker eller medvirker til, at nogen til den tyske Værnemagt hø

rende Person ikke efterkommer en tjenstlig Befaling eller undlader at opfylde sine
tjenstlige Pligter, straffes med Fængsel, der kun under formildende Omstændigheder
kan fastsættes lavere end til 3 Aar. Paa samme Maade straffes den, der indenfor
Værnemagten udspreder Efterretninger eller foretager andre Handlinger, som er
egnet til at undergrave Mandstugten.

§ 4.
Borgerlig Straffelovs §§ 119, Stk. 1 og 3, 120-22, 130-31, finder tilsvarende

Anvendelse med Hensyn til døn tyske Værnemagt.

§ 5.
Stk. 1. Borgerlig Straffelovs almindelige Del finder, forsaavidt ikke andet er bestemt,
Anvendelse paa de i denne Lov omhandlede strafbare Forhold.

Stk. 2. Uagtsomhed straffes dog ikke uden særlig Hjemmel.

Stk. 3. Betinget Straffedom kan ikke anvendes.

§ 6.
Stk. 1. Sager om Overtrædelse af de i denne Lov givne Bestemmelser eller om saa
danne Overtrædelser af Straffelovens § 108 eller dens Kap. 25, 26, 27, som er begaaet
mod den tyske Værnemagts her i Landet værende Styrker eller nogen til disse hø
rende Person, samt Sager om Erstatning i Medfør af Retsplejelovens Kap. 93 a i An
ledning af strafferetlig Forfølgning af den omhandlede Art behandles. i 1. Instans
ved en Særdomstol bestaaende af 3 Medlemmer, der skal opfylde de almindelige Be
tingelser for at kunne beskikkes som Landsdommer. Dette gælder ogsaa saadanne
Sager, som i Medfør af Militær Retsplejelov § 3, Nr. 2, vilde være at anse som mili
tære Straffesager. Domstolens Medlemmer udpeges af Justitsministeren, der tillige
bestemmer, hvem af dem der skal være Rettens Formand.
Stk. 2. Forundersøgelse og enkeltstaaende Retshandlinger kan foretages ved den i
Stk. 1 nævnte Særdomstol. i disse Tilfælde kan Retten beklædes af e'f; enkelt af Sær
domstolens Medlemmer. Domsmænd eller Nævninger medvirker ikke ved Paaken
delsen. Iøvrigt finder Retsplejelovens Regler om Tiltale og Domsforhandling for Un
derret i Sager, som paatales af Statsadvokaten, Anvendelse med de af Bestemmel
serne i nærværende Paragraf følgende Lempelser.
Stk. 3. Vidneindkaldelse eller Udmeldelse til Syn og Skøn af Personer, der hører til
den tyske Værnemagt, sker ved B;envendelse til Værnemagtens Befalingshavende.
Denne kan bestemme, at Vidneførselen eller de til Syn eller Skøn hørende Forretnin
ger foretages. for tyske Myndigheder.

Stk. 4. Foruden de i Retsplejelovens § 29 nævnte Tilfælde kan Betten beslutte, at
Forhandlingen skal foregaa for lukkede Døre, naar Hensynet til militære Foranstalt
ningers Hemmeligholdelse kræver det, og Retten kan i dette Tilfælde endvidere be
stemme, at Dommen ikke skal afsiges i et offentligt Møde. Naar af Hensyn til mili
tære Foranstaltningers Hemmeligholdelse Forhandlingerne er foregaaet for lukkede
Døre eller Dommen er afsagt i et ikke offentligt Møde, er offentlig Gengivelse samt
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enhver Meddelelse til uvedkommende om Forhandlingerne eller om Dommen forbudt;
Overtrædelse heraf straffes med Fængsel, under formildende Omstændigheder med
Hæfte eller Bøde, og Sager herom behandles ved den i Stk. 1 nævnte Særdomstol.
Stk. 5. Anke og Kære sker til Højesteret. Anke kan foruden paa de i Retsplejelovens
§ 943 anførte Ankegrunde støttes paa:

1. at Retten ved Afgørelsen af, om Tiltalte skal domfældes, har anvendt Straf
feloven urigtig;

2. at Straffens Størrelse ikke staar i passende Forhold til Brøden;
. 3. at Spørgsmaalet, om Tiltalte skal domfældes, er urigtig afgjort som Følge

af en fejlagtig Bedømmelse ~f Bevisernes Vægt;
4. at Spørgsmaalet om Erstatning i Medfør af Retsplejelovens Kap. 93 a er

urigtig afgjort.
En Anke, der er rettet mod Dommens Afgørelse af Sagens Realitet, betragtes

som omfattende ogsaa Beviserne for Tiltaltes Skyld, naar ikke Ankemeddelelsen ud
trykkeligt gaar ud paa det modsatte.
Stk. 6. Anklagemyndigheden udøves af en af Justitsministeren udpeget Statsadvokat.
Denne varetager tillige Efterforskningen og Forundersøgelsen overensstemmende
med Reglerne i Retsplejelovens Kap. 74 og 75.
Stk. 7. Offentlig Forsvarer beskikkes i Overensstemmelse med Reglerne i Retsplejelo
vens Kap. 66. Der kan ikke gives Møde ved valgt Forsvarer.
Stk. 8. Sagerne fremmes med den størst mulige Hurtighed.

§ 7.
Foranstaaende Bestemmelser finder Anvendelse paa Handlinger begaaet efter

den 9. April 1940, denne Dag indbefattet, uanset om Afgørelsen maatte blive stren
gere end efter den hidtil gældende Lovgivning.
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57.

Et på tysk affattet, den 4. maj 1940 dateret udkast .tiI en særlig straffelov.

4. Mai 1940.

ENTWURF

§ 1.
(åbs, 1). Wer den Gegnern der deutschen Wehrmacht als Spion dient, wird mit lebens
långlichem Gøfångnis bøstraft. Als Spion gilt nur, wer heimlich oder unter falschem
Vorwand in dem Kriegsgebiet der Wehrmacht Nachrichten einzieht oder einzuziehen
versucht in der Absicht, sie den Gegnern der Wehrmacht mitzuteilen. Spione, die der
Kriegsmacht der Gegner der Wehrmacht angehOren und die, nachdem sie zu ihrem
eigenen Heer zuriickgekehrt sind, spåter gefangengenommen werden, werden fur
die friiher begangene Spionage nicht verantwortlich gemacht.
(Abs. 2). Wer die Sicherheit der deutschen Wehrmacht dadurch gefåhrdet, dass er
Tatsachen, deren Geheimhaltung aus Hticksicht auf die Sicherheit der deutschen
Wehrmacht erforderlich ist, offentlich oder an eine auslåndische Macht oder an
jemand, der fur eine auslåndische Macht tåtig ist, mitteilt, wird mit Gefångnis nicht
unter zehn Jahren oder mit lebenslånglichem Gefiingnis hestraft. Ebenso wird be-
straft, wer sich in der angegehenen Absicht die Kenntnis soleher Tatsachen ver
schafft. War die Handlung nicht geeignet, eine wirkliche Gefåhrdung herbeizuftihren,
ist die Strafe Gefåmgnis nicht unter einem J ahr. Wer sonsb Geheimnisse dieser Art
offenbart, obwohl er einsehøn miisste, dass die Sicherheit der Wehrmacht dadurch
gefåhrdet wird, wird mit Gefångnis bestraft.
(åbs, 3). Wer sonst etwas unternimmt, wodurch der Nachrichtendienst eines fremden
Staates instand gesetzt wird, innerhalb dånisches Staatsgebiet zum Nachteil der
deutschen Wehrmacht unmitte1bar oder mitte1bar zu wirken, oder dabei gefordert
wird, wird mit Gefångnis bestraft.
(Abs. 4). Mit Geldstrafe, Haft oder bei erschwerenden Umstanden Gefångnis bis zu
drei Jahren wird bestraft, wer unbefugterweise vorsåtzlich oder fahrlåssig militåri
sche Anlagen, die der deutschen Wehrmacht dienen und nicht allgemsin zugånglich
sind, beschreibt oder abbildet oder Beschreibungen oder Abbildungen soleher Anlagen
vørvielfåltigt oder veroffentlicht.

§ 2.
(Abs. 1). Wer in der Absicht, der deutschen Wehrmaclit Nachteil zuzufiigen oder einer
Macht, die Gegner der deutschen Wehrmacht ist, Vorschub zu leisten,

1. es unternimmt, Angehorige oder Geråt der Wehrmacht in die Gewalt ihres
Feindes zu bringen oder ansserstande zu setzen, ihrer Bestimmung nachzukommen, .

2. AngehOrige der deutschen Wehrmacht zur Meuterei, zur tlbergabe oder
zum tlberlaufen zu ver1eiten sucht oder innerhalb der deutschen Wehrmacht auf
riihrische oder feindliche Aufrufe verbreitet,

3. Wege, Eisenbahnen oder andere Einrichtungen, die der Wehrmacht dienen,
zerstort,

4. Teile der Wehrmacht irrefiihrt oder ihre Gegner anleitet,
5. Kriegsgefangenen im Gewahrsam der Wehrmacht zur Flucht verhilft oder

55
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6. sich sonst in dieser Absicht einer Handlung schuldig macht, die den vor
stehend angefUhrten ganz gleichgestellt werden kann,
wird mit Gefångnis nicht unter sechs Jahren bestraft.
(Abs. 2). Wer einen mit der deutschen Wehrmacht oder Gliederungen dørselben ge
schlossenen Vertrag betreffs militårischer Bediirfnissø verletzt, wird mit Haft oder
mit Gefångnis bis zu drei Jahren bestraft. Ist die Vertragsverletzung aus grober
Fahrlåssigkeit erfolgt, so tritt Geldstrafe oder Haftstrafe ein.

. § 3.
Wer bewirkt oder dazu beitrågt, dass AngehOrige der deutschen Wehrmacht

dienstlichen Befehlen nicht nachkommen oder es unterlassen, ihre Dienstplichten zu
erfUllen, wird mit Gefångnis bestraft: nur bei Vorliegen mildernder Umstånde kann
auf weniger als drei J ahre Gefångnis erkannt werden. Ebenso wird bestraft, wer in- '
nerhalb der Wehrmacht Nachrichten, die geeignet sind, die Mannszucht zu unter
graben, verbreitet oder andere dazu geeignete Handlungen vornimmt.

§ 4.
Die Vorschriften in § 119 Absatz 1 und 3 sowie der §§ 120 bis 122, 130 und 131

des Burgerliehen Strafgesetzbuchs finden entsprechende Anwendung auf die deutsche
Wehrmacht.

§ 5.
(Aba.f). Der allgemeine Teil des Burgerliehen Strafgesetzbuchs findet, soweit ein an
deres nicht vorgeschrieben ist, Anwendung auf die in diesem Gesetz behandelten
Straftaten.
(Abs. 2). Die Fahrlåssigkeit wird nur in den Fållen bestraft, in welchen dies aus
driicklich vorgeschrieben ist.
(Abs. 3). Auf bedlugte Strafen kann nicht erkannt werden.

§ 6.
(Abs. 1). Zuståndig fiir t!bertretungen der in diesem Gesetz enthaltenen Vorschriften
oder fur solche trbertretungen der Vorschriften in § 108 oder den Kapiteln 25, 26
und 27 des Strafge~tzbuchs, die sich gegen die im Inland befindlichen Teile der deut
schen Wehrmacht oder gegen deren Angehdrige richten, sowie fur Anspriiche auf
Entschådigung gemåss Kap. 93 a des Rechtspflegesetzes anlåsslich einer straf
rcchtlichen Verfolgung dieser Art ist in erster Instanz ein Sondergericht, das aus
drei Mitgliedern besteht, die im Besitz der fur die Ernennung zum Landesrichter
erforderlichen Eignung sind. Dies gilt auch fiir solche Angelegenheiten, die nach
Massgabe des § 3 Ziffer 2 des militårischen Rechtspflegegesetzes als militårische
Strafsachen gelten wiirden. Die Mitglieder des Gerichts werden vom J ustizminister
ernannt; dieser bestimmt ebenfalls, welches Mitglied des Gerichts den Vorsitz
fiihren solI.
(Abs. 2). Die Voruntersuchung und einzelne Handlungen konnen bei dem in Absatz
1 angefiihrten Sondergericht vorgenommen werden; in diesen Fallen kann das Ge
richt mit nur einem seiner Mitglieder besetzt sein. Schdffen und Geschworene wirken
beim Urteil nicht mit. Im iibrigen kommen die Vorschriften des Rechtspflegegesetzes
iiber die Anklage und Verhandlung vor den Untergerichten in Strafsachen, in denen
der Oberstaatsanwalt die Anklage erhebt, mit den aus den Vorschriften dieses Pa
tagraphen fliessenden Abweichungen zur Anwendung.
(åbs. 3). Die Ladung von Angehorigen der deutschen Wehrmacht als Zeugen und die
Bestellung soleher Personen als Sachverståndige erfolgt durch Ersuchen des Wehr
ma.chtbefehlshabers. Dieser kann bestimmen, dass die Zeugenvernehmung oder die
Erstattung des Gutachtens vor deutschen Beborden erfolgt.
(åhs. 4). Das Gericht kann auch ausserhalb der in § 29 des Rechtspflegegesetzes ange
fiihrten Falle den Ausschluss der Offentlichkeit beschliessen, wenn die Bficksicht auf
die Geheimhaltung militårischer Massnahmen dies erfordert; dass Gericht karm in
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diesem Fall førner bestimmen, dass die Urteilsverkiindung nicht in offentlicher
Sitzung erfolgen solI. Haben die Verhandlungen aus Riicksicht auf die Geheimhal
tung militårischer Massnahmen hei Ausschluss der Offentlichkeit stattgefunden oder
ist das Urteil nicht in Offentlicher Sitzung verkiindet worden, so ist die offentliche
Wiedergahe der Verhandlungen oder des Urteils sowie jede Mitteilung dariiber an
Unbefugte verboten; die tJbertretung dieses Verbots wird mit Gefångnis, bei Vorliegen
mildernder Umståndø mit Haft oder Geldstrafe bestraft; zuståndig fIr solche Uber
tretungen ist das in Absatz 1 bezeichnete Sondergericht.
(Abs. 5). Fiir die Berufung und die Beschwerde ist das Hochstø Gericht zuståndig,
Als Berufungsgriinde konnen ausser den i § 943 des Rechtspflegegesetzes angege
henen auch foIgende Griinde angefiihrt werden:

1. dass das Gericht bei der Entscheidung dariiber, ob der Angeklagte verurteilt
werden sol1, das Strafgesetz unrichtig angewandt habe;

2. dass die Hohø der Strafe in keinem angemessenen Verhåltnis zur SchuId
stehe;

3. dass die Frage, ob der Angeklagte verurteilt werden solle, infoIge irriger
Beurteilung des Gewichts der Beweise unrichtig entschieden worden sei;

4. dass die Frage der Entschådigung gemåss Kap. 93 a des Rechtspflegege
setzes unrichtig entschieden worden sei.

Eine Berufung, die sich gegen die durch das Urteil erfoIgte Entscheidung
hinsichtlich des Tatbestands richtet, gilt auch ais auf die Beweise fiir die SchuId des
Angeklagten beziiglich, wenn die Berufungserklårung nicht ausdriicklich das Gegen
teil angibt,
(Abs. 6). Die Geschåftø der offentlichen Anklage werden von einem vom Justizmini
sterium bestimmten Oberstaatsanwalt wahrgenommen. Dieser nimmt gleichzeitig die
Nachforschung und die Voruntersuchung nach Massgabe der Kap. 74 und 75 des
Rechtspflegegesetzes wahr.
(Abs. 7). Nach Massgabe der Vorschriften des Kap. 66 des Rechtspflegegesetzes wer
den von Amts wegen Verteidiger bestellt. Gewåhlte Verteidiger konnen nicht zuge
lassen werden.
(Abs. 8). Die Strafsachen sind mochlichst zu beschleunigen.

§ 7.
Vorstehende Vorschriften kommen zur Anwendung auf Handlungen, die am

9. April 1940 oder nach diesem Tag begarigen worden sind oder hegangen werden,
ohne Riicksicht darauf, ob die Entscheidung strenger als nach der bisher geltenden
Gesetzgebung werden diirfte.
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58.

Meddelelse af 1. juni 1940 fra det tyske gesandtskab.

Ung Dansker idømmes 6 Aars Fængsel af tysk Krigsret.

De tyske Besættelsestropper har for Krigsret behandlet en Sag mod en
Smedelærling Aage Vagn Paulsen for et alvorligt Forsøg paa at fatrøve Skade paa
Luftbeskyttelsesmateriel i Københavns Lufthavn.

Krigsretten dømte den Anklagede, der havde aflagt Tilstaaelse, og som i og
~or sig var strafskyldig til Dødsstraf, til 6 Aars Fængsel.

I Domsbegrundelsen henvises der til, at man trods Forbrydelsens alvorlige
Karakter saa bort fra at anvende Dødsstraf, fordi den 17-aarige Anklagede efter
sin aandelige og moralske Udvikling ikke kunde anses for fuldtud ansvarlig.

Dommen er blevet gjort retskraftig af den Øverstkommanderende for de tyske
Tropper i Danmark.
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59.

DER OBERKRIEGSGERICHTSRAT BEIM BEFEHLSHABER
DER DEUTSCHEN TRUPPEN IN D.!NEMåRK

Hauptquartier, 29. Juli 1940.

Herrn Oberstaatsanwalt Eivind Larsen, Politigaarden, Kopenhagen V.

In der Strafsache gegen den Elektrikerlehrling Finn OJe Nielsen hat mir del'
Befehlshaber der deutschen Truppen in Dånemark auf Vortrag erklårt, dass er mit
der Bestrafung durch das Kopenhagener Stadtgericht einverstanden sei. Zugleich hat
er mich beauftragt, auf folgende Gesichtspunkte hinzuweisen:

Ka.beldurchschneidungen kormen nicht ais verhåltnismåssig harrulose Delikte
angesehen werden. Bei feind1lichen Angriffen, insbesondere auch grossaren Angriffen
der feindlichen Luftwaffe, mit denen jederzeit gerechnet werden kann, nitissen gerade
Kabelbeschådigungen die schwersten Nachteile nach sich ziehen, da durch sie eine
rechtzeitige Abwehr in Frage gestellt wird. Den Schaden hat voraussichtlich weniger
die Deutsche Wehrmacht, als gerade die dånische Zivilbevolkerung. Es wird daher
sein, zumal schon wieder Meldungen iiber neue Falle vorliegen, in Zukunft im In
teresse der dånisehen Bevolkerung noch sch årfer einzugreifen und abschreckende
Urteile zu verkiinden. Bei Wehrmittelbeschiidigung konnte durch deutsche Kriegs
gerichte auf Todesstrafe erkannt werden.

Es wird anheim gegeben, durch offentliche Bekanntmachungen in geeigneter
Weise auf die vorgenannten Gesichtspunkte hinzuweisen.

(slgn.) von Raab-Straube,
Oberkriegsgerichtsra.t.
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59 a.

Oversættelse.

OVERKRIGSRETSDOMMEREN nos DEN ØVERSTBEFALENDE
FOR DE TYSKE TROPPER I DANMARK

Hovedkvarteret, 29. 7. 1940.

Til Herr Overstatsadvokat Eivind Larsen, Politigaarden, København V.

I Straffesagen mod Elektrikerlærling Finn Ole Nielsen har den Øverstbefa
lende for de tyske Tropper i Danmark, da jeg forelagde ham Sagen, erklæret, at han
var indforstaaet med Strafidømmelsen ved Københavns Byret. Samtidig har han paa
lagt mig at henvise til følgende Synspunkter:

Gennemskæring af Kabler kan ikke anses for at være forholdsvis uskyldige
Retsbrud. I Tilfælde af fjendtlige Angreb, navnlig ogsaa større Angreb af det fjendt
lige Luftvaaben, som man til enhver Tid kan regne med, maa netop Kabelbeskadigel
ser medføre de alvorligste Ulemper, eftersom de.gør et rettidigt Forsvar problematisk.
Det maa forudses, at det ikke saa meget vil blive den Tyske Værnemagt, men netop
den danske Civilbefolkning, der kommer til at lide Skade. Det vil derfor, navnlig da
der allerede igen foreligger Meldinger om nye Tilfælde, i Fremtiden være i den danske
Befolknings Interesse; at der skrides endnu skarpere ind og at der fældes afskræk
kende Domme. I Tilfælde af Beskadigelse af militært Materiel vilde der af tyske
Krigsretter kunne ikendes Dødsstraffe.

Det henstilles, at der ved offentlige Bekendtgørelser paa dertil egnet Maade
henvises til de ovennævnte Synspunkter.

(sign.) von Raab-Straube,
Overkrigsretsdommer .
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60.
(A. nr. 46, bila.g 9.)

Forordning vedrørende »Ausiibung der Wehrmachtsgerlchtsbarkelt In Diinemark gegen Per
sonen nlchtdeutseher Staatsangehbrlgkelt« udstedt den 1. august 1940 af general Keitel som

chef for den tyske værnemagts overkommando.

HEERES VERORDNUNGSBLATT

Berlin, den 26. August 1940.

Ausiibung der Wehrmachtgerichtsbarkeit in Diinemark gegen Per-
sonen nichtdeutscher StaatsangehOrigkeit.

Oberkommando der Wehrmacht
14 n 23~ (13)
Fiihrerhauptquartier, den 1. August 1940.

Auf Grund des § 118 der Kriegsstrafverfahrensordnung vom 17. August
1938 (Reichsgesetzbl. 1939 IS. 1457) bestimme ich fur die Ausiibung der Wehr
machtgerichtsbarkeit in Dånemark gegen Personen nichtdeutscher Staatsange
hOrigkeit, soweit sie nicht zum Gefolge der WJthrmacht geh6ren.

§ 1.
. Dånemark gilt bis auf weiteres als Operationsgebiet im Sinne der §§ 4,

14 Abs. 4 Nr. 2 der Kriegsstrafverfahrensordnung.

§ 2.
Die Entscheidung nach § 3 Kriegsstrafverfahrensordnung, ob die Un

tersuchung und Aburteilung durch ein Wehrmachtgericht geboten ist oder
den dånisehen Justitzbeh6rden iiberlassen werden kann, wird dem Befehls
haber der deutschen Truppen in Dånemark iibertragen.

§ 3.
Abweichend von § 12 Kriegsstrafverfahrensordnung ist der Gerichts

herr des Wehrmachtteils tzuståndig, dessen Belange durch die Straftat aus
schliesslich oder iiberwiegend beriihrt werden, hilfsweise der Gerichtsherr, der
zuerst dienstlich von der Tat Kenntnis erhalten hat.

§ 4.
Urteile in Strafverfahren, in denen der Vertreter der Anklage eine

Todes- oder Zuchthausstrafe beantragt oder das Kriegsgericht auf eine der
Strafen erkannt hat, werden dem Befehlshaber der deutschen Truppen in
Dånemark zur Beståtigung vorgelegt.

§ 5.
Der Befehlshaber der deutschen Truppen in Dånemark hat fiir das

Nachprtifungsverfahren die SteUung eines iibergeordneten Befehlshabers.

§ 6.
Das Gnadenrecht iibt der Befehlshaber der deutschen Truppen in Dåne

mark aus, soweit es sich der Ftihrer und Reichskanzlar nicht vorbehålt.

§ 7.
Dieser Erlass tritt am 1. August 1940 in Kraft.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht.

Keltel.

Vorstehender Erlass wird bekanntgegeben.
O.K.R. 20. 8. 40.

-{)4 n 1 - R R. (III b).
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60 a.

Oversættelse.

'HE ERES VERORDNUNGSBLATT
(Hærens Lovtidende)

Berlin, den 26. Aug'U8t 1940.

.
Udøvelse af Værnemagtsjurisdiktion i Danmark mod Personer,

som ikke er tyske Statsborgere.

Overkommandoen for Værnemagten.
14 n 23 WR (13)
Førerhovedkvarteret, den 1. August 1940.

I Medfør af § 18 i Krigsstrafferetsplejeloven af 17. August 1938 (Rigs
lovtidende 1939, J S. 1457) bestemmer jeg for Udøvelsen af Værnemagtsjuris
diktionen i Danmark mod Personer, der ikke er tyske Statsborgere, forsaavidt
de ikke hører til Værnemagtens Følge.

§ 1.
Danmark anses indtil videre for Operationsomraade- i Overensstem

melse med §§ 4, 14, Stk. 4, Nr. 2 i Krigsstrafferetsplejeloven.

§ 2.
Afgørelsen efter Krigsstrafferetsplejelovens § 3 om, hvorvidt Under

søgelsen og Paadømmelsen ved en Værnemagtsdomstol er paakrævet eller kan
overlades til de danske judicielle Myndigheder, overdrages til den øverstbe
falende for de tyske Tropper i Danmark.

. § 3.
Afvigende fra Krigsstrafferetsplejelovens § 12 er den øverste judicielle

Myndighed indenfor den Afdeling af Værnemagten kompetent, hvis Interesser
udelukkende eller overvejende berøres af den strafbare Handling, subsidiært
den øverste judicielle Myndighed, der først bliver tjenstligt bekendt med
Handlingen.

§ 4.
Domme i Straffesager, hvor den offentlige Anklager har paastaaet en

Døds- eller Tugthusstraf, eller hvor Krigsretten har idømt en af Straffene,
forelægges den øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark til Stad
fæstelse.

§ 5.
Den øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark har med Hensyn

til Efterprøvelse af Sagen samme Stilling som en overordnet Kommandant.

§ 6.
Benaadningsretten udøves af den Øverstbefalende for de tyske Tropper

i Danmark, medmindre Føreren og Rigskansleren forbeholder sig den.

§ 7.
Denne Resolution træder i Kraft den 1.. August 1940.

Chefen for Overkommandoen over Værnemagten.

Kettel.

Ovenstaaende Resolution bekendtgøres.
O.K.R. 20. 8. 40.
-04 n 1 - H R. (III b).
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61.
(A. nr. 46, bilag 4.)

JUSTITSMINISTERIET

København, den 29. August 1940.

•
Oirkulæreskrivelse til

Politidirektøren i København og Politimestrene.

I Forbindelse med Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 8. Juni 1940,
jfr. Cirkulæreskrivelse af 9. Juli 1940, skal Justitsministeriet indskærpe, at der
i de i Cirkulæreskrivelsen af 8. Juni 1940 under Nr. 1 nævnte Tilfælde sker
Indberetning til kst. Statsadvokat Eivind Larsen (Adr. Politigaarden, Køben
havn V., Telefon Central 1448, Lokal Nr. 2 eller 37-Døgnvagt), samt anmode
om, at der endvidere ligeledes sker Indberetning i nedennævnte Tilfælde.

Der skal i denne Forbindelse peges paa, at det under de foreliggende
Forhold har meget stor Betydning, at der til Brug for Justitsministeriet Og
Udenrigsministeriet eet Sted haves fuldstændig Overblik over, hvad der fore
falder indenfor de enkelte Politikredse, og at det derfor er aldeles paakrævet,
at de af Justitsministeriet derom givne Bestemmelser nøje iagttages.

Indberetning vil herefter være at foretage til Statsadvokaten om:
1) de i Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 8. Juni 1940 under

Nr. 1 nævnte Sager,
2) ethvert Sammenstød eller Episode mellem Befolkningen 'og Personer

tilhørende Besættelsestropperne, selvom der endnu ikke er rejst Sigtelse mod
nogen bestemt Person,

3) Henvendelser fra tysk Side med Klage over enkelte Personers Optræ
den eller Forholdene i Politikredsen iøvrigt,

4) Klage eller Kritik fra tysk Side over Politiet,
5) Henvendelser fra Befolkningen med Klage over Forhold, der vedrører

den tyske Værnemagt eller de til denne hørende Personer, samt Forhold af
denne Art, som Politiet eventuelt maatte blive opmærksom paa,

6) andre Forhold, som det til Opfyldelse af Justitsministeriets Ønske om
at være informeret paa disse Omraader vil være af Betydning, at Ministeriet
faar Kundskab om.

Der bør endvidere snarest til Statsadvokaten indsendes en almindelig
Indberetning 'om Forholdet til den tyske Værnemagt og den stedlige Komman
dant siden 9. April 1940. Indberetningen maa ogsaa indeholde Oplysninger om
eventuelle Klager, der maatte være fremkommet fra tysk Side, og om, hvorledes
Forholdet er blevet ordnet. Indberetningen maa endvidere indeholde Oplysning
om eventuelt forefaldne Episoder, der har Betydning af Hensyn til Bedømmelsen
af Forholdet til den tyske Værnemagt, samt Oplysning om, hvorvidt Samarbej
det med Værnemagten i det hele er forløbet gnidningsløst. For de Forholds
Vedkommende, om hvilke der tidligere er indgivet Indberetning til Justits
ministeriet eller Statsadvokaten, er Henvisning hertil dog tilstrækkelig.

Indberetning maa herefter endvidere indsendes til Statsadvokaten den
1. i hver Maaned indeholdende tilsvarende Oplysninger for Tiden siden sidste
Indberetning.

Alle Indberetninger bør indsendes i 3 Eksemplarer.
Med Hensyn til, hvorledes der fra Politiets Side skal forholdes i de

ovennævnte Tilfælde, henvises til de i vedlagte fortrolige Vejledning anførte
Retningslinier.

Harald Petersen.

Herfelt.

56
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62.
(A. nr . 46, bilag 5. )

Justitsministeriets fortrolige vejledning af 29. august 1940 I forbindelse med førnævnte
cirkulæreskrivelse af samme dato.

JUSTITSMINISTERIET

København, den 29. August 1940.

Fortrolig Vejledning, jfr. Cirkulæreskrivelse af Dags Dato.

Politidirektøren i København og Poliiimesirene.

For i videst muligt Omfang at opnaa, at der i de enkelte Politikredse
gribes ind paa samme Maade overfor Tilfælde, der opstaar under den nu
værende Situation, skal Justitsministeriet i Forbindelse med sin Cirkulære
skrivelse af D. D. til Vejledning angive følgende Retningslinier:
ad 1. (Spionage, Sabotage, nedbrydende Virksomhed m. v.).

Efterforskningen skal straks sættes ind med den størst mulige Kraft til
Oplysning af, hvad der er sket, og hvem den muligt skyldige maatte være. Der
maa straks gives kst. Statsadvokat Eivind Larsen foreløbig Indberetning, i be
tydningsfulde Sager altid telefonisk, og i denne Forbindelse kan der forhandles
om Udsendelse af eventuel Assistance.

De hyppigst forekommende Sager af den i Cirkulæreskrivelsen af 8.
Juni 1940 under Nr. 1, 2. Pkt. nævnte Art er mindre Sammenstød mellem
Danskere og tyske Soldater paa offentlige Steder. Disse Tilfælde bør altid saa
vidt muligt paa Stedet undersøges indgaaende og Sigtedes og eventuelle Vidners
Forklaring tages . Saafremt der har foreligget Haandgribeligheder eller For
nærmelser i Ord eller Opførsel, bør den skyldige, hvis Grundlag herfor er til
Stede, anholdes og Sagen derefter snarest telefonisk forelægges Statsadvokaten.
Hvis Sagen efter sin Beskaffenhed vil kunne afgøres efter de i midlertidig Lov
af 1. Maj 1940 omhandlede Politibestemmelser, skal Tiltale saa vidt muligt
rejses indenfor 24 eller dog 3 X 24 Timer.
ad 2. (Sammenstød og Episoder, hvor der endnu ikke er nogen Sigtet).

Saafremt forskellige Forhold skulde medføre, at Situationen af en eller
anden Grund tilspidses saaledes mellem Befolkningen og de tyske Tropper, at
det giver sig Udslag i gentagne Sammenstød af mere eller mindre betydende
Karakter, bør Forholdet snarest optages til Drøftelse med den stedlige Kom
mandant, for at Aarsagerne til disse Forhold i Forening kan søges fjernet.

Indberetningerne om saadanne Episoder vil foruden at bidrage til Mini
steriets almindelige Overblik kunne tjene til Overvejelse af, om en midlertidig
Forstærkelse af Politikredsens Personale vil være paakrævet eller dog ønskelig.
ad 3. (Klager fra tysk Side).

Henvendelser af denne Art bør, efter at man har søgt at faa saa fyldige
Oplysninger som muligt om Klagen, snarest gøres til Genstand for en indgaa
ende Undersøgelse, hvis Resultat derefter straks kan meddeles den stedlige
Kommandant, efter Omstændighederne eventuelt først efter at Sagen har været
forelagt Statsadvokaten sammen med Indberetningen.
ad 4. (Klager eller Kritik over Politiet).

De i den forløbne Tid indvundne Erfaringer har vist Betydningen af, at
saadanne Spørgsmaal straks tages op. Saafremt Forholdene er saadanne, at
det, f. Eks. paa Grund af Personaleforholdene, er nødvendigt at træffe særlige
Dispositioner eller at tilrettelægge særlige Instruktioner, maa dette ske meget
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hurtigt, Paa samme Maade maa de Misforstaaelser, der kan ligge bag saadanne
Henvendelser, snarest klares. I begge Tilfælde maa Statsadvokaten derhos med
det samme have Underretning om Forholdet.
ad 5. (Forhold, der kan give Anledning til Anke overfor Besættelsestropperne).

I Tilfælde af, at der fra Befolkningens Side overfor Politiet maatte blive
fremsat Klage angaaende Forhold, der vedrører den tyske Værnemagt eller
de til denne hørende Personer, bør saadanne Henvendelser, saafremt de ikke
er aabenbart urimelige, ikke afvises, men hurtigt gøres til Genstand for Under
søgelse, dog at der ikke maa søges Oplysning ved Afhøring af Personer til
hørende 'den tyske Værnemagt. Saafremt Klagen heller ikke herefter kan hen
lægges som grundløs, bør den optagne Rapport snarest muligt af Politimesteren
forelægges den stedlige tyske Kommandant til Underretning og eventuel videre
Undersøgelse, idet Politimesteren i videst muligt Omfang maa yde sin Bistand
til, at eventuelle Misforstaaelser eller Fejl kan blive afhjulpet.

Det samme gælder Forhold af denne Art, som Politiet selv bliver op
mærksom paa og finder, at det vil være af Betydning at drage frem.

Justitsministeriet lægger Vægt paa, at ogsaa disse Undersøgelser og
Henvendelser gennem.føres saa hurtigt som muligt for derved at bidrage til
Opfyldelsen af det fra tysk Side nærede Ønske- om at medvirke til at fjerne alt,
hvad der med Rette kan betragtes som frembydende Vanskeligheder for et upaa
klageligt Forhold mellem Besættelsestropperne og den danske Befolkning.

Saafremt Tilfældet er af mere kompliceret eller tvivlsom Art, bedes det
forinden den nærmere Forhandling med Kommandanten forelagt Stats
advokaten.

I nogle Tilfælde er det sket, at underordnede tyske Myndigheder har
anholdt Danskere, mod hvem der fremsattes Besværing eller Sigtelser, og be
holdt dem i Forvaring i nogen Tid.

I disse Tilfælde maa der straks fra Politimesterens Side fremsættes
Krav om den paagældendes Overgivelse til det danske Politi.

Saafremt dette Krav ikke imødekommes, maa Indberetning til Stats
advokaten straks ske telefonisk.

Det skal i denne Forbindelse anføres, at saafremt der ikke er dansk
Politi til Stede ved den Lejlighed, der giver Anledning til Sagen, kan der intet
indvendes mod, at de tyske Soldater sikrer sig Sigtedes Tilstedeværelse, indtil
han ved Politiets Ankomst kan overgives til dette.
ad 6. Da de under 1-5 nævnte Grupper vel omfatter det i Praksis oftest
forekommende, men dog paa den anden Side ikke kan være udtømmende, maa
der tillige sendes Statsadvokaten Indberetning om alle øvrige opstaaende
Tilfælde, som ud fra Formaalet: Ministeriets almindelige Information om For
holdet til den tyske Værnemagt, kan skønnes at have Interesse.

De samme Hensyn har ført til Anmodningen om dels en grundlæggende
Indberetning for den forløbne Tid, dels om fremtidige maanedlige Indbe
retninger.

I Modsætning til de under 1-6 nævnte Indberetninger maa de periodi
ske Indberetninger nødvendigvis være af mere generel Karakter og medtage
Oplysninger om Forhold, som i og for sig falder udenfor de ovennævnte Grup
per, men som kan bidrage til at give Ministeriet et almindeligt Indtryk af
Forholdene i Politikredsen. I Forbindelse hermed vil Politimesterens personlige
Vurdering af Tilstandene være meget betydningsfuld.

Harald Petersen.

Her/elt.
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63.
(A . nr. 46, bilag 8.)

Justitsministeriets fortrolige clrku~æreskrivelse af lt. juni 1941 til politidirektøren i Køben
havn og politimestrene med instruktioner angående politiets virksomhed med hensyn til

udtalelse på møder, flyveblade ID. v.

Fortroligt.
JU S TIT S MI NI S TE RIET

København, den 11. Juni 1941.

Fortrolig Oirkulæreskrivelse til Politidirektøren i København og Politimestrene.

Man skal herved meddele følgende angaaende Behandlingen af Sager
vedrørende skriftlige og mundtlige Meddelelser, der er egnede til at skade
Landets Interesser i Forhold til Udlandet:

r.
Ifølge § 1 i Lov Nr. 388 af 22. Juli 1940 straffes den, der ved trykt

Skrift eller paa anden Maade offentligt giver Meddelelser, der er egnede til
at skade Landets Interesser i Forhold til Udlandet. Det maa ved Domspraksis
anses fastslaaet, at -Meddelelser- skal tages i vid Betydning, saaledes at det
omfatter skriftlige og mundtlige Udtalelser af enhver Art. Endvidere maa det
anses fastslaaet, at Udtrykket »offentligt« skal tages i videre Forstand, end
dette Begreb ellers tages. Det er saaledes antaget, at Afskrivning af Smæde
skrifter 0.1. for at videregive Eksemplarer deraf og derved sætte Skriftet i
Omløb i Befolkningen er strafbar efter den nævnte Lovbestemmelse, selvom
Afskrifterne kun er overgivet til et mindre Antal Personer, og selvom disse
er den paagældendes Venner og Bekendte. Det maa antages, at f. Eks. Ud
talelser i Taler ved Foreningsmøder kan være omfattet af Bestemmelsen, idet
Udtalelserne - i Modsætning til private Samtaler - herved spredes til en
mere ubestemt Kreds.

Saafremt de omhandlede Udtalelser har Karakter af Rygter, er de til
lige strafbare efter § 1 i Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941, og det er ikke i dette
Tilfælde en Betingelse, at Udbredelsen er sket offentligt.

Endvidere kan Udtalelser af den omhandlede Art efter Omstændig
hederne være strafbare efter § 3, Nr. 3, i Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941. Det
kræves hertil, at Udtalelserne er af en grov Karakter, men saafremt dette er
Tilfældet, er Udtalelserne strafbare uanset deres Form, og uanset om de er
fremsat offentligt eller privat.

II.
Ved Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 22. Januar 1941 er Sager

vedrørende Overtrædelser af Loven af 18. Januar 1941 henlagt under det til
kst. Statsadvokat Eivind Larsen overdragne Hverv. Derimod er Sager angaa
ende Overtrædelse af Loven af 22. Juli 1940 i Henhold til Justitsministeriets
Cirkulæreskrivelse af 31. Juli 1940 ikke henlagt under nævnte Statsadvokat.

Da de omhandlede Meddelelser m. v. ofte vil være strafbare efter begge
Love, bestemmes det herved, at Sager angaaende Overtrædelse af Lov af
22. Juli 1940 § 1 henlægges under kst. Statsadvokat Eivind Larsen, forsaavidt
det drejer sig om Flyveblade 0.1. eller mundtlige Udtalelser, medens derimod
Sager angaaende periodiske Skrifter, Bøger, Pjecer o. L vedblivende vil være
at behandle i Overensstemmelse med de i Cirkulæreskrivelsen af 31. Juli 1940
givne Regler.

nr.
Med Hensyn til den nærmere Behandling af disse Sager skal man, da

det er af stor Vigtighed, at ophidsende Virksomhed mod de tyske Tropper
undgaas, anmode D'Herrer om at skride ind med størst mulig Kraft overfor
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alle Udtalelser m. V., som kan antages strafbare efter de nævnte Lovbestem
melser. Om enhver Undersøgelse, der indledes, bedes der straks givet kst.
Statsadvokat Eivind Larsen Indberetning, i vigtigere Tilfælde telefonisk Aller
pr. ]'jernskriver. Naar Undersøgelsen er afsluttet, skal Sagen derefter ind
sendes til den kst. Statsadvokat med Indstilling angaaende Spørgsmaalet
om Tiltale.

Politiet bør stedse være opmærksom paa, at der ikke sker Udsendelse
af Flyveblade og lignende Skriftstykker, hvis Indhold kan virke ophidsende eller
krænkende overfor de tyske Tropper. Kommer man til Kundskab om, at saa
danne Flyveblade er udsendt, maa der straks indledes Undersøgelse for at
finde den skyldige, ligesom Flyvebladene bør søges beslaglagt.

Saafremt der ved Møder. der overværes af Politiet, fremsættes Ud
talelser, der kan virke ophidsende eller krænkende overfor de tyske Tropper,
maa der straks skrides ind, saaledes at disse Udtalelser bringes til Ophør.
Der bør derhos omgaaende drages Omsorg for, at de paagældende Udtalelsers
Indhold fastslaas saa nøjagtigt som muligt, og at der indledes Undersøgelse
mod den skyldige. Kommer Politiet til Kundskab om, at der ved et Møde 
det være sig et offentligt Møde eller et Foreningsmøde -, som Politiet ikke
har overværet, er fremsat Udtalelser af den nævnte Art, maa der saa hurtigt
som gørligt foretages Afhøring af den, der har fremsat disse Udtalelser, og
et betydeligt Antal af Tilhørprne, for at Bevis for Udtalelsernes Indhold og
Karakter kan tilvejebringes, medens de endnu er i frisk Minde.

Harald Petersen.

Herfelt.
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64.

Skrivelse af 27. juni 1941 fra Gerlcht des Befehlshabers der deutschen Truppen in Dånemark,

GERICHT DES BEFEHLSHABERS
DER DEUTSCHEN TRUPPEN I DANEMARK

Kopenhagen, den 27. 6. 1941.

Herrn Staatsadvokaten for Kebenhætm, Kopenhagen V. Politigaarden.

Betr.: Gegeniiberstellungsverhandlungen bei Zusammenstossen,

Bezug: Dort. Schreiben vom 21. 6. 41.
Den iibersandten Vorschlågen wird diesseits beigetreten in dem Sinne, dass

Gegeniiberstellungsverhandlungen in dieser Form zunåchst versucht werden sollen
und dass, je nach den dabei gemachten Erfahrung.en, Abånderungsvorschlåge fiir
spater vorbehalten bleiben.

Hingewiesen wird hierbel auch darauf, dass die deutschen Kriegsgerichte
sich weiterhin vorbehalten miissen, in einzelnen Fallen, wo militårischs Belange es
erfordern, Ermittlungsverfahren, die sich aus ZusammenstOssen ergeben, von sich
aus allein auch hinsichtlich soleher Beteiligten durchzufiihren, welche die dånische
Staatsangehorigkeit besitzen.

gez . Johannsen,

Kriegsgerichtsrat.
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64a.

Oversættelse.

DOMSTOLEN NEDSAT AF DEN ØVERSTBEFALENDE
FOR DE TYSKE TROPPER I DANMARK

København, den 27. 6. 1941.

Til Herr 'statsadvokaten for Kebenlunm, København V., Politigaarden.

Ang. : Konfrontationsforhandlinger i Anledning af Sammenstød.
Henv.: Deres Skrivelse af 21. 6. 41.

De tilsendte Forslag tiltrædes herfra i den Forstand, at der først skal for
søges Konfrontationsforhandlinger i denne Form, og at der, alt efter de derved
gjorte Erfaringer, forbeholdes Ændringsforslag til senere.

I saa Henseende henvises ogsaa til, at de tyske Krigsretter i Fremtiden maa
forbeholde sig i enkelte Tilfælde, hvo-r militære Interesser kræver det, at gennemføre
Efterforskning, der opstaar i Anledning af Sammenstød, paa eget Initiativ alene,
ogsaa med Hensyn til saadanne implicerede, der har dansk Indfødsret.

(sign.) Johannsen.
Krigsretsdommer.
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65.

Glumsø-sagen.

Rigspolitichef Thune Jacobsens redegørelse.

Blev Bogtrykker Petersen, Glumsø, der var taget af Tyskerne, me11
senere overførtes til dansk Jurisdiktion, senere igen fort til
Tyskland?

I Glumsøsagen forekom flere Personer ved Navn Petersen, nemlig:
1) Bogtrykkeren Holger Rasmus Petersen, der blev anholdt den 22. Juni 1942,

mod Protest afhentet til tysk Fængsel den 22. Juli 1942, hvorfra han blev løs
ladt den 27. Juli 1942. Han blev ved Københavns Byret idømt Fængsel i 2 Aar.
Den 17. Juni 1944 blev han løsladt paa Prøve paa sædvanlig Maade.

2) Knud Petersen, der blev anholdt og afhentet som Bogtrykkeren Holger Ras
mus Petersen, men først den 2. Februar 1943 ført tilbage til dansk Jurisdiktion.
Han blev idømt 1 Aars Fængsel. Efter Løsladelsen den 5. Juli 1943 blev han
anholdt til Internering og ført til Horserødlejren den 13. Juli 1943. Han und-
veg den 29. August 1943. .

3) Gunnar Petersen, der ligeledes blev løsladt af Tyskerne. Han blev efter Af
soning af 1 Aars Fængsel løsladt paa sædvanlig Maade.

4) Grete Johanne Petersen, der ligesom Knud Petersen først den 2. Februar 1943
førtes tilbage til dansk Jurisdiktion. Hun blev frifundet.

Der foreligger intet om, at nogen af de paagældende senere skal være blevet
anholdt og ført til Tyskland.

Hellerwp, den 11. November 1946.

E. Thune Jacobsen.
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66.

8TA'l'SADVOKATEN FOR SÆRLIGE ANJGGENDER
I

Politigaarden, København V., den 1. 12. 1942.
I
I
I

Til Justitsministeriet.

I Midten af Juli 1942 sad ingen danske Statsborgere i tysk Undersøgelses-
fængsel her i Landet. I

I Dag hensidder 80 danske Statsborgere i tyske Fængsler her i Landet, og der
fremsættes nu Krav om Overførsel af yderligere 13 Personer i den saakaldte »Fald
skærmssagc , som d'BII. tyske General I).U forlanger undersøgt og paadømt ved tysk
Krigsret. '

Denne beklagelige pludselige Udvikling og nogle andre i Forbindelse dermed
staaende Kendsgerninger nødvendiggør følgende Redegørelse.

Umiddelbart efter den 9. April 11940 optoges der Forhandlinger om Formen
for Bekæmpelse af Forbrydelser rettet Imod. den tyske Værnemagt, navnlig Sabotage,
Spionage o. l. Under disse Forhandlinger, der fra dansk Side førtes paa Baggrund
af, at der i Dagene forud var anholdt flere Personer af tysk Militær uden det danske
Politis Medvirken eller Viden derom, opnaaedes der Enighed om, at der vedrørende
de omhandlede Forbrydelser skulde være Samarbejde mellem de tyske Myndigheder
og det danske Politi saaledes, at den politimæssige Undersøgelse udelukkende skulde
ligge hos Politiet, der skulde foretage !Anholdelser og Ransagninger, og saaledes, at
eventuelle anholdte skulde anbringes i danske Fængsler.

Under Forhandingerne tilstræbte man fra dansk Side at opnaa Tilsagn om,
at de omhandlede Sager skulde paadøfnmes af danske Domstole; skønt der fra tysk
Side vistes nogen Forstaaelse for det berettigede heri, førte Forhandlingerne i denne
Retning dog ikke til noget Resultat. Der udarbejdedes fra dansk Side Udkast til
Lovgivning, der skulde give fornøden strafferetlig og processuel Slagkraft til at
sikre dansk Jurisdiktion i disse Sager. Forslaget sendtes til Berlin. Da man efter
længere Tids Forløb forespurgte om Sagens Stilling, meddeltes det, at man fra tysk
militær Side havde ønsket at bevare Krigsrettens Jurisdiktion navnlig i Spionage
sager, og at man derfor havde anset Forudsætningerne fra dansk Side for bristet.
Det ti1kendegaves, at man i Stedet for vilde bestræbe sig for i videst. muligt Omfang
at henlægge Paadømmelsen af saadanne Sager til de danske Myndigheder.

Dette har i det store og hele ogsaa været Tilfældet i de første 21/2 Aar, Be
sættelsen har varet.

Ganske kort efter Besættelsen afsagdes der ganske vist af en tysk Krigsret
en alvorlig Dom over en ung Mand, der havde tilegnet sig et Maskingevær, men
Fuldbyrdelsen af Straffen blev dog overladt til danske Fængselsmyndigheder, og den
paagældende er iøvrigt senere blevet benaadet for Reststraffen af General Liidke.

At Afgørelsen i de herhen hørende Sager har kunnet overlades danske Dom
stole skyldes foruden det ringe Antal alvorlige Forbrydelser, der er forekommet, og
saa, at man fra dansk Side har tilvejebragt Hjemmel for endog meget strenge Straffe
- Fængsel af mindst 1 Aar og indtil Livstid - ved Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941
for Forbrydelser rettet mod den tyske Værnemagt eller dens Interesser.

Loven, der var konkret foranlediget ved et Tilfælde, hvor danske Officerer
havde drevet militær Spionage mod Tyskland, bevirkede, at denne Sag kunde paadøm
57
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mes ved dansk Ret, og det var fra dansk Side en Forudsætning, at der herved var til
vejebragt saadan dansk Straffehjemmel, at der ikke kunde blive Tale om at kræve
Paadømmelse v-ed Krigsret i lignende fremtidige Tilfælde eller Tilfælde af Sabotage.

Ogsaa paa anden Maade har man imødekommet Hensynet til at yde Værne
magtens Sikkerhedskrav Fyldest ved Bevarelsen af dansk Jurisdiktion, saaledes ved
Oprettelsen af en særlig Statsadvokatur for disse Sager, hvis fornemste Opgave er at
informere Krigsretten om disse Sager og deres Paadømmelse ved en særlig Dommer;
der er endvidere givet Krigsrett-en Adgang til i hvert enkelt Tilfælde at udtale sig med
Hensyn til Spørgsmaalet om Anke af afsagte Domme, og Krigsrettens Henstilling om
Anke følges praktisk talt altid.

Fremdeles er der ti'lvejebragt Hjemmel for, at Anke i disse Sager efter Justits-
ministeriets Bestemmelse kan ske direkte til Højesteret. .

De her nævnte Foranstaltninger og Politiets Virksomhed i disse Sager maa i
det store og hele siges at have virket efter dens Hensigt for saa vidt der - sammen
lignet med andre besatte Lande og ogsaa absolut set - kun i ringe Omfang er forøvet
Sabotage eller Spionage rettet mod 'I'yskland her i Landet. De begaaede Forbrydelser
har for største Delen været lidet farlige, og Opklaringsprocenten har været betydelig.

Paa Trods af disse Kendsgerninger har Udviklingen i den seneste Tid med
Hensyn til det dansk-tyske Samarbejde i denne Henseende vist en brat Kursændring,
idet den hidtidige Praksis, hvorefter Sagerne overlodes til dansk Paadømmelse, er
brudt ikke i et enkelt Tilfælde, men i adskillige Tilfælde, hvorhos Krigsretterne ogsaa
i nogle Tilfælde tillige har overtaget Undersøgelsen.

Der er derhos i talrige Tilfælde krævet Politiets Medvirken til Anholdelse di
rekte til tysk Fængsel - uden Begrundelse eller med den spinklest mulige Begrun
delse -, og der er endogsaa forekommet Tilfælde, hvor tysk Militær uden Politiets
Viden har foretaget Anholdelse af danske Statsborgere.

Hele denne Udvikling har en saadan Karakter og et saadant Omfang, at jeg
anser det for min Pligt at gøre klart overfor Ministeriet, der gennem Indberetning
om de enkelte Skridt vil være bekendt med disse, at jeg ikke kan anse det for forsvar
ligt at lade denne Udvikling fortsætte, og at jeg og Afdelingens Personale maa anse
det for en uomgængelig Betingelse for det fortsatte Arbejde med disse Sager, at den
fra tysk Side indledte Kurs bringes ti'l Ophør, saaledes at den politimæssige Undersø
gelse i disse Sager paany i Overensstemmelse med de oprindelige Aftaler overlades til
det danske Politi og Paadømmelsen til danske Domstole, saaledes som d'et hidtil har
været Praksis.

Til Begrundelse af dette Standpunkt skal jeg i det følgende give en kort Rede
gørelse for de vigtigste af de Tilfælde, hvortil der sigtes, og hvorom Indberetning tid
ligere er afgivet, og dertil knytte nøgle Bemærkninger om Aarsagerne til, at den ved
Kursændringen indtraadte Situation maa betegnes som uholdbar.

Som indledningsvis anført hensidder i Dag 80 danske Statsborgere i tysk
Fængsel her i Landet. Der vedlægges en Liste over de paagældende med Angivelse af,
hvilken Dato hver enkelt er afleveret til tysk Fængsel.

Af disse 80 er 9 dømt ved tysk Krigsret.
4 var ti'ltalt for til tyske Soldater at have uddelt et paa tysk affattet Flyveskrift

indeholdende ell! Tale af en forhenværende tysk Reichstagsabgeordneter med defaiti
stisk og antinazistisk Indhold (Zersetzung). To' af de Tiltalte blev frifundet, og maa
nu formodes løsladte. De to andre blev idømt henholdsvis 5 og 10 Aars Tugthus, og
det er af Der Befehlshaber der deutschen Truppen in Dånemark bestemt, at Straffen
vil være at afsone i tyske Straffuldbyrdelsesanstalter.

Bortset fra et enkelt Tilfælde, hvor en i Værnemagten ansat Person, der havde
skrevet under paa, at han underkastede sig tysk Jurisdiktion, førtes til Tyskland
til Afsoning af en ham for Underslæb overfor Værnemagten idømt Fængselsstraf,
er saavidt vides ikke tidligere nogen dansk Statsborger ført til Tyskland til Straf
afsoning.

Bestemmelsen herom synes afgjort i Strid med hele Besættelsens Karakter af
fredelig Besættelse, hvorunder der ikke bør foretages Skridt 'Overfor Landets Borgere
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udover, hvad der kræves af Hensyn til Besættelsestroppernes Sikkerhed, og med det
Samarbejde, der hidtil har været i Sager af denne Art og ogsaa i denne konkrete
Sag. Det vil ikke kunne hævdes, at denne Bestemmelse er nødvendiggjort af Hensyn
til Værnemagtens Sikkerhed.

I Forhold til de dømte og deres paarørende betyder den derimod en exorbitant
Skærpelse af Straffen ved selve Fjernelsen fra deres Hjemland og den deraf følgende
Udelukkelse fra selv i beskedent Omfang at bevare Forbindelsen med deres Slægt
ninge. Og for Befolkningen er Meddelelsen om denne Afgørelse utvivlsomt følt som
en saadan Rystelse af Retsbevidsthed og Retssikkerheden, at den afskrækkende Virk
ning, den vel er tænkt at skulle have, utvivlsomt langt er opvejet derved, saaledes at
dem. snarere kan befrygtes at give Anledning till Demonstrationer - derunder Sabota
gehandlinger - end at afskrække derfra.

Det maa derfor anses for ubetinget nødvendigt, at Omgørelse af denne Bestem
melse opnaas, saaledes at denne - og eventuelt andre af Krigsretten i lignende Til
fælde idømte Straffe afsones i danske Fængsler.

Forsaavidt der fra tysk Side henvises til, at dansk Ret ikke kender Tugthus
straf, og at Straffen derfor ikke vil kunne afsones her, maa der formentlig ved For
handling kunne tilvejebringes Enighed om saadanne Skærpelser af Reglementet, at
det tyske Krav om Straffens Strenghed tilfredsstilles. Eventuelt vil der kunne skabes
særlig Hjemmel fO'!." Tugthusstrafafsoning her. .

De tre andre, for hvis Vedkommende Afgørelse er truffet af Krigsretten, var
tre unge Mennesker, der efter at være dømt sammen med :fllere andre for alvorlige
Sabotagehandlinger mod Værnemagten til langvarige Fængselsstraffe, hvis Afsoning
dog ikke var paabegyndt, idet Dommen for deres Vedko-mmende var paaanket til
Højesteret efter tysk Ønske, skaffede sig Udgang fra Aalborg Arresthus, hvor de hen
sad i Varetægtsarrest, og herunder begik nye Sabotagehandlinger. Den ene af disse
havde ikke medvirket til nogen af disse og blev frifundet af Krigsretten, hvorefter han
antagelig nu tilbageføres til dansk Fængsel. De to- andre idømtes henholdsvis 10 og
15 Aars Tugthus. Der el" endnu ikke modtaget officiel Meddelelse om Dommen og føl
gelig heller ikke om, hvorvidt den skal afsones i tysk Straffuldbyrdelsesanstalt, men
dette maa befrygtes at blive forlangt.

I Forbindelse med Omtalen af denne Sag falder det naturligt at nævne, at der
fra tysk Side paa anonymt Grundlag er rejst Sigtelse mod Politimesteren og Krimi
naldommeren i Aalborg for at have været vidende om, at de unge Mennesker havde
skaffet sig Udgang, og for at have villet skjule dette Forhold for de tyske Myndig
heder. Denne fantastiske Sigtelse er rettet mod de paagældende i et Møde, hvortil de
med Kvarters Varsel indkaldtes till Krigsretten, uden at der var givet den ringeste
Meddelelse derom hertil eller til Justitsministeriet. Dellille Fremgangsmaade maa na
turligvis føles som en Mistillidserklæring, ja som en Haan overfor det danske Politi
'Og vanskeliggør Samarbejdet i væsentlig Grad.

Af de øvrige af de 9 dømte er den ene den ovenfor-omtalte for Underslæb dømte,
der er ført til Tyskland til Afsoning af Fængselsstraf, medens den anden er idømt 3
Aars Fængsel ved Krigsret for Tyveri af tysk Olie. Det er Meningen, at han, der ogsaa
har underskrevet Erklæri'ng om at underkaste sig tysk Jurisdiktion, ligeledes skal
føres til Tyskland, men han hensidder indtil videre i tysk Fængsel her i Landet af
Hensyn til dsn danske Retssag, hvorunder han skal føres som Vidne.

For de øvrige 71 Personers Vedkommende er Afgørelse endnu ikke truffet.

De falder naturligt i to- Grupper:
a. Tilfælde, hvor den politimæssige Undersøgelse er sket ved det danske Politi, hvor

efter Krigsretten paa et mere eller mindre fremrykket Tidspunkt har ønsket at
overtage den videre Behandling af Sagen. og dennes Paadømmelse, og

b. Tilfælde, hvor Anholdelse har fundet Sted direkte til tysk Fængsel til Foranstalt
ning for Krigsretten.

ad a. Til den første Gruppe maa regnes en Sag, i hvilken det ved Politiets Efterforsk
ningsarbejde (Undersøgelse af Bogtryktyper) var lykkedes den 22. Juni 1942 at an-
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holde en Bogtrykker' i Glumsø, der havde trykt »Frit Danmark», hans Medhjælper og
en Person, til hvem han havde overladt et stort Parti Duplikeringspapir og en brugt
Duplikator til Duplikering af -Landog Folke. Krigsretten krævede at overtage Sagen,
og de paagældende afleveredes den 16. Juli 1942. Den 22. Juli 1942 afhentedes yderli
gere to danske Statsborgere paa Politistationen i Næstved af tysk Faldgendarmeri.
Der er ikke siden fra tysk Side hørt til Sagen. Fra dansk Side er der protesteret.

Paa tilsvarende Maade som i fornævnte Sag førte Politiets Undersøgelser til,
at en københavnsk Bogtrykker, Hartvel, anholdtes den 30. Juli 1942 sigtet for at have
trykt »Frit Danmarks. Uanset de fra dansk Side i Glumsø-Sagen gjorte Fo-restillinger
krævedes ogsaa Hartvel udleveret, hvilket skete mod Protest den 14. August 1942. Til
Foranstaltning for Krigsretten er senere i denne Sag anholdt 3 Personer, der er afle
veret til tysk Fængsel henholdsvis den 25. September og den 19. Oktober 1942. Der
er iøvrigt ikke her hørt noget til Sagen.

Fremdeles skal nævnes en Sag (Jm.3.K.1942-2546) fra Frederikshavn, i hvil
ken der paa Grundlag af det danske Politis Efterforskning efter Justitsministeriets
Bestemmelse af 26. Oktober 1942 rejstes Tiltale mod to Fiskere for Overtrædelse af .
Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 ved at have bistaaet en tysk Desertør under dennes
Forsøg paa at komme til Sverige. Den 21. Oktober 1942 meddelte Krigsretten, at
Sagen skulde paadømmes af den, og de paagældende er derfor den 14. November 1942
overført til tysk Fængsel.

Den 13. September 1942 blev der paasat Ild i en Skrædermesters Klædelager i
Aarhus, hvor der fandtes en Del Klæde tilhørende Værnemagten. Paa Grundlag af
Oplysninger fra en Kvinde, hvem der nu er udbetalt en udlovet Dusør paa 1000 Kr.,
lykkedes det det danske Politi at paagribe de 5 Gerningsmænd. En af de paagældende
undveg den 6. November 1942 fra Aarhus Arrest. Den 14. November 1942 bestemte
Der Befehlshaber der deutschen Truppen in Dånemark, at Sagen. skulde undersøges
og paadømmes af vedkommende Krigsret, og de blev den 14. November 1942 mod
Protest udleveret til tysk Fængsel.

Endvidere maa nævnes, at en tidligere»Hødspanienskæmper«, der paa Grund
lag af Oplysninger, fo-r hvilke der skal udbetales den udlovede Dusør 1000 Kr.. val'
anholdt og fængslet den 30. Oktober 1942 og havde tilstaaet sig skyldig i to Spræng
stofattentater i København. Undersøgelsen fortsattes med gode Udsigter til yderligere
Resultater, men den 20. November 1942 modtoges en Meddelelse om, at Der Befehls
haber der deutschen Truppen in Dånemark har bestemt, at Undersøgelsen og Paa
dømmeisen skal ske ved tysk Krigsret, og den paagældende udleveredes derfor mod
Protest den 21. November 1942. Der er i denne Sag senere efter tysk Begæring an
holdt flere Personer, der er udleveret til tysk Undersøgelsesfængsel.

Under denne Gruppe falder endelig - og navnlig - den Sag, i hvilken der nu
den 27. November er rejst Krav 'Om dens Overførsel til vedkommende Krigsret, der
skal foretage den videre Undersøgelse og Paadømmelse i Sagen.

Det drejer sig i denneSag om 14 Personer, over hvilken en Fortegnelse ved
lægges, der sigtes for og tildels har tilstaaet sig skyldige i paa forskellig Maade at
have ydet Bistand til Faldskærmsjægere her i Landet. Under Arbejdet med denne Sag,
der helt igennem har været overladt det danske Politi bortset fra, at Abwehrstelle har
medvirket navnlig ved Pejling af Radiosender blev Overbetjent Østergaard-Nielsen
dræbt ved Pistolskud af en af de eftersøgte Faldskærmsjægere, og en anden Politi
mand blev ved en. senere Lejlighed ramt af et Pistolskud, der kunde have virket dræ
bende eller dog tilføjet alvorlig Skade. Blandt andet under Henvisning hertil blev det
herfra efter endt Forundersøgelse i Sagen, hvorefter der mod 8 af de implicerede vil
kunne rejses Tiltale for Overtrædelse af Straffelovens § 105 eller Lov Nr. 14 af 18.
Januar 1941 § 3, Nr. 2, overfor Krigsretten, der blev gjort bekendt med Undersøgel
sens Resultat, betonet, at man vilde lægge megen Vægt paa, at Sagen blev paadømt
ved dansk Domstol.

Der er ingen Tvivl om, at de implicerede har forklaret og tilstaaet i Tillid til,
at Sagen behandledes af dansk Politi og ogsaa vilde blive paadømt af en dansk Ret.
Af disse Grunde vil det være særligt ønskeligt, at denne Sag - der [o efter sin Karak-
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ter vel er meget grov, men i hvilken de Sigtedes Delagtighed dog indskrænker sig til
at have huset eller stillet Lokaler til Raadighed for Hovedmændene - kunde opnaas
paadømt ved dansk Ret. lhvertfald maa det ubetinget hindres, at der afsiges Dom,
hvorefter de paagældende føres til Tyskland til Afsoning. Dette gælder iøvrigt ogsaa
de tidligere omtalte Sager, hvoraf ingen er af saa ekstraordinær Karakter, at Paa
dømmeise ved Krigsret kan være paakrævet til Varetagelse af Værnemagtens Sikker
hed. Tværtimod er der tidligere i ganske lignende og lige saa alvorlige Sager afsagt
Dom ved dansk Ret, uden at Hensynet hertil kan siges at være tilsidesat, idet der
stedse, ihvertfald i Ankeinstansen er opnaaet Straffe, hvis Strenghed maa antages at
være tilstrækkelig.

ad b. Medens det i fornævnte Gruppe Tilfælde, hvor danske Statsborgere hensidder
i tysk Fængsøl dog altid har været de danske Myndigheder bekendt, hvorfor og paa
hvilket Grundlag de sigtes, gælder dette ikke i den Gruppe Tilfælde, i hvilke Anhol
delsen af danske Statsborgere har fundet Sted direkte til Foranstaltning for den tyske
Krigsret, saaledes at de paagældende straks afleveres til tysk Fængsel. Som ovenfor
nævnt strider dette med den oprindelige Aftale, hvorefter eventuelle anholdte skulde
hensættes i dansk Fængsel.

l visse af disse Tilfælde, hvor Anholdelser og Ransagninger er foretaget efter
Begæring af og i Samvirke med tyske Politimænd, har der dog foreligget i hvert Fald
nødtørftige Oplysninger om Undersøgelsens Øjemed.

Saaledes anholdtes den 1. November 1942 efter tysk Begæring 3 Personer, der
sigtes for at have villet hjælpe en tysk Statsborger, bosiddende her i Landet, der nu
skulde indkaldes til tysk Militærtjeneste, ud af Landet. Der forelaa om dette Forhold
en Rapport om en i Sagen i Frederikshavn foretagen Undersøgelse.

Den 12. November 1942 foretoges i Haslev Anholdelse og Ransagning hos 5
Personer, der sigtedes for at have installeret og benyttet en Radiosender illegalt. En
af dem er senere løsladt.

Hyppigere er dog de Tilfælde, hvor Politiet har maattet yde sin Medvi.rken
uden ringeste Oplysning om, hvad Sigtelsen gik ud paa, idet dette angaves at være
udelukket af ~militæreGrundes. Hvad der i de enkelte Tilfælde skjuler sig af Realitet
bag denne Vending, kan. ikke afgøres. Det maa befrygtes, at det undertiden er saare
lidt, naar henses til, at det i den seneste Tid endog er meddelt mig, at det fremtidig
ikke vil være Krigsretten mulig at give Meddelelse om Størrelsen af de tyske Soldater
idømte Straffe - af militære Grunde.

Som Eksempøl paa de Tilfælde, i hvilke Politiet i hvert Fald fra første Færd
har maattet medvirke uden ringeste Oplysning om, hvad Sagen drejede sig om, kan
nævnes den store Undersøgelse vedrørende »De frie Danskes, der udgiver og fordeler
Skriftet af samme Navn. l denne Sag er for Tiden 14 anbragt i tysk Fængsel. Ialt har
30 Personer været anholdt, men de øvrige er løsladt. Det meddeltes den 4. September
1942 kun, at 6 danske Statsborgere skulde anholdes, at Sagen skulde behandles af
den tyske Krigsret, og at der ikke kunde gives nærmere Oplysninger, end ikke om,
hvilke Personer det drejede sig om, hvorimod Sigtelsen angaves at gaa ud paa For
nærmelse mod den tyske Værnemagt, men Sagen var meget alvorlig.

Det har senere vist sig, at det drejede sig om Udgivelsen og Fordelingen af det
nævnte Skrift. En enkelt af de implicerede har dog tillige gjort sig skyldig i Spionage,
og et Par andre har ydet Bistand til Faldskærmsjægere. Det oplystes senere, at Grun
den til, at man fra tysk Side mod Sædvane og mod de gældende Aftaler selv havde
villet overtage Undersøgelsen i Sagen skulde være, at man havde haft Formodning
om, at flere Politifolk var implicerede. Undersøgelsen har hele Tiden ligget hos
Tyskerne, dog saaledes, at der i denne Sag - under Hensyn til dens særlige Karak
ter - har været ydet Bistand ved Medvirken af danske Kriminalpolitimænd, der
ikke blot har medvirket ved Anholdelser m. v., men ogsaa deltaget i Afhøringer. An
tagelsen om, at Politifolk skulde være impliceret, er kun delvis blevet bekræftet, idet
en frederiksbergsk Politimand utvivlsomt har været medvirkende bl. a. ved at stille
Lokale til Raadighed, medens der ikke foreligger Bevis for, at en københavnsk Over-
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betjent, der har været anholdt som sigtet for at have været vidende om Foretagendet,
virkelig har vidst noget derom. •

Undersøgelsen kan næppe antages at ville føre til yderligere Resultater, med
mindre nogle nu eftersøgte Personer findes og kan og vil give yderligere Oplysninge-r.
Der maa antages at være Grundlag for Dom med Hensyn til de fleste af de anholdte
og en Del af de løsladte, og der vilde formentlig ikke være noget til Hinder for denne
Sags Paadømmelse ved. dansk Rat. efter en kortere Tids Bearbejdelse af det tyske
Materiale.

Medens man altsaa i denne Sag i hvert Fald nu er bekendt med, hvad Sigtel
serne gaar ud paa, gælder dette ikke en lang Række Statsborgere, der som Kommu
nister er anholdt af dansk Politi efter tysk Begæring og afleveret til tysk Fængsel.
Om nogle af disse maa det vel antages, at de sigtes for Sabotage i Forbindelse med
den ovenomtalte Sabotør, der efter at have tilstaaet to Sprængstofattentater overførtes
til tysk Fængsel. Men i de allerfleste af disse Tilfælde har man end ikke en For
modning om, hvad Sigtelsen gaar ud paa, ja det vides end ikke, om der er en Sig
telse. Grundlaget for Anholdelsen har alene været en tysk Begæring - en Navnesed
del eller en telefonisk Anmodning.

Om adskillige af disse Personer vides der intet ifølge Politiets Kartoteker over
Kommunister, og deres. Tilknytning til Partiet maa altsaa anses for meget tvivlsom.

l saadanne Tilfælde kan Politiet ikke vedblivende foretage Anholdelser. Jeg maa
anse det for pligtstridigt at medvirke dertil. Politiets Medvirken til Anholdelser efter
tysk Begæring er i sig selv en Uting, idet det bør fastholdes, at Undersøgelsen maa
ligge fuldt ud hos det danske Politi og eventuelle anholdte anbringes i danske Fængs
ler; men i hvert Tilfælde er Medvirken i Ttlfælde, hvor der ikke foreligger Oplysnin
ger (eventuelt blot til mig personlig) om, hvad Sigtelsen gaar ud paa og støttes paa,
en Umulighed.

Det samme gælder Anholdelsen af Personer som Kommunister, om hvis hid
tidige kommunistiske Virksomhed ingen Oplysninger foreligger for Politiet. Ogsaa for
disses Vedkommende maa en Betingelse for deres Udlevering til tysk Fængsel i hvert
Fald være, at det oplyses, at der foreligger en Sigtelse mod dem og gives Medde
lelse om Grundlaget for denne.

l nogle Tilfælde endelig har Krigsretten end ikke iagttaget den Del af Afta
lern:e, der fastlægger, at Anholdelser skal foretages alene af det danske Politi.

Saaledes har man den 12. November 1942 anholdt en dansk Kvinde i Korsør
uden Medvirken af Politiet eller Underretning til dette, idet en Marinekrigsretsdom
mer, der passerede Byen, uden videre lod hende afhente i Bil og overføre til Køben
havn. Overfor en Protestskrivelse i Anledning af den anvendte Fremgangsmaade har
Krigsretten blot henvist til, at Krigsretsdommeren havde travlt og derfor ikke havde
Tid til at tilkalde det danske Politi. Der skal, efter hvad der nu er meddelt, rejses Til
tale mod den paagældende for at have fordelt »Frtt Danmark- i Korsør.

l Forbindelse med denne Sag blev iøvrigt den 13. November 1942 en Bankdi
rektør fra Korsør anholdt og ført til København efter Anmodning fra Krigsretten,
der af militære Grunde ikke kunde oplyse noget om Grundlaget for Anholdelsen. En
Anmodning om Oplysning derom besvaredes med, at Meddelelse vilde blive givet, saa
snart Undersøgelsens Stilling tillod det. Han er den 24. November 1942 ifølge Krigs
rettens Meddelelse løsladt. Der synes ikke at skulle rejses Tiltale mod ham, saa Grund
laget for Anholdelsen har sikkert været yderst spinkelt.

Til det anførte kam endnu føjes, at en Person, der besøgte en i tysk Afdeling i
Vestre Fængsel siddende Kommunist, ved et Besøg blev tilbageholdt som anholdt,
hvilket først to Dage senere blev meddelt mig, efter at jeg fra anden Side var blevet
gjort opmærksom paa Forholdet og havde besværet mig over Fremgangsmaaden. Han
skal have tilstaaet, at han indtil den seneste Tid har arbejdet aktivt for det illegale
kommunistiske Parti. Der ses ikke heri nogen som helst Begrundelse for, at 'han
fængsles af Tyskerne. Danmarks Tilslutning til Antikominternpagten kan ikke inde
bære, at tyske Politifolk paa dansk Omraade fængsler danske Statsborgere, der har
gjort sig skyldige i kommunistisk Virksomhed, ligesaalidt som Danske kan foretage
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tilsvarende Skridt i Tyskland. Og Besættelsen og Hensynet til Besættelsestroppernes
Sikkerhed kan heller ikke begrunde et saadant Skridt.

Af det anførte vil fremgaa, at man. fra tysk Side i den seneste Tid lader haant
om alle Aftaler og alle Former, og at Samarbejdet dermed har faaet saadan Slagside,
at den eneste Fordel det med Sikkerhed kunde siges at have endnu: at danske Myn
digheder altid ved, hvem der er anholdt, staar i Fare for at gaa over Bord.

Under saadanne Forhold bliver Samarbejdet utaaleligt. Dette er imidlertid
Smaating sammenlignet med den vidtrækkende Betydning, det har, at det opnaas,
at danske Statsborgere ikke føres til Tyskland til Afsoning af dem idømte Straffe,
at der bremses kraftigt op for den nye Tendens til, at Krigsretten overtager Undersø
gelsen og Paadømmelsen i Sager af den Art, der tidligere er paadømt her, og hvis
Paadømmelse her er tilsigtet med og har været en Forudsætning for Vedtagelsen af
den ekstraordinære Lovgivning, navnlig Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941, og at der til
vejebringes en Form for det danske Politis Medvirken i disse Sager, der ikke saa
ledes som den nu anvendte uhjælpeligt kompromitterer Politiet overfor Befolkningen
og kan gøre ubodelig Skade ved Forrykkelse af Befolkningens Bevidsthed om at være
Borgere i en Retsstat.

Til nærmere Begrundelse af mit Standpunkt, at den hidførte Situation er
uholdbar, og at der maa, skal og kan gøres noget for at ændre den nu, skal jeg ud
over det allerede anførte udtale:

De afsagte Krigsretsdomme og den dertil knyttede Bestemmelse om Straffens
Afsoning har været af betydelig Virkning i Befolkningen, ikke alene afskrækkende 
i saa Henseende har de næppe større Virkning paa den lille Gruppe af eventuelle Sa
botører og lignende, men i langt videre Kredse, Kredse, der loyalt slutter op om
Regeringens Politik - fordi de føles som et Slag mod deres Retsbevidsthed. Afsiges
flere saadanne Domme, maa det forudses, at der tilvejebringes en Stemning mod Be
sættelsesmagten, der vil faa ellers loyale Borgere til at sætte sig ud over Regeringens
Paabud Dg kunne faa de alvorligste Følger. Hensynet til Ønsket om at bevare Ro og
Orden i Landet og bekæmpe Sabotagehandlinger forenes i Virkeligheden kun meget
daarligt med saadanne Afgørelser.

Dette hænger nøje sammen med, at Straffedomme, der afsiges af danske Dom
stole, endnu for store Dele af Folket maa antages at have et vist Gyldigheds- eller
Retfærdspræg, som Krigsretsdommens aldrig vil kunne faa. Ganske tilsvarende
Betragtninger gælder ogsaa Krigsrettens Behandling af Sagerne iøvrigt. Det kan ikke
i det lange Løb skjules for Befolkningen, at et stort Antal danske Statsborgere sidder
i tysk Fængsel, og Virkruingen heraf vil ligeledes være Retsusikkerhed og deraf føl
gende Vaklen med Hensyn til at følge den af Regeringen givne Parole.

Som de trufne Afgørelser har gjort og den fulgte Linie vrI gøre et daarligt Ind
tryk blandt Landets Borgere, saaledes viJl dette ogsaa være Tilfældet i det neutrale
Sverige, der - og ikke med Urette - vil tage saadanne Afgørelser som Udtryk for, at
den fredelige Besættelses Tid er forbi. Et Udslag heraf har allerede vist sig derved, at
den. kungliga Socialstyrelsen har afslaaet det danske Politi Adgang til Afhøring af
danske Statsborgere i Helsingborg under Hensyn til de faldne Krigsretsdomme.

Det er ovenfor fremhævet, at Oplysninger og TilstaaeIser i flere Sager er afgi
vet til det danske Politi, og at disse Sager senere er overgaaet til Paadømmelse ved
Krigsretten. Dat kan ikke undre, at de paagældende, der har udtalt sig i Tillid til, at
Oplysningerne er forbeholdt danske Myndigheder, og Sagen paadømmes af dansk
Ret, føler sig skuffet, og at det derfor bliver stedse vanskeligere for Politiet at faa
Oplysninger.

Netop i Sager af den omhandlede Art er Befolkningens Tillidsforhold til Poli
tiet en Faktor af afgørende Betydning for Opklaringsprocenten; fortsættes der efter
den Linie, man har slaaet ind paa, vil Politiets Muligheder for at bekæmpe disse For
brydelser stadig forringes og paa afgørende Maade begrænses. Men den Undergrav
ning af Befolkningens Tillid til Politiet, der skabes nu, om Udviklingen fortsætter i
samme Spor, vil faa Virkning udover Krigens Varighed og vil ogsaa efter Besæt
telsens Ophør være til ubodelig Skade for Standen og Samfundet som Helhed.
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Den hidtil fulgte Fremgangsmaade, hvorefter der gives efter for de tyske Krav
med Medvirken uden tilstrækkelige Oplysninger om Grundlaget derfor, maa anses ikke
blot for skadelig, men i et vist Omfang ogsaa for stridende mod Grundloven, og vil
derfor ikke fortsat kunne anvendes.

Jeg maa derfor indtrængende anmode Ministeriet om nu straks at optage For
handlinger med de tyske Myndigheder om en Redressering af den nye Kurs, man er
slaaet ind paa, idet jeg kraftigt betoner, at jeg og mit Personale ikke ønsker at bære
Ansvaret ved at fortsætte Samarbejdet efter de hidtil fulgte Retningslinier, saafremt
der ikke i den allernærmeste Fremtid sker Ændring paa de fremhævede Punkter,
navnlig saaJedes, at Afsoningen i Tyskland ikke skal finde Sted, og at den hidtidige
Praksis med Hensyn til Sagernes Behandling af dansk Politi og Paadømmelse ved
dansk Ret snarest og i videst muligt Omfang genoptages. .

Troels Hoff.
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67.
(A. nr. 47, bilag 9.)

Direktør Svenningsens referat af møde den 7. december 1942 med Kanstein og Stalmann

vedrørende bl. a. stigning i antallet af sager, som krigsretten overtog til behandling.

Mandag den 7. ds. havde Departementschef Eivind Larsen og Undertegnede
paa Dagmarhus en Samtale med Præsident Kanstein og Dr, Stalmann angaaende
Spørgsmaalet om Arrestationer, Politiundersøgelse, Domfældelse og Straffuldbyr
delse i Sager om Forbrydelser mod Værnemagten.

Vi rekapitulerede i store Træk de Forhandlinger, der kort efter den 9. April
1940 var blevet ført med de tyske Myndigheder angaaende disse Spørgsmaal, og
fremhævede stærkt den meget store Vægt, man fra dansk Side lagde paa, at man
snarest kom tilbage til den Hovedlinie, der i det store og hele - med nogle faa
beklagelige Undtagelser - var blevet fulgt i Tiden fra Besættelsens Begyndelse
indtil Sommeren 1942. I de senere Maaneder var der beklageligvis i mange Sager
sket Brud paa denne Hovedlinie. Medens der medio Juli ikke sad en eneste dansk
Statsborger i tysk Undersøgelsesfængsel, var Forholdet nu det, at der i tysk Vare
tægt sad omkring 80 Danskere. Baade af principielle Grunde og - ikke mindst 
af Hensigtsmæssighedsgrunde maatte man fra dansk Side meget indtrængende
henstille, at saavidt muligt alle Sager om Forbrydelser mod Værnemagten blev
overgivet til danske Myndigheder og dansk Jurisdiktion. Den seneste Tids Praksis,
hvorefter det danske Politi havde maattet arrestere Folk og foretage de indledende
Undersøgelser, for at Sagerne derefter kunde blive overgivet Tyskerne til Paadøm
melse ved tysk Krigsret, skabte Uro og Misstemning i store Kredse i Befolkningen
og havde navnlig en daarlig Virkning inden for Politiet.

Hr. Kanstein viste megen Forstaaelse for de danske Synspunkter og lod os
vide, at de her omtalte Problemer var Genstand for indgaaende Drøftelse mellem de
civile og militære tyske Myndigheder. Man bestræbte sig for i videst muligt Omfang
at retablere den gamle Ordning, hvorefter Sagerne i Princippet henhører under
dansk Politi og dansk Jurisdiktion; dog var der nogle Undtagelsestilfælde, hvor
dette af militære Grunde næppe var muligt. Hr. Kanstein fandt det mest praktisk
at drøfte Tingene med os rent konkret. Man kunde inddele de paagældendes Sager,
hvor der var eller havde været Tale om tysk Krigsretsbehandling, i 4 Grupper:

1. De saakaldte »Frie Danske«. Dette var den talrigeste Gruppe. lait havde
der vistnok været anholdt ca. 40 Personer, hvoraf Størsteparten stadig var under
Anholdelse. Der var nu truffet Bestemmelse om, at alle Sager i denne Gruppe skulde
overgives til Paadømmelse ved danske Domstole.

2. Sager om Personer, der havde hjulpet Faldskærmsjægere. Det drejede sig
her om ca. 11 Personer (Krebs, Ammundsen etc.). Nogen endelig Beslutning var
endnu ikke truffet, men det var sandsynligt, at ogsaa denne Gruppe vilde blive
overgivet til de danske Myndigheder. (Den 9. ds. har Hr. Kanstein bekræftet, at
der nu definitivt er truffet Beslutning som nævnt).

3. De egentlige Faldskærmsjægere. Selvom det drejede sig om danske Stats
borgere, maatte de paagældende dog betragtes som Medlemmer af den engelske
Krigsmagt, og deres Handlinger bedømmes som egentlige Krigshandlinger. Hr.
Kanstein ansaa det ikke for muligt, at man fra tysk Side vilde kunne overlade disse
Sager til de danske Myndigheder. Man maatte regne med, at der her vilde blive Tale
om Dødsstraf. Hr. Eivind Larsen henviste til en Aftale, som han i sin Tid havde
58
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truffet med General Liidke om, at Faldskærmsjægere af dansk Nationalitet ikke
vilde blive ikendt Dødsstraf. Hr. Kanstein erindrede kun dunkelt at have hørt noget
om en saadan Aftale og bad Hr. Eivind Larsen om at fremskaffe den paugældende
Korrespondance. Uanset den nævnte Aftale var der dog efter Hr. Kansteins Mening
betydelig Fare for, at Dødsstraf ikke kunde undgaas.

4. De egentlige Kommunistsager, hvori Aksel Larsen var Hovedmanden. Ialt
var der vistnok 20 a 30 Personer i denne Gruppe, der hensad i tysk Fængsel. Sigtel
sen mod de paagældende gik ud paa Opfordring til Sabotage, Zersetzung o. lign. Om
Behandling af disse Sager var der ikke truffet nogen Beslutning, men Bestræbelserne
fra Hr. Kansteins Side gik ud paa at faa truffet en Ordning, saaledes at ogsaa disse
Sager kunde overgaa til dansk Jurisdiktion. Hr. Kanstein maatte forberede os paa,
at der endnu samme Dag vilde komme Anmodning til det danske Politi om Arre
station af et yderligere Antal Personer, der kom ind under denne Gruppe. Det
drejede sig formentlig om en halv Snes Stykker, deriblandt nogle prominente
Navne, nemlig Professor Chievitz 'Og Professor Mogens Fog. Forsaavidt angaar
denne nye halve Snes Sager kunde Hr. Kanstein oplyse, at det var Meningen, at de
Paagældende sku1de dømmes ved dansk Domstol.

Under de interne tyske Drøftelser havde man, oplyste Hr. Kanstein, opholdt
sig ved, at Straffuldbyrdelsen efter dansk Ret var for mild. Det var af overordent
lig stor Vigtighed, at Reglerne om Straffuldbyrdelsen blev overholdt i hele deres
Strenghed. Hvis der kunde indføres noget i Retning af Tugthusstraf, vilde dette
være af en for Danmark gunstig Virkning ved Afgørelserne i d'S enkelte Tilfælde
om Sagernes Behandling ved dansk eller tysk Domstol. Eksempelvis nævntes, at
Dommen over de Hemmer Gudme forekom Tyskerne at være alt for mild.

Alt i alt fik vi det Indtryk, at man fra civil tysk Side vilde bestræbe sig ener
gisk for at muliggøre en Tilbagevenden til de gamle Tilstande.

Den 10. December 1942.
Nils Svenningsen.
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68.
(A. nr. 47, bilag 10.)

Departementschef Eivind Larsens referat af fornævnte møde den 7. december 1942.

Den 7. December 1942 havde Direktør Svenningsen og jeg en Forhandling
med Kanstein og Stalmann. ,

Herunder blev drøftet Spørgsmaalet om den Udvikling, der er sket siden Som
meren vedrørende Spørgsmaalet om Paadømmelse af Sager, idet vi henviste til den
Stigning, der var sket i Sager, som Krigsretten overtog til Behandling. Kanstein op
lyste, at det Spørgsmaal ogsaa laa ham meget paa Sinde, og at det netop for Tiden
var Genstand for interne tyske Drøftelser, der, saavidt vi kunde forstaa, havde til
Hensigt at føre Forholdene tilbage, som de var tidligere. Han nævnede saaledes, at
der nu forelaa en endelig Beslutning om, at Sagen mod De frie Danske, som omfatter
40 Personer, nu vil blive afgivet til dansk Paadømmelse, og at der er Mulighed for,
at det fra tysk Side fremsatte Krav om, at Faldskærmsspringernes Medhjælpere
(3. K. 42-2464) skulde overgaa til tysk Krigsret, vil blive frafaldet, men derom
foreligger ikke nogen Bestemmelse endnu. Fra dansk Side fremhævede vi alle de
Argumenter, som tidligere har været fremme, og de vandt tilsyneladende betydelig
Forstaaelse hos Karistein. Der blev dog henvist til Nødvendigheden af, at de danske
Domstole i disse Tilfælde vilde være i Stand til at idømme Straffe, som maatte op
fattes som nødvendige, og det blev anført, at der fra det tyske Militærs Side Gang
paa Gang blev peget paa, at det danske System kun kendte Fængsels- og ikke Tugt
husstraf. Det vilde, blev der videre sagt, vel være en stor Støtte for Bestræbelserne

. for at indføre tilfredsstillende Tilstande, om denne Strafafsoningsform kunde blive
anvendelig. Der blev iøvrigt henvist til, at vel havde Krigsretten i nogle Tilfælde af
sagt Domme, der var mildere, end det fra dansk Side var bragt til Anvendelse i lig
nende Tilfælde, men at en dansk Dom, f. Eks. som den over de Hemmer Gudme, som
i .tyske øjne var aldeles utilstrækkelig, var meget velegnet til at vanskeliggøre Til
vejebringelsen af en tilfredsstillende Løsning.

Eivind Larsen.
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69.

Redegørelse fra fhv. justitsminister Thune Jacobsen.

a. Er den officielle Meddelelse af 10. December 1942 om Professor Ole Ohievitz'
Arrestation, der er udsendt gennem Udenrigsministeriet, udfærdiget i Justits
ministeriet?

b. Hvorledes stemmer Forklaringen om, at Arrestationen af Ole Ohievitz var en ren
og skær tysk Foranstaltning overens med Ordene: :t ••• Ohievitz, der over for det
danske Politi har afgivet en Forklaring . . .c i den officielle Meddelelse af 10.
December 1942.

c. I Meddelelse af 10. December 1942 staar:
:t •• • han vil nu ved dansk Domstot blive draget til Ansvar herjor« . Hvilken Ga
ranti havde man paa daværende Tidspunkt for, :t ••• at de anholdte vilde blive
stillet for dansk Domsiol.«?

ad a. Den omhandlede gennem Udenrigsministeriets Pressebureau udsendte
Meddelelse er udfærdiget af Udenrigsministeriet i Samraad med Justitsministeriet.

ad b. Straks efter Anholdelsen, der som nævnt var en rent tysk Foranstalt
ning, med hvis Grundlag man ikke var bekendt, optoges fra dansk Side Forhand
linger for at opnaa Chievitz' Løsladelse eller Tilbageførelse til dansk Jurisdiktion.
Til Brug ved disse Forhandlinger maatte man skaffe sig Oplysning om det Grund
lag, der var til Stede for de fra tysk Side rejste Sigtelser. For at faa Sagen overladt
til Paadømmelse ved dansk Ret maatte man kunne stille i Udsigt, at Sagen i saa
Fald kunde gennemføres til Domfældelse. Da man ved, Afgørelsen heraf ikke ønskede
at forlade sig alene paa Angivelser fra tysk Side om de foreliggende Forklaringer
eller de optagne tyske Rapporter, som blev udleveret det danske Politi den 10.
December 1942, ønskede man fra Justitsministeriets Side, at Chievitz over for dansk
Politi skulde udtale sig om sin Forklarings Rigtighed. Dette skete den 10. December
1942 i Vestre Fængsels tyske Afdeling, idet Chievitz i Overværelse af to danske
Politimænd og den tyske Kriminalkommissær Spahn gennemlæste de udleverede
tyske Rapportgenparter og erklærede, at disse helt dækkede den af ham givne For
klaring. De to danske Politimænd havde derefter Lejlighed til en Samtale med
Chievitz uden tyske Vidner, under hvilken han gentog, at det i de to Rapportgen
parter indeholdte var den af ham givne Forklaring, 'Og erklærede, at han over for
de danske Politimænd vilde have godkendt disse Forklaringers Rigtighed, ogsaa hvis
der ikke havde været nogen Tysker til Stede.

ad c. Nogen Garanti forelaa selvfølgelig ikke. Men del' forelaa i den kon
krete Sag et positivt Tilsagn om, at Sagen vilde blive overgivet til dansk Juris
diktion, og en 'Offentlig Meddelelse herom vilde gøre det mere sandsynligt, at Til
sagnet vilde blive overholdt. I øvrigt var paa det Tidspunkt endnu kun meget faa
Sager endeligt blevet unddraget dansk Jurisdiktion og slet ingen af samme Karak
ter som den foreliggende Sag. Dertil kom, at man i de Forhandlinger, der førtes
for at dæmme op for Tyskernes Tilbøjelighed til selv at overtage Juridiktionen,
netop paa dette Tidspunkt syntes at møde Forstaaelse for, at en Tilbageførelse til
den tidligere Tilstand var nødvendig. Faktisk kulminerede de tyske Anholdelser
før 29. August 1943 ogsaa omkring 1. December 1942, da der sad 85 Varetægtsfan
ger hos Tyskerne, hvoraf Størstedelen senere blev ført tilbage til dansk Jurisdiktion.

Hellerup, den 11. Nooember 1946.

E. Thune Jacobsen.
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70.

Ekstrakt af politirapport vedr. arrestation af professor Ole Chlevltz. Mogens Fog ID. n.

K0BENHAVNS OPDAGELSESPOLITI
Hovedsta.tionen

RAPPORT

I 11 danske Statsborgere, der sigtes for illegal politisk Virksomhed, og som
ønskes anholdt til den tyske Krigsret.

Tirsdag den 8. December 1942.
Der vedlægges Skrivelse af 7. December 1942 - II C (2 a) - fra der Bevoll

måchtigte des Reiches in Dånemark. hvorefter nedennævnte Personer ønskes anholdt
og tilført den tyske Afdeling paa Vestre Fængsel, nemlig:

1. Professor Ole Chievitz, Strandboulevard 49, Finsens Institut,
2. Professor Mogens Fog, Søllingvej 17,
3. Sagfører Prytz, Vester Boulevard 40,
4. Redaktør Ole Kiilerich v. »Naticnaltidendee,
5. Christoffersen, ansat p.aa Kontoret i »Dansk Arbejdsmands Porbund e,

6. Sagfører Petersen, Odense,
7. Biblioteksdirektør Døssing,
8. Dr . Neukirch, Gentofte Amtssygehus,
9. Godsejer Jarl, Sophienborg v. Hillerød.

Nava.

Kont. s. Dag.

Statsadvokaten har over for de tyske Myndigheder fremsat Krav om, at Af
delingen her erholder nærmere Oplysninger om, hvad de paagældende Personer
hver for sig er sigtet for. Fra tysk Side er der afgivet en Skrivelse af D. D. inde
holdende de begærede Oplysninger. Denne Skrivelse beror imidlertid i Justitsmim
steriet, hvor der har været ført Forhandlinger vedrørende de paatænkte Anhol
delser.

Fra tysk Side er yderligere forlangt anholdt :

10. stud. med. Christian Lindskrog, Regensen (?), St. Ka:nnikestræde 2, og
H. Hattemager Bjørn Jensen, København.

Navn.
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Kontinueret den 8. December 1942.

Gennem Folkeregistret er følgende af de under Nr. 1-11 anførte Personer
identificeret:

1. Professor Ole Chievitz, født i København den 26. Oktober 1883, Strandboule
vard 49 (Finsens Institut),

2. Professor Mogens Ludolf Fog, født paa Frederiksberg den 9. Juni 1904, Søl
Iingve] 17, Gentofte,

3. Landsretssagfører Rud. Prytz, født i Hellerup den 7. December 1899, Ahlmanns
Alle Nr. 26,

4. Redaktør Ole Gerhard Kiilerich Svendsen, født i København den 10. Oktober
1907, Toldbodvej 28, 1. Sal. Har siden den 4. ds, været eftersøgt sigtet for Over
trædelse af Lov af 18. Januar 1941,

5. Ikke identificeret,
6. Ikke identificeret,
7. Biblioteksdirektør Thomas Marius Døssing, født i Ringe den 6. Juni 1882,

Humlebæk-Torpen, Asminderød Kommune,
8. Dr. Fritz Georg Neukirch, født i Marstail den 23. Juni 1906, Amtssygehuset i

Gentofte, Niels Andersensvej,
9. Godsejer Aksel Jarl, født i København den 28. Maj 1871, s Sophienborge ved

Hillerød,
1.0. Stud. med. Christen Søndergaard Lindskrog, født i Skjern! den 4. Juli 1916,

Regensen, St. Kannikestræde Nr. 2, og
1L Hattemager Bjørn Jensen, født i København den 2. December 1894, Kronborg

gade Nr. 13, St. th.

Statsadvokaten havde derefter en Konference i Ministeriet, bl. a . med Stats
ministeren og Justitsministeren og Departementschef Eivind Larsen, der resolverede,
at de nævnte Personer under de foreliggende Omstændigheder skulde anholdes i
Morgen tidlig og afJeveres i den tyske Afdeling paa Vestre Fængsel. - Til Assi
stance med Ransagning vil der blive stillet 4 tyske Politimænd til Raadighed.

Navn.
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71.

Officiel meddelelse af 10. december 1942 udsendt gennem udenrigsministeriets pressebureau
om U1egale kommunistiske grupper og om professor Ole Chlevltzs arrestation.

De i de sidste Maaneder tiltagende Aktivitet af illegale kommunistiske Grupper
i Danmark, deres Opfordringer til Sabotagehandlinger og den Kendsgerning, æt
enkelte Voldshandlinger er kommet til Udførelse, har nødvendigvis medført en
skærpet Bekæmpelse af denne Bevægelse. I Begyndelsen af November blev den
kommunistiske Partisekretær Aksel Larsen samt et Antal andre i kommunistisk
Arbejde virksomme Personer anholdt. Disse havde fremfor alt deltaget i Udgivelsen
af illegale Skrifter, blandt andet Bladet »Frit Danmarkc , der udadtil fremtræder
som politisk neutralt. Dette Blad har indeholdt en Række Opfordringer til Sabotage.

I Sammenhæng hermed har der fundet Anholdelser Sted dels af nogle Kom
munister, dels af nogle ikke kommunistisk indstillede Personer, der havde sluttet
sig sammen med det Formaal at sætte vide Kredse af den danske Befolkning op
mod Regeringen. Disse Personer har forsøgt at naa dette Formaal ved Understøt
telse af den Bevægelse, der bl. a. har fundet Udtryk i Bladet »F'rit Danmark« .
Blandt de anholdte er Professor Ole Chievitz, der over for det danske Politi. har
afgivet en Forklaring om sit Forhold til nævnte Bevægelse. Det fremgaar af denne
Forklaring, at Professoren - skønt han ikke er Kommunist - for at modarbejde'
Regeringens Politik bevidst har samarbejdet med den illegale Kommunisme her
i Landet, hvis Formaal, som det ogsaa fremgaar af Bladet »Frit Danmarks, er at
organisere Modstand mod de tyske Besættelsestropper. Professor Chievitz har under
dette Arbejde haft Sammenkomster - ogsaa i sit Hjem - med ovennævnte Aksel
Larsen, forhenværende Folketingsmand Christmas Møller og andre, og efter Aftale
med disse været virksom for at skaffe den omhandlede illegale Virksomhed Penge
midler. Ved sin Virksomhed til Støtte for denne Bevægelse har Professor Chievitz
direkte gjort sig skyldig i grov Overtrædelse af gældende Lov og viJ nu ved Retter
gang ved dansk Domstol blive draget til Ansvar herfor.
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72.

Officiel meddelelse udsendt gennem udenrigsministeriets pressebureau om organisationen

"Frit Danmark" og delagerne I dennes arbejde.

Som det blev oplyst i den officielle Meddelelse af 11. December 1942, er der
skredet ind over for en illegal Organisation »Frit Danmarks.' Denne Organisation
var stiftet fra kommunistisk Side og tilstræbte gennem det illegale Blad »Frit Dan
marke at vinde Befolkningen for ulovlige Formaal. Dette Blad indeholdt saaledes
bl. a. en Række Opfordringer til Sabotage. Udgifterne til Bladets Fremstilling og
Forsendelse blev fortrinsvis afholdt fra kommunistisk Side, men for at faa saa store
Kredse som muligt af Befolkningen i Tale var Bladet holdt i en Form, der tilsyne
ladende ikke var kommunistisk præget, og paa samme Maade havde Ledelsen for
staaet at faa Personer, der ikke er kommunistisk indstillet, til at interessere sig for
Bladet og til i Samarbejde med Kommunisterne at deltage i det illegale Arbejde.

Foruden Professor Ole Chievitz, om hvis Anholdelse og Forkaring over for
det danske Politi der blev givet Oplysning i den ovennævnte Meddelelse, blev ogsaa
Biblioteksdirektør Thomas Marius Døssing og Landsretssagfører Rud. Prytz anholdt
i Forbindelse med denne Sag. De befinder sig nu i dansk Varetægtsarrest og vil,
ligesom de øvrige i Sagen implicerede, blive draget til Ansvar ved dansk Domstol.
De har ved Forklaring, afgivet over for dansk Myndighed, tilstaaet at have deltaget
i Drøftelser angaaende Bladet, Prytz tillige selv at have skrevet Artikler i dette.

Endvidere var i Sagen anholdt to andre Personer, der i Mellemtiden atter er
blevet løsladt.

Den iværksatte Undersøgelse har yderligere godtgjort, at Professor Mogens
Fog og Redaktør Ole Kiilerich paa betydende Maade har deltaget i »Frit Danmark-s
illegale Arbejde og i intim Forbindelse med Danmarks illegale kommunistiske Parti
har fremmet »Frit Danmark-s Formaal. Professor Mogens Fog og Redaktør Ole
Kiilerich har ved at flygte unddraget sig Ansvaret.

For Oplysninger, der kan føre til Paagribelsen af de to sidstnævnte Personer:
udsættes en Belønning paa 5000 Kr. for hver. Meddelelse kan gives til Statsadvo
katen for særlige Anliggender paa Politigaarden eller til nærmeste Politimyndighed.

Professor Mogens Ludolf Fog, født paa Frederiksberg den 9.-6.-1940, signale
res saaledes: Ca. 173 cm høj, slank, markeret Ansigt, sort Haar, iført graamelerel
Jakkesæt, sort Overfrakke, grøn, blød Hat, brune Handsker, svære brune Sko.

Redaktør Ole Gerhard Kiilerich Svendsen, født i København 10.-6.-1907, sig
naleres saaledes: 175-178 cm høj, alm. Bygning, glat lyst Haar med Skilning, ifør:
brunt svært Tweedjakkesæt, blød Hat.
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73.
(A. nr. 47, bilag 24.)

Skrivelse af 5. februar 1943 fra den befuldmægtigede til statsadvokaten. (Vedrørende for

handling med det tyske Gesandtskab før afsigelse af dom over personer, overført fra tysk

til dansk undersøgelsesfængse(.).

DER BEVOLLMA.CHTIGTE DES REICHES
IN DA.NEMARK

Kopenhagen, den 5. Februar 1943.

1 Anlage.

Herrn Oberstaatsanwalt Troels Hof], Kopenhagen, Politigaarden.

Sehr geehter Herr Hoff!
Unter Bezugnahme auf unser Telefongespråch vom 2. Februar 1943, betro

Rechtsanwalt Ernst Petersen und Amtsarzt Dr. Neukirch, iibersende ich anliegend
zu den dortigen Vorgangen eine kurze Erklårung des Aksel Larsen vom 4. Februar
1943. Falls es dort notwendig erscheint, wird es sich auch ermoglichen lassen, dass
Aksel Larsen als Zeuge von der dånisehen Polizei gehOrt wird.

Die seinerzeit erfolgte Festnahme des Rechtsanwalts Ernst Petersen wird
hier nach wie vor åls berechtigt angesehen. Seine Einstellung war schon dadurch
kenntlich geworden, dass er anlåsslich des Beitritts Dånemarks zum Anti-Komin
ternpakt eine Petition an die Dåniselie Regierung gegen diesen Beitritt mit einer
groseeren Anzahl von Unterschriften veranlasst hat. Er ist ausserdem durch die
Aussagen des Aksel Larsen belastet. Die Angaben Aksel Larsen's haben sich bei allen
von ihm ausgehenden Beschuldigungen bisher immer als richtig herausgestellt. Wenn
Ernst Petersen in deutscher wie in dåniseher Haft leugnet, so kann dies wohl nicht
dariiber hinwegtåuschen, dass er doch zu Recht beschuldigt worden ist. Nach
hiesiger Ansicht wiirde er bei einer långeren Haft doch zu einem Geståndnis zu
bewegen sein.

Was den Amtsarzt Dr . Neukirch betrifft, so ist auch dieser durch Aksel Lar
sen belastet und deshalb seinerzeit festgenommen worden. Dr. Neukirch hat dann
selbst zugegeben, bis in die jiingste Zeit mit Professor Fog (langjåhriges Mitglied der
Dånisehen Kommunistischen Partei) und damit mit der illegalen DKP in Ver
bindung gestanden und fiir diese illegales Material in seiner Wohnung aufbewahrt
zu haben. Schon dieser Umstand diirfte geniigen, um seine Inhaftnahme zu recht
fertigen.

Ich darf Sie ferner erneut bitten, uns iiber die Behandlung aller aus der
deutschen in die dånische Haft iiberfiihrten Personen (Anklageerhebung, Einstel
lung des V:erfahrens, Entlassung usw.) jeweils vorher in Kentniss zu setzen, wie
dies ja schon miindlich vereinbart worden ist.

Es erscheint auch zweckmåssig. wenn jeweils vor dem Erlass eines Urteils
der betreffende Fall noch einmal gemeinsam besprochen wird.

Mit den besten Griissen
Ihr ergebener

E. Fest.

59
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73 a.

Oversættelse.
RIGETS BEFULDMÆGTIGEDE

I DANMARK

KØbenhavn, den 5. Februar 1943.

1 Bilag.

Hr.Overstatsadvokat Troels Hof], København, Politigaarden.·

Meget ærede Hr. Hoffl
Idet jeg henholder mig til vor Telefonsamtale af 2. Februar 1943 ang. Sagfører

Ernst Petersen og Amtslæge Dr. Neukirch, sender jeg Dem vedlagt som Bilag til,
hvad der er passeret hos Dem, en kort Erklæring af Aksel Larsen af 4. Februar 1943.
Saafremt det hos Dem maatte synes nødvendigt, vil det ogsaa nok kunne lade sig gøre,
at Aksel Larsen bliver afhørt som Vidne af det danske Politi.

Den i sin Tid skete Anholdelse af Sagfører Ernst Petersen anses her stadig
væk for berettiget. Hans Indstilling havde allerede lagt sig for Dagen ved, at han i
Anledning af Danmarks Tiltrædelse af Anti-Kominternpagten havde foranlediget en
Petition med et større Antal Underskrifter til den Danske Regering mod denne Til
trædelse. Han er desuden belastet ved Aksel Larsens Udsagn. Aksel Larsens Op
givender har for alle de Sigtelsers Vedkommende, der hidrører fra ham, hidtil altid
vist sig at være rigtige. Naar Ernst Petersen baade i tysk og i dansk Fængsel nægter,
saa kan dette da vel ikke tilsløre den Kendsgerning, at det jo er med Rette, at han
er blevet sigtet. Efter hvad man her mener, vilde man dog, naar han sad fængslet i
længere Tid, kunne faa ham til at aflægge en Tilstaaelse.

Hvad angaar Amtslæge Dr. Neukirch, saa er ogsaa han blevet belastet ved
Aksel Larsens Udsagn og blev derfor i sin Tid sat fast. Dr. Neukirch har saa selv
tilstaaet, at han indtil for ganske nylig har staaet i Forbindelse med Professor Fog
(mangeaarigt Medlem af det Danske Kommunistiske Parti) og dermed ogsaa med
det illegale DKP, og at han for dette har opbevaret illegalt Materiale i sin Lejlighed.
Allerede den Omstændighed turde være tpstrækkelig til at motivere hans Fængsling,

Jeg maa desuden igen anmode Dem om til enhver Tid altid i Forvejen at give
os Meddelelse om Behandlingen af alle fra tysk til dansk Fængsel overførte Personer
(Rejsning af Tiltale, Standsning af Sagen, Løsladelse o. s. v.), saaledes som det jo
allerede mundtligt er blevet aftalt.

Det forekommer ogsaa heldigt, om til enhver Tid før en Doms Afsigelse det
paagældende Tilfælde endnu engang kunde være Genstand for en fælles Dis
kussion.

Med de bedste Hilsener

Deres ærbødige

E. Fest.
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74. .
(A. nr. 47, bilag 47.)

Skrivelse af 8. april 1943 fra Kanstein til den tyske krigsret. (Vedrørende retslig undersøgelse
mod 5 personer, ansat hos B. & W.)

Den 8. April 1943.

An das Gericht des Bejehlshabers der deutchen T1'uppen in Diimemark,
Kopenhagen.

Betrifft: Meine Besprechung mit Reichskriegsgerichtsrat Dr, Kanter am 8. April 1943.

Unter Bezugnahme auf die obenangefiihrte Unterredung teile ieh folgendes
mit:

Ieh bitte das Gerieht des BefehIshabers die folgenden aufgefiihrten Personen
in gerichtliche Untersuchung zu nehmen:
1. Knud M a d v i g, Arbeiter bei Burmeister & Wain.

Gegen Madvig liegt dringender Verdacht d-er Brandstiftung bei Burmeister
& Wain, zum Schaden der Deutschen Wehrmaeht vor. Es handelt sich um die
Brandstiftung auf SpanteIoftet am 10. Marts 1943, wo Schiffsmodelle, SchabIo
nen und Konstruktionsplane fiir Schiffsbauten im Interesse der Deutschen
Wehrmacht vernichtet wurden.

2. Jorgen Frohn-NieIsen, Zeichner.
Frohn-NieIsen ist "der Mittåterschaft bei der obenangefiihrten Brandstiftung
dringend vsrdåchtigt. Ferner liegt gegen Frohn-NieIsen Spionageverdacht vor.
Er hat nach eigenem Aussagen Schiffsrouten an die unter 5 aufgefiihrte Per
son weitergeIeitet, die wahrscheinlich einen Geheimsender bedient.

3. Erik Ellis P e t e r s e n, Lehrling.
Gegen Petersen liegt dringender Sabotageverdacht in dem Gehåude Frederiks
gade 19 'Vor. Am 1. Februar 1943 gegen 22,30 Uhr wurde in dem Gehåude Fre
deriksgade 19 der Versueh gemacht, einen Brandsatz anzubringen. Die Tater,
zu denen auch Erik Ellis Petersen gehorte, sind daran durch den Wåchter ge
hindert worden, gegen den ein Schuss abgefeuert wurde. Der Waehter wurde
von dem Geschoss getroffen, das aber am GiirteI des Wåchters abprallte.

4. S ven s s o n, Arbeiter bei Burmeister & Wain.
Svensson ist Mitglied einer kommunistischen Sabotagegruppe.
Er kann genauere Angaben machen iiber ein von einer kommunistisehen Sabo
tagegruppe geplantes Attantat gegen eine hochstehende Personlichkeit,

5. George V. H a n s e n, Schiffskonstrukteur bei Burmeister & Wain.
Gegen George V. Hansen liegt dringender Sabotage- und Spionageverdacht vor.
Hansen steht im Verdacht, einen Geheimsender zu bedienen. (siehe unter Nr. 2).

In Vertretung

gez. Kanstein.

II) Durehschlag an Studienrat Wåsche.



468

74a.

Oversættelse.
Den 8. April 1943.

Til Domstolen nedsat af den øverstbefalende for de tyske Tropper i
Danmark, København.

Ang.: Min Konference af 8. April 1943 med Rigskrigsretsdommer Dr, Kanter.

Idet jeg henholder mig til ovenomtalte Samtale, meddeler jeg følgende:
Jeg anmoder den af den Øverstbefalende nedsatte Domstol om at indlede rets

lig Undersøgelse mod følgende nævnte Personer:
1) Knud M a d v i g, Arbejder hos Burmeister & Wain.

Mod Madvig foreligger der alvorlig Mistanke 'Om Brandstiftelse hos Burmeister
& Wain til Skade for den tyske Værnemagt. Det drejer sig om Brandstiftelsen
paa Spanteloftet den 10. Marts 1943, hvor der blev ødelagt Skibsmodeller,
Skabioner og Konstruktionsplaner fo-r Skibsbygninger i den tyske Værnemagts
Interesse.

2) Jørgen Frohn-Nielsen, Tegner.
Der foreligger alvorlig Mistanke mod Frohn-Nielsen om, at han er Medger
ningsmand ved ovennævnte Brandstiftelse. Desuden foreligger der Mistanke

I mod Frohn-Nielsen om Spionage. Han har efter sine egne Udsagn ladet Med
delelser om Skibsruter gaa videre til den under 5) anførte Person, der sand
synligvis benytter en hemmelig Radiosender.

3) Erik Ellis P e t e r s e n, Lærling.
Mod Petersen foreligger der alvorlig Mistanke om Sabotage i Bygningen Frede
riksgade 19. Den 1. Februar 1943 henved Kl. '22.30 blev der i Bygningen Fra
deriksgade 19 gjort Forsøg paa at anbringe en Brandsats. Gerningsmændene,
blandt hvilke ogsaa var Erik Ellis Petersen, blev forhindret deri af Vagtman
den, mod hvem der blev affyret et Skud. Vagtmanden blev ramt af Projektilet,
som dog prellede af mod Vagtmandens Bælte.

4) S ven s s o n, Arbejder ved Burmeister & Wain.
Svensson er Medlem af en kommunistisk Sabotagegruppe. Han kan give nøjere
Oplysninger om et af en kommunistisk Sabotagegruppe planlagt Attentat mod
en højtstaaende Personlighed.

5) George V. H a n s e n, Skibskonstruktør ved Burmeister & Wain. Mod George V.
Hansen foreligger der alvorlig Mistanke om Sabotage og Spioneri. Hansen er
mistænkt for at benytte en hemmelig Radiosender (se under Nr. 2).

Efter Fuldmagt

(sizn.) Kanstein.

II) Gennemslag til Studienrat Wåsche.
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75.
(A. nr. 47, bilag 48.)

Skrivelse af 17. maj 1943 fra dr, Wåsc:he til dr, Kanter. (Vedrørende sigtelser mod 12 danske
statsborgere for sabotage).

Kopenhagen, den 17. Mai 1943..

Herrn Reichskriegsgerichtsrat Dr. Kanter in Kopenhagen.
Betrijjt: AufroIlung einer Sabotagegruppe.

Die Vemehmungen der von uns bereits friiher verhafteten Teilnehmer an
Sabotagehandlungen haben ergeben, dass die folgenden Personen der Teilnahme und
der Vorbereitung an Sabotagehandlungen dringend verdiichtig sind:

1. Kurt P e t e r s e n gen. Kaj, ca. 28 J ahre alt,
wohnhaft Vanløse, Arnestedet 17.
Petersen ist dringend verdiichtig, den Sabotageakt gegen die Badmintonhalle
in Holte durchgefiihrt zu haben. Warscheinlich ist er auch Teilnehmer des
Sabotageaktes gegen die Firma F. L. Smidth. Er hat Verbindungen zu eng
lisehen Fallschirmagenten sowie zu Eigil Larsen.

2. Leon H o u l b Y gen. Lejf, ca. 22 J ahre alt,
wohnhaft Vanløse, Amorinvej 30.
H. ist Verbindungsmann zu englisehen Fallschirmagenten und hat englisolies
Sprengmaterial entgegengenommen.
Ferner ist er Mitarbeiter an der Herausgabe von illegalem Schrifttum.

3. Henning J e n s e n gen. Per, ca. 20 Jahre alt,
wohnhaft Glentevej 46.
Jensen ist Verbindungmann zu englischen Fallschirmagenten. Er hat am Tri
angel Sprengmaterial von Ole Irgens Møller. empfangen.

4. Erling J e n s e n, 24 J ahre alt,
wohnhaft V. A. Borgensvej 2, 4. Etg.
Jensen ist Verbindungsmann zu englisehen Fallschirmagenten. Er beschafft
Sprengmaterial und Waffen und steht in Verbindung zu Herausgebern von
illegalem Schrifttum.

5. Erik øs t e r b e r g - S ø r e n s e n, ca. 20 J ahre alt,
wohnhaft Holsteinsgade 29.A.
ø. S. ist dringend verdiichtig, an der Vorbereitung von Sabotageakten teilge
nommen zu haben.

6. Anders A n d e r s e n gen. Anders And, ca. 20 J ahre alt,
wohnhaft Manøgade 2 St. th.
Andersen hat nach eigenem Aussagen an mehreren Sabotagehandlungen teil
genommen. Er ist altes Mitglied der Sabotagegruppe, die von dem nach Schwe
den gefliichteten Esseman gefiihrt wurde.

7. Gert L a n g var d t gen. Onkel, ca. 20 J ahre alt,
wohnhaft Merianvej 18 in Hellerup.
Langvardt ist beteiligt an der Herausgabe von illegalem Schrifttum, ferner ist
er dringend verdiichtig, bei der Vorbereitung von Sabotageakten mitgeholfen zu
haben.
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8. A. J. C h r i s t e n s e n, Beruf Keramiker,
wohnhaft Odensegade 17.
Christensen ist der Vater des nach Schweden gefliichteten Saboteurs Christian
Christensen. Er hat an mehreren Sabotagehandlungen vorbereitend teilgenom
men. Ferner ist er der Hersteller des grossten Teils der hier in Kopenhagen
vertriebenen Royal-Airforce-Marken.

9. Sven Aage T o f t,
Anschrift z.Zt. nicht bekannt, Fjordvangs Alle 18, Nr. Sundby.
Toft hat nachweislich den Sabotageakt gegen die Zementfabrik in Aalborg
durchgefiihrt. Er ist von der dånisehen Polizei bereits vernommen worden,
aber wegen Mangels an Beweisen wieder freigelassen worden. Auf Grund des
vorliegenden Komplexes kann Toft der Sabatageakt hochstwahrsoheinlich nach-
gewiesen werden. •

10. Bent P e t e r s e n,
Wohnung z. Zt. unbekannt, kann aber durch Vernehmung der oben stehenden
Personen ermittelt werden.
Petersen hat u. a. Sabotagehandlungen den Sabotageakt gegen »Fædrelandet«
durchgefiihrt.

11. Vagn Nielsen,
Wohnung ist z.Zt. unbekannt, kann aber durch Vernehmung der aben stehenden
P.ersonen ermittelt werden.
Nielsen hat u.a. Sabotagehandlungen den Sabotageakt gegen "Fædrelandet c mit
durchgefiihrt.

12. Jergen N y b o e,
wohnhaft Nørrebrogade 64jIV.
Nyboe ist bei der Beschaffung von Sprengmaterial behilflich gewesen.

Wiische.
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75 a.

. Oversættelse.
København, den 17. Maj 1943.

Hr. Rigskrigsretsdommer Dr. Kanter i København .
Ang.: AfslØring af en Sabotagegruppe.

Afhøringerne af de af os allerede tidligere arresterede Medskyldige i Sabo
tagehandlinger har givet som Resultat, at følgende Personer er alvorlig mistænkt
for Meddelagtighed i og Forberedelse af Sabotagehandlinger:

1) Kurt P e t e r s e n, kaldet Kaj, ca. 28 Aar gI.,
boende Vanløse, Arnestedet 17.
Petersen er alvorligt mistænkt for at have gennemført Sabotagen paa Badmin
tonhanen i Holte. Sandsynligvis er han ogsaa meddelagtig i Sabotagen mod Fir
maet F. L. Smidth. Han har Forbindelser med engelske Faldskærmsagenter samt
med Eigil Larsen.

2) Leon H o u l b y, kaldet Lejf, ca. 22 Aar gI.,
boende i Vanløse, Amorinvej 30.
Han. er Forbindelsesmand med engelske Faldskærmsagenter og har modtaget
engelsk Sprængmateriale. Endvidere er han Medarbejder ved Udgivelsen af
illegal Litteratur.

3) Henning J e n s e n, kaldet Per, ca. 20 Aar gI.,
boende Glentevej 46.
Jensen er Forbindelsesmand med engelske Faldskærmsagenter. Han har paa
Trianglen modtaget Sprængmateriale af Ole Irgens-Møller.

4) Erling J e n s e n, 24 Aar gI.,
boende V. A. Borgensvej 2, 4. &1.
Jensen er Forbindelsesmand med engelske Faldskærmsagenter. Han skaffer '
Sprængmateriale og Vaaben og staar i Forbindelse med Udgiverne af illegal
Litteratur.

5) Erik ø s t e r b e r g - S ø r e n s e n, ca. 20 Aar gI.,
boende Holsteinsgade 29 A.
ø. S. er alvorlig mistænkt for at have taget Del i Forberedelsen af Sabotager.

6) Anders A n d e r s e n, kaldet Anders And, ca. 20 Aar gI.,
boende Manøgade 2 St. th.
Andersen har efter sine egne Udsagn deltaget i flere Sabotagehandlinger. Han
er gammelt Medlem af den Sabotagegruppe, som førtes af den til Sverige flyg
tede Esseman.

7) Gert L a n g var d t, kaldet Onkel, ca . 20 Aar gI.,
boende Merianvej 18 i Hellerup.
Langvardt er meddelagtig i Udgivelsen af illegal Litteratur, desuden er han
alvorlig mistænkt for at have hjulpet med ved Forberedelsen af Sabotager. .

8) A. J . C h r i s t e n s e n, Stilling Keramiker,
boende Odensegade 17.
Christensen er Fader til den til Sverige flygtede Sabotør Qhristian Christensen.
Han har ved flere Sabotagehandlinger taget Del i det forberedende Arbejde.
Endvidere er det ham, der har fremstillet den største Del af de her i Køben
havn forhandlede Royal Airforce-Mærker.
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9) Sven Aage T o f t,
Adresse p. t. ikke bekendt, Fjordvangs Alle 18, Nr. Sundby.
Toft har paaviseligt gennemført Sabotagen mod Cementfabrikken i Aalborg.
Han er allerede blevet afhørt af det danske Politi, men af Mangel paa Beviser
igen blevet sat paa fri Fod. Paa Grundlag af det foreliggende Kompleks kan
man højst sandsynligt overbevise Toft' om Sabotagen.

10) Bent P e t e r s e n,
Bopæl p. t. ubekendt, men den kan udfindes ved Afhøring af de ovennævnte
Personer.
Petersen har blandt andre Sabotagehandlinger gennemført Sabotagen mod
»Fædrelandet c.

11) Vagn N i e l s e n,
Bopæl p. t. ubekendt, men den kan udfindes ved Afhøring af de ovennævnte
Personer.
Nielsen har blandt andre Sabotagehandlinger været med til at gennemføre Sabo
tagen mod »Fædrelandet« .

12) Jørgen N y b o e,
boende Nørrebrogade 64/IV.
Nyboe har været behjælpelig ved Tilvejebringelse af Sprængmateriale.

(sign.) Wiische.
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76~
(A. nr. 47, bilag 15.)

Departementschef Eivind Larsens referat af dennes og statsadvokat HoUs samtale den 22. juni
1943 med Kanstein og Stalmann. (Om behandlingen ved krigsretten).

Afskrift.

Den 22. Juni 1943 havde jeg sammen med Statsadvokat Hoff en Samtale med
Kanstein og Stalmann. Heunder blev bl. a. drøftet:

Danske hensiddende i tysk Fængsel.
Jeg henviste til den Samtale, der for ca. 3 Uger siden fandt Sted imellem

Justitsministeren og Kanstein, og nævnede, at Justitsministeren var meget interes
seret i snart at blive bekendt med Kansteins Standpunkt i de enkelte Spørgsmaal,
Ministeren havde rejst. Jeg overgav Kanstein en Fortegnelse over de Danskere, der
i Øjeblikket henholdsvis afsoner Straf i tysk Fængsel og sidder i tysk Varetægts
arrest, idet jeg med Hensyn til de sidstnævnte pegede paa den Stigning i Antallet,
der havde fundet Sted i den sidste Tid. Kanstein vilde' straks fortsætte sine Over
vejeiser og sætte sig i Forbindelse med Ministeren.

J eg tog Anledning til at paatale det uheldige i, at Krigsretten ikke holdt
Statsadvokaten underrettet om Undersøgelsens Forløb i store Træk, og maatte finde
det meget uheldigt, at der heller ikke gik Underretning, naar der forelaa Bestem
melse om, at Sagerne skulde paadømmes af Krigsretten. I den' Forbindelse omtalte
jeg, at vi først for et Par Dage siden, ikke fra Krigsretten, men fra Kruh6ffers Fa
der, havde faaet Meddelelse om, at Sagen mod Kruh6ffer skal domsforhandles den
28. Juni. Det var saa meget uheldigere, som' vi derved ikke var i Stand til at sende
en Repræsentant til at overvære Domsforhandlingen.

Jeg paatalte endvidere den efter min Mening unødig lange Tid, der gik, inden
Statsadvokatens Afdeling hørte noget om Sagerne, efter at den tyske Undersøgelse
var indledet, og føjede i denne Forbindelse til, at jeg fandt, at der gik for lang Tid,
inden man fik Svar om Stillingen paa tysk Side til Spørgsmaalet om Fremme ved
dansk Domstol af de Sager, hvor de tyske Myndigheder havde forlangt at se Sagen,
inden den paadømtes.

sign. Eivind Larsen.
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77.
(A. nr. 47, bilæg Il.)

Ekstrakt af krigsretsdom af 28. juni 1943, hvori omtales retningslinier for behandlingen af
strafbare handlinger, hvorved danske statsborgere havde krænket værnemagtsinteresser,

fastsat af den øverstbefalende for de tyske tropper I Danmark den 10. december 1942.

Ekstrakt af Krigsretsdom af 28. Juni 1943.

Das Gericht hat jedoch Zweifei daran, ob es fiii' die Aburteilung der Hand
lungsweise des Angeklagten Steensen Borg iiberhaupt zuståndig ist. Gem. § 3 K. St.
V.O. sind Analånder wegen aller von ihnen im Operationsgebiet begangenen Straf
taten dem Kriegsstrafverfahren unterworfen. Dånemark ist Operationsgebiet im
Sinne diesel' Bestimmung. Nach Absatz 2 der genannten Vorschrift sollen die Ge
richtsherren nul' dann Straftaten verfolgen, wenn ein Bediirfnis der Kriegsfiihrung
dies gebietet. In der Ausfiihrung diesel' Bestimmungen sind von dem Befehlshaber
der deutschen Truppen in Dånemark unter dem 10. Dezember 1942 Richflinien fiir
die Behandlung von Straftaten dåniseher Staatsangeh6riger hei Verletzung von
Wehrmachtsinteressen herausgegeben worden, in denen es heisst, dass unmittelbare
schwere Angriffe gegen die deutsche Wehrmacht von deutschen Kriegsgerichten ab
geurteilt werden solIen, dass andererseits jedoch in allen anderen Fallen, insbeson
dere bei mittelbaren meist mit politischen Mitteln ausgefiihrten oder sonstigen un
bedeutenden Angriffen, die Aburteilung derartiger Straftaten den dånisehen Ge
richten iiberlassen bileiben solI. Das Gericht ist der Ausfassung, dass die Handlungs
weise des Angeklagten Steensen Borg im Gegensatz zu den Handlungen der 3 iibri
gen Angeklagten nicht als ein unmittelbarer schwerer Angriff gegen die Wehr
macht anzusehen ist. Das Gericht glaubt, im Sinne der Richtlinien zu handeln,
wenn es dass Verfahren insoweit aussetzt zum Zwecke der weiteren Entscheidung
des Befehlshaber der deutschen Truppen in Dånemark dariiber, ob die Weiterver
folgung und Aburteilung des Angeklagten Steensen Borg den dånisehen Gerichten
iiberlassen bleiben kann.
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77 a.

Oversættelse.

Retten nærer dog Tvivl om, hvorvidt den i det hele taget er kompetent til at
paadømmø Tiltalte Steensen Borgs Handlemaade. I Henhold til Krigsstrafferetspleje
lovens § 3 er Udlændinge underkastet Krigsstrafferetsplejen for alle af dem paa Ope
rationsomraadet begaaede strafbare Handlinger. Danmark er Operationsomraade i
denne Bestemmelses Forstand. I Henhold til Stk. 2 i den nævnte Bestemmelse skal
de øverste judicielle Myndigheder kun forfølge saadanne strafbare Handlinger, naar
Krigsførelsens Tarv kræver det. Med Hensyn til Gennemførelsen af disse Bestem
melser er der af den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark under den 10.
December 1942 udstedt en Bekendtgørelse om Retningslinierne for Behandlingen af
strafbare Handlinger, begaaet af danske Statsborgere ved Krænkelse af Værnemagte
interesser, i hvilken Bekendtgørelse det hedder, at direkte alvorlige Angreb paa den
tyske Værnemagt skal paadømmes af tyske Krigsretter, men at paa den anden Side
i alle andre Tilfælde, navnlig ved indirekte, for det meste med politiske Midler ud
førte eller ved andre ubetydelige Angreb, Paadømmelsen af saadanne strafbare
Handlinger bør overlades til de danske Domstole. Retten er af den Opfattelse, at Til
talte Steensen Borgs Handlemaade - i Modsætning til de 3 andre Tiltaltes Hand
linger - ikke kan anses for et direkte alvorligt Angreb paa Værnemagten. Retten
tror at handle i Overensstemmelse med Retningslinierne, naar den for saa vidt ud
sætter Sagen, for at en yderligere Afgørelse kan træffes af den øverstbefalende for
de tyske Tropper i Danmark om, hvorvidt den videre Forfølgelse mod og Domfæl
delsen af Tiltalte Steensen Borg kan overlades til de danske Domstole.



476

78.
(A. nr. 47, bilag 14.)

Departementschef Eivind Larsens referat af møde den 8. juli 1943 mellem justitsministeren
og Kansteln, (Om krigsrettens overtagelser af sager og om uroligheder I forbindelse med

de frivillige).

JUSTITSMINISTERIET

Efter Anmodning fra Justitsministeren indfandt Kanstein sig til Forhand
ling i Justitsministeriet den 8. Juli 1943. Ved Forhandlingen var ogsaa jeg til Stede .

Ministeren udtalte, at han maatte se meget alvorligt paa de Tilfælde, der
havde fundet Sted de foregaaende 2 Aftener. Han var derfor selv straks taget til
bage til København, og Politidirektøren, der var paa Ferie, havde ligeledes overtaget
sit Embede.

Ministeren fremsatte først nogle almindelige Bemærkninger om Baggrunden,
paa hvilke de Uroligheder, der havde fundet Sted i København, maatte ses. Der var
i Befolkningen en vis almindelig Uro, der kunde udledes bl. a. af de økonomiske
Forhold, Værnemagtens store Indkøb, saaledes at der opstod ' Mangel i Befolkningen
paa visse Næringsmidler, og alle de Penge, som af det danske Samfund maatte ud
redes til tyske Formaal. Dertil kom det mere konkrete, der i særlig Grad spiller
ind ved de 2 Aftener, nemlig den almindelige Uvilje, som gjorde sig gældende over
for de Frivillige indenfor de forskellige Afdelinger.

Ministeren gik derefter over til at omtale Enkelthederne til det, der var sket
de 2 Aftener. Det kunde som allerede nævnt ikke nægtes, at der bestod en vis uvillig
Indstilling overfor de Frivillige, men dette førte dog aldrig eller kun meget sjæl
dent til Uroligheder, hvor de Frivillige ikke ved deres egen Optræden gaven kon
kret Anledning dertil. Det var saaledes ogsaa dette, der havde ført til de mere al
mindelige Uroligheder, hvor de Frivillige havde spillet en iøjnefaldende Rolle ved
deres ganske uansvarlige Maade at optræde paa overfor Befolkningen. Man vendte
herved tilbage til en Række af de Episoder, der havde fundet Sted, og anførte, hvor
ledes Frivillige med Revolvere og Bajonetter var faret ind paa Folk. Blandt de Fri
villige var endog civilklædte Personer, der bar Vaaben; som Eksempel paa de Fri
villiges hovedløse Adfærd blev anført det Tilfælde, hvor de faldt over en Mand, idet
de paastod, at han havde fornærmet dem, og saa viste Manden sig at være en Kri
minalassistent fra Dagmarhus. Kanstein berettede en Oplevelse, som han selv havde
haft: Han stod udenfor Dagmarhus og saa nogle SS-Officerer ved den lille Horn
blæser. Han vilde have dem ind i Dagmarhus og gik over mod dem, men saa da lidt
fra en Frivillig jage efter nogle Folk med en Bajonet. Han blev oprørt derover og
for over til den Frivillige og fratog ham Bajonetten og trak ham ind i Dagmarhus's
Forstue; dette blev hilst med Bifaldsytringer fra Folk, og da den Frivillige val' væk,
var der ikke Opløb mere. Vi anførte overfor Kanstein, at de Frivilliges Optræden
overfor Politiet var utaalelig; de optraadte truende og fornærmende, forsøgte paa
at kommandere med Politiet og nægtede konsekvent at forevise Ausweis . Man kunde
ganske aabent sige, at der blandt de frivillige fandtes absolut mindreværdige Folk
(dette tiltraadte Kanstein), og man maatte fra tysk Side forstaa, at den danske Be
folkning ikke vilde lade sig byde den Slags Optræden af Landsmænd i tysk Uni
form, navnlig da de med Rette havde det Indtryk, at der ikke blev skredet ind paa
tilbørlig Maade.
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Aftenen den 7. var der sket en yderligere Udvikling derved, at Feltgendarms
riet, der var karabinbevæbnet, i en Række Tilfælde, hvor det ikke var nødvendigt
for at beskytte sig selv eller Værnemagtsmedlemmer, var skredet ind overfor den
danske Befolkning, tilmed paa en ret voldsom og brutal Maade. Ministeren rejste
Spørgsmaal om, hvad Feltgendarmeriets Opgave egentlig var. Han maatte mene,
at den, bortset fra Tilfælde, hvor det maatte beskytte sig selv eller Værnemagts
medlemmer, kun maatte være at gribe ind overfor Værnemagtsmedlemmer, naar de
forsaa sig. Paa dansk Side havde man imidlertid Erfaring for, at Gendarmerne viste
en absolut Uvilje til at gribe ind overfor de Frivillige; det var ligesom. om de var
bange for dem. Var Tilfældene saa grove, at de undtagelsesvis mente at maatte skride
ind, skete det paa en lidet effektiv Maade, idet det syntes, som om de først i hvert
enkelt Tilfælde vilde indhente Ordre hjemmefra, og mange Gange var saa den paa
gældende forsvundet i Mellemtiden. Ministeren rejste endvidere Spørgsmaal om,
under hvem Schalburgfolkene egentlig henhører, hvortil Kanstein svarede, at de
hørte til Værnemagten. Ministeren efterlyste endvidere Gennemførelsen af det Til
sagn, der var givet fra tysk Side om, at de Frivillige ikke maatte bære Vaaben uden
for Tjenesten, da det jo viste sig, at dette stadig i stort Omfang fandt Sted. Det blev
anført, at Politiets Opgave disse Aftener i høj Grad vanskeliggjordes derved , at de
Frivillige og den sidste Aften endog Feltgendarmerne sluttede sig til Politiet, naar
dette gik frem for at sprede et Opløb. Dette havde til Følge, at. Politiets Kæde blev
beordret til Standsning, idet Politiet ikke vilde gribe ind overfor Befolkningen Side
om Side med Frivillige og Gendanner. Politiets Stilling blev i det hele taget umu
liggjort overfor Befolkningen og dets Autoritet svækket ved disse Forhold, idet
Ministeren ganske billigede Politiets Opfattelse i denne Henseende, og hvis det gen
tog sig i noget Omfang af Betydning, vilde han være betænkt paa ligestraks at beor
dre Politiet hjem, idet det var ganske uholdbart at have Politiet staaende og se paa
de Frivilliges Overgreb mod Folk, naar Politiet ikke var i Stand til at beskytte
Befolkningen mod dem, og der ikke blev grebet omgaaende ind overfor de Frivillige
fra Gendarmernes Side.

Kanstein udtalte, at han udmærket forstod disse Betragtninger; en Række af
de Tilfælde han havde faaet refereret, var ham ukendt, og han indsaa vel, at de var
egnede til at ødelægge Politiets Autoritet overfor Befolkningen. Han vilde gøre, hvad
der kunde gøres for, at dette kunde undgaas, idet han heller ikke var interesseret
i, at Politiets Autoritet blev angrebet, da man fra tysk Side havde overladt Politiet
meget vidtgaaende Opgaver. Han var tillige klar over Befolkningens Stilling overfor
de Frivillige, men anførte, at de og deres Familier i vidt udstrakt Grad var Gen
stand for Chikane. Med Hensyn til Vaabenforbudet var der stadig tekniske Van
skeligheder ved at faa det gennemført, men man var nu i Færd med at træffe for
nødne Foranstaltninger til AfhjælpeIse heraf. Dr. Best paatænker ogsaa snarest
at holde en Appel med de Frivillige.

Kanstein var ganske enig i, at Feltgendarmerne kun havde til Opgave at be
skytte Værnemagsmedlemmer og sig selv. Han og Oberstløjtnant Mauff var om
Aftenen den 7. gaaet ud i Gaderne og havde der set, hvordan Feltgendannerne gik
til Aktion. Det havde været ganske upaakrævet, og Oberstløjtnant Mauff greb straks
ind og sendte dem hjem. Kanstein efterlyste imidlertid et nærmere Samarbejde
mellem Gendarmerne til Løsning af deres Opgaver og det danske Politi, hvis Opgave
det var at gribe ind overfor Befolkningen, naar der var Anledning dertil. Han
overvejede at indsætte Medlemmer af Politibataillonen, idet han øjensynligt var af
den Opfattelse, at de paa mere besindig Maade kunde løse Gendarmernes Opgave.

Da Samtalen kom ind paa Demonstrationen imod det tyske Kompagni, blev
det overfor Kanstein paapeget, at det var et ganske enkeltstaaende Tilfælde: Man
havde aldrig tidligere set almindelig og spontan Demonstration imod en saadan
Afdeling, og at det ikke stak dybere, kunde man formentlig se deraf, at Vagtparaden,
der den 7. trak op paa normal Maade, ikke fremkaldte den mindste Tilkendegivelse
fra Folk. Episoden maatte ses i Forbindelse med den herskende Uro paa Raadhus-
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pladsen, idet Folk utvivlsomt har været af den Opfattelse, at det var en Afdeling,
der rykkede til for at gribe ind.

Justitsministeren udtalte sin Anerkendelse af den Besindighed, som Kom
pagniets Fører havde udvist, og Kanstein, der selv havde overværet Episoden, ud
talte, at Politiet paa en meget hurtig og effektiv Maade havde grebet ind og kæmmet
Folk fra, saaledes at Kompagniet i Ro og uden yderligere Demonstrationer kunde

.Ior tsætte sin Vej.
Inden Samtalens Afslutning vendte Justitsministeren tilbage til de Drøftelser,

han havde haft med Kanstein den 29. Maj bl, a. om Spørgsmaalet om Krigsrettens
Overtagelse af Sager og om den Langsomhed, hvormed Krigsretten arbejdede, hvil
ket medførte, at der hengik lang Tid, inden der kunde træffes Afgørelse i de enkelte
Sager. Ministeren understregede meget stærkt, at han syntes, de Spørgsmaal skulde
afgøres ud fra store Linier og ikke dybtgaaende Efterforskning af den enkelte Sag,
og som hele Forholdet havde udviklet sig, blev det stadig af større og større Betyd
ning, at man fra tysk Side afstod i videst muligt Omfang fra at paadømme Sager
ved Krigsretten. Kanstein svarede hertil, at disse Spørgsmaal stadig var under
Overvejelse, som han haabede vilde faa et heldigt Udfald.

Eivind Larsen.
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79.
(A. nr. 47, bilag 25.)

Skrivelse af 29. juli 1943 fra den befuldmægtigede til statsadvokaten. (Vedrørende underret
ning om domme over sabotører ved tilsendelse af domsudskrift>.

DER BEVOLLMACHTIGTE DES REICHES
IN DANEMARK

Kopenhagen, den 29. Juli 1943.

An den staatsadvokaten jur besondere Angelegenheiten
Herrn Oberstaatsanrvalt Troels Hojj, Kopenhagen, Poutigaarden.

Betrifjt: Verurteilung von Saboteuren.

Vorgang: Dort bekannt.

Wie hier bekannt geworden, findet am 6. 8. 1943 vor dem Kopenhagener
Stadtgericht die Verhandlung gegen Leif Ernst Petersen, geb. 8.3.1924 in Kopen
hagen, und 3 weitere Mittiiter, die am 4. 5. 1943 bei einem Sabotageversueh gegen
die Maschinenfabrik »Pråzision«, Kopenhagen, Emdrupvej 28, festgenommen wur-
den, statt. .

Ieh bitte - wie iiberhaupt bei [eder Verurteilung von Saboteuren - zur
gegebenen Zeit um Ubersendung einer Urteilsabsehrift mit Grunden.

In Vertretung:
Der Leiter der Haupttabteilung II

Im Auftrag

sign. Fest.
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79 a.

Oversættelse.
RIGETS BEFULDMÆGTIGEDE

I DANMARK

KØbenhavn, den 29. Juli 1943.

'r« Stats'advokaten for særlige Anliggender,
Hr.Overstatsadvokat Troels Hof], København, Politigaarden.

Ang.: Domfældelse af Sabotører.

Henvisning: Der bekendt.

Som man her har bragt i Erfaring, finder der den 6. 8. 1943 i Københavns
Byret Forhandling Sted mod Leif Ernst Petersen, født d. 8. 3. 1924 i København, og
tre andre Medgerningsmænd, der blev anholdt den 4. Maj 1943 under et Sabotage
forsøg mod Maskinfabrikken »Præcision«, København, Emdrupvej 28.

Jeg anmoder - som i det hele taget ved enhver Domfældelse af Sabotører 
om til given Tid at faa tilsendt en Udskrift af Dommen med Præmisser.

For Lederen af Hovedafdeling II
E. B.

sign. Fest.

\
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80.

Domme for hjælp til flygtende jøder.

Københavns byrets dom af 23. oktober 1943.

Under denne Sag tiltales A, B og C ifølge Statsadvokatens Anklageskrift af
23. Oktober 1943 til at lide Straf for Overtrædelse af Lov Nr. 123 af 30.-3.-1942 § 3,
A i Anledning af, at han i Tiden fra omkring 1.-10.- til 16.-10. d. A. har medvirket
til, at ca. 300 Personer udrejste af Landet til Sverige udenom Paskontrollen, bl. a.
over Grønsund Færgeleje.

B og C i Anledning af, at de i Tiden fra omkring 24.-9. til 17.-10. d. A. i
Forening har medvirket til, at ca. 200 Personer udrejste af Landet til Sverige uden
om Paskontrollen, bl. a. over Grønsund.

De tiltalte er ikke fundet tidligere straffet.
Samtlige de Tiltalte har erkendt at have foretaget de i Anklageskriftet be

skrevne Handlinger. De Tiltalte har imidlertid hævdet, dels at alle de Personer, de
har hjulpet ud af Landet, var Heljøder, der selv var overbeviste om at være eftersøgt
eller i den nærmeste Tid skulde eftersøges af den tyske Værnemagt med Deportation
til Udlandet for øje, dels at de ogsaa selv betragtede dette sidste for et Faktum, at
den af dem begaaede Lovovertrædelse derfor med Hjemmel i Straffelovens § 14
maa være straffri.

Heri findes der at maatte gives de Tiltalte Medhold, hvorfor de ikke vil være
at straffe.

THI KENDES FOR RET:
De af Tiltalte A, B, og C begaaede foran beskrevne Handlinger vil ikke være

at straffe.

Ved østre Landsrets Dom af 13.-12.-1943 ændredes Dommen saaledes:
~

Den indankede Dom, der er afsagt. den 23. Oktober 1943 af Københavns
Byrets Afdeling 10 A (Sag Nr. 508/1943), er paaanket af Anklagemyndigheden til
Domfældelse af de Tiltalte A, B og C i Overensstemmelse med Anklageskriftet.

Forsvareren han paastaaet de Tiltalte anset med mildeste Straf.
Efter det for Landsretten oplyste maa de Tiltalte anses skyldige i Overtrædelse

af Lov Nr. 123 af 30. Marts 1942 § 3. Den herfor forskyldte Straf findes for hver
af de Tiltalte at kunne fastsættes til Hæfte i 3 Maaneder.

THI KENDES FOR RET:
De Tiltalte A, B og C bør hver især straffes med Hæfte i 3 Maaneder.
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81.

Svarskrivelse fra rigspolitichef Thune Jacobsen.

Den at Folketinget under 15. Juni 1945 nedsatte Kommission i Henhold
til Grundlovens § 45.

A. Hvordam. var Samarbejdet melZem det danske Politi og Gestapo organiseret?

B. Efter hvilke Principper ble» de Politifolk, der' var med i dette Samarbejde,
udvalgt? .

Angaaende disse Spørgsmaal kan jeg henholde mig til , hvad der herom er
oplyst i det af Justitsministeriet tilvejebragte dokumentariske Materiale.

E. Thune Jacobsen.
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82.

Justitsministeriets skrivelse af 14. august 1945.

A. Hvordan var Samarbejdet mellem det danske Politi og Gestapo organi
seret [er og efter Antikominternpagten? B. Ejter hvil/æ Principper blev de Politi
jolk, der var med i dette Samarbejde, udvalgt?

AdA.
Spørgsmaalet forudsætter, at der i Besættelsens første Del virkede tyske

Politifolk hørende til det tyske Sikkerhedspoliti her i Landet og i Samarbejde med
dansk Politi. Dette er ikke helt rigtigt. I Besættelsens første Aar var de tyske
Instanser, der stod i Forbindelse med Justitsministeriet og det danske Politi: 1)
Det tyske Gesandtskab med Vicepræsident Poul Kanstein som særlig tilforordnet
for Indenrigs- og Justitsministeriets Omraade. 2) Den tyske Overkrigsret. 3) Ab
wehrstelle (en militær Kontraspionage og Efterretningsorganisation). Til Gesandt
skabet var fra første Færd knyttet enkelte tyske Politimænd 'Og disses Tal øgedes
efterha anden noget. Om Tilstedeværelse af Gestapo i egentlig Forstand og officielt
i Forhold til danske Myndigheder blev der først Tale efter 29. August 1943. De An
holdelser og Undersøgelser, der inden den Tid foretoges af tyske Instanser her i
Landet, foretoges af Militær (Abwehrstelle) eller Feltpoliti eller - senere - af
de til Gesandtskabet knyttede Politimænd.

Der blev fra tysk Side i Verbalnote af 11. April 1940 ytret Ønske om Sarnar
bejde med det danske Politi igennem en særlig Forbindelsesembedsmand til Behand
ling af Sager angaaende Spionage, Sabotage eller Zersetzung.

Afskrift af Verbalnoten vedlægges som Bilag At).
Efter Afholdelsen af et Møde i Udenrigsministeriet, hvorom henvises til den

som Bilag B2) vedlagte Afskrift af Udenrigsministeriets Skrivelse af 12. April 1940,
blev der truffet den Ordning, som fremgaar af hoslagte Afskrift af J ustitsmini
steriets Cirkulæreskrivelse af 15. April 1940 (Bilag 0 3»,hvorved Behandlingerne af
de herhen hørende Sager og Forhandlingerne med de tyske Myndigheder overdroges
til Statsadvokat Harald Petersen. Da denne i Juli 1940 blev Justitsminister, over
droges Hvervet Politiinspektør Eivind Larsen, der samtidig konstitueredes som
Statsadvokat for København. Ved Departementschef Eivind Larsens Udnævnelse
som Departementschef i Juni 1941 blev Politiadvokat Kjalke konstitueret som
Statsadvokat for særlige Anliggender, i hvilken Stilling han i August 1942 afløstes
af Byretsdommer Troels Hoff.

For det Statsadvokat Harald Petersen saaledes overdragne Hverv gav
Justitsministeriet Retningslinier i Skrivelse af 8. Juni 1940, hvoraf Afskrift ved
lægges som Bilag D4). Da Sager angaaende Spionage, Sabotage og nedbrydende Virk
somhed overfor Besættelsestropperne kun i faa Tilfælde forekom i Besættelsens

.første Aar, blev det hovedsagelig Sager angaaende Fornærmelser eller Forulem
pelser af Personer hørende til den tyske Værnemagts Styrker her i Landet, Forbin
delsesmanden i den første Tid kom til at beskæftige sig med. Paa Grund af disse
Sagers store Tal og mindre Betydning bortfaldt den i Instruktionen givne Bestem
melse om Underretning til Justitsministeriet om alle Anholdelser ret hurtigt af sig
selv. Formen for Samarbejdet med de tyske Myndigheder var iøvrigt: Med Ge
sandtskabet førtes generelle Forhandlinger om politimæssige Forhold, der havde
Interesse for og derfor blev taget op til Forhandling af Tyskerne. Gennem Gesandt
skabet fremsendtes ogsaa Forespørgsler angaaende Personer, der søgte Ansættelse
hos Tyskerne og lignende. Med Krigsretten førtes der Forhandling om de konkrete
Sager, i hvilke der fra tysk Side forelaa Anmeldelse mod danske Borgere og kræ
vedes gennemført Tiltale. Blev Tiltale rejst i saadanne Sager underrettedes Krigs-

1) A. nr. 8. 2) A. nr. 7. 3) A. nr. 49. 4) A. nr. 50.
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retten om Udfaldet, ligesom den, naar den tyske Anmeldelse forelaa, fik Genpart
af de danske Rapporter. Over for Krigsretten fremsattes paa den anden Side de An
meldelser og Besværinger, der fra dansk Side forelaa mod tyske Soldater m. v. Med
Abmehrsielle endelig førtes Forhandling om Sager af den Art, der hørte under
denne Organisations Kompetence - Spionage, Sabotage og Zersetzung.

Den 22. Juni 1941 blev der fra tysk Side gennem Præsident Kanstein stillet
Krav bl. a. om Anholdelse og Internering af ledende danske Kommunister, derun
der ogsaa de kommunistiske Rigsdagsmænd samt af alle danske Kommunister, der
kunde antages at ville gøre sig skyldige i Spionage eller Sabotage.

Det blev endvidere krævet, at der foretoges Ransagning i Danmarks kom
munistiske Partis Bygning og samtlige derværende Indretninger, de kommunistiske
Lokalafdelingers Lokaler i Storkøbenhavn, de Kommunisters Boliger, som skulde
anholdes og de kommunistiske Partiafdelingers Kontorer i Odense, Aarhus, Vejle,
Haderslev og Esbjerg. Det ved disse Ransagninger forefundne Materiale, navnlig
Papirer, skulde beslaglægges, og forsaavidt det ikke paa Grund af sit Omfang for
blev i de paagældende Lokaler, bringes til Politigaarden i København. Bygningen
og Partikontorerne skulde lukkes. Det kommunistiske Partis og dets Underorgani
sationers Formue skulde foreløbig beslaglægges. Endvidere skulde de anholdte
Personer forhøres med Hensyn til deres Stilling og Virksomhed inden for D. K. P.
og med Hensyn til deres Forbindelser til Sovjetunionen, Sverige eller Tyskland.
Løsladelse maatte kun finde Sted med tysk Samtykke. De tyske Krav blev begrundet
med, at det kommunistiske Parti var et Led i en international Organisation, der
ledes fra Moskva, og det var derfor af militære Hensyn tvingende nødvendigt at
træffe Forholdsregler for at forebygge, at Kommunister ved Spionage, Sabotage o.
lign. skulde lægge Hindringer i Vejen for den tyske Krigsførelse.

Der anholdtes - til dels efter et af Tyskerne til det danske Politi overgivet
Kartotek og iøvrigt efter de fra tysk Side givne Retningslinier, hvorefter navnlig
D. K. P.'s Folketingsmedlemmer og Medlemmer af Borgerrepræsentationen og
Byraadene, Medlemmer af D. K. P.'s Centralkomite, Ledere af D. K. U., D. K. P.'s
forskellige Biorganisationer samt Redaktører og Journalister ved D. K. P.'s Presse
og Tidsskrifter ønskedes anholdt ialt 295 Personer, deraf 139 i Storkøbenhavn,
156 i Provinsen. Det var fra tysk Side forlangt, at de anholdte Personer skulde
forvares enkeltvis, og at de ikke maatte løslades uden Billigelse fra tysk Side. Efter
Forlangende udleveredes der de tyske Myndigheder Lister over de anholdte. Det
lykkedes dog uden Forhandling om de enkelte Tilfælde efter Afhøring af de an
holdte og nærmere Undersøgelse af deres Forhold at gennemføre Løsladelse efter
kortere Tids Forvaring af de anholdte, der ikke kunde anses for betydende Kommu
nister, og som heller ikke kunde formodes at ville være særlig farlige under den
foreliggende Situation, saaledes at de forvaredes Antal inden Lovens Vedtagelse
var nedbragt til 116.

Forhandlingerne angaaende Løsladelser af internerede Kommunister førtes
med Gesandtskabet, hvorfra ogsaa Henvendelser angåaende nye Interneringer,
skærpet Fremgangsmaade m. v. modtoges. Heri skete der ingen Forandring som
Følge af Antikominternpagten. Ganske vist krævede Pagten efter sin Ordlyd et
»nært Samarbejde saavel med Hensyn til Udvekslingen af Efterretninger om den
Kommunistiske Internationales Virksomhed som med Hensyn til Opklarings- og Af
værgeforanstaltninger mod den Kommunistiske Internationale«. Før som efter An
tikominternpagten den 25. November 1941 blev der af Politiet givet det tyske Ge
sandtskab Underretning om alle ForvaringstageIser, Løsladelser og Undvigelser af
Kommunister. Efter Vedtagelsen af Lov Nr. 349 af 22. August 1941 blev der ogsaa
givet Gesandtskabet Meddelelse om Domfældelser og Frifindelser i Sager angaa
ende Overtrædelser af Lovens § 1. Der sendtes ikke Gesandtskabet Rapportgenpar
ter (undtagen efter særlig Anmodning i det enkelte Tilfælde), men derimod Doms
udskrifter. Derudover besvaredes skriftlige og mundtlige Forespørgsler fra Gesandt
skabet i konkrete Sager. Om Løsladelser maatte der som Hovedregel forhandles
mundtligt. I visse Sager fandt et derudover gaaende Samarbejde Sted med tyske
Politimænd, der dog ikke var stationeret her, men kom fra Tyskland. Det gjaldt
i Skibssabotagesagen og i Sagen angåaende Mordet paa Amager paa en estnisk
Undersaat. I begge Tilfælde var det nærmere Samarbejde konkret begrundet i,
at det vftr Oplysninger fra tysk Side, der dannede Grundlag for den videre politi
62
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.mæssige Undersøgelse, og det var nødvendigt for at sikre Sagernes Behandling ved
dansk Jurisdiktion, at der blev givet Tyskerne Lejlighed til at følge Sagernes Gang,
indtil de naaede frem til Tilltale, bl. a. ogsaa saaledes at visse Afhøringer overvære
des af tyske Politimænd.

Fra tysk Side krævede man gentagne Gange - navnlig i Sommeren 1942 
en mere energisk Indgriben fra Politiets Side over for Kommunismen og gjorde gæl
dende, at de tyske Myndigheder i højeste Grad maatte gøres delagtige i Undersø
gelser mod Kommunister, ligesom det tyske Politis Erfaringer i højere Grad burde
udnyttes. Disse Forestillinger fra tysk Side blev dog uden Resultat, idet man fra
dansk Side gjorde gældende, at et Samarbejde, hvorved det tyske Politi deltog i de
konkrete Undersøgelser, maatte forventes at virke herrimende paa Effektiviteten af
Efterforskningen. Derimod erklærede man sig rede til at modtage den Belæring,
man fra tysk Side kunde stille til Raadighed paa Grundlag af de Erfaringer, der
var gjort i Bekæmpelsen af den tyske Kommunisme. Der kom dog heller ikke noget
ud heraf. Dette Standpunkt blev ogsaa fastholdt, da en Udsending fra Berlin i
August 1942 kom til København med den særlige Opgave at drøfte Bekæmpelsen
af Kommunismen her i Landet og søge Samarbejdet udbygget.

Fra Efteraaret 1942 begyndte man fra tysk Side at kræve sigtede danske
Statsborgere indsat i eller overført til tysk Undersøgelsesfængsel. Om den Medvir
ken, der hertil ydedes af dansk Politi, og Begrundelsen derfor henvises til den som
Bilag El) vedlagte Afskrift af Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 6. Marts 1943
til Politidirektøren og samtlige Politimestre.

Fria tysk Side blev der flere Gange - navnlig af Kriminalkommissar Span,
der i Efteraaret 1942 for det tyske Gesandtskab varetog Behandlingen af Spørgs
maal vedrørende Kommunister - rejst Krav om, at danske Politimænd skulde del
tage i de tyske Undersøgelser. I en Indberetning af 6. November 1942 fra Stats
advokaten for særlige Anliggender hedder det herom:

»Den 5. November 1942 om Formiddagen indfandt Kriminalkommissar
Span sig her i Afdelingen og anmodede om, at der maatte blive stillet to danske,
men tysktalende Kriminalpolitimænd til hans Raadighed til Hjælp. ved Behand
lingen af den tyske Sag, idet særlig fremhævedes, at jeg derigennem kunde have
Førstehaandskendskab til Sagens Forløb. Dette Forlangende blev ikke imødekommet
under Henvisning til, at det fandtes rettest, at de anholdte, der hensattes i tysk
Fængsel, blev behandlet udelukkende af Tyskere, men at iøvrigt enhver Form for
Assistance ved Anholdelser, Ransagninger o. lign. straks vilde blive ydet efter de
hidtidige Retningslinier for Samarbejde med den tyske Krigsret. Kriminalkommissar
Span var ikke udelt tilfreds med denne Afgørelse, og de tyske Myndigheder vil
sikkert rejse Problemet om blandede tysk-danske Afhøringer.c

Disse Krav blev dog afvist ligesom Krav om Adgang til Kontrol med de af
det danske Politi foretagne Efterforskningsskridt. Bortset fra en enkelt Sag 
Sagen angaaende »De frie Danske«, i hvilken man af særlige Grunde gik med der
til - har blandede tysk-danske Undersøgelser ikke fundet Sted. Lykkedes det ved
Forhandling at opnaa en Sags Tilbageførelse Hl dansk Jurisdiktion, har selvføl
gelig det danske Politi maattet fuldføre den fra tysk Side paabegyndte Undersø
gelse, idet der altid foretoges selvstændige Afhøringer, saaledes at de tyske Rappor
ter ikke lagdes til Grund under Retssagen.

Ad B.
Om dette Spørgsmaal foreligger intet Materiale i Justitsministeriet, der ikke

bar givet Direktiver for Personalets Udvælgelse og kun har truffet Bestemmelse
om Besættelsen af de egentlige Lederstillinger - i denne Forbindelse Stillingen som
Statsadvokat for særlige Anliggender.

1) Optrykt som bilag til nærværende A. nr. 82.
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Bilag.

Fortrolig.

JU STI TS MI NI S TE RI E T

KØbenhavn, den 6. Marts 1943.

Oirkulæreskrivelse til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre.
De nedenstaaende Oplysninger meddeles dels til Hr. Politimesterens (Hr.

Politidirektørens) egen Underretning, dels for at De vil kunne være i Stand til at
retlede, hvor det findes af Betydning at forhindre, at urigtige Opfattelser af de
paagældende Forhold gør sig gældende.

Som udtalt i Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 15.' April 1940
blev det under de umiddelbart efter Besættelsen førte Drøftelser med den
tyske Gesandt og de tyske Militærmyndigheder angåaende Forbindelsen mel
lem de danske Politimyndigheder og de tyske Militærmyndigheder fastslaaet,
at Bekæmpelse af Spionage, Sabotage og nedbrydende Virksomhed (s Zerset
zung«) overfor de tyske Besættelsestropper skulde ske ved Samarbejde mel
lem det danske Politi og det tyske Militær, saaledes at selve den politimæssige
Undersøgelse og eventuel Anholdelse og Fængsling skulde foretages af danske
Politimyndigheder, og at eventuelle anholdte og fængslede skulde hensættes
i danske Fængsler.

Fra dansk Side søgte man endvidere at opnaa Tilsagn om, at Sager af
.. denne Art skulde henhøre under dansk Jurisdiktion, men et saadant Til

sagn vilde man fra tysk Side ikke give, idet de tyske Myndigheder ønskede
at forbeholde sig Adgang til i disse Sager at lade de tyske Krigsretter træffe
Afgørelse, i alt Fald i grovere Tilfælde.

Den ved de nævnte Drøftelser fastlagte Linie, hvorefter politimæssig
Undersøgelse, Anholdelse og Fængsling skal foretages af det danske Politi og
anholdte og fængslede hensættes i danske Fængsler, er stort set blevet fulgt.
Det kan ikke siges at være nogen Undtagelse herfra, at Medlemmer af Værne
magten undertiden har foretaget Anholdelse af Personer, der har forulem
pet dem, og afleveret dem til det danske Politi, thi en saadan Adgang til
Anholdelse har efter Retsplejelovens § 771 ogsaa Privatpersoner. Indtil Som
meren 1942 foreligger der kun ganske enkelte Tilfælde, hvor Sager af denne
Art ikke er behandlet af det danske Politi og de danske Domstole.

Fra Efteraaret 1942 har imidlertid de tyske Myndigheder i nogle her
henhørende Sager bestemt, at Krigsretten skulde foretage den politimæssige
Undersøgelse, og krævet de sigtede danske Statsborgere indsat i Undersøgel
sesfængsel i den tyske Afdeling af Vestre Fængsel. Man har fra dansk Side
hver Gang protesteret herimod, men har dog ikke ment simpelthen at burde
nægte at medvirke, idet man i saa Fald blot vilde opnaa, at de tyske Myndig
heder uden videre selv afhentede de paagældende. Saavel af Hensyn til de
paagældende som af Hensyn til det principielt uheldige i, at tysk Militær
paa egen Haand her i Landet anholder danske Statsborgere, har man
derfor ment at være nødsaget til at medvirke ved saadanne Anholdelser.
Endvidere har man lagt den største Vægt paa til Stadighed at være
underrettet om, hvilke danske Statsborgere der til enhver Tid hensidder
i den tyske Afdeling i Vestre Fængsel, for at man kan holde sig under
rettet 'Om Sagens videre Forløb. Saafremt Krigsretten selv foretog An
holdelsen, kunde man ikke altid regne med at modtage Underretning om
Anholdelserne, saaledes at man derved vilde blive afskaaret fra at følge de
anholdtes videre Skæbne. Anholdelser er derfor i disse Sager foretaget af
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dansk Politi undertiden i Forbindelse med tysk Militær, saaledes at det af
Politiet tilkendegives de paagældende, at Anholdelsen foretages til Foranstalt
ning for den tyske Krigsret paa dennes Ansvar og efter tyske Regler. For
uden at protestere i Enkelttilfælde søger man stadig ved Forhandling at op
naa, at Undersøgelsen og Paadørnmelsen af disse Sager kan overgaa til dansk
Politi og danske Domstole. Man har naturligvis i denne Forbindelse fra første
Færd undersøgt, hvorvidt den tyske Fremgangsmaade strider mod Folkeret
tens Regler, men er kommet til det Resultat, at dette ikke kan siges at være
Tilfældet. De folkeretlige Regler giver Hjemmel for den tyske Fremgangs
maade i Tilfælde af krigerisk Besættelse, men det er usikkert, i hvilket Om
fang der kan sluttes herfra til den jredeliqe Besættelse, for hvilken selvstæn
dige folkeretlige Regler ikke findes. Efter tysk militær Straffelovgivning og
tysk militær Strafferetspleje kan alle Sager vedrørende Angreb paa den tyske
Værnemagt paakendes ved tysk Krigsret, uanset hvor Forbrydelsen er begaaet,
og uanset Gerningsmandens Nationalitet; den danske militære Strafferet og
militære Retspleje maa iøvrigt antages at føre til et lignende Resultat i Krigs
tilfælde. Der foreligger som nævnt ikke nogen almindelig Aftale om, at Paa
dømmeisen skal overlades de danske Domstole. Det maa dog siges at være
bedst stemmende med den fredelige Besættelses Begreb, at Paadømmelsen over
lades til de danske Domstole, saafremt der herved kan ydes den tyske Krigs
magt tilstrækkelig Beskyttelse.

Om de under Medvirken af dansk Politi foretagne Anholdelser til tysk
Krigsret vil Statsadvokaten for særlige Anliggender altid være underrettet.
Saafremt der af paarørende til de anholdte rettes Henvendelse til Politiet i
Anledning af Anholdelsen, vil de kunne henvises til Statsadvokaten for særlige
Anliggender, eller Politimesteren (Politidirektøren) vil selv kunne rette Fore
spørgsel til ham, der i saa Fald i det Omfang, hvori det er muligt, vil give
Meddelelse om de nærmere Omstændigheder ved Anholdelsen og de paarøren
des Mulighed for at sætte sig i Forhindelse med de anholdte.

Saafremt der fra tyske Myndigheder rettes Begæring til Politiet om
Anholdelse eller Medvirken til Anholdelse af danske Statsborgere til tysk
Undersøgelsesfængsel, bør Begæringen ikke afvises, men der bør, forinden der
tages Stilling til Spørgsmaalet om at imødekomme Kravet, telefonisk rettes
Forespørgsel desangaaende til Statsadvokaten for særlige Anliggender, der
vil tilvejebringe de fornødne nærmere Oplysninger og føre de nødvendige F'Or
handlinger med de tyske Myndigheder i København og Justitsministeriet.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om danske Statsborgeres Pligt til at give
Møde for tysk Krigsret som sigtede eller Vidner og til at afgive Vidnefor
klaring skal man endelig meddele, at der efter danske Retsregler ikke bestaar
nogen Pligt dertil. Politiet bør, saafremt der rettes Forespørgsel dertil, til
raade de paagældende at efterkomme Indkaldelsen, idet Krigsretterne hævder,
at de paagældende efter tysk Ret er pligtige at give Møde, hvorfor man maa
regne med, at det ikke vil være muligt at afværge, at Krigsretterne direkte
bringer Magtmidler i Anvendelse 'Overfor dem, der undlader at efterkomme
Indkaldelser.

.Som Følge af de vedholdende Forestillinger, der er fremsat fra dansk
Side, er det lykkedes at opnaa, at den direkte Indgriben fra Krigsretternes
Side, som kulminerede i Efteraaret 1942, da 85 danske Statsborgere fandtes
som Varetægtsfanger ved disse Retter, er aftaget, saaledes at der i Øjeblikket
kun sidder 16 Personer under disse Forhold, og en yderligere Nedbringelse
af Antallet forestaar.

Endvidere vil de i alt 9 Danskere, der er dømt ved tysk Krigsret og trods
dansk Protest ført til Tyskland til Afsoning, i den allernærmeste Fremtid
blive tilbageført hertil til fortsat Afsoning i dansk Fængsel.

Man vedlægger til Deres Underretning en Liste over de væsentligste af
de i 1943 forefaldne Sabotagetilfælde m. v.

E. Thune Jacobsen.
Bertel!.



493

83.

Svarskrivelse fra fhv. udenrigsminister Erik Scavenius.

Hvordan kan det forklares, at samtidig med, at Regeringen officielt
hævdede, at Retsplejen var paa danske Hænder, foretog det tyske og
det danske Politi i Forening Arrestationer? (Borgerrepræsentant
Johs. Hansen og Folketingsmand Martin Nielsen blev den 22. Juni 1941
arresteret af dansk Politi, der var ledsaget af en Gestapomand). Spørgs
maalet er ligeledes tilstillet fhv. Justitsminister Harald Petersen.

Den omtalte Episode var mig ubekendt, og Spørgsmaalet lader sig ikke besvare
ved Hjælp af Udenrigsministeriets Akter.

18. Juli 1945.
ErIk Scavenlus,
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84.

Svarskrivelse fra fhv. justitsminister Harald Petersen.

Den 14. Juli 191A5.

Kommissionen har endvidere forespurgt:
Hvordan kan det forklares, at samtidig med, at Regeringen officielt hæv

dede, at Retsplejen var paa danske Hænder, foretog det tyske og det danske Politi
i Forening Arrestationer? (Borgerrepræsentant Johs. Hansen og Folketingsmand
Martin Nielsen blev den 22. Juni 1941 arresteret af dansk Politi, der var 'ledsaget
af en Gestapomand).

Jeg skal herpaa svare følgende:

Det har ikke i min Tid som Justitsminister været tilladt, at tysk Politi led
sagede det danske, naar dette var i Funktion. Saafremt der i de anførte Tilfælde
har været en tysk Politimand til Stede, har Politiet handlet paa egen Haand, og da
Sagen ikke i sin Tid er blevet indberettet til mig, kan jeg ikke udtale mig om, ud
fra hvilke Bevæggrunde Politiet har tilladt dette.

Det tilføjes, at den Omstændighed, at de paagældende Interneringer har
været overværet af en tysk Politimand, efter min Opfattelse ikke kan ændre den
Kendsgerning, at selve Interneringshandlingen er foretaget af de danske Myndig
heder. Men disse handlede i en Tvangssituation og ud fra den Indstilling, at det 
alt taget i Betragtning - var det rigtigste baade af Hensyn til de paagældende
Mennesker og af Hensyn til Landet som Helhed at handle som sket.
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85.

Udenrigsministerens skrivelse af 18. Juni 1942 med bilag til statsministeren og justitsministeren.

København, den 18. Juni 1942.

1 Bilag.

Hr. Statsminister V. Buhl, Statsministøriet.
Hr. Justitsminister E. Thune Jacobsen, K. af Dbg., D.M.,

Justitsministeriet

Kære Hr. Statsminister.
Kære Hr. Justitsminister.
Hoslagt tillader jeg mig at fremsende en Notits angaaende en Henvendelse,

som Oberfiihrer Kamstein den 16. ds. har rettet til Udenrigsministeriet med Hensyn
til Politiets Holdning og Samarbejde med Tyskerne.

Som det vil ses af Notitsen, var denne Henvendelse præget af dyb Alvor. Jeg
tror, det bliver nødvendigt paa en eller anden Maade at foretage noget i Anledning
af denne Henvendelse. Herom kunde vi maaske tale sammen en af de nærmeste Dage.

Ligelyden.de Brev har jeg tilskrevet Justitsministeren (Statsministeren).

Deres hengivne
E. Sc.
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Bilag.

(A. nr. 46, bilag 20.)

Notits af udenrigsministeriets direktør vedrørende dennes samtale den 16. juni 1942 med vice
præsident Kanstein om det danske politis holdning.

Oberfiihrer Kanstein søgte Gaars Dato undertegnede her i Udenrigsministeriet
for at drøfte et Par Spørgsmaal af Betydning for Forholdene her i Landet.

Efter først at have omtalt Sagen om de af Værnemagten engagerede pistolbe
væbnede danske Statsborgere, hvorom en nærmere Meddelelse stilledes i Udsigt, samt
den forestaaende Sørgehøjtidelighed for Kaptajnløjtnant Schalburg kom Hr. Kan
stein indpaa Spørgsmaalet om det danske Politis Holdning og Samarbejde med Ty
skerne. Der var i den senere Tid forekommet tre meget kedelige Tilfælde, hvor Per
soner var undveget fra Politiets Varetægt. Der var først Borch Johansen, dernæst
en Kommunist, der var flygtet fra et Tog paa Boulevardbanen, og endelig et Par .
Kommunister, der var flygtet fra Horserødlejren. Disse Tilfælde havde hos Tyskerne,
og ikke mindst hos de tyske Myndigheder i Berlin, fremkaldt megen Forundring.
Man var blevet »stutzig s, sagde Hr. Kanstein og tilføjede, at han ikke kunde be
nægte, at ogsaa han selv var blevet noget »stutzig«, da han havde modtaget Medde
lelserne om de tre Tilfælde af Undvigelse. Det var den Slags Ting, der var egnede til
hos de tyske Myndigheder at vække Tvivl om, hvorvidt nu ogsaa de underordnede
Politimyndigheder virkelig ydede et loyalt Samarbejde. Hr. Kanstein betonede
stærkt, at han paa Grundlag af sine Erfaringer i et mere end to Aar langt Samar
bejde havde ubetinget Tillid til Justitsministeren og Politiets Ledelse. Hans Henven
delse tog udelukkende Sigte paa at henlede Regeringens Opmærksomhed paa den uhyre
Betydning af, at ogsaa de underordnede Instanser i Politiet vedblivende paa fuldt
loyal Maade yder en effektiv Indsats i alle de Sager af særlig Art, som opstaar af
den herskende Situation. Han forstod godt Politiets Vanskeligheder, og han var ikke
blind for, at Arbejdslysten i de underordnede Politiinstanser maaske kunde paavirkes
af de paagældende Tjenestemænds egen Vurdering af Tysklands Krigslykke og af
andre uvedkommende Betragtninger. Hvis dette var Tilfældet, var det overordentlig
.vigtigt, at de paagældende Tjenestemænd blev retledet. Man maatte gøre dem det
klart, at de, selvom det medførte Upopularitet, udførte en patriotisk Gerning i den
Stilling, hvori de nu befandt sig.

Det var en nødvendig Forudsætning fOT Opretholdelsen af den nugældende
Ordning her i Landet, udtalte Hr. Kanstein videre, at hele Politiapparatet vedblev
med at fungere paa fuldt tilfredsstillende Maade. Politiet maatte »straff arbeitenc.
Uden paa nogen Maade at give det Form af en Trusel kom Hr. Kanstein med et Par
Bemærkninger om, at det vilde være beklageligt, dersom man fra tysk Side af Hensyn
til Politiets Holdning skulde se sig foranlediget til at forøge Antallet af tyske Tropper
her i Landet, for slet ikke at tale om den Eventualitet, at Tyskerne skulde se sig nød
saget til selv at overtage Exekutiven her i Landet.

Angaaende de ovenfor nævnte Tilfælde af Undvigelse fra Politiets Vare
tægt bemærkede undertegnede, at jeg fandt Tyskernes Uro forstaaelig, men man
kunde utvivlsomt være overbevist om, at der ikke var Tale om andet end et Par gan
ske vist overordentligt kedelige og beklagelige Uheld. At nogle af de underordnede
Polititjenestemænd skulde have nogen bevidst Skyld i disse Undvigelser maatte være
udelukket. Hr. Kanstein vilde heller ikke rette nogen Sigtelse mod de paagældende,
men jeg maatte forstaa hans Udtalelser saaledes, at Situationen virkelig vilde blive
meget alvorlig, dersom der indtraf endnu et Tilfælde af Undvigelse af den her om
talte Art.
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Hr. Kanstein talte som sædvanlig ganske aabent, og hans Henvendelse, der
fandt Sted i den venligste og elskværdigste Form, var præget af hans fulde Forstaa
eise og dybe Interesse for vore Forhold og hans Iver for at undgaa en principiel Æn
dring af den nugældende Ordning. Langt snarere end en Klage var hans Udtalelser
et alvorligt Udtryk for hans Omsorg og Bekymringer for, at vi selv ved Undladelses
synder skulde afstedkomme uoprettelig Skade.

Hr. Kanstein udtalte i Løbet af Samtalen, at han havde forlangt, at de danske
nationalsocialistiske Blades Angreb paa Justitsministeren og Departementschef Ei
vind Larsen skulde ophøre. Og disse Angreb vil nu høre op, tilføjede han.

En anden Sag, Hr. Kanstein kom ind paa, var Sp rængstofattentatet mod Pro
fessor Hal Kochs Villa. Det var ham magtpaaliggende, at Politiet i denne Sag satte
ind med al Kraft, og at der blev gjort alt for at finde Gerningsmændene. Ligegyldigt
om Attentatet var foretaget af Kommunister eller af Nationalsocialister, eller om det
j Provokationsøjemed var foretaget af Folk tilhørende Professorens egen Kreds,
maatte man fra tysk Side lægge den største Vægt paa, at Gerningsmændene blev
fundet og afstraffet. Der maatte her selvfølgelig ikke tages personlige eller partimæs
sige Hensyn. Var det en Nationalsocialist, maatte han selvfølgelig straffes paa ganske
normal Maade. Tyskerne var i det hele meget paa Vagt overfor Misbrug af Spræng
stoffer, ikke mindst efter at Heydrich var omkommet som Følge af et Sprængstof
attentat.

Den 17. Juni 1942.

Nils Svenningsen.

68
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86.
(A. nr. 46, bilag 22.)

Skrivelse af 27. juli 1942 fra udenrigsministeren til justitsministeren, hvorved notits af 25.

s. m. oversendes.

UD ENRI GSMINIS TERlET

KØbenhavn, den 27. Juli 1942.

Kære. Hr. Justitsminister.
Fra tysk Side har man, som det vil være Dem bekendt, i den senere Tid

gentagne Gange rettet Henvendelser baade til Udenrigsministeriet og Justits
ministeriet angaaende Politiets Arbejde, dels i Almindelighed, dels specielt
angaaende Bekæmpelsen af Kommunismen. Disse Spørgsmaal er af Brigade
fører Kanstein overfor Udenrigsministeriet blevet taget op med stor Alvor,
hvilket bl. a. fremgaar af den Notits, jeg sendte Dem med et Brev af 18. Juni
d. A. Hr. Kanstein er ogsaa senere overfor' Embedsmænd i Udenrigsministe
riet kommet tilbage til Sagen, ligesom Minister von Renthe-Fink selv ved flere
Lejligheder har drøftet den med mig. Senest den 25. ds. sagte Hr. von Renthe
Fink mig for paany at henlede den danske Regerings Opmærksomhed paa
Nødvendigheden af, at der foretages noget til Styrkelse af Politiets Effek
tivitet. Han medbragte ved denne Lejlighed den i Afskrift vedlagte Notits,
hvori Brigadefører Kanstein efter Gesandtens Ordre i seks Punkter nærmere
har præciseret de Forhold, med Hensyn til hvilke man fra tysk Side anser
yderligere Foranstaltninger for nødvendige.

J eg vilde finde det rigtigt, at en nærmere Drøftelse af disse seks Punkter
finder Sted direkte mellem Dem selv eller Departementschef Eivind Laresn
og Hr. Kanstein, hvilken sidste i Morgen vender tilbage til København fra
en Rejse til Berlin.

Under sit Besøg hos mig i Lørdags benyttede Hr. von Renthe-Fink
ogsaa Lejligheden til at komme ind paa den Virksomhed, som udfoldes af
»Dansk Samling-e (Arne Sørensen). Hr. von Renthe-Fink henviste til den
anti-tyske Agitation, som Hr. de Hemmer Gudme driver indenfor Rammerne
af denne Sammenslutning 'og krævede, at Sammenslutningen nu blev opløst.
Hr. Gudme havde i sin Tid faaet tysk Tilladelse til at rejse til Finland, efter
at han i det tyske Gesandtskab havde afgivet en Loyalitetserklæring. Den Til
lid, som derved var blevet vist ham, havde han paa det groveste brudt.

J eg henstiller til Dem at overveje, hvad der maatte kunne gøres i denne
sidstnævnte Sag.

Med venlig Hilsen, Deres hengivne

sign. Erik Scavenlus,
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Bilag

(A. nr. 46, bilag 21.)

Notits af Kanstein med krav om styrkelse og omorganlsatlon af det politiske politi. over
rakt den 25. juli 1942.

1) Erforderlich ist eine Verstårkung und eine klarere Organisation der politischen
Polizei.

2) Erforderlich ist ein strafferes und energiselieres Durchgreifen der Polizei
gegeniiber den die Interessen der Wehrmacht gefåhrdenden Erscheinungen:

Kommunismus
Flugblattpropaganda
Zeitschriften
Versammlungståtigkeit.

3) Polizei und Gerichte mussen daran gewohnt werden, dass eine formale Be
handlung der politischen Straffalle nicht ausreicht.

4) Notwendig ist dasu eine entsprechende Besetzung der Strafverforgungsbehdr
den und die entsprechende Besetzung der zuståndigen Stellen.

5) Die Strafverfolgungsbehorden. mussen grossera Vollmachten erhalten. Not
vendig ist ein Zusatz zum Kommunistengesetz vom August 1941, durch welchen
bei Vergehen gegen dieses Gesetz die Frist der Vcrfiihrung vor den Richter
von 24 Stunden auf 14 Tage Frist verlångert wird.

6) Erforderlich ist in den Ermittlungsverfahren gegen Kommunisten eine stårkere
Beteiligung der deutschen Dienststellen und eine bessere Ausnutzung der Er
fahrung der deutschen Beamten.
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ad bilag.

Oversættelse.

1) Paakrævet er en Forstærkning og en klarere Organisation af det politiske
Politi.

.2) Paakrævet er en strammere og mere energisk Indgriben af Politiet overfor
følgende Foreteelser, som udsætter Værnemagtens Interesser for Fare:

Kommunismen
Flyvebladspropaganda
Tidsskrifter
Forsamlingsvirksomhed..

3) Politi og Domstole maa vænnes til, at en formel Behandling af politiske
Straffesager ikke er tilstrækkelig.

4) Nødvendig er dertil en tilsvarende Besættelse af Strafforfølgningsmyndighe
derne og den tilsvarende Besættelse af de kompetente Myndigheder.

5) Strafforfølgningsmyndighederne maa have- udvidede Fuldmagter. Nødven
digt er et Tillæg til Kommunistloven af August 1941, hvorved med Hensyn til
Forbrydelser mod denne Lov Fristen for Fremstillingen fo-r Dommeren for
længes fra 24 Timer til 14 Dages Frist.

6) Paakrævet er i Efterforskningen mod Kommunister en stærkere Deltagen af
tyske Myndigheder og en bedre Udnyttelse af de tyske Tjenestemænds Erfaring.
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87.
(A. nr 46, bilag 24.)

Rigspolitichefens cirkulære af 5. oktober 1942 angående den midlertidige forøgelse af krimi

nalpolitistyrkens fordeling og anvendelse ID, v.

RI GB POLITICHEFEN
Cirkulære 1942 Nr. 75.

Den 5. Oktober 1942.

Dags Dato har jeg tilskrevet samtlige Politimestre saaledes:
»Ang. den midlertidige Forøgelse af Kriminalpolitistyrkens Fordeling

og Anvendelse m. v.
For den seneste midlertidige Forøgelse af Kriminalpolitistyrken med

150 Mand er det fra Regeringens Side en absolut Forudsætning, at Forøgelsen
udelukkende benyttes til aktiv og intensiv Bekæmpelse af Kommunismen og
Forhindring og Opklaring af Sabotage og anden strafbar landsskadelig Virk
somhed.

Det er saaledes udelukket at lade Forøgelsen helt eller delvis indgaa i
Kriminalpolitistyrken til Løsning af dennes almindelige Opgaver.

Den nævnte Forudsætning for Forøgelsen har derfor maattet lægges
til Grund ved Forøgelsens Fordeling til Politikredsene.

Om Fordelingsspørgsmaalet har der været forhandlet med Departe
mentschefen for visse Politivæsenet vedrørende Sager, Statsadvokaten for sær
lige Anliggender, Foreningen af Politimestre i Danmark og Repræsentanter
for Københavns Politi. Herefter vil den Rigspolitichefembedet direkte under
lagte Kriminalstyrke blive forøget med 10 Mand, der sammen med det øvrige
med Assistance til Politikredsene for øje her tjenstgørende Kriminalpoliti
personale (Sikkerhedspolitiet 'Og Rejseafdelingen) i alt væsentligt vil blive
holdt til Raadighed til Bistand til Politikredsene øst for Storebælt, bortset
fra Københavns Politikreds, der - efter at henved Halvdelen af Styrkefor
øgeisen sættes til Tjeneste der - i Samarbejde med Statsadvokaten for sær
lige Anliggender skal bestride Løsningen af de fornævnte ekstraordinære Op
gaver ikke alene i København, men ogsaa i Frederiksberg Birk, Københavns
Amts nordre Birk 'Og Københavns Amts søndre Birk.

øst for Storebælt vil iøvrigt Politikredsene Helsingør, Næstved og
Rønne faa Andel i Forøgelsen.

Vest for Storebælt vil de Politikredse, i hvilke der er oprettet tekniske
Distriktsafdelinger (Odense, Kolding, Aarhus og Aalborg) samt Esbjerg faa
en relativ stor Andel af Forøgelsen, idet der fra disse Politikredse i paakom
mende Tilfælde skal kunne ydes omgaaende Bistand til Politikredse i de
respektive Distriktsafdelingers Omraade (jfr. Kundgørelse IB Nr. 91 af
1. Marts 1941 Side 104, 104 a og 104 h), der maatte faa Brug for Assistance
til Behandling af Sager af den fornævnte ekstraordinære Karakter.

I de sønderjyske Politikredse forøges Styrken overalt, og yderligere
ydes-der en ekstra Forøgelse til Aabenraa, hvorfra Assistance til andre Kredse
skal kunne ydes.

Vest for Storebælt vil iøvrigt Politikredsene Vejle, Horsens, Silkeborg,
Ringkøbing, Herning, Viborg, Holstebro, Thisted og Frederikshavn faa Del
i den bevilgede midlertidige Forøgelse.

Assistanceanmodninger kan fremsættes direkte til Distriktsafdelingerne.
I ganske særlige Tilfælde kan Assistanceanmodninger dog fremsættes direkte
til Statsadvokaten for særlige Anliggender eller Rigspolitichefen.
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Saafremt Assistancen ønskes udtaget af den Del af Kriminalpoliti
korpset, der udelukkende er beskæftiget med de fornævnte ekstraordinære
Opgaver, vil det være mest praktisk, at Anmodninger rettes til Statsadvokaten
for særlige Anliggender, medens det i alle andre Tilfælde er mest hensigts
mæssigt, at der rettes Henvendelse til Rigspolitichefen.

Fra. Ringkøbing, Varde og Ribe Politikredse rettes Anmodning dog til
Politimesteren i Esbjerg, fra Horsens Politikreds til politimesteren i Kol
ding 'og fra de sønderjyske Politikredse til Politimesteren i Aabenraa.

Indberetning om enhver Afgivelse af Kriminalpolitipersonale til andre
Politikredse m. v. sker paa Blanket, hvoraf et Antal Eksemplarer vil blive
fremsendt. Indberetningen udfærdiges paa Skrivemaskine med Gennemslag.
Begge Eksemplarer indsendes omgaaende til Rigspolitichefen.

Med Hensyn til Forøgelsen af Kriminalpolitistyrken bemærkes specielt,
at de Polititjenestemænd, der nu udvælges til Stillingerne som konstituerede
Kriminalbetjente, formentlig kun undtagelsesvis vil kunne benyttes til mere
selvstændig Behandling af Sabotagesager og Sager vedrørende Kommunist
loven og anden strafbar landsskadelig- Virksomhed, hvorfor det vil være nød
vendigt, at der i hvert Fald i et vist Omfang blandt det i de paagældende
Politikredse allerede tjenstgørende Kriminalpolitipersonale udvælges særlig
egnede, til hvem de ekstraordinære Opgavers Løsning overdrages, saaledes at
de almindelige kriminalpolitimæssige Opgaver i samme Omfang overgaar til
de nyudnævnte mindre erfarne Kriminalbetjente.

Ogsaa i Politikredsene, der ikke faar Andel i Forøgelsen, maa udpeges
en bestemt Kriminalpolitimand, til hvem de særlige Opgavers Løsning regel 
mæssigt kan overdrages, saaledes at paagældende bliver fortrolig med det
nævnte specielle Arbejdsomraade.

Jeg udbeder mig derfor snarest Indstilling om, hvilka særlig egnede
Kriminalpolititjenestemænd der skønnes kvalificerede til saaledes at udpeges
til Bestridelse af særlige Opgaver. At de fornævnte Personaledispositioner i
mange Politikredse vil medføre en mærkbar Svækkelse af det almindelige
kriminalpolitimæssige Arbejde, der allerede nu de fleste Steder maa bestrides
af for smaa Styrker, staar mig herved ganske klart. Da imidlertid de vigtigste
Arbejdsopgaver maa og skal løses forlods, maa denne Svækkelses Virkninger
indtil videre søges overført til den mindst betydningsfulde Del af det ordinære
Arbejde.

Af Hensyn til den meget store Betydning, det har for Landet under de
nuværende Forhold, at den midlertidige Udvidelse af Kriminalpolitistyrken
fuldt ud benyttes til at muliggøre en omfattende, aktiv, intensiv og effektiv
Indsats fra Politiets Side til Forhindring og Bekæmpelse af Sabotage og anden
strafbar landsskadelig Virksomhed samt Kommunisme, skal jeg indtrængende
anmode d'Herrer om stedse nøje at overvaage, at den skete Styrkeudvidelse
udelukkende kommer de fornævnte Opgavers Løsning til gode:

Undersøgelser af politisk og almindelig informatorisk Karakter, der efter
de gældende Bestemmelser ikke henhører under Statsadvokaten for særlige
Anliggenders Forretningsomraade, bør som hidtil foretages i Kontakt med Sik
kerhedspolitiets Hovedafdeling, Hambroesgade 6, København V. For de Politi
kredses Vedkommende, som ikke har Sikkerhedspoliti, foretages disse Under
søgelser i Samarbejde med Distriktsafdelingerne, dog saaledes at Ringkøbing,
Varde og Ribe Politikredse samarbejder med Sikkerhedspolitiet i Esbjerg og
Horsens Politikreds samarbejder med Sikkerhedspolitiet i Kolding. c

Hvilket herved meddeles.

sign. Begtrup-Hansen,
cst.

F. C. V. von Magius.
Politiinspektør.
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88.
(A. nr. 47, bilag 8.)

Justitsministeriets fortrolige cirkulæreskrivelse af 6. marts 1943 vedrørende bl. a. dansk politis

medvirken til anholdelse af personer, der ønskedes hensat i tysk undersøgelsesfængsel.

JUSTITSMINISTERIET

KØbenhavn, den 6. Marts 1943.
Hermed 1 Bilag.

Fortroligt.

Cirkulæreskrivelse til Politidirektøren i København og samtlige Politi
mestre.

De nedenstaaende Oplysninger meddeles dels til Hr. Politimesterens (Hr.
Politidirektørens) egen Underretning, dels for at De vil kunne være i Stand til at
retlede, hvor det findes af Betydning at forhindre, at urigtige Opfattelser af de paa
gældende Forhold gør sig gældende.
. Som udtalt i Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 15. April 1940 blev

det under de umiddelbart efter Besættelsen førte Drøftelser med den tyske Gesandt
og de tyske Militærmyndigheder angaaende Forbindelsen mellem de danske Politi
myndigheder og de tyske Militærmyndigheder fastslaaet, at Bekæmpelse af Spionage,
Sabotage og nedbrydende Virksomhed (s Zersetzung«) overfor de tyske Besættelses
tropper skulde ske ved Samarbejde mellem det danske Politi og det tyske Militær,
saaledes at selve den politimæssige Undersøgelse og eventuel Anholdelse og Fængs
ling skulde foretages af danske Politimyndigheder, og at eventuelle anholdte og
fængslede skulde hensættes i danske Fængsler.

Fra dansk Side søgte man endvidere at opnaa Tilsagn om, at Sager af denne
Art skulde henhøre under dansk Jurisdiktion, men et saadant Tilsagn vilde man
fra tysk Side ikke give, idet de tyske Myndigheder ønskede at forbeholde sig Adgang
til i disse Sager at lade de tyske Krigsretter træffe Afgørelse, i al Fald i grovere
Tilfælde.

Den ved de nævnte Drøftelær fastlagte Linie, hvorefter politimæssig Under
søgelse, Anholdelse og Fængsling skal foretages af det danske Politi, og anholdte og
fængslede hensættes i danske Fængsler, er stort set blevet fulgt. Det kan ikke siges at
være nogen Undtagelse herfra, at Medlemmer af Værnemagten undertiden har fore
taget Anholdelse af Personer, der har forulempet dem, og afleveret dem til det dan
ske Politi, thi en saadan Adgang til Anholdelse har efter Retsplejelovens § 771 ogsaa
Privatpersoner. Indtil Sommeren 1942 foreligger der kun ganske enkelte Tilfælde,
hvor Sager af denne Art ikke er behandlet af det danske Politi og de danske
Domstole.

Fra Efteraaret 1942 har imidlertid de tyske Myndigheder i nogle herhen
hørende Sager bestemt, at Krigsretten skulde foretage den politimæssige Undersø
gelse, og krævet de sigtede danske Statsborgere indsat i Undersøgelsesfængsel i den
tyske Afdeling af Vestre Fængsel. Man har fra dansk Side hver Gang protesteret
herimod, men har dog ikke ment simpelthen at burde nægte at medvirke, idet man
i saa Fald blot vilde opnaa, at de tyske Myndigheder uden videre selv afhentede de
paagældende. Saavel af Hensyn til de paagældende som af Hensyn til det princi
pielt uheldige i, at tysk Militær paa egen Haand her i Landet anholder danske
Statsborgere, har man derfor ment at være nødsaget til at medvirke ved saadanne
Anholdelser. Endvidere har man lagt den største Vægt paa til Stadighed at være
underrettet om, hvilke danske Statsborgere der til enhver Tid hensidder i den tyske
Afdeling i Vestre Fængsel, for at man kan holde sig underrettet om Sagens videre
Forløb. Saafremt Krigsretten selv foretog Anholdelsen, kunde man ikke altid regne
med at modtage Underretning om Anhbldelserne, saaledes at man derved vilde blive
afskaaret fra at følge de anholdtes videre Skæbne. Anholdelser er derfor i disse
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Sager foretaget af dansk Politi, undertiden i Forbindelse med tysk Militær, saa
ledes at det af Politiet tilkendegives de paagældende, at Anholdelsen foretages til
Foranstaltning for den tyske Krigsret paa dennes Ansvar og efter tyske Regler.
Foruden at protestere i Enkelttilfælde søger man stadig ved Forhandling at opnaa,
at Undersøgelsen og Paadømmelsen af disse Sager kan overgaa til dansk Politi og
danske Domstole. Man har naturligvis i denne Forbindelse fra første Færd under
søgt, hvorvidt den tyske Fremgangsmaade strider mod Folkerettens Regler, men er
kommet til det Resultat, at dette ikke kan siges at være Tilfældet. De folkeretlige
Regler giver Hjemmel for den tyske Fremgangsmaade i Tilfælde af krigerisk Be
sættelse, men det er usikkert, i hvilket Omfang der kan sluttes herfra til den frede
lige Besættelse, for hvilken selvstændige folkeretlige Regler ikke findes. Efter tysk
militær Straffelovgivning og tysk militær Strafferetspleje kan alle Sager ved
rørende Angreb paa den tyske Værnemagt paakendes ved tysk Krigsret, uanset hvor
Forbrydelsen er begaaet, og uanset Gerningsmandens Nationalitet; den danske
militære Strafferet og militære Retspleje maa iøvrigt antages at føre til et lig
nende Resultat i Krigstilfælde. Der foreligger som nævnt ikke nogen almindelig
Aftale om, at Paadømmelsen skal overlades de danske Domstole. Det maa dog siges
at være bedst stemmende med den fredelige Besættelses Begreb, at Paadømmelsen
overlades til de danske Domstole, saafremt der herved kan ydes den tyske Krigs
magt tilstrækkelig Beskyttelse.

Om de under Medvirken af dansk Politi foretagne Anholdelser til tysk Krigs
ret vil Statsadvokaten for særlige Anliggender altid være underrettet. Saafremt der
af paarørende til de anholdte rettes Henvendelse til Politiet i Anledning af Anholdel
sen, vil de kunne henvises til Statsadvokaten for særlige Anliggender, eller Politi
mesteren (Politidirektøren) vil selv kunne rette Forespørgsel til ham, der i saa Fald
i det Omfang, hvori det er muligt, vil give Meddelelse om de nærmere Omstæn
digheder ved Anholdelsen og de paarørendes Mulighed for at sætte sig i Forbindelse
med de anholdte.

Saafremt der fra tyske Myndigheder rettes Begæring til Politiet om Anhol
delse eller Medvirken til Anholdelse af danske Statsborgere til tysk Undersøgelses
fængsel, bør Begæringen ikke afvises, men der bør, forinden der tages Stilling til
Spørgsmaalet om at imødekomme Kravet, telefonisk rettes Forespørgsel desangaa
ende til Statsadvokaten for særlige Anliggender, der vil tilvejebringe' de fornødne
nærmere Oplysninger og føre de nødvendige Forhandlinger med de tyske Myndig
heder i København og Justitsministeriet.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om danske Statsborgeres Pligt til at give Møde
for tysk Krigsret som sigtede eller Vidner og til at afgive Vidneforklaring skal man
endelig meddele, at der efter danske Retsregler ikke bestaar nogen Pligt dertil.
Politiet bør, saafremt der rettes Forespørgsel dertil, tilraade de paagældende at
efterkomme Indkaldelsen, idet Krigsretterne hævder, at de paagældende efter tysk
Ret er pligtige at give Møde, hvorfor man maa regne med, at det ikke vil være
muligt at afværge, at Krigsretterne direkte bringer Magtmidler i Anvendelse over
for dem, der undlader at efterkomme Indkaldelser.

Som Følge af de vedholdende Forestillinger, der er fremsat fra dansk Side,
er det lykkedes at opnaa, at den direkte Indgriben fra Krigsretternes Side, som
kulminerede i Efteraaret 1942, da 85 danske Statsborgere fandtes som Varetægts
fanger ved disse Retter, er aftaget, sanledes at der i Øjeblikket kun sidder 16 Per
soner under disse Forhold, og en yderligere Nedbringelse af Antallet forestaar.

Endvidere vil de ia1t 9 Danskere, der er dømt ved tysk Krigsret og trods dansk
Protest ført til Tyskland til Afsoning, i den allernærmeste Fremtid blive tilbageført
hertil til fortsat Afsoning i dansk Fængsel.

Man vedlægger til Deres Underretning en Liste over de væsentligste af de i
1943 forefaldne Sabotagetilfælde m. v.

E. Thune Jacobsen.

Herfelt.
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•89.
(A. nr. 48, bilag 1.)

Departementschef Eivind Larsens referat af samtaler den 29. og 30. august 1943 med Kanstein.
(Vedrørende afgrænsning af politiets virksomhed).

Efter Indførelsen af Undtagelsestilstanden Natten til den 29. August havde
jeg efter Anmodning fra Kanstein denne Dag KI. 6,30 en Samtale med ham. Kan
stein understregede, at han betragtede Samtalen som af en mere personlig og privat
Karakter. .

J eg benyttede Lejligheden til at fremhæve, at under de ændrede Forhold
maatte der ske en Afgrænsning af Politiets Arbejde, saaledes at det stod fast, at
Politiet ophørte med en Række af de Opgaver, som det hidtil efter Ordre fra Lan
dets lovlige Regering og paa dennes Ansvar havde udøvet. Tiden tillod ikke at
komme ind "i Enkelthederne, men som Udtryk for min Opfattelse anvendte jeg det
Udtryk, at man ikke fra tysk Side nu kunde forvente, at Danskere traadte op
mod Danskere i disse Forhold.

Den 30. August 1943 KI. 20 havde Direktør Svenningsen og jeg derefter en
Forhandling med Kanstein, hvor bl. a. dette Spørgsmaal blev taget op, og hvor jeg
fik Lejlighed til at udvikle mine Betragtninger bredere og med nærmere Be
grundelse.

J eg gentog Betydningen af den Forandring, som nu var indtraadt, efter at
Regeringen ikke fungerede.

Forudsætningen for Indførelse af Undtagelsestilstand var, at Forholdet mel
lem Danmark og Tyskland nu blev karakteriseret paa en anden Maade, idet Dan
mark blev betragtet som Fjendeland eller noget dermed analogt. Der vilde derfor
ikke være Grundlag for Fortsættelse af Politiets Arbejde - forsaavidt angaar Kri
minalpolitiet det Arbejde, som nu er henlagt under Statsadvokaten for særlige
Anliggender, nemlig Spionage, Sabotage, Fornærmelser, hvortil altsaa nu kommer
Strejke, og for Ordenspolitiets Vedkommende Indsættelse mod Sabotører og mod
Folk under Demonstration. '

Kanstein stillede sig tilsyneladende meget forstaaende over for disse Syns
punkter, der blev tiltraadt af Direktør Svenningsen, og understregede ved Henvis
ning til Betydningen af at faa en klar Afgørelse paa disse Spørgsmaal, idet Be
tydningen heraf rakte langt ud over Politiet og utvivlsomt vilde have indgribende
Betydning paa Muligheden af at faa det danske Administrationsapparat overhovedet
til at fungere videre.

Kanstein bemærkede, at det herefter vilde blive nødvendigt at opstille et tysk
Politiapparat, og kom med flere Betragtninger over de Muligheder, der frembød
sig i den Retning.

Han spurgte, hvordan man stillede sig i det Tilfælde, at en tysk Soldat blev
overfaldet paa Gaden og det danske Politi var nærværende. Jeg sagde hertil, at
det selvfølgelig var naturligt, at det danske Politi i saa Fald gjorde, hvad det kunde
for at forhindre Overfaldet. Kanstein spurgte om, hvordan man stillede sig, hvis
det ikke lykkedes at afværge Angrebene og Gerningsmanden blev paagrebet af det
danske Politi. Hertil svarede jeg, at efter min personlige Mening maatte disse Til
fælde løses ved Forhandling i hvert enkelt Tilfælde, og jeg maatte tro, at der ikke
maatte opstaa store Vanskeligheder, hvis man fra tysk Side var indstillet paa her
ikke at anvende Straffe, som var stridende med dansk Retsbevidsthed.
64
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Kanstein rejste det Spørgsmaal, om Sager mod Danskere i Anledning af
mindre Sammenstød paa Gade eller Beværtninger ikke kunde behandles af danske
Domstole, uanset om den skyldige var paagrebet af Tyskere eller af det danske
Politi. Hertil svarede jeg, at det vilde være et Brud paa den Linie, man ønskede at
holde klar, men at det var muligt, at praktiske Grunde kunde føre til, at disse Sager.
naar det drejede sig om rene Ordens overtrædelser, kunde behandles af dansk DOID

stol, hvilket i det store og hele sikkert ogsaa vilde være en bedre Stilling for de
skyldige, men jeg bad om Henstand, inden jeg tog endelig Stilling til dette Punkt.

Eivind Larsen.
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90.

Det fra tysk side l vinteren 1943----44 forelagte udkast til overenskomst med den danske llRe
gierung").

ENTWURF

Mit der diinischen Regierung ist folgendes vereinbart worden:

I.
1. Die dånische Polizei darf einen AngehOrigen der deutschen Wehrmacht und

ihres Gefolges nur dann
vorliiufig festnehmen,

wenn el"
a. hei einem Verbrechen auf friseher Tat betroffen oder verfolgt wird;
b. hei einem Vergehen auf friseher Tat betroffen oder verfolgt wird und sich

nicht durch Soldbuch oder auf andere Weise ausweist.
2. Ein Recht zur Festnahmebesteht nicht, wenn ein deutscher Wehrmachtange

heriger im Offizierrang, ein Bearuter der Feldgendarmerie oder einø militå
rische Wache sogleich erreichbar ist.

3. Im Sinne diesel" Vereinbarung gelten:
a. Als Verbrechen:

Mord, Totschlag,
Einbruchsdiebstahl,
Raub,
Brandstiftung,
vorsåtzliche Gefåhrdung des Transportverkehrs,
Gewaltunzucht, Unzucht an Kindern unter 14 Jahren.
Spionage,
Wehrmittelbeschådigung,

b. Als Vergehen:
Fahrlåssigø I'otung,
einfacher Diebstahl,
Hehlerei,
schwere Falle der tåtlichen Beleidigung,
schwere Fillle von Hausfriedensbruch,
schwere Falle der Korperverletzung.

II.
1. Die dånischø Polizei darf einen Angshorigen der deutschen Wehrmacht und

ihres Gefolges einer deutschen oder, wenn diese nicht sofort erreichhar ist, einer
dånisehen

Dienststelle zufiihren,
wenn er

durch sinnlose Tru;n.kenheit
die offentlicha Sicherheit gefåhrdet oder offentliches Argernis erregt.

2. Abschnitt I Nr. 2 gilt entsprechend.

*) Jfr. A. nr. 201.



508

TIl.
1. Die dånische Polizei darf die Personalien eines angehorigen der døutschen

Wehrmacht und ihres Gefolges [esistellen,
a. wenn diesel' sich eines gesetzwidrigen Varhaltens schuldig gemacht hat,
b. wenn sein Zeugnis zur Aufklårung einer Straffat unerlåsslich ist.

2. Ist ein deutseher Wehrmachtangehdriger im Offizierrang, ein Beamter der
Feldgendarmerie oder eine militårischø Wache erreichbar, so hat die dånische
Polizei ihre Vermittlung in Anspruch zu nehmen.

IV.
1. Bei jedem Einschreiten gegen einen Angehorigen der deutschen Wehrmacht

oder des Wehrmachtsgefolges im Sinne der Abschnitte I-III hat die Polizei in
taktvoIler, dem Ansehen der Wehrmacht nicht abtråglicher Weise zu verfahren,
insbesondere nach Moglichkeit jedes Aufsehen zu vermeiden.

2. Auf Verlangen des Wehrmacht- oder Gefolgsangehcrigen, gegen welchen die
Polizei einschreitet, hat der arntierende Polizeibeamte seine Marke mit Dienst
nummer vorzuzeigen; diese Pflicht gilt auch fiir Polizeibeamte in Uniform.

3. Die vorlåufige Festnahme gemåss Abschnitt I erfolgt not/alls durch Anwen
dung k6rperlicher Gewalt. Die Benutzung des Gummikniippels ist [edoch unter
allen Umstånden untersagt. Von der Waffe darf die Polizei nul' im Falle åusser
stel' Not und Gefahr Gebrauch machen, und zwar nul' dann, wenn sie selbst oder
dritte Person rechtswidrig angegriffen werden und keineriei zur Abwehr
des gegsnwårtigen Angriffs ausreichenden Zwangsmittel zur VerfUgung stehen.

. .
4. Der Festgenommene ist unverziiglich der nåchsten deutschen Dieriststelle zuzu

fiihren. Eine 6ffentliche Zufiihrung des Festgenommen durch die dånische
Polizei hat indes zu unterbleiben. Es ist dafiir Sorge zu tragen, dass die Wehr
macht- und Gefolgsangeh6rigen wåhrend der Dauer des Aufenthalts in da
nischem Polizeigewahrsam von andsren Haftlingen gesondert gehalten werden.

5. Entsprechendes (wie zu Nummer 4) gilt fur sinnlos Trunkene, die gsmåss !\.h
schnitt II einer dånisehen Wache zugefiihrt worden sind. Sie sind jedoch zu
entlassen, sobald eine Gefahr filr die 6ffentliche Sicherheit nicht mehr besteht.
Vor der Entlassung sind die Personalien festznstellen.

6. Die Feststellung der Personalien eines dentschen Wehrmacht- und Gefolgs
aagehorigen gemåss Abschnitt III erstreckt sich nul' auf Vor- und Nachnamen
sowie Feldpostnnmmer. Als Ausweis eines deutschen Wehrmachtsangeh6rigen
gilt fur Heer, Kriegsmarine und Luftwaffe das erste Blatt (Seite 1 und 2)
seines Soldbuches. Als Ausweis eines Gefolgsangeh6rigen gilt nul' der von einer
militårischen Dienststelle (einschl. Organisation Todt) ansgestellte Lichtbild
ausweis. Die Wehrmacht- und Gefolgsangehorigen sind verpflichtet, im Falle
des Vorliegend der Voraussetzungen von Abschnitt I-II auf Verlangen der
Polizei die Personalien anzugeben und das Soldbuch (Seite 1 und 2) bzw. den
Lichtbildausweis zur Einsicht vorzuzeigen. Eine Aushåndigung des Sold-

• buches oder Lichtbildausweises an die dånischø Polizei erfolgt nicht.

7. Die Polizei hat jedes Einschreiten im Sinne der Abschnitte I-III soiort derr
deutschen Standertåltesten bzw. Wehrmachtkommandanten oder (falls ein
soleher am Ort nieht vorhanden) der nåchsten deutsehen Dienststelle zu melden.
Ausserdem hat sie innerhalb 24 Stunden dem Befahlshaber der deutschen
Truppen in Dånemark zu beriehten. Der Bericht unverziiglich in schriftlichei
Form - unter Iernmiindlicher Vorausmeldung - an den Staatsadvokaten fUl
besondere Angelegenheiten in Kopenhagen, Politigaarden, zu leiten, der ihn ar
den Befehlshaber weitergibt.
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V.
1. Vorstehende Richtlinien gelten auch gegeniiber Wehrmacht- und Gefolgsange

horigen in burgerlieher Kleidung (z. B. gegeniiber Besatzungsmitgliedern von
Schiffen, die unter deutscher Reichskriegsflagge fahren), faJls diese sich als
solche ausreichend (Abschnitt IV Nummer 6) ausweisen.

2. Zu andøren Massnahmen, als sie in diesen Richtlinien festgelegt sind, ist die
dånische Polizei gegeniiber Wehrmacht- und GefolgsangehOrigen nicht befugt.
Ausgenommen sind nur Hinweiss auf ordnungswidriges Vorhalten.

::l. Die der dånisehen Polizei eingeråumten Hechte gegeniiber deutschen Wehr
macht- und Getolgsangehorigen stehen nur der ordentlichen Polizei zu, nicht
der sogenannten Hilfspolizei. Diese hat sich [eder Massnahme gegeniiber Wehr
macht- oder Gefolgsangehorigen zu enthalten.

4. Die dånischø Polizei ist verpflichtet, deutschen Wehrmacht- oder Gefolgsange
horigen bei Zusammenstossen Hilfe zu leisten. Andererseits sind auch die deut
schen Wehrmachtsangehfirigen gehalten, der dånisehen Polizei auf deren Ver
langen Unterstiitzung zu gewåhren: dies gilt jedoch nur bei Massnahmen deut
schen Wehrmacht- und Gefolgsangehorigen.
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90 a.

Oversættelse.

UDKAST

Med den danske Regering er der truffet Aftale om følgende:

I.
1. Overfor en Person, der tilhører den tyske Værnemagt eller staar i dennes Tjene

ste, maa det danske Politi kun skride til
foreløbig Anholdelse,

saafremt den paagældende
a. gribes eller forfølges paa fersk Gerning i Anledning af en Forbrydelse;
b. gribes eller forfølges paa fersk Gerning i Anledning af en Forseelse og ikke

legitimerer sig ved . Soldhuch « eller paa anden Maade.
2. Anholdelse maa ikke ske, naar et Medlem af den tyske Værnemagt med Officers

rang, et Medlem af Feltgendarmeriet eller en militær Vagt er eller straks kan
foanlediges tilstede.

3. I Forhold til nærværende Aftale anses:
a. Som Forbrydelser:

Mord, Manddrab,
Indbrudstyveri,
Røveri,
Brandstiftelse,
forsætlig Udsættelse af Transportmidlers Drift eller Sikkerhed for Fare,
Forbrydelser mod Kønssædeligheden under Anvendelse af Vold, Utugt over
for Børn under 14 Aar,
Spionage, .
Angreb paa den tyske Værnemagts Materiel.

b. Som Forseelser:
Uagtsomt Manddrab,
simpelt Tyveri,
Hæleri,
grove Tilfælde af· F ornærmelse i Gerning,
grove Tilfælde af Krænkelse af Husfreden,
grove Tilfælde af Legemsfornærmelse.

II.
1. Naar et Medlem af den tyske Værnemagt eller en i dennes Tjeneste staaende

Person paa Grund af Beruselse er fra Sans og Samling og derved udsætter den
offentlige Sikkerhed for Fare eller vækker offentlig Forargelse, er det danske
Politi berettiget til at føre den paagældende til et tysk Tjenestested eller, naar
der ikke straks kan ske Henvendelse til et saadant, til en dansk Myndighed.

2. Afsnit I Nr. 2 finder tilsvarende Anvendelse.

III.
1. Det danske Politi har Ret til at konstatere Personalia vedrørende et Medlem af

den tyske Værnemagt eller en i dennes Tjeneste staaende Person.
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a. naar vedkommende har gjort sig skyldig i et lovstridigt Forhold,
b. naar vedkommendes Vidnesbyrd skønnes uundværligt til Opklaring af en
strafbar Handling.

2. Naar et Medlem af den tyske Værnemagt med Officersran:g, et Medlem af Felt
gendarmeriet eller en militær Vagter eller straks kan foranlediges tilstede, skal
det danske Politi paakalde deres Mellemkomst.

IV.
1. I alle Tilfælde, hvor Politiet i Henhold til Afsnit I-III griber ind overfor et

Medlem af den tyske Værnemagt eller en i dennes Tjeneste staaende Person, skal
dette ske paa en taktfuld Maade, saaledes at Værnemagtens Anseelse ikke for
ringes, og saaledes at det navnlig saavidt muligt undgaas, at Indgrebet vækker
Opsigt.

2. Naar Politiet skrider ind overfor et Medlem af den tyske Værnømagt eller en i
dennes Tjeneste staaende Person, skal vedkommende Polititjenestemand paa
den paagældendes Forlangende forevise sit Politiskilt med Tjenestenummer;
denne Forpligtelse gælder ogsaa for uniformerede Polititjenestemænd.

3. Foreløbig Anholdelse i Overensstemmelse med Afsnit I sker, saafremt det er
nødvendigt, ved Anvendelse af Magt. Det er dog under alle Omstændigheder
forbudt at benytte Politistaven. Politiet maa kun i yderste Nødstilfælde, naar
overhængende Fare foreligger, gøre Brug af Vaaben, nemlig kun i saadanne
Tilfælde, hvor det selv eller Trediemand udsættes for retsstridigt Angreb, og
hvor der ingen andre tilstrækkelige Tvangsmidler staar til Raadighed.

4. Den anholdte skal straks overgives til nærmeste tyske Tjenestested. Det danske
Politis Transport af den anholdte maa dog ikke ske offentlig, Der vil være at
drage Omsorg for, at Medlemmer af den tyske Værnemagt eller i d-ennes Tjene
ste staaende Personer, saalænge de forvares af det danske Politi, holdes af
sondret fra andre Arrestanter.

5. Tilsvarende (som under Nummer 4) gælder for Personer, som paa Grund af
Beruselse er fra Sans og Samling, og som i Henhold til Afsnit II er blevet ført
til en dansk Vagt. De vil dog være at løslade, saasnart der ikke længere er Fare
for den offentlige Sikkerhed. Inden Løsladelsen skal deres Personalia kon
stateres.

6. Konstatering af Personalia i Medfør af Afsnit III vedrørende et Medlem af den
tyske Værnemagt eller en i dennes Tjeneste ståaende Person maa kun ud
strækkes til For- og Efternavn samt Feltpostnummer. Som Legitimation for
Medlemmer af den tyske Værnemagt gælder for Hærens, Flaadens og Luft
vaabenøts Vedkommende det første Blad (Side 1 og 2) i vedkommendes »Sold
buch« . Som Legitimation for en i Værnemagtens Tjeneste staaende Person
gælder kun den af et militært Tjenestested (inkl. Organisation Todt) udfærdi
gede og med Fotografi forsynede Legitimation. Medlemmer af Værnemagten og
de i dennes Tjeneste staaende Personer er forpligtet til i Tilfælde, hvor de i Af
snit I-II fastsatte Forudsætninger er til Stede, paa Politiets Forlangende at
opgive deres Personalia og til Gennemsyn at forevise »Soldhuch« (Side 1 og 2)
eller den med Fotografi forsynede Legitimation. »Soldbuch« eller den med Foto
grafi forsynede Legitimation skal ikke udleveres til det danske Politi.

7. Ved enhver Indskriden i Overensstemmelse med Afsnit I-III skal Politiet
straks give Meddelelse til den tyske »Standortåltester« eller Værnemagtskom
mandant eller (saafremt en saadan ikke findes paa Stedet) til nærmeste tyske
Tjenestested. Desuden skal Politiet inden 24 Timer indgive Beretning til den
øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark. Beretningen skal omgaaende
- efter forudgaaende telefonisk Anmeldelse - skriftligt indsendes til Stats
advokaten for særlige Anliggender, Politigaarden, København, som videre
sender dem til den Øverstbefalende.
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V.
1. Foranstaaende Retningslinier gælder ogsaa i Forhold til civilklædte Medlemmer

af den tyske Værnemagt eller i dennes Tjeneste ståaende Personer (f. Eks. Med
lemmer af Besætningen paa Skibe, der sejler under tysk Krigsflag),saafremt
de paagældønde paa fyldestgørende Maade (Afsnit IV Nr. 6) legitimerer sig
som saadanne.

2. Andre Forholdsregler fra det danske Politis Sid-e end de i disse Retningslinier
fastsatte er ikke tilladt overfor Medlemmer af den tyske Værnemagt eller i
dennes Tjeneste staaende Personer. Undtagen herfra er dog Adgangen til at
gøre de paagældende opmærksom paa Forhold, der er stridende mod gældende
Bestemmelser.

3. De Rettigheder, som indrømmes det danske Politi overfor Medlemmer af den
tyske Værnemagt eller i dennes Tjeneste staaende Personer, gælder kun for det
egentlige Politi, derimod ikke for det saakaldte Hjælpepoliti. Hjælpepolitiet har
at afholde sig fra enhver Indskriden overfor Medlemmer af den tyske Værne
magt eller i dennes Tjeneste staaende Personer.

4. Det danske Politi er forpligtet til i Tilfælde af Sammenstød at yde Medlemmer
af den tyske Værnemagt eller i dennes Tjeneste staaende Personer Hjælp. Paa
den anden Side paahviler det ogsaa Medlemmer af den tyske Værnemagt paa
Forlangende at yde det danske Politi Bistand; dette gælder dog kun, hvor det
drejer sig om Forholdsregler mod andre Medlemmer af den. tyske Værnemagt
eller mod Personer, der staar i dennes Tjeneste.
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91.
(A. nr. 48, bilag 10.)

Rigspolitichefens fortrolige cirkulæreskrivelse af 30. september 1943. (Vedrørende politiets

stUllng overfor de tyske besættelsestropper).

RIGSPOLITICHEFEN
Politigaarden

KØbenhavn, den 30. September 1943.

Fortroligt.

Fortrolig Cirkulæreskrivelse angaaende Politiets Stilling over for de tyske
Besættelsestropper.

Til Politidirektøren i København, samtlige Politimestre og Ohefen for
OrdenspolitikommC1:ndo Jyllandr-Fyn.

Indtil mere bestemte Retningslinier foreligger - muligt efter yderligere For
handling med de tyske Besættelsesmyndigheder -, kan der under Hensyn til Vigtig
heden af en ensrettet Optræden gives følgende foreløbige Direktiver:

1. Af Hensyn til den danske Befolkning maa det forventes, at Politiets Tjene
nestemænd forbliver paa deres Poster, og at alle normale Politiforretninger saa vidt
muligt udføres som hidtil. .

2. Til Lettelse af Befolkningens og Erhvervslivets Kaar maa det være Politiets
Opgave ved Henvendelse til de lokale Besættelsesmyndigheder at søge at opnaa
saadanne Ordninger, at samfundsvigtige Funktioner lider mindst muligt Afbræk.

3. I det Omfang, Politimyndighed udøves af Besættelsesmagten, bortfalder det
danske Politis Virksomhed. Men lige saavel som et Brandvæsen altid maa rykke ud
til en Ildløs uden Hensyn til dens Aarsag, saaledes maa Politiet ogsaa rykke ud
og foretage de fornødne Aastedsforretninger, indtil det har vist sig, om Sagen. efter
den hidtidige foreløbige Praksis maa antages at henhøre under Besættelsesmyndig
hederne, hvem det indvundne Materiale i saa Fald kan overleveres, hvorefter det
danske Politi trækker sig ud af Sagen.

I denne Forbindelse henledes Opmærksomheden paa Rigspolitichefens Cir
kulære Nr. 102 af 23. September 1943 om, at Forespørgsler i Tvivlstilfælde, indtil
en almindelig Ordning er truffet, rettes til Rigspolitichefen.

4. Der maa under de nødvendige Forhandlinger iagttages en strengt korrekt
og værdig Holdning over for. Besættelsesmyndighederne.

5. Landkri&Bkonventionens Reglement, der er bekendtgjort i Lovtidende (Nr.
37) den 20. Januar 1910, bestemmer i Artikel 45, at det er forbudt en Krigsførende
at tvinge Befolkningen paa et besat Territorium til at aflægge Ed til den fjendt
lige Stat.

I Analogi med Grundsætningen i denne Bestemmelse maa det, som formentlig
ogsaa anerkendt af de øverste tyske Besættelsesmyndigheder, antages, at Politiets
Tjenestemænd ikke er pligtige til skriftligt, paa Æresord eller ved Haandslag at for
pligte sig over for Besættelsestropperne til nogen Virksomhed, der strider imod deres
Ære eller Samvittighed som danske Statstjenestemænd eller deres Troskabspligt
over for Kongen.
65
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Skulde nogen dansk Polititjenestemand herefter blive stillet over for Kravet
i saa Henseende, maa Løfte eller Erklæring ikke afgives, men Forholdsordre skal
indhentes gennem Rigspolitichefen.

6. Skulde der, bortset fra det under Punkt 5 omhandlede Tilfælde, forekomme
Tilfælde, hvorunder der fra lokale tyske Myndigheder kræves en omgaaende Hand
ling, som efter de foreliggende Retningslinier ikke skønnes at burde foretages, skal
der indhentes Forholdsordre, inden Kravet maa efterkommes. Man bør iøvrigt for
lange, at Ordrer af Betydning afgives skriftligt, og sikre sig, at Ordren hidrører
fra den øverste lokale Myndighed (hvem denne er, bør man altid være klar over).

7. I TIlfælde, hvor Politi- eller Jurisdiktionsmyndighed over for danske Stats
borgere udøves af Besættelsesmyndighederne, maa det være det danske Politis
Opgave som Talsmand for danske Interesser ved Henvendelse til Besættelsesmyn
dighederne at søge at skabe bedst mulige Forhold for de paagælclende danske
Statsborgere.

Man skal anmode Herr Politimesteren (Politidirektøren) om ved Paroler at
gøre Politipersonalet bekenclt med foranstaaende.

sign. Begtrup-Hansen,
est,
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92.
(A. nr. 48, bilag 2.)

Referat af møde den l. oktober 1943 hos præsident Kanstein. (Behandling af udkast til over
enskomst angående politiets virksomhed).

Den 1. Oktober 1943 KI. 9 afholdtes Møde hos Hegierungspråsident Kan
stein, Christianiagade 5, til fortsat Behandling af Spørgsmaalet om det danske
Politis Virksomhed i den nuværende Situation. Fra dansk Side deltog Direktør
Svenningsen. Departementschef Eivind Larsen, Rigspolitichef Begtrup-Hansen og
Kontorchef Herfelt. Fra tysk Side deltog Pråsiderit Kanstein og Hr. Handellmann.

Kanstein bemærkede, at det vigtigste og vanskeligste Spørgsmaal var det
danske Politis Medvirken ved Sabotage og andre Forbrydelser, der rettede sig
mod Tyskland og tyske Interesser. Han stillede følgende Forslag, som han dog be
mærkede ikke var endelig godkendt af Generalen,

Det danske Politi skal søge at afværge Sabotage og andre Forbrydelser mod
den tyske Værnemagt, altsaa f. Eks. gribe ind, naar det ser en tysk Soldat blive
overfaldet, og søge at hindre Overfaldet, søge udlagte Bomber uskadeliggjort o. s. v.
Endvidere skal det danske Politi, naar det er tilstede ved Udøvelsen af en saadan
Forbrydelse, søge at gribe Forbryderen paa fersk Gerning. Med Hensyn til senere
Efterforskningsskridt foreslog han, at det danske Politi helt overtog Forfølgningen
af Sabotage mod danske Virksomheder, hvorved maatte anlægges det formelle Kri
terium, om Sabotagen rettede sig mod en dansk Virksomhed, uanset om denne Virk
somhed arbejdede for Tyskland eller ej. Disse Handlinger skulde altid paadømmes
ved dansk Ret efter Loven af 18. Januar 1941. Hvis det derimod drejede sig om
Sabotagehandlinger direkte mod tyske Objekter, skulde Efterforskning og Paa
dømmeise være helt tysk. Hvis det viste sig, at en Person, der var anholdt af det
danske Politi for Sabotage mod en dansk Virksomhed, tillige havde forøvet Sabotage
direkte mod tyske Objekter, maatte han overgives til de tyske Myndigheder. Med
Hensyn til Jernbaneattentater, som vel rettede sig mod en dansk Virksomhed, men
som var af særlig Interesse for den tyske Værnemagt, maatte det nærmere drøftes,
om Efterforskningen og Paadømmelsen kunde overlades til de danske Myndigheder
eller ej.

Departementschef Eivind Larsen udtalte, at man fra dansk Side var enig i
det første Punkt, at Politiet maatte medvirke til at afværge Sabotage og andre For
brydelser mod tyske Objekter. Det 2. Pkt., Anholdelse af Gerningsmanden paa fersk
Gerning, var mere betænkeligt, idet dette kan medføre, at det danske Politi anhol
der Personer, som derefter bliver dømt til Døden ved tysk Krigsret. Med Hensyn til
det 3. Pkt., Forfølgningen af Sabotage, var han .særdeles betænkelig ved Kansteins
Forslag. Det vilde vistnok i Praksis vise sig, at en Mand, der er anholdt for Sabo
tage mod en dansk Virksomhed, tidligere har gjort sig skyldig i Sabotage ogsaa mod
tyske Objekter, og at han er Medlem, af en Sabotageorganisation. I saa Tilfælde
bliver Resultatet, at han bliver anholdt af det danske Politi og derefter overgivet til
Tyskerne og dømt ved tysk Krigsret eventuelt til Døden. Hvis dette sker, turde man
ikke regne med, at det danske Politi vilde foretage tilstrækkelig effektiv Efterforsk
ning i disse Sager, og han mente derfor, at man ogsaa fra tysk Side var interesseret
i at faa det danske Politis Opgaver fastlagt, saaledes at man var sikker paa, at
Opgaverne ogsaa blev udført.

Efter nogen Forhandling fastslog man som de danske Forhandleres Stand
punkt, at man var enig i det første Pkt., at det danske Politi maatte søge at af
værge Udførelsen af Forbrydelser mod tyske Objekter, og at man ogsaa mente at
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kunne gaa ind for det 2. Pkt., idet man dog henstillede, at man fra tysk Side, saa
vidt det overhovedet var gørligt, undlod at fuldbyrde Dødsstraf i Tilfælde, hvor
vedkommende var anholdt af det danske Politi. Med Hensyn til det 3. Pkt. mente
man af maatte fastholde det tidligere Forslag, hvorefter der ikke fra dansk Side
kunde medvirkes ved Efterforskningen i de omhandlede Sager.

Fra tysk Side forstod man dette Standpunkt og tog dem til foreløbig
Efterretning.

Kanstein fremdrog derefter Afsnit 1, 5. Stk., angaaende Faldskærmsagenter
og fandt, at dansk Politi burde kunne medvirke i disse Tilfælde. Heroverfor gjorde
man fra dansk Side gældende, at det jo dog i Realiteten drejede sig om Krigshand
linger, hvori det danske Politi ikke burde medvirke, og at man ikke med Sikkerhed
kunde gaa ud fra, at de enkelte Polititjenestemænd vilde medvirke ved Efterforsk
ningen og Anholdelsen. Handellnumn bemærkede, at Faldskærmsagenterne ikke
var Krigsdeltagere, men fra tysk Side saavel som af andre krigsførende Magter
betragtedes som Forbrydere. Departementschef Eivind Larsen bemærkede hertil, at
man vel ikke fra tysk Side betragtede de tyske Agenter som Forbrydere, og at det,
selvom han var klar over, at Agenterne ikke blev behandlet som Soldater efter
Krigslovene, dog reelt drejede sig om Krigshandlinger, som det danske Politi ikke
burde medvirke til. Han bemærkede videre, at man med Hensyn til Eftersøgningen
af fremmede Soldater forsaavidt var mindre betænkelig fra dansk Side, som de
paagældende jo her vilde blive anbragt i almindelig Krigsfangenskab, men paa den
anden Side mente han at maatte fastholde, at det danske Politi ikke kunde medvirke,
da man herved saa at sige vilde yde Medvirkning ved Krigshandlinger. Kanetein
bemærkede, at Generalen lagde megen Vægt paa, at man fra dansk Side vilde med
virke ved Eftersøgningen af fremmede Soldater. Man drøftede videre den Mulighed,
at de fremmede Soldater til Gengæld kunde interneres her i Landet under dansk
Bevogtning eventuelt saaledes, at Interneringsstedet tillige var undergivet yder
ligere tysk Bevogtning.

Med Hensyn til Eftersøgning af undvegne danske Militærpersoner var man
ogsaa fra tysk Side enig i, at det danske Politi ikke kunde medvirke hertil.

Det aftaltes, at der herefter fra dansk Side skulde udfærdiges et nyt Udkast,
og et nyt Møde blev ansat til Mandag den 4. Oktober KJ. 9.

Kimstein rejste derefter Spørgsmaal om Jernbanebevogtningen. Man ønskede
fra tysk Side, at Bevogtningen skulde udbygges efter lignende Principper, som
gjaldt i Tyskland. Det aftaltes, at Kanstein skulde søge at faa en Ekspert op fra
Tyskland, som derefter kunde forhandle med Statsbanerne og Rigspolitichefen.

Rigspolitichefen rejste Spørgsmaal om Kystpolitiets Stilling. Kanstein øn
skede Kystpolitiet bevaret. Det fremhævedes fra dansk Side, at Kystpolitiet jo kunde
komme til at anholde Personer, som derefter vilde blive dømt ved tysk Krigsret.
Hertil svarede Kanstein, at den egentlige Aarsag til Anholdelsen dog var Over
trædelsen af den danske Fremmedlov, og at det var mere tilfældigt, at det viste sig,
at den anholdte tillige havde andre Forbrydelser paa Samvittigheden. Spørgsmaa
lets nærmere Behandling blev udskudt til senere.

Rigspolitichefen bemærkede, at der var Vanskelighed med at skaffe Tøj til
de nyantagne Reservebetjente, og Kanstein bad om at faa en Notits herom, idet
han saa vilde søge dette Spørgsmaal ordnet.
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93.
(A. nr. 48, bilag 3.)

Departementschef Eivind Larsens referat af dennes og statsadvokat Hofis samtale den 5. ok
tober 1943 med Stalmann og dr, Mildner. (Vedrørende afgrænsning af politiets virksomhed).

Den 5. Oktober 1943 kom Stalmann til mig sammen med Dr. Mildner, som
ønskede at aflægge Visit. Til Stede var endvidere Statsadvokat Hoff.

Efter de sædvanlige Høflighedsformler, som skulde udveksles, sagde Dr.
Mildner, at han gerne vilde drøfte forskellige praktiske Ting vedrørende sit eget og
det danske Politis Arbejde. Han sagde, at han vilde bringe i Forslag, at det danske
Politi arbejdede videre med Opklaringen af Sabotage under den Forudsætning, at
de Sabotører, som blev paagrebet af dansk Politi blev dømt ved dansk Domstol i
Overensstemmelse med den nugældende Lovgivning.

Han var, føjede han til, kommet herop med ganske andre Opgaver, men af
Hensyn til den danske Befolkning vilde han gaa ind for dette Forslag, uanset at det
maatte forventes at støde paa store Vanskeligheder i militære Kredse og i Berlin.
Han var imidlertid parat til at gaa ind for denne Løsning, idet det »vilde være ham
usympatisk c at staa overfor den anden Mulighed, nemlig Indførelse af S.S. Politi
retter og alt, hvad der dermed fulgte. Han føjede til, at han kom fra Polen og fra
Protektoratet med delvis polsk Befolkning, og han kendte ganske nøje de Arbejds
metoder, der bragtes i Anvendelse der, og han saa kun ugerne, at Forholdene skulde
udvikle sig her paa samme Maade, idet, som han sagde, vi vel ogsaa var klar over,
hvad det vilde betyde. Han ønskede ikke, hvis saadan et Arbejde kom i Stand, at
blande sig i danske Anliggender, og han vilde, for saa vidt Sabotagebekæmpelsen
angik, ganske indskrænke sig til ligesom de hidtil værende tyske Tjenestesteder at
faa tilsendt Genpart af Rapporter, Anklageskrift og Dom. I de forskellige Sabotage
tilfælde vilde han imidlertid indtil videre lade foretage en selvstændig Undersø
gelse uden Anvendelse af dansk Materiale.

Han spurgte om vor Mening om dette Forslag. J eg svarede hertil, at jeg var
glad for at faa Lejlighed til ganske aabent at drøfte de her Spørgsmaal, idet jeg
føjede til, at jeg forudsatte, at han var bekendt med det Forslag, som i Øjeblikket
under Medvirken fra Hr. Kansteins Side var Genstand for Forhandling, og som
netop tog Afstand fra, at det danske Politi skulde virke paa dette Felt, hvortil jeg
iøvrigt sagde, at dette Punkt havde været nøje drøftet, men ganske vist paa et andet
Grundlag, idet der ikke fra tysk Side tidligere kunde være stillet i Udsigt nogen
Garanti for, at de Sabotører, som det danske Politi paagreb, alene skulde under
gives dansk Jurisdiktion. Mildner bekræftede, at han var kendt med Forslaget, og
at det netop var, fordi han forudsaa de skæbnesvangre Følger, Forslagets Bestem
melse paa dette Punkt kunde medføre, at han havde bragt det frem til yderligere
Drøftelse.

Derefter sagde jeg, at jeg havde øjet aabent for den Fordel det vilde være
for den danske Befolkning, at Sabotører, der var paagrebet af det danske Politi,
undgik Dødsstraf eller lange Tugthusstraffe i Tyskland, men at jeg ikke paa Stedet
kunde tage Stilling til Problemet i dets nye Form, idet jeg ikke kunde overse, hvil
ken Holdning Politikorpset vilde indtage dertil. Forholdene var uhyre vanskelige
derved, at .de tyske Myndigheder igennem længere Tid havde taget Personer, der
var anholdt af dansk Politi, og ført dem for tysk Krigsret, og yderligere at der
opstod Vanskeligheder derved, at man fra tysk Side uden videre havde ført til
Tyskland de danske Kommunister, der sad i Horserød, og som var indsat under den
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tidligere danske Regerings Ansvar. Jeg maatte i hvert Fald mene, at disse Kommu
nister ved første bedste Lejlighed maatte føres tilbage til Danmark til Bevogtning her.

Mildner erklærede, at han var ganske klar over de Vanskeligheder, der var
forbundet med Spørgsmaalet, men vilde paany meget indtrængende henstille, at det
gjordes til Genstand for alvorlig Overvejelse, saaledes at der var Mulighed for at
undgaa Indførelse af SS Politiretter, og alt hvad dermed fulgte.

Under Samtalen havde Statsadvokat Hoff givet Udtryk for lignende Betragt
ninger som dem, jeg maatte gøre gældende.

J eg sagde, at vi skulde overveje Spørgsmaalet nøje, men at jeg i Morgen
skulde foretage en Rejse til Stockholm, og at der derfor vilde forløbe nogen Tid,
før vi kunde vende tilbage til det, hvortil Mildner sagde, at Sagen jo ikke havde saa
stor Hast.

Efter sin Hjemkomst ringede Stalmann mig op i andet Anliggende, og be
nyttede Lejligheden til at vende tilbage til det paagældende Emne, idet han sagde,
at han som rent personlig Bemærkning gerne vilde føje til nu, at han maatte finde
det overmaade tilraadeligt, om der fra dansk Side kunde findes en Løsning, idet
man meget kraftigt burde bestræbe sig paa at forhindre, at det andet Alternativ,
de af Mildner antydede Tilstande, kunde komme til at indtræde.

sign. Eivind Larsen.
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94.
(A. nr. 48, bilag 23.)

Skrivelse af 27. oktober 1943 fra dr. Mildner til departementschef Elvind-Larsen. (Vedrørende

krav om, at p()JItiet instrueres om at foretage eftersøgning af fremmede mIlitærpersoner).

DER BEFEHLSHABER DER SICHERHEITSPOIJZEI
UND DES SD IN DANEMARK

Kopenhagen, den 27. Oktober 1943.

An das Konigliche JUstiZl1tinisterium zu Hd. von Herrn
Departementschef Eivind Larsen, in Kopenhagen.

Sehr geehrter Herr Larsen!

Am 9. Oktober 1943 nachmittags wurde auf der Insel Samsø eine amerikani
sche Machine abgeschossen. Von der abgesprungenen Besatzung konnten sich
zunåchst 4 Mann der Festnahme entziehen. Den mit der Suche nach den Abge
sprungenen befassten Wehrmachtsangehorigen gegeniiber lehnte der dånische
Polizeiheamte Anton Porse in Tranebjerg die Mitwirkung bei der Verfolgung ab,
weil er angeblich Befehl hatte, sich eine von der Deutschen Wehrmacht angestellte
Untersuchung oder Verfolgung nicht einzumischen. Er gab an, das keinerlei Befehl
vorhanden ware, nach Abgesprungenen mit Deutschland im Kriege befindlichen
Staatsangehdrigen zu suchen. - Ebenso weigerte sich der Kriminalheamte Thom
sen, der von der Polizeistation Kalundborg nach Samsø entsandt war, der Wehr
macht in irgendeiner Art und Form zu helfen. Er lehnte es auch ab, sich als
Dolmetscher zur Verfiigung zu stellen, da er Befehl vom Justizministerium habe,
der Deutschen Wehrmacht keinerlei Hilfe zu leisten, wenn diese einen Fall in Be
arbeitung genommen haben. Falls tatsåchlich Weisungen vorliegen sollten, dass
sich die dånische Polizei in solehan Fallen passiv zu verhalten habe, bitte ich Sie
nunmehr heute schon mit Hiicksicht auf die sich anbahnende Zusammenarbeit
zwischen der Deutschen Sicherheitspolizei und der dånisehen Polizei, nachstehende
Anweisungen an die Ihnen unterstellten Polizeidienststellen erlassen zu wollen.
1) Wenn Nachrichten eingehen, dass Wehrmachtsangehorige der mit Deutsch
land im Kriege stehende Lånder sich auf dånisehen Hoheitsgebiet oder in den
Gewåssern vor der dånisehen Kiiste befinden, so haben die dånisehen Polizeidienst
stellen unverziiglich alle dariiber eingehenden Meldungen an die nåchste deutsche
Wehrmachtsdienststelle weiterzugeben.
2) Die dånischø Polizei hat ohne besondere Aufforderung die Verfolgung der
WehrmachtsangehOrigen mit Deutschland im Kriege befindlicher Staaten aufzu
nehmen, den Aufenthaltsort der feindlichen Wehrmachtsangehorigen zu ermitteln,
sie zu ergreifen und den deutschen Dienststellen zuzufiihren.
3) Die dånischa Polizei hat der deutschen Wehrmacht oder Polizei hei der Ver
folgung von Wehrmachtsangehorigen der mit Deutschland im Kriegszustand
befindlicher Lander jede Unterstiitzung zu gewåhren. Dånemark ist nach einer
Entscheidung des OKW Operationsgebiet. Passives Verhalten der dånisehen Polizei,
Nichtunterstiitzung der deutschen Wehrmacht und Polizei anlåsslich von Such
aktionen gegen abgesprungene Besatzungen aus Feindflugzeugen und sonstige
feindliche Wehrmachtsangehorigen, die sich auf dåniseham Hoheitsgebiet befinden,
ist als Feindbegiinstigung zu betrachten.
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Ebenso maehen sieh die Einwohner des Staates Dånemark. welehe aus feind
liehen Flugzeugen abgesprungene Besatzungsmitglieder oder feindliehe Wehr
machtsangehdrigø beherbergen, mit LebensmitteIn und mit Kleidung versorgen,
ihnen Auskiinfte erteilen, der Feindbegiinstigung sehuldig.

Zur Vermeidung von Gefahren, die sich aus einem solehen Verhalten fiir
danisehen Staatsbiirger ergeben, rege ieh an, in der danisehen Presse die Bevol
kerung in geeigneter Form aufzuklåren.

Ieh bitte, unahhångig von den kiinftigen Verhandlungen iiber die geplante
Zusammenarbeit zwisehen der danisehen Polizei und der deutsehen Sicherbeits
polizei umgehend die naehgeordneten Polizeihehorden im Sinne meines Antrages
anzuweisen.

Ieh bitte ferner, mir den Eingang dieses Sehreibens und die von Ihnen ge
troffenen Massnahmen sehriftlieh zu heståtigen.

Mit vorzuglieher Hoehaehtung Ihr

Navn
SS-Standartenfiihrer.
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94 a.

Oversættelse.

DEN 'ØVERSTBEFALENDE FOR SIKKERHEDSPOLITIET
OG FOR SD I DANMARK

KØbenhavn, den 27. Oktober 1943.

Til det Kongelige Justitsministerium ved Hr. Departementschef
Eivind Larsen, i København.

Meget ærede Hr. Larsen!

Den 9. Oktober.1943 om Eftermiddagen blev der paa Øen Samsø nedskudt en
amerikansk Maskine. Af Besætningen, der sprang ned, kunde foreløbig 4 Mand und
drage sig Anholdelse. Overfor de Medlemmer af Værnemagten, der arbejdede paa
Eftersøgningen af de nedsprungne, afslog den danske Politimand Anton Porse i
Tranebjerg at medvirke, fordi han, efter hvad han paastod, havde Ordre til ikke at
blande sig ind i en af den tyske Værnemagt anstillet Undersøgelse eller Forfølgelse.
Han angav, at der ikke forelaa nogen som helst Ordre til at eftersøge nedsprungne
Personer, der var Statsborgere i et Land, der laa i Krig med Tyskland. - Ligeledes
vægrede Kriminalbetjent Thomsen, der af Politistationen i Kalundborg var sendt til
Samsø, sig ved paa nogensomhelst Maade og i nogensomhelst Form at bistaa Vær
nemagten. Han afslog ogsaa at stille sig til Disposition som Tolk, fordi han havde
Ordre fra Justitsministeriet til ikke at yde den tyske Værnemagt nogensomhelst
Hjælp, naar denne havde optaget Arbejdet med nogen Sag. Saafremt der faktisk
maatte foreligge Instrukser om, at det danske Politi i saadanne Tilfælde skulde for
holde sig passivt, anmoder jeg Dem nu om allerede i Dag af Hensyn til det Samar
bejde mellem det tyske Sikkerhedspoliti og det danske Politi, som søges etableret, at
udstede følgende Instruktioner til de Dem underordnede Politimyndigheder:
1) Naar der indløber Meddelelser om, at Personer, der hører til Værnemagten i etaf
de Lande, der ligger i Krig med Tyskland, befinder sig paa dansk Statsterritorium
eller i de Farvande, som ligger ud for den danske Kyst, da skal de danske Politimyn
digheder uopholdelig sende alle derom indløbende Meldinger videre til den nærmeste
tyske Værnemagtsmyndighed.
2) Det danske Politi skal uden særlig Opfordring optage Forfølgelsen af Personer,
der hører til Værnemagten i de Stater, der ligger i Krig med Tyskland, skal søge at
udfinde, hvor disse fjendtlige Militærpersoner opholder sig, paagribe dem og føre
dem til de tyske Myndigheder.
3) Det danske Politi skal yde den tyske Værnemagt eller Politi al mulig Bistand
ved Forfølgelsen af Militærpersoner fra de Lande, der befinder sig i Krigstilstand
med Tyskland. Danmark er efter en Afgørelse af OKW Operationszone. Passiv
Holdning fra det danske Politis Side, Undladelse af at bistaa den tyske Værnemagt
og det tyske Politi i Anledning af Eftersøgningsaktioner mod nedsprungne Besætnin
ger fra Flyvemaskiner og andre fjendtlige Militærpersoner, der befinder sig paa
dansk Statsterritorium, skal betragtes som Hjælp til Fjenden.

Ligeledes gør Indbyggerne i Staten Danmark sig skyldige i Hjælp til Fjen
den, naar de giver Husly til Medlemmer af Besætningen, som er sprunget ned fra
fjendtlige Flyvemaskiner, eller til fjendtlige Militærpersoner, forsyner dem med
Mad og med Tøj eller giver dem Oplysninger.
66
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For at undgaa de Farer, der kan opstaa for danske Statsborgere ved en saa
dan Optræden, foreslaar jeg, at der under en passende Form gives Befolkningen Op
lysninger i den danske Presse.

Jeg anmoder om, at der - uafhængigt af de fremtidige Forhandlinger om det
planlagte Samarbejde mellem det danske Politi og det tyske Sikkerhedspoliti 
omgaaende maa blive givet de underordnede Politimyndigheder Instruktioner i
Overensstemmelse med min Begæring.

Jeg anmoder desuden om, at der skriftligt maa blive givet mig Bekræftelse af
Modtagelsen af denne Skrivelse og om de af Dem trufne Foranstaltninger.

Med udmærket Højagtelse, Deres

Navn
SS-8tandartenfOhrer
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95.
(A. nr. 48, bilag 14.)

Direktør Svenningsens referat af dennes og departementschef Eivind Larsens samtale den

30. oktober 1943 med dr, Mildner. (Vedrørende Schalburgkorpsets anvendelse' til polititjeneste).

Notits.

Lørdag den 30. Oktober førtes paa Dagmarhus Forhandling mellem SS
Standartenfiihrer Dr. Mildner som Repræsentant for de tyske Myndigheder og De
partementschef Eivind Larsen og undertegnede fra dansk Side angaaende Spørgs
maalet om Politiets Ordning. Under denne Forhandling fremholdt vi stærkt fra
dansk Side Betydningen af, at Tyskerne undlod at benytte Schalburg-Korpset til
Efterforskning af Sabotageforbrydelser eller overhovedet til politimæssige Formaal.
Jeg refererede for Dr. Mildner de Udtalelser, som Dr. Best under en tidligere Sam
tale var fremkommet med overfor mig, gaaende ud paa, at Schalburg-Korpset ikke
havde nogensomhelst eksekutiv Beføjelse, ikke maatte optræde »nach Aussenc og
ikke paa nogen Maade maatte betragtes som »der verliingerte Arm der deutschen
Polizei.«

Dr. Mildner udtalte, at det var hans Haab, at Udviklingen kunde gaa saa
ledes, at han kunde indskrænke det tyske Politimandskab her i Landet, men man
kunde naturligvis ikke vide, om Udviklingen gik i denne Retning, dg gjorde den det
ikke, kunde der indtræde den Situation, at det blev nødvendigt for Tyskerne at sup
plere det nuværende Politimandskab. I saa Fald kunde man tænke sig at gøre Brug
af Schalburg-Folk. Disse vilde dog aldrig komme til at optræde paa egen Haand,
men kun i Forbindelse med tyske Politisoldater, og de vilde i givet Fald blive in
strueret paa det strengeste om, hvorledes de skulde opføre sig, samt blive forsynet
med et særligt Ausweis.

Fra dansk Side advarede vi Dr. Mildner meget stærkt imod overhovedet nogen
Sinde at benytte Schalburg-Korpset til politimæssige Formaal, selv ikke i Forbin
delse med tyske Politisoldater. - Der udviklede sig en mere indgaaende Samtale
om Schalburg-Korpsets Karakter, dets Organisation, Rekruttering etc. Departe
mentschef Eivind Larsen udkastede den Tanke, at Schalburg-Korpset ligesom i sin
Tid Frikorps :t Danmarkc skulde tilstille Politiet Listerne over nyhvervede Med
lemmer, for at det kunde blive undersøgt, om de paagældende paa Forhaand maatte
være Politiet ufordelagtigt bekendt, og for at Korpset i bekræftende Fald kunde
undlade at antage saadanne Medlemmer. Denne Tanke syntes at tiltale Dr. Mildner,
men saavel fra dansk som fra tysk Side maatte man stille sig skeptisk overfor
Schalburg-Korpsets Interesse i en saadan politimæssig Kontrol.

Dr. Mildner bekræftede til Slut paa Forespørgsel, at han ikke havde til Hen
sigt for nærværende at benytte Schalburg-Korpset til Polititjeneste, og at der ikke
forelaa Planer om at gøre dette i overskuelig Fremtid. Hans Bemærkninger tog
altsaa kun Sigte paa en eventuel indtrædende Nødssituation, hvor han maatte
mangle det fornødne tyske Politimandskab. Overfor en Bemærkning fra vor Side
om, at han hellere i Nødsfald maatte benytte regulære Værnemagtssoldater end
Schalburg-Folk, svarede Dr. Mildner, at i den Situation, han tænkte paa (f. Eks .
Invasion), vilde Værnemagten formentlig have Hænderne fulde af militære Opgaver
og ikke være i Stand til at afstaa Mandskab til Polititjenesten.

Den 1. November 1943.

sign. Nils Svenningsen.
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96.
(A. nr. 48, bilag 15.)

Direktør Nils Svenningsens referat af samtale den 2. november 1943 med dr. Best. (Vedrørende
Schalburgkorpsets anvendelse til polititjeneste.

NoU ts.

Mandag den 1. November søgte jeg Dr. Best i Dagmarhus for at drøfte for
skelligs Sager. Benyttede Lejligheden til ogsaa at komme ind paa Spørgsmaalet om
Politiets Ordning og refererede her særligt, hvad Dr. Mildner havde udtalt med
Hensyn til eventuel Anvendelse af Medlemmer af Schalburg-Korpset til Polititjene
.ste. Betonede paany overfor Dr. Best, at det vilde være ganske overordentlig uheldigt,
dersom man fra tysk Side vilde benytte Schalburg-Folk til Polititjeneste.

Dr. Best var ganske enig heri og udtalte, at han vilde drage Omsorg for, at
noget saadant ikke skete. I og for sig var det ikke urimeligt, mente Dr. Best, om
Dr. Mildner ud fra et rent politimæssigt Synspunkt prøvede paa at gøre sig klart,
hvorfra han i en snæver Vending kunde faa eventuel fornøden Bistand til Politi
tjenesten, men de politimæssige Hensyn maatte vige for de politiske, og hvad de
sidstnævnte angaar, var jo Dr. Mildner ikke »zuståndige. Dr. Best sagde, at vi
kunde være ganske sikre paa, at han selv vilde drage Omsorg for, at Schalburg
Korpset ikke blev benyttet til politimæssige Formaal. Der val' særlig to Betragt
ninger, han anførte i denne Forbindelse udover de almindelige politiske Hensyn,
nemlig dels at han lagde Hovedvægten paa den Del af Schalburg-Korpsets Virk
somhed; der drejede sig om Hvervning af Frivillige til den militære Kamp, dels at
Schalburg-Korpset, dersom det nu blev sat ind som Politiorgan overfor Befolknin
gen, vilde spolere enhver Chance for senere hen - naar de storpolitiske Forhold
og Krigens Gang maatte have ændret sig - at kunne gøre sig Haah om at vinde
Fremgang i sin ideologiske Kamp for Nationalsocialismen.

Efter de Samtaler, jeg dels den 9. Oktober, dels i Gaar den 1. November hal'
haft med Dr. Best om Schalburg-Korpset, føler jeg mig overbevist om, at der ikke '
er nogen Grund til at frygte, at man fra ansvarlig tysk Side vil benytte Schalburg
Folk til politimæssige Formaal. Ethvert Tilfælde, hvor et Medlem af Schalburg
Korpset maatte have optraadt ukorrekt ved at tiltage sig Politimyndighed eller ved
at optræde eksekutivt overfor Befolkningen, bør ligesom hidtil snarest muligt ind
berettes til Udenrigsministeriet, for at Sagen herfra kan blive forelagt Dr. Best,
som stadig er interesseret i at paatale eventuelle Overgreb fra Schalburg-Korpsets
Side.

Den 2. November 1943.

sign. Nils Svenningsen.
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97.
(A. nr. 48, bilag 4.)

DeparterQEintschef Eivind Larsens referat af samtale den 27. december 1943 med Pancke,

(Vedrørende afgr~nsnlng af politiets virksomhed).

Gruppenfiihrer Pancke bavde bedt mig om en Samtale, og jeg tog derfor til
ham i Dag, den 27. December 1943. Pancke indledede med at sige, at han gerne
vilde høre, hvilke Tanker jeg havde gjort mig med Hensyn til det danske Politis
Muligheder for at tilvejebringe Ro og Orden i Befolkningen, idet den senere Tids
Begivenheder bavde foruroliget ham noget. I Forbindelse dermed syntes han at
drage en Skillelinie mellem Sabotag-euroligheder og de almindelige borgerlige For
brydelser, som han erkendte for saa vidt berørte danske Anliggender.

Med Hensyn th det sidste sagde jeg, at det danske Politi i de sidste Uger
havde paagrebet en Række a1 Revolverrøverne, og at jeg ikke havde Grund til at
tro, at det ikke skulde lykkes Politiet at komme disse Foreteelser til Livs.

Vedrørende Sabotagen henviste jeg til, at det danske Politi i Henhold til den
Meddelelse, jeg havde givet Kanstein den 29. August om Morgenen, ikke i den for
løbne Tid havde beskæftiget sig med Opklaringen af disse Sager. Disse Forhold var
han godt klar over og bragte saa Samtalen ind paa de løbende Forhandlinger om
det danske Politis Medvirken hertil. Jeg anførte, at vi efter at have faaet Meddelelse
om den foreløbige Stillingtagen til det af Dr. Mildner fremsatte Forslag havde
haft en Række interne Forhandlinger, og at jeg ventede kort efter Nytaar at
kunne give ham et skriftligt Grundlag for de videre Forhandlinger. Han sagde, at
han havde tænkt en Del over det, og at der, hvis man fulgte de Tanker, der havde
været fremme, jo vilde komme en Række ejendommelige Tilfælde, som man fra
tysk Side næppe kunde affinde sig med. H vis saaledes 2 af Hovedmændene i en
Sabotagegruppe blev fanget af Danskerne og de øvrige mindre belastede af Ty
skerne, vilde man komme til at staa over for det Tilfælde, at Hovedgerningsmæn
dene vilde blive underkastet den mildere Behandling, som var en Følg-e af, at det
danske Politi havde paagrebet dem. Ligeledes vilde man heller ikke fra tysk Side
kunne være tilfreds med, at en Mand, der f. Eks. havde skudt Generalen eller Dr.
Best, meldte sig til det danske Politi og derved unddrog sig de yderste Konsekvenser
af sin Handling. Det vilde derfor være nødvendigt, at der i Aftalen indeholdtes en
Bestemmelse om, at Tyskerne forbeholdt sig i særlig alvorlige Tilfælde at forlange
en Mand udleveret.

Jeg svarede hertil, at ligesaa nødvendigt en saadan Bestemmelse maaske var
fra tysk Side i Overenskomsten, ligesaa nødvendigt var det for os at faa en ganske
bestemt og uangribelig Aftale om, at Danskere, der blev paagrebet af dansk Politi,
forblev i det danske Politis Hænder. I denne Forbindelse nævnede jeg" at jeg troede
forsaavidt kun, det havde teoretisk Interesse at opstille det Tilfælde, at en Mand
som i det af Pancke nævnte Eksempel. straks vilde melde sig til det danske Politi,
idet man vist godt kunde gaa ud fra, at han eller andre i en lignende Situation ikke
turde løbe an paa, at Tyskerne trods alt ikke vilde komme og tage barn. Dette gav
Pancke Anledning til den Bemærkning, at naar en Overenskomst var indgaaet,
skulde den jo holdes. Der havde jo desværre været Tilfælde, hvor man fra tysk Side
havde maattet gaa uden om Overenskomster, naar den absolutte Nødvendighed
forelaa, men han vilde i hvert Tilfælde ikke indgaa nogen Overenskomst, som han
pludselig fra højere Tjenestesteder kunde blive beordret til at sætte til Side. Idet
jeg gentog, at det var en absolut Betingelse for, at man fra dansk Side kunde gen
nemføre Ordningen, for det første at den byggede paa det af mig nævnte Princip,
og for det andet at dette ogsaa fra tysk Side uden Undtagelse vilde blive overholdt,
enedes vi om at udskyde Drøftelserne til efter Nytaar, naar Pancke havde faaet
vort Forhandlingsgrundlag.
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Under Samtalen kom Pancke ind paa de afsagte Dødsdomme, som han bekla
gede, idet han sagde, at man ikke maatte tro, at Dødsdomme var noget, Tyskerne
uden videre »skrev ude, men det havde været nødvendigt af generalpræventive
Grunde. Jeg gav som min' Opfattelse Udtryk for, at Dødsdomme ikke .paa længere
Sigt vilde virke generalpræventivt, men tværtimod kalde nye Kræfter frem i Kam
pen. Pancke kunde ikke ganske tiltræde det og sagde, at det netop skulde være en
Advarsel til Lærere og Forældre, for at de kunde paavirke de unge; navnlig For
ældre naar de lagde Mærke til, at deres Sønner stak Hovederne sammen med andre
og gik ud om Natten. J eg spurgte i den Forbindelse, om der forelaa nogen Bear
bejdelse af Materialet, saa man kunde se, hvor mange af de unge Sabotører der
havde Bopæl hos deres Forældre, idet jeg paa Forhaand maatte tro, at dette kun '
meget sjældent var Tilfældet. Pancke havde ikke noget Overblik derover.

I Forbindelse hermed nævnede jeg Spørgsmaalet om Transporterne til Tysk
land, idet jeg anførte, at disse Dispositioner i vore øjne var meget skæbnesvangre,
dels fordi vi stadig uden Kendskab til Grundlaget for Udsendelsen ikke kunde være
af den Opfattelse, at Udsendelsen havde en rimelig Relation til, hvad de paagæl
dende maaske havde gjort, og dels fordi det stred mod den almindelige Retsbevidst
hed paa en saa afgørende Maade, at det ikke kunde undgaa med Rette at vække
den største Forbitrelse i Befolkningen. Hertil svarede Pancke, at dette ogsaa var

• sket af generalpræventive Grunde, og at det jo ikke var Meningen, at de paagæl
dende skulde anbringes sammen med Forbrydere. Jeg gentog heroverfor, at jeg
heller ikke her mente, at disse Skridt havde nogen væsentlig generalpræventiv
Virkning, men kun var egnede til yderligøre at uddybe Vanskelighederne. Idet jeg
henviste til, hvad jeg iøvrigt tidligere havde sagt til Mildner om, at jeg maatte finde
det af den største Betydning, at de Folk, der dengang var sendt til Tyskland, blev
sendt tilbage, sagde jeg meget indtrængende til Pancke, at han burde tage det under
den alvorligste Overvejelse ikke alene ikke fremtidig at sende flere afsted, men ogsaa
at foranledige, at de i Mellemtiden borttransporterede blev ført tilbage til Danmark.
Jeg henviste i denne Forbindelse til, at de paagældende - der ifølge en Bemærk
ning fra Panckes Side kun skulde »ausgeschaltes« - da saa lige saa godt kunde
have Ophold her i Danmark. Jeg fojede endvidere til, at det, hvis Samarbejdet med
det danske Politi nu gik i Orden, vilde være af den største Betydning, at man ud
adtil kunde vise, at man fra tysk Side vilde revidere de Fremgangsmaader, man
hidtil havde anvendt.

Mine Udtalelser gjorde tilsyneladende Indtryk paa Pancke, der sagde, at
det i sig selv ikke var saa stor en Ting at fore disse Folk tilbage, og han lovede at
overveje det, idet han dog bad mig betragte hans Udtalelser som fortrolige foreløbig.

Elvind Larsen.

,
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98.

Rigspolitichefens skrivelse af 3. januar 1944.

Efter den 29. August 1943 har det danske Politis Linie været den bl. a. at
afvise Behandling af Sabotagesager med Undtagelse af Ge!rningsstedsbeskrivelse,
Afspærringsforanstaltninger, Paagribelse paa fersk Gerning m. v. Paa dette Grund
lag forhandledes der i sin Tid med Præsident Kanstein, og der blev udarbejdet et
foreløbigt Udkast, som det danske Politi i sin Helhed utvivlsomt vilde have kunnet
tiltræde, ligesom Dr. Kanstein erklærede, at man fra tysk Side var indstillet paa
at acceptere Udkastet.

Imidlertid fremkom Departementschef Eivind Larse-n ved et Møde i Justits
ministeriet den 19. Oktober 1943 med Repræsentanter for det danske Politi repræ
senterende Rigspolitichefens Embede, Politidirektøren, Politimesterforeningen, Po
likommissærforeningen, Dansk Politiforbund og Dansk Kriminalpolitiforening med
den Meddelelse, at den nye Leder af det tyske Sikkerhedspoliti, Dr. Mildner, havde
anmodet Departementschefen om at undersøge Mulighederne for, om det danske Po
liti paa visse nærmere fastsatte Vilkaar var villig til at overtage Behandlingen af
8a.botagesagerne, saaledes at de tyske Myndigheder alene forbeholdt sig en »Akten
einsicht« samt forbeholdt sig Ret til sideløbende med det danske Politi at foretage
de Efterforskningsskridt og Undersøgelser, som det vilde. Herefter skulde de Perso
ner, der anholdtes af det danske Politi, forblive under dansk Jurisdiktion saavel
med Hensyn til Undersøgelse som Domsafsigelse og Strafafsoning, medens de, der
anholdtes af tysk Politi, skulde behandles ved de tyske Krigsretter.

Som Grund for sin Anmodning skal Dr, Mildner have oplyst, at det vilde
være ham usympatisk, om det tyske Politi i Danmark skulde indføre saadanne ter
roristiske Metoder overfor den danske Befolkning (Gidsler, Deportationer, Koncen
trationslejr m. m.), som havde fundet Anvendelse i Polen og Czekoslovakiet, og
Departementschef Eivind Larsen udtalte, at han ikke ansaa det for usandsynligt, at
et Nej fra dansk Side vilde indebære den Mulighed, at en tysk Aktion mod Befolk
ningen ikke vilde kunne undgaas, samt at det danske Politi helt vilde blive sat ud
af Spillet.

Stillet overfor disse tvingende Konsekvenser, der iøvrigt ikke senere ses gen
taget fra tysk Side, og hvis Nytte og Nødvendighed - særlig med Henblik paa den
forventede hele eller delvise Ophævelse af det danske Politi - man ikke ganske
fatter, men som man efter Departementschefens Udtalelse maatte anse for særdeles
nærliggende, mente ovennævnte Repræsentanter fOT det danske Politi ikke at burde
sidde den tyske Anmodning overhørig, men fremhævede, at det vilde være af Betyd
ning at vide, hvilken Stilling de politisk ansvarlige Myndigheder i Danmark indtog
til Spørgsmaalet, og efter at det herom var blevet oplyst, at disse Myndigheder fOT
Befolkningens og Landets Skyld mente, at man burde indgaa paa det tyske Ønske,
var Politiets ovennævnte Repræsentanter for deres Vedkommende gaaet med til
Forslaget, som man derefter maatte gaa ud fra i Princippet blev tiltraadt af de
højeste tyske Myndigheder i Berlin.

Efter at Udkastet - eller rettere et Memorandum herom - var kommet til
bage fra Berlin, har Sagen paany været drøftet i Justitsministeriet med Politiets
Repræsentanter, og det blev herunder fra Politiets Side fremhævet, at efter de i No
vember og December Maaned 1943 indhøstede Erfaringer om det tyske Politis
Fremfærd her i Landet, hvorved der netop anvendtes Massearrestationer, Deporta
tioner, Koncentrationslejr og i en Del Tilfælde Gidseltagning, var Politiets Betæn-
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keligheder blevet endnu stærkere, idet den Beskyttelse for Befolkningen, som man
haabede at opnaa ved en Overenskomst som den omhandlede i væsentlig Grad var
bortelimineret.

Efter fornyet Orientering hos og Forhandling med en Repræsentation af le
dende Rigsdagsmedlemmer har Politiets Repræsentanter dog omend med de største
Betænkeligheder, jfr. nedenfor, indvilliget i, at Politiet overtager Behandlingen af
Sabotagesager, saaledes som nærmere fastsat i Overenskomsten, forsaavidt de i
denne Overenskomst iøvrigt anførte Bestemmelser ogsaa blev tiltraadt af de tyske
Myndigheder.

Man ønsker til yderligere Begrundelse af Politiets Indstilling at understrege,
at alene Hensynet til den danske Befolkning saavel under dens Vilkaar i Dag som
særlig ved Krigens Afslutning har været Bevæggrunden til at gaa ind paa det tyske
Ønske, idet det danske Politi i de Aar, der er gaaet, har haft og stadig har en be
tydelig Mission at opfylde overfor Befolkningen som dennes Hjælper åg Beskytter,
og det gælder ikke mindst ved Krigens Ophør, hvor Manglen paa et bestaaende
dansk Politikorps vil kunne indebære skæbnesvangre Følger for Landet og dets
Befolkning. .

Det skal dog fremhæves, at det maa være en absolut Betingelse, at Overens
komsten i alle dens Ord og Punkter overholdes fra tysk Side, saaledes at ikke alene
de af dansk Politi anholdte forbliver .under dansk Jurisdiktion, dømmes ved danske
Domstole efter nugældende dansk Ret 'Og hensættes til Afsoning i danske Fængsler,
men ogsaa, at det tyske Politi bortset fra den tilsikrede "Akteneinsichtc ikke paa
nogen Maade skal kunne indblande sig i den danske Efterforskning.

Det danske Politi maa i Tilfælde af, at Overenskomsten ikke overholdes fra
tysk Side, anse det danske Politis Pligter efter Overenskomsten for bortfaldet, og
man regner bestemt med, at Justitsministeriet vil tilkendegive dette gennem Uden
rigsministeriet for de tyske Myndigheder og ligeledes tilkendegive dette for de dan-
ske Politimyndigheder. .

Endelig maa der fra dansk Politis Side peges paa det ønskelige i, at der i
de Tilfælde , hvor Personer, der er anholdt af danske Myndigheder, efter den 29,
August 1943 mod dansk Protest er overgaaet til tysk Jurisdiktion, sker en Tilba
geførelse til videre dansk Foranstaltning i videst muligt Omfang,

København, den 3. Januar 1944.

Paa det danske Politis Vegne

K. Begtrup-Hansen,

cst . Rigspolitichef.
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99.
(A. nr. 48, bilag 12.)

Skrivelse af 5. januar 1944 fra SS-Gruppenfiihrer Pancke til rigspolitichefen. (Vedrørende
dansk-tyske udryknlngskommandoer).

DER HOHERE SS- UND POLIZEIFOHRER
IN DANEMARK

Der Befeblshaber der Ordnungspolizei

Kopenhagen, den 5. Januar 1944.

An den Reichspolizeichej in Kopenhagen, Politigaarden.
Betr.: Einrichtung gemischter Oberfallkommandos in Kopenhagen.

Um das Einschreiten der dånisehen Polizei gegeniiber deutschen Uniform
trågern erfolgreicher zu gestalten, ist die Einrichtung von (zunåchst zwei) "Ober
fallkommandos notwendig geworden.

Die Kommandos werden aus je 1 Feldgendarmen, 1 Unterfiihrer der deut
schen Wehrmacht, 1 Unterfiibrer der deutschen Polizei sowie 2 Unterfiihrern der
dånisehen Ordnungspolizei gebildet.

Die Einrichtung und Organisation, Unterbringung des Kommandos, Gestel
Iung von Kraftwagen usw. erfolgt durch die deutsche Ordnungspolizei im Einver
nehmen mit dem H6heren Wehrmachtskommando. Die dånisehen Polizeibeamten
werden gesondert untergebracht und haben, wie die iibrigen Angeh6rigen der Ilher
fallkommandos, 24-stiindigen Dienst im tågliehen Wechsel zu versehen. Fiir 2 Uber
fallkommandos sind daher je 4 Polizeibeamte erforderlich.

Unter Beriicksichtigung dessen, dass die Aufstellung der Dberfallkommandos
dringend notwendig ist und die dånische Polizei rlurch diese Einrichtung weitge
hen dst entlastet wird, bitte ich, die Kommandierung von 8 geeigneten dånisehen
Polizeibeamten baldigst zu veranIassen und mir entsprechende Mitteilung zukom
men lassen zu wollen.

Auf die Riicksprachen zwischen dem dånisehen Verbindungsoffizier und
dem Chef des Stabes heim BefeWshaber der Ordnungspolizei in Dånemark am 3.
und 4.1.44 weise ich hierbel hin.

Der Hohere SS- und Polizeifiihrer in Dånemark

Pancke,
~S.GruppenfiJhrer und Generalleutnant der Pollzel.

6 7
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99 a.

Oversættelse.

DEN HØJERE SS- OG POLl'rIFØRER I DANMARK
Den øverstbefalende for Ordenspolitiet.

København, den 5. Januar 1944.

Ti'l Rigspolitichefen- i København, Politigaarden.

Ang.: Oprettelse af blandede Udrykningskommandoer i København.

For at give det danske Politis Indskriden overfor Personer i tysk Uniform
en mere effektiv Form er det blevet nødvendigt at oprette (foreløbig 2) Udryk
ningskommandoer.

Hver af Kommandoerne bestaar af 1 Feltgendarm, 1 Underfører i den tyske
Værnemagt, 1 Underfører i det tyske Politi, samt 2 Underførere i det danske Or
denspoliti.

Oprettelsen og Organisationen, Indkvarteringen af Kommandoen, Tilvejebringel
sen af Biler osv. foretages af det tyske Ordenspoliti i Samraad med den Højere
Værnemagtskommando. De danske Politimænd skal indkvarteres for sig og skal lige
som de andre Medlemmer af Udrykningskommandoerne gøre Tjeneste 24 Timer ad
Gangen, idet de skifter dagligt. Til hver af de to Udrykningskommandoer kræves
der derfor 4 Politimænd. ~

Under Hensyn til, at Etableringen af Udrykningskommandoerne er paatræn
gende nødvendig, og at det danske Politi ved denne Institution i videst mulige Om
fang bliver aflastet, anmoder jeg om, at man snarest muligt vil foranledige 8 der
til egnede danske Politimænd udkommanderet 'Og lade mig tilflyde Meddelelse
huom. .

Jeg henviser i saa Henseende til de Konferencer, som den 3. og 4. 1. 44. har
fundet Sted mellem den danske Forbindelsesofficer 'Og Chefen for Staben hos den
Øverstbefalende for Ordenspolitiet i Danmark.

Den Højere SS- og Politifører i Danmark

Panc:ke,
SS-Gruppefører og Generalleutnant i Politiet.
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100.
- (A. nr. 48, bilag 11.)

Rigspolitichefens cirkulæreskrivelse af 20. januar 1944. (Vedrdrende oprettelse af dansk
tyske udrykningskommandoer I Storkøbenhavn.

RIGSPOLITICHEFEN
Politigaarden

København, den 20. Januar 1944.

Til samtlige Politimestre .

Til Underretning for d'Herrer Politimestre meddeles herved, at der fra den
16. Januar 1944 er oprettet to dansk-tyske Udrykningskommandoer, hvis Omraade
omfatter Stor-København, og om hvis Benyttelse Politidirektoren i København
under den 17. Januar 1944 har udsendt følgende Dagsbefaling:

»Fra og med Søndag den 16. Januar 1944 Kl. 12.30 er der i Gernersgades
Kaserne stationeret to dansk-tyske Udrykningskommandoer, der hver bestaar af:

3 Ordenpolitimænd af Københavns Politi,
1 tysk Ordenspolitimand,
2 tyske Feldgendarmer.

Begge Udrykningskommandoer er motoriseret ved Foranstaltning af Køben
havns Politi og benytter indtil videre Udrykningsvognene K. 8902 og K. 8903, der
nu begge er forsynet med Radioanlæg.

Udrykningskommandoernes Omraade er Storkøbenhavn, d.v.s. København,
Frederiksberg Birk, Københavns Amts nordre Birk og Københavns Amts søndre
med Amager Birk med Undtagelse af Kastrup Flyveplads og Værløse Flyveplads.

De dansk-tyske Udrykningskommandoer skal kaldes af det danske Politi i
alle Tilfælde, hvor Medlemmer af den tyske Værnemagt, andre militære eller civile
Myndigheder eller tyske Statsborgere er Deltagere i mindre Politiuordener, men
skal ikke kaldes i Tilfælde af Sabotage eller Forsøg herpaa.

Begge Udrykningskommandoer paa Gernergades Kaserne kaldes over Cen
tral 18.000 af saavel tyske som danske Myndigheder. Telefonnumret bliver ikke of
fentliggjort over for den danske Befolkning.

, I Forbindelse med Central 18.000 er der hos den vagthavende Delingsfører
i Københavns Politis Udrykningstjeneste installeret et Ekstraapparat, der ringer
samtidig med Hovedapparatet paa Gernersgades Kaserne.

Hver Gang Central 18.000 kaldes, skal den vagthavende Delingsfører i Ud
rykningstjenesten paa Politigaarden tage Telefonen og høre og nedskrive den Mel
ding, der afgives til de dansk-tyske Udrykningskommandoer paa Gernersgades
Kaserne.

For at undgaa Misforstaaelse skal han lade være med at sige noget.
løvrigt er der etableret en direkte Telefonforbindelse mellem Udrykningstje

nesten paa Politigaarden og Gernersgades Kaserne, og over denne Telefonledning
skal Udrykningstjenesten paa Politigaarden underrette Telefonvagten paa Gerners
gades Kaserne, hvis den vagthavende Delingsfører selv skønner det nødvendigt
eller senere faar Ordre til at rykke ud i Anledning af en Melding, der er modtaget
paa Central 18.000.
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Den vagthavende Politikommissær i Københavns Politi og den vagthavende
Politiassistent paa den Politistation inden for Storkøbenhavn, til hvis Kreds et af de
dansk-tyske Udrykningskommandoer er rykket ud, skal straks underrettes af Ud
rykningstjenesten paa Politigaarden, med mindre Opkaldet til Central 18.000 er
foretaget af ham selv.

Danske anholdte skal af de dansk-tyske Udrykningskommandoer afleveres
paa nærmeste 'danske Politistation.

Den tidligere Ordning vedrørende Tilkaldelse af det tyske Feltgendarmeri
over Station 3 bortfalder fra ovennævnte 'I'idspunkt«.

Begtrup-Hansen,
est,

M. Laursen,
Vlcepolitilnspeklor.
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101.
(A. nr. 48, bilag 18.)

Rigspolitichefens cirkulære af 2. februar 1944. (Vedrørende oprettelse af en ny afdeling
til at tage sig af politiske drab og drabsforsøg).

RIGSPOLITICHEFEN
Politigaarden

København, den 2. Februar 1944.

Fortroligt.

Til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre.
Den seneste Tid har udvist en meget alvorlig Stigning i Antallet af politiske

Drab og Drabsforsøg.
Gerningsmændene til denne ekstraordinære Kriminalitet vil formentlig kunne

henføres til begrænsede Personkredse.
Den ret ensartede Fremgangsmaade synes at bestyrke denne Opfattelse.
Da Opklaring af saavel allerede begaaede som eventuelle fremtidige Drab

og Drabsforsøg af fornævnte Art bedst vil kunne hindre eller dog begrænse denne
specielle Kriminalitet maa disse Forbrydelser paa den mest effektive Maade søges
opklaret.

Med Hensyn til Behandlingen af disse Sager fastsættes derfor efter For
handling med Justitsministeriet, Statsadvokaten for særlige Anliggender, Politi
direktøren i København og Formanden for Foreningen af Politimestre i Danmark
følgende særlige Ordning, der dog skal betragtes som en midlertidig intern Ordning:

Om alle Drab og Drabsforsøg udenfor København og de storkøbenhavnske
Birker, der kan antages at have politisk Motiv, afgives der, samtidig med at vedkom
mende Kreds' Politipersonale omgaaende rykker ud og paabegynder Undersøgelsen,
omgåaende telefonisk eller over Fjernskrivenettet Melding til Rigspolitichefen med
Oplysning om Forbrydelsens nærmere Omstændigheder.

Telefoniske Meldinger afgives Hverdage i Kontortiden til Central 1448,
Lokal 451 (Rejseafdelingen), og Hverdage udenfor Kontortiden samt Søn- og Hellig
dage til Central 1448, Lokal 378.

Meldinger over Fjernskrivenettet afgives til Rigsregistraturen.
Kredsens Personales Undersøgelse skal fortsættes, indtil det eventuelt er klart.

at Sagen efter Praksis ikke skal behandles af dansk Politi.
Fra Rejseafdelingen eller efter Omstændighederne fra andre Politikredse vil

der, naar de fornævnte Meldinger indløber, ved Foranstaltning herfra i videst
muligt Omfang bliver ydet kriminalpolitimæssig Assistance til de lokale Politi
styrker, ogsaa til de større Politikredse, der selv normalt skulde kunne sætte for
nøden slagkraftig Styrke ind.

Det er endvidere ubetinget paakrævet. at der altid straks direkte rekvireres
teknisk Assistance, hvilket Vest for Storebælt sker hos vedkommende tekniske
Distriktsafdeling, øst for Storebælt sker hos Teknisk Afdeling her, og eventuelt
Centralbureauet for Identifikation.

Vicepolitiinspektør Himmelstrup, der igen vil blive knyttet her til Embedet,
har derhos faaet overdraget den særlige Opgave gennem det fra Rejseafdelingen
eller andet Sted fra udsendte Assistancepersonale eller ved direkte Kontakt med
de respektive Politikredse at holde nøje Føling med de enkelte Drabssager, disses
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Behandling og særlige Omstændigheder for derved for hele Landets Vedkommende
udenfor Storkøbenhavn at kunne sammenholde det under Undersøgelserne frem
komne og derved eventuelt befordre Forbrydelsernes Opklaring.

Vicepolitiinspektøren vil nøje samarbejde med Københavns Opdagelsespoliti,
der efter Aftale med og Henstilling fra de storkøbenhavnske Jurisdiktionschefer
af Hensyn til disse Forbrydelsers særlige Karakter og Politikredsenes Mangel paa
tilstrækkelig Personale indtil videre i hele Storkøbenhavn under Tilkaldelse af
teknisk Assistance i Overensstemmelse med foranstaaende vil overtage den politi
mæssige Behandling af de der forekommende Forbrydelser af nævnte Art.

Birkørnes Politipersonale rykker dog selv straks omgaaende ud til Gernings
stedet og paabegynder iøvrigt Undersøgelsen, indtil den overtages af Københavns
Opdagelsespolitis Personale. .

Det tilføjes som en Selvfølge, at der ved foranstaaende ikke gøres noget
Indgreb i den lokale Politichefs Paatalemyndighed eller i Jurisdiktionsinddelingen,
og at den lokåle Politichef stedse vil være at holde il. jour med, hvad der herfra
maatte blive foretaget eller oplyst.

For saa vidt der i disse Sager skal ske Henvendelse til de tyske Myndig
neder, sker dette ved Foranstaltning af Statsadvokaten for særlige Anliggender.

Dusørudlovning for at befordre disse Sag-ers Opklaring maa ikke ske, med
mindre der forud er forhandlet derom med Rigspolitichefen.

Den foran fastsatte særlige Ordning ønskes ikke gjort til Genstand for Om
tale i Pressen.

Politifuldmægtige, Stationsledere, disses Stedfortrædere og andre, der gøres
bekendt med Indholdet af nærværende Cirkulæreskrivelse, bedes derfor nøje in
strueret om Ordningens fortrolige Karakter.

Begtrup-Hansen,
cst.

F. von Magius,
Politiinspektør.
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102.
(A. nr. 48, bilag 19.)

Cirkulæreskrivelse af 22. februar 1944 fra statsadvokaten for særlige anliggender. (Meldin
ger om begåede sabotagehandlinger vest for Storebælt afgives fremtidig til ordenspoliti

kommandoen I Aarhus).

STATSADVOKATEN
FOR SÆRLIGE ANLIGGENDER

Politigaard en

KØbenhavn, den 22. Februar 1944.

Til Politimesteren i .

Under Henvisning til min fortrolige. Cirkulæreskrivelse af 12. Marts 1943
angaaende Oprettelsen af et Afdelingskontor i Aarhus til Bekæmpelse af Sabotage
under Ledelse af Vicepolitiinspektør Himmelstrup skal jeg meddele, at Meldinger
om begaaede Sabotagehandlinger, efter at Vicepolitiinspektør Himmelstrup nu i
Henhold til Rigspolitichefens Cirkulæreskrivelse af 3. Februar 1944 har overtaget
Ledelsen af Undersøgelserne i politiske Drabssager udenfor København, vil være
at afgive til Ordenspolitikommandoen i Aarhus samt nærmeste tyske Sikkerheds
politiafdeling.

Rapporterne vedrørende den af det danske Politi foretagne Gerningssteds
undersøgelse bedes indsendt hertil tilligemed en Genpart, medens en Genpart bedes
tilstillet det tyske Sikkerhedspoliti direkte.

Troels Hoff,
eat,
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103.
(A. nr. 48, bilag 13.)

Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 31. marts 1944. (Vedrørende politiets forholden over
for militærpersoner fra lande, der befinder sig I krig med Tyskland).

JUSTITSMINISTERIET

KØbenhavn, den 31. Marts 1944.

Oirkulæresk rivelse til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre .

I Cirkulæreskrivelser af 18. August 1942 og 13. August 1943 har Justits
ministeriet givet Regler om Politiets Forholden over for Militærpersoner fra Lande,
der befinder sig i Krig med Tyskland, og som paagribes af Politiet eller paa anden
Maade kommer i dettes Varetægt, herunder særlig Flyvere fra nedskudte eller nød
landede Luftfartøjer.

Efter de siden disse Cirkulæreskrivelsers Udsendelse indtraadte ændrede
Forhold paahviler der ikke længer Politiet Pligt til at udfolde nogen selvstændig
Virksomhed for at tage saadanne fremmede Militærpersoner i Forvaring. Politiet
bør derfor aldrig selv foretage eller medvirke til Eftersøgning af fremmede Militær
personer, saafremt det ikke tilsiges af humanitære Grunde, f. Eks. hvis det maa a.n
tages, at der har fnndet Udspring Sted over Vandet, eller hvis der er Anledning
til at tro, at de paagældende kan befinde sig i hjælpeløs Tilstand.

Derimod vil der som hidtil være at give den tyske Værnemagt omgaaende
Underretning, na ar fremmede Militærpersoner kommer i Politiets Varetægt, f. Eks.
ved, at de indkommer som Skibbrudne, eller naar det danske Politi kommer først
til Stede ved nedskudte eller nødlandede Luftfartøjer. Afhentes de paagældende,
efter at Underretning er givet den tyske Værnemagt, ikke af denne, vil de eventuelt
ved Politiets Foranstaltning kunne overgives til det nærmeste tyske militære Tje
nestested. - Ogsaa naar der fra Befolkningen til Politiet indgaar Meddelelse om,
at fremmede Militærpersoner under de ovennævnte Omstændigheder befinder sig
her i Landet, eller Politiet iøvrigt faar Kundskab herom, maa det nærmeste tyske
Tjenestested som hidtil omgaaende underrettes, og de Personer, fra hvem Meddel
elsen modtages, bør ikke henvises til selv at give Meddelelse til den tyske Værne
magt. Modtages Meddelelse om, at de paagældende Militærpersoner ønsker at over
give sig som Krigsfanger, kan de afhentes af Politiet og transporteres til nærmeste
tyske Tjenestested ved Politiets Foranstaltning.

De paagældende Bestemmelser om Politiets Forhold overfor Militærpersoner
fra Lande, der befinder sig i Krig med Tyskland, kommer ikke til Anvendelse, saa
fremt saadanne Militærpersoners Nærværelse maa antages at skyldes planmæssige
Operationer her i Landet, jfr. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 10. Juli 1943.
I saadant Tilfælde paahviler der ikke Politiet nogen Virksomhed udover, hvad der
maatte følge af nævnte Cirkulæreskrivelse.

Eivind Larsen.

Her{elt .
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104.
(A. nr. 46, bilag 11.)

Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 20. juni 1940 til politimestrene angående indberet
ning til den stedlige tyske kommandant om iagttagelse af ikke-tyske Ilyvemasklner, miner,

undervandsbåde m. v.

JU S TIT S MI NI S T E RIE T

KØbenhavn, den 20. Juni 1940.

Paa dertil given Anledning skal man anmode d'Herrer om, at De, saa
fremt De maatte "ære kommet til Kundskab om Iagttagelse af ikke-tyske
Flyvemaskiner, Miner, Undervandsbaade m. v. eller lignende Forhold, snarest
giver den stedlige tyske Kommandant Underretning herom.

Om alle saadanne Meddelelser til den stedlige tyske Kommandant af
gives samtidig Indberetning til Statsadvokat Harald Petersen, Politigaarden,
København.

Unmack Larsen.

Her{elt.
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105.
(A. nr. 46, hilag 15.)

Skrivelse af 26. juni 1940 fra Berlin til Kanstein vedrørende kommunistisk bevægelse i Koge.

Berlin SW 11, den 26. Juni 1940.

An den
Beauftragten fur die innere Verwaltung beim Bevollmåchtigten des
Reiches Oberfiihrer

Kanstein

iiher die Kurierabfertigung des Auswårtigen Amtes.
Betrijjt: Kommunistische Bewegung in Koege/Dånemark.
Bezug: Ohne.

Hier wurde mitgeteilt, dass in der Stadt Koege/Dånemark die kommu
nistische Partei besonders stark ist. Nach Abriicken der deutschen Wehr
macht aus der Stadt wurde von kommunistiseher Seite das Gerucht ver
breitet, dass die Zuriickziehung der Truppen auf Grund eines Ultimatums
von Stalin an den Fuhrer erfolgte, in dem die Zuriickziehung der deutschen
Truppen aus Dånemark verlangt wurde. Nach dem Abzug der deutschen
Truppen aus Koege, solI die Deutschfeindlichkeit unt.er den Kommunisten he
sonders krasse Formen angenommen hahen. So soll es zwischen den Kommu
nisten und den deutschfreundlich eingestellten Kreisen håufig zu Schlåge
reien gekommen sein.

Einzelheiten uber diesen Sachverhalt sollen bei dem Koege wohnhaften
deutschfreundlichen Gastwirt Hansen zu erfahren sein.

Im Auftrage

gez. Vogt.

Beglaubigt:
• Kanzleiangestel1te.
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105a.

Oversættelse.

Berlin, SYV 11, den 26. Juni 1940.

Til
den Befuldmægtigede for den indre Forvaltning hos Rigets Befuldmæg
tigede, Oberfiihrer

Kanstein.
i København.

via Udenrigsministeriets Kurerpost.
Ang.: Kommunistisk Bevægelse l Køge/Danmark,
Henvisning: Ingen.

Det blev meddelt her, at det kommunistiske Parti i Byen Køge/Danmark
er særlig stærkt. Efter Afmarchen af den tyske Værnemagt fra Byen blev der
fra kommunistisk Side ud spredt det Rygte, at Tilbagetrækningen skete paa
Grundlag af et Ultimatum fra Stalin til Føreren, i hvilket Ultimatum det val'
forlangt, at de tyske Tropper skulde trækkes tilbage fra Danmark. Efter at de
"tyske Tropper havde rømmet Køge, skal Tyskfjendtlighede.n blandt Kommuni
sterne have taget særlig krass,e Former. Saaledes skal det hyppigt være kom
met til Slagsmaal mellem Kommunisterne og de tyskvenligt indstillede Kredse.

Enkeltheder om denne Sagens Sammenhæng skal kunne faas hos den i
Køge boende tyskvenlige Gæstgiver Hansen.

E. B.
sign. Vogt.

Bekræftet:
Fuldmægtig.
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106.
(A. nr. 46, bilag 16.)

Skrivelse af 28. juni 1940 fra Relchsslcherheltshauptamt I Berlin vedrørende en tyskfjendtlIg
organisation ,,38,8« i København.

REICHSSICHERHEITSHAUPTAMT

Berlin, den 28. Juni 1940.

An den Beauiiraqten jiir die innere Venvaltung beim Bevollmachtig
ten des Deutschen Reiches in Diinemark - Oberjiihrer Regierungs
vicepriisident Kanstein, Kopenhagen.

Betrijjt: Deutschjeindliche Organisation ~38,8( in Kopenhaqen .
Vorgang: Olme.

Hier wurde mitgeteilt, dass in der bezeichneten Organisation ein gewis
ser Harald Nielsen, wohnhaft in Kopenhagen, Griffenfeldsgade 50, III, als
Funktionær eine wichtige Rolle spielt. Er ist Kassierer in der Organisa tion
und leitet gleichzeitig die Abteilung, die aus Deutsehland kommende Naehrich
ten verbreitet. Sein Biiro hat er in dem Hause der Zeitung Arbejderbladet.

Wåhrend des spanisehen Btirgerkrieges hat er fur Rotspanien Freiwil
lige geworben. Noch bis vor kurzer Zeit soll er mit sehwedisehen Kommunisten
in engel' Verbindung gestanden haben. Bis Anfang April ds. .T.s hat er die
AIZ. in Kopenhagen vertrieben. Fruher war er der teehnisehe Leiter der Ar
beiterwehr in Kopenhagen.

Ich gebe hiervon Kenntnis.
Navn.
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Oversættelse.

REICHSSICHERHEITSHAUPTAM'!'

Berlin, den 28. Juni 1940.

Til den BefU'ldmægtigede for den indre Forvaltning hos den Befuld
mægtigede for det Tyske Rige i Danmark, Oberfiihrer, Regierungs
vizepriisideni Kanstein, København.

Ang.: Tyskfjendt~ig Organisation .,38,8« i København.
Henvisning: Ingen.

Det blev meddelt her, at en vis Harald Nielsen , boende i København,
Griffenfeldsgade 50, III, skal spille en vigtig Rolle som Funktionær i den
nævnte Organisation. Han er Kasserer i Organisationen og leder samtidig den
Afdeling, der udspreder Efterretninger, som kommer fra Tyskland. Sit Kontor
har han i Avisen sArbeiderbladetes Hus.

Under den spanske Borgerkrig har han hvervet frivillige til det røde
Spanien. Endnu til for nylig skal han have staaet i nøje Forbindelse med
svenske Kommunister. Incltil Begyndelsen af April d. A. har han forhandlet
AIZ. i København. Tidligere var han teknisk Leder af Arbejderværnet i Kø
benhavn.

Jeg meddeler det herved.
Navn.
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107.
(A. nr. 46, bilag 12.)

Skrivelse af 30. august 1940 fra AbwehrstelIe med anmodning om, at politimestrene må blive
anmodet om til AbwehrstelIe at melde iagttagelser vedrørende lyssignaler. nedkastning af

pakker m. v. fra flyvemaskiner.

ABWEHRSTELLE BEIM BEFEHLSHABER DER
DEUTSCHEN TRUPPEN IN DaNEMARK

Ast. B. Nr. 2616/40 III C 1 Geh.

Kopenhagen, den 30. August 1940.

An

GEHEIM.

den Staatsadvokaten fi.i.r Kopenhagen,
Herrn Oberstaatsanwalt Eivind Larsen,

Kopenhagen.
Politigaarden.

Beirijjt: Verdåchtige Beobachtungen beim Einflug feindlicher Flieger.
Vorgang: - Olme - .

Es ist in der letzten Zeit in verschiedenen Teilen des Grossdeutschen
Reiches beobachtet worden, dass englische Flugzeuge mit Fallschirmen Paketo
und åhnliches abgeworfen haben.

Fernar ist nach durchaus zuverlåssiger Quelle bekannt geworden, dass
der englische Nachrichtendienst mit allen Mitteln Agenten auf illagalen Wege
nach Deutschland zu bringen versucht. Es ist deshalb auch damit zu rechnen,
dass der englische Nachrichtendienst bei seinen Einfliigen' nach Dånemark
Agenten mit Fallschirmen absetzt.

Verschiedentlich haben kurz nach Fliegerangriffen angebliche Soldaten
bei Privatpersonen unter einen Vorwand Einlass begehrt. Personen, die vor
geben, Beauftragte einer deutschen Bøhorde zu sein, entstandene Schådsn Zll

besichtigen usw. In den meisten Fallen konnten diese Personen nicht fest
gestelIt werden, weil sie vor Eintreffen der Polizei wieder verschwunden
waren.

Die in letzter Zeit beobachteten verdåchtigen Lichtsignale bei Anwesen
heit feindlicher Flieger gewinnen in diesel' Verbindung an Bedeutung, und
Abwehrstelle Kopenhagen bittet daher, von dort aus mit alleu Mitteln diese
verdåchtigen Lichtsignale zu klåren,

Ferrier bittet Abwehrstelle Kopenhagen, an såmtliche Polizeimeister in
den einzelnen Polizeidistrikten des Konigreichs Dånemark sofort Mitteilung
dahingehend ergehen zu lassen, dass Posten, Wachen und Streifen wåhrend
des Fliegeralarms auf solche Lichtsignale, den Abwurf von Fallschirmen
Paketen und sonstigen Gegenstånden zu achten und etwaige Beobachtunge~
sofort direkt an Abwehrstelle Kopenhagen zu melden haben.

Verdåchtige Personen sind sofort festzunehmen und in jedem Falle
safort Abwehrstelle Kapenhagen zu benachrichtigen.

Navn.
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107a.

Oversættelse.

ABWEHRSTELLE HOS DEN ØVERSTBEFALENDE
FOR DE TYSKE TROPPER I DANMARK

Aet B. Nr. 2616/40 III C 1 Geh.

København, den 30. AugU8t 1940.

Hemmeligt.

Til
Statsadvokaten for København,
Hr.Overstatsadvokat Eivind Larsen,

København,
Politigaarden.

Ang.: Mistænkelige Iagttagelser ved Indflyvning af fjendtlige F1yvere.
Henvisning: Ingen.

Det er i den sidste Tid i forskellige Dele af det Stortyske Rige blevet ob
serveret, at engelske Flyvemaskiner har kastet Pakker og lignende ned med
Faldskærme.

Endvidere er det efter absolut paalidelig Kilde blevet bekendt, at den
engelske Efterretningstjeneste ved alle Midler prøver paa at bringe Agenter
ad illegal Vej til Tyskland. Man maa derfor ogsaa regne med, at den engelske
Efterretningstjeneste paa sine Indflyvninger til Danmark landsætter Agenter
med Faldskærme.

Ved forskellige Lejligheder har kort efter Flyverangreb Personer, der
angaves at være Soldater, under et Paaskud begæret at blive lukket ind hos
Privatpersoner. Personer, der foregiver at være bemyndiget af en tysk Myn
dighed til at besigtige opstaaede Skader o. s. v. I de fleste Tilfælde kunde disse
Personer ikke identificeres, eftersom de igen var forsvundet, inden Politiet kom
til Stede.

De i den sidste Tid observerede mistænkelige Lyssignaler, naar fjendt
lige Flyvere var i Nærheden, faar i denne Forbindelse større Betydning, og
Abwehrstelle i København anmoder derfor om, at man gennem Dem ved alle
Midler søger at skaffe Klarhed med Hensyn til disse mistænkelige Lyssig
naler.

Endvidere anmoder Abwehrstelle i København om, at der straks' maa
foranlediges tilsendt samtlige Politimestre i de enkelte Politikredse i Konge
riget Danmark Meddelelse om, at Poster, Vagter og Patrouiller under Flyver
alarm skal være opmærksomme paa saadanne Lyssignaler, Nedkastning af
Faldskærme, Pakker og andre Genstande og straks skal indberette eventuelle
Iagttagelser direkte til Abwehrstelle i København.

Mistænkelige Personer skal straks anholdes, og i ethvert Tilfælde skal
Abwehrstelle i København straks have Underretning.

Navn.

69
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108.
(A. nr. 46, bilag 13.)

Statsadvokatens cirkulæreskrivelse af 4. september 1940 vedrørende de af Abwehrstelle I før
nævnte skrivelse af 30. august 1940 krævede Indberetninger.

STATSADVOKATEN FOR K0BENHAVN

Politiqaarden , KØbenhavn V., den 4. Septemb er 1940.

Til Politimesteren i

Paa Foranledning af Abwehrstelle i København skal jeg anmode Hr
Politimesteren om at instruere Politiposter og Patruljer om under engelski
Flyveres Tilstedeværelse over Egnen i ganske særlig Grad at være opmærk
som paa,
1. om der afgives mistænkelige Lyssignaler, og om i givet Tilfælde øjeblik

keligt at foretage den fornødne Undersøgelse til Oplysning af, om der Io
religger nogen ulovlig Handling, samt

2. om der udkastes Faldskærme, Pakker eller lignende Genstande, eller on
der efter Flyvernes Nærværelse færdes fremmede, mistænkelige Personel
i Politikredsen, i hvilket Tilfælde der da ogsaa straks maa foretages el
nærmere Undersøgelse.

Iagttagelser 'om mistænkelige Forhold af denne Art bedes straks ind
berettet hertil, og for Politikredsene i Jylland og paa Fyen bedes der sam
tidigt givet Abwehrnebenstelle i Aarhus Underretning.

Eivind Larsen,
cst.
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109.
(A. nr 46, bilag 14.)

Statsadvokatens cirkulæreskrivelse af 6. maj 1941 til politimestrene om indberetning til
Abwehrstelle om sager vedrørende spionage og sabotage.

STATSADVOKATEN FOR K0BENHAVN

Poliligaard en, KØbenhavn V., den 6. Maj 1941.

Til Politimesteren i

Abwehrstelle beim Befehlshaber der deutschen Truppen in Dånemark
har bedt mig gøre Hr. Politimesteren bekendt med, at alle Sager vedrørende
Spionage og Sabotage skal indberettes til AbwehrstelIe eller Abwehrneben
stelle i Aarhus, og saadanne Sager maa under ingen Omstændigheder refe
reres til eller omtales for de lokale Myndigheder.

I Praksis vil det . sige, at Sager i Politikredse øst for Storebælt ganske
paa hidtidig Maade straks refereres for mig, der holder Abwehrstelle under
rettet.

I Sager i Politikredse Vest for Storebælt forholdes som anført i min
Cirkulæreskrivelse af 23.8.40 vedrørende Abwehrnebenstelle, der har Kontor
Søndergade Nr. 76, 4. Sal, Aarhus, Tlf. Aarhus 10799 og 10800, dog altsaa
med den Ændring, at Underretning om Sagen og om Sagens Forløb foruden
at indberettes til mig alene skal gives til Abwehrnebenstelle eller til den derfra
til Politikredsen oversendte Repræsentant.

Eivind Larsen,
cst.
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110.
(A. nr. 47, bilag 23.)

Skrivelse af 7. august 1942 fra Stalmann til departementschef Eivind Larsen. (Vedrørende
underretning til Abwehrstelle og gesandtskabet om sabotagetilfælde).

Kopenhagen, den 7. August 1942.

Herrn Departementschef Eivind Larsen, Koniglich Diinisches Justie
ministerium, Kopenhagen.

Sehr geehrter Herr Eivind Larsen!

Uriter Bezugnahme auf unsere kiirzliche Besprechung aus Anlass des Brandes
im Kalkbraenderihavn darf ich die Bitte wiederholen, durch geignete Anweisungen
an die zuståndige Dienststellen der Polizei sicherzustellen, dass in Fallen von Sabo
tage oder Sabotageverdacht unverzilglich, also sofort bei Bekanntwerden der Scha
densfalle und nicht etwa erst nach Durchfiirung der polizeilichen Ermittlungen, eine
Verståndigung sowohl der Abwehrstelle Dånemark als auch des Beauftragten fiir
Fragen der Inneren Verwaltung erfolgt.

Dabei sind nach unsel'er Auffassung als Falle der fraglichen Art folgende
zwei Gruppen zu betrachten:

1) Schadensfålle, bei welchen irgendwelche Anhaltspunkte fUr Schadensstiftung
aus Sabotageabsicht bestehen, ohne Hilcksicht darauf, ob die Schadensstelle fur
die Deutsche Wehrmacht beschåftigt ist oder deutsches Wehrmachtsgut ge
Iåhrdet oder zu Schaden gekommen ist;

2) Schadensfålle, in welchen die Schadensstelle fiir die Deutsche Wehrmacht ar
beitet oder in welchen deutsches Wehrmachtsgut gefåhrdet oder zu Schaden
gekommen ist, ohne Riicksicht darauf, ob Anhaltspunkte ful' Sabotage be
stehen.

In den Fallen zu 1) wird ein Sabotage-Verdacht zunåchst immer anzunehmen
sein, wenn es sich um Schåden an lebenswichtigen Betrieben und offentlichen Ein
richtungen (Elektrizitåtswerke, Gaswerke, Wasserwerke, Eisenbahnanlagen, Fåhr
anlagen usw.) handelt.

Die Meldungen iiber Schadensfålle bitte ich, bei der Abwehrstelle an den
Offizier vom Dienst, bei dem Beauftragten fur Fragen der lnneren Verwaltung an
den Beamten vom Dienst (wåhrend der Dienststunden: Central 1946 Apparat 23,
ausserhalb der Dienstststunden, auch nachts: Central 52997) gehen zu lassen.

Ich wåre Ihnen fur eine kurze Beståtigung diesel' Abmachung dankbar und
bitte Sie, mil' bei diesel' Gelegenheit anzugeben, welche Polizeidienststelle von Ihnen
mit der Abgabe der erbetenen Meldungen betraut worden ist und an welche Dierist
stelle wir uns umgekehrt in Fallen von Sabotage oder Sabotageverdacht wenden
konnen.

Mit den besten Grussen .
Ihr sehr ergebener

gez. Dr, Stalmann.
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IIOa.

Oversættelse.

KØbenhavn, den 7. August 1942.

Hr. Departementschef Eivind Larsen, det Kongelig Danske Justits
ministerium, København.

Meget ærede Hr. Eivind Larsen!
Idet jeg henholder mig til vor nylige Konference i Anledning af Branden i

Kalkbrænderihavnen vil jeg gerne gentage min Anmodning om, at det ved passende
Anvisninger til de paagældende Politimyndigheder garanteres, at der i Tilfælde af
Sabotage eller Mistanke om Sabotage uopholdelig, altsaa straks, efter at det er ble
vet bekendt, at der er indtraadt Skader, og ikke først, efter at den politimæssige
Efterforskning er gennemført, sker Meddelelse baade til Abwehrstelle Dånemark og
til den Befuldmægtigede for Spørgsmaal vedrørende den indre Forvaltning.

I saa Henseende skal efter vor Opfattelse følgende to Grupper betragtes som
Tilfælde af den omspurgte Art:
1) Skadetilfælde, hvor der foreligger nogensomhelst Holdepunkter for Skade

stiftelse i Sabotagehensigt uden Hensyn til, om Skadestedet arbejder for den
tyske Værnemagt eller om tysk Værnemagtsmateriel er udsat for Fare eller er
blevet beskadiget;

2) Skadetilfælde, hvor Skadestedet arbejder for den tyske Værnemagt, og hvor
tysk Værnemagtsmateriel er udsat for Fare eller er blevet beskadiget, uden
Hensyn til, om der foreligger Holdepunkter for Sabotage.

I Tilfælde ad 1) skal der indtil videre altid antages at foreligge Mistanke om
Sabotage, naar det drejer sig om Skader paa livsvigtige Virksomheder og offentlige
Anlæg (Elektricitetsværker, Gasværker, Vandværker, Jernbaneanlæg, Færge
anlæg osv.).

J eg anmoder om, at Indberetninger om Skadetilfælde maa indsendes for Ab
wehrstelles Vedkommende til den tjenstgørende Officer, hos den Befuldmægtigede
for Spørgsmaal vedrørende den indre Forvaltning til den tjenstgørende Tjeneste
mand (i Kontortiden: Central 1946, Apparat 23, udenfor Kontortiden, ogsaa om
Natten: Central 52997).

J eg vilde være Dem taknemmelig for en kort Bekræftelse af denne Aftale og
anmoder Dem om ved denne Lejlighed at meddele mig, hvilket Politikontor der af
Dem faar betroet Afgivelsen af de udbedte Meldinger, og til hvilke Kontorer vi om
vendt kan henvende os i Tilfælde af Sabotage eller Mistanke om Sabotage.

Med de bedste Hilsener
Deres meget ærbødige

(aign.) Dr, Stalmann.
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III.

JD S rITS MIN1STE RIET

KØbenhavn. den 21. September 19406.

Den af Folketinget under 19. December 1945 nedsatte Kommission
i Henhold til Grundlovens § 45, Rigsdagen.

Ved Skrivelse af 11. -Septemher 1946 har Kommissionen anmodet om
Fremsendelse af en af fhv. Justisminister Unmack Larsen affattet Redegørelse
vedrørende Forhistorien til og Gennemførelsen af det justitsministeriel1e For
bud (i 1940) mod AfhoI.d.else af Møder, herunder de med Tyskerne førte For
handlinge-r, hvilken Redegørelse ifølge fhv. Justitsminister Harald Petersens
Oplysning til Kommissionen skal befinde sig i Justitsministeriet.

Foranlediget heraf skal man hoslagt fremsende Afskrift af en i Ju
stitsministeriets Sag værende Redegørelse CA. nr. 112), del' dog ikke omhandler
Mødeforbudets Forhistorie, men en Begrundelse af dets Berettigelse. Det er
af Civildommer Harald Petersen oplyst, at det er denne Redegørelse, han har
sigtet til.

Af Justitsministeriets Akter fremgaar ikke noget om Grunden til Ud
stedelsen af Mødeforbudet af 12. April 1940 CA. nr. 113).

Et i Sagen værende Notat af 16. September 1940, der giver Bidrag til
Forhistorien, vedlægges i Afskrift CA. nr. 114).

Endvidere vedlægges Genpart af et tysk Memorandum af 23. August
1940 CA. nr. 115) samt Ekstraktafskrift af en Notits af 12. Oktober 1940 fra
Udenrigsministeriets Direktør angaaende hans med Kanstein førte Forhand
linger om Mødeforbudets Ophævelse CA. nr. 116).

A. L. H. Elmquist.
Erik vent.
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112.

Justitsministeriets redegørelse.

Som det vil være de ærede Medlemmer bekendt, har Regeringen i Anled
ning af den nuværende ganske ekstraordinære Situation, hvor Landet er besat af
fremmede Tropper, og hvor det maa anses for værende af afgørende Betydning,
at alt, hvad der kan give Anledning til Demonstrationer overfor Besættelsestrop
perne eller paa anden Maade medvirke til at skabe Uro i Befolkningen, undgaas,
anmodet Politimyndighederne om at udstede et almindeligt Forbud mod Afholdel
sen af alle offentlige Møder, dog bortset fra Gudstjenester og Møder i Kirker, uanset
om saadanne Møder afholdes indendørs eller under aaben Himmel.

Regeringen har dermed truffet en Foranstaltning, som maa betegnes som
ganske enestaaende i vort Lands nyere Historie, idet man har tilsidesat en af de
Borgerne ved Grundloven tilsikrede Rettigheder, nemlig Adgangen til at samle sig
ubevæbnede ved indendørs Møder. Efter Grundlovens § 86 kan nemlig alene For
samlinger under aaben Himmel forbydes, naar de kan medføre Fare for den offent
lige Fred, men et saadant mere begrænset Forbud har man under den foreliggende
Situation ikke ment at kunne nøjes med.

Hvorledes Forholdene vil udvikle sig, er det paa dette Tidspunkt umuligt at
overse, men man kan ikke paa Forhaand udelukke Muligheden af, at der kan op
staa Situationer, som gør det nødvendigt, at man ogsaa paa andre Omraader maa
gribe til Foranstaltninger, som gør væsentlige Indgreb i Borgernes Rettigheder 
ikke alene de, der er hjemlet ved almindelige Lovbestemmelser, men ogsaa de ved
Grundloven særligt sikrede Rettigheder, blandt hvilke sidste skal nævnes Borgernes
Ret til at danne Foreninger, Trykkefrihedsbestemmelserne, Reglerne om Ejendoms
retten og Boligens Ukrænkelighed m. m.

Spørger man da, om Regeringen har 'Hjemmel til at gøre Begrænsninger i
saadan grundlovsrnæssigt hjemlede Rettigheder, maa Svaret blive, at Grundlovens
Bestemmelser ikke kan have ubetinget Gyldighed til en hvilken som helst .Tid og
under en hvilken som helst Situation. Der kan foreligge Tilstande i et Land som
Følge af Krig, Oprør, voldsomme Naturkatastrofer o. lign ., under hvilke det
kan være ubetinget nødvendigt for Statsmagten af Hensyn til Landets Forhold til
fremmede Magter eller af Hensyn til Opretholdelsen af den indre Orden og Sikker
hed at gøre Indgreb i grundlovsmæssigt hjemlede Rettigheder, Tilstande, under
hvilke det vil staa klart for enhver samfundsmæssigt indstillet Borger, at her maa
Hensynet til hans egne Interesser vige for Landets Tarv, og at derfor selv Rettig
heder, som han under normale Forhold anser som fundamentale og som Udtryk
for hans Stilling som fri Borger i et velordnet Samfund, maa taale betydelige Ind-
skrænkninger. .

Grundloven selv indeholder ganske vist ingen udtrykkelig Bestemmelse om,
at dens Regler kan tilsidesættes under saadanne særlige Forhold ved en almindelig
Lovbestemmelse eller endog blot ved et af Øvrigheden udstedt Paabud, men i dansk
statsretlig Teori er der Enighed om, at Regeringen i Kraft af det almindelige Nød
retsprincip maa kunne suspendere de gældende Grundlovsbestemmelser. Saaledes
udtaler Professor Berlin (Den danske Statsforfatningsret II - 1 - pag. 48), at
Undtagelse fra den almindelige Regel i Grundlovens § 94 om Fremgangsmaaden
ved Grundlovsændringer maa kunne gøres, naar der foreligger en virkelig Nøds
tilstand, idet enten Naturhindringer, Krig eller Oprør eller anden objektiv Hin
dring for at iagttage de omhandlede Bestemmelser foreligger, og det fremhæves,
at alene Domstolenes Skøn er afgørende med Hensyn til , om en saadan Nødstil
stand virkelig er til Stede. Professor Matzen udtaler i sin Statsforfatningsret
(I - pag. 264), at Grundlovens Forskrifter altid maa forstaas med det Forbehold,
at de kun gælder, for saa vidt ikke Krig eller Oprør nødvendiggør, at man fraviger
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dem for Landets Forsvars Skyld. Endvidere skal jeg henlede Opmærksomheden
paa, at man ogsaa under Grundlovsforhandlingerne i 1849 var inde paa den Be
tragtning, at Krigstilstand formentlig for en Tid maatte ophæve alle civile Love,
og at det under Forhandlingerne blev gjort gældende, at der under Hensyn hertil
ikke var Grund til at optage Bestemmelser i Grundloven om Suspension af Ret
tigheder.

I Udlandet har man i den nyere Tid set flere Eksempler paa, at en Regering
har fundet det fornødent at iværksætte Undtagelsestilstand inden for visse Om
raader (Belejringstilstand) med den Virkning, at almindelige Love og grundlovs
mæssige Bestemmelser midlertidigt sættes ud af Kraft. Ogsaa i vort Land har vi
under de slesvigske Krige set Eksempler paa, at der i Krigsomraaderne blev eta
bleret Belejringstilstand. Afgørende for om Grundlovens Bestemmelser kan tilside
sættes, er imidlertid ikke, om der etableres en formel Belejringstilstand, men der
imod alene, om en egentlig Nødstilstand foreligger. Er dette Tilfældet, maa Rege
ringen anses for berettiget til at fravige Grundlovens Bud, men selvfølgelig kun i
det Omfang, som det under den foreliggende Situation er absolut paakrævet, og
Spørgsmaalet om Berettigelsen af de trufne grundlovsstridige Foranstaltninger
henhører under Domstolenes Afgørelse.

Det gamle Ord om, at Nød bryder alle Love, er ikke alene en Talemaade,
men saaledes en Realitet, som man maa anerkende endog har Gyldighed med Hen
syn til de Lovbestemmelser, der ellers - saaledes som Grundlovens - i særlig
Grad anses for ukrænkelige. En nærmere Betragtning af Grundlovens forskellige
Bestemmelser og de Formaal, som ligger bag dem, fører til samme Resultat. Grund
lovens fornemste Formaal er at sikre Landets Selvstændighed, Frihed og den be
staaende Regeringsform; den indeholder imidlertid tillige Bestemmelser, som giver
Borgerne visse Rettigheder af særlig Betydning, Rettigheder, som paa een Gang er
Ildtryk for og har til Forudsætning, at de lever i en Retsstat, hvor Ro, Orden og
Sikkerhed er etableret gennem de i Henhold til Grundlovens Bestemmelser indsatte
Myndigheder. Naar Statens Sikkerhed imidlertid - saaledes som det nu maa siges
at være Tilfældet - i alvorlig Grad rystes af ydre eller indre Begivenheder, maa
det befrygtes, at de sædvanlige Midler, som staar til Myndighedernes Raadighed
til Ordenens og Sikkerhedens Opretholdelse, ikke vil slaa til, og det kan blive nød
vendigt at gøre Indgreb i Borgerrettighederne for at bevare eller genoprette de ord
nede Tilstande, som Borgerrettighedernes Udøvelse forudsætter, men Forudsætnin
gerne for disse Rettigheders Eksistens er da heller ikke længere til Stede. I en
saadan Situation nytter det ikke at komme ind i Overvejelser om, hvorvidt der
ud fra rent formelle juridiske Betragtninger er Hjemmel til at tilsidesætte enkelte
Grundlovsbestemmelser. Hensynet til Statens Tarv kræver, at Borgernes Hattig
heder maa vige til Fordel for det ene Formaal: Opretholdelse af Landets Selvstæn
dighed og Frihed og Bevarelse af Ro og Orden, og selvom en Regering derfor hand
ler mod Grundlovens Ord, naar den i en for Landet alvorlig Situation gør Indgreb
i Borgerrettighederne, handler den dog i Grundlovens Aand og ud fra dens Forud
sætninger, naar det sker for at varetage det nævnte Formaal, som ogsaa er Grund
lovens dybeste Formaal.
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113.

Cirkulære til politimestrene.

Under den nuværende for Landet ganske særlige Situation maa det af Re
geringen anses for berettiget at udstede Forbud mod Afholdelse af offentlige Møder,
uanset at disse ikke afholdes under aaben Himmel.

'Da Afholdelse af offentlige Møder for Tiden maa antages at kunne med
føre Fare for den offentlige Orden, -Fred og Sikkerhed, skal man anmode de Herrer
om i Medfør af Lov Nr. 21 af 8. Februar 1871 § 7 snarest at udstede Forbud mod
Afholdelse af alle offentlige Møder - Gudstjenester og Møder i Kirker undtagne
-, uanset om de agtes afholdt indendørs eller under aaben Himmel.

Endvidere skal man anmode de Herrer om i .Medfør af samme Lovbestem
melse at udstede Forbud mod offentlige Optog og Demonstrationer af enhver Art
samt mod enhver Form for Sammenstimlen.

Justitsministeriet, den 12. April 1940.

Unmack Larsen.

Herfelt.
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114.

Justitsministeriets notat af 16. september 1940.

Af Sagen om Mødeforbudet fremgaar ikke noget om Grunden til Udstedelsen.
Justitsministeriet havde ved Krigsudbrudet behandlet et af Krigsministe

riet udarbejdet Lovforslag om Belejringstilstand.
Spørgsmaalet herom blev rejst paa ny straks efter Besættelsen, og det var

oprindelig Justitsministerens Mening at søge gennemført et Lovforslag om en
Art Belejringstilstand.

Ved et saadant Forslag var det navnlig Hensigten at søge tilvejebragt en
Godkendelse fra Rigsdagen af et Forbud mod offentlige Møder; jfr. det vedlagte
Forslag.

Grunden til, at Spørgsmaalet herom saa hurtigt blev rejst, var, efter hvad
jeg mener at huske, at Justitsminister Unmack Larsen og Minister Christmas Møller
havde faaet Oplysninger om, at det tyske Mindretal vilde arrangere Møder, der
kunde medføre Uro. Oplysningerne herom stammede vist fra danske National
socialister.

Tanken om at søge gennemført et Lovforslag herom blev opgivet efter et Mi
nistermøde, paa hvilket Beslutningen om i Stedet at paalægge Politimestrene at ud
stede Forbud mod Møder blev taget.

16. September 1940.
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115.

Tysk memorandum af 23. august 1940.

DER BEVOLLMACHTIGTE DES
DEUTSCHEN REICHES

Kopenhagen, den
Dagmarhus

Der Beauftragte fUr Fragen der inneren Verwaltung.

Memorandum.
Die dånisehen Polizeihehorden haben am 13. April 1940 durch Bekannt

machungen die Abhaltung samtlieher offentlicher Versammlungen und Aufziige
verboten, uro vorweg alles zu vermeiden, was damals zu Zwischenfållen mit den in
Dånemark gerade eingeriickten deutschen Truppen hatte fiihren kormen.

Es ist bereits festgestelIt und durch Notiz vom 5. 7. 40 der Kgl. dånisehen
Regierung mitgeteilt worden, dass das Verbot deutscherseits nicht verlangt word en
ist und auch nicht fiir notwendig gehalten wird. Das Fortbestehen des Verbots ist
geeignet, den Eindruck zu erwecken, als ob die Anwesenheit der deutschen Truppen
dazu angetan sei, den Fortgang des offentlichen Lebens in Dånemark zu beein
tråchtigen. Das Verbot wird praktisch der deutschen Wehrmacht zur Last gelegt,
obwohl gerade deutscherseits immer wieder Wert darauf gelagt worden ist, das
durch den Einmarsch deutscher Truppen zunåchst unvermeidlich beriihrte offent
liche Leben so schneII und so weit wie moglich wieder in normale Bahnen zu lenken.

Es kommt hinzu, dass das Bestehen des Verbots zwangsliiufig einer in jeder
Beziehung unerwiinschten Geriichtemacherei Vorschub leistet.

Der Bevollmiichtigte des Deutschen Reiches bittet daher im Einvernehmen
mit dem Befehlshaber der deutschen Truppen, die Verbotsmassnahme aufzuheben.

Kopenhagen, den 23. August 1940.
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lISa.

Oversættelse.

DEN BEFULDMÆGTIGEDE
FOR DET TYSKE RIGE

KØbenhavn.
Dagmarhus.

Den Befuldmægtigede for Spørgsmaal vedrørende den indre Forvaltning.

Memorandum.

De danske Politimyndigheder har den 13. April 1940 ved Bekendtgørelser
forbudt Afholdelse af alle offentlige Møder og Optog for paa Forhaand at undgaa
alt, hvad der dengang vilde kunne have ført til Episoder med de i Danmark lige
indrykkede tyske Tropper.

Det er allerede konstateret og ved Notits af 5. 7. 40 blevet meddelt den Kgl.
danske Regering, at Forbudet ikke er blevet krævet fra tysk Side og heller ikke
anses for nødvendigt. Forbudets fortsatte Bestaaen er egnet til at fremkalde det
Indtryk, at de tyske Troppers Tilstedeværelse skulde være i Stand til at genere
Fortsættelsen af det offentlige Liv i Danmark. Forbudet bliver praktisk talt lagt
den tyske Værnemagt til Last, skønt der netop fra tysk Side atter og atter er blevet
lagt Vægt paa, at det offentlige Liv, som i Begyndelsen uundgaaeligt blev paavirket
af tyske Troppers Indmarch, saa hurtigt og i saa vidt Omfang som muligt igen kan
føres ind paa normale Baner.

Dertil kommer, at Forbudets fortsatte Bestaaen automatisk fremmer løse
Rygters Opstaaen, hvad der i enhver Henseende er uønsket.

Den Befuldmægtigede for det Tyske Rige anmoder derfor i Forstaaelse med
den Øverstbefalende for de tyske Tropper om, at Forbudsforanstaltningen maa blive
ophævet.

København, den 23. August 1940.

- - - -------------- - - - - - - - - - - -
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116.

Notits.

Ekstraktafskrift af Noiiie af 12. Oktober 1940 fra Udenrigsministe
riets Direktør ang. dennes Forhandlinger med Kanstein.

Efter Aftale indfandt d'Herrer Kanstein og Stahlmann sig i Gaar Formid
dag hos undertegnede for at drøfte Spørgsmaalet om Mødeforbudets Ophævelse.
Hr. Kanstein redegjorde først for Sagens Udvikling, som havde været omtrent
følgende:

Forbudet blev udstedt allerede den 12. April d. A., og man havde forstaaet,
at det var af Hensyn til Befolkningens Forhold til Værnemagten. Paa tysk Side
var man imidlertid hurtigt blevet klar over det uheldige i dette Forbud, og i Løbet
af Juni Maaned havde Hr. Kanstein ført forskellige Samtaler, saaledes f. Eks. med
Rigspolitichefen og med Direktør Mohr i Udenrigsministeriet om denne Sag. Disse
Samtaler havde ikke ført til noget, og Gesandtskabet sendte derfor den 5. Juli
Udenrigsministeriet en Notits, hvori fremhævedes, at Mødeforbudet ikke var blevet
forlangt af Tyskerne, og af disse heller ikke blev anset for nødvendigt, idet det
tværtimod var de tyske Myndigheders Ønske, at det offentlige Liv i Danmark blev
normaliseret mest muligt.

Da heller ikke Afleveringen af denne Notits førte til noget Resultat i den
af Tyskerne ønskede Retning, havde Hr. Kanstein den 23. August søgt Justits
ministeren for at aflevere et .Memorandum, hvori det tyske Riges Befuldmægti
gede i Forstaaelse med de tyske Troppers Øverstbefalende direkte anmodede Rege
ringen om at ophæve Forbudet.

Justitsministeren havde lovet Hr. Kanstein at undersøge Sagen, men For
handlingerne herom havde trukket ud, idet der baade den 5. og den 17., og vistnok
ogsaa den 19. September, havde været Møder hos Justitsministeren, uden at noget
Resultat var naaet. Først den 7. Oktober havde Justitsministeren givet Hr. Kanstein
et Udkast til Bekendtgørelse om Forbudets Ophævelse.

Ved at dvæle saa udførligt ved Sagens Forhistorie var det utvivlsomt Hr.
Kansteins Mening at give mig Indtryk af de tyske Myndigheders Utilfredshed med
den langsommelige Behandling af Sagen.

Hr. Kanstein udtalte derefter, at Minister von Renthe-Fink havde paalagt
ham 'overfor Udenrigsministeriet at anføre, at Tyskerne havde følgende to Grunde
til at ønske Forbudet ophævet:

1. Den nuværende Tilstand svarede ikke til Værnemagtens Interesser. Der
blev holdt en Masse lukkede Møder, paa hvilke der blev »gehetzt« mod Tyskland, og
selv en Mand, der indtil fornylig havde været Medlem af Regeringen (Christmas
Møller) havde deltaget i disse Hetzmøder. Bestemmelsen af 12. September om, at
Foreninger og Organisationer kunde foranstalte samlede Møder, var uden Betyd
ning for de tysk-indstillede Kredse, da disse ikke var organiseret i Foreninger
paa samme Maade som Regeringspartiernes Tilhængere.

2. Det var de tyske Myndigheders Indtryk, at den danske Regering bestræbte
sig for at opretholde Forbudet i det Øjemed at udnytte det til indrepolitiske
Formaal.
- Minister von Renthe-Fink havde paalagt Hr. Kanstein at udtale, at der nu

ikke kunde forhandles længere om denne Sag. Der maatte ske noget, Ol{ Gesandten
forventede en meget snarlig Ophævelse af Forbudet, idet det var utaaleligt for Vær
nemagten at blive gjort ansvarlig for den nuværende Tingenes Tilstand.
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Efter at Hr. Kanstein havde fremsat disse almindelige Bemærkninger, gik
vi over til en Gennemgang af det foreliggende Udkast, som Tyskerne havde mod
taget fra Justitsministeren.

Efter Mødet med Hr. Kanstein og Hr. Stahlmann refererede jeg mundtligt
Sagen i Justitsministeriet, først for Departementschef Svendsen og derefter i Hoved
træk for Justitsministeren.

Justitsministeriets i Overensstemmelse med Aftalerne med Hr. Kanstein
ændrede Udkast til en Bekendtgørelse blev Dags Formiddag af mig oplæst for Hr.
Stahlmann, hvorefter Hr. Kanstein meddelte mig, at han var ganske indforstaaet
med Ordlyden. Herom gav jeg straks Departementschef Svendsen Underretning.

Den 12. Oktober 1940.
Nils Svenningsen.
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117.

Kongens opraab til det danske folkaf 9. april 1940.
(Kongelige kundgørelser nr. 155 og 154 af 9. april 1940.)

Til Det danske Folk.
Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Land

gang forskellige Steder.
Den danske Regering har under Protest besluttet at ordne Landets Forhold

under Hensyn til den Besættelse, som har fundet Sted, og i Henhold dertil kundgøres
følgende:

De tyske Tropper, der nu befinder sig her i Landet, træder i Forbindelse med
den danske Værnemagt, og det er Befolkningens Pligt at afholde sig fra enhver Mod-
stand overfor disse Tropper. .

Den danske Regering vil forsøge at sikre det danske Folk og vort Land imod
de af Krigsforhold følgende Ulykker og opfordrer derfor Befolkningen til rolig og
behersket Holdning overfor de Forhold, som nu er opstaaet. Ro og Orden maa præge
Landet, og loyal Optræden maa udvises overfor alle, som har en Myndighed at udøve.

København, 9. April 1940.

Chr.R.

Th. Stauning•

•

Under disse for vort Fædreland saa alvorlige Forhold opfordrer jeg alle i
By og paa Land til at vise en fuldtud korrekt og værdig Optræden, da enhver uover
lagt Handling eller Ytring kan have de alvorligste Følger.

Gud bevare Dem alle. Gud bevare Danmark.

Amalienborg, 9. April 1940.

Chr.R.
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118.

Advarsel af l. juni 1940 fra justitsministeriet til befolkningen I anledning af meddelelse fra
det tyske gesandtskab.

Selvom der her i Landet hersker fredelige Tilstande og Livet i det store og
hele gaar sin sædvanlige Gang, maa det ikke glemmes, at Tyskland og dermed ogsaa
den tyske Værnemagts Styrker her i Landet befinder sig i Krigstilstand. Denne Om
stændighed medfører - som det er Tilfældet overalt under Krig -, at strafbare
Handlinger, der retter sig mod Værnemagten, dens Personel og Materiel, maa anses
for langt alvorligere, end hvis de var forøvede i Fredstid, og saadanne Handlinger
kan derfor have de mest skæbnesvangre Følger for Udøveren. Dette gælder ogsaa
Handlinger, som i normale Fredstider vilde være af ringe Strafværdighed, saasom
Beskadigelse af Telefonledninger, der benyttes af Værnemagten, eller Bortfjernelse
eller Beskadigelse af Genstande, der hører til Værnemagtens Udrustning, eller Und
ladelse af at respektere militære Afspærringer. Undskyldninger, som at der er hand
let af Kaadhed eller Ubetænksomhed, kan der ikke tillægges Vægt.

Ministeriet skal derfor paa det alvorligste advare Befolkningen mod alle
Handlinger af denne Art og naturligvis i endnu højere Grad mod de grove Forulem
pelser af Værnemagten, Spionage, Sabotage o. 1. Saadanne Handlinger rummer en
meget alvorlig Risiko for Gerningsmanden selv, og de kan desuden bringe Forstyr
relse i det gode og korrekte Forhold mellem den danske Befolkning og den tyske
Værnemagt, som er af indgribende Betydning saavel for Samfundet som Helhed som
for de enkelte Borgere.

119.

Opraab af 27. september 1940 fra statsministeren til det danske folk udsendt af justits
ministeriets propagandaudvalg.

I sit Opraab til det danske Folk den 9. April 1940 i Anledning af de ved Lan
dets Besættelse skabte Forhold udtalte Hans Majestæt Kongen følgende:

Under disse for vort Fædreland saa alvorlige Forhold opfordrer jeg alle i By
og paa Land til at vise en fuldtud korrekt og værdig Optræden, da enhver uoverlagt
TIandling eller Ytring kan have de alvorligste Følger. Gud bevare Dem alle. Gud
bevare Danmark.

Ohristian R.

Forskellige Begivenheder i den senere Tid har bevirket, at Regeringen føler
sig foranlediget til at minde Befolkningen om disse Kongens Ord, der for os alle
stadig maa være den afgørende Retningslinie for hele vor Færden. Lad Ro og Orden
præge Landet. Vis loyal Optræden overfor alle, som har en Myndighed at udøve.

Th. Staunlng.
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120.

Meddelelse af 25. januar 1941 fra justitsminIsteriet om dommen over oberstløjtnant
T. P. A. Ørum ro. fl.

Københavns Byret har den 25. Januar 1941 afsagt Dom i en militær Straffe
sag, hvorunder der var rejst Tiltale mod Oberstløjtnant T. P. A. Ørum og Løjtnant
af Reserven A. G. K. Jessen for Overtrædelse af Straffelovstillægget af 18. Januar
1941, § 2 (Spionage) og § 3, Nr. 1 og 3 (Hvervning og andre Handlinger af lignende
Karakter, som er egnet til alvorligt at skade Danmarks Interesser i Forhold til Ud
landet), samt mod 2 Sekondløjtnanter og en værnepligtig Reservehaandværker for
Overtrædelse af nævnte Lovs § 3, Nr. 1 og 3. Endvidere var de alle tiltalt for Over
trædelse af Militær Straffelovs § 63.

Oberstløjtnant Ørum blev anholdt af det tyske Politi under et Ophold i Berlin.
De øvrige Tiltalte blev anholdt her i Landet af det danske Politi, hvorefter der af de
tyske Myndigheder blev indledet Undersøgelse i Sagen ved tysk Krigsret. Samtlige
i Sagen tiltalte var efter tysk Lov hjemfalden til meget streng Straf. For Spionage
findes der efter tysk Lov kun een Straf, nemlig Dødsstraf. Ikke blot Ørum, der blev
paagrebet paa tysk Territorium under Udførelse af Forbrydelsen, men ogsaa de
øvrige tiltalte, faldt efter de for den tyske Krigsmagt gældende Regler ind under
tysk Jurisdiktion.

Som et Bevis paa det gode tillidsfulde Forhold, der hersker mellem den tyske
Værnemagt og de danske Myndigheder, tilbød den øverstbefalende for de tyske Trop
per her i Landet i sin Egenskab af Rettergangschef at afgive denne Sag til Paadøm
melse ved dansk Ret paa Betingelse af, at der tilvejebragtes den fornødne Hjemmel
til at ikende de tiltalte, saafremt de fandtes skyldige, Straf af en Strenghed, svarende
til de af dem begaaede alvorlige Forbrydelser. I denne Anledning optoges i den
ovennævnte Lov af 18. Jan. 1941 i § 7, 2. Stk., en Bestemmelse om, at Loven finder
Anvendelse paa Handlinger, med Hensyn til hvilke Undersøgelse er indledet, men
Sagen ikke afsluttet ved Lovens Ikrafttræden. Denne Bestemmelse vil alene faa Be
tydning for den her omhandlede Sag, idet der ikke ved Lovens Ikrafttræden fandtes
andre svævende Sager.

Ørum og Jessen er ved Dommen fundet skyldige i de Handlinger, som de var
tiltalt for, og dømt for Overtrædelse af Lov af 18. Jan. 1941 §§ 2 og 3 samt Militær
Straffelovs § 63 Byretten har i Dommen statueret, at der for Ørums Vedkommende
foreligger en grov Overtrædelse af de ovennævnte Bestemmelser, og idømt ham Straf
af Fængsel for Livstid. Jessen blev idømt Fængsel i 14 Aar. Endvidere er den ene
Sekondløjtnant og Reservehaandværkeren fundet skyldige i Overtrædelse af Lov af
18. Jan. 1941 § 3 og Militær Straffelovs § 63 og idømt Fængsel i henholdsvis 8 og 3
Aar. Den anden af de to tiltalte Sekondløjtnanter blev ved Dommen frifundet.

Den her omhandlede Dom danner Afslutning paa en Sag, der var egnet til at
skade Landets Interesser paa det alvorligste og berede den danske Regering store
Vanskeligheder. De dømte har over for deres Fædreland handlet ansvarsløst, og
deres Adfærd kan ikke fordømmes stærkt nok. De har sat sig ud over Kongens Op
raab samt ethvert Hensyn, de skylder deres Landsmænd. De har gjort sig skyldige
i grove Forbrydelser over for den tyske Værnemagt og derved bragt Forstyrrelse i
det gode Forhold mellem denne og Landets Befolkning. De maa nu bøde for deres
Gerninger og afsone de dem idømte strenge Straffe.

Dommen er et Udtryk for, at Staten paa det skarpeste tager Afstand fra og
med de strengeste Retsmidler vil bekæmpe enhver Virksomhed, der tager Sigte paa
J.i'ormaal som de ovenfor nævnte. Sagen bør for hele Befolkningen være en Paamin
delse om Kongens Opfordring til korrekt og værdig Optræden, »da enhver uoverlagt
Handling eller Ytring kan have de alvorligste Følger«,
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121.
Statsminister Buhls radiotale den 2. september 1942.

Det er ved forskellige Lejligheder blevet sagt, at den danske Befolkning i
det store og hele loyalt har efterlevet Kongens og Regeringens Opfordringer til at
undlade enhver Handling og enhver Udtalelse, som kunde være egnet til at vanske
liggøre de Bestræbelser, der saavel fra officielt Hold som fra ansvarsbevidst privat
Side udfoldes for vedblivende at sikre Opretholdelsen af Ro og Orden her i Landet.

Dette er sagt med Rette. Langt den overvejende Del af Befolkningen har ind
set, at det for det danske Samfundsliv under Besættelsen og for Bevarelsen af vore
folkelige og nationale Værdier er af fundamental Betydning at undgaa ethvert Uro
moment. Og Befolkningens gennemgaaende korrekte Holdning har da ogsaa været
den afgørende Forudsætning for, at Forholdene her i Landet har kunnet faa Lov til
at udvikle sig efter den Linie, der blev lagt fast den 9. April 1940, og som har sit
Udgangspunkt i de dengang fra tysk Side givne Tilsagn.

Der er imidlertid forekommet Undtagelsestilfælde, hvor Danske i Uforstand
har foretaget sig Handlinger eller i Ord og Skrift er fremkommet med Udtalelser,
som er i Strid med den Politik, Regeringen fører, og de Anskuelser, der af det be
sindige Flertal af Befolkningen næres med Hensyn til den Holdning, vi bør indtage
under de herskende Forhold. Til Trods for, at der i adskillige saadanne Tilfælde er
grebet alvorligt ind fra Statsmagtens Side, forekommer det dog stadig, at ubesindige
Elementer er paa Færde og foretager sig Handlinger, som er egnede til at forstyrre
Ro og Orden og dermed volde Landet Vanskeligheder.

Der er navnlig i den senere Tid forekommet nogle Tilfælde af Sabotage over
for den tyske Værnemagt her i Landet, og det er disse beklagelige Tilfælde, som giver
mig Anledning til her at sige nogle alvorlige Ord til Eftertanke.

Sabotage i den Forstand, der her er Tale om, er Ødelæggelse eller Beskadi
gelse af Værdier, som direkte eller indirekte er af krigsmæssig Betydning for en
krigsførende Part. Til Sabotage henregnes derfor ikke blot Ødelæggelse eller Beska
digelse af egentligt Krigsmateriel, men ogsaa ulovlige Handlinger, som tilsigter en
Forstyrrelse af Trafikmidler og af Forsyningerne fra de offentlige Værker og lig
nende, eller som gaar ud paa en Forringelse af det civile Livs Produktionsmidler
eller Tilintetgørelse af samfundsvigtige Frembringelser inden for en krigsførende
Parts Interesseomraade. Sabotage er en af de alvorligste Forbrydelser, der kan be
gaas mod et krigsførende Land, og i Almindelighed kendes der for saadanne Forbry
delser i de krigsførende Lande kun een Straf, nemlig Dødsstraf.

Det vil sikkert være almindeligt bekendt, at selv Handlinger, der tilsynela
dende er forholdsvis uskyldige, og som, hvis de forekom i Fredstid, kun vilde blive
belagt med en ringe Straf som Tingsbeskadigelse, under Krigstid i de krigsførende
Lande bliver betragtet ud fra Synspunktet Sabotage og som Følge deraf for Ger
ningsmanden medfører den ubønhørlige Konsekvens, at han maa bøde med Livet.

Danmark er ikke et krigsførende Land, og vi har med Hensyn til Retsplejen i
Sager om Forbrydelser mod den tyske Værnemagt hidtil kunnet opretholde den Ord
ning, at disse Sager paadømmes ved dansk Domstol, uanset at vor nugældende Lov
givning ikke hjemler Straf af samme Strenghed som tysk militær Straffelov. Men
det maa ikke glemmes, at Danmark med den geografiske Beliggenhed, vort Land nu
engang har, og den Stilling, vi for Tiden befinder os i, af Tyskland maa betragtes
som et Forbindelsesled i den tyske Front mod Vest, og at Tysklands Interesse i Be
kæmpelsen af Forbrydelser mod Værnemagten derfor principielt bliver den samme
her i Landet som i de øvrige Lande og Omraader, der er under tysk militær Kontrol.
72
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Og endvidere maa det ikke glemmes, at det først og fremmest er en dansk
Statsinteresse at undgaa Sabotagehandlinger, det være sig mod Trafikmidler, offent
lige Forsyningsindretninger etc. eller mod den tyske Værnemagts Materiel. Direkte
eller indirekte er det vort eget Land, der kommer til at lide mest under Følgerne af
saadanne Handlinger. .

Den danske Regering føler derfor et stort Ansvar med Hensyn til Bekæmpel
sen af Sabotage og lignende Forbrydelser, og ud fra dette Ansvar vilde det med Rette
kunne bebrejdes mig, dersom jeg ikke talte ganske aabent om det her omhandlede
meget alvorlige Spørgsmaal.

Det siger sig selv, at Regeringen stadig med yderste Strenghed vil forfølge Sa
botage og anden Forbrydelse mod den tyske Værnemagt med de i vor Lovgivning
hjemlede Midler, og der vil fra Politiets Side blive sat ind med al Kraft paa Løs
ningen af de Opgaver, disse Sager frembyder. Thi Opretholdelse af Ro og Orden maa
for Regeringen staa som den første Pligt under Varetagelsen af vort Lands Interes
ser i denne Situation.

Men Regering og Politi formaar ikke alene at skabe den Ro og Sikkerhed, som
er en Betingelse for, at Forholdene ogsaa fremefter kan udvikle sig som hidtil. Her
til kræves Medarbejde af alle gode Kræfter i vort Folk, af alle dem, der har Indsigt
og Indflydelse paa andre, af alle, hvem et Lederhverv er betroet.

J eg' appellerer derfor til alle danske Kvinder og Mænd og vil saa indtræn
gende, som det er mig muligt, lægge hver enkelt paa Sinde at være virksom for, at
Besindighedens Aaand stadig kommer til at raade i vort Folk. Og jeg vil navnlig
gerne rette denne Appel til Ungdommens Ledere i Skoler, Foreninger og Sammen
slutninger af enhver Art, idet jeg beder hver enkelt om at gøre sit bedste for at for
hindre, at ungdommelige Elementer i Ubesindighed og Uforstand lader sig forlede til
at begaa Handlinger, der under de nuværende Forhold maa betegnes som intet min
dre end dødsensalvorlige.

Vær med til at gøre det klart for alle, og navnlig for de Unge, at den , som be
gaar Sabotage eller hjælper med dertil eller overfor Myndighederne tilbageholde)
Viden om Sabotageplaner eller undlader at medvirke til Opklaring af Sabotage,
handler mod sit Fædrelands Interesse.

Fra dem, hvis Maal det er at undergrave et godt Forhold mellem Tyskland og
Danmark, hvilende paa gensidig Hensyntagen og Forstaaelse, mangler det ikke paa
Tilskyndelser til at søge en Konfliktsituation bragt til Veje her i Landet, og i Propa
gandaen herfor blander sig ogsaa Røster af Danske i Udlandet. Tænk paa, hvor
skæbnesvangert det vilde være at give after for saadanne Opfordringer, skæbnesvan
gert ikke blot for den enkelte, men for Land og Folk. Lad ikke de faa ubesindige og
hensynsløse faa Lov til at drive deres Spil og ødelægge den rolige Tilstand, som alle
besindige Danske vil værne om". Men vær med til at fastholde dette selvfølgelige
Krav: At Borgere i et af Tyskland besat ikke-krigsførende Land maa undlade at fo
retage Handlinger, der direkte eller indirekte gaar ud paa at ramme den tyske Vær
magt, Handlinger, som i alle Tilfælde først og fremmest vil komme vort eget Land
til Skade.

Det er mit Haab, at vi ved fælles Hjælp paa det gældende Lovgivningsgrund
lag kan komme dette Onde, som hedder Sabotage mod den tyske Værnemagt, til Livs,
saaledes at man ikke kommer til at staa overfor den Situation, at der rejses Spørgs
maal om Tilstrækkeligheden af vor nugældende Straffelovgivning eller overhovedet
om vor Adgang til selv at holde Justits paa dette Omraade.

Lad mig til Slut sammenfatte det, jeg har sagt, i en Henvisning til de Ord,
Kongen personlig føjede til Regeringens Opraab af 9. April 1940: »Under disse for
vort Fædreland saa alvorlige Forhold opfordrer jeg alle i By og paa Land til at vise
en fuldt ud korrekt og værdig Optræden, da enhver uoverlagt Handling eller Ytring

, kan have de alvorligste Følger.c •

Disse Ord maa enhver, der vil vort Fædrelands Vel, lægge sig dybt paa Sinde.
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122.

Artikel I Berllngke Tidende den 6. oktober 1942: Socialdemokratiets hovedbestyrelse
om ro og orden.

Hovedbestyrelsen bekræfter det socialdemokratiske Partis fulde Tilslutning til
den nationale Samlingspolitik. hvis Maal det er paa Folkestyrets Grund at under
bygge Landets Selvstændighed og Folkets Frihed.

Hovedbestyrelsen understreger Statsminister Buhls manende Opfordring til
det danske Folk om fortsat at vise Ro og Besindighed. Enhver maa forstaa sit An
svar og bestemt afvise alle Forsøg paa at provokere til Handlinger, der kan blive til
ubodelig Skade for Land og Folk. Det maa være Pligt for enhver Medborger med
Tillidsfuldhed at følge den ansvarlige Regerings Anvisninger og bistaa Myndig
hederne med at holde al Uro nede .
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123.

Udenrigsministeriets meddelelse af 10. november 1942 af regeringserklæring I anledning; ,af
regeringsskifte, statstidende nr. 186 af 11. november 1942.·)

Som meddelt den 9. ds. har Forholdene udviklet sig saaledes, at et Regerings
skifte har været nødvendigt. Dette Regeringsskifte har fundet Sted i en for Landet
alvorlig Situation.

Den nydannede Regering, som nu har overtaget sine Funktioner, vil indadtil
fortsætte den hidtil førte Politik, idet den vil have sin Opmærksomhed rettet mod
alle Foreteelser paa det økonomiske, finansielle og beskæftigelsesmæssige Omraade
her i Landet og paa disse Omraader arbejde for en sund og for Land og Folk gavn
lig Udvikling.

Udadtil vil Regeringen se det som sin vigtigste Opgave at virke for en Styr
kelse og Befæstelse af det gode og nabo venlige Forhold mellem Danmark og Tysk
land og at fremme et gensidigt tillidsfuldt Samarbejde i Ønsket om at skabe fort
satte Udviklingsmuligheder for den befrugtende Vekselvirkning mellem dansk og
tysk, der gennem Tiderne har haft saa stor Betydning.

I Erkendelse af det europæiske Skæbnefællesskab er Regeringen sig det An
svar bevidst, som ogsaa et lille Land som Danmark har med Hensyn til Opbygningen
af det kommende nye Europa, og den vil efter Evne yde sin Medvirken til Løs
ningen af saadanne Opgaver, som i denne Forbindelse naturligt vil tilfalde vort Land.

Regeringen vil sikre Opretholdelsen af Ro og Orden i Landet. Den vil ikke taale
Sabotage 'Og anden Forbrydelse, der direkte eller indirekte retter sig mod Besæt
telsestropperne.

Regeringens Standpunkt overfor Kommunismen er klart. Siden Vedtagelsen af
Loven af 22. August 1941 er kommunistisk Virksomhed her i Landet ulovlig. Dette
fandt sin Bekræftelse ved Danmarks Tiltræden af Anti-Komintern-Pagten, ifølge
hvilken den danske Regering er forpligtet til paa dansk Omraade at bekæmpe den
kommunistiske Internationales opløsende og nedbrydende Virksomhed.

') Jfr. udenrigsministeriets meddelelse af 4. maj 1942 af regeringserklæring i an
ledning af statsministerskifte, statstidende nr. 26 af 5. maj 1942.
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124.
Bemærkninger under behandlingen i folketinget den 2. december 1942 af forslag til lov

om sikkerhedsforanstaltninger Indenfor erhvervsvirksomheder m. v.

Folketingsmand Fr. Dalgaard:

Vi er alle interesserede i, at Produktionen gaar sin Gang uforstyrret og roligt,
og navnlig interesserede i, at saadanne Virksomheder, som er aldeles nødvendige for
Befolkningens nogenlunde normale Liv, holdes i Gang, saaledes at der stadig baade
er Beskæftigelse, og de Ting, som Befolkningen skal bruge, sikres. Vi er ogsaa inter
esserede i, at der skabes forøget Sikkerhed ved den særlige Art af Virksomheder,
hvor der ved skadevoldende Handlinger kan bevirkes Uro.

Folketingsmand Skjerbæk:

Vi forstaar naturligvis, at naar et Lovforslag som dette kommer frem, ligger
Begrundelsen i de ekstraordinære Forhold, hvorunder vi lever, og .disse Forhold
maa naturligvis give Mulighed for en Lovgivning af en vis ekstraordinær Karakter,
men jeg synes alligevel, jeg maa gøre endnu nogle Bemærkninger til Enkeltheder i
Lovforslaget. For det første vil jeg gerne spørge den højtærede Justitsminister, om det
er Tanken, at det Bevogtningsmandskab, der her er Tale om at antage, skal kunne
faa nogen Art Bevæbning. Hvis det er Tilfældet, ser jeg nemlig i Lovforslaget en
Spire til privat Politi, en Udvikling, som jeg for mit Vedkommende meget nødig vil
se her i Landet. .

Folketingsmand Hartel:
Det kan formentlig ikke fragaas, at de gentagne Sabotagehandli'nger, vi har

været Vidne til eller hørt om i den sidste Tid, er den mest medvirkende Grund til,
at dette Lovforslag er fremsat. Naar det saa ofte kommer til Sabotagehandlinger,
skyldes det i og for sig ikke Mangel paa alvorlige Bestræbelser fra Myndighedernes
Side for at forhindre saadanne, men den aandelige Forvirring, som hersker i store
Dele af det danske Folk, væsentlig under Paavirkning af en ansvarsløs Propaganda
i de britiske Udsendelser paa Dansk, ved hvilke der gentagne Gange er opfordret til
Sabo-tage. Det danske Folk maa forstaa, at vi ikke kan vinde noget ved at forringe
vort eget Produktionsapparat og de Muligheder, vi har fol' at eksistere og for at
skabe os en Fremtid. Det kan ikke siges tit nok, og jeg 'Opfordrer Regeringen til
aldrig at blive træt af at gentage dette overfor det danske Folk .

Samme lovforslags behandling I landstinget den 3. december 1942.

Landstinqsmond Rytter:
Hovedformaalet med Lovforslaget er at undgaa Sabotagehandlinger,

og jeg tror ikke, der vil være nogen som helst Uenighed inden for den danske Be
folkning om, at der fra Regeringens og Rigsdagens Side maa gøres alt, hvad der
overhovedet kan gøres, for at undgaa Sabotagehandlinger, da disse kun kan være ",
af det onde. Naar vi er enige om, at dette er Hovedformaalet, maa vi tage de Ulem-
per med, som nødvendigvis følger med at sikre dette. . . ... .

Landstingsmand Stein:
Vi er alle interesserede i, at der ikke sker Sabotagehandlinger her i Landet.

Vi er ogsaa alle interesserede i, at Værdier ikke gaar til Spilde .

Landstingsmand Lannung:
Ogsaa mit Parti kan kun beklage, at Forholdene ligger saaledes, at en Lov

givning som denne er blevetJlødvendig; men vi tør heller ikke bestride, at dette er
Tilfældet, og skal derfor ikke modsætte os Lovforslagets Gennemførelse. . .....
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125.

Folketingsmand Knud Kristensen i folketinget under finanslovdebatten den 3. december
1942: om sabotage og om at føre privat udenrigspolitik.

Endvidere har Regeringen den Opgave - som vi fuldt ud vil støtte den i 
at modvirke Provokation, Sabotage og alt det, som vender sig mod Besættelsesmag
ten her i Landet. Jeg tror ikke, at Foranstaltninger og Gerninger af den omtalte
Natur tjener nogen som helst Interesse; de kan kun skade baade de enkelte og navn
lig hele Samfundet.

Der er det ejendommelige, at medens man under normale Forhold kun har
een Udenrigspolitik her i Landet, nemlig den Udenrigspolitik, som Regeringen fører,
er det i den Tid, vi nu lever i, næsten saadan, at hver enkelt l rand gennem sine
Handlinger, gennem sine Udtalelser og sin Optræden i Virkeligheden kan føre Uden
rigspolitik. Hver enkelt kan saaledes medvirke til et bedre Forhold, men ogsaa i høj
Grad til det modsatte. Den private Udenrigspolitik, som herigennem kan føres, mis
billiger vi og vil i høj Grad være med til at støtte Regeringen i at modvirke og
uskadeliggøre.

•
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126.

Artikel I Berlingske Tidende den 6. december 1942. Fhv. kirkeminister Fiblger paa det kon
servative landsrådsmøde om ro og orden.

De vigtige politiske Afgørelser, der nylig er truffet, har kaldt paa den enkelte
Rigsdagsmands Ansvarsfølelse. Vi maa nu som før gøre os klart, at Hovedbetin
gelsen for, at vi kan komme igennem de nuværende vanskelige Forhold paa en
Maade, der sikrer Landets Fremtid, er, at vi viser en ubrydelig Vilje til Sammen
hold , og at vi forstaar at samarbejde som gode Landsmænd. Det er derfor mere
paakrævet end nogen Sinde før at mane til en rolig, korrekt og værdig Optræden.

Vi kan ikke finde os i, at Enkeltpersoner ved uoverlagte Handlinger eller
ubetænksom Adfærd volder Skade for hele Nationen. Den hos alle konservative dybt
rodfæstede Respekt for Kongens Ord maa i særlig Grad forpligte os til at efter
komme saavel Kongens som den ansvarlige Regerings Krav om Ro og Orden. Med
desto større Ret kan vi da ogsaa forlange det samme af alle andre i vort Land og
kræve enhver, der forsynder sig herimod, draget til Ansvar.

Besindigt, men ogsaa beslutsomt vil vi fortsætte vor Gerning i det danske
Folk - give alle Kræfter til Bestræbelserne for, at det maa komme ,saa uskadt og
saa udelt som muIigt gennem Tidens Prøvelser .
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127.

Avisudtalelser om sabotage.

Artikel i Berlinaske Tidende den 1. januar 1943. Folketingets formand
Hans Rasmussens nytårstale.

Af uoverskuelig Værdi for hele vort Folk er det Sammenhold mellem alle '
Danske, som voksede frem efter 9. April 1940 .

Vort Fædreland er for Tiden stedt i meget store Vanskeligheder. Men vi
haaber al. komme igennem. En bydende Nødvendighed er det, at vi alle bidrager til
at opretholde Ro og Orden. Her har Kong Christians Ord Bud til enhver af os.
Alle Danske maa føle Pligten overfor vort gamle Land og dets Fremtid.

Visse Steder ude i Verden har der i de senere Aar lydt Tale om, at de smaa
Stater maatte ophæves og sammensluttes med større og stærkere Magter. Retten til
at være selvstændige er draget i Tvivl. Vi Danske afviser ikke Samvirke med nogen.
En lille Stat kan ikke være sig selv nok. Men vi ønsker her i dette Land at leve vort
eget statslige og nationale Liv.

Vi har Viljen til at leve, og vi har Tro paa, at vort Folk har Ret til at bestaa,
og at Danmark fremdeles kan kræve sin Plads i de frie og selvstændige Folks
Rækker.

Leder i Berlingske Tidende den 28. februar 1943 om sabotagen.

Statsadvokaten for særlige Anliggender har udsendt Efterlysning af fem
Personer, sigtet for Sabotage og for Tyveri af Sprængstof. Baggrunden herfor er de
Sabotagehandlinger, der i den senere Tid har fundet Sted her i Landet, og Alvoren
understreges ved den efter vore Sædvaner ekceptionelt store Dusør - 25.000 Kro
ner - der udloves for Oplysninger, som kan føre til Anholdelse af de efterlyste
Personer. Samtidig foreligger der Meddelelse om Beskyttelsesforanstaltninger,
iværksat til Værn mod Sabotage. En Række af de vigtigste Jernbanelinier bliver
bevogtet af et særligt Jernbanepoliti, sammensat af Politietaten og Jernbaneetaten,
og i Henhold til Loven af 4. December 1942 er der rundt 'Om i Fabrikkerne og til
svarende Virksomheder indrettet et Fabriksværn, hvis Medlemmer er udtaget blandt
de Mennesker, der er beskæftiget de paagældende Steder.

Alle vil beklage, at Forholdene har udviklet sig saa vidt, at Efterlysning for
Sabotageforbrydelser og Beskyttelsesforanstaltninger mod Sabotagehandlinger er
blevet nødvendige i det danske Samfund. Men som udtalt af Justitsministeren den
1. December i Folketinget »har de urolige Tider medført, at man ogsaa herhjemme
maa regne med Muligheden af, at Brandstiftelser og andre Sabotagehandlinger ud
øves af saadanne Kredse, som har til Formaal at skabe Uro i Landet«. Derfor har
man fra Statens Side paabudt de førnævnte Beskyttelsesforholdsregler, og det vil
være rigtigt at fremhæve, at de Mennesker, der faar overdraget det byrdefulde og
ingenlunde risikoløse Hverv at udføre Bevogtningstjenesten, herved udfylder en
Samfundsfunktion. De bidrager til at skabe Sikkerhed for Liv og Ejendom i Pro
duktionsvirksomhederne og for alle, der benytter Jernbanerne og andre truede Tra
fikmidler. Dette er en vigtig Opgave, til hvis Løsning enhver, der er udpeget dertil.
maa yde sin Medvirken efter den derom af den danske Øvrighed givne Anvisning.

Ofte er det blevet indskærpet Befolkningen, hvor uhyre vigtigt det er, at vi
bevarer Ro og Orden her i Landet. Kongens manende Ord herom er Gang paa Gang
blevet fremhævet af de Mænd, der har beklædt de højeste Tillidsposter indenfor
vort Statsstyre. De nu foreliggende Sabotageeksempler og de Forholdsregler, der



som Følge heraf er truffet, giver Anledning til paany at understrege, at den, der
gaar udenfor Lovens Grund, skader vort Samfund. Sabotage og tilsvarende ansvars
løse Handlinger betyder under de nuværende Omstændigheder en saadan Fare for
Land og Folk, at de fordømmer sig selv.

Leder i Politiken den 27. februar 1943 om sabotagen.

Der har i den senere Tid fundet et betydeligt Antal Sabotagehandlinger Sted,
som giver fornyet Aktualitet til de Udtalelser, daværende Statsminister Buh! i Sep
tember i Fjor fremsatte i en Radiotale. Hr. Buh! fremhævede, at det først og frem
mest er en dansk Statsinteresse at undgaa Sabatagehandlinger, det være sig mod
Trafikmidler, offentlige Forsyningsindretninger etc., eller mod den tyske Værne
magts Materiel. Direkte eller indirekte er det vort eget Land, der kommer til at lide
mest under Følgerne af saadanne Handlinger. Hr. Buhl fortsatte med at udtrykke
Haab om, at man kunde komme Sabotage-Ondet til Livs, saaledes at man ikke kom
mer til at staa over for den Situation, at der rejses Spørgsmaal om Tilstrækkelig
heden af vor nugældende Straffelovgivning, eller overhovedet om vor Adgang til
selv at holde Justits paa dette Omraade,

I disse advarende Ord paapegede Hr. Buh! saavel Farerne som den Skade,
Sabotagehandlinger medfører, idet den i adskillige Tilfælde rammer Jernbanenet
og ødelægger Værdier i Form af Maskiner og lignende, der i Øjeblikket er ganske
uerstattelige. Ødelæggelser af den Karakter gør ogsaa, at det Produktionsapparat,
som er nødvendigt for Landet, naar Krigen er forbi og fredelige Tilstande indtræder,
kan blive væsentligt forringede.

Fra de offentlige Myndigheders Side er der iværksat forskellige Foranstalt
ninger mod Sabotagen. Et Led i Bestræbelserne er Fabriksværnet, der er sat ind til
Beskyttelse af Virksomheder og vigtigt Maskinmateriel, som det ogsaa er af stor
Betydning for Landet at sikre til Tiden efter Krigen. En anden Foranstaltning er
J ernbanebevogtningen, som udføres af et særligt Politi i Forbindelse med Statsbane
folk for at sikre, at Trafiken paa vore Jernbaner kan ske uden Katastrofer med Tab
af Mennesker og Ødelæggelse af Materiel. Paa den Maade haaber Myndighederne at
kunne forhindre, at der voldes yderligere Skade af Betydning. Det er kun ganske
smaa Grupper, der her i Landet deltager i Udøvelsen af den forkastelige og lands
skadelige Sabotage, medens den ganske overvejende Del af Befolkningen er klar
over den Fare, Sabotagehandlingerne kan medføre, og er enig i Ønsket om, at den
Ro og Orden, der har været et af vore bedste Aktiver under Besættelsens Vanskelig
heder, vedvarende maa blive opretholdt.

Leder i Social-Demokraten den 27. februar 1943 om sabotagen.

Det kan med uomtvistelig Ret siges, at den danske Befolkning i det store og
hele har efterlevet Kongens og Regeringens Opfordringer til at undlade Handlinger
og Udtalelser, der kunde vanskeliggøre Opretholdelse af Ro og Orden i Landet.
Denne Holdning har sin Rod i folkelig og politisk Kultur og i en sikker Forstaaelse
af, at det for dansk Samfundsliv og for Bevarelsen af vore folkelige og nationale
Værdier er en bydende Nødvendighed at undgaa Urornomenter under Besættelsen.
Befolkningen har erkendt, at denne besindige og korrekte Holdning er en Betingelse
for at fastholde den Linje, der blev fastlagt 9. April 1940 med Udgangspunkt i de
Tilsagn, der da fra tysk Side blev givet Danmark.

Naar der nu faktisk i den sidste Tid her i Landet er forefaldet et ret betydeligt
Antal Tilfælde al Sabotage - en lyssky Metode, der i sig selv er dansk Folkekarak
ter fremmed - maa Ophavsmændene uden Tvivl søges indenfor en ret snæver
Kreds; men dette formindsker dog ikke de Farer, Sabotagen kan rumme.

Danmark er vel ikke noget krigsførende Land, men det er militært besat af
en krigsførende Magt, og det er vel bekendt, hvor uhyre alvorligt ethvert krigs
førende Land bedømmer Sabotage.
73



I Virkeligheden rammer de Sabotagehandlinger, der begaas her i Landet, føle
ligst danske Interesser, ikke blot Forsynings- og Beskæftigelses-Interesser, men
ogsaa den fundamentale danske Interesse i, at dansk Lov og Ret kan raade her i
Landet. Det er med Henblik paa Opretholdelse af dette Grundlag, at det danske
Samfund nu som særlige forebyggende Foranstaltninger har etableret Fabriksværn
og Jernbanebevogtning. Og det var de samme danske Interesser, daværende Stats
minister Buhl. havde for øje, da han i en Radiotale i September i Fjor udtalte :
"Det er mit Haab, at vi ved fælles Hjælp paa det gældende Lovgivningsgrundlag
kan komme det Onde, som hedder Sabotage mod den tyske Værnemagt, til Livs,
saaledes at man ikke kommer til at staa overfor den Situation, at der rejses Spørgs
maal om Tilstrækkeligheden af VOT nugældende Straffelovgivning eller overhovedet
om vor Adgang til selv at holde Justits paa dette Omraade« .

Disse Ord har en uforandret Gyldighed i Dag.

Leder i Naiionaliidende den 28. februar 1943 om sabotagen.
I September ifjor holdt daværende Statsminister Buhl i Radioen en Tale,

hvori han sagde: -Det er mit Haab, at vi ved fælles Hjælp paa den gældende Lov
givnings Grundlag kan komme det Onde, der hedder Sabotage mod den tyske Værne
magt, til Livs, saaledes at man ikke kommer til at staa over for den Situation, at
der rejses Spørgsmaal .om Tilstrækkeligheden af vor nugældende Straffelovgivning
eller overhovedet om vor Adgang til selv at holde Justits paa dette Omraade«. Som
man ser, udtalte Hr. Buhl ikke blot Haab om, at man maatte komme Sabotagen til
Livs. Han gav ogsaa en kraftig og tydelig Antydning af, hvad der kan ske, og hvad
utvivlsomt vil ske, hvis det ikke lykkes de danske Myndigheder selv at gøre Ende paa
Sabotagen, nemlig: at Straffelovgivningen kan blive følelig skærpet, ja, at andre
paatager sig at holde Justits paa dette Omraade.

Til trods for den danske Stats tydeligt udtalte Holdning med skarp Front mod
Sabotørerne, til Trods for Kongens Bud om Ro og værdig Optræden fra Befolknin
gens Side - Kongeord, som ikke var til at tage fejl af - og til Trods for skarp
Agtpaagivenhed fra Politiets Side har der i den sidste Tid fundet en Række alvorlige
Sabotagehandlinger Sted. Hertil kommer nu Meddelelsen om det uhyggelige Attentat
i Kolding, hvorved tyske Kvinder blev kvæstet.

Det overvældende Flertal af det danske Folk staar der , hvor Kongen og Lan
dets lovlige Regering har anvist det at staa. Det agter at følge den fra oven angivne
Kurs, hvilket blandt andet vil sige, at det tager klar Afstand fra Sabotage, som er
fremmed for dansk Mentalitet og danske Sædvaner, og at det stærkt fordømmer en
hensynsløs Attentathandling, ved hvilken endog Kvinder er blevet saaret. Det Maal,
som det er det danske Folks faste Vilje at naa, Genvindeisen af den fulde Frihed og
Selvstændighed, agter Folket jo netop at naa ved Enighed, Lydighed mod Kongebud,
Ro og disciplineret Optræden og ikke ved Selvtægt og Brud paa Landets Love samt
de Forudsætninger, som er aftalt for det hidtidige Forhold mellem Danmark og
Tyskland.

Men uanset Befolkningens Holdning, som der ikke er Tvivl om, har Sabotage
handlingerne og det sidste Attentat fremkaldt en Udvikling, hvis dybe Alvor for
Land og Folk ikke kan understreges tilstrækkeligt stærkt. De Muligheder, som Hr.
Buh! i September antydede i sin Tale, var ikke tomme Ord, men noget, som meget:
let kunde blive til haandgribelig Virkelighed, og som nu uvægerlig bliver det, hvis
der ikke effektivt gøres hurtig Ende paa Sabotage og Attentater. Vort Land er naaet
til at staa over for et Enten-Eller! Enten maa Kampen mod Sabotagen føres med.
meget stor Effektivitet, eller ogsaa kommer der Tilstande, der vil føles haardt og
smerteligt af hele Befolkningen, selvom man ved, at det kun er ganske faa Perso
ner, der har deltaget i Sabotagehandlingerne og Attentaterne.

Netop som Værn mod Sabotage, der ødelægger Millionværdier, og for at sikre
Banerne er der oprettet særlige Fabriksværn og etableret en omfattende Bevogt
ningstjeneste af Jernbanerne. Politiet er ogsaa blevet udvidet og gør alt, hvad det
evner, for at komme Sabotagens Onde til Livs. Det gælder derfor om, at Befolkningen
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ikke blot selv afholder sig fra alle forbudte Handlinger, men at den - foruden at hver
Mand gør sin Pligt i den Gerning, der er hans Arbejde og Kald - viser den yderste
Loyalitet over for Landets Myndigheder og ikke hemmer, hvad der gøres for at
værne danske Værdier og den danske Stats Interesser. .

Det er meget. der staar paa Spil. Den ved Sabotage og Attentat skabte Situa
tion kan ikke bedømmes for alvorligt.

Leder i Berlingske Tiderrde den 8. marts 1943 om sabotagen.

Trods indtrængende Advarsler forekommer der beklageligvis vedblivende Fo-r
søg paa Sabotagehandlinger, og nu i de sidste Dage har Bladene indeholdt Oplys
ninger om saadanne Voldshandlinger, der har ført til Ildspaasættelser og Bombe
eksplosioner. Ved et stort Arbejde er det lykkedes Politiet at fange adskillige af de
Personer, der paa denne Maade forbryder sig mod vort Lands Love, og der venter
nu disse Mennesker en meget alvorlig Straf. Men Spørgsmaalet om Sabotage be
grænser sig i sine Virkninger ikke til den lille Kreds af Sabotører, der rammes af
Loven og maa undgælde for deres skadevoldende Lovovertrædelser. De videre Følger
vender sig mod hele det danske Samfund, fordi saadanne illegale Bestræbelser
betyder et aabenbart Brud paa den indre Retsorden, det saa afgjort er en dansk
Interesse at opretholde.

Det vil derfor paany være nødvendigt at advare mod Sabotagehandlinger og
mod den Mentalitet, de er Udtryk for. Det maa atter og atter fremhæves, at Sabo
tagen først og fremmest skader Danmark, og at de, der indlader sig herpaa, sætter
sig udenfor det danske Sammenhold 'Og den danske Fællesfølelse, der hidtil har vist
~ig stærk nok til at bevare vort Samfund som en fast Enhed. Krigens Byrder
kan i Fo-rvejen blive tilstrækkelig tunge for det danske Folk. Der bør ikke hertil
føjes de Ulykker, som afstedkommes ved Handlinger af danske Undersaatter, der
egenmægtigt og mod Lov og Ret søger at fremme Krigsformaal paa dansk Grund.
Den danske Befolkning har - da Rigsdagsvalgene gav Lejlighed hertil - samlet
sig i en enig nationall Tilkendegivelse, som er blevet værdsat "Og paaagtet overalt.
Denne Enighed skal ikke brydes af enkeltstaaende Elementer, som af Ubesindighed
eller af Grunde, der har Rod i os uvedkommende Interesser, er havnet i en for os
væsensfremmed Voldspolitik. Det danske Sprog ejer intet Ord, der dækker Begrebet
Sabotage. Baade Gerningen selv og de Sabotører, der udøver den, maa vi benævne
med et importeret udansk Navn. Lykkeligt og godt vil det være, om vi ved fælles
Hjælp kan holde os fri for disse Foreteelser, der ikke hører hjemme hos os, lige
fremmede for dansk Sprog og for dansk Tankegang.
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128.
Udenrigsministeriets meddelelse af 21. august 1943 af opråb til det danske folk,

statstidende nr. 117 af 23. august 1943.

I Statsraadet i Dag forelagde Statsministeren følgende Opraab, som Rege
ringen og Rigsdagens Samarbejdsudvalg med Tilslutning af de samarbejdende Par
tiers Rigsdagsgrupper retter til det danske Folk. Hans Majestæt Kongen bifaldt
Udsendelsen af dette Opraab.

Under den tyske Besættelse, der nu varer paa fjerde Aar, har det været
uundgaaeligt, at der af og til er opstaaet visse Gnidninger. Selve Besættelsens Lang
varighed fremkalder en større Modtagelighed overfor formodede Fornærmelser og
stigende Utaalmodighed og Irritation i Befolkningen.

I den sidste Tid er der indtraadt Begivenheder af faretruende Karakter.
Sabotage er øvet i stigende Omfang, Demonstrationer er forekommet forskellige Ste
der, og der er gjort Forsøg paa at bringe Jernbaner og offentlige Værker til Stands
ning. En Fortsættelse af saadanne Tilstande vil være af ødelæggende Virkning for
danske Samfundsforhold. Tilførsler af Levnedsmidler og Brændsel vil blive hæmmet,
og der vil opstaa alvorlige Forstyrrelser af den ordnede Produktion til Skade for
høre Befolkningen.

For den danske Regering har det stedse været Opgaven at fjerne opstaaede
Vanskeligheder og paa det bedste varetage den danske Befolknings Interesser over
for de tyske Myndigheder. Dette vil ogsaa blive Tilfældet overfor de senest indtrufne
Begivenheder. .

Skal det lykkes at føre dansk Folkestyre og Samfundsliv frelst gennem Kri
gens Ulykker og Farer, er Befolkningens Medvirken hertil nødvendig.

Med denne dybt alvorlige Situation for øje retter Regeringen og Samarbejds
udvalget med Tilslutning af de samarbejdende Partiers Rigsdagsgrupper en ind:'
trængende Opfordring til den danske Befolkning om ikke paa nogen Maade at
udæske til eller lade sig udæske til uoverlagte Handlinger, men bevare Ro, Besindig
bed og Sammenhold. Enhver, der ønsker, at dansk Styre i Landet skal bevares, maa
føle det som sin Pligt i alle Forhold at bidrage til, at lovordnede Tilstande fortsat
kan opretholdes. Ingen maa tage sig selv til Rette. Det er de lovlige Myndigheder
og de ansvarlige Ledere, der maa foretage de Skridt, som er nødvendige til Beskyt
telse af danske Interesser.
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129.
De samarbejdende partiers fordømmelse af udviklingen efter den 29. august 1943.

Den 5. Januar 1944 udsendtes gennem Dagspressen følgende:
Undertegnede Repræsentanter for Socialdemokratiet, Det konservative Folke

parti, Venstre, Det radikale Venstre og Danmarks Retsforbund udtaler vor For
dømmelse af den Attentatvirksomhed, som har udviklet sig, og hvorved man paa
Grund af modstaaende Indstilling og Anskuelser stræber hverandre efter Livet. Vi
forkaster Voldsrnetoder i den politiske Kamp, og vi er overbevist om, at det danske
Folks aldeles overvejende Flertal med Afsky vender sig mod saadanne Kampmetoder.

Vi føler os derfor berettiget til at udtale vor Harme og Sorg over de fore
faldne Attentater 'Og Overfald og til indtrængende at paapege Nødvendigheden af,
at denne Udvikling ophører.

Danske Borgere maa ogsaa under de nuværende Forhold føle sig forpligtet
til ikke at øve Selvtægt - Tilbagefald til Fortidens Hævnmetoder maa bandlyses.
Det danske Folk skal nu og i Fremtiden alene bygge paa Lovens og Rettens Grund.

r

V. Buhl. V. Fibiger.
A. M. Hansen,

Knud Kristensen.
Oluf Pedersen.



,



D.
Spørgsmål opstået i tiden fra sommeren 1940 til den

tysk-russiske krigs udbrud i 1941.
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14.

Befolkningens holdning overfor besættelsesmagten, sabotagen m. v.
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130.
(A. nr. 46, bilag 2.)

Tysk alde-måmolre af 12. august 1940, hvori udtales bekymring over, at den danske clvll
befolknings stilling til tyskerne efterhånden har begyndt at ændre sig.

DER BEVOLLMACHTIGTE
DES DEUTSCHEN REICHES

Kopenhagen, den 12. August 1940.

Alde-Memolre.

Mit Sorge hat der Bevollmiichtigte des Deutschen Reiches, ebenso wie
der Befehlshaber der deutschen Truppen, in det letzten Zeit festgestellt, dass
das Verhalten der dånisehen Zivilbevolkerung gegeniiber deutschen Staats
angehOrigen, vornehmlich Wehrmachtsangehorigen, sich nachteilig zu iindern
beginnt. Sich hiiufende Zwischenfiille aller Art, insbesondere die bedauerlichen
Ereignisse in Frederikshavn und mehrere Zusammenstosse zwischen deutschen
Soldaten und Dånen am 10. und 11. August in Kopenhagen sind Symptome
fiir die derzeitige Einstellung eines Teiles der dånisehen Bevolkerung,

Die deutschen Truppen selbst haben zu diesel' Entwicklung keinen
Anlass gegeben; ihr Auftreten ist, wie das auch von amtlieher dåniseher Seite
wiederholt versichert worden ist, stets zuvorkommend und korrekt gewesen.

Dagegen haben Geriichtemacherei und versteckte Stimmungsmacherei
bestimmter politischer Kreise gegen Deutschland und auch offene Angriffe
gegen die deutsche Wehrmacht, wie das bekannte tendenziose Flugblatt der
konservativen Volkspartei iiber Roskilde, offenbar zu einem gewissen Erfolg
gefUhrt.

Wenn die bezeichnete Entwicklung, die bei ihrem Fortdauern nicht ohne
ernste Folgen fUr das deutsch-dånische Verhåltnis und damit in erster Linie
fiir die dånische Bevolksrung sein konnte, aufgehalten werden solI, so ist er
forderlich, dass die Koniglich Dånische Regierung sich zu einer aktiveren Ein
wirkung auf die Bevdlkerung entschliesst und zwar sowohl durch den dånisehen
Verwaltungsapparate, als auch nicht zuletzt durch Presse und Rundfunk. .

In diesem Zusammenhang erscheint es vor allen Dingen notwendig, dass
die Koniglich Dånische Regierung eine Neuausrichtung der nachgeordneten
dånisehen Polizeistellen vornimrnt, ohne die ein verståndnisvolles Zusammen
arbeiten mit den deutschen Stellen nicht moglich ist. Denn es muss mit Be
dauern festgestellt werden, dass die nachgeordneten Stellen der dånisehen
Polizei bei den genannten Vorfallen ihren Aufgaben nicht gerecht geworden
sind. Es ist ihnen weder gelungen, durch vorbeugende Massnahinen die Vor
kommnisse iiberhaupt zu vermeiden, noch, nachdem sie geschehen waren, wirk
sam einzugreifen. Es besteht in vielen Fållen sogar der Eindruck, dass die
Polizeibeamten die dånisehen Tater absichtlich haben entkommen lassen.

Es darf der Hoffnung Ausdruck gegeben werden, dass die vorstehenden
Hinweise ausreichen werden, um durch geeignete Massnahmen der Koniglich
Dånisehan Regierung der beunruhigenden Entwicklung Einhalt zu gebieten und
das friihere befriedigende Verhiiltnis wieder herzustellen.
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130a.

Oversættelse.

DEN BEFULDMÆGTIGEDE
FOR DET TYSKE RIGE

KØbenhavn, den 12. August 1940.

Alde-M6molre.

Med Bekymring har den Befuldmægtigede for det Tyske Rige saavel
som den Øverstbefalende for de tyske Tropper i den sidste Tid konstateret, at
den danske Civilbefolknings Holdning overfor tyske Statsborgere, navnlig
overfor Medlemmer af Værnemagten, begynder at forandre sig i uheldig Ret
ning. Episoder af enhver Slags, hvis Antal stadig stiger, særlig de beklagelige
Begivenheder i Frederikshavn og adskillige Sammenstød mellem tyske Sol
dater og Danskere den 10. og 11. August i København, er Symptomer paa den
nuværende Indstilling hos en Del af den danske Befolkning.

De tyske Tropper selv har ikke givet Anledning til denne Udvikling;
deres Optræden har, hvad der ogsaa gentagne Gange er blevet forsikret fra
officiel dansk Side, stedse været forekommende og korrekt.

Derimod har den Omstændighed, at Folk af bestemte politiske Kredse
lavede Rygter og paa skjult Maade søgte at ophidse Stemningen mod Tyskland,
og ogsaa aabenlyse Angreb paa den tyske Værnemagt, som f. Eks. det kendte
tendensiøse Flyveblad fra Det konservative Folkeparti om Roskilde, aabenbart
ført til et vist Resultat.

Hvis den omtalte Udvikling, der, hvis den fortsættes, ikke vilde kunne
være uden alvorlige Følger for det tysk-danske Forhold og dermed i første
Række for den danske Befolkning, skal kunne standses, saa er det paakrævet,
at den Kongelige Danske Regering beslutter sig til en mere aktiv Indvirkning
paa Befolkningen, og det baade gennem de danske Forvaltningsorganer og
ikke mindst gennem Presse 'Og Radio.

I denne Forbindelse forekommer det navnlig nødvendigt, at den Konge
lig Danske Regering foretager en Omorganisation af de underordnede danske
Politimyndigheder, uden hvilken et forstaaende Samarbejde med de tyske
Myndigheder ikke er muligt. Thi det maa med Beklagelse konstateres, at de
underordnede Organer indenfor det danske Politi ved de omtalte Episoder
ikke har været deres Opgaver voksne. Det er hverken lykkedes dem ved fore
byggende Forholdsregler overhovedet at undgaa Begivenhederne, eller efter at
de var sket, at gribe effektivt ind. Man har i mange Tilfælde endog Indtryk af,
at Politimændene med Vilje har ladet de danske Gerningsmænd undslippe.

Man maa have Lov til at udtale Haabet om, at ovennævnte Henvisnin
ger maa være tilstrækkelige til ved passende Foranstaltninger fra den Konge
lig Danske Regerings Side at dæmme op for den foruroligeni:le Udvikling og
genoprette det tidligere tilfredsstillende Forhold.
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131.
Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 29. august 1940 til politidirektøren i København og

politimestrene vedrørende indberetning til statsadvokaten for særlige anliggender om bl. a.

sammenstød mellem befolkningen og personer tilhørende besættelsestropperne.

JUSTITSMINISTERIET
København, den 29. August 1-940.

Oirkulæreskrivelse til
Politidirektøren i København og Poliiimestrene.

I Forbindelse nied Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 8. Juni 1940,
jfr. Cirkulæreskrivelse af 9. Juli 1940, skal Justitsministeriet indskærpe, at der
i de i Cirkulæreskrivelsen af 8. Juni 1940 under Nr. 1 nævnte Tilfælde sker
Indberetning til kst. Statsadvokat Eivind Larsen (Adr. Politigaarden, Køben
havn V., Telefon. Centrail 1448, Lokal Nr. 2 eller 37 - Døgnvagt), samt anmode
om, at der endvidere ligeledes sker Indberetning i nedennævnte Tilfælde.

Der skal i denne Forbindelse peges paa, at det under de foreliggende
Forhold har meget stor Betydning, at der til Brug for Justitsministeriet og
Udenrigsministeriet eet Sted haves fuldstændig Overblik over, hvad der fore
falder indenfor de enkelte Politikredse, og at det derfor er aldeles paakrævet,
at de af Justitsministeriet derom givne Bestemmelser nøje iagttages.

Indberetning vil herefter være at foretage til Statsadvokaten om:
1) de i Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 8. Juni 1940 under

Nr. 1 nævnte Sager,
. 2) ethvert Sammenstød eller Episode mellem Befolkningen og Personer

tilhørende Besættelsestropperne, selv om der endnu ikke er rejst Sigtelse mod
nogen bestemt Person,

3)Henvendelser fra tysk Side med Klage over enkelte Personers Optræ
den eller Forholdene i Politikredsen iøvrigt,

4) Klage eller Kritik fra tysk Side over Politiet,
5) Henvendelser fra Befolkningen med Klage over Forhold, der vedrø

rer den tyske Værnemagt eller de til denne hørende Personer, samt Forhold af
denne Art, som Politiet eventuelt maatte blive opmærksom paa,

6) andre Forhold, som det til Opfyldelse af Justitsministeriets Ønske om
at være informeret paa disse Omraader vil være af Betydning, at Ministeriet
faar Kundskab om.

Der bør endvidere snarest til Statsadvokaten indsendes en almindelig
Indberetning om Forholdet til den tyske Værnemagt og den stedlige Kornman
dant siden 9. April 1940. Indberetningen maa ogsaa indeholde Oplysninger om
eventuelle Klager, der maatte være fremkommet fra tysk Side, og om, hvorledes
Forholdet er blevet ordnet. Indberetningen maa endvidere indeholde Oplysning
om eventuelt forefaldne Episoder, der har Betydning af Hensyn til Bedømmel
sen af Forholdet til den tyske Værnemagt, samt Oplysning om, hvorvidt Sam
arbejdet med Værnemagten i det hele el' forløbet gnidningsløst. For de Forholds
Vedkommende, om hvilke der tidligere er indgivet Indberetning til Justits
ministeriet eller Statsadvokaten, er Henvisning hertil dog tilstrækkelig.

Indberetning maa herefter endvidere indsendes til Statsadvokaten den
1. i hver Maaned indeholdende tilsvarende Oplysninger for Tiden siden sidste
Indberetning.

.Alle Indberetninger bør indsendes i 3 Eksemplarer.
Med Hensyn til, hvorledes der fra Politiets Side skal forholdes i de

ovennævnte Tilfælde, henvises til de i vedlagte fortrolige Vejledning anførte
Retningslinier.

Harald Petersen.

Her/eU.
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132.
(A . nr. 46, bilag 3.)

Udenrigsministeriets note af 30. august 1940 indeholdende svar paa førnævnte alde-memoire
af 12. august 1940.

UDENRI GSMINISTE RIET

Kopenhagen, den 30. August 1940.

Aufzeiehnung.

Aus dem Aide-Memoire des Herrn Bevollmiichtigten des Deutschen Rei
ches vom 12. August 1940 hat die Konigl. Regierung mit Bedauern entnommen,
dass man auf deutscher Seite der Auffassung is t, Anlass zu Beschwerden iiber
das Verhalten der dånisehen Zivilbevolkerung gegeniiber deutschen Staatsan
gehorigen, vornehmlich Wehrmachtsangehorigen, zu haben. Die in diesem Aide
Måmoire zum Ausdruck gebrachten Beschwerden sind der Konigl. Regierung
iiberraschend gekommen, da auf dåniseher Seite in der seit dem 9. April 1940
verstrichenen Zeit eine grundsåtzliche Aenderung der Einstellung der dåni
schen BevOlkerung der deutschen Wehrmacht gegeniiber nicht beobachtet wor
den ist. Wie es dem Herrn Bevollmiichtigten bekannt ist, hat sich die dånische
Regierung von Anfang der Besetzung an alle Miihe gegeben uro ein gutes,
loyales und reibungsloses Verhiiltnis zwischen der Bevolkerung und der Wehr
macht zu schaffen, und sie glaubt behaupten zu . konnen, dass ihr dies im
grossen und ganzen gelung-en ist.

Es sind zwar einige Zwischenfiille und Zusammenstosse zwischen då
nischen Zivilpersonen und Wehrmachtsangehorigen vorgekommen, und es liegt
der Regierung vdllig fern, diese Ereignisse zu bagatellisieren. Auf der anderen
Seite sind die dånisehen Regierungsstellen, die die Entwickelung genau beob
achten und stets versuchen auf ihrer Hut zu sein, der bestimmten Auffassung,
dass diese Vorkommnisse fiir die Stimmung und Einstellung nicht symptoma
tisch sind, sondern als vereinzelte Entgleisungen, die an sich ausserordenUich

.bedauerlich sind, betrachtet werden miissen. Gerade diese Auffassung bewirkt,
dass die dånische Regierung die Lage keineswegs als eine fiir das deutsch-då
nische Verhiiltnis verhiingnisvolle beurteilen kann; sie fiihlt sich vielmehr davon
iiberzeugt, dass das Aufrechterhalten des guten und reibungslosen Verhiiltnisses
in der Tat nicht gefiihrdet ist. Trotzdem hat die Konigl. Regierung, von dem
Wunsch erfiil1t, das moglichste zur Erreichung des gemeinschaftlichen deutsch
dånisehen Zieles auf diesem Gebiet zu tun, aus den hervorgebrachten deutschen
Beschwerden Anlass genommen, die Bsvdlkerung aufs neue darauf aufmerk
sam zu machen, dass nicht nur Zwischenfiille und Zusammenstosse vermieden
werden miissen, sondern auch jeder Burger im vaterliindischen Interesse fur
ein gutes Verhiiltnis der Wehrmacht gegeniiber arbeiten muss. Dies ist u. a.
durch die Rede des Herrn Staatsministers am 15. ds. Mts. sowie durch die
Verdffentliohung des Herrn Justitzministers am selben Tag anlåsslich des
Frederikshavner Zwischenfalls geschehen. Im Anschluss an diese beiden Offent
lichen Kundgebungen der Regierung hat eine grosse Anzahl dåniseher Zeitun
gen in den darauf folgenden Tagen ihren Lesern durch verschiedene Artikel
die Notwendigkeit des Aufrechterhaltens von Ruhe und Ordnung im Lande
nahe gelegt.

Was besonders die Haltung der nachgeordneten dånisehen Polizeistellen
anbelangt, ist diese Frage zum Gegenstand eingehender Erdrterungen mit dem
Herrn Justitzminister gemacht worden. Es muss ohne weiteres zugegeben wer
den, dass in vereinze1ten Fiillen die Tiitigkeit der Polizei dem Wunsch der
Regierung wegen sofortigen und energischen Eingreifens nicht entsprochen hat,
aber auch in diesem Zusammenhang glaubt die Regierung sagen zu konnen,
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dass es sich hier nicht um eine allgemeine Tendenz, sondem um bedauerliche
EinzeWille handelt. Die betreffenden Polizeibeamten haben die erforderlichen
Weisungen erhalten.

Um wenn erforderlich eine allgemeine Besserung der Haltung der
PolizeibehOrden herbeizufiihren, hat der Herr J ustitzminister anlåsslich der
deutschen Beschwerden erneuerte Instruktionen an die Polizeimeister ergehen
lassen. Dabei wird u. a. die Sicherstellung einer genauen rasehen Zusammen
arbeit mit der Zentralstelle in Kopenhagen (Herrn Oberstaatsanwalt Eivind
Larsen) bezweckt.

Wenn in dem obenerwåhnten Aide-Måmoire festgestellt wird, dass die
deutschen Truppen selbst zu der angeblich schlechten Entwickelung keinen
Anlass gegeben haben, so darf hierzu bemerkt werden, dass man dåniseher
seits, wie ofters von amtlieher dåniseher Seite hervorgehoben, im allgemeinen
keinen Grund hat, sich iiber das Verhalten der Wehrmachtsangehdrigen zu
beschweren; im Gegenteil hat das gut disziplinierte, ja vorbildliche Auftreten
der WehrmachtsangehOrigen bei den dånisehen BehOrden und bei der Be
volkerung nur Bewunderung hervorgerufen. Damit sei [edoch nicht gesagt, dass
nicht in einigen vorgekommenen Zwischenfållen die Schuld deutsche Wehr
machtsangehorige trifft, und bei anderen Zwischenfållen darf ohne Zweifel
behauptet werden konnen, dass die beteiligten Deutschen und Dånen gemein
schaftlich die Schuld tragen mussen.

Die Konigl. Regierung verkennt die Schwierigkeiten nicht, glaubt jedoch,
dass die Lage kaum Anlass zu ernsteren Besorgnissen gibt. Wie dem auch sei,
ist es ihr nach wie vor nur daran gelegen, jede geeignete Massnahme zu
treffen, uro ein befriedigendes Verhåltnis zu sichern und sie giht sich mit Zu
versicht der Hoffnung hin, dass es ihr gelingen wird, etwaigen storenden Ele
menten erfolgreich entgegenzuwirken.

Kopenhagen, den 30. August 1940.
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132a.
Oversættelse.

UDENRI GSMINISTERIET

Kobenhavn, den 30. Auguat 1940.

Notits.

Af det af Hr. Befuldmægtigede for det Tyske Rige den 12. August 1940
overrakte Aide-Memoira har den Kgl. Regering med Beklagelse set, at man
paa tysk Side har den Opfattelse, at man har Anledning til Klager over den
danske Civilbefolknings Holdning overfor tyske Statsborgere, navnlig overfor
Medlemmer af Værnemagten. De Klager, som er bragt til Udtryk i denne Aide
Memoira, er kommet den Kgl. Regering overraskende, da der paa dansk Side
i den siden den 9. April 1940 forløbne Tid ikke er blevet iagttaget nogen prin
cipiel Forandring i den danske Befolknings Indstilling overfor den tyske
Værnemagt. Som det er Hr. Befuldmægtigede bekendt, har den danske Rege
ring lige fra Besættelsens Begyndelse gjort sig al mulig Umage for at skabe et
godt, loyalt og gnidningsløst Forhold mellem Befolkningen og Værnemagten,
og den mener at kunne hævde, at dette i det store og hele er lykkedes for den.

Det er ganske vist kommet til nogle Episoder og Sammenstød mellem
danske Civilpersoner og Medlemmer af Værnemagten, og det ligger Regerin
gen fuldstændig fjernt at bagatellisere disse Begivenheder. Paa den anden Side
nærer de danske :ij.egeringsmyndigheder, som nøje iagttager Udviklingen og
altid forsøger at være paa deres Post, den bestemte Opfattelse, at disse Be
givenheder ikke er symptomatiske for Stemningen og Indstillingen, men maa
betragtes som isolerede Afsporinger, der i og for sig er overordentlig beklagel
sesværdige. Det er just denne Opfattelse, som medfører, at den danske Bege
ring ingenlunde kan bedømme Situationen som skæbnesvanger for det tysk
danske Forhold; den føler sig tværtimod overbevist om, at Opretholdelsen af
det gode og gnidningsløse Forhold i Virkeligheden ikke er udsat for Fare. Al
ligevel har den Kgl. Regering, opfyldt af Ønsket om paa dette Omraade at gøre
alt, hvad der overhovedet er muligt, for Opnaaelsen af det fælles tysk-danske
Maal, taget Anledning af de fremsatte tyske Klager til paany at gøre Befolk
ningen opmærksom paa, at ikke blot maa Episoder og Sammenstød undgaas,
men at ogsaa enhver Borger i Fædrelandets Interesse maa arbejde for et godt
Forhold overfor Værnemagten. Dette er bl. a. sket ved Hr. Statsministerens
Tale den 15. d. M. samt ved Hr. Justitsministerens Bekendtgørelse af samme
Dag i Anledning af Episoden i Frederikshavn. I Tilslutning til disse to offent
lige Tilkendegivelser fra Regeringens Side har et stort Antal af danske Blade
i de paafølgende Dage gennem forskellige Artikler indprentet deres Læsere
Nødvendigheden af at opretholde Ro og Orden i Landet.

Hvad særlig angaar de underordnede danske Politimyndigheders
Holdning, saa er dette Spørgsmaal blevet gjort til Genstand for indgaaende
Drøftelser med Hr. Justitsministeren. Det maa uden videre indrømmes, at
Politiets Virksomhed i visse isolerede Tilfælde ikke har svaret til Regeringens
Ønske om øjeblikkelig og energisk Indgriben; men ogsaa i denne Forbindelse
mener Regeringen at kunne sige, at det her ikke drejer sig om en almindelig
Tendens, men om beklagelige Enkelttilfælde. De paagældende Polititjeneste
mænd har faaet de nødvendige Instrukser.

For - om paakrævet - at hidføre en almindelig Bedring i Politi
myndighedernes Holdning, har Hr. Justitsministeren i Anledning af de tyske
Klager udstedt nye Instrukser til Politimestrene. Derved tilsigtes bl. a. op
naaet Garanti for et nøje hurtigt Samarbejde med Centralkontoret i Køben
havn (Hr.Overstatsadvokat Eivind Larsen).

75
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Naar det i det ovenomtalte Aide-Måmcire konstateres, at de tyske
Tropper ikke selv har givet nogen Anledning til den paastaaede uheldige Ud
vikling, da maa hertil bemærkes, at man fra dansk Side, som 'Oftere fremhævet
fra officiel dansk Side, i Almindelighed ikke har Grund til at beklage sig over
den Adfærd, Medlemmerne af Værnemagten udviser; tværtimod har den vel
disciplinerede, ja mønsterværdige Optræden, som Medlemmerne af Værne
magten viser, kun fremkaldt Beundring hos de danske Myndigheder og hos
Befolkningen. Men dermed være ikke sagt, at Skylden i nogle forekomne Epi
soder ikke skulde ligge hos Medlemmer af Værnemagten, og for andre Episo
ders Vedkommende tør det uden Tvivl paastaas, at de implicerede Tyskere og
Danske i Forening maa bære Skylden.

Den Kgl. Regering underkender ikke Vanskelighederne, men tror dog,
at Situationen næppe giver Anledning til alvorligere Bekymringer. Hvorom
alting er, saa er det den stadig kun magtpaaliggende at træffe enhversomhelst
passende Forholdsregel for at sikre et tilfredsstillende Forhold, og den hen
giver sig tillidsfuldt til Haabet om, at det vil lykkes den med Held at mod
arbejde eventuelle forstyrrende Elementer.

J
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133.

Indberetning af 19. september 1940 fra statsadvokaten for særlige anliggender.

Den 19. September 1940.

Til Justitsministeriet.

Som meddelt i min foreløbige Indberetning af 14. d. M. er to Danskere samme
Dag overfaldet i St. Kongensgade af tyske Soldater og stukket formentlig med Bajo
netter, saaledes at den ene, Marinesoldat Jens A. Christensen, afgik ved Døden og
den anden, Befragter Harry Olsen, blev alvorligt saaret.

Der er af de tyske Myndigheder indledet en Undersøgelse, der dog indtil nu
ikke har naaet noget Resultat.

Der synes beklageligvis i den senere Tid, saavidt man kan se fra Begyndelsen
af August, at være indtraadt en beklagelig Vending i det oprindelige glat forløbende
Forhold mellem de tyske Tropper og Befolkningen. Det er bekendt, at der desværre
stadig sker Episoder, hvis Udspring er uforsvarlige og beklagelige Handlinger eller
Meningstilkendegivelser fra uansvarlige Danskeres Side, men bortset fra Affæren
i Frederikshavn er det dog fra Danskernes Side ikke kommet til Haandgribeligheder
af alvorligere Karakter.

Man kan ikke se bort fra, at denne Udvikling kan staa i Forbindelse med, at
der i samme Tidsrum i stigende Omfang har foreligget en Række Tilfælde, hvor
tyske Soldater har udvist en Optræd-en, som enten er aldeles uprovokeret eller har
siaaet i aabenbart Misforhold til Episodens Aarsag.

J eg har ment at maatte henlede Opmærksomheden herpaa, saa meget mere
som det af en foreliggende Sag (III T.) i vedlagte Fortegnelse, 'Og den vedlagte Af
skrift af en Skrivelse af 17. d. M. fra Der Standortålteste, Kopenhagen, til Politidi
rektøren i København, fremgaar, at der i Almindelighed er givet tyske Soldater
Forholdsordre, som efterlevet af mindre besindige eller i givet Tilfælde af maaske
ikke ganske spiritusupaavirkede Soldater kan føre til Resultater, der formentlig maa
beklages i lige høj Grad fra tysk som fra dansk Side.

Under Indtrykket af disse alvorlige Forhold skal jeg pege, dels paa Nødven
digheden af, at der rettes en fornyet almindelig Formaning til den danske Befolk
ning om at udvise en absolut korrekt og forsigtig Optræden, dels paa, at det synes
paakrævet paa bredere Basis at optage Forhandling med de tyske Myndigheder for
at naa til Forstaaelse om en Ordning, der sigter at udelukke, at overilede eller For
holdsregler af unødvendig drastisk Karakter medfører Vanskeligheder for Bibehol
delsen af det gnidningsløse Forhold, som tilstræbes ogsaa fra dansk Side.

Der vedlægges en Fortegnelse over en Række Tilfælde, hvor Soldater tilhø
rende Værnemagten - ofte uden Anledning - har optraadt unødigt aggressivt og
voldsomt overfor Befolkningen, ·derunder ogsaa overfor Politi i Funktion, og i nogle
Tilfælde yderligere har truet eller skudt med Revolver eller trukket deres Bajonetter.

De Fortegnelsen vedlagte Rapporter m. v. bedes efter endt Brug tillbage
sendt mig.

kat.
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Bilag

DER STANDORTALTESTE
Kopenhagen

Kopenhagen, den 17. Sept. 1940.

Dem Herrn Polizeipriisidenten, Kopenhagen.

In letzter Zeit haben sieh die Zwisehenfålle zwisehen deutsehen Soldaten und
Dånen in bedauerliehem Masse vermehrt. In der Mehrzahl der Falle waren Provo
kationen. Beleidigungen oder Tåtlichkeiten dureh minen der Anlass hierzu. Ieh
darf darauf hinweisen, dass dio deutsehen Soldaten angehalten sind, sieh anståndig
und korrekt zu varhalten. Es ist ihnen aber gleiehzeitig befohlen, jede Schmåhung
ihrcr Person oder der deutsehen Wehrmaeht sofort energiseh zuriiekzuweisen und,
wenn ndtig, unter Einsatz aller Mittel dem Ansehen der deutsehen Wehrmaeht
Geltung zu versehaffen.

Um weitere Zwisehenfålle naeh Moglichkeit einzusehrånken, habe ieh den
Einsatz eines verstarkten militårischen Streifendienstes angeordnet.

Ieh bitte dringend, das s aueh von Seiten der danisehen Polizei alle Mass
nahmen zur Verhinderung von ZusammenstOssen ergriffen werden. Besonders halte
ieh es fUr edorderlieh, dass die Zivilbev6lkerung erneut auf die Gefahren aufmerk
sam gemaeht wird, die ein unbedaehtes Verhalten zur Folge haben wiirde.

Sign. von Plotho,
Generalmaior,

ad bilag

Oversættelse.

GARNISONSKOMMANDANTEN
København

KØbenhavn, den 17. Sept. 1940.

Til Herr Politipræsidenten, København.

I den sidste Tid er Episoderne mellem tyske Soldatoer og Danskere i beklagelig
Grad taget til. I de fleste af Tilfældene var Provokationer, Injurier eller Voldshand
linger fra Danskeres Side Anledning hertil. Jeg maa henvise til, at de tyske Soldater
har faaet Instruks om at optræde anstændigt og korrekt. Men det er samtidig blevet
dem befalet øjeblikkeligt og energisk at tilbagevise enhver Forhaanelss af deres Per
son eller af den tyske Værnemagt og om fornødent ved Anvendelse af alle Midler
at hævde den tyske Værnemagts Anseelse.

For - saa vidt som muligt - at begrænse Antallet af yderligere Episoder
har jeg befalet, at der skal etableres en forstærket militær Patruljetjeneste.

J eg anmoder indtrængende om, at man ogsaa fra det danske Politis Side vil
træffe alle Forholdsregler for at forhindre Sammenstød. Særlig anser jeg det for
paakrævet, at Civilbefolkningen atter bliver gjort opmærksom paa de Farer, som en
ubetænksom Optræden vilde have til Følge.

(sign.) von Plotho,
Generalmajor.
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134.

Disposition for daværende afdelingschef Svenningsens udtalelser på et møde I udenrigs,

ministeriet den 7. oktober 1940 med præsident Kanstein og dr, Stalmann.

Forholdet mellem Værnemagten og den danske Befolkning, respektive de
danske Myndigheder, har jo været Genstand for officiel Skriftveksling mellem Uden
rigsministeriet og Gesandtskabet i August Maaned. Vort umiddelbare Indtryk var,
at den tyske Klage malede et altfor mørkt Billede. Vi svarede efter en foreløbig Un
dersøgelse, men har ikke slaaet "Os til Ro dermed. Vi har yderligere foretaget en
Række Undersøgelser af hele dette Problem. Der maa naturligvis sondres mellem
Befolkningens politiske Indstilling overfor det national-socialistiske Tyskland og Be,
folkningens umiddelbare Forhold overfor Værnemagten her i Landet.

De politiske Ideer kan jo ikke pludseligt omformes. En eventuel Ændring
maa vokse organisk frem i Befolkningen selv. Utvivlsomt er en stor Del af Befolk
ningen anti-nazistisk, men det er jo ingen Forbrydelse, saa længe der ikke gives
Udtryk derfor paa en usømmelig Maade. Pressen er jo her en afgørende Faktor, og
det vil sikkert fra tysk Side blive indrømmet, at Pressens Holdning har været
upaaklagelig.

Hvad angaar det umiddelbare Forhold til Værnemagten her i Landet maa
først nævnes, at der fra Regeringens Side er gjort alt for at vejlede, advare og for
mane Befolkningen til at vise korrekt og loyal Optræden. (Kongens Budskab, diverse
Radiotaler af Statsministeren, Justitsministeren m. fl., diverse inspirerede Artikler
i Bladene, samt forskellige spontane Advarsler fra Pressens Side). Endvidere er
Regeringen skredet haardt ind overfor enhver Forbrydelse eller blot ukorrekt Hand
ling fra Befolkningens Side overfor Værnemagten. Der er sat en Undersøgelse i
Gang med Hensyn til de Kædebreve, der er optraadt i den senere Tid. I et enkelt Til
fælde er der allerede afsagt Straffedom.

En Række Indberetninger fra Politimestrene Landet over viser, at Sam
arbejdet mellem Værnemagtens Officerer og de danske Politiembedsmænd saa at
sige overalt foregaar ikke blot gnidningsløst, men paa en god og tillidsfuld Maade.
Flere danske Politimestre har modtaget Takkebreve fra tyske Officerer for det gode
Samarbejde.

Angaaende Forholdet mellem Befolkningen og Værnemagten viser Indberet
ningerne, at ogsaa dette Forhold i det store og hele er tilfredsstillende. Flere Steder
betegnes Forholdet som korrekt, men køligt, og kun undtagelsesvis kan Forholdet
siges at være hjerteligt. Hovedindtrykket er imidlertid, at Forholdet Landet over
som Helhed maa betegnes som tilfredsstillende, godt og loyalt. Dette hindrer dog
naturligvis ikke, at der Landet over har været en Del enkelte Tilfælde, hvor der er
sket Brud paa det gode og loyale Forhold. Det skal naturligvis ikke nægtes, at Skyl
den for disse Forstyrrelser i mange af disse Tilfælde har ligget eller kan have ligget
hos Danske, men det store Rapportmateriale viser, at det i mangfoldige Tilfælde har
været tyske Soldater, som var de skyldige, og i andre Tilfælde har de Danske og
de Tyske utvivlsomt været lige gode.

Som Eksempler paa de Forhold, der har givet Anledning til Gnidninger, kan
nævnes følgende:

1. Restauranternes Lukketid. Tyske Soldater og Officerer har i mange Til
fælde ikke respekteret Bestemmelserne herom.
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2. Forholdet til den kvindelige Ungdom. Fra tysk Side har man i mange Til
fælde været utilfreds med, at Politiet har villet forhindre ganske unge Piger i at
komme sammen med tyske Soldater. De fleste af disse Tilfælde er blevet ordnet til
fredsstillende, da Bestræbelserne fra dansk Side kun har gaaet ud paa at værne de
ganske unge. Reglen burde formentlig være, at Politiet burde skride ind i alle Til
fælde, hvor de unge Piger endnu er underkastet Forældremyndighed.

3. Soldaternes Sang paa Gaden i Byerne. Danske Soldater synger aldrig
indenfor bymæssigt bebygget Omraade. Ønskeligt 'Om Tyskerne vilde følge samme
Regel.

4. Spørgsmaalet om Hilsepligt mellem Værnemagten og det danske Politi.
Dette Spørgsmaal synes at være ordnet forskelligt de forskellige Steder. Maaske
ønskeligt at have en almindelig Regel.

5. Værnemagtens og de enkelte tyske Soldaters Varekøb her i Landet. Ønske
ligt at udsende Vejledning til de danske handlende.

6. Indkvartering af tyske Soldater i private Hjem. Vi ved, at man fra tysk
Side i størst mulig Udstrækning har villet undgaa dette og lægger Vægt paa, at Be
stræbelserne herfor fortsættes.

7. Ukontrolleret Udførsel af Varer til Tyskland i Militærbiler. Klager herover
kommer stadig.

8. Værnemagtens Favorisering af tyske Firmaer i Sønderjylland (Deutsche
Berufsgruppe i Aabenraa).

9. Værnemagtens Forbindelse med danske National-Socialister. Frits Clau
sens Kørsel i tyske Militærvogne, o. s. v.

10. Daarlig Mørkelægning i tyske Kvarterer.

I mange Tilfælde, hvor der er opstaaet Skænderier og Slagsmaal mellem
tyske Soldater og danske Civilpersoner, har de tyske Soldater misbrugt deres Vaa
ben, og det synes, som om de tyske Soldater, i mange Tilfælde har brugt Vaaben
eller er gaaet til Haandgribeligheder, uden at der forelaa tilstrækkelig Anledning
hertil fra dansk Side. Til Belysning af dette Spørgsmaal har Statsadvokat Eivind
Larsen indsamlet et Materiale, der turde være af Interesse. Mange af de paagæl
denda Sager, ja maaske de fleste, har allerede fundet deres Løsning, og naar vi
forelægger dem, er det ikke med Tanke paa, at der skulde iværksættes nye Under
søgelser, men fordi vi gerne vil give en samlet Oversigt til Belysning af Spørgs
maalet. De foreliggende Rapporter viser, at tyske Soldaters Misbrug af Vaaben. ofte
er sket under Paavirkning af Alkohol.

Tilføjet: Dispositionen blev i det væsentlige fulgt. Sv.
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135.

Udenrigsministeriets notits af 25. oktober 1940 vedrørende møder 1 udenrigsministeriet den

7. oktober 1940 mellem daværende afdelingschef Svenningsen, statsadvokat Elvind Larsen,
præsident Kanstein og dr, Stalmann og den 15. oktober 1940 mellem afdelingschef Svenning-

sen, statsadvokat Eivind Larsen og dr, Stalmann.

NOTITS

Paa et Møde den 7. ds., hvori deltog Statsadvokat Eivind Larsen, Præsident
Kanstein, Dr. Stalmann og undertegnede, drøftedes forskellige Forhold, som havde
givet Anledning til daarlig Stemning mellem Befolkningen og Værnemagten. Vi
nævnte fra dansk Side bl. 'a. følgende Punkter:
1. Tyske Officerers og Soldaters Overtrædelse af Bestemmelserne om Lukketid fol'

Beværtninger.
2. Forholdet mellem de tyske Soldater og den kvindelige Ungdom ,
3. De tyske Soldaters Sang i Gaderne.
4. Spørgsmaalet om Hilsepligt.
5. Værnemagtens og de enkelte Soldaters Varekøb her i Landet.
6. Udførsel af Varer i militære Automobiler udenom den danske Toldkontrol.
7. Værnemagtens i mange Tilfælde mangelfulde Mørkelægning.
8. Overdreven Nydelse af Spiritus.

Medens det fra tysk Side indrømmedes, at Befolkningens Holdning overfor
Værnemagten i den senere Tid var blevet bedre, maatte vi fra dansk Side desværre
konstatere, at de Tilfælde, i hvilke tyske Soldater havde misbrugt deres Vaaben
eller paa anden Maade var gaaet til Haandgribeligheder overfor danske Civilperso
ner, i den senere Tid var blevet hyppigere. Statsadvokaten havde udarbejdet tre For
tegnelser over saadanne Tilfælde. Disse Fortegnelser blev overgivet til de tyske Her
rer, idet vi fra dansk Side udtrykkeligt fremhævede, at Meningen ikke var at an
mode om en fornyet Prøvelse af disse Sager, hvoraf de fleste formentlig maatte be
tragtes som ordnet. I mange af disse Tilfælde var der sket Henvendelse fra de danske
Politimyndigheder til vedkommende tyske Militærmyndighed. Hensigten med Lister
nes Overgivelse var at give de tyske Centralmyndigheder Lejlighed til at danne sig et
Indtryk af disse Forhold. Fra dansk Side vilde man naturligvis sætte Pris paa, om
der kunde gøres noget for at lægge en Dæmper paa de urolige Gemytter blandt 01
daterne. Vi henviste til, at forskellige Politimestre havde beklaget sig over, at Felt
gendarmeriet dels ikke var tilstrækkeligt talstærkt, dels ikke syntes at gribe tilstrække
ligt energisk ind i Tilfælde, hvor tyske Soldater gjorde sig skyldig i ukorrekt Optræden.
Vi henviste endvidere til, at det formentlig vår mindre heldigt, at de tyske Soldater
kunde paaberaabe sig en generel Ordre til ikke at finde sig i nogen Fornærmelse fra
Befolkningens Side, men tværtimod med »alle Midler e at hævde Værnemagtens Ære.
Det var os bekendt dels fra København, dels fra Helsingør, at en saadan generel
Ordre var gældende. Denne Ordre skaffede i alle Tilfælde den tyske Soldat en særlig
"Platforme, som det næppe i enhver Situation va.r rimeligt at indrømme ham. En
fuld Matros, der kom i Slagsmaal paa en Beværtning i Nyhavn, burde ikke j sin om-
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taagede Tilstand have Lov til uden videre at handle ud fra en Forestilling om, at han
forsvarede Værnemagtens Ære.

Vi overgav de tyske Herrer en Skrivelse fra »Der Standertålteste- til Politidi
rektøren i København, hvori den heromhandlede Befaling omtales.

De tyske Herrer tog med megen Interesse imod de ovenfor omtalte Fortegnel
ser, som de vilde lade gaa videre til Generalen. De ønskede foreløbig ikke at laane
Akterne vedrørende de paa Listerne opførte Tilfælde. Aftalen blev, at Akterne kunde
rekvireres, saafremt det maatte vise sig, at et eller andet Tilfælde ønskedes nærmere
undersøgt.

Paa et Møde den 15. ds., hvori deltog Statsadvokat Eivind Larsen, Dr. Stal
mann og Undertegnede, overgav vi Dr. Stalmann en supplerende Fortegnelse over
Tilfælde, i hvilke tyske Soldater har misbrugt deres Vaaben eller paa anden Maade
er gaaet til Haandgribeligheder overfor danske Civilpersoner.

Den 25. Oktober 1940.

sign. Nils Svennlagsen.
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136.
(A. nr. 47, bilag 29.)

Skrivelse af 9. juli 1942 fra den tyske krigsret til statsadvokaten for særlige anliggender (An

modning om oplysninger vedrørende »Frlt Danmark«),

GERICHT DES BEFEHLSHABERS
DER DEUTSCHEN TRUPPEN

IN DANEMARK

Kopenhagen, den 9. Juli 1942.
Eilt!

An den Herrn Statsadvokat for særlige Anliggender,
Kopenhagen, Politigaarden.

Betr.: Die illegale Hetzschrift »Frtt Danmarke,

Bezuq: Ohne.

Es ist dem Gericht ausserdienstlich zur Kenntnis gekommen, dass die o. a.
Hetzschrift seit einigen Monaten in Dånemark verbreitet wird. Bisher liegen hier
die Nummern 1, 2 und 3 vor. Mit Riicksicht darauf, dass deren Ausfiihrungen
zweifellos den Tatbestand des Kriegsverrats und der Anstiftung zur Sabotage
gemåss den deutschen Kriegsgesetzen erfiillen, behålt sich der Herr Befehlshaber
der deutschen Truppen in Dånemark die Entscheidung vor, wer in vorliegender
Sache die Untersuchung und Aburteilung vorzunehmen hat.

Mit Riicksicht auf die Bedeutnng des Vorgarnges wird um megliehat um
gehende Mitteilung gebeten, was der .dånischen Polizei in der Angelegenheit bisher
bekannt geworden ist. Etwa bereits vorgenommene Untersuchungsakte werden in
Abschrift hierher erbeten. Die Entscheidung des Herrn Befehlshabers der deutschen
Truppen in Dånemark kann beschleunigt erwartet werden.

sign. Johannsen,
Krlegøgerlcbtørat.

76
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136a.

Oversættelse.

DOMSTOLEN NEDSAT AF DEN ØVERSTBEFALENDE
FOR DE TYSKE TROPPER l DANMARK

KØbenhavn, den 9. Juli 1942.
Haster!

Ti'l Hr. Statsadvokaten for særlige Anliggender,
København, Politigaarden.

Ang.: Det illegale Ophidselsesskrift .Frit Danmark«,
Henvisning: Ingen.

Det er under Haanden kommet til Rettens Kendskab, at det ovennævnte Op
hidselsesskrift i nogle Maaneder har været uddelt i Danmark. Indtil nu fore
ligger her Numrene 1, 2 og 3. Af Hensyn til, at dette Skrifts Udtalelser uden Tvivl
efter de tyske Krigslove opfylder de objektive Strafbarhedsbetingelser for Krigs
forræderi og Anstiftelse til Sabotage, forbeholder den Øverstbefalende for de tyske
Tropper i Danmark sig Afgørelsen af, hvem der i den foreliggende Sag skal foretage
Undersøgelsen og Paadømmelsen.

Af Hensyn til Betydningen af det passerede anmoder man saavidt mulig om
gaaende Meddelelse om, hvad der hidtil er kommet til det danske Politis Kendskab i
Sagen. De Undersøgelseshandlinger, der muligvis allerede maatte være foretaget,
udbedes sendt hertil i Genpart. Den Afgørelse, som den Øverstbefalende for de tyske
Tropper i Danmark maatte træffe, kan ventes fremskyndet.

sign. Johannsen.
Krigsretsdommer.
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137.
(A. nr. 47, bilag 30.)

Skrivelse af IS. juli 1942 fra den tyske krigsret til statsa4vokaten for særlige anliggender.

(Meddelelse om, at den i A. nr. 136 nævnte sag skal behandles af t~sk krigsret>.

GERICHT DES BEFEHLSHABERS
DER DEUTSCHEN TRUPPEN

IN DANEMARK

Hauptquartier, den 15. Juli 1942.

Herrn Statsadvokat for særlige Anliggender, Kopenhagen.

Betr.: Illegale Zeitschrift »Frit Danmarks.
Bezug: Dortiges Schreiben vom 13. Juli 1942 - U.K. ·863.

Mit Riicksicht darauf, dass die Ausfuhrungen in der o. a. Zeitschrift un
verkennbar den Tatbestand des Kriegsverrates und der Anstiftung zur Sabotage
gemåss deutschem Militår. Strafgesetzbuch erfiillen, sieht sich der Herr BefehIs
haber der deutschen Truppen in Dånemark zu seinem Bedauern nicht im Stande,
das weitere ErmittIungsverfahren den dånisehen Behorden zu iiberlassen, hat vieI
mehr dahin entscheiden, dass es vom hiesigen Gericht durchzufiihren ist.

Gebeten wird, die in dåniseher Untersuchungshaft befindlichen BeschuIdigten
auszuliefern und der deutschen Abteilung des Vestre Fængsel unter namentlicher
Angabe zuzufiihren, auch von der erfoIgten trberfiihrung hierher Mitteilung zu
machen.

Fiir jede Zusammenarbeit in vorhegender Sache im Interesse der FeststeI
Iung der geistigen Urheber der illegaIen Zeitschrift wåre man dankbar.

sign. Johannsen,
Krlegsgerlchtsrat.
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137a.

Oversættelse.

DOMSTOLEN NEDSAT AF DEN ØVERSTBEFALENDE
FOR DE TYSKE TROPPER I DANMARK

Hovedkvarteret, den 15. Juli 1942.

Hr. Statsadvokaten for særlige Anliggender, København.

Ang.: Illegale Tidsskrift l>Frit Danmark«.
Henvisning: Deres Skrivelse af 13. Juli 1942 - U.K. 863.

Af Hensyn til, at Udtalelserne i det ovennævnte Tidsskrift umiskendeligt
efter tysk militær Straffelovbog opfylder de objektive Strafbarhedsbetingelser for
Krigsforræderi og Anstiftelse til .Sabotage, ser den Øverstbefalende for de tyske
Tropper i Danmark sig til sin Beklagelse ikke i Stand til at overlade den videre
Efterforskning i Sagen til de danske Myndigheder, men har tværtimod resolveret,
at den skal gennemføres af den herværende Domstol.

Man anmoder om at udlevere de i dansk Varetægtsfængsel værende Sigtede
og afgive dem til den tyske Afdeling i Vestre Fængsel med Angivelse af deres Navne
og ogsaa om at afgive Meddelelse hertil om den skete Overførelse.

Man vilde være taknemmelig for ethvert Samarbejde i den foreliggende Sag
for at kunne fastslaa, hvem der som Ophavsmand først har faaet Ideen til det ille
gale Tidsskrift.

sign. Jehannsen,
Krigsretsdommer.
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138.
(A. nr. 47, bilag 31.)

Skrivelse af 18. juli 1942 fra statsadvokaten for særlige anliggender til den tyske krigsret.
(Protest I anledning af udlevering I den førnævnte sag).

Den 18. Juli 1942.

An das Gericht des Befehlshabers der Deutschen Truppen in Diinemark,
Vedr.: Holger Rasmus Pedersen, f. d. 23. 10. 03, Gunnar Pedersen, f. d. 11. 10. 05, og Knud

Pedersen, f. d. 1. 10. 12, der er sigtet for Udbredelse af »Frit Danmarks.
Tidl.: Deres Skrivelse, senest 17. 7. 1942 - L 737/42 - samt Telefonsamtale af D. D.

mellem Krlegsgerfchtsrat Dr, Johannsen og Statsadvokat Kjalke.,
Som under vor Telefonsamtale i Dag meddelt maa de danske Myndigheder

protestere mod, at der sker nogen Udlevering til det tyske Fængsel af de 3 oven
nævnte Personer, der alle er danske Statsborgere, og jeg maa derfor protestere
mod, at Udleveringen finder Sted. Saafremt Krigsretten alligevel, som af Dem med
delt, udsender Feldgendarmer til Fængslet for tvangsmæssigt at gennemføre en
Udlevering af Personerne, skal jeg anmod-e om, at der under alle Omstændigheder
maa blive givet mig Lejlighed til at lade mig repræsentere under eventuelle
Afhøringer.

Det tilføjes, at jeg straks har underrett-et Justits- og Udenrigsministeriet om
det passerede.
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139.
(A. nr 47, bilag 32.)

Skrivelse af 18. juli 1942 fra fængselsinspektør Waagensen til statsadvokaten for særlige
anliggender. (Vedrørende protest I anledning af udlevering I førnævnte sag).

K0BENHAVNS FÆNGSLER

Den 18. Juli 1942.

Til Statsadvokaten for særlige Anliggender.

Det meddeles herved, at Varetægtsfangerne Holger Rasmus Petersen, født
23. Oktober 1903 i Kjøng, Gunnar Petersen, født 11. Oktober 1905 i Kjøng, og Knud
Petersen, født 1. Oktober 1912 i Hammer, Dags Formiddag er udleveret det tyske
Feltgendarmeri ved Stabsfeldwebel Thiedje.

I Overensstemmelse med den mig af Hr. Statsadvokaten givne telefoniske
Meddelelse tilkendegav jeg Stabsfeldwebelen, at Udleveriugen kun fandt Sted mod
Protest. Stabsfeldwebelen havde derefter en telefonisk Samtale med Dr. Johannsen
ved den tyske Krigsret. Dr . Johannsen meddelte mig derefter telefonisk, at han
efter Aftale med Statsadvokaten var indforstaaet med, at der blev protesteret mod
Udleveringen, men denne blev forlangt af de tyske Myndigheder. Jeg tilkendegav
derefter paany baade Dr..Johannsen og Stabsfeldwebelen, at Udleveringen vilde
finde Sted, men kun mod Protest.

sign. Waagensen.
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140.

\Skrivelse af 14. Juli 1942 fra dr. Stalmann til departementschef Eivind Larsen.

DER BEVOLLM.!CHTIGTE DES DEUTSCHEN REICHES

DER BEAUFTRAGTE FUR FRAGEN
DER INNEREN VERWALTUNG

Kopenhagen, d. 14. Juli 1942.

Inn, v.i.

Oberregierungsrat Dr, Stalmann

Herrn Departementschef Eivind Larsen, Justizministerium, Kopen
hagen.

Sehr geehrter Herr Eivind Larsenl

Ieh darf auf eine unserer letzten Bespreehungen zuriiekkommen, bei weleher
ieh Sie bat, Ihre Aufmerksamkeit dem Studentenblatt »Medieinerenc zuzuwenden.
das im Verlage Ejnar Munksgaard erscheint und als verantwortliehen Redakteur
einen gewissen Henrik Hoffmeyer hat. Unmittelbarer Anlass zu meinem Hinweis
war die Nummer 5 dieses BIattes vom 15. Mai 1942, die neben vielen nieht nur
DNSAP, sondern aueh unmissverståndlieh deutsehfeindliehen Anziigliehkeiten eine
Notiz unter der Ilberschrift -Besættelse« braebte; die Notiz stellt eine so iible Be
leidigung der Deutsehen Wehrmaeht dar, dass ieh sieher in der Annahme nieht fehl
gehe, dass der Verfasser und der verantwortliehe Redakteur mit empfindlieher
Freiheitsstrafe belegt und gleiehzeitig von der Universitåt disziplinariseh belangt
werden. Dass entspreehend aueh gegen das Blatt »Ungdom og Idræt« vorgegangen
wird, dem die Notiz entnommen sein solI, darf ieh voraussetzen.

Dass nieht nur das BIatt »Medicinerenc, sondem aueh alle iibrigen perio
disehen Studentenblåtter nur die eine Tendenz kennen, in den Kreisen der Studenten
und der Akademiker iiberhaupt die Stimmung gegeniiber dem Deutsehen Reieh
naeh bestem Kennen zu vergiften, haben wir neulieh ørdrtert. Aus der Fiille der
Beispile, die uns laufend zugehen und die alle aufzufiihren unmoglich und aueh
nieht ndtig ist, well die Blåtter der dånisehen Polizei ja ebenso zugånglich sind wie
uns, mochte ieh eins herausheben, weil es besonders eharakteristiseh ist: die Num
mer 3 der »Akademisk Tidsskriftc von Juni 1942, fiir die drei Studenten, stud. jur.
Per Markussen, stud. med. Asger Arnberg und stud. jur. H. H. Mathiesen verant
wortlich zeiehnen. Ieh mochte Sie bitten, einmal, wie ieh es getan habe, eine halhe
Stunde zu opfem und dieses BIatt von der ersten bis zur letzten Seite durehzulesen.
Sie werden vergeblieh nach etwas suehen, was an dem BIatt - abgesehen von eini
gen Repetitor-Annoneen - »akademisk« ist; die Nummer, die die Aufsehrift »Til do
nye Studenterc tragt, ist eine einzige, mit allen den Verfassern zur Verfligung steh
enden Mitteln der Dialektik betriebene Hetze.

Das BIatt beginnt mit einem zweideutigen Gruss Kaj Munks an die neuen
Studenten; die Redakteure sind sieher, dass die Zweideutigkeiten sehon riehtig ver
standen werden. Es folgt der Artikel »Fra Fronternec, dessen Sehreiber seine eigene
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Auffassung von dem Begriff der Neutralitåt hat. Naeh einer diisteren Schilderung
der Verhåltnisse in den von Deutsehland besetzten Gebieten, die der Sehreiber, ver
mutlieh als eifriger Horer des englischen Rundfunks, natiirIieh genau kennt, befasst
er sich mit der Lage in Deutsehland selbst mit einer Tendenz, die er zwar zu ver
decken versucht, die sich aber dann bei der Bemerkung iiber die 14- bis l å-jåhrigsn
Mådehen. die in der Kriegsindustrie »vikariieren-, und iiber die Hillerjugend, die
- in AnfUhrungszeichen gesetzt - »Ehrendlenst macht« mit Zeitungsaustragen
usw., doch varråt. Dann kommt Laval an die Reihe, fiir den der Schreiber offenbar
nicht viel iibrig hat. Und schliessIich verbreitet er sich sachverståndig iiber den Luft
krieg. Die Englander greifen systematiseh Stadt auf Stadt an, Liibeck, die Flugindu
strie-Zentren Rostock und Warnemiinde; zuletzt das Ruhrgebiet, wo die Englånder
nach eigener Angabe - der Schreiber ist gut informiert - 1200 Bombenmasehinen
eingesetzt haben. Gott sei Dank haben die Englander dabei nicht mehr als 4 bis 5
Prozent Verluste gehabt; und auch diese kleinen Leeher - stellt der Schreiber er
leichert fest - werden ja durch die Zufuhren aus den USA leicht gestopft werden
konnen. Auch hinsichtlieh diesel' Zufuhren stehen ihm selbstverståndlich die authen
tischen Zahlen zur Verftigung. Die deutsche Luftwaffe antwortet mit den sogenann
ten »Baedecker-Angriffen« auf friedliehe mittelalterIiche engIische Stådte. Aber die
Mensenen sind ja Gewohnheitstiere, und selbst die heftigste deutsche Luftoffensive
im Herbst 1940 brachle wie bekannt die Englander nicht auf die Knie; wie sollte es
- und nun verlåsst den Sehreiber plotzlich seine sonst so klare Logik, und man
liest erstaunt weiter: wie sollte es eigentlich nun umgekehrt den Angelsachsen
gliicken, die Deutschen durch Luftbombardements reif zur Kapitulation zu machen?
Mit dieser eleganten Wendung hort der Schreiber auf mit der Gewissheit, dass seine
Leser schon verstehen, was er eigentlich am Schluss hat sagen wollen.

Es folgt der Aufsatz »Tysklands Vej - og Nordens-, der mit einem Buche
des nordschleswigschen Pfarrers Schmidt polemisiert. Es wåre nicht reeht zu ver
stehen, was diese Auseinandersetzung mit den Zielen der Zeitsehrift zu tun hat,
wenn man nicht davon ausgehen miisste, dass es den fiir das Blatt Verantwortlichen
nul' darauf ankommt, alles heranzuziehen, was geeignet ist, eine Kluft zwisehen
Dånemark und Deutschland aufzuwerfen. Der letzte Satz des zweiten Absatzes
spricht fiir sich; der Kritik Schmidts an der englischen Kirche wird gegeniiber
gestelIt, dass dann ja auch -eines Tages die englische Propaganda Luther die Schuld
daran geben konne, dass in Athen unter der deutschen Besetzung tåglich so viele
Menschen vor Hunger sterben, wie das aus der Tagespresse kiirzlich vorging«.

Der sich anschliessende Aufruf des Studenten Markussen an die neuen Stu
denten stellt sich dem: Grusse Kaj Munks ebenfUrtig an die Seite. NatiirIich ist bei
der Forderung, im Kampf fiir die Zukunft nicht neutral zu sein, nul' an den inner
politischen Kampf, nicht an die Einstellung gegeniiber den Deutschen gedacht; nul'
Schade, dass die Leser leider etwas anderes herauslesen werden - nåmlich das,
wovon Herr Markussen auch ger n mochte, dass sie herauslesen.

Es folgt ein Aufsatz iiber »Sveriges Presse og Nordens Veje. Interessant ist
der Satz im zweiten Absatz: »Die Stellungnahme der schwedischen Sammlungsregie
rung ist wie bekannt, dass man nul' jeden Angreifer bekåmpfsn will; aber ein solches
formelles Kriterium gibt keine Garantien dafiir, was man wirklich in einem solehen
Fall tun wird, da es klar ist, dass die schwedische Regierung nicht fiir eine Gross
machtgruppe in den Kampf ziehen kann, zu welcher die breite Masse des schwe
dischen Volkes keinerlei Zutrauen nåhrt«. Diese Feststellung wird schwedischen
amtliehen Kreisen nicht gerade angenehm sein. In der nåchsten Spalte wird eine
O1oriole um das Haupt des armen, von den Deutschen so verfolgten Redakteurs der
»Goteborgs Handels- och Sjdfarts-Tidninge, Professor Segerstedt, gelegt. Dass der
Professor »til gengælde in demokratisehen Landen hohes Ansehen besitzt und mit
Gliickwiinschen prominentester Personlichkeiten diesel' Lander zu seinem 60. Ge
burtstage tibersehiittet worden ist, erfiillt den Schreiber dafiir mit tiefer Genug
tuung. Dass der Schreiber sieh besonders iiber den Gliiekwunsch der Frau Kollontay
freut, der Vertreterin des auch von seinem Vaterland bekåmpften Kommunismus, ist
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ein kleiner Schonheitsfehler. Beruhigt schliesst der Schreiber mit der Feststellung,
dass die Volksmeinung im Schweden sich mehr und mehr dem Standpunkt des
Blattes »Trots Alltc nåhert, das mit aller wiinschenswerten Deutlichkeit gesagt hat:
»Wem soll unser schwediscbes Volk seine Stiitze geben: dem, der sein Leben fUr
Freiheit, Humanitiit, Recht und Menschenwert opfert? Oder dem, der zusammen mit
den Fiihrerstaaten fUr die »Neuordnung« kiimpft, die das Ende fiir alle Demokratie
und ftir die Freiheit aller kleinen Vdlker Europas bed.eutet? c Se1bstverstiindlich
steht der Schreiber des Aufsatzes diesel' Auffassung personlich fern; er zitiert nur.

Dass es den deutschen Leser in einiges Erstaunen versetzt, im Anschluss an
die soeben genannten Aufsatze ein - inhaltlich sicher einwandfreies und belang
loses - Interview mit dem Herrn Verteidigungsminister wiedergegeben zu finden,
wird man ihm nicht veriibeln.

Das Gleiche gilt hinsichtlich des folgenden Grusses des Herrn Kirchenmini
sters an die Studenten, bei dem man ehrlich bedauert, dass er keine anderen Worte
iiher das deutsch-diinische Verhiiltnis findet als die im drittletzten Absatz : »der er,
al Krigens Gru og Besættelsens Tryk til Trods, noget at byde Dem Velkommen til .. c

Auf der gleichen Seite findet sich der Gruss des Vorsitzenden der Konserva
tiven Studenten Hagensen, der wieder an Deutlichkeit nichts zu wiinschen iibrig
låsst, vor allem, wenn Herr Hagensen daran erinnert, dass der diinische Student
1659 Konig und Hauptstadt verteidigt habe, dass er 1942 K.onig und Volk verteidige,
dass seine Generation das aber leider nul' im geistigen Kampf tun konne.

Nach dem guten Spruch »Iast, not least« kommt der Aufsatz »Nyorienterede
Skolebøgare. Der Schreiber ist ein witziger Mensch. Dass er den Namen Hetz triigt,
ist sein Ungliick, aber irgendwie symbolisch. Er liest die Times vom 19. Juli 1918
und in ihr von der fesseInden Foch'schen Marne-Offensive, und dann kommt er auf
die Schulbiicher seines Sohnes. Die alten guten Rechenaufgaben iiber Bananen und
Bleistifte hiilt er fiir reichlich iiberholt; dafiir scheint ihm viel besser die von ihm
selbst komponierte Aufgabe: »Einige jahrhundertalte Kulturdenkmåler werden von
14 Flugzeugen bomhardiert, 12 werden abgeschossen. Wieviele kehren zuriick? Er
gebnis: »13». Um wirklich ganz sicher zu gehen, dass auch jeder weiss, was er sagen
will - er traut seinen Kommilitonen anseheinend nicht allzuviel zu -, gibt er vor
sichtshalber unten auf der Seite noch eine schone Illustration dazu. Nun weiss wirk
lich jeder, auch der Beschriinkteste, Bescheid. Der Schreiber geht weiter. Die alte
Darstellung des Unterschiedes von Produktionsmitteln und Konsumtionsgiitern an
der Lokomotive und den Kohlen gefiillt ihm nicht mehr; »kennen wir nicht Kohlen,
die nicht verbraucht werden, und Lokomotiven, die plotzlich - pst! - weg sind?c
Bei der Vorgeschichte seines Vaterlands wird er etwas deutlicher: »Geografie Dåne
marks. Sie wurde eingeleitet mit einer Erkliirung iiber die priihistorische Entsteh
ung des Landes. Geologie und alles das. Etwas iiber die Buche, die die Eiche ver
drångte, und das Wildschwein, das von Siiden her einwanderte. Ich liess das, wie
es war. Vielleicht niitzlich, Parallelen zu ziehen.« Auch die Meteorologie hat sein
Interesse; er stellt ein Wechselwirkungs-Verhiiltnis zwischen dem Klima und dem
Volkscharakter fest; »bei verschiedene Gelegenheiten ist eine deutliche Eiseskiilte zu
spiiren. Man hat von meteorologiseher Seite auf die Windstromungen hingewiesen.
Der Friihling låsst oft auf sich warten. Der Grund soli der sein, dass die von Siiden
kommenden schwiilen Winde sich mit den nordliehen kalten Luftstromungen tref
fen. Die westlichen Winde sind im iibrigen iiberwiegend. Sie sind sehr ausdauernd
und liaben die Eigenschaft, iiherall durchzuschliipfen.e Und er schliesst mit der
beruhigandsri Feststellung, dass es mit der Briicke, die Diinemark sein soll zwischen
Deutschland und Norwegen, doch noch seinen Haken hat; Gott sei Dank ist das
Skagerak dazwischen, und mit den paar Auffiillungsversuchen der letzten Zeit ist
nichts Rechtes los.

Damit schliesst die Aufsatz-Reihe der s Akademisk 'I'idsskrift-.
Sie werden fragen, warum ich das alles in dieser Ausfiihrlichkeit ausein

andersetze. Ich hielt mich fiir verpflichtet, an Hand eines instruktiven Beispiels, das
fiir viele andere steht, noch einmal den Versuch zu machen klarzustellen, warum
77
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wir immer wieder warnen vor diesen Zersetzungserscheinungen, m6gen sie sich,
wie hier, in Schriften, m6gen sie sich in Versammlungsreden oder in anderer Art
hreit machen. Ans der Summe diesel' Hetzereien entstehen Falle wie die der Kathe
dralschule in Aalborg.

Die Dienststellen der dånisehen Polizei, die die Bekåmpfung diesel' Erschei
nungen zur Aufgabe haben, nelgen dazu, Hemmungen zu haben und megliehat nul'
dann aktiv zu werden, wenn von deutscber Seite iro konkreten Fall interveniert
wird. Das ist eine fiir die Polizei selbst gefåhrliche Neigung. Mit der Metbode, nul'
auf Anstoss zu handeln, kann sie die Hetze nicht meistern; die Hetze wird ihr viel
roehr eines Tages iiber den Kopf wachsen. Dann werden Radikalmittel notwendig,
die wir nicbt wiinschen, zu denen aber die Lage zwingt. Die dånische Polizei hat
gerade in der letzen Zeit gezeigt, dass sie, wenn ihr eine Aufgabe »Iiegt«, durchaus
eigene tatkråftigø Initiativa entwickelt. Sie kommt nicht darum herum, diese Initia
tive auch dann zu entwickeln, wenn Hetzer lahmzulegen sind.

Ich kann mir nieht denken, dass es keine verantwortungsbewussten dånisehen
Polizeibeamten und keine ebenso verantwortungsbewussten dånisehen Riehter gibt,
die die Gefahr fiir ihr Land erkennen, die in der Verhetzung der Bev6lkerung liegt,
und die ohne formalistisehe Hemmungen bereit sind, aus der Verpfliehtung ihres
Amtes heraus, die Gefahrenherde riieksicbtslos zu beseitigen. Ich sehe keinen ande
ren Weg, um das jetzige Verhåltnis vertrauensvoller Zusammenarbeit der dånisehen
und deutsehen Stellen in diesen Fragen aufreehtzuerhalten und zu vermeiden, dass
das Deutsehe Reieh und die Deutsehe Webrmaeht sich gegen die Saboteure am
deutsch-dånischen Verhåltnis selbst sehiitzen.

Was die Studenten- und Akadem~ker-Zeitsehrifteninsgesamt anhelangt, so
darf ieh die Erwartung des Bevollmåchtigten des Deutsehen Reiches wiederholen,
dass diese Zeitsehriften ab sofort die Auflage erhalten, sich inhaltlieh auf die rein
faehlichen Belange ihres Leserkreises zu heschrånken und jede Bebandlung nicht
faehHeher, insbesondere politischer Fragen zu unterlassen. Der Bevollmåchtigte
nimmt bei der bisherigen negativen Haltung der Zeitschriften nicht an, dass die
Presseabteilung des K6niglieh Danisehen Aussenministeriums Kenntnis von ihnen
gehabt hat, er setzt aber voraus, dass die Zeitsehriften nunroehr mit sofortiger
Wirkung der KontroUe dureh die Presseabteilung des Aussenministeriums unterstellt
werden.

Ich wiirde es begriissen, wenn meine Ausfiihrungen dazu beitragen konnten,
dass unsere gemsinsamen Bemiihungen um die Bekåmpfung geistigen Zersetzungser
scbeinungen, die im gleicben Interesse unserar beiden Lander liegt, zu positiveren
Erfolgen als bisher fiihren.

Mit dem Ausdruek vorziiglicher Hoehaehtung

Ihr sehr ergebener

gez. Dr. Stalmann.
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140a.
Oversættelse.

DEN BEFULDMÆGTIGEDE FOR DET TYSKE RIGE

DEN BEFULDMÆGTIGEDE FOR SPØRGSMAAL
VEDRØRENDE DEN INDRE FORVALTNING

København, den 14. Juli 1942.

100. V. 1.

Overregeriogsraad Dr, Stalmaoo

Til Herr Departementschef Eivind Larsen, København.
Justitsministeriet.

Meget ærede Herr Eivind Larsenl

Det maa være mig tilladt at vende tilbage til en af vore sidste Konferencer,
under hvilken jeg bad Dem om at henvende Deres Opmærksomhed paa Studenter
bladet JMedicinerenc, der udkommer paa Einar Munksgaards Forla.g og som an
svarlig Redaktør har en vis Henrik Hoffmeyer. Den direkte Anledning til min Hen
visning var Nummer 5 af dette Blad for den 15. Maj 1942, som ved Siden af mange
Spydigheder ikke blot mod DNSAP - men ogsaa umiskende-ligt tyskfjendtlige Spy
digheder - ogsaa indeholdt en Notits med Overskrift »Besættelse-: Notitsen er en
saa ondsindet Fornærmelse af den Tyske Værnemagt, at jeg sikkert ikke tager fejl,
naar jeg antager, at Forfatteren og den ansvarlige Redaktør vil blive idømt følelige
Frihedsstraffe, og at der samtidigt fra Universitetets Side vil blive rejst en Disci
plinarsag mod dem. At der paa tilsvarende Maade ogsaa vil blive skredet ind mod
Bladet JUngdom og Idræt«, fra hvilket Blad Notitsen skal være taget, tør jeg vel
forudsætte.

At ikke blot Bladet JMedicinerene, men ogsaa alle de andre periodiske Stu
denterblade kun kender denne ene Tendens til i Studenternes og Akademikernes
Kredse i det hele taget efter bedste Evne at forgifte Stemningen mod det Tyske Rige,
har vi for nylig drøftet. Af den Mængde af Eksempler, der til Stadighed indgaar
til os, og som det er umuligt og heller ikke nødvendigt at anføreallesammen, efter
som Bladene Jo er ligesaa tilgængelige for det danske Politi som for os, vilde jeg
gerne fremhæve eet, fordi det er særlig karakteristisk: Nr. 3 af JAkademisk Tids
skrifte af Juni 1942, som de 3 Studenter, stud. jur. Per Markussen, stud. med.
Asger Arnberg og stud. jur. H. H. Mathiesen er ansvarshavende for. Jeg vilde
gerne anmode Dem om engang, saadan som jeg har gjort, at ofre en halv Times Tid
og læse dette Blad igennem fra første til sidste Side. De vil forgæves søge at finde
noget, som ved det Blad er »akademisk« - bortset fra nogle Manuduktørannoncer;
Nummeret, der har Overskriften JTil de nye Studentere, er en eneste med alle de
dialektiske Midler, der staar til Forfatternes Disposition, drevet ophidsende
Agitation.

Bladet begynder med en tvetydig Hilsen fra Kaj Munk til de nye Studenter;
Redaktørerne er sikre paa, at Tvetydighederne nok skal blive rigtigt forstaaet. Saa
følger Artiklen JFra Fronternø«, hvis Forfatter har sin egen Opfattelse af Begrebet
Neutralitet. Efter en mørk Skildring af Forholdene i de af Tyskland besatte Om-
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raader, som Forfatteren, formodentlig som ivrig Lytter til den engelske Radio, na
turligvis har nøje Kendskab til, beskæftiger han sig med Situationen i Tyskland
selv med en Tendens, som han ganske vist prøver paa at maskere, men som dog
røber sig ved Bemærkningen om de 14- til 15-aarige Piger, der s vikarierer .. i Krigs
industrien, og om Hitlerjugend, som - sat i Anførselstegn - :tgør Ærestjeneste
ved at udbringe Aviser osv. Saa kommer Turen til Laval, hvem Forfatteren aaben
bart ikke har meget tilovers for. Og endelig udbreder han sig sagkyndigt om Luft
krigen. Englænderne angriber systematisk By efter By, Lybæk, Flyveindustricen
trerno Rostock og Warnemiinde; til sidst Ruhromraadet, hvor Englænderne efter
deres egen Angivelse - Forfatteren er godt informeret - har indsat 1200 Bombe
maskiner. Gud være lovet har Englænderne herved ikke haft mere end 4 til 5 Pro
cent Tub, og ogsaa disse Smaahuller - konstaterer Forfatteren lettet - vil jo nemt
kunne stoppes ved Tilførslerne fra USA. Ogsaa med Hensyn til disse Tilførsler staar
selvfølgelig de autentiske Tal til hans Disposition. Det tyske Luftvaaben svarer med
de saakaldte »Bædecker-Angreb- paa fredelige middelalderlige engelske Byer. Men
Menneskene er jo Vanedyr, og selv den voldsomste tyske Luftoffensiv i Efteraaret
1940 kunde jo som bekendt ikke tvinge Englænderne i Knæ; hvorledes. skulde det
- og nu glipper pludselig for Forfatteren hans ellers saa klare Logik, og forbav
set læser man videre: hvorledes skulde det egentlig nu omvendt lykkes for Angel
sakserne ved Luftbombardementer at gøre Tyskerne modne til Kapitulation. Med
denne elegante Vending slutter Forfatteren i Forvisning om, at hans Læsere nok
vil forstaa, hvad han egentlig har villet sige til Slut.

Saa følger Artiklen »Tysklanda Vej - og Nordens», der polemiserer mod en
Bog af den nordslesvigske Pastor Schmidt. Det er ikke saa lige til at forstaa, hvad
dette Opgør har at gøre med Tidsskriftets Formaal, hvis man ikke maatte gaa ud
fra, at det for den for Bladet Ansvarshavende kun kommer an paa at samle alt,
hvad der er egnet til at skabe en Kløft mellem Danmark og Tyskland. Den sidste
Sætning i det andet Stykke taler for sig selv; i Modsætning til Schmidts Kritik af
den engelske Kirke anføres, at saa jo ogsaa »en skønne Dag den engelske Propa
ganda kunde give Luther Skyld for, at der i Athen under den tyske Besættelse dag
ligt dør saa mange Mennesker af Sult, saaledes som det for nylig fremgik af Dags
pressen«.

. Det dertil sluttende Opraab til de nye Studenter af Student Markussen stiller
sig jævnbyrdigt ved Siden af Kaj Munks s Hilsen« . Naturligvis er der ved Kravet
om i Kampen for Fremtiden ikke at være neutral kun tænkt paa den indenrigs
politiske Kamp og ikke paa Indstillingen overfor Tyskerne; det er kun Synd, at
Læserne desværre vil faa noget andet ud deraf - nemlig det, som Herr Markussen
ogsaa gerne vilde have, at de skulde faa ud af det, de læser.

Saa følger en Artikel om »Sveriges Presse og Nordens Vej«, Interessant er
Sætningen i andet Stykke: -Den svenske Samlingsregerings Standpunkt er som be
kendt, at det kun er enhver Angriber, man vil bekæmpe; men et saadant formelt
Kriterium frembyder ingen Garantier for, hvad man virkelig vil gøre i et saadant
Ti~fælde, eftersom det er klart, at den svenske Regering ikke kan drage i Kamp
for en Stormagtsgruppe. som den brede Masse af det svenske Folk ikke nærer
nogensomhelst Tillid til.« Denne Konstatering vil givet ikke være særlig behagelig
for de officielle Kredse i Sverige. I den næste Spalte lægges en Glorie om Hovedet
paa den stakkels, af Tyskerne saa forfulgte Redaktør af »Gdteborgs Handels- och
Sj ofarts-Pidningc , Professor Segerstedt. At Professoren »til Gengæld- i demokra
tiske Lande nyder stor Anseelse og ved sin 60 Aars Fødselsdag er blevet overvældet
med Lykønskninger fra de mest prominente Personligheder i disse Lande, fylder til
Gengæld Forfatteren med dyb Tilfredshed. At Forfatteren særlig glæder sig over
Fru Kollontay's Gratulation, hun som er Repræsentant for den ogsaa af hans eget
Fædreland bekæmpede Kommunisme, er en lille Skønhedsfejl. Beroliget slutter For
fatteren med at konstatere, at den offentlige Mening i Sverige mere og mere nær
mer sig det af Bladet »Trots Allt« indtagne Standpunkt, som med al ønskelig Tyde
lighed har udtalt: »Hvem bør vort svenske Folk give sin Støtte; den, der ofrer sit
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Liv for Frihed, Humanitet, Ret" og Menneskeværd? Eller den, der sammen med
Førerstaterne kæmper for :o Nyordningenc, der betyder Enden paa ælt Demokrati
og Enden paa Friheden for alle smaa Folk i Europa? c Selvfølgelig staar Artiklens
Forfatter personligt ganske fremmed overfor denne Opfattelse; han citerer kun.

At det gør den tyske Læser noget forbavset, naar han i Tilslutning til den
lige omtalte Artikel finder gengivet et - hvad Indholdet angaar sikkert upaaklage
ligt og interesseløst - Interview med Herr Forsvarsministeren, vil man ikke tage
ham ilde op.

Det samme gælder med Hensyn til den følgende Hilsen til Studenterne fra
Herr Kirkeministeren, hvor man oprigtigt beklager, at han ikke finder andre Ord
om det tysk-danske Forhold end dem i tredjesidste Afsnit: -Der er, al Krigens Gru
og Besættelsens Tryk til Trods, noget at byde Dem Velkommen til ... c

Paa samme Side findes Hilsenen fra Formanden for de konservative Stu
denter, Hagensen, der igen ikke lader noget tilbage at ønske i Tydelighed, navnlig naar
Herr Hagensen minder om, at den danske Student i 1659 forsvarede Konge og Ho
vedstad, at han i 1942 forsvarer Konge og Folk, men at hans Generation desværre
kun kan gøre det i aandelig Kamp.

Efter det gode Slagord: :o last, not least- kommer Artiklen »Nyorienterede
Skolebøger-e. Forfatteren er en vittig Mand. At han bærer Navnet Hetz, er hans
Ulykke, men nærmest symbolsk. Han læser Times for 19. Juli 1918, og i den læser
han om Fochs fængslende Marne-Offensiv, og saa vender han sig til sin Søns Skole
bøger. De gamle gode Regnestykker om Bananer og Blyanter anser han for til
Gavns forældede; til Gengæld synes han, at den Opgave, han selv har komponeret,
er 'langt bedre: »Nogle Aarhundreder gamle Kulturmindesmærker bliver bombar
deret af 14 Flyvemaskiner. 12 bliver skudt ned. Hvormange vender tilbage? Facit:
13c. For virkelig at være ganske sikker paa, at ogsaa enhver kan forstaa, hvad
han vil sige - han har tilsyneladende ikke alt for stor Tillid til sine Kammerater 
giver han for Sikkerheds Skyld nederst paa Siden endnu en smuk lllustration
dertil. Nu ved virkelig enhver Besked, selv den mest indskrænkede. Forfatteren
gaar videre. Den gamle Fremstilling af Forskellen mellem Produktionsmidler og
Forbrugsgoder ved Lokomotivet og Kullene synes han ikke mere om; »kender vi
ikke Kul, der ikke forbruges, og Lokomotiver, der pludselig - pst - er væk?c Ved
sit Fædrelands Forhistorie bliver han noget tydeligere: s Danmarks Geografi. Den
blev indledet med en Forklaring om Landets præhistoriske Opstaaen. Geologi
og alt saadant noget. Noget om Bøgen, som fortrængte Egen, og Vildsvinet, der ind
vandrede syd fra. J eg lod det være, hvad det var. Maaske nyttigt at drage Paral
leller.« Ogsaa Meteorologien har hans Interesse; han konstaterer et Vekselvirknings
forhold mellem Klimaet og Folkekarakteren; :o ved forskellige Lejligheder kan man
spore en tydelig Iskulde. Man har fra meteorologisk Side peget paa Vindstrømnin
gerne. Foraaret lader ofte vente paa sig. Grunden skal være den, at de syd fra kom
mende lumre Vinde mødes med de nordlige kolde Luftstrømninger. De vestlige
Vinde er for Resten overvejende. De er meget udholdende og har den Egenskab at
kunne slippe igennem overalt. c Og han slutter med den beroligende Konstatering
af, at der dog endnu er en Hage ved den Bro, som Danmark skal danne mellem
Tyskland og Norge; Skagerak er Gud være lovet imellem, og med de Par Opfyld
ningsforsøg i den sidste Tid er der ikke noget alvorligt paa Færde.

Dermed slutter Artikelserien i :oAkademisk Tidsskrift«.
De vil spørge, hvorfor jeg med saa stor Udførlighed gør Rede for alt dette.

Jeg ansaa mig for forpligtet til ved Hjælp af et instruktivt Eksempel, som der tit
findes Magen til, endnu engang at gøre Forsøg paa at illustrere, hvorfor vi atter og
atter advarer mod disse Splittelsesfænomener, hvad enten de nu som her breder
sig i Skrifter eller ogsaa i Forsamlingstaler eller paa anden Maade. Det er paa
Grundlag af alle disse ophidsende Agitationer, at Episoder som de i Katedralskolen i
Aalborg opstaar.

Myndighederne indenfor det danske Politi, der har til Opgave at bekæmpe
disse Foreteelser, har en Tilbøjelighed til at have Skrupler og til saa vidt som muligt
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kun at optræde aktivt, naar der fra tysk Side interveneres i et konkret Tilfælde.
Det er en for Politiet selv farlig 'I'ilbøjeilghed. Med den Metode kun at handle, naar
det faar et Puf, kan det ikke faa Bugt med Agitationen, Agitationen vil tværtimod
en skønne Dag vokse Politiet over Hovedet. Saa bliver det nødvendigt at anvende
saadanne radikale Midler, som vi ikke ønsker, men som Situationen tvinger os til.
Det danske Politi har netop i den seneste Tid vist, at det, naar en Opgave :oligger«
for det, absolut kan udfolde eget energisk Initiativ. Det kan ikke komme udenom
ogsaa at udfolde dette Initiativ, naar Agitatorerne skal lammes.

J eg kan ikke tænke mig, at der ikke skulde findes ansvarsbevidste danske
Politimænd og ligesaa ansvarsbevidste danske Dommere, som indser den Fare for
deres Land, der ligger i, at Befolkningen bliver hidset op, og som uden formalisti
ske Skrupler er rede til ud fra deres embedsmæssige Pligter hensynsløst at rydde
Arnestedet for Farerne af Vejen. Jeg ser ingen anden Vej til at opretholde det nu
værende Forhold af tillidsfuldt Samarbejde mellem de danske og de tyske Myndig
heder i disse Spørgsmaal og til at undgaa, at det Tyske Rige og den Tyske Værne
magt selv beskytter sig mod dem, der saboterer det tysk-danske Forhold.

Hvad Studenternes og Akademikernes Tidsskrifter i det hele angaar, maa
det være mig tilladt at gentage det Tyske Riges Befuldmægtigedes Forventning om,
at disse Tidsskrifter øjeblikkelig faar Paalæg om, hvad Indholdet angaar, at be
grænse sig til de rent faglige Interesser hos deres Læserkreds og til 81t undlade
enhver Behandling af ikke-faglige, navnlig politiske Spørgsmaal. I Betragtning af
Tidsskrifternes hidtidige negative Holdning antager den Rigsbefuldmægtigede ikke,
at det Kongelig Danske Udenrigsministeriums Presseafdeling har haft Kendskab
til dem, men han gaar ud fra, at Tidsskrifterne nu med øjeblikkelig Virkning vil
blive underkastet Kontrol af Udenrigsministeriets Presseafdeling.

Det skulde glæde mig, om mine Udtalelser kunde bidrage til, at vore fælles
Bestræbelser for Bekæmpelsen af alle aandelige Splittelsesfænomener, hvad begge
vore Lande har lige stor Interesse i, maatte føre til mere positive Resultater end
hidtil.

Med Udtryk for min udmærkede Højagtelse

Deres meget ærbødige

(aign.) Dr, Stalmann.
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141.

Chrlstmas Møllers tale I B.B.C. angaaende sabotagen den 6. september 1942.

Det er med en ganske særlig Følelse af Alvor og ogsaa, hvis jeg maa bruge
et saa stort Ord om mig selv, af afgørende Betydning (i hvert Fald for mig), at jeg
i Eftermiddag gaar til Mikrofonen for - i de faa Minutter, der er mig beskaaret 
at tale hjem til Landsmænd. Thi lad mig hellere sige det straks, at for mig staar det
saaledes, at nu staar ogsaa vi ved et Vendepunkt, hvor en meget vigtig Afgørelse
skal træffes, om ikke af Folket, saa dog af mange hjemme.

Hørte De Radioen i Torsdags? Først en Gengivelse af den britiske liberale
Luftfartsminister, Sir Archibald Sinclair's Tale, og saa den danske Statsminister
Buhls Tale. Det var som Ild og Vand, Nat og Dag. Og vi Frie Danske dømmer ikke,
men vi mener at have Lov til at sige vor Mening og fremføre vore Anskuelser. Vi
forstaar maaske endda, at Statsministeren taler, som han gør. Vi ved jo her ikke,
hvilke Vilkaar han og hans har at arbejde under.

Man har her i England en Vending, som almindeligvis bruges, naar Gæsterne
paa en Restaurant bliver utaalmodige, Passagererne i en Bus, Kunderne i en For
retning og saa fremdeles, og de gør Vrøvl over det ene eller det andet; den lyder i
sin Enkelthed saaledes: You see, there is a war on. - Glem ikke, at der er Krig.
Og disse Ord, der gælder baade i den mægtige By i Verdensriget og i det lille Dan
mark, kan jeg hente mine Bemærkninger fra.

y ou see, there is a war on.
Det er vi alle alt for tilbøjelige til at glemme, thi vi lever. som om der ingen

Krig var - men kun en Situation med nogle Smaabesværligheder m. H. t. Føde,
I3rændsel og Klæder.

Nej, der er netop Krig - og hvilken Krig.
Verdenshistoriens største og Verdenshistoriens vigtigste. Thi denne Krig er

ikke en Kamp om Interesser, men om Ideer. Det er Afgørelsen af, om Herrenvolks
Teorien med alle andre som Slaver skal herske, eller om det ophøjede Standpunkt,
det britiske Imperium var ved at naa til for alle Imperiets Folk, skal være raa
dende i Verden. Denne Krig er ikke Landenes Krig, men den er efter min inderste
Mening Krigen mellem godt og ondt, Krigen mellem Sandhed og Ret, mod Løgn og
Uret. Derfor vil De ogsaa se, at Krigsmaalet er et helt andet - ja, væsensforskelligt
fra Krigsmaalene i 1864, i 1870-71, ja selv i 1914.--18. Det tyske Krigsmaal nu er
Udslettelsen af alle andre Folk, og derfor vil De ogsaa se nogle enkelte i alle smaa
Lande, som styrer mod at klare sig og vil være med i Industrijunkernes Kreds.

Men se, mine Tilhørere, i en saadan Kamp er der intet, som hedder Neutra
litet. Jeg har altid hadet det Ord. Der er noget lunkent over det. Hverken varmt
eller koldt. Men lad saa være, dengang det var Interesser og ikke Ideer, det drejede
sig om, kunde der maaske være Mening i det Ord, Neutralitet.

I Dag er der det ikke.
Og vi ved jo, at vi Danske hjemme hader Tyskerne, Junkerne, Herrefolket og

alt dets Væsen lige saa fuldt, som alle andre fribaarne Folk gør det. Vi ved, at vi
Danske hjemme og ude har samme fælles, brændende Ønske, at vi saa snart som
muligt maa se Hitlerismen og Nazismen blive slaaet, Og endelig er vi ogsaa enige
om, at i-ntet Offer er vort Slægtled for stort, for at kommende Slægtled kan faa Lov
og Ret til at leve under menneskeværdige Forhold.
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Men - og her bliver aItsaa et nyt Men - det kan ikke nytte, at vi kun stiller
Fordringer til andre. Det er ikke nok, at vi med Rette beundrer det britiske Folk
og dets Heltemod, da det vandt Slaget over England, eller at vi mindes de Tusinder
af Dødsofre fra de Dage. Det er ikke nok, at vi lovsynger det norske Folks helte
modige Kamp og beundrer al dets Modstand og dets sejge Kamp mod Nazismens
Voldsmænd.

Der kræves aktiv Gerning og aktiv Handling af hver enkelt af os!
Danmark ikke, men det danske Folk som saadant, er en Allieret og af en

Allierets Sind.
Og hvad vil det nu sige?
Lad mig først sige, hvad det ikke vil sige - nemlig at Danmark kan faa den

Særstilling, blot at lade andre kæmpe og saa vinde Frugterne af andres Arbejde;
det passer ej heller til vor Natur og vore Ønsker.

Men det vil sige, at vi brændende ønsker de Allieredes Sejr, ønsker Storbri
tanniens, U. S. A.s, Ruslands og Kinas og alle de smaa Staters Sejr, for ellers bliver
Verden ikke værd at leve i. Vi ved ikke, om der kan blive mange Besværligheder og
maaske nogen Uret - javel, men vi ved, at denne Sejr er den eneste Chance, vi har.
Og vi tror paa Fremtiden med Storbritannien og dets Allierede.

Vi er altsaa ikke neutrale. Man kan overhovedet ikke være neutral mere.
Denne gigantiske Kamps Udfald vedrører os alle. Dig og mig, Danmark, Norge og
Sverige. Ingen kan melde sig fra.

Og her er det, at Sir Archibald Sinclair, denne gamle Ærkeliberalist, har fuld
kommen Ret. Hele hans Tale byggede paa denne Betragtning, at der kun kan være
for og imod. Der er netop i denne Situation ingen Liberalisme. Vi er ikke neutrale.
Vi har som Pligt kun at have eet for øje: Hvad skader Tyskland mest, hvad gavner
de Allieredes, vore Allieredes Sag? Hvad den britiske, den Allieredes Krigsledelse
mener er gavnligt, maa gøres - hvad der er skadeligt, maa undgaas.

Og derfor siger jeg hjem, vel vidende, hvad jeg gør, hvor bogstaveligt dødsens
alvorlig Situationen er for os alle : vi Danske maa tage vor Del af Byrden.

Nu er det Transporten, det gælder. Luftministeren sagde: - Det er Grunden
til, at jeg taler til Jer, som kan blive vore Medarbejdere i Afskæringen eller Stands
ningen af Pulsaarerne i Tysklands Transportsystem. For Aksens Transportsystem
er ligesaa skrøbeligt som det menneskelige Legeme - naar en Del beskadiges, gaar
det ud over det hele. Ødelæggelsen af et Lokomotiv i Frankrig medfører Komplika
tioner paa den russiske Front. Sænkningen af et Skib eller en Færge immobiliserer
Tog, der venter paa at blive lastet eller losset i Havnen, og tvinger Hitler til at
flytte sin svære Trafik fra Havet over til de overbelastede Jernbaner. Skade og For
sinkelser, Bombemaskiner og Partisaner - det er de Midler, vi har til med sti
gende Virkning at kvæle og strangulere Tyskernes Transportorganisation.

Gør jer Pligt - gør jert Værk.
Lad det blive Sandheden i de Ord, som vi saa mange Gange har sunget, og

som nu har Bud til alle. Lad os hver paa sin Plads følge Budet og Kaldet i Or
dene: Kæmp for alt, hvad Du har kært, dø, om saa det gælder, da er Livet ej saa
svært, Døden ikke heller.
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142.

Notits af 25. september 1942 fra den tyske rigsbefuldmægtigede vedrørende
Peter de Hemmer Gudmes mødevirksomhed.

I

DER BEVOLLMACHTlGTE DES DEUTSCHEN REICIIES
DER BEAUFTRAGTE FUR FRAGEN

DER INNEREN VERWALTUNG

NOTIZ

Betrittt: Peter de Hemmer-Gudma

Am 22. 5. 1942 hat im Grundtvighus eine Versammlung der Vereinigung
»Dansk Samlingc stattgefunden. Auf diesel" Versammlung hat der -dånische Staats
angeh6rige Peter de Hemmer-Gudme einen Vortrag gehalten, in welrhem er die
Deutsche Wehrmacht in iibler Weise verunglimpft hat.

Der Befehlshaber der deutschen Truppen hat unmittelbar nach diesel" Verr
sammiung den Beauftragten fiir Fragen der Inneren Verwaltung auf den Vortrag
des de Hemmer-Gudme aufmerksam gemacht. Er hat festgestelIt, dass die Ausfiih
rungen des de Hemmer-Gudme eine schwere Beleidigung der Deutschen Wehrmacht
seien und dass deshalb in aller Schårfe gegen de Hemmer-Gudme vorgegangen wer
den miisse. Der Befehlshaber hat den Beauftragten fiir Fragen der Inneren Verwal
tung ersucht, bei der dånisehen Heglerung darauf hinzuwirken, dass Wiederholun
gen soleher Vorfalle fiir die Zukunft mit Sicherheit verhindert werden, da andern
falls Folgen schwerwiegender Art unvermeidbar wåren.

Nach voraufgegangener miindlicher Besprechung, in welcher diesel" Stand
punkt des Befehlsliabers zum Ausdruck gehracht wurde, ist Herrn Departementschef
Eivind Larsen am 30. 50 1942 eine Niederschrift iiher den Vortrag des de Hemmer
Gudme vom 22.5. 1942 iibergeben worden mit der Bitte, dem Wunsche des deutschen
Befehlshabers entsprechend die erforderlichen Massnahmen zu treffen. Es wurde
dabei die Erwartung ausgesprochen, dass Verfahren auch auf den die Versammiung
leitende Vorsitzenden der Vereinigung »Dansk Samlinge, Arne Sørensen, ausge
dehnt wilrde.

Am 11. 6. 1942 ist die Aufmerksamkeit des Herrn Departementschefs Eivind
Larsen gelegentlich einer Besprechung erneut auf die Angelegenheit gelenkt worden.
Es ist wiederholt worden, dass der deutsche Befehlshaber wegen der iiblen Beleidi
gungen der Deutschen Wehrmacht an. schårfster Verfolgung interessiert sei und dass
er erwarte, dass beide Hauptbeschuldigte sofort festgenommen und im Strafverfahren
zu empfindlichen Gefångnisstrafen verurteilt wiirden, sowie, dass man davon aus
gehe, dass ein Abschluss des Strafverfahrens spåtestens innerhalb der nåchsten iD-
12 Tage moglich sei. Herr Departementschef Eivind Larsen hat sofortige Priifung
zugesagt. .

Als am 23. 6. 1942 von deutscher Seite nach dem Stand der Angelegenheit ge
fragt wurde, hat der damalige Staatsadvokat Kjalke mitgeteilt, dass weder die Er
mittlungen abgeschlossen noch eine Festnahme der beiden Beschuldigten erfolgt sei.
Man habe keine Zeugen gefunden, die bereit seien, Sachdienliches iiber den Vortrag
des de Hemmer-Gudme im Sinne der erhobenen Beschuldigungen ansugeben. Der
von Staatsadvokaten aufgestellten Behauptung, dass man es nul" mit einer »anony
78
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mene Anzeige zu tun habe, wurde von deutscher Seite entgegengestellt, dass das nicht
zutreffe, sondern dass es sich um eine durchaus zuverlåssige Berichterstattung
handle, auf welche sich die Anklage grunde. Es ist dem Staatsadvokaten wiederholt
worden, dass es ernste Folgen haben miisse, wenn bei der Durchfiihrung des Verfah
rens den berechtigten deutschen Belangen nicht Rechnung getragen werde. Auch auf
diese Vorstellung von deutscher Seite sind entscheidende Massnahmen in dem Ver
fahren gegen de Hemmer-Gudme und Arne Sørensen dånischerseits nicht getrof
fen worden.

Am 25. 7. 1942 hat der Bevollmåchtigte des deutschen Reiches den Fall zum
Gegenstand einer Besprechung mit dem Herrn Aussenminister gemacht und erneut
auf den Ernst und die grundsåtzliche Bedeutung der Angelegenheit hingewiesen. Auf
den Einwand des Herrn Aussenministers, dass die Durchfiihrung des gewiinschten
Strafverfahrens wegen Mangel an Zeugen auf Schwierigkeiten stosse, hat der deut
sche Bevollmåchtigte erwidert, dass er dann erwarten miisse, dass die dånischø Re
gierung andere Massnahmen gegen de Hemmer-Gudme und Arne Sørensen troffe,
durch welche sichergestellt werde, dass ihre hetzerische Tåtigkeit ein Ende finde.

In Verfolg dieser Besprechung ist dem Aussenministerium am 27. 7. 1942
eine Notiz des deutschen Bsvollmåchtigten iibergeben worden, in welcher der
deutsche Bevollmåchtigte die Auflosung der Vereinigung »Dansk Samling e und ein
politisches Betåtigungsverbot fur de Hemmer-Gudme und Arne Sørensen als erfor
derlich bezeichnet hat.

In einem Schreihen des Herrn Departementschef Eivind Larsen an den Beauf
tragten fiir Fragen der Inneren Verwaltung vom 30. Juli 1942, dass auf die Notiz
vom 27. Juli 1942 noch nicht Bezug nimmt, sondern von der vor dieser Notiz vor
handenen Lage ausgeht, ist noch einmal dargelegt worden, welche Bedenken man von
dåniseher Seite gegen ein Strafverfahren hahe; man gehe aber davon aus, dass de
Hemmer-Gudme sich hei seinem Vortrag unkorrekt verhalten habe. Da man auch
dånischerseits an einer zuverlåssigen Kontrolle iiber jede politische Vortrags- und
Rednertåtigkeit interessiert sei, hahe das Justizministerium veranlasst, dass die Poli
zei zukiinftig die rednerische Betatigung soleher Personen, deren Einstellung lan
desschådlichø Xusserungen befiirchten lasse, durch geeignete Kråfta beobachten
lassen werde, und zwar nicht nur bei offentlichen, sondern auch bei privaten Ver
samralungen. Mit einer solehen Anordnung glaube man auf die beste Weise schnell
und sicher Aufklårung iiber Reden zu erhalten, die Anlass zu polizeilichem Ein
schreiten gaben.

Bei einer Besprechung am 10. 8. 1942 hat Herr Departementschef Eivind
Larsen auf deutsche Anfrage hin mitgeteilt, dass die zuståndige Abteilung des Ju
stizministeriums zurzeit priife, in welcher. Weise man den in der Notiz vom 27. 7.
1942 ausgedriickten Wiinschen des deutschen Bevollmåchtigten entsprechen konne,
Beschleunigte Unterrichtung iiber die vom Justizministerium zu treffenden Mass
nahmen ist zugesagt worden.

Seit diesem Zeitpunkt ist der Bevollmåchtigte des Deutschen Reiches iiber den
Fortgang der Angelegenheit nicht mehr unterrichtet worden.

Am 16. 9. 1942 hat de Hemmer-Gudme in »Kristelig akademisk Forening e ,

Kopenhagen, Rosenborggade 17, einen neuen Vortrag, diesmal iiber das Thema,» Da
nemark und die Zukunfte gehalten. Nahezu den gleichen Vortrag, mit nur geringen
Xnderungen, hat er am 17. 9.1942 im Studentenverein »Heimdal e, Kopenhagen, Ve
streboulevard 4, gehalten. Uber beide Vortrage liegen Niederschriften an.

Zu dem Inhalt der Vortråge. die eine einzige, teils offene, teils versteckte, Hetze
gegen das Deutsche Reich und damit einen einzigen Verstoss gegen die Mahnungen
und Anordnungen der dånisehen Regierung darstellen, sind Erlåuterungen nicht
notig. Es wird davon ausgegangen, dass die dånischa Polizei auf Grund der Vor
kehrungen, die sie gemåss dem Schreihen des Herrn Departementschef Eivind Lar
sen vom 30. 7. 1942 gegen verdiichtige Redner getroffen hat, im Besitz authentischer
Berichte iiber die heiden Vortrage ist.
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Es ist dem deutschen Bevollmåchtigten nicht bekannt, ob in der monatelangen
Zeit der Untersuchung gegen de Hemmer-Gudme von amtlieher dåniseher Seite we
nigstens der Versuch gemacht worden ist, de Remmer-Gudme zu veraniassen, seine
hetzerische Rednertatigkeit aufzugeben. Ist das nicht der Fall, so wiirde das eine
sehr bedauerliche Unterlassung sein, die umso weniger zu verstehen wåre, als, jeden
Ialls nach den Angaben der Dienststelle des Staatsadvokaten fur besondere Ange
legenheiten, die Untersuchung im iibrigen mit aller Griindlichkeit in die Breite ge
fiihrt worden ist. Sollte de Hemmer-Gudme in den letzten Wochen amtlich gewarnt
worden sein, so wåre festzustellen, dass dieser Versuch einer Warnung jedenfalls
keinen Erfolg gehabt hat, was als Zeichen da fiir zu betrachten wåre, wie gleichgiiltig
die Kreise um de Hemmer-Gudme und seine Gesinnungsgenossen den Mahnungen der
dånisehen Regierung und ihrer polizeilichen Reprasentanten gegeniiherstehen.

Der Zustand, der durch die Vortrage des de Hemmer-Gudme vom 16. und 17.
9. 1942 entstanden ist, ist sowohl fUl' den deutschen Bevollmåchtigten als auch fiir
den deutschen Befehlshaber untragbar. Er erfordert umgehende Massnahmen. Die
Vorschlåge, die deutscherseits in der Notiz vom 27. 7. 1942 zur Bereinigung des
Falles gemacht worden sind, sind, soweit sie de Hemmer-Gudme betreffen, durch sein
neuerliches hetzerisches Auftreten gegenstandslos geworden. Es ist nunmehr nur
noch ein exemplarisches Eingreifen gegeniiber de Hemmer-Gudme moglich,

Das J ustizministerium wird gebeten, die Frage dieses exemplarischen Eingrei
fens ohnø Verzug zu priifen. Sollte eine Mitteilung des Justizministeriums iiber die
erfolgte Durchfiihrung von Massnahmen, die die Ausschaltung der hetzerischen Ta
tigkeit des de Hemmer-Gudme durch seine Festestzung und seine Feshaltung auf
Kriegsdauer zum Inhalt haben, bis zum 29. 9-. 1942 nicht in der Hand des Beaurtrag
ten fiir Fragen der Inneren Verwaltung sein, so miissten der deutsche Bevcllmåchtigte
und der deutsche Befehlshaber bei ihren Entschliissen davon ausgehen, dass die dåni
sche Regierung nicht in der Lage ist, die Gefahr, die die Person des de Hemmer-Gud,
me fiir die Sicherheit der deutschen Truppen in Dånemark bedeutet, von sich aus zu
beseitigen.

Kopenhagen, den 25 September 1942.
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142a.

Oversættelse.

DEN BEFULDMÆGTIGEDE FOR DET TYSKE RIGE
DEN BEFULDMÆGTIGEDE FOR SPØRGSMAAL

VEDRØRENDE DEN INDRE FORVALTNING

NOTiTS

Ang.: Peter de Hemmer-Gudme.

Den 22. 5. 1942 afholdtes der i Grundtvigshus et Møde i Foreningen »Dansk
Samling-c. I dette Møde har den danske Statsborger Peter de Hemmer-Gudme holdt
et Foredrag, i hvilket han paa ondsindet Maade har fornærmet den Tyske
Værnemagt.

Den øverstbefalende for de tyske Tropper har lige efter dette Møde gjort
den Befuldmægtigede for Spørgsmaal vedrørende den indre Forvaltning opmærk
som paa dette Foredrag af de Hemmer-Gudme. Han har konstateret, at de Hemmer
Gudmes Udtalelser var en grov Fornærmelse af den Tyske Værnemagt, og at der der
for saa skarpt som muIigt maatte gaas frem mod de Hemmer-Gudme. Den øverst
befalende har anmodet den Befuldmægtigede for Spørgsmaal vedrørende den indre
Forvaltning om hos den danske Regering at søge opnaaet, at Gentagelser af saa
danne Begivenheder i Fremtiden med Sikkerhed bliver forhindret, da i modsat Fald
Følger af alvorlig Karakter vilde være uundgaaelige.

Efter forudgaaende mundtlig Konference, under hvilken dette den Øverstbe
falendes Standpunkt blev fremsat, har man den 30. 5. 1942 overrakt Herr Departe
mentschef Eivind Larsen et Referat af de Hemmer-Gudmes Foredrag af 22. 5. 1942
med Anmodning om i Overensstemmelse med den tyske Øverstbefalendes Ønske at
træffe de nødvendige Forholdsregler. Ved den Lejlighed udtaltes Forventningen
om, at Sagen maatte komme til at omfatte Formanden for Foreningen »Dansk Sam
ling«, Arne Sørensen, der havde ledet Mødet.

Den 11. 6. 1942 er Herr Departementschef Eivind Larsens Opmærksomhed i
Anledning af en Konference paa ny blevet henledet paa Sagen. Det er blevet gentaget,
at den tyske øverstbefalende paa Grund af de ondsindede Fornærmelser mod den
Tyske Værnemagt var interesseret i den skarpeste Retsforfølgning, og at han ven
tede, at begge de Hovedsigtede straks vilde blive sat fast og i Straffesagen blive
idømt følelige Fængselsstraffe, samt at man gik ud fra, at en Afslutning af Straffe
sagen var mulig senest inden Udløbet af de næste 10--12 Dage. Herr Departements
chef Eivind Larsen har lovet straks at lade foretage en Undersøgelse.

Da man den 23. 6. 1942 fra tysk Side spurgte-om, hvorledes det gik med Sagen,
har den daværende Statsadvokat Kjalke meddelt, at hverken var Undersøgelserne af
sluttet eller de to Sigtede anholdt. Man havde ikke fundet Vidner, der var rede til at
angive noget, der kunde tjene til Sagens Oplysning om de Hemmer-Gudmes Fore
drag i Overensstemmelse med de rejste Sigtelser. Overfor den af Statsadvokaten hæv
dede Paastand om, at man kun havde at gøre med en »anonym« Anmeldelse, blev det
fra tysk Side gjort gældende, at det ikke passede, men at det drejede sig om et ab-
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solut paalideligt Referat, som Anklagen støttede sig paa. Det er blevet gentaget over
for Statsadvokaten, at det maatte faa alvorlige Følger, hvis der ved Gennemførelsen af
Sagen ikke blev taget Hensyn til de berettigede tyske Interesser. Heller ikke efter
denne Henvendelse fra tysk Side er der fra dansk Side blevet foretaget afgørende
Skridt i Sagen mod de Hemmer-Gudme og Arne Sørensen.

Den 25. 7. 1942 har den Befuldmægtigede for det Tyske Rige gjort Sagen til
Genstand for en Konference med Herr Udenrigsministeren og paany henvist til Sa
gens Alvor og principielle Betydning. Overfor Udenrigsministerens Indvending, at
Gennemførelsen af den ønskede Straffesag stødte paa Vanskeligheder paa Grund af
Mangel paa Vidner, har den tyske Befuldmægtigede svaret, at han saa maatte vente,
at den danske Regering vilde træffe andre Forholdsregler mod de Hemmer-Gudme
og Arne Sørensen, hvorved det kunde sikres, at der kom en Ende paa deres ophid
sende Virksomhed.

I Tilslutning til denne Konference er der den 27. 7. 1942 blevet overrakt
Udenrigsministeren en Notits fra den tyske Befuldmægtigede, i hvilken Notits den
tyske Befuldmægtigede har betegnet Opløsningen af Foreningen »Dansk Samlinge og
et Forbud mod politisk Virksomhed overfor de Hemmer-Gudme og Arne Sørensen
som nødvendig.

I en Skrivelse af 30. Juli 1942 fra Herr Departementschef Eivind Larsen til
den Befuldmægtigede for Spørgsmaal vedrørende den indre Forvaltning, hvilken
Skrivelse endnu ikke henviser til Notitsen af 27. Juli 1942, men gaar ud fra den
Situation, der forelaa før denne Notits, er der endnu en Gang gjort Rede for, hvilke
Betænkeligheder man fra dansk Side havde mod en Straffesag; men man gik ud fra,
at de Hemmer-Gudme ved sit Foredrag har baaret sig ukorrekt ad. Da man ogsaa
fra dansk Side var interesseret i en paalidelig Kontrol med enhver politisk Fore
drags- og Talervirksomhed, havde Justitsministeriet foranlediget, at Politiet i Frem
tiden vilde lade saadanne Personers Optræden som Talere, hvis Indstilling lod be
frygte landsskadelige Udtalelser, observere af dertil egnede Kræfter og det ikke blot
ved offentlige, men ogsaa ved private Møder. Ved en saadan Anordning troede man
paa bedste Maade hurtigt og sikkert at faa Oplysning om Taler, der maatte give
Anledning til politimæssig Indskriden.

Under en Konference den 10. 8. 1942 har Hen Departementschef Eivind Lar
sen paa en tysk Forespørgsel meddelt, at den kompetente Afdeling i Justitsministe
riet for Tiden undersøgte, paa hvilken Maade man kunde imødekomme de i Notitsen
af 27. 7. 1942 udtrykte Ønsker fra den tyske Befuldmægtigedes Side. Man har lovet
at give hurtig Meddelelse om de Forholdsregler, som skal træffes af Justitsministeriet.

Siden dette Tidspunkt har den Befuldmægtigede for det Tyske Rige ikke mere
faaet nogen Meddelelse om Sagens videre Forløb.

Den 16.9. 1942 har de Hemmer-Gudme i »Kristelig Akademisk Forening-s, Kø
benhavn, Rosenborggade 17, holdt et nyt Foredrag, denne Gang om Emnet »Dan
mark og Fremtidene. Noget nær det samme Foredrag, kun med smaa Forandringer,
har han den 17. 9. 1942 holdt i Studenterforeningen »Hejmdal«, København, Vester
Boulevard 4. Om begge Foredrag foreligger der skriftlige Referater.

Til Indholdet af Foredragene er det ikke nødvendigt at fremsætte Forklaringer;
de er en enestaaende, dels aabenlys, dels maskeret Agitation mod det Tyske Rige og der
med en enestaaende Overtrædelse af den danske Regerings Advarsler og Forordnin
ger. Man gaar ud fra, at det danske Politi paa Basis af de Foranstaltninger, som det
i Henhold til Herr Departementschef Eivind Larsens Skrivelse af 30. 7. 1942 har
truffet mod mistænkelige Foredragsholdere, er i Besiddelse af autentiske Referater
om de to Foredrag.

Det er ikke den tyske Befuldmægtigede bekendt, om der i den Maaneder lange
Tid, Undersøgelsen mod de Hemmer-Gudme har staaet paa, fra officiel dansk Side
i det mindste er gjort Forsøg paa at faa de Hemmer-Gudme til at opgive sin agitato
riske Virksomhed som Foredragsholder. Hvis det ikke er Tilfældet, saa vilde det
være en meget beklagelig Undladelse, der vilde være saa meget mere uforstaaelig som,
i hvert Fald efter hvad der opgives fra Statsadvokatens Kontor for de særlige Anlig-
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gender, Undersøgelsen i øvrigt er blevet ført med al mulig Grundighed paa bred
Basis. Skulde de Hemmer-Gudme i Løbet af de sidste Uger officielt være blevet ad
varet, saa maatte det slaas fast, at dette Forsøg med en Advarsel i alt Fald ikke har
haft noget gunstigt Resultat, hvad der maatte anses for et Tegn paa, hvor ligegyldigt
Kredsen omkring de Hemmer-Gudme og hans Meningsfæller stiller sig overfor den
danske Regerings og dens politimæssige Repræsentanters Advarsler.

Den Tilstand, der er opstaaet ved de Hemmer-Gudmes Foredrag af 16. og 17.
9. 1942, kan ikke tolereres hverken af den tyske Befuldmægtigede eller af den tyske
Øverstbefalende. Den kræver, at der omgaaende træffes Forholdsregler. De Forslag,
som fra tysk Side er blevet stillet i Notitsen af 27. 7. 1942 for at bringe Sagen til
Afslutning, savner nu for de Hemmer-Gudmes Vedkommende paa Grund af hans
nylige agitatoriske Optræden enhver Basis. Nu er kun en eksemplarisk Indgriben
overfor de Hemmer-Gudme mulig.

Justitsministeriet anmodes om uden Ophold at undersøge Spørgsmaalet om
denne eksemplariske Indgriben. Skulde en Meddelelse fra Justitsministeriet om
den skete Gennemførelse af Forholdsregler, der har som Indhold at umuliggøre de
Hemmer-Gudmes agitatoriske Virksomhed, ved at han sættes fast og holdes fængslet,
saalænge Krigen varer, ikke være kommet den Befuldmægtigede for Spørgsmaal ved
rørende den indre Forvaltning i Hænde senest den 29. 9. 1942, saa vilde den tyske
Rigsbefuldmægtigede og den tyske Øverstbefalende, naar de skal træffe deres Beslut
ninger, være nødt til at gaa ud fra, at den danske Regering ikke er i Stand til paa
egen Haand at fjerne den Fare, som de Hemmer-Gudmes Person betyder for de ty
ske Troppers Sikkerhed i Danmark.

København, den 25. September 1942.
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143.

Anonymt referat af det I Grundtvigshus den 22. maj 1942 afholdte møde.

Versammlung von ..Dansk Samlinge im Grundtvigshu8 am 22. Maj 1942.

Redner: de Hemmer-Guclme, Peter.

·Thema : Finniand.
Die Halle im Grundtvigshus war voll besetzt. Wie iiblich hingen von der

Decke die 5 nordisehen Fahnen und die amerikanische Flagge.
Der Redner begann seine Rede mit ganz unzweideutigen Bemerkungen dar

iiber, dass die Kriegfiihrung der Deutschen im gegenwårtigen finnischen Krieg
vellig ergebnislos sei. Er nannte die Namen von Falkenhorst und Diet! und stellte
ausdriickiich fest, dass jedesmal dann, wenn die Deutschen versagten, die Finnen
eingreifen miissten, uro den deutschen Truppen aus der Klemme zu helfen (Ge
låchter).

Die Tatsache, dass die Finnen in Wirklichkeit selbst antreten miissten, wenn
es etwas gelte, habe selbsverståndlich bewirkt, dass die Deutschen nicht populår in
Finnland seien ...Ich kann nicht mit vollem Recht sagen, dass die Deutschen fiberall im
finnisehen Heer verachtet sind, denn ich habe nicht alle Teile des finnischen Heeres
besucht.« (Wilder Jubel). Es sei hier zu Lande ein beliebter Sport, die Deutschen
zur Zielscheibe von Witzen zu machen. In Finnland kenne man das auch. Man
nenne die Deutschen in Finniand ..Reservistene. Ein finnischer Offizier habe dem
Redner gegeniiber einmal geaiissert: ..Die Deutschen sind doch ganz nette junge
Menschen. Ich sah eines Tages enige von ihnen ins Bad gehen und bemerkte, dass
sie nicht einmal die deutschen Bierbåuche hatten. c Ein anderer Offizier habe 00
merkt: ..Kåmpfen konnen die Deutschen nicht, aber man sagt, dass sie eine feine
Disziplin haben«.

Der Redner sprach dann iiber die Stellung Finniands zu Ostkarelien. Er
erklårte: \

Es gebe sicherlich Kreise in finnisehen Volk, namentlich Offiziere, die dieses
Gebiet FinnIand einverleihen wollten. Aber die Mehrheit der Bevolkerung wiinsche
f'S nicht. Wenn man hier zu Lande durch die Zeitungen den Eindruck bekommen
habe, dass ganz Finnland einig zusammenstehe in der Forderung nach Ostkarelien,
so sei das vdllig verfehit. Wenn man so falsch unterrichtet sei, wie es hier der Fall
sei, so liege es daran, dass die finnische Presse genau so wie die dånische der Zen
sur unterworfen sei. Aber die Deutschen wiinschten, dass FinnIand sowohl Ost
karelien, Estland als auch Ingermannland haben solle und dass Leningrad dem
Erdboden gleichmacht werden solle, damit die Russen keinen Zugang zur Ostsee
behielten. Das sei der Grund, weshalb die Finnen immer noch kåmpften und sich
nicht schon långst aus dem Kriege zuriickgezogen hatten.

Der Vortragende schilderte dann, wie schlecht die Lebensmittellage Finlands
wåhrend dieses Krieges sei. Wahrend des Winterkrieges seien die Verhåltnisse
ertråglich gewesen, aber jetzt gabe. es iiberhaupt keinen Speck mehr. J ede Person
konne nur fiir 120 Øre Fleisch pro Monat kaufen, aber in der Regel sei nichts zu
bekommen. Es komme n åmlich nicht 1 kg an Lebensmitteln nach Finniand ohne
Genehmigung der Deutschen seitdom die Deutschen die Ostsee und Petsamo be-
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herrschten. De Hemmer-Gudme liess durchblicken, dass die Finnen ausschliess
lich deswegen in den Krieg auf deutscher Seite eingetreten sein, weil sie sonst vor
Hunger hiitten sterben mussen. Ein hervorragender Finne habe ihm gegeniiber
geåussert, dass man nur sehr ungern in den Krieg mit Finniands altem Freunde,
Amerika; habe eintreten wollen, dass aber die Not die Finnen dazu gezwungen habe.
Aus demsellien Grunde hiitten sie den Antikomintern-Pakt unterschrieben. Das
sei so zugegangen: Die Finnen sollten einen Teil des Kornes, das sie so dringend
henotigten, von Deutschland erhalten. Es sei ein bestimmtes Quantum verabredet
gewesen, von dem einiges unterwegs war; der Rest sollte spåter kommen. Zu
diesem Zeitpunkt seien die Finnen aufgefordert worden, den Antikomintern-Pakt
zu untersehreiben. Sie seien durchaus widerwillig gewesen, aber die Deutschen
hiitten darauf hingewiesen, dass sie doch Korn bekommen hiitten und dass noch
mehr unterwegs sei. Darauf hatten die Finnen unterschrieben. Das Korn, das spåter
kommen sollte, sei aber noch nicht angekommen gewesen, als er von Finland abge
reist sei.

Finniand werde nach diesem Krieg vernichtet und verstiimmelt sein. Es sei ja
sonst hier zu Lande fast strafbar, sieh dariiber auszussprechen, wer den Krieg ge
winne - (Kunstpause, Stille und dann allgemeiner Jubel). Wenn die Deutschen
siegten, sei ja Finniand auf der richtigen Seite; aber auch wenn das Entgegenge- ·
setzte der Fall sein werde, wiirden die Sieger daran interessiert sein, dass ein
starker einiger Norden bestehe, und hierzu gehore unbedingt Finnland.

Der Beifal1 naeh der Rede war iiheraus gross und lang andauern. Die Zuho
rer erhoben sich spontan als Huldigung Iiir den Redner.

Danach dankte Arne Sørensen in herzlichen Wendungen dem Redner filr den
sehr belehrenden Vortrag. Er machte die Zuhorer darauf aufmerksam, dass hier
Dinge gesagt worden seien, die sonst nicht in einer grosseren Versammlung gesagt
werden konnten, und er warnte davor, etwas von dem zu erziihlen, was man hier ge
hort habe. Im iibrigen teilte Arne Sørensen mit, dass Dr. la Cour von 14 Tagen sein
Urteil mit 120 Tagen Haft durch das Stadtgericht erhalten habe, dass aber gegen
dieses Urteil vom Staatsanwalt Berufung eingelegt worden sei. Dr. la Cour sitze
immer noch im Vestergefiingnis, wohin Briefe und Griisse gesandt werden konnten,
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Oversættelse,

»Dtmsk Samling«s Møde i Grundtvigshus den 22. Maj 1942.

Foredragsholder: de Hemmer-Gudme, Peter.

Emne: Finland.

Salen i Grundtvigshus var fuldt besat. Som sædvanlig hang der ned fra Loftet
de 5 nordiske Faner og det amerikanske Flag.

Foredragsholderen begyndte sin Tale med ganske utvetydige Bemærkninger
om, at Tyskernes Krigsførelse i den nuværende finske Krig var fuldstændig resultat
løs. Han nævnte Navnene von Falkenhorst og Dietl og slog udtrykkeligt fast, at hver
gang Tyskerne svigtede, maatte Finnerne gribe ind for at hjælpe de tyske Tropper
ud af Klemmen (Latter).

Det Faktum, at Finnerne i Virkeligheden selv maatte træde an, naar det
gjaldt, havde selvfølgelig voldt, at Tyskerne ikke var populære i Finland. »Jeg kan
ikke med fuld Føje sige, at Tyskerne er foragtet overalt i den finske Hær, for jeg har
ikke besøgt alle Dele af den firuske Hær.• (Vild Jubel). Det var her til Lands en yndet
Sport at gøre Tyskerne til Skive for Vittigheder. I Finland kendte man det ogsaa,
Man kaldte i Finland Tyskerne for »Reservister«. En finsk Officer havde engang ud
talt overfor Taleren: »Tyskerne er jo ganske pæne unge Mennesker. Jeg saa en Dag
nogle af dem gaa i Bad og lagde Mærke til, at de ikke engang havde de tyske 01
maver.e En anden Officer havde bemærket: »Slaas kan Tyskerne ikke, men man
siger, at de har en fin Disciplin.«

Foredragsholderen talte saa om Finlands Stilling til Østkarslen. Han
erklærede:

Der fandtes sikkert Kredse i det finske Folk, navnlig Officerer, der vilde ind
lemme dette Omraade i Finland. Men Flertallet af Folket ønskede det ikke. Naar man
bel' til Lands gennem Aviserne havde faaet Indtryk af, at hele Finl9'nd stod enigt
sammen om at kræve Østkarelen, saa var det en fuldstændig Misforstaaelse. Naar
mani var saa forkert orienteret, som det her var Titlfældet, saa laa det i, at den finske
Presse ganske ligesom den danske var underkastet Censur. Men Tyskerne ønskede,
at Finland skulde have baade 0stkarelen, Estland og Ingermannland, og at Lendugrad
skulde jævnes med Jorden, for at Russerne ikke skulde beholde nogen Adgang til
Østersøen. Det var Grundem til, at Finnerne endnu stadig kæmpede og ikke. allerede
forlængst havde trukket sig ud af Krigen.

Foredragsholderen skildrede saa, hvor daarlig Finlands Levnedsmiddelsitua
tion var under denne Krig. Under Vinterkrigen havde Fm-holdet været saa nogen
lunde, men nu fandtes der overhovedet ikke Flæsk mere. Hver Person kunde kun
købe for 120 Øre Kød om Maaneden, men i Reglen var der ikke noget at faa. Der kom
nemlig ikke 1 kg Fødevarer til Pinland uden Tyskernes Tilladelse, efter at Tyskerne
havde faaet Herredømmet over Østersøen og Petsamo. De Hemmer-Gudme lod skimte
igennem, at Finnerne udelukkende var gaaet ind i Krigen paa tysk Side, fordi de
ellers vilde være døde af SuJt. En fremragende Finne havde sagt til ham, at man kun
79
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meget nødigt vilde være gaaet ind i Krigen med Finlands gamle Ven Amerika, men
at det var Nøden, der havde tvunget Finnerne til det. Det var af samme Grund, at
de havde underskrevet Antikomintern-Pagten. Det var gaaet til paa den Maade:
Finnerne skulde have eD! Del af det Korn, som de havde saa haardt Brug for, fra
Tyskland. Der var blevet aftalt et bestemt Kvantum, hvoraf noget var undervejs; Re
sten skulde komme senere. Paa det Tidspunkt var Finnerne blevet opfordret til at
underskrive Antikomintern-Pagten. De havde været absolut uvillige dertil, men ty
skerne havde henvist til, at de jo havde faaet Korn. og at der var endnu mere under
vejs. Saa havde Finnerne underskrevet. Men det Korn, der skulde komme senere, var
endnu ikke ankommet, da han afrejste fra Finland.

Finland vilde efter denne Krig være ødelagt og lemlæstet. Det var jo ellers hp~

til Lands næsten strafbart at udtale sig om, hvem der vilde vinde Krigen - (Jiunst
pause, Stilhed og saa almindelig Jubel). Hvis Tyskerne sejrede, saa var Finland j'O
paa den rigtige Side; men ogsaa hvis det modsatte skulde blive Tilfældet, vilde Sejr
herrerne være interesseret i, at der fandtes et stærkt og enigt Norden, og hertil hørte
ubetinget Finland.

Bifaldet efter Talen var overordentlig stærkt og langvarigt. Tilhørerne rejste
sig spontant for at hylde Talereru

Derefter takkede Arne Sørensen i hjertelige Vendinger Foredragsholderen fur
det meget belærende Foredrag. Han gjorde Tilhørerne opmærksomme paa, at der her
var blevet sagt Ting, som ellers ikke kunde siges i en større Forsamling, og han adva
rede mod at fortælle noget af det, som man her havde hørt. Forøvrigt meddelte Arne
Sørensen, at Dr. la Cour for 14 Dage siden havde faaet sin Dom af Byretten paa 120
Dages Hæfte, men at Statsadvokaten havde paaanket denne Dom. Dr. la Cour sad sta
dig i Vestre Fængsel, hvortil Breve og Hilsner kunde sendes.
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144.

Anonymt referat af det den 16. september 1942 i Kristelig Akademisk Forening afholdte
foredrag.

Betrittt: Vortrag von Redakteur Peter de Hemmer-Gudme in Kristelig Akademisk
Forening, Rosenborggade 17 am 16. September 1942.

Die Versammlung wurde in einem kløineren Saal durchgefiihrt, der mit unge
Iåhr 150 Zuhorem fast gefiillt war. Grosstenteila waren es ganz junge Menschen, zum
Tei! auch Studenten. Ein junger Mann begriisste die Versammlung und erklårte, dass
Redakteur de Hemmer-Gudme sprechen wolle iiber das Thema »Dånemark und die
Zukunft«. Eigpntlich hatte der Redakteur die Absicht gehabt, iiber ein anderes Thema
zu sprechen. Diese Absicht sei aber geåndert worden aUS verschiedenen Grunden.

Gudme erklårte eiIllleitend, dass Dånemarks zukiinftiges Schicksal ahhångig
sei vom Ausfall des Krisges. Es bestiinden drei Moglichkeiten. 1. Der Krieg endete
unentschieden, 2. der Krieg wiirde durch einen Sieg der Feinde Deutschlands ent
schieden, 3. Deutschland siegte. - Zu 1) bemerkte er: Wenn der Krieg durch einen
Kompromissfrieden entschieden wiirde in der Form, dass die kåmpfendø Måchte das
behielten, was sie sich erkåmpft hatten, so wiirde dadurch die Stellung Dånemarks
gegeniiber der jetzigen Stellung nicht geåndert werden. Ein Kompromissfriedoo. sei
Dånemark unwahrscheinlich, da die kriegsfiihrenden Måchte entschlossen seien, den
Krieg bis zu Ende zu fiihren. Man kdnnte sich auch denken, dass der Krieg enden
wiirde mit einem Erschopfungsfrieden. Aber das wiirde bloss dazu fiihren, dass der
Krieg wieder entfesselt wiirde, sobald die Partner neue Kråfte gesammelt hatten. 
Zu 2) bemerkte er, dass in dem Fall wo Deutschlands Feinde siegten, sich die Verhålt
nisse im Bezug auf Dånemark verschieden gestalten wiirden, je nachdem England,
Amerika oder Russland siegte, Ein Kompromiss zwischen England, Amerika und Russ
land sei aber auch moglieh. Bei einem englisch-amerikanischen Sieg hatten die
Dånen die englisehen Ideen iiber Demokratie, Se'lbstbestimmullJg und Freiheit als L8I
bensgrundlage. Im Unrterhaus sei die Anfrage an Churchill gerichtet worden, ob
England im Falle eines englisehen Sieges die dånische Selhståndigkeit und Freiheit
respektieren wiirde; hierauf antwortete der Unterstaatssekretår Butler kun und klar
Ja. Im Bezug auf Grouland und die Fårber konnte man sich denken, dass diese Besit
zungen an Norwegen iibergingen ais Belolmung fiir den tapferen Kampf der Nor
weger und fiir ihre Leiden. Es wåre auch moglich, dass die Amerikaner an Grouland
interessiert selen, man konnte aber doch vermuten, dass der Minister von Kauffmann
durch seine Verhandlungen mit den Amerikanem dieses Problem geklårt hatte. Es sei
kaum wahrscheinlich, dass die Englånder die Faroer iibernehmen wiirden, da man
vor kurzem es zugelassen hatte, dass Christmas Moller einen offiziellen Besuch auf
deru Fåroern machte. Christmas Moller sei zu den Fåroern an Bord eines britisehen
Kreuzers gekommen. Dass man einen ehemaligen dånisehen Minister, den Fiihrer der
sogenannten freien Dånen, die Inseln besuchen liesse, kdnnø man als englische Aner
kennung der Zugehorigkeit der P åroer zu Dånemark ansehen. Schliesslich hatte man
ja auch vor kurzem Churchills Gruss an die Studenten in Gerlev empfangen und in
diesem Gruss hatte Churchill versprochen, dass Dånemark seine Freiheit zuriicker
halten wiirde. Gudme las dann einen Auszug aus dem Flugblatt vor. Ein totaler rus
sischer Sieg sei fiir Dånemark nicht angenehm. In diesem Falle wåre es nåmlich mog
lich, dass Russland Finnland, die Oststaaten, Polen und Deutschland angreifen wiir
de. Die Dånen miisste in diesem Falle die Siidgrenze gegen den Kommunismus verteidi-
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gen. Wenn Deutschland geschIagen wiirde, miisse man damit rechnen, dass das be
stehende System aufhoren wiirde. In diesem Falle wåren drei Moglichkeiten denkbar:

1. Die Militiirdiktatur, 2. der Kommunismus, 3. eine Zentrumsregierung, ge
stiitzt auf das Milttår. Wahrscheirulich seien in Deutschland jetzt noch Kommunisten
und Zentrumsleute, ebenso noch Konservativen vorhanden. Gudme beruhigte seine
Zuhorer mit der Erklårung, dass Sta.lin kaum an einer Weltrevolution interessiert sei.

Zu 3). Im Falle eines deutschen Sieges hatte ja Dånemark das Versprechen des
Generals Kaupisch an das dånischø Volk. (Gelåchter). Gudme las nun den Aufruf von
Kaupisch vor. Das erweckte eine Heiterkeit im Saal. Dann las er mit ireniseher Beto
nung einige Erklårungen von Hitler vor aus den Jahren 1934, 36 und 39 iiber die
Freiheit und Selbståndigkeit der europaisehen Staaten und dariiber, dass Deutsch
land nach der Eingliederung des Sudetenlandes keine territorialen Forderungen
mehr in Europa hatte. (Lachsalbe). Ferrier las Gudme einige Bemerkungen der [etz
ten Jahre von Gobbels, Seyss Inquart, Mussert und Alfred Rosenberg vor, u. a. zi
tierte er auch die Bemerkung Rosenbergs vom 9. April 1940, dass ein kleiner Staat
sich sehr wohl.unter den Schutz eines grossen Staates stellen konne, ohne etwas von
seiner Ehre zu verlieren. Im Bezug auf die Besåtzungstruppen bemerkte Gudme, dass
diese sich beispielhaft hier im Lande betragen hatten. Er glaubte nicht, dass die Sol
daten eines anderen Staates so tadellos aufgetreten wåren, Gudme erwåhnte dann,
dass die dånische Regierung in der ersten Zeit nach der Besetzung versuchte, einen
Schein der Neutralitåt aufrecht zu erhalten. Das hatte man jedoch sehr schnell auf
geben miissen. Er erwåhntø in diesem Zusammenhang auch die Erklårung, die Sca
venius abgab beim Antritt seines Amtes als Aussenminister, Ferner besprach er auch
den Antikomintern-Pakt, der nach seiner Meinung ein ganz bedentender Schritt von
der Neutralitåt weg sei. Dann versuchte er zu beweisen, wie die Deutschen trotz ihres
Versprechens vom 9. April 1940 sich in dånische innerpolitische Verhåltnisse einge
mischt hatten und fast auf allen Gebieten des dånisehen Gemeinschaftslebens einge
griffen hatten. So sei z. B. eine gewisse Partai verboten worden im Widerspruch zur
Verfassung, wåhrend eine andere Partei offenkundig die Sympathie der Deutschen
hatte. Auf deutsche Veranlassung hin hatten Christmas Moller, Hedtoft Hansen, Ha
rald Petersen und viele andere sich zuriickziehen milssen von ihrer politischen Beta
tigung. Ebenso erwåhnte er den la Cour-Prozess, Man hatte la Cour zuerst durch ein
deutsches Kriegsgericht verurteilen lassen wollen und nul" durch das energische Ein
greifun. der dånisehen Regierung sei das verhindert worden. Bis heute wiisste man aber
immer nicht, wofiir la Cour verurteilt worden sei, Dånemark hatte auch eine Zensur be
kommen, die weit iiber das Militårische hinaus ginge. Er las dabei einige Zitate aus
seinen Biichern vor, aus denen darui hervor ging, dass die Zensur eine Bemerkung
gestrichen hatte iiber den »ehemaligen Malergesellen Hitler-e. (Gelåchter). Es diirften
auch keine Gemeindewahlen veraristalten werden, weil sich gezeigt hatte, dass die
Stimmung nicht giinstig sei fiir eine bestimmte Partei. - Das dånische Guthaben in
Deutschland beliefe sich zur Zeit auf zwei Milliarden zweihundert Millionen Kro
nen. Ein deutscher General hatte gegeniiber einem Dånen erklårt, dass man nicht mit
einer Riickzahlung rechnen braudhe. - Staatsminister Buh! hatte neulich in einer
Radiorede augedeutet, dass die Gefahr bestiinde, dass deutsche Polizei und Gerichts
barkeit hier eingefiihrt wiirden. Man hatte dabei den Eindruck bekommen, dass nicht
viel mehr dazu gehdre, damit das durchgefiihrt wiirde.

Ein sehr starker Druck sei allerdings von uns genommen, es wåre erlaubt
worden, hier im Lande Truppen zu werben fiir die Kriegsmacht eines anderen
Staates. (Gelåchter). Zum Schluss erklårte Gudme eindringlich, dass Dånemark vor"
dunklen Zeiten stunde. Er zitierte dabei auch einige Worte aus-Kaj Munks Schau
spiel »Niels Ebbesen-, sowie einige Worte aus dem Kirchenlied »Kåmpf fur alles
was Du lieb hast, stirb dafiir, wenn es notig ist, dann ist das Leben nicht so schwer
und erst recht nicht der Tod.«

Der Leiter der VersammIung dankte nun fiir den Vortrag. Dann stand noch
ein alterer Herr auf und erklårte, dass von dem Vortrag dieses Abends auf keinen
FaU Berichte gemacht werden diirften.
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Oversættelse.

Angaar: Redaktør Peter de Hemmer-Gudmes Foredrag i ~Kristelig Akademisk For
eninge, Rosenborggade 1~, den 16. September 1942.

Mødet blev holdt i en mindre Sal, der næsten var fyldt med ca. 150 Tilhørere.
For største Delen var det ganske unge Mennesker, til Dels ogsaa Studenter. En ung
Mand bød Forsamlingen velkommen og erklærede, at Redaktør de Hemmer-Gudme
vilde tale om Emnet »Danmark og Fremtiden«. Egentlig havde Redaktøren haft til
Hensigt at tale om et andet Emne. Men denne Hensigt var blevet forandret af for
skellige Grunde.

Gudme erklærede som Indledning, at Danmarks fremtidige Skæbne var af
hængig af Krigens Udfald . Der var 3 Muligheder. 1. Krigen endte uafgjort, 2. Kri
gen blev afgjort ved en Sejr af Tysklands Fjender. 3. Tyskland sejrede. Till) be
mærkede han: Naar Krigen blev afgjort ved en Kompromisfred i den Form, at de
kæmpende Magter beholdt, hvad de havde tilkæmpet sig, saa vilde Danmarks Stilling
i Forhold til den nuværende Stilling ikke derved blive forandret. En Kompromisfred
forekom Danmark usandsynlig, da de krigsførende Magter var besluttet paa at føre
Krigen til Ende. Man kunde ogsaa tænke sig, at Krigen vilde ende med en Udmattel
sesfred. Men det vilde blot føre til, at Krigen igen vilde blive sluppet løs, saa snart
Parterne havde samlet nye Kræfter. - Til 2) bemærkede han, at i det Tilfælde, at
Tysklands Fjender sejrede, vilde Forholdene med Hensyn til Danmark forme sig for
skelligt, efter som det var England, Amerika eller Rusland, der sejrede. Et Kompro
mis mellem England, Amerika 'Og Rusland var imidlertid ogsaa muligt. Ved eu
engelsk-amerikansk Sejr vilde Danskerne have de engelske Ideer om Demokrati, Selv
bestemmelse og Frihed som Livsgrundlag. I Underhuset var der blevet stillet det
Spørgsmaal til Churchill, om England i Tilfælde af en engelsk Sejr vilde respektere
den danske Selvstændighed og Frihed. Herpaa svarede Understatssekretær Butler
kort og klart: Ja. Med Hensyn til Grønland og Færøerne kunde man tænke sig, at
disse Besiddelser gik over til Norge som Løn for Nordmændenes tapre Kamp og for
deres Lidelser. Men det var ogsaa muligt, at Amerikanerne var interesseret i Grøn
land; men man kunde dog formode, at Minister Kauffmann ved sine Forhandlinger
med Amerikanerne havde klarlagt dette Problem. Det var næppe sandsynligt, at Eng
lænderne vilde overtage Færøerne, eftersom man for nylig havde tilladt, at Christmas
Møller aflagde et officielt Besøg paa Færøerne. Christmas Møller var kommet til
Færøerne ombord paa en britisk Krydser. At man lod en tidligere dansk Minister,
Føreren for de saakladte frie Danske, besøge Øerne, kunde man anse for en engelsk
Anerkendelse af, at Færøerne hørte til Danmark. Endelig havde man jo ogsaa fOT
nylig modtaget Churchills Hilsen til Studenterne i Gerlev, og i denne Hilsen havde
Churchill lovet, at Danmark vilde faa sin Frihed tilbage. Gudme læste saa et Udtog af
Flyvebladet. En total russisk Sejr var ikke behagelig for Danmark. I saa Fald vilde
det nemlig være muligt, at Rusland vilde angribe Finland, øststaterne, Polen og
Tyskland. Danskerne maatte i dette Tilfælde forsvare Sydgrænsen mod Kommunis
men. Naar Tyskland blev slaaet, maatte man regne med, at det bestaaende System
vilde ophøre. I saa Tilfælde vilde man kunne tænke sig 3 Muligheder: 1) Militærdikta
tur, 2) Kommunisme, 3) en Centrumsregering støttet paa Militæret. Sandsynligvis
fandtes der ogsaa nu i Tyskland Kommunister og Centrumsfolk, ligesom ogsaa Kon-
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servative. Gudme beroligede sine Tilhørere med den Erklæring, at Stalin næppe var
interesseret i en Verdensrevolution.

Til 3) I Tilfælde af en tysk Sejr havde Danmark jo General Kaupisch's Løfte
til det danske Folk. (Latter). Gudme oplæste nu Kaupisch's Opraab. Det vakte
Munterhed i Salen. Saa oplæste han med ironisk Betoning nogle Erklæringer af
Hitler fra Aarene 1934, 36 og 39 om de europæiske Staters Frihed og Selvstændig
hed og 'om, at Tyskland efter Indlemmelsen af Sudeterland ikke havde flere territort
elle Krav i Europa. (Lattersalve). Endvidere oplæste Gudme nogle Bemærkninger fra
de sidste Aar af Gobbels, Seyss Inquart, Mussert og Alfred Rosenberg, bl. a. citerede
han ogsaa Rosenbergs Bemærkning af 9. April 1940 om, at en lille Stat meget godt
kan stille sig under en stor Stats Beskyttelse uden at ·miste noget af sin Ære. Med
Hensyn til Besættelsestropperne bemærkede Gudme, at disse havde opført sig eksem
plarisk her i Landet. Ran troede ikke, at Soldater fra en anden Stat vilde have opført
sig saa ulasteligt. Gudme omtalte saa, at den danske Regering i den første Tid efter
Besættelsen forsøgte at opretholde et Skin af Neutralitet. Men det havde man dog
meget hurtigt maattet opgive. Han omtalte i denne Forbindelse ogsaa den Erklæring,
som Scavenius afgav, da han tiltraadte sit Embede som Udenrigsminister. Endvidere
omtalte han ogsaa Antikomintern-Pagten, der efter hans Mening var et meget betyde
ligt Skridt bort fra Neutraliteten. Saa prøvede han paa at bevise, hvorledes Tyskerne
trods deres Løfte af 9. April 1940 havde blandet sig i danske indenrigspolitiske For
hold og havde grebet ind paa næsten alle Omraader af det danske Samfundsliv. Saa
ledes var f. Eks. et vist Parti blevet forbudt i Strid med Grundloven, medens et andet
Parti notorisk havde Tyskernes Sympati. Paa tysk Foranledning havde Christmas
Møller, Hedtoft, Harald Petersen og mange andre maattet trække sig tilbage fra deres
politiske Gerning. Ligeledes omtalte han la Cour-Processen. Man havde først villet
ladet la Cour dømme af en tysk Krigsret, og kun ved den danske Regerings energiske
Indgriben var det blevet forhindret. Men indtil nu vidste man stadig ikke, hvad det
var, la Cour var blevet dømt for. Danmark havde ogsaa faaet en Censur, der gik
langt ud over det Militære. Han læste her nogle Citater op af sine Bøger, af hvilke det
saa fremgik, at Censuren havde strøget en Bemærkning 'om »den forhenværende Ma
lersvend Hitler-e (Latter). Der maatte heller ikke afholdes kommunale Valg, fordi det
havde vist sig, at Stemningen ikke var gunstig for et vist Parti. - Det danske Til
godehavende i Tyskland beløb sig for Tiden til 2 Milliarder 200 Millioner Kroner. En
tysk General havde overfor en Dansker udtalt, at man ikke behøvede at regne med
nogen Tilbagebetaling. - Statsminister Buhl havde fornylig i en Radiotale antydet,

I at der var Fare for, at tysk Politi og Retshaandhævelse vilde blive indført her. Man
havde derved faaet Indtryk af, at der ikke mere skulde meget til, for at dette blev
gennemført.

Vi var ganske vist blevet befriet for et meget stærkt Tryk; det var blevet tilladt
her i Landet at hverve Tropper til en anden Stats Krigsmagt. (Latter). Til Slut er
klærede Gudme indtrængende, at der forestod Danmark mørke Tider. Han citerede
her ogsaa nogle Ord af Kaj Munks Skuespil »Niels Ebbesen«, samt nogle Ord fra
Salmen: -Kæmp for alt, hvad du har kært, dø om saa det gælder; da er Livet ej saa
svært, Døden ikke heller. e

Mødets Dirigent takkede nu for Foredraget. Saa rejste sig ogsaa en ældre
Herre og erklærede, at der under ingen Omstændigheder maatte gives Referater af
denne Aftens Foredrag.
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145.

Skrivelse af 25. januar 1943 fra General Hanneken til udenrigsministeriet.

DER BEFEHLSHABER
DER DEUTSCHEN TRUPPEN IN DANEMARK

H. Qu., den 25. Januar 1943.

Abt. la - Br. B. Nr. 35/43 -
Bezug.: Bef. Dånemark la Nr. 511/42 vom 23. 11. 1942.
Betr.: Verstarkter Bahnschutz.

An das Diinische Aussewminåsterium, Kopenhagen.

In letzter Zeit mehren sich die Falle, in denen an deutschem Wehrmachtsgut,
das auf Eisenbahnwagen verladen ist, Sabotageakte veriibt werden. So sind in Es
bjerg und an anderen Orten Stroh- und Heuladungen in Brand gesetzt worden. -In
Odense wurde am 22. Januar 1943 in einem mit dånisehen Gewehren beladenen Wa
gen, der nach Deutschland ahgefertigt werden sollte, ein Brandstiftungsversuch ge
macht. Der betreffende Waggon war bereits der dånisehen Staatsbahn ubergeben und
von dieser versehlossen und plombiert worden. Ausserdem sind aus diesem Waggon
auch Gewehre gestolilen worden. -

Unter Besuch auf das o. a. Schreiben wird gebeten, nunmehr sofortige und
energische Schutzmassnahmen gegen derartige Sabotageakte zu treffen. Sobald die
beladenen Wagen an die dånische Staatsbahn iibegeben sind, haftet nicht nur diese
fur den Inhalt, sondem die dånische Regierung muss ausserdem dafiir Sorge tragen,
dass das durch Geldwert nicht zu ersetzende Transportgut vor der Vernichtung b€-

v. Hanneken.
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Oversættelse.

DEN ØVERSTKOMMANDERENDE
FOR DE TYSKE TROPPER I DANMARK

H. s»; den 25. Januar1943.

Abt. la - Br. B. Nr. 35/43 -
Henv.: BeL Dånemark la Nr. 511/42 af 23. 11. 1942.
Ang.: Forøget Beskyttelse af Jernbaner.

Til det danske Udenrigsministerium.

I den sidste Tid bliver de Tilfælde stadig hyppigere, hvor der øves Sabotager
paa tysk Værnemagtsgods, som er indladet i Jernbanevogn. Saaledes er i Esbjerg og
paa andre Steder Halm- og Høladninger blevet stukket i Brand. I Odense blev der
den 22. Januar 1943 foretaget et Brandstiftelsesforsøg i en med danske Geværer la
stet Vogn, der skulde ekspederes til Tyskland. Den paagældende Vogn var allerede
blevet overgivet til den danske Statsbane og var blevet aflaaset og plomberet af denne.
Desuden er der ogsaa blevet stjaalet Geværer fra denne Vogn.

Under Henvisning til ovennævnte Skrivelse anmoder man om, at der nu maa
blive truffet øjeblikkelige og energiske Beskyttelsesforanstaltninger mod den Slags
Sabotagehandlinger. Saasnart de læssede Vogne er overgivet til den danske Statsbane,
hæfter ikke blot denne for Indholdet, men den danske Regering maa desuden drage
Omsorg for, at det Transportgods, der ikke kan erstattes med Penge, bliver bevaret
mod Ødelæggelse.

(sign.) v. Hanneken.
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Statsadvokaten for særlige anliggenders skrivelse af 10. februar 1943 til Reglerungsdlrektor
Stalmann.

10r februar 1943.

Hr. Regierungsdirektor Stalmann, Der Bevollmiichtigte des Beiches.

Nogle i den seneste tid forekomne tilfælde af sabotage og forsøg på sabotage
overfor virksomheder, der arbejder for den tyske værnemagt og mod jernbanelinier
har givet anledning til, at man fra den danske regerings side har fremskyndet iværk
sættelsen af de særlige. foranstaltninger, der allerede var planlagt i erkendelse af, at
sabotagehandlinger af denne art med alle til rådighed stående midler må forhindres.

Det kan således nævnes, at der i medfør af loven om bevogtning af erhvervs
virksomheder allerede nu fra den 9. 2. 43 er etableret bevogtning af ca, 60 af de vig
tigste virksomheder i København, og at bevogtningsordning for 30-40 andre virk
somheder i København træder i kraft fra i dag at regne.

Bevogtningsordning for en del mindre og mindre udsatte virksomheder er
under forberedelse. Bevogtningen skal udføres af virksomheder efter politiets direk
tiver, og kontrollen med disse direktivers overholdelse og bevogtningsordningens for
svarlighed er i fuld gang.

På gas- og elektricitetsværkerne er der etableret stadig vagt ved værkernes
eget personale og C.B. mandskab.

I provinsen er der på tilsvarende måde etableret bevogtning foreløbig af ca.
60 vigtige viJrksomheder, hvorhos yderligere planer er under udarbejdelse. Forsy
ningsværkerne i de større byer sikres på tilsvarende måde som i København.

Med hensyn til sikring af transporten kan bemærkes, at en. omfattende bevogt
ning af statsbanernes centralværksteder er planlagt, og at iøvrigt alle særlige sår
bare punkter af jernbanelinier i København bevogtes af politipatrouiller.

Den planlagte bevogtning af jernbanelinierne er så vidt udarbejdet, at den i
løbet af ganske kort tid vil træde i kraft for alle hovedliniernes vedkommende. Alle
rede nu er der af jernbanernes personale etableret forstærket eftersyn ved fo-rdobling
af posterne. Kystbanelinien, på hvilken der jo gentagne gange har været forøvet
attentat, bevogtes af politiet i samvirken med statsbanerne. Også alle vigtige broer
er allerede nu genstand fo-r bevogtning ved politimandskab.

Da der ved flere af de i den seneste tid foretagne sabotagehandlinger er be
nyttet sprængstof (Aerolit), har man for at såvidt muligt at hindre, at sprængstof
kommer i eventuelle sabotørers hænder skærpet reglerne om tilladelse til køb af
sprængstof (der meddeles af politiet) og om opbevaring af sprængstof så meget,
som det på nogen mulig måde er gørligt.

Det må forventes, at de trufne foranstaltninger, hvis iværksættelse selvsagt
har nødvendiggjort et omfattende administrativt arbejde, men hvis iværksættelse nu
dels er sket, dels er umiddelbart forestående, vil vise sig at være tIlstrækkelig til at
standse den stigning i antallet af sabotagehandlinger, der beklageligvis i den seneste
tid har måttet konstateres.

BO
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147.
(A. nr. 47, bilag 2.)

Departementschef Eivind Larsens referat af møde den 15. februar 1943 med Kanstein og
Stalmann. (Henvendelse i anledning af den stærke stigning i sabotagetllfældene).

Efter forudgaaende Aftale indfandt Kanstein og Stalmann sig i Dag KI. 16
hos Justitsministeren, hvor ogsaa jeg var til Stede.

Kanstein meddelte , at man havde faaet i Opgave fra Dr. Best og Generalen
at foretage en Henvendelse i Anledning af den stærke Stigning i Sabotagetilfældene.
Han anførte, at Generalen var meget ophidset 'over Sabotagetilfældene, og at det var
under Overvejelse at indsætte tyske Krigsretter til disse Sagers Behandling, og at
man da maatte regne med, at der ikke alene vilde blive afsagt Dødsstraffe, men at
disse Straffe ogsaa vilde blive fuldbyrdet. Under Overvejelserne faldt endvidere Ud
tagelse af Befolkningen til Vagttjeneste samt Paalæggelse af Bod paa Kommunerne.

Det var ganske øjensynligt, at Kanstein personligt befandt sig mindre vel
ved at overbringe denne Besked, men man understregede, at man fra tysk Side
maatte se meget alvorligt paa Forholdene, og at især Generalen var af den Opfat
telse, at en fortsat Tilbageholdenhed fra tysk Side vilde blive udlagt som Svaghed.

Ministeren gjorde Rede for, hvilke Foranstaltninger der var truffet og tildels
allerede gennemført til Beskyttelse af J-ernbaner og Fabrikker, og fremhævede, at
der fra dansk Side dels var truffet, dels yderligere vilde blive truffet alle Skridt
til Forhindring af Sabotagen. Man drøftede de Kredse, der stod bag ved, og der blev
fra Kansteins Side henvist til, at de store Dele af Befolkningen jo maatte være mod
tagelige for den engelske Propaganda dels gennem Radioen og dels paa anden
Maade.

J eg kunde imidlertid anføre, at Politiet med betydelig Sikkerhed kunde sige,
at de SabotagetiJfælde, der voldte os al den Bekymring, stammede fra en lille Kreds,
maaske 4-5 Personer, som delvis var kendt, dog at det var muligt, at de i den
senere Tid havde faaet nogle Hjælpere med. Fra Politiets Side blev der gjort al den
Anstrengelse, man kunde, for at finde disse Folk. Under disse Drøftelser af præven
tive Skridt blev der fra dansk Side rejst Spørgsmaal om en Henvendelse til Offent
ligheden. Man var her ganske klar over, at en saadan Henvendelse paa ingen
Maadø kunde ventes at paavirke de Kredse, der forøvede Sabotagen, men den kunde
dog bidrage til, at den store fornuftige Del af Befolkningen indsaa Situationens
Alvor og derfor vilde yde Politiet al den Bistand, den ' kunde. Til yderligere Anspo
ring heraf vilde sikkert en meget stor Belønning, maaske 20-30.000 Kr., være for
maalstjenlig. Denne Opfattelse blev tiltraadt af Kanstein.

Man gik derefter over til at drøfte de Forhold, der havde ført til den tyske
Opfattelse af Nødvendigheden af skarpe tyske Indgreb. Justitsministeren anførte,
at der jo var dybtgaaende Forskel i dansk 'Og tysk Opfattelse af saadanne Forhold,
og at indgribende Handlinger af voldsom Karakter fra tysk Side vilde virke mod
Hensigten og netop fremme de Formaal, som laa bagved Sabotagetjenestens Hand
linger, nemlig at fremkalde almindelig Forvirring og Uro med den dermed følgende
mere generelle Modarbejdelse af alle tyske Interesser i Landet. Det vilde være saa
meget mere beklageligt, om det System, der nu i snart 3 Aar var opbygget, skulde
falde sammen af den Grund til Skade baade for tyske og danske Interesser, saa
meget mere som Forholdene derefter vilde medføre en betydelig Forværring af
Situationen, hvilket ogsaa maatte ramme Tyskland.
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Jeg gjorde i store Træk Rede for Politiets Efterforskningsarbejde og lovede,
at Kanstein i Morgen skulde faa nærmere Oplysning om Efterforskningsarbejdets
øjeblikkelige TiJlstand. I denne Forhindelse udtalte jeg, at Sabotagehandlinger i et
vist Omfang ikke kunde undgaas, hvor meget der end blev sat ind baade fra tysk 'og
dansk Side, og at det derfor vilde være fornuftigt at tage en Del Sabotagehandlinger
med i Købet frem for at fremtvinge Tilstande, som ganske afgjort vilde skabe en
Jordbund for Sabotage i et ganske andet Omfang.

Dertil kom det rent praktiske Forhold, at en Indsættelse af tyske Krigsretter
med Fuldbyrdelse af Dødsstraf bestemt vilde udelukke det danske Politis fortsatte
Arbejde med disse Sager, derved at det Medarbejderskab, som ethvert Politi maa
have med Befolkningen i alle Slags Sager, aldeles vilde gaa tabt, og at Indsættelse
af tysk Politi, som da vel vilde blive nødvendigt, ikke vilde afhjælpe dette Forhold,
thi vilde Folk ikke hjælpe det danske Politi, vilde de saa meget mindre hjælpe
det tyske. .

J eg føjede her til, at den af Ministeren omtalte Forskel i dansk og tysk Op
fattelse netop viste sig i Generalens Tanker om, at en Undladelse af skarpe Indgreb
fra tysk Side vilde blive opfattet som Svaghed. Forholdet var omvendt det, at den
Slags Foranstaltninger i Befolkningens øjne, sammenkædet med den øjeblikkelige
Krigssituation, netop mere end noget som helst andet vilde blive udlagt som et
Svaghedstegn. Hertil bemærkede Kanstein, at man ogsaa maatte tage Hensyn til
disse Tilstandes Anvendelse i den engelske Propaganda.

Hr. Kanstein understregede, at det var med den allerstørste Beklagelse, at
man i Gesandtskabet saa sig stillet overfor de nævnte Muligheder, hvad han mente
saa meget bedre at kunne sige, da man fra dansk Side sikkert var klar over den Ind
stilling, som Dr. Best og han havde givet Udtryk fQr over for Forholdet til den
danske Regering og Befolkning.

Justitsministeren sluttede med at fremhæve paany, hvad der var foretaget
fra dansk Side og forsikre, at alt, hvad der var muligt for at forhindre Sabotagen
og Paagribelse af de skyldige, vilde blive gennemført og sluttede med en meget ind
trængende Henstilling om, at man fra tysk Side meget betænkte sig paa at gennem
føre Skridt, som kunde virke ødelæggende paa det øjeblikkelige Forhold og vanske
Iiggørø Fremtiden, idet alle fornuftige Danskere var klar over, at hvordan denne
end vilde forløbe, saa maatte der altid bestaa et godt Forhold mellem den danske- og
den tyske Befolkning.

Den 15. Februar 1943.

Eivind Larsen.

•
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var først et Hoved rullet, vilde maaske de næste 1000 Mand betænke sig paa at lave
Sabotage, J eg svarede, at det kunde jeg selvfølgelig ikke modsige, men at jeg maatte
pege meget alvorligt paa, at man sikkert derved vilde fremkalde 2--3 eller flere
Tusinde andre Folk, som forud slet ikke havde tænkt paa at lave Sabotage, og efter
min Opfattelse vilde den værste Situation, der kunde indtræde, være den, at man i
Stedet for, eller ved Siden af, alvorlig Sabotage fra en ganske lille Kreds tillige blev
stillet overfor vidtspændende Sabotage, udsprunget spontant af Folkets store Masse.
Den Situation havde det danske Politi ingen Mulighed for at klare, og jeg var lige
saa overbevist om, at tyske Myndigheder heller ikke vilde kunne bekæmpe det, lige
gyligt hvilke Forholdsregler de da greb til. Generalen henviste til det i de sidste
Dage offentliggjorte Brev fra Knut Hamsun til den norske Ungdom, hvori der
bliver sagt til dem, at naar de tror paa Englands Sejr, bør de afholde sig fra Saho
tagehandlinger, idet de maatte være klar over, at selv enkeltvis betragtet stor Skade
dog kun var for Naalestik at regne og uden nogen som helst forringende Virkning
paa den tyske Krigsmaskine. Han mente, at den samme Betragtning maatte gøre sig
gældende i den danske Befolkning, der jo ogsaa haabede paa Englands Sejr.

Generalen afsluttede med nogle Bemærkninger om, at han efter at have hørt
om de Foranstaltninger, som gennemførtes af det danske Politi, vilde forholde sig
afventende og haabe paa, at Sabotagetilfældene blev nedbragt paa en meget mærk
bar Maade.

Under Samtalen havde Generalen peget paa, at der efter hans Mening i Sko
lerne udøvedes en meget skadelig Paavirkning paa Eleverne fra Lærerne, og han
henstillede, at Undervisningsministerens Opmærksomhed paa ny blev henledt paa
dette Forhold, for at der kunde træffes de nødvendige Foranstaltninger derimod.

. Jeg oplyste, at der allerede gentagne Gange fra Undervisningsministeriets
Side var foretaget omfattende Skridt i den Retning, og man maatte holde sig fur
øje, at Skoleforholdene i Tyskland sikkert var noget anderledes end i Danmark,
hvor der almindeligvis ikke bestod noget snævert Baand imellem Lærerne og Ele
verne, ganske særligt ikke saadan, at Lærerne havde Mulighed for at dirigere
Elevernes Forhold uden for Skolen.

Den 16. Februar 1943.
Eivind Larsen.
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149.
(A. nr. 47, bilag 4.)

Justitsministeriets etrkulæreskrlvelse af 18. februar 1943 vedrørende undgåelse af sabotage.

JUSTITSMINISTERIET

KØbenhavn, den 18. Februar 1943.

Fortroligt.

Oirkulæreskriuelse til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre.

I de senere Maaneder har der fundet en meget stærk Stigning Sted af An
tallet af Sabotagehandlinger, i første Række mod Fabriksvirksomheder o. lign., men
ogsaa i en Del Tilfælde mod Jernbaneanlæg, Banevogne paa Jernbanelinier og mod
Telefonledninger.

Denne Udvikling har medført en særdeles vanskelig Situation, og det er at
befrygte, at der kan opstaa de alleralvorligste Forhold, saafremt det ikke lykkes at
nedbringe Sabotagetilfældene i meget betydelig Grad.

Indførelsen af Bevogtning af Erhvervsvirksomheder m. v. i Henhold til Lov
Nr. 489 af 4. December 1942 og den nu forestaaende fuldstændige Gennemførelse af
Bevogtningen af Statsbanernes Hovedstrækninger maa vel forventes at bidrage
hertil, men det er mere end nogensinde paakrævet, at der fra Politiets Side ydes
alt, hvad der er muligt, for at bekæmpe Sabotagen.

Justitsministeriet skal derfor forsaavidt angaar Bevogtningen af Erhvervs
virksomheder m. v. anmode D'Herrer om at fremme Ordningens fuldstændige og
effektive Gennemførelse med al Kraft og ganske særligt saa indtrængende som
muligt klargøre saavel overfor de enkelte Virksomheders Ledere som overfor det
indsatte Bevogtningsmandskab, at det - ogsaa af Hensyn langt udover den enkelte
Virksomheds Sikkerhed - er af yderste Vigtighed, at Bevogtningstjenesten gen
nemføres med den største Agtpaagivenhed og Omhu.

I denne Forbindelse skal iøvrigt anføres, at der udfoldes Bestræbelser for at
muliggøre, at Bevogtningsmandskabet udrustes med Skydevaahen og bliver uddannet
i Brugen deraf.

Forsaavidt angaar Politi til Jernbanebevogtning, der maatte være underlagt
Dem, skal man anmode om, at dette ganske særligt maa blive instrueret om Betyd
ningen af, at Bevogtningstjenesten gennemføres med den største Agtpaagivenhed og
Omhu. Paa samme Maade bedes det indskærpet det øvrige Politipersonale, at det er
af den alleryderste Vigtighed at forhindre Sabotagehandlinger og opklare sted
fundne Sabotagetilfælde.

løvrigt maa den ordinære Patrouilletjeneste i Mørketiden udvides i videst
muligt Omfang og derhos tilrettelægges saaledes, at de Steder, der vil være udsatte
for Sabotage, og deres Omgivelser holdes under Observation. Personer, der antræf
fes paa paafaldende Steder og Tidspunkter, bør opfordres til at legitimere sig og 
saafremt de skønnes mistænkelige - til at give Samtykke til personlig Ransagning
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At yde saadan Bistand vilde ogsaa i Fredstid være strafbart. Paragraf 105 i
Borgerlig Straffelov af 15. April 1940 bestemmer: -Den, der foretager noget, hvorved
en fremmed Stats Efterretningsvæsen sættes i Stand til eller hjælpes til umiddelbart
eller middelbart at virke inden for den danske Stats Omraade, straffes med Fængsel
indtil 6 Aar eller under formildende Omstændigheder med Hæfte.«

Imidlertid er det k!lart, at ogsaa saadan Bistandsydelse under de Iorhaanden
værende Forhold kan faa langt mere skæbnesvangre Følger for Landet end under
normale Forhold. Det er derfor ved ovennævnte Lov af 18. Januar 1941 § 2 bestemt,
at Straffen, saafremt det drejer sig om Efterretninger vedrørende militære Anliggen
der, er Fængsel paa Livstid, dog at der i mindre grove Tilfælde kan anvendes tidsbe
stemt Fængsel ikke under et Aar. Endvidere vil Bistandsydelsen i sig selv være en
Handling, der er egnet til alvorligt at skade Danmarks Interesser i Forhold til Udlan
det, og derfor kunne straffes efter den ovenfor omtalte Bestemmelse i samme Lovs § 3.

Af de Personer, der ved at yde FaldSikærmsagenterne Bistand har overtraadt
de nævnte Bestemmelser, har ti den 18. Januar d. A. faaet Dom ved Københavns By
ret. To Personer var tillige tiltalt for at have deltaget i, til dels forestaaet Udgivelsen
og Fordelingen af det illegale Blad »De frie Danske«, som de sammen med flere andre
havde grundlagt. De er ved Københavns Byrets Dom af 11. Februar dømt for begge
Forseelser. Ved de nævnte Domme idømtes:

- 10
6 -

Fængsel i 1 Aar 3 Mdr.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

stud. jur. Erik Christian Winsløv Olsen .
stud. jur. Bent Kongslev Paludan-Miiller .
stud. jur. Kaj Aksel Conradsen .
Reservelæge Dr. med. Esther Ammundsen .
Sekretær cand. polit Johannes Ammundsen .
Ekspedient Johan Balslev .
stud. jur. Erik Andreas Vilhelm Møller Eegholm .
Radiotekniker Valgard Haakon Olaf Christensen .
Radiotekniker Aksel Emil Lund .
Underdirektør Herluf Hofman Hansen .
Malersvend Gilbert Nielsen .
Hovmester Cajus Marentius Henrik Johansen .

3 
3
1
3
3
2
4
4

10
8
6

6 -

Stud. jur. Winsløv Olsen har skaffet den senere flygtede Faldskærmsagent
Husly vidende om, at han var her i Mission for en fremmed Stats Efterretningsvæsen.
Straffen er fastsat under Rensyn til hans nære Slægtskabsforhold til Faldskærms
agenten.

Stud. jur. Paludan-Miiller, stud. jur. Conradsen, Sekretær Ammundsen, Eks
pedient Balslev og stud. jur. Eegholm har i kortere eller længere Perioder huset Fald
skærmsagenter, med hvis Tilknytning til et fremmed Lands Efterretningstjeneste de
var bekendt, eller stillet Lejlighed til Raadighed for Radiosending.

Reservelæge Dr. Esther Ammundsen har efter Opfordring af fhv. Folketings
mand Christmas Møller skaffet en Faldskærmsagent Logi først hos sin Broder, Se
kretær Ammundsen, og senere hos sin Fætter, Ekspedient Balslev. Hun har forklaret,
at Christmas MøHer spurgte hende, om hun kunde skaffe Logi til en ung Mand, som
han sagde god fo-r, men som af forskellige politiske Grunde ikke selv kunde skaffe sig
Logi. Hun har hævdet, at hun nok hele Tiden har været klar over, at der var noget
fordægtigt ved denne Person, men at hun ikke har vidst, at det var en Faldskærms
agent. Ekspedient Balslev har imidlertid forklaret, at Dr. Esther Ammundsen
spurgte ham, om en Person, der kaldtes -Rasmussen-, som ikke maatte tilmeldes.Fol
keregistret, men som iøvrigt stod i »engelsk T[eneste«, kunde bo hos ham, og at han
tillod det paa Betingelse af, at der ikke maatte »sendes - fra Lejligheden.

Efter de af Ekspedient Balslev og Sekretær Ammundsen afgivne Forklaringer
og under Hensyntagen til Usikkerheden i Dr. Esther Ammundsens egen Forklaring,
har Retten anset det for bevist, at hun har været klar over, at vedkommende Person
var kommet her til Landet paa ulovlig Maade for at virke for en fremmed Stats Ef-
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3 
6 
3 -

60 Dage
3 Mdr.

1 -

• terretningsvæsen. Straffen er, som det udtales i Dommen, fastsat under Hensyntagen
til hendes vaklende Helbred.

Radiotekniker Christenesn har paa Foranledning af Malersvend Gilbert Niel
sen og Hovmester Cajus Johansen formaaet Radiotekniker Lund til at bygge an Ra
diosender til en af Faldskærmsagenterne, hvis Sendeapparat var gaaet tabt. De har
alle fire været vidende om, hvad Apparatet skulde bruges til. Radiotekniker Christen
sen og Lund har endvidere stillet Lejlighed til Raadighed for Sending, og Christensen
bar tilladt, at Apparatet opbevaredes i et Rum i en Ejendom, hvor han var Vicevært.

Endelig har Underdirektør Hofman Hansen foruden at yde Husly ti~ Fald
skærmsagenter meddelt en af dem Oplysninger om militære Stillinger og forsøgt at
videregive Oplysninger om Skibspositioner til ham.

Det er meget alvorlige Straffe, der saaledes er idømt, og disse Straffe er endda
for nogle af de Dømtes Vedkommende, som det udtales i Dommen, fastsat under
Hensyn til deres aabenbare barnlige Uforstand og tillige fuldstændige Mangel paa
Ansvarsbevidsthed og Forstaaelse af Handlingernes betydelige Strafværdighed. Det
maa haabes, at disse Domfældelser kan virke som tilstrækkelig Advarsel over for Unge
og over for letsindige Mennesker, der ikke forstaar, i hvor høj Grad Faldskærms
agenternes Virksomhed i Øjeblikket er egnet til at skade deres Lands Interesser, og
som maaske drages af den Spænding og -Romantike, der kan synes forbundet der
med, og derfor kunde føle sig fristet til i fremtidige lignende Tilfælde at yde en Bi
stand, som, selvom den i sig selv synes mindre betydelig, dog muliggør den fremmede
Efterretningstjenestes Virksomhed her i Landet og derfor kan medføre saa skæbne
svangre Følger baade for dem selv og for andre, som de maatte have draget med
ind deri.

To af de ovenomtalte, Malersvend Gilbert Nielsen og Hovmester Cajus Johan
sen, blev som nævnt dømt senere end de øvrige domfældte - ved Dom af 11. Februar
1943 - idet de tillige havde detaget i og tildels forestaaet Udgivelsen og Fordelingen
af det illegale Blad -De frie Danskes. Dette Blad, hvis første Numre udkom i Slutnin
gen af 1941, havde, skønt de kun udsendtes duplikeret, faaet en ikke helt ringe Ud
hredelse. Skriftets Indhold har i høj Grad været egnet til at skade Danmarks Inter
esser i Forhold til Udlandet. Det har forfulgt det Formaal at vanskeliggøre den dan
ske Regerings Bestræbelser for at opretholde Ro og Orden, idet det bl. a. har gengi
vet Opfordringer til Sabotage. Af den Kreds af Personer, der har været delagtige i
dette Blads Fremkomst ved Meddelelse af Stof, Deltagelse i Duplikering og Fordeling,
ved at have indsamlet Pengebidrag til Bladets Udgivelse, stillet Lokale til Raadighed
for Duplikering eller for Opbevaring af Materiale eller paa anden Maade, er foruden
Gilbert Nielsen og Cajus Johansen følgende Personer ved Københavns Byrets Dom af
11. Februar 1943 i Medfør af § 1 i Lov Nr. 388 af 22. Juli 1940, tildels jfr. Lov Nr.
206 af 9. Maj 1942 § 2, idømt de nedenfor angivne Straffe:
Repræsentant Edvin Carl Louis, Petersen Fængsel i 2 Aar
Drejer Poul Pedersen 1 - 3 Mdr.
Værkfører Osvald Lembke Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 6
Træskærer Jens Peder Helmuth Christian Ottesen 6
Korrespondent Ib Clement Brendstrup 8 -
Fabrikant Henning Levin Rønneberg 1 -
Journalist Bent Henning Demer .
Direktør Aage Brydesen .
Indehaver af Budcentral Niels Erland Nicolai Dalholt .
Politibetjent Johannes Madsen Lindvang .
Fuldmægtig i Overformynderiet Frode Gabrielsen .
Cigarhandler Thorvald Herman Rasmus' Jensen .

Lindvang, der har deltaget i Møder angaaende Skriftets Indhold, har sammen
med Edvin Petersen forhandlet med Tandlæge Johs. Kormild om Forberedelse og Til
rettelæggelse af de i Forbindelse med Sagen eftersøgte Personers ulovlige Udrejse her
fra Landet. Lindvang og Petersen er derfor tilllige dømt for Overtrædelse af Fremmed-
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loven, Lov.Nr. 123 af 30. Marts 1942 § 3, medens Konnild for sin Deltagelse er dømt
til Fængsel i 3 Maaneder efter samme Lov.

Ved Dommen er endvidere for Overtrædelse af StraffelovtiIlæg af 18. Januar
1.941 ~ 3, Nr. Hl ' ,

Mekaniker Egon Svend Aage Andre Olsen. . . . . . . . . . . .. idømt Fængsel i 1 Aar
stud. polyt. Peder Eggert Bremer 1
cand. polyt. Preben Christian Wistisen . . . . . . . . . . . . . . . . 21/ 2

Disse tre har ikke deltaget i Bladets Udgivelse eller Fordeling, men det er i For
'hindelse med Undersøgelsen blevet oplyst, at Wistisen i Form af Mikrofotografier
havde overladt Bremer en af ham foretagen krigsteknisk Opfindelse i den Hensigt, a t
den skulde tilgaa en fremmed Stat i Krig med Tyskland. Bremer har gennem Andre
Olsen videregivet Mikrofotografierne til Gilbert Nielsen, der havde Forbindelse' med
Faldskærmsagenterne.

Der er endnu ikke truffet Bestemmelse om, i hvilket Omfang Dommen af 11.
Februar vil blive paaanket af Anklagemyndigheden med Paastand 'Om Strafskærpelse.
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151.
(A. nr. 47, biIa.g 5.)

Tale af General v. Hanneken på pressemøde den 27. februar 1943.
(Efter attentat mod Højskolehjemmet I Kolding).

Ansprache

des Befehlshabers der deutschen Truppen In Diinemark General der Infanterie
von H a n n e k e n an die Vertreter der diinlschen Presse am 27. Februar 1943.

Ieh habe sie hierher gebeten, weil ein besonderer Fall mir Veranlassung gibt,
die Presse des Landes aufzuklåren, und ieh Ihre tatkråftige Mitarbeit erwarte. ,

Meine Herren!

In den 23/ 4 Jahren der Besetzung Dånemarks mit deutsehen Truppen hat die
dånisehe BevOIkerung sieh im allgemeinen gegen die deutschen Truppen korrekt
und anståndig benommen. Es sind Vorfii.IIe ernsterer Art nieht vorgekommen. An
dererseits hat die dånischø BevOIkerung aber auch das korrekte Auftreten der
Deutsehen Wehrmaeht anerkannt.

In den letzten Monaten mehren sich die Falle von Sabotage. Lehensmittel und
Futtervorrate der Wehrmacht werden in Brand gesteckt, Kabel und DrahtIeitungen
zerschnitten und Sabotage gegen mit Wehrmaehtsgut fahrende Eisenbahnziige
versueht.

Diese waehsende aufsåssige Haltung einzelner aufgehetzter dåniseher Ele
mente hat mir Veranlassung gegeben, die dånische Regierungzu bitten, Massnahmen
zu ergreifen, derartige Sabotageversuehe dureh ausreiehende Bewaehung pp. im
Keime zu erstieken.

Die Regierung ist dankenswerterweise auf meine Vorschlågo eingegangen
und hat die Angelegenheit seIbst in die Hand genommen. Es wåre sonst mein Ein
greifen notwendig geworden und damit die Autoritåt Ihrer Hoheitsorgane in Frage
gestellt gewesen.

Ieh hoffe und erwarte, dass die von Ihrer Regierung getroffenen Massnahmen
Erfolg haben werden. Ieh hoffe das im Interesse Ihres Landes, damit ieh nieht selbst
Massnahmen ergreiføn muss, die dann bestimmt sehmerzlieh von Ihnen empfunden
werden.

Es hat nun aber am 25. Februar, 20.05 Uhr in Kolding ein Attentat statt
gefunden, das der Anlass unserer Unterredung ist.

In Kolding sind deutsehe Naehrichtenhelferinnen im Hoehsehulheim unter
gebracht. Gegen diese Unterkunft deutseher Frauen ist um 20.05 Uhr ein Bombe
anschlag durehgefiihrt worden. Die Explosion zertriimmerte eine grosse Fenster
seheibe im EsssaaI. Splitter fielen meistens nach aussen, nur ein TeiI der Bombe
wirkte naeh innen. Der Polizeiberieht besagt dariiber folgendes: -

»Die Bombe var aus einem Stiick 1" zolligem Eisenrohr hergestellt und beide
Enden waren mit BIei versehlossen. Ausser der unbekannten Sprengladung
enthielt die Bombe- kIeinere Eisenstiieke. Die Sprengung war so kraftig, dass
das Eisenrohr ungefåhr gerade geriehtet worden war.«
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Vier deutsche Frauen, die hier in Dånemark ihren schweren Dienst als
Nachrichtenhelferinnen ausiiben, sind durch die Splitter verletzt worden.

Meine Herren, dies ist der erste Fall seit Durchfiihrung der Besetzung, dass
ein tåtlicher Angriff gegen Personen der Wehrmacht durchgeriihrt wurde.

Ich wiirde es begreifen konnen, wenn aufsiissige Elemente tåtliche Angriffe
gegen uns Soldaten durchfiihrten, und Sie diirfen iiberzeugt sein, dass wir uns gegen
derartige Angriffe entsprechend wehrhaft verhalten werden.

Dass aber verhetzte dånische Elemente ihren Heldenmut gegeniiber deutschen
Frauen glauben unter Beweis stellen zu sollen, finde ich feige und veriichtlich.

Gerade hier in Dånemark, wo die Frau eine besondere Rolle spielt und Sie der
Frau mit Achtung und Ehrerbietung begegnen, sollte es als schimpflich empfunden
werden, wehrlose deutsche Frauen mit Bomben anzugreifen.

Ich erwarte von der PoIizei und der Regierung einen besonderen Einsatz
von AufkJiirungen, und ich verlange, das s keine Mittel gescheut werden, die Ver
brecher zu fassen. Ich erwarte aber auch von TImen, meine Herren Pressevertreter,
dass Sie alles tun, um Ihren Lesern das verwerfliche Vorgehen dieser missgeleiteten
Elemente vor Augen zu fiihren. L, Glauben Sie nicht, meine Herren, dass mit 801

chen Angriffen fUr England/Amerika ein VorteiI erzielt wird. Es wiire ganz gut,
wenn die klugen Hatselilåge Knud Hamsun's, die er seinen norwegischen Lands
leuten wegen ihrer torichten Sabotageversuche gab, auch einmal in gleicher Form
von den dånisehen Presse der BevOIkerung erliiutert wiirden.

Sie kormen versichert sein, dass ich Ihre Eigenart und Ihr Staatssystem voll
beriicksichtige. Sie kdnnen aber auch versichert sein, dass die Deutsche Wehrrnacht,
wenn sie angegriffen wird und nicht die notige Unterstiitzung finrlet, selbst hart
zuschlagen kann und zuschlagen wird.
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151a.

Oversættelse.

Ta le

holdt den 27. Februar 1943 af den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark.
General ved lnfanterlet von Hanneken tn Repræsentanter for den danske Presse.

Jeg har bedt Dem komme herhen, fordi en særlig Episode giver mig Anled
ning til at give Landets Presse Oplysninger, og fordi jeg forventer Deres energiske
Samarbejde.

Mine Herrer!

I de 23
/ 4 Aar, hvor Danmark har været besat al tyske Tropper, har den danske

Befolkning i Almindelighed opført sig korrekt og anstændigt overfor de tyske Trop
per. Der er ikke forefaldet Begivenheder af alvorligere Art. Men paa den anden Side
har den danske Befolkning ogsaa anerkendt den tyske Værnemagts korrekte
Optræden.

I de sidste Maaneder stiger Tallet paa Tilfældene af Sabotage. Værnemagtens
Levnedsmidler og Foderforraad stikkes i Brand, Kabler og Traadledninger overskæ
res, og der forsøges Sabotage mod Jørnbanetog, som kører med Værnemagtsgods.

Denne stadigt stigende opsætsige Holdning hos enkelte ophidsede danske Ele
menter har givet mig Anledning til at anmode den danske Regering om at træffe
Foranstaltninger til ved betryggende Bevogtning osv. at kvæle den Slags Sabotage
forsøg i Fødselen.

Regeringen er, hvad der kun fortjener Tak, gaaet ind paa mine Forslag og
har selv taget Sagen i sin Haand. Ellers vilde det være nødvendigt, at jeg selv greb
ind, og derved vilde Deres Højhedsorganers Autoritet være blevet kompromitteret.

Jeg haaber og venter, at de af Deres Regering trufne Foranstaltninger maa faa
et gunstigt Resultat. J eg haaber det i Deres Lands Interesse, for at jeg ikke selv skal
blive nødt til at gribe til Foranstaltninger, som saa ganske bestemt vil gøre et smer
.teligt Indtryk paa Dem.

Men nu er der den 25. Februar Kl. 20.05 i Kolding sket et Attentat, som er
Anledningen til vor Samtale.

I Kolding er tyske Telefondamer indkvarteret i Højskolehjemmet. Mod dette
Logis for tyske Kvinder er der Kl. 20.05 blevet udøvet et Bombeattentat. Eksplosionen
knuste en stor Vinduesrude i Spisesalen. Splinterne faldt for største Delen ud paa
Gaden, kun en Del af Bomben havde Virkninger ind i Lokalet. Politirapporten siger
herom følgende:

»Bomben var lavet al et Stykke 1" Tommes Jernrør, og begge Ender var luk
ket med Bly. Foruden den ukendte Sprængladning indeholdt Bomben mindre
Jernstykker. Sprængningen var saa kraftig, at J ernrøret omtrent var blevet
rettet lige ud. c
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Fire tyske Kvinder, som her i Danmark udfører deres vanskelige Tjeneste
som Telefonistinder, er blevet saaret af Splinterne.

Mine Herrer, dette er det første Tilfælde siden Gennemførelsen af Besættelsen,
hvor der blev gennemført et voldeligt Angreb mod Personer af Værnemagten.

Jeg vilde kunne forstaa, om opsætsige Elementer gennemførte voldelige An
greb mod os Soldater, og De maa være forvisset om, at vi overfor den Slags Angreb
vil optræde paa tilsvarende Maade med Vaaben i Haand.

Men at opfanatiserede danske Elementer mener, at de bør manifestere deres
Heltemod overfor tyske Kvinder, det finder jeg fejgt og foragteligt.

Netop her i Danmark, hvor Kvinden spiller en særlig Rolle og De behandler
Kvinden med Agtelse og Ærbødighed, burde det føles som skændigt at angribe vær
geløse tyske Kvinder med Bomber.

Jeg venter af Politiet og Regeringen, at de skal gøre en særlig Indsats: for at
faa Sagen opklaret, og jeg kræver, at man ikke skyr noget Middel for at paagribe
Forbryderne. Men jeg venter ogsaa af Dem, mine Herrer Repræsentanter for Pres
sen, at De gør alt for at vise Deres Læsere, hvor forkastelig disse vildledte Elementers
Handlemaade er. - Tro ikke, mine Herrer, at der med saadanne Angreb opnaas
nogen Fordel for England-Amerika. Det vilde være ganske godt, om Knut Hamsuns
kloge Raad, som han gav sine norske Landsmænd i Anledning af deres taabelige
Sabotageforsøg, ogsaa engang i samme Form kunde blive forklaret den danske Be
folkning af den danske Presse.

De kan være forvisset om, at jeg fuldt ud tager Hensyn til Deres særlige Stil
ling og Karakter og til Deres Statssystem. Men De kan ogsaa være forvisset om, at
den tyske Værnemagt, naar den bliver angrebet og ikke finder den nødvendige Bi-.
stand, selv kan slaa haardt til og ogsaa vil gøre det.
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152.
(A. nr. 47, bilag 7.)

Skrivelse af 20. marts 1943 fra den øverstbefalende for de tyske tropper i Danmark med
almindeligt krav om erstatning i realværdier af alt "W ehrma<:htsgut«, der blev ødqlagt ved

sabotage.

DER BEFEHLSHABER DER DEUTSCHEN
TRUPPEN IN DANEMARK

Haupiquartier, den 20. 1I1iirz 1943.
Abt. Ic 541/43 off.

Betr.: Erzatz von deutschem Wehrmachtsmaterial, das durch Sabotage zerstdrt wird.

Bezug: Schreiben Bef. Dånemark Ic 486/43.off. vom 16. Mårz 1943.

An das Diinische Aussenminisieriwm, Kopenhagen.

In der letzten Zeit haben sich die Sabotagefalle gegen deutscbes Wehrmachts
gut bedauerlicherweise ausserordentlich vermehrt. Es ist hierbei zahlreiches, wert
volles Wehrmachtsgut serstort worden.

Ich sehe mich unter diesen Umstånden gendtigt, fur alles Wehrmachtsgut,
dass durch Sabotage serstort wird, von der dånisehen Regierung Ersatz zu fordern.
Dieser Ersatz muss, soweit im Lande vorhanden. in Sachwerten geschehen.

Uber die enstandene Schåden an deutschem Wehrmachtsgut wird das Aus
senministerium von mir aus laufend unterrichtet werden. Es wird gebeten, die
Ersatzleistung dann beschleunigt vorzunehmen.

sign . v. Hanneken.

2
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152a.

Oversættelse.

DEN ØVERSTBEFALENDE FOR DE TYSKE
TROPPER I DANMARK

Hovedkvarteret, den 20. Marts 1943.
Abt. Ic 541/43 ofr.

Henvisning: Skrivelse fra Øverstbef. Danmark I c 486{43 off. af 16: Marts 1943.
Henvisning: Skrivelse fra Øverstbet. i Danmark I c 486/43 off. af 16. Marts 1943.

Til det Danske Udenrigsministerium, Kebenlunm. ..

I den sidste Tid er Sabotagerne mod tysk Værnemagtsmateriel beklageligvis
taget overordentlig til. Der er herved blevet ødelagt talrigt, værdifuldt Værnemagts
materiel.

Jeg ser mig under disse Omstændigheder nødsaget til at kræve Erstatning af
den danske Regering Ior alt det Værnemagtsmateriel, som ødelægges ved Sabotage.
Erstatningen skal, for saa vidt den findes i Landet, ske in natura.

Om de opstaaede Skader paa tysk Værnemagtsmateriel vil der fra min Side
stadig blive givet Udenrigsministeriet Meddelelse. Man anmodes derefter om at
fremskynde Ydelsen af Erstatningerne.

(sign.) v. Hanneken.
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153. .
(A. nr. 47, biIa.g 6.)

Udenrigsministeriets skrivelse af 31. marts 1943 til mlnllJterlet for handel, Industri og søfart

vedrørende skrivelse af 16. marts 1943 fra den øverstbefalende for ide tyske tropper I Danmark

med krav om erstatning In natura i anledning af brandstiftelse I tyske automobiler i Ribe.

UDENRIGSMINISTERIET

København, den 31. Marts 1943.

Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.

Udenrigsministeriet har fra den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Dan
mark modtaget en saalydende Skrivelse af 16. d. M.:

:tAm 13. Marz 1943 wurden im Heereskraftfahrtpark Ribe infolge Brand
stiftung, die auf Sabotage zuriickzufiihren ist, folgende Fahrzeuge und Maschinen
teile vernichtet:

7 Lastkraftwagen total
3 Personenkraftwagen total
1 Lastkraftwagen-Motor und 6 Reifen
3 grosse Maschinensåtze der Luftwaffe total
2 kleine
2 leichte Kraftrader total
1 Lastkraftwagen-Motor und 6 Reifen
1 Personenkraftwagen und 4 Reifen
1 Lastkraftwagen und 6 Reifen
4 neue Batterien 6 Volt.
Da es sich um den Verlust wichtigen Kriegsmaterials handelt, muss darauf

bestanden werden, dass dassselbe in natura ersetzt wird. Es wird um Angabe ge
beten , wann und wo die Ubernahme stattfinden kann.c

Udenrigsministeriet anmoder Handelsministeriet om at ville tage under
Overvejelse, 'hv or ledes det saaledes udtalte Ønske vil kunne imødekommes, hvorhos
man henstiller, at der, naar Sagen har været Genstand for den fornødne Bearbej
delse i det kgl. Ministerium, finder en mundtlig Drøftelse Sted mellem Repræsen
tanter for Handelsministeriet, Udenrigsministeriet og den tyske Værnemagt an
gaaende Leveringen af de ønskede Erstatningsvogne m.m.

sign. Erik Scavenlus,
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153a.

Oversættelse.

»Den 13. Marts 1943 blev der i Hærens Automobilpark Ribe som Følge af
Brandstiftelse, der maa tilskriyes Sabotage, ødelagt følgende Vogne og Maskindele:

7 Lastbiler totalt
3 Personbiler totalt
1 Lastbil-Motor og 6 Hjulringe
3 store Maskinsæt til Luftvaabenet totalt
2 smaa
2 lette Motorcykler totalt
1 Lastbil-Motor og 6 Hjulringe
1 Personbil og 4 Hjulringe
1 Lastbil og 6 Hjulringe.
4 nye Batterier 6 Volt
Da det drejer sig om Tabet af vigtigt. Krigsmateriel, maa man insistere paa,

at det erstattes in natura. Man anmoder om Angivelse af, hvornaar og hvor Overta-
gelsen kan finde Sted.«· ,
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154.
(A. nr. 48, bilag 17.)

Cirkulæreskrivelse af 9. december 1943 fra statsadvokaten for særlige anliggender. (Ved
rørende fremgangsmåden i tilfælde af krav om erstatning i anledning af sabotagehandlinger

modtysk materiel).

STATSADVOKA'l'EN
lion SÆRLIGE ANUGGENDER

Politigaarden

København, den 9. December 1943.

I Anledning af, at der i nogle Tilfælde af stedlige tyske Kommandanter
overfor Politimyndighederne eller kommunale Myndigheder er rejst Krav om
Erstatning i Anledning af Sabotagehandlinger mod den tyske Værnemagts Materiel,
skal man meddele, at der mellem Udenrigsministeriet og de herværende tyske Myn
digheder er truffet en Ordning, hvorefter Krav om Erstatning i saadanne Tilfælde
fra tysk Side rejses overfor Uclenrigsministeriet. Gennem det tyske Riges herværende
Befuldmægtigede modtager Udenrigsministeriet Fortegnelser over Værnemagtsejen
dom, der er ødelagt eller beskadiget ved Sabotagehandlinger, og foranlediger, efter
at Kontrol og Revision af Fortegnelserne har fundet Sted, de nødvendige Erstat
ningsleverancer foretaget. Saafremt der af de stedlige tyske Kommandanter stilles
saadanne Krav overfor stedlige danske Myndigheder, kan de under Paaberaabelse
af den trufne Ordning henvises til at fremsætte Kravet ad tjenstlig Vej gennem
overordnet tysk Myndighed.

Det tilføjes, at Krav om Erstatning i Anledning af Hærværk mod den tyske
Værnemagts Leverandører eller andre Danske i det store og hele ikke er Udenrigs
ministeriets vedkommende og af Udenrigsministeriet henvises til Krigsforsikringen.

I saadanne Tilfælde bør ogsaa Politimyndighederne henvise skadelidte til
at anmelde Erstatningskrav til Krigsforsikringen og være dem behjælpelige der
med ved til Krigsforsikringen at indsende Genpart af den Rapport, der maatte
være optaget i Sagen.

Troels Hoff,
csl.
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155.

Justitsministeriets clrkulæreskrlvelse af 31: juli 1940 om udbredelse af skrifter m. v.

I den Anledning skal man anmode D'Herrer om at iagttage følgende:
. 1. Periodiske Skrifter (herunder Bladenes Løbesedler, Indholdsplakater o. desl., jfr.
Presselovens § 8, Stk. 2). .

Loven bygger paa den frivillige Ordning, der er tilvejebragt ved Aftale med
Bladenes Hovedorganisationer, og hvorefter den væsentligste Del af Pressen har
forpligtet sig til at overholde de i Statsministeriets Cirkulære til Pressen af 6. Maj
1940 fastsatte Retningslinier og i Overtrædelsestilfælde har underkastet sig Af
gørelse ved et særligt Nævn. Det er Hensigten i videst muligt Omfang at opretholde
denne frivillige Ordning, saaledes at 'I'iltalle kun rejses dels overfor saadanne Blade,
som ikke har tiltraadt den frivillige Ordning, dels naar der foreligger særlig grove
Overtrædelser.

Idet man henviser til Statsministeriets Cirkulæreskrivelser af 27. Maj og
6. Juni 1940, skal man derfor anmode D'Herrer om vedblivende saa hurtigt, som
Omstændighederne gør det muligt, til Stadighed at vine kontrollere de i Politikred
sen udkommende Blade og Tidsskrifter og snarest i Tilfælde af øjensynlig alvorlig
Overtrædelse af de i Statsministeriets Cirkulære til Pressen af 6. Maj 1940 fastsatte
Retningslinier telefonisk eller telegrafisk afgive Indberetning til Udenrigsministe
riets Pressebureau. I paatrængende Tilfælde, saaledes naar vedkommende Oplags
Offentliggørelse maa søges undgaaet, bør saadan Indberetning afgives uanset Tids
punktet til Pressebureauet, med hvilket man vil kunne faa Forbindelse paa ethvert
Tidspunkt af Døgnet, jfr. nærmere Statsministeriets Cirkulæreskrivelse af 6. Juni
1940, sidste Stk.

Man skal endvidere anmode om, at der straks maa blive afgivet Indberetning
til Udenrigsministeriets Pressebureau, naar et nyt Blad begynder at udkomme i
Politikredsen.

Strafferetlig Undersøgelse for Overtrædelse af Lovens § 1 vil med Hensyn til
periodiske Skrifter kun være at indlede, naar der fra Justitsministeriet fremkom
mer Anmodning herom. Uopsættelige Skridt, jfr. Retsplejelovens § 722, Stk. 2, kan
dog foretages efter Aftale med Udenrigsministeriets Pressebureau.
2. Ikke periodiske Skrifter.

Disse Skrifter omfattes ikke af den under 1 nævnte frivillige Ordning. Der
vil derfor af Politiet være at føre Tilsyn med, om Lovens § 1 overtrædes gennem
saadanne Skrifter, navnlig Pjecer, Flyveblade o. 1., der udkommer i Pollitikredsen.
Saafremt der i et saadant Skrift gives Meddelelser, der strider mod de i Statsmini
steriets Cirkulære af 6. Maj 1940 givne Retningslinier eller iøvrigt skønnes egnede
til at skade Landets Interesser i Forhold til Udlandet, bør der derfor straks indledes
Undersøgelse. Hvis Overtrædelsen er klar, bør Skriftet straks søges beslaglagt i
Medfør af Retsplejelovens § 746. I Tvivlstilfælde bør der telefonisk eller pr. Fjern
skriver indhentes Instruktion fra Justitsministeriet eller Rigsadvokaten.

Indberetning om foretagne Skridt maa straks afgives til Justitsministeriet
gennem vedkommende Statsadvokat og Rigsadvokaten, hvorhos der straks telefo-
nisk eller pr. Fjernskriver gives Justitsministeriet Meddelelse.
3. Andre offentlige Meddelelser.

Saafremt der ved offentlige Møder eller lignende gives Meddelelser, der er
egnede til at skade Landets Interesser i Forhold til Udlandet, bør der optages Rap
port herom, hvorefter Sagen straks maa indsendes til Justitsministeriet gennem
vedkommende Statsadvokat og Rigsadvokaten.

83



658

156.
(A. nr. 47, bilag 39.)

Skrivelse af 22. august 1942 fra den tyske kl'lgsret til statsadvokaten for særlige anlig
gender. (Vedrørende udbredelse af flyveblade I Fredericia).

GERICHT DES BEFEHLSHABERS
DER DEUTSCHEN TRUPPEN

IN DANEMARK

Kopenhagen, den 22. August 1942.

An den Herrn Statsadvokat j01' saerlige Anliggender,
Kopenhagen, Palitigaarden.

Betr.: Verbreltung von feindlichen Flugblåttern durch Dånen Olsen am 16. August 1942
in Fredericia.

Bezug: Fernmundliche Unterredung am 22. August 1942.

Seitens der in Fredericia gelegenen deutschen Truppeneinheit wurde folgen
der Vorgang gemeldet:

Am 16. August 1942 wurc1e ein dåniseher Arbeiter von einem deutschen
Unteroffizier festgenommen, weil er in Fredericia auf der Strasse Flugblåtter aus
legte, welche in schårfster Tonart sich an deutsche Wehrmachtsangehdrige wand
ten mit der Aufforderung zur Meuterei.

Der Arbeiter hefindet sich zur Zeit in Gewahrsam der dånisehen Polizei. Das
Ermittlungsverfahren wird einstweilen dan dånisehen Dienststellen iiberlassen. Das
geschieht unter der Voraussetzung, dass dabei der ungewohnlichen Bedeutung des
Vorgangs hinreichend Rechnung getragen wird durch eine meglielist beschleunigte
Weiterfiihrung der Untersuchungen hauptsåchlich auch mit dem Ziel, den Ur
sprung der Plugblåtter zu ermitteln, wie auch den Kreis der dahinter stehenden
geistigen Urheber. Sollte der verhaftete Arbeiter weiterhin die Auskunft in dieser
Richtung verweigern, so wird um umgehende Mitteilung hierbei gebeten. Geheten
wird auch, das Gericht laufend iiber den Gang des Verfahrens zu unterrichten.

Johannsen,
Krlegsgcrlcbtsrnt.
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156 a.

Oversættelse.

DOMSTOLEN NEDSAT .AF DEN 0VERSTBEFALENDE
FOR DE TYSKE TROPPER I DANMARK

KØbenhavn, den 22. August 1942.

Til Hr. Statsadvokaten for særlige Anliggender,
København, Politigaarden.

Ang.: Udspredelse af fjendtlige Flyveblade ved Danskeren Olsen den 16. August
1942 i Fredericia.

Henvisning: Telefonsamtale den 22. August 1942.

Fra den \ Fredericia liggende tyske Troppestyrke blev følgende Begivenhed
indberettet:

Den 16. August 1942 blev en dansk Arbejdsmand anholdt af en tysk Under
officer, fordi han i Fredericia paa Gaden henlagde Flyveblade, der i den skarpeste
Toneart henvendte sig til Medlemmer af den tyske Værnemagt med Opfordring til
Mytteri.

Arbejderen befinder sig for Tiden i det danske Politis Varetægt. Efterforsk
ningen overlades foreløbig til de danske Myndigheder. Det sker under den' For
udsætning, at der i saa Henseende tages tilstrækkeligt Hensyn til den usædvanlige
Betydning af Begivenheden ved, at de videre Undersøgelser fremskyndes saa meget
som muligt, væsentlig ogsaa med det Maal at udfinde Ophavsmanden til Flyvebla
dene samt ogsaa den Kreds af de bagved staaende Ophavsmænd, der først har faaet
Ideen. Skulde den arresterede Arbejdsmand stadig nægte at give Oplysninger i den
Retning, saa udbedes omgaaende Meddelelse hertil. Man anmoder ogsaa om at
underrette Domstolen om Sagens Gang, efterhaanden som den skrider frem.

Johannsen,
Krigsretsdommer.
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157.
(A. nr. 47, bilag 40.)

Skrivelse af 28. august 1942 fra den tyske krigsret til statsadvokaterl for særlige anliggender.
(Vedrørende udbredelse af flyveblade i Fredericia).

GERICHT DES BEFEHLSHABERS

DER DEUTSCHEN TRUPPEN

IN DA.NEMARK

Kopenhagen, den 28. August 194-2.
t::II" tI.

An den Herrn Statsad'b'okat for saerlige Anliggender,
Kopenhagen, Politigaarden.

Betr.: Verbreitung von feindIichen Flugblåttern durch Dånen Olsen am 16. August 1942
in Fredericia.

Bezug: Dortiges Schriben vom 24. August 1942 - U.K.959 -

Inzwisehen ist festgestellt worden, dass das fragliehe Flugblatt aueh anderswo
im Lande verteilt und offenbar dazu benutzt wird, die Wehrkraft zu zersetzen. Da
mit gewinnt der Vorgang noeh weitere Bedeutung fiir die Wehrmaeht als bereits
dargelegt. Ieh bitte deshalb, mich iiber das Ergebnis der dort gefiihrten Untersuch
ungen lau/end zu unterriehten, also nieht erst abzuwarten, bis ein ausreiehendes
Ermittlungsergebnis vorliegt. Ob der Vorgang der dånisehen J ustiz zur Aburteilung
iiberlassen werden kann, unterliegt der spåteren Entseheidung des Herrn Befehls
habers der Deutsehen Truppen.

Ieh darf meine friihere Bitte wiederholen, angesiehts der besonderen Bedeut
ung des Vorgangs, die Ermittlungen mit jeder nur megliehen Beschleunigung und
Sorgfalt vorwårts zu treiben.

Johannsen,
Krlegsgericbtsrat.
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157 a.

Oversættelse.

DOMSTOLEN NEDSAT .AF DEN ØVERSTBEFALENDE
FOR DE TYSKE TROPPER I DANMARK

København, den 28. August 1942.

Til Hr. Statsadvokaten for særlige Anliggender,
København, Politigaarden.

Ang.: Udspredelse af fjendtlige Flyveblade ved Danskeren Olsen den 16. August
1942 i Fredericia.

Henvisning: Deres Skrivelse af 24. August 1942 - U.K. 959.

I Mellemtiden er det blevet konstateret, at det omspurgte Flyveblad ogsaa
er blevet uddelt andre Steder i Landet og aabenbart bliver benyttet til at nedbryde
Værnekraften. Dermed faar Begivenheden endnu større Betydning for Værnemag
ten end allerede paavist. Jeg anmoder derfor om at holde mig underrettet om Re
sultatet af de her førte Undersøgelser, efterhaanden som de skrider frem, altsaa
ikke først afvente, til der foreligger et tilstrækkeligt Resultat af Efterforskningen.
Om Begivenheden kan overlades den danske Justits til Paadømmelse, er afhængig
af en senere Afgørelse af den øverstbefalende for de tyske Tropper.

Jeg tillader mig at gentage min tidligere Anmodning om - under Henblik
paa Begivenhedens særlige Betydning -, at Efterforskningen fremmes med al
mulig Hurtighed og Omhu.

Johannsen,

Krigsretsdommer.
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158.
(A. nr. 47, bilag 41.)

Skrivelse af 7. september 1942 fra den befuldmægtigede til statsadvokaten for særlige an
liggender. (Vedrørende udbredelse af flyveblade I Fredericia).

DER BEVOLLMACHTIGTE
DES DEUTSCHEN REICHES

Kopenhagen, den 7. September 1942.

An den Staatsadvokaten fur besondere Angelegenheiten, Hernn Gber
staatsanwalt Hoj], Kopenhagen.

Am 16. August 1942 hat in Fredericia ein deutscher Unteroffizier einen da
nischen Arbeiter festgenommen, der auf den Strassen vervielfåltigte Flugblåtter ver
teilte , in welchen deutsche Wehrmachtsangehdrige zur Meuterei aufgefordert wur
den. Der Fall wird vom Befehlshaber der deutschen Truppen in Dånemark als be
sonders ernst angesehen. Der Tater befindet sich in dåniseher Haft und soll, soweit
bekannt, biseher Angaben iiber seine Auftraggeber verweigert haben.

Ich bitte, dem Fall, an dessen .Aufklårung verståndlicherweise besonders viel
liegt, Ihre Aufmerksamkeit zuwenden zu wollen. Fur eine Benachrichtigung iiher
das Untersuchungsergebnis wåre ich dankbar.

n-, Stalmann.
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158 a.

DEN BEFULDMÆGTIGEDE
FOR DET TYSKE RIGE

København, den 7. September 1942.

• Oversættelse.

Til Statsadvokaten for særlige Anliggender,
Hr.Overstatsadvokat Hot], København.

Den 16. August 1942 har i Fredericia en tysk Underofficer anholdt en dansk
Arbejdsmand, der paa Gaderne uddelte mangfoldiggjorte Flyveblade, i hvilke Med
lemmer af den tyske Værnemagt blev opfordret til Mytteri. Affæren anses af den
øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark for særlig alvorlig. Gerningsman
den sidder i dansk Arrest og skal , saa vidt bekendt, hidtil have nægtet at frem
komme med Oplysninger om, hvem der har givet ham det Hverv.

Jeg anmoder om, at De vil have Opmærksomheden henvendt paa denne
Affære, paa hvis Opklaring der selvfølgelig ligger særlig stor Vægt. Jeg vilde sætte
Pris paa at faa Underretning om Resultatet af Undersøgelsen.

Dr. Stalmann.
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159.

Skrivelse af 21. september 1942 fra den tyske krigsret til statsadvokaten for særlige anlig

gender. (Vedrørende udbredelse af flyveblade over hele landet>.

GERICHT DES lfEFEHLSHABERS
DER DEUTSCHEN TRUPPEN

IN DANEMARK

Kopenhagen, den 21. September 1942.

An den Herrn Statsadvokat for saerlige Anliggender,
Kopenhagen, Politigaarden.

Betr.: Versuchte Zersetzung der Wehrkraft durch Verbreitung von Flugblåttern,

Bezug: Dortiges Schreiben vom 7. September 1942 - U.K. 959.

Ani.: 3 Blatt.

Der Vorgang hat inzwischen eine noch weitgehendere Bedeutung dadurch
gefunden, dass die Verbreitung des Flugblattes bisher in nicht weniger als 24 Fal
len festgestellt worden ist, und zwar im ganzen dånisehen Staatsgebiet. Die Art der
Herstellung des Flugblattes und seiner Verbreitung låsst keinen Zweifel deriiber zu,
dass dies e in grosstar Anzahl, unter Aufwand bedeutender Geldmittel und unter
Leitung einer grossaren Organisation durchgefiihrt worden ist. Der Inhalt des
Flugblattes ist, worauf wiederholt hingewiesen wird, von schwerwiegender Bedeut
ung und låsst den Schluss zu, dass seitens der fraglichen Organisation bewusst auf
die Zersetzung der Wehrkraft hingearbeitet wird. Dementsprechend miisste der
Einsatz zu ihrer Aufdecknng sein. Bisher war es gemåss Bezugschreiben der dåni
schen Polizei nicht moglich, wesentliche Ermittlungsergebnisse zu erzielen. Zu Er
leichterung der weiteren Arbeit wird anliegend ein Verzeichnis der bisher fest
gestelIten Verbreitungsfalle iibersandt.

Es darf nunmehr erwartet werden, dass von dånischer Seite mit allen ver
fiigbaren Mitteln versucht wird, den Schuldigen auf die Spur zu kommen. Sollte
dies nicht innerhalb angemessener kiirzerer Frist zu einem greifbaren Erfolge
fiihren, so wiirde das Gericht den Hernn Befehlshaber zu bitten haben, ihm die wei
teren Ermittlungsmassnahmen zu iibertragen.

I
D. Kllnghardt,
Kriegsgericblsrat.
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159a.

Oversættelse.

DOMSTOLEN NEDSAT AF DEN ØVERSTBEFÅLENDE
FOR DE TYSKE TROPPER I DANMARK

København, den 21. September 1942.

Til Hr. Statsadvokaten for særlige Anliggender,
København, Politigaarden.

Ang.: Forsøg paa at nedbryde Værnekraften ved Udspredelse af Flyveblade.

Henvisning: Deres Skrivelse af 7. September 1942 - U.K. 959.

Bilag: 3 Blad (sie!).

Begivenheden har imidlertid faaet en endnu mere vidtgasende Betydning
ved, at Udspredelsen af Flyvebladet indtil nu er blevet konstateret i ikke mindre
end 24 Tilfælde og det over hele det danske Statsomraade. Den Maade, .F lyvebladet
er fremstillet paa, og dets Udspredelse udelukker enhver Tvivl om, at det er blevet
gennemført i det største Antal under Anvendelse af betydelige Pengemidler og
under Ledelse af en større Organisation. Indholdet af Flyvebladet er - hvad der
paa ny henvises til - af meget graverende Betydning, og man kan deraf slutte,
at der fra den paagældende Organisations Side bevidst arbejdes paa at nedbryde
Værnekraften. Indsatsen for at afsløre den burde derfor svare dertil. Hidtil har
det i Henhold til Svarskrivelse fra det danske Politi ikke været muligt at opnaa
væsentlige Resultater af Efterforskningen. For at lette det yderligere Arbejde sen
des vedlagt en Liste over de hidtil konstaterede Tilfælde af Bladets Udspredelse.

Det maa nu ventes, at man fra dansk Side med alle til Raadighed staaende
Midler søger at komme paa Sporet efter de Skyldige. Skulde dette ikke indenfor en
rimelig kortere Tid føre til et positivt Resultat, saa vilde Retten være nødt til at
anmode den Øverstbefalende om at overdrage til Retten at foretage de yderligere
Efterforskningsskridt.

D. Klinghardt,
Krigsretsdommer.
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160.

Meddelelse af 24. november 1942 angående tyske krigsretsdomme.

Fra ansvarlig dansk Side meddeles : To, danske Statsborgere er den 18. No
vember 1942 idømt henholdsvis 10 og q Aars Tugthus for at have uddelt kommu
nistiske Flyveblade, i hvilke den tyske Værnemagt paa Tysk opfordres til at rette
Vaabnene mod Foresatte, til at gøre Mytteri og til at nægte Militærtjeneste.

Dommene er afsagt af den tyske Krigsret, og Afsoningen, der skal finde
Sted i tysk Fængsel, er paabegyndt.

Strafbare Handlinger af denne Art, der er rettet mod den tyske Værnemagt,
vil medføre meget strenge Straffe, eventuelt Dødsstraf, og den, der foretager Sabo
tage eller lignende Handllinger overfor den tyske Værnemagt, maa være forberedt
paa de alvorligste Følger.
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Forbud mod visse demonstrationer, allierede farver m. v.
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161.
(A. nr. 46, bilag 6.)

Skrivelse af 5. juni 1941 fra vicepræsident Kanstein til kontorchef Herfelt med krav om
indgriben inden 3 dage overfor demonstrationer med engelske farver.

DER BEVOLLMA.CHTIGTE
DES DEUTSCHEN REICHES
Der Beauftragte flir Fragen

der inneren Verwaltung.

Kopenhagen, den 5. Juni 1941.
Dagmarhus.

Behr geehrter Herr Kontorchef!

Seit einigen W ochen ist von deutschen Stellen, insbesondere von den ort
liehen Dienststellen der Wehrmacht beobachtet worden, dass in provozierender
Weise von Teilen der Bevolkerung Abzeichen mit den englischen Farben an
der Kleidung und Flaggen in englisehen Farben an Riidern gefiihrt werden.
Ich betone dabei, dass bei den Beobachtungen die Ahnlichkeit zwischen den
englischen und den islandisehen Farben beriicksichtigt worden ist, und dass
einwandfrei festgestellt worden ist, dass es sich tatsåchlich um die englisehen
Farben handelt.

Ich hatte erwartet, dass die dånischø Polizei von sich aus das Not
wendige veranlassen wiirde. Das ist aber nicht geschehen. Es ist im Gegenteil
in den letzten Tagen eine erhebliche Zunahme im Zurschautragen englischer
Farben festgestellt worden.

Die Deutsche Wehrmacht ist nicht gewillt, sich dieses provozierende
Verhalten von Teilen der dånisehen Bevolkerung weiterhin gefallen '.lU lassen.
Es wird daher damit gerechnet werden miissen, dass sie, wenn nicht inner
halb von 3 Tagen vonseiten der dånisehen Polizei fiir griindliche Abhilfe
gesorgt ist, durch Einsetzung eigener Streifen dem Unfug ein Ende machen
wird.

Mit dem Ausdruck vorziiglichster Hochachtung.

Ihr sehr ergebener

Kanstein.



670

161 a.

Oversættelse.
DEN BEFULDMÆGTIGEDE

FOR DET TYSKE RIGE

Den Befuldmægtigede for
Spørgsmaal vedrørende den

indre Forvaltning.
Dagmarhus.

København, den 5. Ju.ni 1941.

Meget ærede Hr. Kontorchef!

I nogle Uger er det af tyske Myndigheder, navnlig af Værnemagtens
lokale. Myndigheder blevet observeret, at der paa provokerende Maade af Dele
af Befolkningen blev baaret Emblemer med engelske Farver paa Dragten 'Og
Flag i engelske Farver paa Cyklerne. J eg fremhæver i saa Henseende, at man
ved disse Iagttagelser har taget Hensyn til Ligheden mellem de engelske og de
islandske Farver, og at det med fuld Sikkerhed er blevet konstateret, at det
faktisk drejer sig om de engelske Farver.

Jeg havde ventet, at det danske Politi af egen Drift vilde foranledige det
nødvendige. Men det er ikke sket. Der er tværtimod i de sidste Dage blevet kon
stateret, at Folk i betydelig højere Grad end før bærer de engelske Faner
til Skue.

Den tyske Værnemagt vil ikke længere finde sig i denne provokerende
Optræden fra Dele af den danske Befolkning. Man maa derfor regne med, at
den, saafremt der ikke inden 3 Dage fra det danske Politis Side er sørget for
grundige Udveje herimod, vil gøre Ende paa dette Uvæsen ved Indsættelse af
egne Patrouiller.

Med Udtryk for 'den mest udmærkede Højagtelse.

Deres meget ærbødige

Kanstein.
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162.
(A. nr. 46, bilag 7.)

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 254 af 9. juni 1941 om forbud mod visse demonstrationer.

I Medfør af § 2 i midlertidikg Lov Nr. 219 af 1. Maj -1940 om skærpet Straf
for visse Overtrædelser af borgerlig Straffelov og om Ændring i Politilovgivningen
fastsættes herved følgende:

Demonstrationer i Ord eller Gerning, som er egnede Lil at skade Forholdet
til de udenlandske militære Styrker, der efter Overenskomst med den danske Re
gering befinder sig her i Landet, straffes med Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 2
Aar, saafremt højere Straf ikke er forskyldt efter den øvrige Lovgivning.

Denne Bekendtgørelse træder straks i Kraft.
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163.

Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 9. juni 1941 til politidirektøren og samtlige politi

mestre med meddelelse om en gennem R.ltzaus Bureau udsendt meddelelse om justitsmini

steriets bekendtgørelse af 9. juni 1941 angående forbud mod visse demonstrationer.

JUSTITSMINISTERIET

København, den 9. Juni 1941.

Oirkulæreskrivelse til Politidirektøren i København og samtlige Politimestre.

I Forbindelse med Justitsministeriets Bekendtgørelse af Dags Dato an
gaaende Forbud mod visse Demonstrationer skal man meddele, at Justits
ministeriet gennem Ritzaus Bureau har udsendt følgende Meddelelse:

:oDet er forekommet med Mellemrum, at uansvarlige Personer indenfor
Befolkningen har gjort sig skyldige i Demonstrationer overfor de tyske Be
sætteisestropper, f. Eks. ved udæskende og fornærmelige Tilraab, ved at bære
andre krigsførende Landes Flag eller Mærker eller Tegn i disse Flags Farver
o. lign. Det kan ikke undgaas, at saadanne Demonstrationer i det lange Løb
medvirker til at skabe en, Misstemning, der er til stor Skade for Landets
Interesser og for den langt overvejende Del af Befolkningen, der efterkommer
Kongens Paabud om værdig og loyal Optræden. Da de uheldige Elementer,
der er Skyld i disse formaalsløse Demonstrationer, og som vel udelukkende
maa søges i meget unge og ubesindige Kredse, aabenbart ikke er lydhøre
overfor de Røster, der gennem Pressen og paa anden Maade har rejst sig
for at slutte 'Op om Kongens Ord, vil det være nødvendigt, at der gribes til
stærkere Midler. Justitsministeriet har derfor i Dag udfærdiget en Bekendt
gørelse, hvorefter Demonstrationer i Ord eller Gerning, som er egnede til at
skade Forholdet til de udenlandske militære Styrker, der efter Overenskomst
med den danske Regering befinder sig her i Landet, straffes efter Lov Nr. 219
af 1. Maj 1940. Straffen for Overtrædelse er Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil
2 Aar, saafremt højere Straf ikke er forskyldt efter den øvrige Lovgivning.

Justitsministeriet skal indtrængende lægge alle paa Sinde, at de af
holder sig fra enhver Art af de i Bekendtgørelsen nævnte Demonstrationer,
og at de altid i Overensstemmelse med Kongens Bud viser en rolig og værdig
Holdning.«

En Del af de i Bekendtgørelsen omhandlede Demonstrationer var alle
rede strafbare efter Politivedtægterne eller den øvrige Lovgivning, medens
andre, f. Eks. de i foranstaaende Meddelelse omhandlede Demonstrationer ved
at bære andre krigsførende Landes Flag eller Mærker eller Tegn i disse Flags
Farver, hidtil ikke har været strafbare. Man skal anmode D'Herrer om om
gaaende at skride ind paa passende Maade mod disse Demonstrationer, saa
ledes at de snarest bringes til Ophør.

Ogsaa de tidligere forekommende Demonstrationer ved at bære Kob
bermønter med Allusion til 9. April maa anses omfattet af Bekendtgørelsens
Forbud. Derimod kan Kongemærke, Dannebrogsflag eller andre rent danske
Tegn eller Mærker selvsagt ikke anses som en af Bekendtgørelsen omfattet
Demonstration.

Salg eller Uddeling af Genstande, der maa formodes at ville blive an
vendt til ulovlige Demonstrationer, maa anses omfattet af Bekendtgørelsens
Forbud.

Overtrædelser af Bekendtgørelsen henhører under det kst. Statsadvokat
Eivind Larsen overdragne Hverv.

Harald Petersen.

Herfelt.
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164.
(A. nr. 47, bilag 16.)

Departementschef Elvind Larsens referat af dennes og statsadvokat Hoffs samtale den
22. juni 1943 med Kanstein og Stalmann. (Vedrørende Royal Airforce-huerne).

Den 22. Juni 1943 havde jeg sammen med Statsadvokat Hoff en Samtale med
Kanstein og Stalmann. Herunder blev bl. a . drøftet~

Royal Airioree-Hueme.

Under Hensyn til en Samtale, Chantre for nogle Dage siden har søgt Hoff
om om dette Spørgsmaal, tog vi det op til fornyet Drøftelse, idet vi udtalte, at vi
vilde finde det ønskeligt, om man, inden nogen bredere Indskriden fandt Sted, fra
Politiet kunde lade meddele, at Anvendelsen af disse Huer maatte betragtes som
Demonstration og derfor ulovlig. Fra tysk Side fandt man imidlertid dette uheldigt,
idet man syntes, det var at gøre for stort et Nummer ud af det, men man gav Ud
tryk for det absolutte Ønske, at der hlev skredet ind fra Politiets Side, i første
Række mod de Steder, der fremstillede Huerne, og derefter mod dem, der fordelte
og bar dem. Man syntes dog imidlertid indstillet paa, at Politiet 'Over for Bærere
kunde indskrænke sig til at tage Hattene.

Hoff oplyste i denne Forbindelse, at Politiet allerede var skredet ind i en
Række Tilfælde paa denne Maade.

sign . Blvtad Larsen.

85
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165.
(A. nr. 47, bilag 17.)

Departementschef Eivind Larsens referat af telefonsamtale den 29. Juni 1943 med
Kanstein. (Vedrørende Royal Alrforce-huer).

Den 29. Juni 1943 om Formiddagen ringede Stalmann til mig og meddelte
mig, at Sagen om Royal Airforce-Huerne paany havde været gjort til Genstand for
Omtale hos Dr, Best, der havde bemærket, at Huerne og disses Farvesammensæt
ning i andre Klædningsstyker greb om sig. Han henstillede meget, at man akti
verede Indgreb, idet man ellers kunde risikere, at de tyske Soldater rundt om i
Landet vilde gaa til direkte Aktion, hvad man naturligvis meget nødigt saa. J eg
gentog Spørgsmaalet, om man ikke fra tysk Side kunde tiltræde vor Opfattelse, at
en Omtale i Dagspressen af det ulovlige i disse Foreteelser vilde være ønskelig,
inden man skred til en bredere Aktion, men Stalmann svarede hertil, at det kunde
man ikke gaa med til. Han gentog, at Huerne stadig var til Købs i mange For
retninger.

Sluttelig rejste han Spørgsmaalet, om ikke man mente, at det vilde være
praktisk at gaa til positive Skridt paa den Maade, at man prøvede at faa Børnene
og de unge Mennesker til at gaa med Hatte i andre Farver, f. Eks. dannebrogsfar
vede, hvad der vilde være mest naturligt.

sign. Eivind Larsen.
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166.
(A. nr. 47, bilag 18.)

Departementschef Eivind Larsens referat af dennes og statsadvokat Hoffs samtale
den 5. juli 1943 med Chantre. (Vedrørende Royal Alrforce-huer).

Efter i den forløbne Tid flere Gange at have spurgt om Sagen kom Chantre
den 5. Juli 1943 til Hoff og mig. Han meddelte, at Dr. Best i Øjeblikket var i Berlin
til Forhandling med Udenrigsministeren, og han, Chantre, havde i Dag faaet en
Fjernskriverforespørgsel om en Række forskellige Spørgsmaal, derunder ogsaa hvad
der i den forløbne Tid var foretaget over for Royal Airforce-Huerne. Chantre vilde
gerne give en foreløbig Besvarelse herpaa. Han understregede meget indtrængende
Nødvendigheden af, at det lykkedes det danske Politi at trænge disse Huer i Bag
grunden, idet de forskellige Kommandanter havde den største Vanskelighed med
at afholde deres Soldater fra at gribe ind direkte, ja der havde endog været Forslag
om, at dette positivt skulde tillades i Forbindelse med, at Soldaterne maatte give
Huernes Bærere »2-3 Ørefigner af mildere Arte. Chantre anførte paany, at det jo
ganske vist ikke var nogen saa stor Sag, men den voldte ham uhyre mange Vanske
ligheder, og han vilde, ligesom vi, selvfølgelig meget nødig komme i den Situation, at
Værnemagten greb direkte ind. Man maatte forstaa den tyske Side af Sagen; der
var mange Rhinlændere blandt Tropperne her, og deres Hjem, evt. ogsaa Familie,
blev udryddet af Royal Airforce, hvorfor de reagerede uhyre kraftigt, naar de saa
dette Mærke blive baaret demonstrativt.

Medens Chantre tidligere havde været inde paa Skridt over for rødt, blaat
og hvidt i andre Anvendelser: Bælter, Slips o. s. v., hvad jeg allerede første Gang
havde stillet mig afvisende overfor, erklærede han nu paa min direkte Forespørgsel,
at hans Ønsker kun omfattede Farverne anvendt som Mærke.

Statsadvokat Hoff gjorde Rede for de Tilfælde af Indskriden, der allerede
havde fundet Sted, og sagde, at han vilde give Politiet Anvisninger paa Indskriden
over for Bærerne, men at dette skulde ske paa en stilfærdig Maade, saaledes at det
kunde undgaas at vække større Opsigt. Dette var Hr. Chantre enig i og mente, at
naar det først paa den Maade blev bekendt, at det ikke var tilladt at bære Huen.
vilde den ret hurtigt forsvinde.

sign.: Eivind Larsen.
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167.
(A. nr. 47, bilag 19.)

Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 6. juli 1943. (Vedrørende Royal Alrforce-huer).

STArr:SADVOKATEN
FOR SÆRLIGE ANLIGGENDER

POIJTIGAARDEN

.KØbenhavn V., den 6. Juli 1943.

Det vil være d'Herrer bekendt, at der for nogen Tid siden af en Del Personer
. her i Landet blev baaret Mærker, bestaaende af en rød Cirkel omgivet af en cirkel
rund hvid Ring og uden om denne en blaa Ring. Mærket er det engelske Flyve
vaabens Kendingstegn og har som saadant været gengivet i illegale Blade. At bære

. dette Mærke var en aabenbar Overtrædelse af det i Justitsministeriets Bekendt
-,gøreise Nr. 254 af 9. Juni 1943 indeholdte Forbud mod Demonstrationer. Der blev

i en Række Tilfælde skredet ind derimod af Politiet og rejst Tiltale. I nogle Tilfælde
blev Straffesagerne paaanket til østre Landsret, der fastsatte Straffen til 7 Dages
Hæfte.

Efter at Brugen af disse Mærker nu praktisk talt er ophørt, er det blevet
ret udbredt, at Børn og unge Mennesker benytter Huer, oftest strikkede, i samme
Farver og Tegning som Mærket. Ogsaa Benyttelsen af en saadan Hovedbeklædning
indeholder en Demonstration, som er strafbar efter nævnte Bekendtgørelse, og op
-fa ttes som en Demonstration af de herværende Medlemmer af den tyske Værnemagt.
For at undgaa direkte Indskriden fra disses Side overfor de paagældende, hvilket
allerede i nogle Tilfælde har fundet Sted, er det nødvendigt, at Benyttelsen af disse
Huer bringes til Ophør ved effektiv Indskriden fra Politiets Side.

Jeg skal derfor anmode om, at Politistyrken maa blive instrueret om, naar
en Person, der bærer en saadan Hue, antræffes, at afkræve den paagældende Gene
ralia, og hvor det drejer sig om Børn tillige Forældrenes Generalia, gøre Bæreren
bekendt med, at det er strafbart at bære Huen, og fratage ham denne, der med
Rapport om det passerede bedes indsendt hertil, inden der foretages yderligere
Skridt i Sagen.

Saafremt der fra Butikker forhandles eller i Udstillingsvinduer udstilles
saadanne Huer, foreligger naturligvis ligeledes en Overtrædelse af Bekendtgørelsen,
og Indehaverne bedes paa tilsvarende Maade gjort bekendt hermed, hvorhos det
paagældende Parti Huer bedes beslaglagt og med Rapport indsendt hertil.

Troels Hoff,
ost.
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168.
. (A. nr. 47, bilag 20.)

Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 12. juli 1943. (Vedrørende udstillinger og

reklamer I Royal AJrforce-farver).

STATSADVOKATEN
FOR SÆRLIGE ANLIGGENDER

POLITIGAARDEN

KØbenhavn, den 12. Juli 1943.

I Forbindelse med min Cirkulæreskrivelse af 6. Juli 1943, hvori jeg bl. a. har
henledt Opmærksomheden paa, at Forhandling eller Udstilling af Huer i det engelske
Flyvevaabens Farver er en Overtrædelse af Forbudet mod Demonstration i Justits
ministeriets Bekendtgørelse Nr. 254 af 9. Juni 1941, og anmodet om Indskriden
herimod, skal jeg endvidere gøre opmærksom paa, at Udstillinger og Reklamer ved
en ensidig Anvendelse af de paagældende Farver kan indeholde en Demonstration.
Jeg skal derfor anmode d'Herrer om ogsaa at have Opmærksomheden henledt paa,
om saadanne Udstillinger maatte forekomme. Hvor dette findes at være Tilfældet,
bedes det henstillet til Firmaets Indehaver at ændre Udstillingens Karakter; efter
kommes Henstillingen ikke straks, bedes der optaget Rapport med fornøden Be
skrivelse af det udstillede (eller Reklamen), og Sagen bedes hurtigst muligt forelagt
mig. Saafremt det maatte stille sig tvivlsomt, om der bør rettes Henstilling til Fir
maet, bedes Rapport paa tilsvarende Maade indsendt hertil.

Troels Hoff.
cst ,
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169.

Fhv. Justitsminister Harald Petersens Redegørelse.

I Skrivelse af 27. Juni 1945 har Kommissionen anmodet om Oplysning ved
rørende:

Frafald af Tiltale mod de nazistiske Voldsforbrydere fra Mødet i Haderslev
den 8. December 1941 (skal formentlig være 1940)?

Som det maa antages, er det Kommissionen bekendt, at der omkring Nytaar
1940-41 fra den tyske Gesandt v. Renthe-Finks Side blev foretaget Forsøg paa at
tvinge Ministeriet Stauning til Afgang. Forsøget var først rettet mod det samlede
Ministerium, men blev hurtigt ændret til kun at angaa Ministeriets Chef, for derefter
paany at blive ændret til kun at blive formuleret som et Krav om Justits- og Kirke-
ministrenes Afgang, for saa til sidst efter en Del Forhandlinger helt at blive opgivet.

Resultatet af disse Forhandlinger var bl. a., at den tyske Gesandt forlangte,
at der skulde ske en saakaldt »Befriedigung« af Forholdet mellem Regeringen og de
tyske Myndigheder. Som et synbart Tegn paa denne »Befriedigung- blev det fra tysk
Side forlangt, at den ovennævnte Sag skulde henlægges af de danske Myndigheder.

Da dette Krav blev mig forebragt af Udenrigsministeren, nægtede jeg at gaa
med hertil, dels paa Grund af det i Almindelighed urimelige i Kravet, og dels af
Frygten for de Følger et saadant Tiltalefrafald maatte antages at ville faa navnlig
hos Politistyrken, der ikke kunde tænkes fremtidig at ville yde sin fulde Indsats,
naar Resultatet blot kunde forventes at ville blive, at Sagen derefter blev beordret
henlagt af Justitsministeriet. Jeg var mindre ængstelig for, at et Tiltalefrafald vilde
give Nazisterne mere Mod og Lyst til Optøjer, idet Gesandten havde forsikret, at han
paa sin Side vilde anvende sin Indflydelsø hos de nazistiske Ledere til fremtidig at
undgaa den Slags Episoder. Fremtiden viste, at han paa dette Punkt holdt Ord, idet
der ikke senere - i hvert Fald ikke i min Ministertid - forekom tilsvarende Episoder.

I de følgende Dage blev jeg indgåaende bombarderet med Forestillinger saavel
fra Statsministerens som fra Udenrigsministerens Side, idet begge foreholdt mig Nød
vendigheden af, at jeg bøjede mig for Kravet. En fortsat Vægring vilde uvægerligt
føre til Kravet om min Afgang - hvad jeg personlig intet havde imod -, men det
blev fremhævet over for mig, hvor nødvendigt det var for Regeringen 'Og Landet, at
Regeringen gik fuldstændig intakt ud af Krisen. J eg bøjede mig for dette Argument
og beordrede Sagen henlagt.

Forinden dette skete formelt, bad jeg de lokale Myndigheder - Statsadvokat
Fiseher, Sønderborg, og P olitimester Hartmann, Haderslev - komme til Stede i
Ministeriet. Jeg satte dem ind i Situationen og bad dem saavel af Hensyn til Politiet
som den loyale Del af Befolkningens Moral mundtligt meddele Politistyrken Sagens
Sammenhæng og sørge for, at den Jigeledes mundtligt gennem Politiets Personale blev
spredt blandt Befolkningen i saa vide Kredse som muligt.

For yderligere at befæste Politiets Moral sørgede jeg derhos for, at der blev
tildelt de Betjente, der havde gjort personlig Indsats under Episoden, Paaskønnelser.
De ældre blev af mig indstillet til Dannebrogsmænd, de yngre fik tildelt Dusører. Jeg
bemærker, at skønt Ministeriet ikke ellers beskæftigede sig med Ordenstildelinger,
lod jeg disse ekspedere gennem en af mig underskreven Forestilling til Kongen, for
at ingen anden end jeg skulde faa Bbehageligheder, saafremt Sagen skulde falde Ty
skerne for Brystet. Det er mig for øvrigt bekendt, at denne min Handling vakte en
Del Harme blandt Tyskerne og de danske Nazistledere. Bl. a, gav dette sig Udslag i
de sidstnævntes Presse, og jeg formoder, at min Handling var en af de Ting, der
nogle Maaneder senere fik Tyskerne til at forlange min Afgang som Justitsminister.

Den 6. Juli 1945.
Harald Petersen.
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170.

Fhv. Justitsminister Harald Petersens Redegørelse.

KØbenhavn, den 26. September 19~6.

Til den af Folketinget under 19. December 1945 nedsatte Kommission i Henhold til
Grundlovens § 4.5.

Ved mit Møde i den ærede Kommission den 11. September 1946 blev det
aftalt, at jeg til Kommissionen skulde fremsende en nærmere Redegørelse for, hvor
ledes Ordene: »udenlandske militære Styrker, der efter Overenskomst med den
danske Regering befinder sig her i Landets, er indkommet i Lov Nr. i4 af 18.
Januar 1941 (den saakaldte Ørum-Lov).

I den Anledning skal jeg herved meddele Kommissionen følgende Oplys
ninger:

Den 7. December 1940 blev den danske Oberstløjtnant Ørum anholdt i Berlin
sigtet for Hvervning af danske Flyvere til Indtræden i Krigen paa Englands
Side. Anholdelsen førte til forskellige andre Anholdelser her i Landet af impli
cerede i Affæren.

I Begyndelsen af Januar 1941 oplyste det tyske Gesandtskab paa Fore
spørgsel fra Udenrigsministeriet, at Ørum, der i Mellemtiden var blevet fængslet
og overført her til Landet, havde tilstaaet sig skyldig i det væsentlige af, hvad han
sigtedes for. Tiltalen maatte, hvis Sagen skulde for tysk Krigsret, gaa ud paa
Spionage og »Landesverrat- (eller en af Delene). For Spionage kendtes kun
Dødsstraf og for »Landesverrat« Dødsstraf, under formildende Omstændigheder
flere Aars Tugthus, hvorved bemærkes, at ved en af General Keitel den 1. August
1940 udfærdiget Forordning var Danmark erklæret for Operationsomraade, hvor
efter tysk Krigsstrafferet var anvendelig.

Overensstemmende med de Retningslinier, der fra den danske Regerings Side
fra Besættelsens første Tid var fastlagt, blev der straks gennem Udenrigsmini
steriet gjort Skridt til at søge Ørum og de øvrige implicerede udleveret, saaledes
at deres Sag kunde paadømmes ved dansk Domstol, selvom der paa Forhaand ikke
var stor Sandsynlighed for, at Forsøget vilde lykkes.

Under Forhandlingerne stillede Præsident Kanstein sig imidlertid velvilligt,
medens General Liidke, af hvem den endelige Afgørelse afhang, saa mere militært
paa Sagen og var indstillet paa Krigsretsbehandling. Det blev under Forhand
lingerne med Gesandtskabet gjort Udenrigsministeriet klart, at saafremt det. skulde
lykkes for Gesandtskabet at ombestemme Generalen, maatte der kunne henvises til,
at aer - hvad der ikke var Tilfældet i Øjeblikket - fandtes tilstrækkelige danske
Straffebestemmelser, hvorefter de paagældende kunde faa en tilstrækkelig streng
Straf - for Ørums Vedkommende ikke mindre en livsvarigt Fængsel. En ny Straf
felov maatte derfor snarest vedtages af den danske Rigsdag.

Samme Dag som Udenrigsministeriet havde faaet disse Meddelelser fra
Gesandtskabet, blev Sagen behandlet i et Ministermøde, hvor Regeringen enedes
om at foretage de fornødne Skridt, hvilket straks blev meddelt gesandten. Næste
Dag erklærede General Liidke sig i Princippet rede til at akceptere, at Ørum og
øvrige sigtede overgik til dansk Jurisdiktion.

I Begyndelsen af Januar 1941 havde Gesandtskabet derhos i en Note til
Udenrigsministeriet gjort gældende, at de danske Straffebestemmelser ikke i alle
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Tilfælde var tilstrækkelige til at sikre en effektiv Indskriden fra danske Domstoles
Side i Sager angaaende Angreb paa de tyske Troppers Sikkerhed. Med Noten
fulgte et tysk Forslag til en særlig Straffelov.

I ørum-Sagen forølaa der nu konkret Baggrund for at optage Drøftelsen af
dette Forslag, og denne Drøftelse paabegyndte derefter i Udenrigsministeriet mel
lem Dr. Stahlmann og Dr. Lindemann fra tysk Side, Legationsraad Svenningsen,
Kontorchef Herfelt og Statsadvokat Eivind Larsen fra dansk Side. Fra tysk Side
blev det betonet, at Forslaget var et Udtryk for, at man stadig og i endnu højere
Grad vilde overlade de danske Myndigheder Paadømmelsen af danske Undersaatters
Anslag mod Værnemagtens Sikkerhed, saaledes som det vilde ske med ørum-Sagen.
Nogen almindelig Overenskomst paa dette Punkt var dog ikke mulig, idet Over
kommandoen i saa Fald sikkert ligesom hidtil vilde tage Forbehold om at over
tage eller beholde de Sager, som den fandt nødvendigt.

Det tyske Forslags § 1 indeholdt Straffebestemmelser for Udbredelse af
Meddelelser, der var egnede til at skade Landets Interesser i Forholdet til Udlandet.

Det tyske Forslags § 2, der fastsatte Straf af livsvarigt Fængsel, i mindre
alvorlige Tilfælde Fængsel ikke under et Aar, for Efterretningstjeneste i militære
Anliggender for en fremmed Stat til Skade for en venligsindet (sbefreundet«)
Stat, foresloges formuleret som et nyt Stykke til den danske Straffelovs § 105,
hvilket Tyskerne akcepterede. Herved undgik man i denne Bestemmelse at betegne
Tyskland som en venligsindet Stat.

§ 3 i det tyske Udkast var en meget almindelig holdt Bestemmelse, hvorved
samme Straf som efter § 2 foreskreves for Foretagelsen af »andre Handlinger til
Skade for en venligsindet Stat, der er egnet til at skade Landets Interesser i For
hold til Udlandet. c Det oplystes, at man navnlig havde tænkt paa Indtræden i
den engelske Hær, Flaade eller Luftstyrke, Bistandsydelse til nedskudte engelske
Flyvere, til fangne engelske Soldaters Flugt eller til tyske Desertører, efter Om
stændighederne Forseelser mod den af militære Grunde skærpede Grænsekontrol,
»Zersetzunge og »Wehrmittelbeschådigung«. Da man nærede Betænkelighed ved
en saadan almindelig holdt Straffebestemmelse og ved Udtrykket »en venligsindet
Stat«, foreslog man fra dansk Side en mere detailleret Opregning af disse Hand-
linger, saaledes at Bestemmelsen vilde komme til at lyde: _

»Med Fængsel paa Livstid, i mindre alvorlige Tilfælde med tidsbesteml
Fængsel i ikke under 1 Aar, straffes den, der i Forhold til udenlandske militære
Styrker her i Landet, med hvilke Danmark ikke er i Krig: .
1) yder væbnet Modstand,
2) træder i Modstandernes Krigstjeneste eller yder Modstanderne en Bistand,

der er til Skade for disse militære Styrkers Sikkerhed, eller
3) .iøvr igt foretager Handlinger af lignende grov Karakter, der er til Skade for

disse militære Styrker, og som er egnede til alvorligt at skade Danmarks In
teresser i Forhold til Udlandet. c

Mod denne Formulering gjordes der fra tysk Side Indsigelse, idet det bekla
gedes, at man havde valgt den negative Formulering »med hvilke Danmark ikke
er i Krige, i Stedet for som foreslaaet at benytte Lejligheden til i Loven at slaa
fast, at Tyskland var en venligsindet Stat. Det lykkedes dog at vinde Gehør for, at
en Straffelov ikke var det rette Sted for Venskabserklæringer, og man enedes som
et Kompromis om den Formulering, der blev Lqvens: »udenlandske militære Styr
ker, der efter Overenskomst med den danske Regering befinder sig her i Landet,«
Man ønskede fra tysk Side ikke at medtage det danske Forslags Punkt 1), Ydelse
af væbnet Modstand, da det ikke havde foreligget og, hvis det skulde forekomme,
næppe vilde blive overladt til dansk Paadømmelse. Derimod blev Bestemmelsen efter
tysk Ønske suppleret med Lovens § 3, Nr. 2, der dækker den tyske Straffelovs §
143 a angaaende »Wehrmittelbeschådigung. c De 'øvrige af Tyskerne nævnte
Eksempler ønskedes ikke medtaget.

løvrigt gav navnlig det tyske Udkasts § 5 Anledning til Diskussion. Det
tyske Forslag gik ud paa,at de i Udkastet omhandlede Forbrydelser, naar de var
begaaet i Udlandet, skulde kunne paadømmes, selvom Gerningsmanden var fra
værende. I saa Fald skulde ogsaa Beslaglæggelse og Konfiskation af hans Formue
kunne finde Sted efter Justitsministeriets Bestemmelse, ligesom Fortabelse af Stil-
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ling og Rettigheder her i Landet. Paa denne Bestemmelse lagdes der fra tysk
Side særlig stor Vægt, idet man ansaa det for nødvendigt, at der skabtes Hjemmel
til at ramme f. Eks. den danske Speaker i den engelske Radio. danske Frivillige
paa engelsk Side og efter Omstændighederne ogsaa danske Søfolk, der med danske
Skibe sejlede i engelsk Tjeneste, og mente, at en Regel som den foreslaaede vilde
have en vis præventiv Virkning.

For de pricipielle juridiske og faktiske Betænkeligheder, der med Styrke
anførtes fra dansk Side mod Indførelse af en Regel, der var noget ganske nyt i
dansk Ret, og, som det anførtes, netop da den var i principiel Modstrid med
dansk Retsopfattelse, kunde have en uheldig psykologisk Virkning, havde Tyskerne
ingen Forstaaelse, og de fandt det ikke tilstrækkeligt, at der - som foreslaaet 
skaffedes Hjemmel blot til at indlede Undersøgelse og midlertidigt inddrage Til
taltes Formue her i Landet, saa længe Undersøgelsen stod paa,

I et følgende Møde fremkom imidlertid derefter et nyt tysk Udkast, i hvilket
der var taget Hensyn til de danske Indvendinger ogsaa med Hensyn til § 5, saa
ledes at man altsaa nøjedes med Indledelse af Undersøgelse og- midlertidig Beslag
læggelse eller Fratagelse af Stilling og Rettigheder »indtil den retskraftige Af
gørelse«.

Et i Overensstemmelse hermed udarbejdet dansk Lovforslag kunde herefter
forelægges Rigsdagen, der vedtog det den 17. Januar 1941, hvorefter det stad
fæstedes den 18. Januar 1941 som Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 som midlertidigt
Tillæg til Borgerlig Straffelov.

Med Ærbødighed

Harald Petersen.



688

171.

DEPARTEMENTSCHEFEN
I

JU STIT SMINIS TE RIE T

KØbenhavn, den 13. November 1946•.
Den af Folketinget under 19. December 1945 nedsatte Kommission i

Henhold til Grundlovens § 45.

Under den af mig for Kommissionen afgivne Forklaring blev jeg spurgt
om, af hvilken Grund der i den i Justitsministeriet udarbejdede Lov Nr. 14 af
18. Januar 1941 om midlertidigt Tillæg til Borgerlig Straffelov anvendtes
Udtrykket »udenlandske militære Styrker, der efter Overenskomst med den
danske Regering' befinder sig her i Landet- om de tyske Besættelsestropper.

Efter at have undersøgt Ministeriets Akter kan jeg herom meddele
følgende:

Med Anledning i Ørumsagen gjordes det i en Note, der i Begyndelsen
af Januar 1941 af den tyske Gesandt overraktes Udenrigsministeren, gæl
dende, at de danske Straffebestemmelser ikke i alle Tilfælde var tilstrækkelige
til at sikre en effektiv Indskriden fra danske Domstoles Side i Sager angaa
ende Angreb paa de tyske Troppers Sikkerhed. Med Noten fulgte et tysk For
slag til en særlig' Straffelov. I det tyske Udkast taltes der om Efterretnings
tjeneste eller andre "Handlinger til Skade for en venligsindet (befreundet)
Stat«. I det danske Modudkast foreslog man Bestemmelsen formuleret saa
ledes:

Med Fængsel paa Livstid, i mindre alvorlige Tilfælde med tidsbestemt
Fængsel i ikke under 1 Aar, straffes den, der i Forhold til udenlandske
militære Styrker her i Landet, med hvilke Danmark ikke er i Krig:
1) yder væbnet Modstand,
2) træder i Modstandernes Krigstjeneste eller yder Modstanderne en Bistand,

der er til Skade for disse militære Styrkers Sikkerhed, eller
3) iøvrigt foretager Handlinger af lignende grov Karakter, der er til Skade

for disse militære Styrker, og' som er egnede til alvorligt at skade Dan
marks Interesser i Forhold til Udlandet.

Mod denne Formulering gjordes der fra tysk Side Indsigelse, idet det
beklagedes, at man havde valgt en negativ Formulering »med hvilken Dan
mark ikke er i Krige i Stedet for som foreslaaet at benytte Lejligheden til
i Loven at slaa fast, at Tyskland var en venligsindet Stat. Det lykkedes dog
at vinde Gehør for, at en Straffelov ikke var det rette Sted for Venskabserklæ
ringer, og man enedes om den Formulering, der blev Luvens: »udenlandske
militære Styrker, der efter Overenskomst med den danske Regering befinder
sig her i Landets.

I Ærbødighed

Aage Svendsen.

..
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172.

Tysk notits af 10. december 1940 afleveret I udenrigsministeriet samme dag af dr, Fest.

NOTIZ

Da sich schwere, inzwischen erhårtete Verdachtsmomente ergaben hatten, dass
der dånische Oberstleutnant Ørum beabsichtigte, diinische Flieger zu rekrutieren, um
mit diesen auf englischer Seite gegen Deutschland zu kiimpfen, ist Ørum, als er unter
dem Vorwand, sich in geschåftlichen Sachen nach Brasilien zu begeben, sich auf der
Durchreise in Deutschland befand, am 7. December 1940 in Berlin festgehalten wor
den. Im Zusammenhang mit den Planen Ørums sind inzwischen unter Mitwirkung
der dånisehen Polizei in Dånemark bisher weitere 3 Personen festgenommen worden,
die sich z. Zt. in militårisehen Gewahrsam in Kopenhagen befinden.

Kopenhagen, den 10. Dezember 1940.

Aflev. af Dr. Fest 10. December 1940.

Sv.

172 a.

r

Oversættelse.

DET TYSKE RIGES BEFULDMÆGTIGEDE

NOTITS

Da der var opstået alvorlig mistanke, der i mellemtiden er blevet bekræftet,
om at den danske oberstløjtnant Ørum havde til hensigt at rekrutere danske flyvere
for med dem at kæmpe på engelsk side mod Tyskland, er Ørum, da han under fore
givende af i forretningsøjemed at begive sig til Brasilien befandt sig i Tyskland på
gennemrejse, den 7. december 1940 blevet pågrebet i Berlin. l for-bindelse med Ørums
planer er der i mellemtiden under det danske politis medvirken i Danmark foreløbig
blevet anholdt yderligere 3 personer, der for tiden befinder sig i militær varetægt
j København.

København, den 10. december 1940.

87
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173.

Udenrigsministeriets notits af 10. december 1940.

Dags Eftermiddag telefonerede Præsident Kanstein til Undertegnede- for at
meddele, at den danske Oberstløjtnant Ørum under et Ophold i Berlin var blevet an
holdt, sigtet for Hvervning af danske Flyvere til Indtræden i Krigen paa Englands
Side mod Tyskland. Oberstløjtnant Ørum havde Visu mtil Brasilien, men hans til
syneladende Hensigt at rejse dertil var formentlig kun et Paaskud. Hans egentlige
Hensigt var sandsynligvis at rejse til England.

I Forbindelse med denne Sag havde der igaar ved Mellemkomst af det danske
Politi her i Landet fundet Anholdelse Sted af 3 danske Statsborgere, som nu var over
givet til de tyske Militærmyndigheder. Undersøgelsen vilde for disses Vedkommende
blivet gennemført ved tysk Krigsret her i København. Foruden disse 3 ønskede man
fra tysk Side Anholdelse af en dansk Statsfunktionær, hvorom en forberedende Hen
vendelse allerede var sket til Statsadvokat Eivind Larsen. Præsident Kanstein øn
skede nu, at Statsadvokaten af Udenrigsministeriet blev instrueret om at foretage
denne Anholdelse snarest muligt. (Statsadvokat Eivind Larsen havde i Forvejen
givet mig et Vink om, at denne Sag i Løbet af Eftermiddagen vilde blive rejst fra
tysk Side. Det drejede sig 'Om en honorarlønnet Politibetjent).

Hr. Kanstein udtalte, at Minister v. Renthe-Fink personlig havde givet Uden
rigsministeren Underretning om Oberstløjtnant Ørums Anholdelse.

Efter at have nævnt Sagen for Direktøren telefonerede jeg til Statsadvokat
Eivind Larsen og satte ham ind i Sagen, saaledes som den nu forelaa. Overfor ham
havde Tyskerne igaar, da han foranledigede Anholdelse af de tre ovenfor nævnte
danske Statsborgere, ikke omtalt Oberstløjtnant Ørums Anholdelse, saalidt som
Sammenhængen mellem denne og Aktionen her i Danmark. - J eg aftalte med Stats
advokaten, at han straks skulde foranledige Anholdelse af den ovennævnte Politi
betjent. Vi var enige om, at man fra dansk Side ikke kunde modsætte sig Tyskernes
Krav om at faa ham udleveret til Afhøring.

Umiddelbart efter Samtalen med Statsadvokat Eivind Larsen telefonerede
Minister von Renthe-Fink til mig for officielt at give Meddelelse om Oberstløjtnant
Ørums Anholdelse. Gesandten bekræftede, hvad Hr. Kanstein i Forvejen havde sagt:
at Oberstløjtnanten ikke var blevet hensat i et Fængsel, men holdtes under Bevogt
ning paa et Hotel i Berlin, hvor han nød god Behandling. Han var ikke i Arrest,
men i »Gewahrsam«. Gesandten fremhævede, at Formaalet med Anholdelsen af
Oberstløjtnant Ørum foreløbig kun var at faa Sagen opklaret samt at forhindre,
at det Forehavende, hvorom Mistanke havdes, kom til Udførelse. Endnu forelaa slet
ikke Spørgsmaalet om Sagens videre Forfølgning og eventuelle Paadømmelse. Jeg
bemærkede, at vi fra dansk Side naturligvis maatte lægge den største Vægt paa, at
disse Sager, saafremt Mistanken maatte blive bestyrket, blev overgivet en dansk
Domstol til Paadømmelse. Gesandten udtalte, at han noterede sig dette Ønske, men
at der i denne Henseende paa nærværende Tidspunkt intet kunde præjudiceres.

Det havde været Hr. von Renthe-Finks Hensigt at gøre Udenrigsministeren
personlig bekendt med Sagen, men han havde ikke fundet det belejligt under sin
Samtale med Udenrigsministeren Dags Formiddag at komme ind paa dette Terna.

Lidt senere paa Eftermiddagen overgav Dr. Fest mig efter Ordre fra Præsi
dent Kanstein en Notits af Dags Dato af følgende Ordlyd:
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»Da sich schwere, inzwischen erhiirtete Verdachtsmomente ergeben
hatten, d.ass der dånische Oberstleutnant Ørum beabsichtigte, dånische Flieger
zu rekrutieren, um mit diesen auf englischer Seite gegen Deutschland zu kamp
fen, ist Ørum, als er unter dem Vorwand, sich in geschåftlichen Sachen nach
Brasilien zu begeben, auf der Durchreise in Deutscland befand, am 7. Dezem
ber 1940 in Berlin festgehalten worden. Im Zusammenhang mit den Planen
Ørums sind inzwischen unter Mitwirkung der dånisehen Polizei in Dånemark
bisher weitere 3 Personen festgenommen worden, die sich z-Zt. in militår-
ischem Gewahrsam in Kopenhagen befinden. « .

J eg anmodede Dr. Fest om at meddele Præsident Kanstein, at vi fra dansk
Side meget maatte ønske, at en Repræsentant for det danske Politi fik Lejlighed til
at overvære Afhøringerne af de arresterede dallske Personer.

J eg har telefonisk gjort General Stemann i Krigsministeriet og Departements
chef Svendsen i Justitsministeriet bekendt med Sagen.

Den 10. December 1940.

sign. Nils Svenningsen.
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174.

Note af 30. december 1940 til udenrigsministeriet fra den tyske gesandt bilagt tysk
udkast til en særlig straffelov.

DER BEVOLLMACHTIGTE DES DEUTSCHEN REICHES

Kopenhagen, den 30. Dezember 1940.

Nr. Inn. V. 2.

1 Anlage.

Seiner Exzellenz dem Koniglich Dånisehen Ausseaminister Herrn Erik
von Scavenius, Kopenhagen.

Herr Minister!
Es hat sich herausgestellt, dass die dånisehen strafgesetzlichen Bestimmun

gen nicht ausreichend sind, um in allen Fallen, in denen gegen die Sicherheit der
Deutschen Truppen verstossen wird, ein hinreichendes Einschreiten der dånisehen
Gerichte zu ermoglichen. Es erscheint daher erforderlich, die bisherigen gesetzlichen
Bestimmungen in geeigneter Weise zu ergånzen.

Ich mochte vorschlagen, dass eine Besprechung der Frage zwischen den
beiderseitigen Sachbearbeitern in den nåchsten Tagen stattfindet, und flige in der
Anlage einen Entwurf bei, der als Besprechungsgrundlage dienen kenrite.

Ort und Zeit der Besprechung bitte ich Sie zu bastimmen und dem Beauf
tragten fur die innere Verwaltung mitzuteilen.

Genehmigen Sie, Herr Minister, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten
Hochachtung,

Renthe-Fink.

Tilføjet: Afskrifter sendt Dep.chef Svendsen, Just.minist., der vil udarbejde et Udkast.
6. Januar 1941. Sv.

Kopi sendt Eivind Larsen. 9. Januar 1941. Sv.



693

Bilag

ENTWURF

§ :L Wer Mitteilungen verhreitet, die geeignet sind, die Interessen des Landes im
Verhåltnis zum Ausland zu schådigen, wird mit Geldstrafe, Haft oder Ge
fångnis bis zu einem Jahre bestraft, auch wenn die Verbreitung nicht offent
lich erfolgt.

~ 2. Wer fur einen auslåndischen Nachrichtendienst zum Nachteil eines befreun
deten Staates Nachrichten iiher militårische Angelegenheiten sammelt oder
weiterverbreitet, oder einen Nachrichtendienst iiber solche Angelegenheiten
bildet, unterhålt oder unterstiitzt, wird mit lebenslånglichem Gefångnis be
straft. In minder schweren Fallen kann zeitige Gefångnisstrafe nicht unter
einem Jahr verhångt werden.

§ 3. Wer sonstige Handlungen zum Nachteil eines befreundeten Staates unter
nimmt oder fordert, die geeignet sind, die Interessen des Landes im Verhålt
nis zum Ausland zu schådigen, wird mit lebenslånglichem Gefångnis bestraft.
In minder schweren Fallen kann zeitige Gefångnisstrafe nicht unter einern
J ahr verhångt werden.

§ 4. Die Straftaten nach §§ 2 und 3 dieses Gesetzes werden nul' auf Anordnung des
Justizministers verfolgt.

§ 5. Wird eine der Straf.taten nach §§ 1-3 dieses Gesetzes im Auslande begangen,
kann sie auf Anordnung des Justizministers auch in Abwesenheit des Taters
abgeurteilt werden. In diesem Verfahren kann auch Beschlagnahme und Ein
ziehung des Vermogens des Taters, sowie der Verlust inlåndischer Rechtsstel
lungen und Berechtigungen angeordnet werden.
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174 a.

Oversættelse.

DET TYSKE RIGES BEFULDMÆGTIGEDE

KØbenhavn, den 30. december 1940.

Nr. Inn. V. 2.

1 bilag.

Den kgl. danske udenrigsminister, Hans Excellence Erik von Scavenius,
København.

Herr Minister.

Det har vist sig, at de danske strafferetlige bestemmelser ikke er tilstrækkelige
til at muliggøre den fornødne indskriden fra de danske domstoles side i alle tilfælde,
hvor der begås forseelser mod de tyske troppers sikkerhed. Det synes derfor nød
vendigt på passende måde at supplere de hidtidige lovbestemmelser.

Jeg ville gerne foreslå, at der i løbet af de nærmeste dage' finder en samtale .
sted angående spørgsmålet mellem sagkyndige fra begge sider, og vedlægger et ud
kast, der kan tjene som forhandlingsgrundlag.

Tid og sted for konferencen beder jeg Dem fastsætte og give meddelelse
herom til fuldmægtige nfor den interne administration.

Modtag , herr minister, forsikringen om mm ,mest udmærkede højagtelse.

(sign.) Renthe-Flnk.
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ad Bilag

Oversættelse.

UDKAST

§ 1. Den, som udbreder meddelelser, der er egnet til at skade landets interesser i
forhold til udlandet, straffes, selvom udbredelsen ikke sker offentligt, med
'bøde, hæfte eller fængsel indtil 1 år.

§ 2. Den, som for en udenlandsk efterretningstjeneste til skade for en venligtsindet
stat indsamler eller videregiver oplysninger 'Om militære forhold eller som op
opretter, vedligeholder eller understøtter en efterretningstjeneste med hensyn
til sådanne forhold, straffes med livsvarigt fængsel. I mindre alvorlige tilfælde
kan der anvendes tidsbestemt fængsel ikke under 1 år.

§ 3. Den, som iøvrigt til skade for en venligtsindet stat foretager eller understøtter
handlinger, der er egnet til at skade landets interesser i forhold til udlandet,
straffes med livsvarigt fængsel. I mindre alvorlige tilfælde kan der anvendes
tidsbestemt fængselstraf ikke under 1 år.

§ 4. De i denne lovs §§ 2 og 3 omhandlede strafbare handlinger påtales kun efter
[ustitsministerens bestemmelse.

§ 5. Såfremt en i forhold til §§ 1-3 i denne lov strafbar handling begås i udlandet,
kan den efter justitsministerens bestemmelse også pådømmes i gerningsman
dens fravær. Under sagen kan der også træffes bestemmelse om beslaglæggelse
og inddragelse af gerningsmandens formue, samt om tab af borgerlige rettig
heder.
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175.

Udenrigsministeriets notits af 7. januar 1941.

Paa Forespørgsel om, paa hvilket Standpunkt Sagen mod Oberstløjtnant
Ørum m. fl. nu befinder sig, meddelte Dr. Stalmann i det tyske Gesandtskab Gaars
Dato undertegnede, at Oberstløjtnanten var blevet afhørt af en ved Krigsretten her
i København ansat Kriegsgerichtsrat, som i Sagens Anledning havde været i Berlin.
Under den paagældende Afhøring havde Oberstløjtnant Ørum tilstaaet sig skyldig i
forskellige af de Sigtelser, der var rejst mod ham; saavidt jeg forstod, skulde Sigtel
serne i det væsentlige være blevet bekræftet ved Oberstløjtnantens Tilstaaelse.

Sigtelserne gaar i store Træk ud paa, at Oberstløjtnant Ørum skulde have
haft til Hensigt at rekrutere danske Flyvere for med disse at kæmpe paa engelsk
Side mod Tyskland. Nærmere Enkeltheder med Hensyn til Sigtelserne er ikke Uden
rigsministeriet bekendt.

Som Oberstløjtnant Ørums medskyldige er der her i Landet blevet arresteret
forskellige Personer, der vistnok alle under Militærtjenesten er blevet uddannet som
Flyvere. Nogle af de arresterede er senere blevet løsladt efter at være blevet forhørt
af den tyske Krigsret. Saavidt Udenrigsministeriet bekendt er endnu følgende Per
soner arresteret som sigtede i denne Sag:

1. Svend Sørensen, København,
2. Adolf G. C. Jessen, Esbjerg,
3. Politibetjent Axel Lannøe, København, og
4. Sergent Povl Born, København.

Disse 4 er anholdt af det danske Politi og af dette afleveret til de tyske Myndigheder.
Politibetjent Lannøe er ikke fast ansat i Politiet.
Jessen var Løjtnant ved Hærens Flyvertropper og tog som frivillig til Fin

land i Begyndelsen af 1939. Han har indtil fornylig som Mekaniker haft Arbejde for
et Firma, der installerer Varmeanlæg paa den tyske Værnemagts Flyvepladser her i
Landet.

Sergent Barn, der er tjenstgørende paa Kasernen i Prinsessegade, blev først
afleveret til Tyskerne, efter at han havde haft Lejlighed til paa sin Broders Bopæl
at iklæde sig civilt Tøj.

De ovennævnte 4 Personer hensidder i Værnemagtens Arrest i Kastellet.
Straks efter at Sagen den 10. December var blevet rejst overfor Udenrigs

ministeriet af det tyske Gesandtskab, fremsatte Udenrigsministeriet overfor den tyske
Gesandt Ønske om, at Statsadvokaten for København maatte faa Lejlighed til at
overvære de stedfindende Forhør ved den tyske Krigsret. Man udtalte endvidere
overfor Gesandten Ønsket om, at Sagen saavidt muligt maatte blive overgivet de
danske Domstole til Paadømmelse - i hvert Fald forsanvidt angaar de her i Landet
anholdte - saafremt Sigtelserne maatte bekræfte sig. Gesandten tog disse Ønsker
ad notam.

Gaars' Dato har Udenrigsministeriet fra Gesandtskabet modtaget Meddelelse
-om, at det førstnævnte af disse to Ønsker vil blive imødekommet. Meddelelse herom
er straks videregivet til Statsadvokaten, der vil melde sig hos den tyske Krigsret.

Den 7. Januar 1941.

(sign.) Nils Svenningsen.
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176.

Udenrigsministeriets notits af 9. Januar 1941.

Statsadvokat Eivind Larsen har Dags Dato angaaende Sagen mod Oberst
løjtnant Ørum m. fI. haft en Samtale med Oberkriegsgerichtsrat Raah-Straube.
Sagens Forundersøgelse er nu afsluttet, og Spørgsmaalet om, hvorvidt Sagen skal
paadømmes ved dansk eller ved tysk Ret, er forelagt General Liidke til AfgøreIse.

Der er endnu ikke rejst nogen Anklage, men det er overvejende sandsynligt,
at Tiltalen vil komme til at gaa ud paa Spionage og Landsforræderi. Hvorvidt alle
de arresterede vil blive tiltalt for begge Dele er usikkert.

Der findes efter tysk Lov kun een Straf for Spionage, nemlig Dødsstraf.
Ogsaa for Landsforræderi er Straffen normalt Dødsstraf. Under formildende Om
stændigheder kan der ikendes flere Aars Tugthus. Naar der overhovedet kan blive
Tale om Landsforræderi i denne Sag, der kun vedrører danske Statsborgere, skyldes
det, at der i Efteraaret 1940 skal være kommet en tysk Bestemmelse om, at Danmark
er Operationsomraade, og at tysk militær Straffelov derfor kan anvendes her.

Til fortrolig Underretning for Udenrigsministeriet har Statsadvokat Eivind
Larsen meddelt, dels at Generalens Afgørelse af Sagen vistnok er meget nær fore
staaende (det kan maaske dreje sig om en halv Dag), dels at Resultatet efter hans
Fornemmelse sandsynligvis vil blive, at Sagen overgives til tysk Krigsret til Paa
dømmeise efter tysk Lov, dels endelig at Sagen i Realiteten er graverende for de
anholdte.

Statsadvokaten har bl. a. ogsaa med Henblik paa Konsekvenserne i andre
Sager, anbefalet, at der fra Udenrigsministeriets Side gøres Forsøg paa at faa Sagen
overgivet til en dansk Domstol.

Et Par Dage efter, at Udenrigsministeriet den 10. December 1940 fra det tyske
Gesandtskab havde modtaget den første Meddelelse om Sagen, søgte Præsident
Kanstein undertegnede for en Samtale om denne. Jeg havde under denne Samtalp
det Indtryk, at Hr. Kanetein var velvilligt stemt overfor Tanken om Behandling ved
dansk Domstol. Nogen direkte Udtalelse herom fremsatte han ikke, men han brugte
den Vending, at det, som det kom an paa for Tyskerne i denne Sag, i Virkeligheden
"ar at faa de paagældende gjort uskadelige, saa længe Krigen varer.

Som nævnt i Referat af 10. December 1940 blev der fra Udenrigsministeriets
Side straks overfor Minister von Renthe-Fink lagt Vægt paa vort Ønske om Be
handling ved dansk Domstol. Hr. von Renthe-Fink udtalte den Gang, at han kun
kunde notere sig Ønsket; foreløbig gjaldt det om at faa stoppet Ørums Foretagende
og at faa Sagen opklaret. '

I den forløbne Tid er der gentagne Gange fra Udenrigsministeriets Side blevet
spurgt til Sagen i det tyske Gesandtskab. Dette har imidlertid indtil den 6. ds. (jfr.
Notitsen af 7. ds.) ikke været i Stand til at oplyse noget.

Statsadvokat Eivind Larsen vil nu fra Krigsretten modtage en Del af For
hørsudskrifterne med Ret til at forelægge disse for Regeringen.

Spørgsmaalet om Jurisdiktionen i Sager om fjendtlige Handlinger mod den
tyske Værnemagt blev indgåaende drøftet kort efter Besættelsen den 9. April 1940.
Med officiel Note af 24. s. M. sendte den tyske Gesandt Udenrigsministeriet et Aide
Memoire, hvori man fra tysk Side i Princippet erklærede sig enig i med den danske
Regering at drøfte denne Sag. Samtidig opstillede man visse Forudsætninger, hvoraf
de vigtigste var, at de danske Straffebestemmelser maatte gøres tilstrækkeligt
88
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strenge, at Sagerne maatte behandles hurtigt, og at Benaadninger maatte foretages
i Forstaaelse med den tyske General.

Den 1. Maj svarede Udenrigsministeriet Gesandtskabet ved en »Aufzeich
nung«, hvori man erklærede sig rede til at gennemføre den fornødne Ændring af
den danske Straffelov. Man tog dog et vist Forbehold med Hensyn til at indføre
Dødsstraf.
. Efter det saaledes passerede syntes der at være god Udsigt til, at Sagen vilde
.gaa i Orden. Hvad Spørgsmaalet om Dødsstraf angaar, lod Gesandtskabet os under
haanden forstaa, at paa dette Spørgsmaal vilde Sagen i hvert Fald ikke gaa i
Stykker. Udtalelser heroin blev gentagne Gange fremsat af Præsident Kanstein
overfor undertegnede.

Efter at Justitsministeriet havde udarbejdet Udkast til et Straffelovstillæg,
blev dette Udkast overgivet det tyske Gesandtskab, og der kom saa smaat Forhand
linger i Gang. Disse gik imidlertid hurtigt i Staa, og trods gentagne Henvendelser
herfra til Gesandtskabet lykkedes det ikke at faa dem i Gang igen. .

Selvom der ikke kom nogen Aftale i Stand, maa vi dog fra dansk Side kunne
paaberaabe os det principielle Tilsagn, som i sin Tid blev givet fra tysk Side. I
Praksis har hidtil alle Sager angaaende Angreb mod Værnemagten - paa een Und
tagelse nær - været behandlet ved dansk Domstol, og Udenrigsministeriet bekendt
har der ikke foreligget noget Tilfælde, hvor der ikke har kunnet idømmes den til
strækkeligt strenge Straf. Den nævnte Undtagelse drejede sig om en ung Mand, der
havde stjaalet et tysk Maskingevær. Han fik ved tysk Krigsret 6 Aars Tugthus, men
afsoner Straffen i en dansk Straffeanstalt.

Den 9. Januar 1941.

(sign.) Nils Svenningsen.
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177.

Udenrigsministeriets notits af 10. januar 1941 med påtegning af 13. januar 1941.

NOTITS

Udenrigsministeren har D. D. forelagt ørum-Sagen paa et Ministermøde,
hvor det vedtoges, at man fra dansk Side kunde gaa ind paa at give det tyske Ge
sandtskab Tilsagn om, dels at de nye Straffebestemmelser vil komme til at indeholde
Hjemmel for at straffe for Spionage og »Landsfcrræderi e med livsvarigt Fængsel,
dels at disse Bestemmelser vil faa tilbagevirkende Kraft, forsaavidt angaar Ørum
Sagen.

Justitsministeren, der ikke deltog i Ministermødet, har senere overfor Uden
rigsministeren erklæret sig enig i den ovennævnte Vedtagelse.

Udenrigsministeren har endvidere bemyndiget mig til overfor det tyske Ge
sandtskab at gaa ind paa Kravet om, at den danske Regering skal paavirke den
offentlige Mening, samt paa Kravet om Hærens politiske Ledelse. Angaaende dette
sidste Punkt skulde dog først konfereres nærmere med General Stemann.*)

Den 10. Januar 1941.

Nils Svenningsen.

Har Dags Eftm. Kl. 18 givet Besked til Præsident Kanstein, der straks vilde
tale med Generalen.

Den 10. Januar 1941.

Nils Svenningsen.

Præsident Kanstein meddelte den 11. Januar 1941 telefonisk, at General
Liidke havde erklæret sig »grundsåtzlich bereite til at indgaa paa Sagens Over
givelse til Behandling ved dansk Domstol. M. H. t. Proceduren maatte man dog fra
tysk Side forbeholde sig at træffe nærmere Aftale med de danske Myndigheder, sær
lig om, at Retsforhandlingen skal overværes af en tysk »Kriegsgerichtsrat.e, der skal
have Mulighed for »einen Antrag zu stellene .

Om dette Svar fra Hr. Kanstein underrettede jeg:
1) Ministeren,
2) Direktøren,
3) General Stemann,
4) Kontorchef Herfelt,
5) Statsadvokat Eivind Larsen.

Sagen skal drøftes nærmere med Hr. Kanstein idag Kl. 16.

Den 13. Januar 1941.

Nils Svenningsen.

Kopi givet Leg.sekr. Schøn 14. Januar.
Sv.

*) Sket 10. Januar Kl. 17.
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178.

Udenrigsministeriets referat af 14. Januar 1941 vedrørende et møde I udenrigsministeriet den
13. s. m. mellem daværende afdelingschef Svenningsen, udenrigsministeriet, DL fl. og

dr, Stalmann og dr. Liidemann.

REFERAT

Paa et Møde i Udenrigsministeriet Mandag den 13. Januar 1941 KI. 16 drøf
tedes de med den tyske Gesandts Note af 30. December stillede Forslag til Ændringer
i den danske Straffelovgivning. I Mødet deltog Legationsraad Svenningsen, Kontor
chef Herfelt, Justitsministeriet, og Statsadvokat Eivind Larsen fra dansk Side og
Dr, Stalmann 'Og Dr. Liidemann fra det tyske Gesandtskab.

Om det tyske Forslag i Almindelighed udtalte Legationsraad Svenningsen, at
det fra dansk Side opfattedes som Udfyldelsen af et Forbehold, der i sin Tid blev truf
fet i Forbindelse med Forhandlingerne om en Overenskomst vedrørende J urisdik
tionsspørgsmaalet. Til det danske Ønske om at bevare dansk Jurisdiktion i alle Sager
vedrørende Krænkelse af Værnemagten tOR man fra tysk Side visse Forbehold, bl. a.
at der tilvejebragtes tilstrækkelig Straf:.~'emmel til at skride ind mod saadanne
Krænkelser, at Benaadningsretten ikke blev udøvet til Skade for tyske Interesser
m. m. En saadan Overenskomst blev imidlertid ikke truffet, og da Spørgsmaalet i
Praksis ikke har givet Anledning til særlige Vanskeligheder, vil man ikke nu fra
dansk Side stille Forslag om, at en Overenskomst søges tilvejebragt, men man gaar
ud fra, at det foreliggende Forslag er en Understregning af', at disse Spørgsmaal nu
som før forbliver under dansk Jurisdiktion. Dr. Stalmann svarede hertil, at det i sin
Tid udarbejdede Udkast til en Overenskomst ikke blev godkendt, idet Værnemagtens
Overkommando stillede strengere Krav end Forslaget imødekom. Overkommandoen
stod saaledes fast paa, at Landsforræderi, Spionage og J>Freischårlerei e skulde for
blive under tysk militær Jurisdiktion. Da man ved en Overenskomst paa dette
Grundlag vilde opnaa det modsatte af, hvad man ønskede, ansaa man det fra det
tyske Gesandtskabs Side fo-r bedre at beholde den hidtidige formløse Ordning, og
Tanken om en Overenskomst blev derfor opgivet. Dr. Stalmann var ligeledes af den
Anskuelse, at man ved det foreliggende Forslag vilde underbygge den hidtil prakti
serede Ordning.

Man gik derefter over til en Drøftelse af Forslagets enkelte Paragraffer.
§ 1, der er formuleret efter et tidligere dansk Forslag, anerkendtes fra begge

Sider i den foreslaaede Form.
Til § 2 var der af Justitsministeriet udarbejdet en noget ændret Formulering,

der knyttede Bestemmelsen mest muligt til den gældende Straffelovs § 105. Denne Regel
dækker efter sit oprindelige Indhold en væsentlig Del af Omraadet for det' tyske For
slags § 2 og gaar niaaske endda videre, idet den ikke er begrænset til Militæranlig
gender, men ' ogsaa omhandler økonomiske og politiske Forhold af forsvarsmæssig
Betydning. Hvad særlig angaar militære Anliggender vil det dog være nødvendigt
som foreslaaet af Justitsministeriet at gøre en Tilføjelse til Paragraffen for der
igennem at tilvejebringe en videre Strafferamme. Denne Tilføjelse godkendtes fra
tysk Side.

Om det tyske Forslags § 3 blev det fra tysk Side oplyst, at man bl. a. havde
tænkt paa Tilfælde af følgende Art: Indtrædelse i den engelske Hær, Flaade eller
Luftstyrke, Skjulen af nedskudte engelske Flyvere, Bistand til engelske Soldaters eller
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deserterede tyske Soldaters Flugt, herunder efter Omstændighederne ogsaa Forseel
ser mod den af militære Grunde skærpede Grænsekontrol, »Zersetzung« ved Dannelse
af Kommunistceller eller lign., Beskadigelse af »Wehrmittel- o. s. v. Det, man fra
tysk Side ønsker, er, at der for saadanne Handlinger tilvejebringes en saa streng
Strafhjemmel. at den tyske Krigsret ikke vil interessere sig for Tilfældet. Fra dansk
Side havde man visse Betænkeligheder ved den tyske Formulering, navnlig derved,
at den i ganske almindelige Udtryk karakteriserer Handlinger, der skulde under
gives en meget streng Straf. Derfor var der af Justitsministeriet udarbejdet et Mod
forslag, hvori visse af disse Handlinger var nævnt. Formuleringen af det danske For
slag kunde dog ikke godkendes af Dr. Stalmann. Han gjorde navnlig Indsigelse mod
Udtrykket »militære Styrker her i Landet, med hvilke Danmark ikke er i Krige, idet
han i Stedet for denne negative Formulering ønskede en positiv. Naar man fra tysk
Side havde foraslaaet Udtrykket »en venligsindet Stat«, var det netop for at give
den danske Regering Mulighed for at tilkendegive sin Opfattelse af dette Forhold
for Befolkningen. Man enedes dog om, at en saadan Tilkendegivelse vilde være mere
velanbragt ved en anden Lejlighed end i en Straffelov, og akcepterede fra begge Sider
Udtrykket» .... udenlandske militære Styrker, der efter Overenskomst med den dan
ske Regering befinder sig her i Landet. e Med Hensyn til de i den danske Formulering
særlig nævnte Handlinger nærede Dr. Stalmann Betænkelighed ved Punkt 1) »yder
væbnet Modstande, idet han dels ansaa dette for ganske upraktisk og dels mente, at
et saadant Tilfælde ikke vilde blive udleveret til dansk Paadømmelse, hvis det over
hovedet skulde forekomme. Dr. Stalmann havde derimod intet imod, at Beskadigelse
af »Wehrmittel- blev optaget som et særligt Punkt, dog ikke som Punkt 1), men
gerne som Punkt 2), saaledes at det oprindelige Punkt 2) rykkedes frem til Punkt 1).
Punkt 3) i det danske Forslag (»iøvrigt foretager Handlinger af lignende grov Ka
rakter«) akcepteredes, men med Udeladelse af Ordet »grov«.

Om § ti udtaltes det fra tysk Side, at Formaalet var at aabne Mulighed for,
at ubetydelige Tilfælde ikke behøvede at forfølges for Domstolene. - I et dansk Mod
forslag til denne Paragraf var bestemt, at ogsaa de i § 1 omhandlede Forseelser kun
skulde paatales efter Justitsministeriets Bestemmelse. Dette mente man upaakrævet
fra tysk Side, idet man ansaa det for urimeligt, at Justitsministeriet skulde belastes
med de mange Smaasager af denne Art, der utvivlsomt vilde forekomme, og endvi
dere fordi det vilde sinke Sagernes Behandling, saafremt Paatale skulde rejses af Ju
stitsministeriet. Man enedes derefter 'Om at bibeholde den frå tysk Side foreslaaede
Regel, hvorefter kun de i §§ 2 og 3 omhandlede Forbrydelser alene skal være under
lagt J ustitsministerens Paatalemyndighed.

Om den i det tyske Forslags § 5 indeholdte Regel udtaltes fra tysk Side, at der
maatte skabes Hjemmel til at ramme den, der i Udlandet bevidst arbejder mod den
danske Regerings Tendenser, f. Eks. den danske Speaker i den engelske Radio, dan
ske Frivillige paa engelsk Side, efter Omstændighederne ogsaa danske Søfolk, der
med danske Skibe sejler i engelsk Tjeneste.

Imod en saadan Regel blev der fra dansk Side gjort vægtige' Indvendinger gæl
.dende. En saadan Fremgangsmaade er noget ganske ukendt i dansk Ret; vi har i alt
Fald ikke i de sidste 25 Aar haft Regler af denne Art. Endvidere har vi ikke Hjemmel
til at foretage en Beslaglæggelse og Inddragelse af Formuer som Straf og ej heller til
Frakendelse af indenlandsk Retsstilling. En yderligere Indvending er, at en saadan
Regel vil bestyrke det urigtige Indtryk, man blandt Danske i Udlandet har af tyske
Myndigheders Indgriben i indre danske Anliggender. Endelig vilde man ved en Frem
.gangsmaade som den foreslaaede, der ikke yder tilstrækkelig Bevissikkerhed, være
udsat for at foretage irreparable Skridt. Dr. Stalmann mente, at en Regel som den
foreslaaede vilde have en vis præventiv Virkning, dels her i Landet og dels i Udlan
det, og man lagde fra tysk Side megen Vægt paa, at en saadan Bestemmelse blev gen
nemført. Man fandt det urimeligt, at den, der her i Landet begaar en mindre For
brydelse, skal kunne straffes, medens den, der er uden for Rækkevidde, skal gaa fri.

Et af Kontorchef Herfelt fremsat Forslag om at skaffe Hjemmel til at indlede
Undersøgelse og under denne midlertidig inddrage Tiltaltes Formue her i Landet,
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saalænge Undersøgelsen staar paa, men ikke fælde Dom i Sagen, før Tiltalte kan
komme til Stede, kunde ikke akcepteres af Dr. Stalmann, der lagde megen Vægt paa,
at en Domfældelse. straks kunde ske. Det konstateredes, at den væsentligste Uoverens
stemmelse mellem det danske og det tyske Standpunkt i dette Spørgsmaal beroede paa
den forskellige Opfattelse af de psykologiske Virkninger, en Regel som den fore
slaaede vilde have. Spørgsmaalet blev iøvrigt henskudt til senere Forhandling efter
at have været forelagt de højere Instanser paa hver Side .

I det af Justitsministeriet udarbejdede Udkast var i § 6, Stk. 2, optaget en Be
stemmelse om Lovens tilbagevirkende Kraft paa visse Handlinger, der er begaaet
inden Lovens Ikrafttræden. Man var enig om, at den foraslaaede Formulering dæk
kede det Tilfælde, man ønskede at inddrage under Loven, ørum-Sagen, og at det ikke
fra noget Synspunkt var ønskeligt at give den tilbagevirkende Kraft et videre Omfang.

Den 14. Janua1' 1941.

sign . Max Sørensen.

,
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179.

Den tyske befuldmægtigedes notits af 18. januar 1941.

DER BEVOLLMA.CHTIGTE DES DEUTSCHEN REICHES
Der Beauftragte ftir Fragen der innaren Verwo.ltung

NOTITZ

Der Befehlshaber der deutschen Truppen in Damemark hat am 17. Januar
1941 unter Bezugnahme auf die mit der dånisehen Regierung getroffenen Ab
sprachen die Abgabe der Strafsache gegen den dånisehen Oberstleutnant Ørum und
seine Mitbeschuldigten an die dånische Gerichtsbarkeit angeordnet."

Kopenhagen, den 18. Janua» 1941.

Afleveret af Dr. Stalmann 18. Januar 1941 Kl. 16,20.

Sv.

179 a.

Oversættelse.

DET TYSKE RIGES BEJmLDMÆGTIGEDE
Den befuldmægtigede for spørgsmål vedrørende den indre forvaltning.

NOTITS

Den øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark har den 17.
januar 1941 under hensyn til den med den danske regering trufne aftale beordret,
at straffesagen mod den danske oberstløjtnant Ørum 'Og hans medskyldige afgives
til dansk jurisdiktion.

København, den 18. januar 1941.
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180.

Udenrigsministeriets notits af 21. januar 1941.

NOTITS

Præsident Kanstein, ledsaget af Dr. Stalmann, indfandt sig efter Aftale sent
om Eftermiddagen den 17. ds. hos undertegnede for at drøfte et Spørgsmaal an
gaaende ørum-Sagen. Hr. Kanstein begyndte med at sige, at det var et Spørgsmaal,
der ikke var ubehageligt for Udenrigsministeriet, men for ham selv.

Det drejede sig om den tyske Notits af 15. ds., hvori de af Hr. Karistein paa
Mødet hos Direktøren den 10. ds. opstillede Betingelser var blevet skriftligt fikseret.
Den første af Betingelserne gik ud paa, at det skulde garanteres, at Ørum og J essen
paa Grundlag af Resultaterne af den tyske Undersøgelse blev idømt livsvarigt
Fængsel.

Da General Liidke, efter at Notitsen af 15. ds. var blevet afleveret i Udenrigs
ministeriet, havde faaet Lejlighed til at se denne Notits, havde han ikke været til
freds med Formuleringen af den ovennævnte Betingelse 'om Idømmelse af livsvarigt
Fængsel. Saaledes som Betingelsen her var formuleret, kunde det se ud, som om det
fra tysk Side tilstræbtes at udøve et Tryk paa den danske Domstol. Dette var ingen
lunde Meningen. Generalens Mening var, at Betingelsen skulde formuleres, saaledes
at det tilsikredes, at den danske Domstol vilde ikende de anklagede Straf af en
Strenghed, der svarede til de alvorlige Forbrydelser, de havde begaaet.

Endvidere var det ikke Meningen, at det skulde tilsikres, at Ørum og Jessen
idømtes den samme Straf. Ørum var saa afgjort Hovedmanden, hvorfor det var
muligt, at Retten vilde komme til det Resultat, at Jessen skulde have en noget ringere
Straf end Ørum, I det hele maatte den danske Domstol naturligvis differentiere
mellem de forskellige Anklagedes Tilfælde og afgøre hvert enkelt Tilfælde ud fra en
individuel Prøvelse.

Hr. Kanstein lod mig forstaa, at den tyske Krigsret med Hensyn til den an
klagede Sørensen var i Tvivl om, hvorvidt han overhovedet burde straffes. Hr.
Kanstein brugte det Udtryk om Sørensen, at Sagen for hans Vedkommende stod
»auf der Kippes.

Hvad angaar den Hovedanklagede, Ørum, var det formentlig saa nogen
lunde givet, at Retten vilde komme til det Resultat, at det drejede sig om et groft Til
fælde, og i saa Fald var der jo efter selve Lovens Formulering ingen Tvivl om, at
Straffen maatte være Fængsel paa Livstid.

Hr. Kanstein indrømmede, at han paa Mødet hos Direktøren den 10. ds. havde
brugt Udtryk, der kun kunde forstaas saaledes, at Kravet om livsvarigt Fængsel var
en conditio sine qua non. Lige inden det nævnte Møde hos Direktøren havde han haft
en Konference med Generalen, der havde været meget utilbøjelig til overhovedet at
afgive Sagen. Generalen havde med megen Styrke holdt paa, at det her drejede sig
om et virkeligt meget alvorligt Tilfælde, og havde overfor Hr: Karistein fremhævet
Nødvendigheden af, at der blev fældet en Dom i Overensstemmelse med Lovens
Strenghed, for at der af Dommen kunne opnaas den fornødne afskrækkende Virk
ning. Det generalpræventive Moment i Sagen havde Generalen stærkt stillet i For
grunden, og da det for Ørums og Jessens Vedkommende ikke blot drejede sig 'Om
Hvervning, men ogsaa om Spionage, for hvilken Forbrydelse den tyske Lov kun
kender een Straf, nemlig Dødsstraf, havde Hr. Kanstein maattet forstaa Generalens
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Ildtalelaer saaledes, at der under ingen Omstændigheder vilde kunne blive Tale om
Afgivelse af Sagen til dansk Domstol, medmindre det fra dansk Side garanteredes,
at Straffen for Ørums og Jessens Vedkommende blev livsvarigt Fængsel.

Det havde været pinligt for Hr. Kanstein at maatte foretage Henvendelsen til
Udenrigsministeriet den 10. ds., idet det let kunne se ud, som om han kom for at
»handle om Sagen«, hvilket jo ikke var Meningen. Naar Gesandtskabet og Hr. Kan
stein havde været virksomme for, at Sagen blev afgivet til dansk Jurisdiktion, var
dette udelukkende sket i den gensidige gode Forstaaelses Interesse. Hr. Kanstein
havde været klar over, at Fuldbyrdelse af en tysk Dødsdom over en dansk Stats
borger vilde kunne medføre Forstyrrelse i det gode Forhold, og derfor havde han sat
saa meget ind paa at opnaa den Løsning af Sagen, der nu var blevet Resultatet. Det
havde været nødvendigt for ham i dette Øjemed saa stærkt som muligt overfor
Udenrigsministeriet at fremhæve Sagens meget alvorlige Karakter og de Forvent
ninger, som efter hans Indtryk næredes fra tysk militær Side med Hensyn til Straf
fens Strenghed.

Det aftaltes, at Hr. Kanstein, som fik den originale Notits af 15. d. Md. til
. bage, vilde sende Udenrigsministeriet en ny Udgave af denne Notits, ændret i Over

ensstemmelse med det af ham nu om Generalens Stilling anførte. Den oprindelige
Notits skal betragtes som annulleret.

Det aftaltes endvidere, at Hr. Kanstein i den nye Udgave af Notitsen vil
ændre Udtrykkene i Punkt 3 paa første Side, saaledes at de mere nøjagtig kommer
til at dække, hvad der faktisk blev sagt fra tysk Side paa Mødet hos Direktøren
den 10. ds,

Den 21. Januar 1941.

sign. Nils Svenningsen.

89
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181. Rigspolitichef Thune Jacobsens referat af april 1941
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Aage Svendsen: sp. 41.
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Andre aktstykker i nærværende beretning:
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side 107.
Iøvrigt henvises navnlig til kapitlerne 10, 21, 23.

Aktstykker i kommissionens øvrige, allerede offentliggjorte beretninger:

Samarbejdsudvalgets protokoller (Ber. IV A. afsnit P), side 571, 591, 646, 671.

Anden litteratur:

E. Thune Jacobsen: Paa en Urias Post, 1946, side 20, 37-41, 50, 161, 162, 167, 168.
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181.

RigspoUtichef Thune Jacobsens Referat.
den ...Apn"l 1941.

Oberregierungsrat Stalmann aflagde mig i Dag Besøg, hvorunder han med
delte, at Himmler paa en Rejse til Norge agtede at gøre et Stop i Kastrup Luft
bavn, hvorefter han vilde køre til Bellevue i Bil for at spise Frokost med Frits
Clausen og nogle andre Herrer. Han anmodede mig om under Turen at overvaage
diskret Rigsministeren. Det fornødne blev aftalt, og Hr. Stalmann spurgte derefter,
om jeg ikke kunde tænke mig at hilse paa Reichsfiihrer S. S. Jeg spurgte om, under
hvilke Former, dette (med Blyant er skrevet: skulde) foregaa, og Hr. Stalmann
betonede, at da Reichsfiihrer S. S. var her uofficielt, kunde det bedst finde Sted paa
Flyvepladsen, naar Reichsfiihrer S. S. vendte tilbage fra Bellevue. Jeg erklærede mig
villig til et saadant Møde, og den . April 1941 indfandt jeg mig paa Flyvepladsen
Kl. 15. Reichsfiihrer S. S. skulde først afrejse Kl. 1580, og ca. 1520 ankom han fra
Bellevue. Efter at have hilst paa mig udtalte Heichsfuhrer S. S., at han just havde
talt med Gesandten om det Arbejde, dansk Politi gjorde med Hensyn til Kommu
nisterne. Jeg informerede Reichsfiihrer S. S., at dette Arbejde allerede havde staaet
paa i mange Aar, og at vi herhjemme havde bekæmpet Kommunismen uafbrudt i
hele denne Tid, og at der i øvrigt havde bestaaet et Samarbejde mellem de nordiske
Lande indbyrdes. Et Samarbejde jeg havde indledet allerede i 1928, da jeg var Chef
for Opdagelsespolitiet. Særlig værdifuldt havde Samarbejdet været med Finland.
Reichsfiihrer S. S. erklærede herefter, at det interesserede ham, fordi National
Socialismen og Politiet her havde en fælles Interesse. Han tilføjede, at National
Socialismen jo efterhaanden gik' hen over de forskellige Lande, og at han haabede..
at Politiet maatte faa Forstaaelse for National-Socialismen. Heroverfor udtalte jeg,
at Politiet i Danmark stod under Regeringen og ikke befattede sig med Politik, men
handlede efter de Love og Instruktioner, der blev dem givet. Regeringer skifter dog,
svarede Reichsfiihrer S. S. Han forlod derefter dette Emne og udtalte: »De har jo
ogsaa et Jødeproblem her i Danmark.c Hertil svarede jeg: »Hvis Reichsfiihrer S. S.
mener, at 5000 Jøder her i Danmark er et Problem, saa har vi naturligvis et Pro
blem, men den danske Befolkning opfatter ikke dette Spørgsmaal som et Problem. c
Vi gik derefter over til at tale om hans Rejse til Norge, hvorefter jeg fulgte ham til
Maskinen sammen med de øvrige Herrer.
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182.

Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 29. august 1940 vedrørende elrstatnlngsspørgsmålet
I sager. hvor medlemmer af den tyske værnemagt har været Impliceret I færdselsuheld.

,

JU S TITS MINI S TE RIET

KØbenhavn, den 29. August 1940.

Cirkulæreskrivelse til Politidirektøren i København og samtlige
Politimestre.

Efter Forhandling med. Udenrigsministeriet el" det blevet overdraget kst.
Statsadvokat for København Eivind Larsen ved Forhandling med vedkommende
tyske Myndigheder at søge Erstatningsspørgsmaalet ordnet i Sager. hvor Medlemmer
af den tyske Værnemagt har været implicerede i Færdselsuheld eller lign. her i
Landet, og hvor der i den Anledning fra. dansk Side fremsættes Erstatningskrav.

Foranlediget heraf skal man anmode 'Om, at alle Sager af den fornævnte Art
indtil videre maa blive indsendt til kst. Statsadvokat Eivind Larsen, bilagt Sagens
Akter med sædvanlige Genparter. Saafremt Sagens Akter er i Brug til andet For
maal, bedes 2 Sæt Genparter indsendt.

Ved Indsendelsen bedes De fremsætte Deres Udtalelse om Skyldspørgsmaalet.
Af Hensyn til den Omflytning, der kam ske af de tyske Tropper, bedes Under

søgelsen fremmet saa meget som muligt og Sagen indsendt uden at afvente det
Tidspunkt, hvor der haves fuldt Overblik over Erstatningskravets Omfang. I Til
fælde, hvor der kan formuleres og dokumenteres et Erstatningskrav, inden Sagen
i Henhold til det foranstaaende skal indsendes, bedes det foranlediget, at dette sker.
Er Erstatningskravet ikke opgjort og dokumenteret ved Sagens Indsendelse, bedes
De ogsaaefter Indsendelsen holde Sagen i Erindring overfor Skadelidte, for at
Kravet kan komme til at foreligge opgjort paa saa tidligt et Tidspunkt som muligt.

Harald Petersen.

Her/elt.
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183.

Justitsministeriets cirkulære af 8. februar 1941 til rigspolitichefen, politidirektøren I Køben
havn og politimestrene angående retningslinier for det danske politis beføjelser overfor med

lemmer af den tyske værnemagt.

For at sikre det gnidningsløse Samarbejde mellem det danske Politi og den
tyske Værnemagt er der mellem de danske og tyske Myndigheder truffet følgende
Aftale angaaende Retningslinier for det danske Politis Beføjelser over for Med
lemmer af den tyske Værnemagt:

1.
Der indrømmes det danske Politi en Anholdelsesret og en Ret til Konstate

ring af Personalia overfor Medlemmer af den tyske Værnemagt i følgende Omfang:

A. Anholdelsesret.
Til Anholdelse af et Medlem af den tyske Værnemagt er Politiet berettiget,
a. naar den paagældende gribes paa fersk Gerning under strafbare livsfar

lige Angreb paa Person, Brandstiftelse, Tyveri eller Røveri,
b. til Afværgelse af en øjeblikkelig, for Offentligheden .farlig Nødssituation,

der er foraarsaget af et Medlem af den tyske Værnemagt, f. Eks. naar den paagæl
dende er fra Sans og Samling af Beruselse.

B. Ret til Konstatering at Personalia.
Til Konstatering af Personalia vedrørende et Medlem af den tyske Værne

magt er Politiet berettiget:
a. naar vedkommende gør sig skyldig i et andet lovstridigt Forhold end de

under A. omhandlede,
b. naar hans Vidnesbyrd skønnes uundværligt til Opklaring af en paa offent

ligt Sted forsfaldende Begivenhed.
2.

I Betragtning af de det danske Politi i Medfør af 1. Afsnit indrømmede
vidtgaaende Rettigheder ventes det af Politiet og er tilsikret af dette, at det, naar det
gør Brug af disse Rettigheder, gør det paa en særlig taktfuld Maade, der ikke
skader den tyske Værnemagts Anseelse. Særlig vil følgende herved være at iagttage:

a. Ved enhver Indskriden i Overensstemmelse med 1. Afsnit A. og B. over for
et Medlem af den tyske Værnemagt skal straks det nærmeste tyske »Dienststelle«
underrettes, i København Feltgendarmeriet, andre Steder den nærmeste »Stand
ortkommandantur« .

Yderligere skal enhver saadan Indskriden overfor Medlemmer af den tyske
Værnemagt senest inden 24 Timer af de danske Myndigheder indberettes til den
Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark. For at 'Opfylde denne Forplig
telse skal der omqaaende - først pr. Telefon og snarest derefter pr. Post - af
gives Indberetning til Statsadvokaten for København, Politigaarden, der videre
giver Oplysningerne til den Øverstbefalende.

b. Saafremt der, naar det er konstateret, 8Jt en strafbar Handling af den i 1.
Afsnit nævnte Art er begaaet af et Medlem af den tyske Værnemagt, straks kan
tilkaldes en tysk militær Foresat, Feltgendarmeriet eller en tysk Vagt uden Fare
for, at Handlingen ikke skal blive opklaret, eller at Gerningsmanden skal undslippe,
skal dette ske, saaledes at aJ1t videre overlades vedkommende tyske Myndigheder.
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c. .Saafremt et anholdt Medlem af den tyske Værnemagt ikke straks kan
overgives til et tysk militært »Dienststelle«, skal han, indtil Aflevering kan ske, hol
des under Politibevogtning. En offentlig Overførelse ved det danske Politi af den
anholdte maa ikke ske.

d. Paa Forlangende af et Medlem af den tyske Værnemagt, overfor hvem
Politiet maa skride ind, er dette - ogsaa naar det er i Uniform - forpligtet til at
forevise Politiskilt med Tjenestenummer eller anden Legitimation.

e. Den foreløbige Anholdelse sker i N ødsjald ved Anvendelse af Magt. Det er
under ingen Omstændigheder tilladt at benytte Politistaven. Politiet maa kun gøre
Brug af Vaaben i Tilfælde af et umiddelbart Angreb paa Politiet eller paa Tredie
mand, og selv da kun i yderste Nødstilfælde, naar overhængende Fare foreligger,
og ingen andre Tvangsmidler staar til Raadighed.

3. Særlige Bestemmelser.
a. Konstatering af Personalia vedrørende et Medlem af den tyske Værnemagt

maa kun udstrækkes til For- og Efternavn samt Feldpostnummer. Som Legitima
tion for et Medlem af den tyske Værnemagt gælder for Hær og Luftvaaben det
første Blad i vedkommendes »Soldbuch«, for Marinen hans »Truppenausweis«.
Medlemmer af den tyske Værnemagt er forpligtet til at efterkomme Politiets An
modninger med Hensyn til Konstatering af deres Personalia.

b. Disse Retningslinier gælder ogsaa overfor Medlemmer af den tyske Værne
magt, der optræder i civil Paaklædning, for saa vidt de kan legitimere sig som
saadanne.

c. Andre Forholdsregler fra det danske Politis Side overfor Medlemmer af
den tyske Værnemagt end de i disse Retningslinier fastsatte er ikke tilladt, dog at
Politiet kan gøre de paagældende opmærksom paa Forhold, der er stridende mod
Ordensbestemmelserne.

d. De det danske Politi indrømmede Rettigbeder overfor Medlemmer af den
tyske Værnemagt gælder kun for det egentligt! Politi, men ikke Hjælpepolitiet (C.
R-Betjente o. 1.), der ikke er berettiget til nogen Indskriden overfor Medlemmer
af den tyske Værnemagt.

e. Det danske Politi er forpligtet til at yde Medlemmer af den tyske Værne
magt Hjælp ved Sammenstød i Tilfælde af overhængende Fare. Samme Forplig
telse har Medlemmer af den tyske Værnemagt, naar det danske Politi forlanger
deres Hjælp, dog kun overfor andre Medlemmer af den tyske Værnemagt.

Idet man skal anmode D'Herrer om at instruere alle de under Dem hørende
Polititjenestemænd om fremtidig nøje at følge disse Retningslinier, skal man der
hos meddele, at Retningslinierne ved Foranstaltning af den Øverstbefalende over
de tyske Tropper i Danmark vil blive bekendtgjort for alle, der hører til den tyske
Værnemagt her i Landet, og at det kan paaregnes.i at Hetningslinierne vil være
kommet til alle disses Kundskab inden den 12. Februar 1941.
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184.
Skrivelse af 27. september 1941 fra statsadvokaten for særlige anliggender til udenrigsmini
steriet vedrørende udlevering til tyske mllltærmyndlgheder af dansk statsbo~gerGunner Aarup.

STATSADVOKATEN FOR SÆRUGE ANUGGENDER

KØbenhavn, den 27. September 1941.

11denrigsrwinisteriet

I Tilslutning til min Skrivelse af 23. September 1941 vedrørende Gunner
Aarup, født i Brøndum den 26. Januar 1922, meddeles, at Aarup den 24. ds, blev
'Overført hertil og indsat i Vestre Fængsel i Medfør af Fremmedlovens § 14.

Obersturmfiihrer Jensen, -S.S. Standarte Nordlande, A. F. Kriegersvej 3, blev
underrettet og orienteret om Sagen.

I Dag el' fra Ergiinzungsamt der Waffen-SS, Nebenstelle -Nordsee«, modtaget
saalydende Skrivelse:

Die Nebenstelle -Nordsee« bittet um Auslieferung des desertierten SS
Freiwilligen und Deutsehen Staatsangehorigen Gunnar Aarup - geb. 26.
•Tanuar 1922.
Justitsministeriet er underrettet.

P. S. V.

J. Odmar,
Politikommissær.

Tilføjet: Refereret paa Møde hos Udenrigsministeren. 30. september. Hv.

185.

Skrivelse af 1. november 1941 fra statsadvokaten for særlige anliggender til udenrigsmini
steriet om samme sag.

STATSADVOKATEN FOR SÆRUGE ANLIGGENDER

København, den 1. November 1941.

Udenrigsministeriet.
I Tilslutning til min seneste Skrivelse af 27. September 1941 meddeles, at Der

Bevollmåchtigte des Deutsehen Reiches har tilskrevet mig saaledes:
»Beirifjt: Den Angehdrigen des Freikorps -Danmark- Gunnar Aarup, gab. am

26. Januar 1922.
Vorgang: Telefongespråch mit Reg.Rat. Dr. Fest am 30. Oktober 1941.

Der SS-Freiwillige Gunnar Aarup ist aus dem Freikorps »Danmark«
desertiert und deshalb von der dånisehen Polizei in Haft genommen worden.

Ieh bitte A. der Feldgendarme.rie beim Befehlshaber der deutsehen
Truppen i Dånemark auszuliefern.c

Kjalke,

cst.
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186.

Udenrigsministeriets referat af 7. november 1941 af et møde i udenrigsministeriet den 3. s. m.
mellem udenrigsministeriets direktør m. fl. og overregeringsråd dr, Stalmann og legations

sekretær dr. Kassler.

REFERAT

I et Møde hos Direktøren den 3. November 1941, i hvilket foruden Direktøren,
Departementschef Eivind Larsen og Afdelingschef Hvass Overregeringsraad Dr. Stal
mann og Legationssekretær Dr. Kassler deltog, kom man ogsaa ind paa Spørgsmaa
let om det fra tysk Side fremsatte Krav om Udlevering af Desertører fra »Frikorps
Danmark- og »Standarte Nordlands .

Dr. Stalmann bekræftede herunder, at Medlemmerne af »Frikorps Danmark
og s Standarte Nordlande ikke erhverver tysk Statsborgerret, og udtalte iøvrigt, at
det er udelukket, at den tyske Værnemagt kan behandle Desertører fra Frikorpsene
paa anden Maade, end tyske Desertører behandles, og at de derfor maa forlanges ud
leveret. Dette var et Krav, der under ingen Omstændigheder vil kunne frafaldes.

Paa Forespørgsel om, hvilken Straf Desertørerne vil ifalde, oplyste Dr. Stal
mann, at de sandsynligvis vil blive idømt Fængselsstraf, hvor lang Tid kunde han
ikke sige, men han formodede 1 - 2 eller 3 Aar, og i hvert Fald vilde Straffen uden
Tvivl blive mildere end for tyske Desertører. Dødsstraf var, sagde Dr. Stalmann,
fuldkommen udelukket, hvis det da ikke skulde dreje sig om Desertering i Kamp.

Hvass bemærkede, at hvis det var udelukket at beholde Desertørerne her,
maatte man fra dansk Side lægge megen Vægt paa, at Eftersøgningen af Desertø
rerne sker ved det danske Polit og ikke ved det tyske Militærpoliti.

Dr . Stalmann forstod dette og erklærede, at man fra tysk Side helst saa, at
Eftersøgningen foretoges af det danske Politi.

Efter yderligere nogle Bemærkninger konstateredes Enighed om, at det tyske
Gesandtskab i disse Sager giver Udenrigsministeriet Meddelelse om forekomne De
sertationstilfælde, og at Meddelelse herfra videregives til Statsadvokaten for særlige
Anliggender, Politigaarden, som derefter foranlediger det videre fornødne foretaget.

7. November 1941.

sign. Hvass,

Direktør Svenningsen spurgte udtrykkelig Departementschef Eivind Larsen
om han, inden der blev givet Tyskerne endeligt Svar, maatte ønske at referere Mødet
for Justitsministeren. Hr. Eivind Larsen. udtalte, at dette ikke var nødvendigt, idet
Justitsministeren var indforstaaet.

sign. Hvass,
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187.

Udenrigsministeriets skrivelse af 6. november 1941 til statsadvokaten for særlige anliggender.

6. November 1941.

Til statsadvokaten for særlige Anliggender, Politigaarden.

Under Henvisning til Hr. Statsadvokatens Skrivelse af 1. d. M., A.S. 6869,
vedrørende den fra »F'rikorps Danmark- deserterede Gunnar Aarup, født i Brøndum
den 26. Januar 1922, meddeler Udenrigsministeriet, at Sagen har været drøftet med
det herværende tyske Gesandtskab, der med Bestemthed fastholder Kravet om hans
Udlevering.

Under disse Omstændigheder anser Udenrigsministeriet det ikke for muligt at
modsætte sig Kravet om Udlevering, og idet man iøvrigt henviser til mundtlig For
handling, maa man derfor anmode Hr. Statsadvokaten om at 'foranledige, at den
paagældende udleveres til vedkommende tyske Militærmyndighed.
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188.

Skrivelse fra »Oberkemmando der Wehrmachtn, Berlin. om Begrebet
IIWehrmachtsgefolgen.

In steigendem Masse wird von Wehrmachtsdienststellen Personen, die von
ihnen in die Gebiete ausserhalb der Reichsgrenze entsandt werden, Wehrmachts
verpflegung, freie amtliche Unterbringung, Teilnahme an Fe'1dpostverkehr usw. mit
der Begrundung zugesichert, dass sie zum Wehrmachtsgefolge zåhlen.

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, das s fiir Zivilpersonen aus der
Zugeh6rigkeit zum Wehrmachtsgefolge kein Anspruch hergeleitet werden kann,
auf den einzelnen Wehrmachtsversorgungsgebieten wie Wehrmachtsangeh6rige
hehandelt zu werden. Sclion die Herkunft und der umfassende Inhalt des Begriffs
»Wehrmachtsgefolge« verbieten eine derartige Anwendung. Wehrmachtsgefolge ist
ein Begriff des Wehrmachtsstraf- und Disziplinarrechts. Es sind darunter die Zi
vilpersonen zu verstehen, die nach § 155 des MStGB dem Militiirstrafrecht unter
worfen werden k6nnen; das sind alle Personen (auch Auslånder), die sich in einem
Dienst - oder Vertragsverhåltnis hei der Wehrmacht befinden 'Oder sich sonst bei
ihr aufbalten oder ihr folgen. Danach geh6ren insbesondere zum Wehrmachts
gefolge:
a) Zivilpersonen, die in einem unmittelbaren Beschåftigungsverhåltnis arbeits

vertraglicher Natur oder besonderer Art zur Wehrmacht stehen (Angestellte,
Arbeiter, Helferinnen),

b) Zivilpersonen, die zur Dienstleistung bei Wehrmachtsdienststellen von ihren
Arbeitsgebern ahgeordnet sind (Angehorige der Reichsbahn usw .),

c) Zivilpersonen, die in einem organisatorisehen Zusammenhang zur Wehrmacht
stehen, z. B. Angeh6rige von Baufirmen, Reparaturfirmen uSW., die unter der
unmittelbaren Aufsicht von Wehrmachtsdienststellen Wehrmachtsauftråge aus
fiihren,

d) Angeh6rige bestimmter Verbånde und Organisationen, die der Wehrmacht an
geschlossen und flir Wehrmachtsaufgaben eingesetzt sind (z. B. Teile der OT,
des RAD usw.).
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188 a.

Oversættelse.

I stigende Grad bliver der fra Værnemagtsmyndighedernes Side tilsikret Per
soner, der af disse Myndigheder sendes til Omraader udenfor Rigets Grænser, Vær
nernagtsforplejning, frit Logis paa det offentliges Foranstaltning, Ret til at benytte
Feltpostforbfndelsen o. s. v., alt med den Begrundelse, at de regnes for at høre til
s Wehrmachtsgetolgee. .

For at klargøre dette henvises til, at der for Civilpersoner ikke af den Om
stændighed, at de hører til »Wehrmachtsgefolge«, kan udledes noget Krav paa, at de
paa de enkelte Værnemagtsforsyningsomraader skal behandles som hørende til Vær
nemagten. Allerede Herkomsten og det omfattende Indhold af Begrebet »Wehr
machtsgefolge« udelukker en saadan Anvendelse. »Wehrmachtsgefolge« er et Begreb
indenfor Værnemagtsstraffe- og Disciplinarretten. Der forstaas derved de civile Per
soner, der efter § 155 i MSTGB (den militære Straffelovbog) kan underkastes den
militære Strafferet; det er al1e Personer (ogsaa Udlændinge), der staar i et Tjeneste
eller Kontraktsforhold hos Værnemagten eller som ellers opholder sig hos den eller
følger den. Herefter hører til »Wehrmachtsgefolge« navnlig:
a) Civile Personer, der staar i et direkte Beskæftigelsesforhold af arbejdskontrakt

lig Natur eller særlig Art til Værnemagten (Funktionærer, Arbejdere, kvindelige
Assistenter) ,

b) Civile Personer, der af deres Arbejdsgivere bliver beordret til at gøre Tjeneste
hos Værnemagtsmyndigheder (Folk, der er ansat ved Rigsbanen osv.),

c) Civile Personer, der staar i en organisatorisk Forbindelse med Værnemagten,
f. Eks. Personer, der hører til Byggefirmaer, Reparationsfirmaer osv., der under
direkte Kontrol af Værnemagtsmyndigheder udfører Hverv for Værnemagten,

d) Personer, der hører til bestemte Sammenslutninger og Organisationer, der staar
i Tilknytning til Værnemagten og anvendes til Udførelse af Værnemagtsopgaver
(f. Eks. Dele af OT, RAD osv.).

91



722

189.

Skrivelse af 23. Maj 1942 fra Kontorchef Herfelt, Justitsministeriet, til Dr, Kanstein,
Det tyske Gesandtskab, om »Gefolgachaftsmltglleder der Luftwaffecc i Aalborg.

Sehr geehrter Herr Kanstein.
Aus einem dem Ministerium vorgelagten Fall geht hervor, dass dariiber, Un

klarheit besteht, inwiefern die dånisehen Gerichte zur Rechtssprechung in Sachen
zuståndig sind, die sich auf Personen beziehen, die zum »Wehrmachtsgefolge« ge
horen. Der vorliegende Fall betrifft ein vom Strafgericht fiir die Stadt Aalborg am 2.
Marz 1942 verkiindetes Urteil, wodurch zwei dånische Staatsangehorige, Paul Karl
Nielsen und Hans Georg Lauritzen, die beide als Feuerwehrleute beim Seeflieger
horst, Aalborg, beschåftigt sind, wegen Betrunkenheit und Wirtshausunfug zu je
14 Tage Haft verurteilt wurden. Das Vergehen stand mit ihrer Beschåftigung durch
die Wehrmacht in keinem Zusammenhang.

Die Beteiligten haben im Verfahren nicht dagegen Einspruch erhoben, dass
der Fall von einem dånisehen Gericht behandelt wurde, haben aber hei der Zu
stellung des Urteils darauf hingewiesen, dass ih re militårischen Vorgesetzten ihnen
auferlegt hatten, das Urteil nicht anzunehmen. Vom Kriegsgericht, das bereits vor
der Verkiindung des Urteils mit dem Fall bekannt gemacht worden war, erhielt man
danach die Mitteilung, dass der Rechtsherater beim General der Luftwaffe ausge
sprochen habe, dass die dånisehen Gerichte nicht zur Entscheidung zuståndig seien,
weil es sich um Gefolgschaftsmitglieder der Luftwaffe handle.

Aus einem Schreiben des Kriegsgerichts betreffs diesel' Angelegenheit scheint
hervorzugehen, dass das Kriegsgericht der Auffassung ist, dass selbst dann, wo es
sich wie im vorliegenden Fall um Straftaten handelt, die mit der Beschåftigung der
Beteiligten durch die Wehrmacht in keinem Zusammenhang stehen, sei die Zustån
digkeit der dånisehen Gerichte davon abhångig, dass die zuståndigen deutschen
Stellen sich damit einverstanden erklårten, dass deutsche Interessen nicht die
Behandlung durch das Kriegsgericht erforderten. .

Auf die somit gegebene Veranlassung mochte ich mitteilen, dass man von
dåniseher Seite damit einverstanden ist, dass Sachen betreffs Straftaten, die vom
Wehrmachtsgefolge bei der Ausfiihrung des Dienstes fiir die Weh.rmacht hegangen
werden, vom deutschen Kriegsgericht hehandelt werden. Dagegen miissen wir ent
schiedenes Gewicht darauf legen, dass festgelegt wird, dass die dånisehen Gerichte
fiir Straftaten, die von den Betreffenden ohne Zusammenhang mit ihrer Beschåfti
gung durch die Wehrmacht begangen werden - so wie es in der vorliegenden
Sache der Fall ist -, zuståndig sind, ohne dass es dazu eine Zustimmung von
deutscher Seite bedarf, weil die Begriindung, die sich zugunsten einer Abweichung
von der Hauptregel, wonach dånische Gerichte zur Beurteilung der Straf
taten dåniseher Staatsangehcriger zuståndig sind, erbringen låsst, in letzterem Fall
nicht zutrifft. Ich fiige jedoch hinzu, dass man von dåniseher Seite selhstverstånd
lich berechtigte Wiinsche der Wehrmacht in Bezug auf den Zeitpunkt der Verbiis
sung soleher Strafen beriichsichtigen wird.

Da die Frage, wie ørwåhnt, etwas unklar gela gert ist und in der Praxis An
lass zu Schwierigkeiten zu geben scheint, bitte ich Sie, mir mitteilen zu wollen, ob
man von deutscher Seite damit sinverstanden ist, dass kiinftig die ohenerwåhnten
Gesichtspunkte zugrunde gelegt werden.

Ihr sehr ergebener
Herfelt.
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189 a.

Oversættelse.

Meget ærede Hen Kanstein.

Det fremgaar af et Tilfælde, der er blevet forelagt Ministeriet, at der hersker
Uklarhed om, hvorvidt de danske Domstole er kompetente til at fælde Dom i Sager,
der angaar Personer, der hører til -Wehrmachtsgefolge-. Det foreliggende Tilfælde
angaar en af Straffedomstolen for Aalborg By den 2. Marts 1942 afsagt Dom, hvor
ved to danske Statsborgere, Paul Karl Nielsen og Hans Georg Lauritzen, der begge er
beskæftigede som Brandmænd ved Marineflyverlejren, Aalborg, er blevet dømt hver
til 14 Dages Hæfte for Beruselse og Værtshusuorden. Forseelsen stod ikke i For
bindelse med deres Beskæftigelse hos Værnemagten.

De Implicerede har under Sagen ikke rejst Indsigelse mod, at Sagen blev be
handlet af en dansk Ret, men har, da Dommen blev dem forkyndt, henvist til, at deres
militære foresatte havde paalagt dem ikke at modtage Dommen. Fra Krigsretten, som
allerede før Dommens Afsigelse var blevet gjort bekendt med Sagen, fik man derefter
Meddelelse om, at den juridiske Konsulent hos Generalen for Luftvaabenet havde ud
talt, at de danske Domstole ikke var kompetente til at træffe Afgørelse, eftersom det
drejede sig Medlemmer af »Gefolgschaft« ved Luftvaabenet.

Af en Skrivelse fra Krigsretten angaaende denne Sag synes det at fremgaa,
at Krigsretten har den Opfattelse, at selv naar det som i dette Tilfælde drejer sig om
strafbare Handlinger, der ikke staar i Forbindelse med de paagældendes Beskæfti
gelse hos Værnemagten, skulde de danske Domstoles Kompetence være afhængig af,
om de kompetente tyske Myndigheder erklærede sig indforstaaet med, at tyske Inter
esser ikke krævede Behandling ved Krigsretten.

Paa den saaledes givne Anledning vilde jeg gerne meddele, at man fra dansk
Side er indforstaaet med, at Sager angaaende strafbare Handlinger, der begaas af
»Wehrmachtsgefolgec under Udførelse af Tjenesten for Værnemagten, behandles af
den tyske Krigsret. Derimod maa vi lægge afgørende Vægt paa, at det bliver fast
slaaet, at de danske Domstole er kompetente fo·r strafbare Handlinger, der begaas
af de paagældende uden Forbindelse med deres Beskæftigelse hos Værnemagten 
saaledes som det er Tilfældet i den foreliggende Sag -, uden at der dertil behøves
noget Samtykke fra tysk Side, fordi den Begrundelse, der lader sig tilvejebringe til
Fordel for en Afvigelse fra Hovedreglen, efter hvilken danske Domstole er kompe
tente til at paadømme strafbare Handlinger begaaede af danske Statsborgere, i
sidstnæ.vnte Tilfælde ikke passer. Jeg tilføjer dog, art man fra dansk Side selvfølgelig
vil tage Hensyn til berettigede Ønsker fra Værnemagtens Side med Hensyn til Tids
punktet for Afsoningen af saadanne Straffe.

Da Spørgsmaalet - som omtalt - ligger noget uklart og i Praksis lader til at
give Anledning til Vanskeligheder, beder jeg Dem om at ville meddele mig, om man
fra tysk Side er indforstaaet med, at de ovenomtalte Synspunkter i Fremtiden vil
blive lagt til Grund.

Deres meget ærbødige
Herfelt.
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190.

Uddrag af dagsbefaling af 17. oktober 1942 fra politimesteren i Aarhus om marlnevægtemes
retlige stilling, bl. a. Indeholdende skrivelse fra den tyske havnekommandant I Aarhus.

Som det vil vides, har den tyske Værnemagt til Bevogtning af Depoter m. m.
ved Havnen antaget et Vagtkorps. Dets Medlemmer, Marinevægtere, der er unifor
merede (mørkeblaa Uniformer med Spidsbenklæder) og pistolbevæbnede, er danske
Undersaatter. ,

Til Oplysning om disse Vægteres retlige Stilling er modtaget følgende
Skrivelse af 15. ds. fra Hafenkommandant, Aarhus (Oversættelse): .

•Paa Forespørgsel meddeles det, at Marinevægterne i deres Tjeneste har at
følge Værnemagtens Anvisninger, men at de desuagtet uændret forbliver danske
Undersaatter og er undergivet de danske Love, Politiforskrifter m. v.

De bærer blot Uniform og Vaaben ifølge Overenskomst mellem den tyske og
den danske Regering.

Udenfor Tjenesten, altsaa i civil Paaklædning, er de overhovedet kun at be
tragte som danske Borgere. Dermed være dog ikke sagt, at Værnemagten ikke vil
tage sig af deres Sag, saafremt der som Følge af deres Ansættelsesforhold hos Vær
nemagten, f. Eks. fra den danske Befolknings Side, paaføres dem Ulemper.

Den til Vægterne udfærdigede Legitimation har kun Gyldighed overfor Vær
nemagten, medens der overfor Politiet bør forevises det for alle danske Statsbor
gere foreskrevne Legitimationskort«.

De paagældende er af Havnekommandanten, Korvetten-Kapitån Magnus,
gjort bekendt med Indholdet af foranstaaende Skrivelse.
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191.

Skrivelse af 15. December 1942 fra General der FIleger, Befeblshaber der Luftgau XI,
Hamburg-8lankensee, om Begrebet »Gefolge« I Relation til Luftvaabnet.

1. Retsgrundlag.
Forordning fra Rigsministeren for Luftfarten og den øverstkommanderende

over Luftvaabenet - Az. 2 c LR 3 af 26.-11.-1942 - offentliggjort i L.V.-Bladet
1942, Side 1733, Nr. 2946, traadt i Kraft den 1.-12.-1942. Alle tidligere Bestemmel
ser vedrørende Gefolge er dermed ophævede.

2. Begrebet ~Gejolgec.

Til Gefolge hører alle Personer, der
a) staar i et eller andet Tjeneste- eller Kontraktforhold til Luftvaabenet,

eller
b) opholder sig ved Luftvaabenet eller følger dette.

Forudsætning for at være Gefolge er ikke ty,sk Statsborgerskab.
»Gefolge« maa ikke forveksles med »Gefolgschaft«.

Eksempler paa a).
Alle Rigsansatte, Luftvaabenhjælpersker (Luftwaffenhelferinnen), Lønmod

tagsre, Arbejdere - ligegyldigt, om de er indsat ved en højere Stab eller ved en
Troppeafdeling i Indlandet eller i de besatte Omraader af Udlandet, eller om de er
i Besiddelse af tysk Statsborgerskab eller ikke;

alle Medlemmer af Luftbeskyttelsens Meldetjeneste og alle Personer, der paa
Grund af Nødforordningen er .indkaldt. til Værnemagten;

Krigsfanger, for hvilke der dog gælder særlige Regler (L.V.-Blad 1942, S.
1721).

Eksempler paa b):
De Arbejdere, der er ansat ved et Firma og for dette udfører Arbejder inden

for Luftvaabenets Omraade;
Betjenings- og Arbejdspersonalet i et Officershjem eller hos en Kantine

forpagter;
den Reporter fra en udenlandsk Avis, der indenfor et Batteris Befalings

omraade interviewer Officerer og Soldater om en Kamphandling;
alle dog kun saa længe de opholder sig indenfor Luftvaabenets Omraade.

3. Underordning under Værnemagtens disciplinære Strajjeordning.
Hele Luftvaabenets Gefolge er undergivet Værnemagtens disciplinære Straf

feordning af 6. Juni 1942 (L.Dv. 3/9; L.V.Bl. 1942, S. 1707, Nr. 2946). Undtagelser:
unge Mennesker under 18 Aar, der gør Tjeneste paa Grund af Nødforordningen, og
Ungmatroserne i Undervisningsgruppen paa Luftvaabenets Søfartsskole.

Alle disciplinære Bestemmelser for Soldater finder derfor ogsaa Anvendelse
overfor Gefolge; Undtagelse er kun: Skærpet Arrest er ikke tilladt overfor unge
Mennesker under 18 Aar og Kvinder.

Straffet bliver (forsætlige eller skadesløse) Forsyndelser imod den militære
Tugt og Orden (der ikke falder ind under nogen Straffelov), altsaa:
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Upræcis Begyndelse paa Arbejdet, daarlig Arbejdsydelse, Mangel paa Inter
esse, »Snyden« for særlige Opgaver, Udeblivelse, der ikke kan undskyldes, fræk
Modsigelse mod Overordnede i Faget, Rygning trods Forbud, Nydelse af Alkohol i
Arbejdstiden, for Folk, der bor i Kaserne, forsinket Tilbagekomst til Kasernen o. s. v.

Forholdet til B.D.O. Luft's arbejdsretlige Straffebestemmelser (L.V.Bl. 1938
A.A. 116 til § 3): Ved rent arbejdsretlige Forsyndelser kan kun B.D.O Luft's Be
stemmelser anvendes; en dobbelt Afstraffelse er udelukket; de særlige militære Nød
vendigheder i Krigen, især Indsatsforholdene i Luftgaukommando XI's Omraade,
indskrænker Anvendelsen af B.D.O. Luft's Strafferegier til de Tilfælde, i hvilke der
ikke er krænket nogen militære Interesser; men i Krigsomraadet i Hjemlandet lig
ger der i al Almindelighed i enhver arbejdsretlig Forsyndelse ogsaa en Overtrædelse
af Reglerne om den militære Tugt og Orden.

4. Underordning under Militærstrajjelovbogen.

Medlemmer af det militariserede Gefolge (§ 1 i Forordningen af 26.-11.-1942
- L.V.Bl. 42 Nr. 2949) er undergivet samtlige Straffebestemmelser i Militærstraf
felovbogen, alle andre Medlemmer af Gefolge Militærstraffelovbogen, med Undta
gelse af Bestemmelserne om Desertion og Forsømmelse af Tjenestepligten paa Grund
af Angst (Fejghed).

Eksempler:
a) Rengøringskonen paa en Flyveplads bliver mere end 1 Dag (regnet fra Kl. O til

24) borte fra Arbejdet. Forseelse: Udeblivelse uden Tilladelse.
b) Kontordamen i en Luftgaustabs Forvaltningsgruppe bliver med Vilje og under

Indvendinger mod den Overordnede borte fra en af Luftgauintendanten fastsat
Appel. Forseelse: Lydighedsnægtelse.

c) En Hjælperske i Luftvaabenets Efterretningstjeneste, der alene har Vagt ved
Telefonomstillingen, falder en Nat, hvor Fjenden flyver ind over Landet, i Søvn
ved Klapskabet. Forseelse: Grov Ulydighed.

d) En Vagtpost fra et Vagt- og Dørlukningsselskab, der alene staar Vagt ved Flyve
pladskommandos Hovedvagt, gaar trods Forbud bort og gaar paa Værtshus:
Vagtforseelse.

e) En Funktionær ved en Stab stjæler paa Arbejdspladsen Rygekortet fra en Ar
bejdskammerat. Forseelse: militært Tyveri.

f) En Soldat giver en Værftsarbejder, der skal kontrollere ham og som af Horst
kommandanten paa Grund af Personalemangel er indsat som Vagtpost og forsy
net med et Armbind 1> Vagt« og Vaaben, en Ørefigen: voldelig Angreb paa en
Overordnet. (Se Forklaring i L.V.Bl. 1942, S. 1734, Afsn. C, Nr. 15 (2)).

Belæring.

I Tider, hvor mange Soldater maa erstattes med Gefolgemedlemmer, er ube
tinget Opretholdelse af Disciplin og Indsatsberedskab det første Bud. Der maa der
for skrides energisk ind mod forsømmelige eller pligtforglemmende Gefolgemed
lemmer uden Hensyn til Person, Anseelse eller Bevæggrunde.

For Gefolget maa imidlertid den Kendsgerning, at de Disciplinaroverordnede
nu er blevet dets militære Overordnede, være en ny Spore til særlig trofast og sam
vittighedsfuld Pligtopfyldelse. Luftvaabenets Gefolges Stilling er ved disse nye Be
stemmelser blevet hævet, Luftvaabenets Gefolge er dermed i enhver Henseende rets
lig set stillet lige med Soldaten. Dette forpligter enhver: Den Overordnede til særlig
Kontrol og Omhu, Gefolgemedlemmet til soldatermæssigt og lydigt Arbejde.
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•

192.

Udenrigsministeriets Skrivelse af 26. Februar 1943 til Indenrigsministeriet om .dansk Lov
givnings Anvendelse paa danske Statsborgere. der er beskæftiget ved Bevogtningstjeneste

for den tyske Værnemagt.

Ved hoslagt at tilbagesende den med Indenrigsministeriets Paategning af 23.
d. M. hertil oversendte Skrivelse af 16. s. M. fra Frederikshavn Kommunes Folkere
gister, i hvilken forespørges, hvorvidt danske Statsborgere, der er beskæftiget ved
Bevogtningstjeneste for den tyske Værnemagt, i Henhold til gældende Bestemmel
Ser er pligtige at tilmelde sig Kommunens Folkeregister, meddeler Udenrigsministe
riet, at de paagældende i alle Spørgsmaal, der ikke vedrører deres tjenstlige For
hold til Værnemagten, er undergivet dansk Lovgivning, hvorfor den fremkomne
Forespørgsel efter Udenrigsministeriets Formening maa besvares bekræftende.
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•

193.

Skrivelse af 15. Marts 1943 fra Reglerungsdlrektor, Dr, Stalmann, det tyske Gesandtskab, til
Justitsministeriet om dansk Lovgivnings Anvendelse paa "Wehrmachtsgefolgell.

Alle Fragen, die sieh nach Ihren Sehreiben vom 23.-5.-1942 und 24.-6.-1942
aus der Begehung von Straftaten der Angehorigen des Wehrmaehtsgefolges fUr
deren Aburteilung ergeben, sind in der deutsehen Kriegsstrafverfahrensordnung
ersehOpfend geregelt. Danach unterliegt grundsåtzlich aueh das gesamte Wehr
maehtsgefolge, ohne Riieksieht auf seine Staatsangehdrigkeit, bei Straftaten der
Aburteilung dureh das zuståndige Kriegsgerieht. Bedeutungslos ist dabei, ob die
Straftat in irgendeinem Zusammenhang mit dem vom Gefolgsehaftsmitglied ausge
iibten Dienst steht.

Dem vom dånisehen Justizministerium vertretenen Standpunkt wird die Be
stimmung des § 3 der Kriegsstrafverfahrensordnung gereeht, wonaeh die Geriehts
herren Straftaten nur dann in eigener Zuståndigkeit vervolgen sollen, wenn ein mi
litårisehes Bediirfnis das gebietet.

Ieh habe dureh Riiekfrage beim Befehlshaber der deutsehen Truppen in Då
nemark festgestellt, dass in der Praxis stets so verfahren werden solI, dass Ange
legenheiten von minderer Bedeutung ohne militårisehes Interesse, die zum Wehr
maehtsgefolge gehørende dånisehe Staatsangeh6rige betreffen, an die dånisehen
Geriehte abgegeben werden.

Ieh darf annehmen, dass damit die aufgetretenen Zweifelsfragen endgiiltig
gekIårt sind.
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193 a.

Oversættelse.

Alle de Spørgsmaal, der efter Deres Skrivelser af 23.-5.-1942 og 26.-6.
1942, naar Personer, der hører til »Wehrmachtsgefol~c begaar strafbare Handlin
ger, opstaar om disse Personers Domfældelse, er paa udtømmende Maade ordnet i
den tyske Lov om Krigsstrafferetsplejen. Herefter er principielt ogsaa samtlige Per
soner, der hører til »Wehrmachtsgefolge c, uden Hensyn til deres Statsborgerret med
Hensyn til strafbare Handlinger underkastet Paadømmelse af den kompetente
Krigsret. Det er i saa Henseende uden Betydning, om den strafbare Handling staar i
nogensomhelst Forbindelse med det Arbejde, som det paagældende Medlem af »Gefolg
schaftc udfører.

Det Standpunkt, der hævdes af det danske Justitsministerium, tages der fuldt
ud Hensyn til ved Bestemmelsen i § 3 i Loven om Krigsstrafferetsplejen, hvorefter
de judicielle Myndigheder kun forfølger strafbare Handlinger i Medfør af deres egen
Kompetence, naar en militær Interesse gør det paakrævet.

Jeg har ved Henvendelse til den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Dan
mark konstateret, at man i Praksis stedse skal gaa frem paa den Maade , at Sager af
mindre Betydning uden militær Interesse, der angaar danske Statsborgere, som hø
rer til »Wehrmachtsgefolgec, afgives til de danske Domstole.

Jeg maa formode, at der hermed definitivt er skabt Klarhed med Hensyn til
de opstaaede Tvivlsspørgsmaal.

92
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194.

Udenrigsministeriets Skrivelse af 15. April 1943 til Justitsministeriet, indeholdende en
Skrivelse fra det tyske Gesandtskab. hvori man udbeder sig en officiel Anerkendelse af. at

llWehrmachtsgefolge« udelukkende er underkastet tysk Jurisdiktion.

Fra det tyske Riges herværende Befuldmægtigede har Udenrigsministeriet
modtaget en saalydende Skrivelse:

»Wie bekannt ist eine Anzahl dåniseher Staatsangehoriger auf Fliegerhor
sten usw. im Waehtdienst eingesetzt. Diese Wåchter zåhlen zum deutsehen Wehr
maehtgefolge und unterliegen damit der deutsehen Kriegsgeriehtsbarkeit. Daraus er
gibt sieh, dass sie fiir Handlungen, die sie im Dienst vornehmen, aueh nul' dureh ein
deutsehes Kriegsgerieht und nieht dureh ein dånishes Gerieht zur Verantwortung
gezogen werden kormen. Das trifft insbesondere Iiir den Fall zu, dass ein Wåchter
gezwungen ist, in Erfiillung seiner dienstlichen Aufgabe auf Saboteure oder An
greifer zu sehiessen und sie zu verletzen oder zu tdten. Aueh die Beurteilung der
Frage, oh ein W åchter bei einer solehen Gelegenheit iiber seine dienstliehe Aufgabe
hinausgegangen ist und sieh dadureh strafbar gemaeht hat, fållt in die ausschliess
liehe Zuståndigkeit des deutsehen Kriegsgeriehts.

Das Gerieht des Befehlshabers der deutsehen Truppen in Dånemark wiirde
es begriissen, wenn diese an sieh klare Reehtslage dureh eine entspreehende aus
druekliche Beståtigung von danisher Seite anerkannt wiirde. Ieh ware Ihnen dank
bar, wenn ieh von Ihnen oder dureh Ihre Vermittlung eine entsprechende Beståti
gung erhalten konnte. c

I denne Anledning udbeder man sig en Udtalelse fra Justitsministeriet.
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194 a.

Oversættelse.

»Som det vil være bekendt, er et Antal danske Statsborgere indsat i Vagttje
nesten osv. ved Flyverlejrene. Disse Vagtmænd hører til det tyske» Wehrmachtsge
folge- og er dermed underkastet den tyske Krigsretsjurisdiktion. Deraf følger, at de
for Handlinger, som de udfører under Tjenesten, ogsaa kun kan drages til Ansvar af
en tysk Krigsret og ikke af nogen dansk Domstol. Dette gælder navnlig for det Tilfæl
de, at en Vagtmand er nødsaget til under Opfyldelsen af sin tjenstlig-e Opgave at skyde
paa Sabotører eller Angribere og saare eller dræbe dem. Ogsaa Paadømmelsen af det
Spørgsmaal, om en Vagtmand ved en saadan Lejlighed har overskredet sin Tjeneste
pligt og derved har gjort sig strafskyldig, henhører under den tyske Krigsrets ude
lukkende Kompetence.

Den af den øverstbefalende for de tyske Tropper l Danmark nedsatte Dom
stol vilde sætte Pris paa, om dette i og for sig klare retlige Grundlag maatte blive
anerkendt ved en tilsvarende udtrykkelig Bekræftelse fra dansk Side. Jeg vilde være
Dem taknemlig (or, om jeg fra Dem eller ved Deres Mellemkomst kunde faa en til
svarende Bekræftelse. c
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195.

Skrivelse af 14. Maj 1943 fra »Der Oberkrlegsgerichtsrat belm Befehlshaber der deutschen
Truppen In Diinemark.( til Statsadvokaten for særlige Anliggender, hvorefter »Wehrmachtsge
folge« er underkastet tysk Jurisdiktion, med Angivelse af Retningslinier for Meddelelse af
og Fremgangsmaaden ved Opnaaelse af Tilladelse til Paadømmelse ved danske Domstole.

Nach den deutschen Kriegsbestimmungen (Kriegsstrafverfahrensordnung)
gilt folgende Regelung:

Strafverfahren gegen Personen des deutschen Wehrmachtsgefolges - seien
sie deutscher oder dåniseher StaatsangehOrigkeit - werden ohne Riicksicht auf die
Art der Straftat grundsåtzlich von den deutschen Wehrmachtsgerichten durchge
Iiihrt. Ehemalige Gefolgspersonen - jedenfalls solche dåniseher Staatsangehorig
keit - werden in Dånemark von den deutschen Wehrmachtsgerichten nur wegen
soleher Straftaten vervolgt, die sie zur Zeit ihrer Gefolgseigenschaft gegen die In
teressen der deutschen Wehrmacht veriibt haben.

Ausnahmen von dieser Regelung, insbesondere in der Form einer Abgabe der
Strafverfahren an die dånisehen Polizei- 'Oder GerichtsbehOrden kann der zu
standige Gerichtsherr zulassen. Von diesem Recht wird er im allgemeinen Gebrauch
machen, wenn es sich um dånische StaatnsangehOrige handelt und militårischø Be
lange der Aburteilung durch andere Gerichte nicht entgegenstehen, insbesondere
also, wenn die in Frage kommende Straftat keine Beziehung zum Gefolgsverhåltnis
hat (z.B. ein Diebstahl, den ein dåniseher Angehoriger des Wermachtsgefolges aus
serhalb des sein Gefolgsverhåltnis begrundenden Dienstes gegen einen anderen Da
nen begangen hat).

Der Gerichtsherr, welchervon seinem Abgaberecht Gebrauch macht, gibt die
Vorgange mit seiner Entschliessung an den Befehlshaber der deutschen Truppen in
Dånemark ab, der das Weitere veranlasst.

Wiinschen die dånisehen Polizei- oder Garichtsbehordøn von sich aus ein
Verfahren gegen einen dånisehen Angehorigen des Wehrmachtsgefolges durchzu
fiihren, so haben sie ebenfalls die Unterlagen dem 'Befehlshaber der deutschen
Truppen in Dånemark vorzulegen, der den zuståndigen Gerichtsherrn um Abgabe
entscheidung ersucht.

Ich bitte ergebenst, diese Regelung den unterstellten Polizei- und Gerichts
behorden bekanntzugeben und dafiir Sorge zu tragen, dass dort entsprechend ver-
fah'ren wird. r

Andererseits bitte ich, die dånisehen Polizeistel1en anzuweisen, dass sie auch
in denjenigen Fallen, in denen Verfahren von Wehrmachtsgerichten durchgefiihrt
werden miissen, auf Anforderung der zuståndigen deutschen Dienststel1en und ins
besondere der Wehrmachtskommandanturen oder Standortåltesten, bei der Vor
nahme von Ermittlungen wie bisher Rechtshilfe leisten.
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195 a.

Oversættelse.

Efter de tyske Krigsbestemmelser (Lov om Krigsstrafferetsplejen) gælder
følgende Ordning:

Straffesager mod Personer, der hører til det tyske"Wehrmachtsgefolgec 
hvad enten de har tysk eller dansk Statsborgerret -, bliver uden Hensyn til Arten
af den strafbare Handling principielt gennemført af de tyske Værnemagtsretter. Per
soner, der tidligere har hørt til »Gefolge« - i hvert Fald de med dansk Statsborger
ret -, bliver i Danmark kun forfulgt af de tyske Værnemagteretter for saadanne
strafbare Handlinger, som de paa den Tid, da de hørte til »Gefolge«, har begaaet
mod den tyske Værnemagts Interesser.

Undtagelser fra denne Ordning, navnlig i Form af Overgiv-else af Straffesagen
til de danske Politimyndigheder eller judicielle Myndigheder, kan den kompetente
judicielle Myndighed tillade. Af denne Ret vil den i Reglen gøre Brug, naar det drejer
sig om danske Statsborgere og militære Interesser ikke er til Hinder for en Paadøm
melse ved andre Retter, navnlig altsaa, naar den paagældende strafbare Handling
ikke har Relation til »Gefolgee-Iorholdet (f. Eks. et Tyveri, som en Dansker, der hø
rer til s Wehrmachtsgefolge e, har begaaet mod en anden Dansker udenfor den Tje
neste, der hjemler hans Forhold som hørende til »Gefolge«).

Den judicielle Myndighed, der gør Brug af sin Ret til at afgive Sagen, afgiver
Sagen sammen med sin Resolution til den Øverstbefalende for de tyske Tropper i
Danmark, som saa foranstalter det videre fornødne.

Ønsker de danske Politimyndigheder eller judicielle Myndigheder paa egen
Haand at gennemføre en Sag mod en Dansker, der hører til »Wehrmachtsgefolge«,
saa skal de ligeledes forelægge Sagens Dokumenter for den Øverstbefalende for dl'!
tyske Tropper i Danmark, der saa anmoder den kompetente judicielle Myndighed om
at træffe Beslutning om Sagens Afgivelse.

Jeg anmoder ærbødigst om, at denne Ordning maa blive bekendtgjort for de
under Dem sorterende Politimyndigheder og judicielle Myndigheder, og om at der
maa blive draget Omsorg for, at de gaar frem i Overensstemmelse hermed.

Paa den anden Side anmoder jeg om, at de danske Politimyndigheder maa faa
Instruks om, at de ogsaa i saadanne Tilfælde, hvor Sagerne skal gennemføres af
Værnemagtsretterne, paa Begæring af de kompetente tyske Myndigheder og navnlig
af Værnemagtskommandanturerne eller af de lokale Kommandanter ligesom hidtil
yder Assista.nce ved Foretagelsen af Undersøgelser.
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196.

Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsministeriet om det danske og tyske Standpunkt til
Spørgsmaalet om llWehrmachtsgefolge«s retlige Stilling, om ØnskelIgheden af en gensidig

Overenskomst og om Ministeriets Opfattelse af Begrebet llWehrmachtsgefolge«o

I Skrivelse af 15. April 1943 (P.J.I.C.J. Nr. 84 F.26.1.a.) har Udenrigs
ministeriet udbedt sig en Udtalelse fra Justitsministeriet i Anledning af en fra det
tyske Riges herværende Befuldmægtigede modtagen Anmodning om, at man fra
dansk Side udtrykkelig vil anerkende, at Afgørelsen af, om en af en under den
tyske Værnemagt som Vægter ansat dansk Statsborger under Tjenesten foretagen
Handling overfor Sabotører og Angribere er strafbar, udelukkende henhører under
de tyske Krigsretters Afgørelse.

Foranlediget heraf skal man meddele, at Justitsministeriet efter de for Mini
steriet foreliggende Oplysninger er enigt i, at Handlinger som de nævnte efter tysk
Ret kan paadømmes for tysk Krigsret efter de tyske StrafferegIer. Da de paagæl
dende imidlertid er danske Statsborgere og ikke eksterritoriale, og da Handlingerne
foretages paa dansk Omraade, vil de ogsaa kunne straffes efter dansk Ret ved de
danske Domstole. Der bestaar saaledes en Konflikt mellem dansk og tysk Ret paa
dette Omraade, og Justitsministeriet vil finde det rimeligt, at Konflikten løses ved
en Overenskomst om Spørgsmaalet mellem de danske og de tyske Myndigheder.

J ustitsministeriet finder dog, at en saadan Overenskomst ikke alene bør
angaa det omhandlede Vagtmandskab, men alle, der hører til :>Wehrmachtsgefolge«.
Der har tidligere været ført Forhandlinger herom med de tyske Myndigheder, men
disse Forhandlinger har efter Justitsministeriets Formening ikke ført til et helt
tilfredsstillende Resultat. Man henviser herom til Justitsministeriets Skrivelse af
6. April 1943 og de dermed fulgte Afskrifter af den stedfundne Brevveksling, her
under Skrivelse af 15. Marts 1943 fra Dr. Stahlmann. Det fremgaar heraf, at man
fra dansk Side har foreslaaet, at Sager vedrørende Forseelser begaaede af Wehr
machtsgefolge under Udførelsen af deres Tjeneste for den tyske Værnemagt skal
behandles og paadømmes af de tyske Krigsretter, medens Forseelser, som paagæl
dende begaar uden Forbindelse med deres Hverv for Værnemagten, skal henhøre
under dansk Ret og danske Domstole. Der er derhos givet Tilsagn om, at der vil
blive taget Hensyn til berettigede Ønsker fra Værnemagtens Side, for saa vidt an
gaar Tidspunktet for Afsoningen af de ved dansk Domstol idømte Straffe. - Fra
tysk Side har man imidlertid fastholdt, at Wehrmachtsgefolgs principielt henhører
under tysk Jurisdiktion, uanset om Forseelserne er begaaet i eller udenfor Tjene
sten, men naar det drejer sig om Anliggender af mindre Betydning uden militær
Interesse, vil Sagerne dog efter Bestemmelse af vedkommende Rettergangschef
(Gerichtsherr) blive 'Overladt de danske Domstole til Paadømmelse.

Der er herefter formentlig ikke stor praktisk Forskel mellem det danske og
de.t tyske Standpunkt, men den Omstændighed, at det altid beror paa vedkommende
tyske Rettergangschefs Skøn, om en Sag kan behandles efter dansk Ret, giver i
Praksis Anledning til megen Usikkerhed og kan let føre til uønskede Uoverensstem
melser mellem de tyske Myndigheder og de danske Politimestre. Justitsministeriet
maa finde det særdeles ønskeligt, at der afsluttes en Overenskomst efter de angivne,
fra dansk Side foreslåaede Retningslinier, hvorved ogsaa opnaas, at de til Wehr
machtsgefolge hørende Personer er sikrede mod, at der, naar Sagen er afgjort i
Overensstemmelse med Overenskomsten af det ene Lands Myndigheder, senere rej
ses Sag mod dem ved det andet Lands Domstole.
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I en eventuel Overenskomst bør det tillige fastslaas, hvad der forstaas ved
~Wehrmachtsgefolge«. Der synes herom at herske nogen Uklarhed, saaledes som
det fremgaar af vedlagte fra Politimesteren i Nørresundby Købstad m. v. modtagne
Sag. Efter Justitsministeriets Formening bør til ~Wehrmachtsgefolge« kun hen
regnes Personer, der er ansat direkte under Værnemagten, ikke Personer, der er
ansat under en dansk Arbejdsgiver, som ifølge Kontrakt udfører Arbejde for
Værnemagten. Det vil endvidere være ønskeligt, om de paagældende altid gøres be
kendt med, at de med Hensyn til Forseelser i Tjenesten er underkastet tysk Juris
diktion, og - saaledes som det ogsaa som Regel sker - underskriver en Erklæ
ring herom.

Om hvad der passerer i Sagen, vil man sætte Pris paa at modtage Under
retning.
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197.

Skrivelse af 2. Juli 1943 fra det tyske Gesandtskab til Udenrigsministeriet om, hvem dier
regnes for »Wehrmeehtsgefolge«, og om tyske Krigsretters Kompetence i Forhold til danske

Statsborgere dels i Almindelighed og dels m. H. to "WehrmachtsgefolgeCl.

Unter Bezugnahme auf unsere Bespreehung vom 18.-6 und Ihr Sehreiben
vom 28. Mai 1943 - P.J.I. J. Nr. 84, F.26.1.a. - gestatte ieh mir naehtstehend
noehmals eine Darstellung der Frage der Geriehtsbarkeit zu geben.

Es ist zunåchst zwisehen den danisehen Staatsbiirgern, die zum Wehrmachts
gefolge gehOren, und solehen. die in keinem direkten oder indirakten Vertragsver
håltnis zur Wehrmaeht stehen, zu unterseheiden.

Wer zum Wehrmaehtsgefolge zu rechnen ist, bestimmt § 155 Milttårstraf
gesetzbuch mit dem Erlassen des Oberbefehlshabers des Heeres vom 12.-3.-1940
(H.V.Blatt C Seite 117) und vom 1.-8.-1940 (RV.Blatt B Seite 299), der Kriegs
marine vom 9.-3.-1940 (M.V. Blatt vom 15.-3.-1940 Ziffer 159), sowie der Luftwaffe
vom 6.-5.-1940, 20.-8.-1940 und 11.-11.-1940 (L.V.Blatt Nr. 22 Ziff. 541, Nr. 38
Ziffer 1109 und Nr. 49 Ziffer 1428). Danaeh ist Angehoriger des Wehrmachts
gefolges der dånische Staatsangehdrige, der von einer deutsehen militiirischen
Dienststelle unmittelbar angestellt ist und weiter aueh der, der bei einem mit Wehr
maehtsauftriigen besehiiftigten Unternehmer tåtig ist.

Das gesammte Wehrmaehtsgefolge untersteht den deutsehen Kriegsgesetzen.
Straftaten sollen jedoeh nur dann von den deutsehen Kriegsgeriehten abgeurteilt
werden, wenn ein Bediirfnis der KriegsfUhrung dies gebietet (§ 2 Nr. 3a Kriegs
strafverfahrensordnung). Hierunter werden immer Straftaten fallen, die ausser
halb des Dienstes und ohne Zusammenhang mit ihm begangen werden und die sieh
weder gegen die Wehrmaeht, noch deren Angehorige, noch deren Bauten und
Anlagen richten.

Jeder, der ein Arbeitsverhiiltnis bei Dienststellen del' deutsehen Wehrmacht
eingeht, wird dariiber belehrt, dass er den Kriegsgesetzen unterworfen ist und hat
eine Erkliirung in deutseher und dåniseher Spraehe zu untersehreiben, woraus die
erfolgte Belehrung hervorgeht. Eine entsprechende Aufklårung arhålt aueh der mit
Wehrmachtsauftrågen beschåftigte Unternehmer, der seinerseits verpliehtet ist,
seine Arbeitnehmer zu belehren. Bei den sehon långer bei deutsehen militårischen
Dienststellen beschåftigten Dånen sind diese Erkliirungen naehgeholt worden.

Die Entscheidung iiber die Verfolgung soleher Straftaten, die von nieht zum
Wehrmaehtsgefolge gehorendøn danisehen Staatsbilrgern begangen werden, trifft 
soweit sie deutsehe Interessen berithren - der Bevollmiiehtigte des Reiehes (Erlass
OKW. vom 28.-1.-1943); aueh bei weniger schweren Vergehen gegen die deutsehen
Interessen wird die Strafverfolgung den danisehen Behdrden iiherlassen werden;
alle anderen keine deutschen Belange beriihrenden Straftaten werden von den dåni
schen Gerichten verfolgt.

Nul' dann, wenn sieh die strafbaren Handlungen unmittelbar gegen die Deut
sehe Wehrmaeht, ihre Angehdrigen und ihr Gefolge richten oder wenn sie in
Sehiffen, Hånmen und Anlagen der Wehrmaeht begangen werden, sind fUr die
Untersuehung und Aburteilung die deutsehen Wehrmaehtsgeriehte zuståndig. Der
Befehlshaber der deutsehen Truppen kann das Verfahren an den. Bevollmiiehtigten
des Reiehes zur Entseheidung iiher die weitere Strafverfolgung abgeben,; damit
erliseht die Zustiindigkeit der Wehrmachtsgeriehte. (Erlass OKW. vom 28.-1.-1943).
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Von der Moglichkeit der Abgabe an den Bevollmåchtigten des Reiches wird der
Befehlshaber der deutschen Truppen wahrscheinlich immer dann Gebrauch machen,
wenn es sich um kleinere Straftaten handelt, durch die Schaden nicht angeriehtet
worden ist.

Bei dieser Sachlage ist festzustellen, dass ein dåniseher Staatsangehoriger
des Wehrmachtsgefolges dann vor ein Kriegsgericht gestellt wird, wenn er z.B.
einen Truppenunterkunftsraurn in Brand gesteckt hat; wegen der gleichen Straftat
wird aber auch ein Dåne, der nicht zum Wehrmachtsgefolge gehort, vom Krieg
gericht abgeurteilt. Hier gehort der Fall - obwohl der Tater nicht zum Wehr
machtsgefolgø gehort - vor das Kriegsgericht, weil er sich unmittelbar gegen die
Wehrmacht richtet.

Ein Warenhausdiebstahl wird vor dem dånisehen Gericht abgeurteilt werden,
gleichgiiltig oh der Tat-er zum Wehrmachtsgefolge zu reelmen ist oder nicht. Han
delt es sich um Wehrmachtsgefolge, wird die Sache an das dånische Gericht ahge
geben, da sie an sich die Militårdienststelle, weil ausserhalb und ohne Zusammen
hang mit dem Dienst begangen, nicht interessiert. Im anderen Falle ist die Tat mit
deutschen Belangen nicht in Verbindung zu bringen.

Ieh hoffe gerne, dass nunmehr alle, die Kriegsgeriehtsbarkeit beriihrenden
Fragen, geklårt sind und bitte um Mitteilung, ob und in welcher Form den dåni
schen Zivilwåchtern fiir Handlungen, die sie in Ausiibung ihres Dienstes rechtmås
sig vornehmen, Straffreiheit zugesichert werden kann.

197 a.

Oversættelse.

Id'et jeg henviser til vor Konference af 18. Juni og til Deres Skrivelse af 28.
Maj 1943 - P. J. L J. Nr. 84, F. 26. 1. a. - tillader jeg mig i det føgende atter
engang at give en Fremstilling af Spørgsmaalet om Jurisdiktion.

Der maa først skelnes mellem de danske Statsborgere, der hører til» Wehr
machtsgefolge«, og dem, der ikke staar i noget direkte eller indirekte Kontraktsfor
hold til Værnemagten.

Hvem der skal regnes for at høre til »Wehrmachtsgefolgec , bestemmer § 155
i den militære Straffelovbog med Cirkulærerne fra den øverstbefalende over Hæren.
af 12. Marts 1940 (H. V. Blad C Side 117) og af 1. August 1940 (H. V. mad B Side
299), over Krigsmarinen af 9. Marts 1940 CM. V. Blad af 15. Marts 1940, Nr. 159),
samt over Luftvaabenet af 6. Maj 1940, 20. August 1940 og 11. November 1940 (L.
V. Blad Nr. 22, Nr. 541 - Nr. 38, Nr. 1109 - og Nr. 49, Nr. 1428). I Henhold her
til hører til »Wehrmachtsgefolge« den danske Statsborger, der er ansat direkte af en
tysk Militærmyndighed, og endvidere ogsaa den, der har Arbejde hos en med Ud
førelse af Værnemagtshverv beskæftiget Arbejdsgiver.

Hele »Wehrmachtsgefolge c er underkastet de tyske Krigslove. Strafbare
Handlinger skal dog kunne paadømmes af de tyske Krigsretter, naar Krigsførelsens
Interesser gør det paakrævet C§ 2, Nr. 3 a i Lov om Krigsstrafferetsplejen). Her
indunder vil altid falde strafbare Handlinger, som begaas uden for Tjenesten og
uden Forbind-else med den, og som hverken er rettet mod Værnemagten eller dem,
der hører til denne, eller mod dens Bygninger og Anlæg.

Enhver, der indtræder i et Arbejdsforhold hos Myndigheder under den tyske
Værnemagt, faar Besked om, at han er underkastet Krigslovene, og skal underskrive
en Erklæring paa tysk og dansk, hvoraf fremgaar, at han har faaet denne Besked.
En tilsvarende Oplysning faar ogsaa den Arbejdsgiver, der er beskæftiget med Ud
førelse af Værnemagtshverv, og han er igen forpligtet til at give sine Arbejdere
Besked hero-m. Fra de Danskere, som allerede i længere Tid har været beskæftiget
hos tyske Militærmyndigheder, har man saa senere indhentet disse Erklæringer.
93
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Afgørelsen af, om saadanne strafbare Handlinger, der begaas af danske
Statsborgere, som ikke hører til »Wehrmachtsgefolgec, skal forfølges, træffes 
for saa vidt de berører tyske Interesser - af den Befuldmægtigede for Riget (Cir
kulære fra OKW. af 28. Januar 1943); ogsaa med Hensyn til mindre alvorlige For
brydelser mod de tyske Interesser vil Strafforfølgningen blive overladt til de danske
Myndigheder; alle andre strafbare Handlinger, der ikke berører tyske Interesser,
forfølges af de danske Domstole.

Kun saafremt de strafbare Handlinger er rettet direkte mod den Tyske
Værnemagt, mod Personer, der hører til denne eller til dens »Gefolge«, eller hvis de
begaas paa Skibe, i Lokaler eller Anlæg, der hører til Værnemagten, er de tyske
Værnemagtsretter kompetente til Undersøgelsen og Paadømmelsen. Den Øverstbe
falende for de tyske Tropper kan afgive Sagen til den Befuldmægtigede for Riget til
Resolution om den yderligere Strafforfølgning; hermed ophører Værnemagtsretter
nes Kompetence (Cirkulære OKW. af 28. Januar 1943). Den Øverstbefalende for de
tyske Tropper vil sandsynligvis altid gøre Brug af Adgangen til at afgive en Sag til
den Befuldmægtigede for Riget, naar det drejer sig om mindre Forseelser, ved
hvilke der ikke er blevet anrettet Skade.

Saaledes som Sagen herefter ligger, maa det slaas fast, at en dansk Stats
borger, der hører til »Wehrmachtsgetolge«, vil blive stillet for en Krigsret, naar
ban f. Eks. har stukket Ild paa et Opholdsrum for Tropper; men for den samme
Forbrydelse vil ogsaa en Dansker, der ikke hører til »Wehrmachtsgefolge-, blive
dømt af Krigsretten. Her hører Sagen - skønt Gerningsmanden ikke hører til
»Wehrmachtsgefolgec - under Krigsretten, fordi Handlingen direkte er rettet mod
Værnemagten.

Et Butikstyveri vil blive paadømt af den danske Domstol" uanset om Ger
ningsmanden hører til »Wehrmachtsgefolgec eller ej. Drejer det sig om Wehr
machtsgefolgec, afgives Sagen til den danske Domstol, da den som saadan ikke
interesserer den militære Myndighed, fordi den er begaaet udenfor Tjenesten og
uden Forbindelse med denne. I det andet Tilfælde- kan Gerningen ikke bringes i For
bindelse med tyske Interesser.

J eg vil haabe, at der nu er skabt Klarhed om alle de Spørgsmaal, der berører
Krigsjurisdiktionen, og udbeder mig Meddelelse om, hvorvidt og i hvilken Form der
kan tilsikres danske civile Vagtmænd Straffrihed' for Handlinger, som de retmæssigt
foretager under Udøvelsen af deres Tjeneste.
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198.
/

Justitsministeriets Skrivelse af 9. August 1943 til Udenrigsministeriet med Redegørelse for
Ministeriets Stilling til Begrebet lIWehrmachtsgefolgeCl og Spørgsmaalet om de tyske Krigs
retters Kompetence overfor danske Statsborgere, der maa henregnes hertil, og overfor dan-

ske Statsborgere IAlmlndllghed.

I Skrivelse af 22. Juli 1943 (P.J.I.J. Nr. 84. F.26.1.a.) har Udenrigsmini
steriet udbedt sig en Udtalelse fra Justitsministeriet i Anledning af en fra det tyske
Riges Befuldmægtigede modtagen Skrivelse af 2. Juli 1943 angaaende de tyske
Krigsretters Kompetence i Straffesager mod danske Statsborgere.

Foranlediget heraf skal Justitsministeriet udtale:
Hvad først angaar Spørgsmaalet om Paakendelse af Straffesager overfor

danske Statsborgere, der ikke staar i noget Tjenesteforhold til den tyske Værne
magt eller til nogen, der arbejder for Værnemagten, maa Justitsministeriet prin
cipielt fastholde, at Paakendelsen udelukkende bør henhøre under de danske Dom
stole. Dette Synspunkt er gentagne Gange gjort gældende over for de tyske Myndig
heder, ligesom man har protesteret, naar de tyske Krigsretter har overtaget Sagerne
til Paadømmelse. Som det vil være Udenrigsministeriet bekendt, har man allerede
i 1940 søgt at opnaa en Overenskomst om dette Spørgsmaal, men det er ikke lyk
kedes, idet der fra tysk Side er henvist til, at Spørgsmaalet om Paakendelse maatte
afgøres fra Tilfælde til Tilfælde. Justitsministeriet ser vedblivende meget gerne en
Overenskomst indgaaet paa det foran angivne Grundlag, men da man forudser,
at tysk Tilslutning hertil vanskeligt kan opnaas, skal man henstille, at Forhand
lingerne indtil videre begrænses til at angaa Straffesager mod de til ~ Wehrmachts
gefolgec hørende danske Statsborgere.

Man har intet at indvende mod den i forannævnte Skrivelse af 2. Juli 1943
givne Redegørelse for de ifølge tysk Ret gældende Regler om ~ Wehrmachtsgefolge«.
Man finder imidlertid, at Spørgsmaalet ikke ensidigt kan afgøres paa Grundlag af
tysk Ret. Efter dansk Ret skal danske Statsborgere, der opholder sig her i Landet
og ikke som egentlige Medlemmer af den tyske Værnemagt er eksterritoriale, under
gives dansk Straffemyndighed, og der bestaar saaledes en Konflikt mellem de dan
ske og de tyske Retsregler, der bør løses ved en Overenskomst, der efter Justitsmini
steriets Formening ikke bør gaa ud paa, at de tyske Retsregler udelukkende lægges
til Grund. Man skal herved anføre, at de tyske Retsregler formentlig er gældende
for alle besatte Omraader, 'Og at det her i Landet paa Grund af Besættelsens Karak
ter maa findes rimeligt, at Paakendelsen i videst mulige Omfang overlades til de
danske Myndigheder.

Justitsministeriet maa for det første finde, at Begrebet»Wehrmachtsgefolge c

efter tysk Ret udstrækkes alt for vidt. Det bør efter Justitsministeriets Formening
begrænses til Personer, der er ansat direkte under Værnemagten, medens Personer,

. der er ansat under en dansk Arbejdsgiver, som ifølge Kontrakt udfører Arbejder
for Værnemagten, bør faldet udenfor, saaledes at eventuelle Straffesager for sidst
nævnte Gruppe bør afgøres efter samme Regler, som gælder for danske Statsbor
gere, der er uden Tilknytning til den tyske Værnemagt.

Med Hensyn til danske Statsborgere, der er ansat direkte under Værnemag
ten, finder Justitsministeriet som angivet i Skrivelse af 18. Maj 1943, at det ved en
Overenskomst bør fastslaas, at Sager vedrørende Forseelser, som de begaar under
Udførelsen af deres Tjeneste for den tyske Værnemagt, skal behandles og paadøm-
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mes af de tyske Krigsretter, medens Forseelser, som de hegaar uden Forbindelse
med deres Hverv for Værnemagten, skal henhøre under dansk Ret og dansk Dom
stol. Saafremt en saadan Overenskomst indgaas, vil det ogsaa herved være fast
slaaet, at de under den tyske Værnemagt som Civilvægtere ansatte danske Stats
borgere kun kan tiltales for en tysk Krigsret for Handlinger, som de foretager
under Tjenesten overfor Sabotører og andre Angribere. Da de paagældende Hand
linger, saalænge ingen Overenskomst er indgaaet, efter dansk Ret henhører under
dl' danske Domstole, mener man derimod ikke at kunne give noget ensidigt Tilsagn
om Straffrihed efter dansk Ret for saadanne Handlinger.

J ustitsministeriet skal iøvrigt henstille, at Spørgsmaalet optages til mundtlig
Forhandling med de tyske Myndigheder, hvorunder ogsaa de Detailspørgsmaal,
som en Overenskomst vil give Anledning til, kan behandles. Man skal herved særlig
fremhæve, at det danske Politi lægger megen Vægt paa, at det fastsættes, at de til
»Wehrmachtsgefolge« hørende Personer altid skal kunne legitimere sig ved et af
vedkommende tyske Myndigheder udfærdiget Legitimationskort med Fotografi.
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199.

Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 9. Oktober 1943 tll Præsidenterne for de kollegiale
Retter m. fl. om Afhøring af Medlemmer af den tyske Værnemagt - herunder llWehrmachts

gefolge« - som Vidner I Straffesager.

Fra vedkommende tyske Myndigheder har man modtaget Meddelelse om,
at Medlemmer af den tyske Værnemagt, derunder Marinevægtere og andre Personer
tilhørende :t Wehrmachtsgefolgec, der ønskes afhørt som Vidner ved danske Dom
stole, fremtidig kun vil give Møde paa Betingelse af, at der gives en dertil legi
timeret Repræsentant for den tyske Værnemagt Adgang til at overvære Vidne-
afhøringen, selvom denne foregaar i et ikke offentligt Retsmøde. '

Man skal derfor anmode om, at der i Tilfælde, hvor saadan Vidneførsel er
nødvendig, maa ske Tilsigelse til Vidnet gennem den stedlige tyske Kommandant.
Endvidere skal man henstille, at der i saadanne Tilfælde maa blive givet den, der
ved en af vedkommende tyske Kommandant udfærdiget Bemyndigelsesskrivelse
legitimerer sig som Repræsentant for den tyske Værnemagt, Adgang til at overvære
Afhøringen af Vidnet, ogsaa naar Retsmødet holdes for lukkede Døre.
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200.

Justitsministeriets skrivelse af 26. november 1943 til statsadvokaten for særlige anliggender.

JU STITSMINISTERIE T

København, den 26. november 1943

I skrivelse af 23. november 1943 (Joum, A. S. 19190) har hr. statsadvokaten
forespurgt, om en fra Schalhurgkorpset modtagen henvendelse om efterlysning af
John Sofort Jørgensen, der er udeblevet fra tjeneste i korpset, bør imødekommes.

Foranlediget heraf skal man anmode Dem om at meddele Schalburgkorpset,
at De ikke ser Dem i stand til at imødekomme anmodningen om efterlysning af den
pågældende.

Det tilføjes, at De indtil videre bør fortsætte som hidtil med efterlysning af
tyske desertører, når anmodning herom fremkommer fra krigsretten eller anden
kompetent tysk myndighed.

P.M.V.

Eivind Larsen.

sign. navn.
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201.

Justitsministeriets Cirkulære af 14. Januar 1944 til Rigspolitichefen. Politidirektøren I Køben
havn og Politimestrene angaaende Retningslinier for det danske Politis Beføjelser overfor
Medlemmer af den tyske Værnemagt og Personer, som staar i dennes Tjeneste.

Ved Forhandlinger mellem de danske og tyske Myndigheder*) er der den 11.
Januar 1944 truffet følgende Aftale om Retningslinier for det danske Politis Be
føjelser over for Medlemmer af den tyske Værnemagt og Personer, som staar i
dennes Tjeneste, hvilken Aftale fra og med den 20. Januar 1944 træder i Stedet for
den i Justitsministeriets Cirkulære af 8. Februar 1941 omhandlede:

I.
L Overfor en Person, der tilhører den tyske Værnemagt eller staar i dennes Tje

neste, maa det danske Politi kun skride til
foreløbig Anholdelse,

saafremt den paagældende
a) gribes eller forfølges paa fersk Gerning i Anledning af en Forbrydelse;
b) gribes eller forfølges paa fersk Gerning i Anledning af en Forseelse og ikke

legitimerer sig ved »Soldbuch« eller paa anden Maade.
2. Anholdelse maa ikke ske, naar et Medlem af den tyske Værnemagt med Officers

rang, et Medlem af Feltgendarmeriet eller en militær Vagt er eller straks kan
foranlediges til Stede.

3. I Forhold til nærværende Aftale anses:
a) Som Forbrydelser:

Mord, Manddrab,
Indbrudstyveri,
Røveri,
Brandstiftelse,
forsætlig Udsættelse af Transportmidlers Drift eller Sikkerhed for Fare,
Forbrydelser mod Kønssædeligheden under Anvendelse af Vold,
Utugt over for Børn under 14 Aar,
Spionage,
Angreb paa den tyske Værnemagts Materiel.

b) Som Forseelser:
Uagtsomt Manddrab,
simpelt Tyveri,
Hæleri,
grove Tilfælde af Fornærmelser i Gerning,
grove Tilfælde af Krænkelse af Husfreden,
grove Tilfælde af Legemsfornærmelse.

II.
1. Naar et Medlem af den tyske Værnemagt eller en i dennes Tjeneste staaende

Person paa Grund af Beruselse er fra Sans og Samling og derved udsætter den
offentlige Sikkerhed for Fare eller vækker offentlig Forargelse, er det dansko
Politi berettiget til at føre den paagældende til et tysk Tjenestested eller, naar
der ikke straks kan ske Henvendelse til et saadant, til en dansk Politistation.

2. Afsnit I Nr. 2 finder tilsvarende Anvendelse.

• ) Jfr. A. nr. 90.
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III.
1. Det danske Politi har Ret til at konstatere Personalia vedrørende et Medlem

af den tyske Værnemagt eller en i dennes Tjeneste staaende Person,

a) naar vedkommende har gjort sig skyldig i et lovstridigt Forhold,
b) naar vedkommendes Vidnesbyrd skønnes uundværligt til Opklaring af en

strafbar Handling.
2. Naar et Medlem af den tyske Værnemagt med Officersrang, et Medlem af Felt

gendarmeriet eller en militær Vagt er eller straks kan foranlediges til Stede,
skal det danske Politi paakalde deres Mellemkomst.

IV.
1. I alle Tilfælde, hvor Politiet i HenhoJd til Afsnit I-III griber ind overfor et

Medlem af den tyske Værnemagt eller en i dennes Tjeneste staaende Person,
skal dette ske paa taktfuld Maade, saaledes at Værnemagtens Anseelse ikke for
ringes, og saaledes at det navnlig saavidt muligt undgaas, at Indgrebet vækker
Opsigt.

2. Naar Politiet skrider ind overfor et Medlem af den tyske Værnemagt eller en i
dennes Tjeneste staaende Person, skal vedkommende Polititjenestemand paa den
paagældendes Forlangende forevise sit Politiskilt med Tjenestenummer; denne
Forpligtelse gælder ogsaa for uniformerede Polititjenestemænd.

:1 Fo-reløbig Anholdelse i Overensstemmelse med Afsnit I sker, saafremt det er
nødvendigt, ved Anvendelse af Magt. Det er dog under alle Omstændigheder for
budt at benytte Politistaven. Politiet maa kun i yderste Nødstilfælde, naar over
hængende Fare foreligger, gøre Brug af Vaaben, nemlig kun i saadanne Til
fælde, hvor det selv eller Trediemand udsættes for retsstridige Angreb, og hvor
der ingen andre tilstrækkelige Tvangsmidler staar til Raadighed.

4. Den anholdte skal straks overgives til nærmeste tyske Tjenestested. Det danske
Politis Transport af den anholdte maa dog ikke ske offentlig. Der maa drages
Omsorg fo-r, at Medlemmer af den tyske Værnemagt eller i dennes Tjeneste staa
ende Personer, saalænge de forvares af det danske Politi, holdes afsondret fra
andre Arrestanter.

5. Bestemmelserne under Nummer 4 kommer ogsaa til Anvendelse paa Personer,
som paa Grund af Beruselse er fra Sans og Samling, og som i Henhold til Afsnit
II er blevet ført til en dansk Politistation. De skal dog løslades, sasnart der ikke
længere er Fare for den offentlige Sikkerhed. Inden Løsladelsen skal deres Per
sonalia konstateres.

6. Konstatering af Personalia i Medfør af Afsnit III vedrørende et Medlem af den
tyske Værnemagt eller en i dennes Tjeneste staaende Person maa kunne ud
strækkes til F'Or- og Efternavn samt FeItpostnummer. Som Legitimation for
Medlemmer af den tyske Værnemagt gælder for Hærens, Flaadens og Luft
vaabenets Vedkommende det første Blad (Side 1 og 2) i vedkommendes »Sold
buch •. Som Legitimation for en i Værnemagtens Tjeneste staaende Person gæl
der kun den af et militært Tjenestested (inkl. Organisation Todt) udfærdigede
og med Fotografi forsynede Legitimation. Medlemmer af Værnemagten og de
i dennes Tjeneste staaende Personer er forpligtet til i Tilfælde, hvor de i Afsnit
I-II fastsatte Forudsætninger er til Stede, paa Politiets Forlangende at opgiv!"
deres Personalia og til Gennemsyn at forevise »Soldbuch« (Side 1 og 2) eller
den med Fotografi forsynede Legitimation. »Soldbuch« eller den med Fotografi
forsynede Legitimation skal ikke udleveres til det danske Politi.

7. Ved enhver Indskriden i Overensstemmelse med Afsnit I-III skal Politiet straks
give Meddelelse til den tyske »Standortåltester« eller Værnemagtskommandant
eller (saafremt en saadan ikke findes paa Stedet) til nærmeste tyske Tjeneste
sted. Desuden skal Politiet inden 24 Timer indgive Beretning til den Øverst-
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befalende for de tyske Tropper i Danmark. Beretningen skal omgåaende - efter
forudgaaende telefonisk Anmeldelse - skriftligt indsendes til Statsadvokaten
for særlige Anliggender, Politigaarden, København, som videresender den til
den Øverstbefalende.

V.
1. Foranstaaende Retningslinier gælder ogsaa i Forhold til civilklædte Medlemmer

af den tyske Værnemagt eller i dennes Tjeneste staaende Personer (f. Eks. Med
lemmer af Besætningen paa Skibe, der sejler under tysk Krigsflag) , saafremt
de paagældende paa fyldestgørende Maade (Afsnit IV Nr. 6) legitimerer sig som
saadanne.

2. Andre Forholdsregler fra det danske Politis Side end de i disse Retningslinier
fastsatte er ikke tilladt overfor Medlemmer af den tyske Værnemagt eller i den
nes Tjeneste staaende Personer. Undtagen herfra er dog Adgangen til at gøre
den paagældende opmærksom paa Forhold, der er stridende mod gældende
Bestemmelser.

3. De Rettigheder, som indrømmes det danske Politi overfor Medlemmer af den
tyske Værnemagt eller i dennes Tjeneste staaende Personer, gælder kun for det
egentlige Politi, derimod ikke for det saakaldtø Hjælpepoliti (d. v. s. C, B.
Betjente). Hjælpepolitiet har at afholde sig fra enhver Indskriden overfor Med
lemmer af den tyske Værnemagt eller i dennes Tjeneste staaende Personer.

4.. Det danske Politi er forpligtet til i Tilfælde af Sammenstød at yde Medlemmer
af den tyske Værnemagt eller i dennes Tjeneste staaende Personer Hjælp. Paa
den anden Side paahviler det ogsaa Medlemmer af den tyske Værnemagt paa
Forlangende at yde det danske Politi Bistand; dette gælder dog kun, hvor det
drejer sig om Forholdsregler mod andre Medlemmer af den tyske Værnemagt
eller mod Personer, der staar i dennes Tjeneste.

Idet man skal anmode d'Herrer om at instruere alle under Dem hørende
Polititjenestemænd om fremtidig nøje at følge disse Retningslinier, skal man særlig
fremhæve følgende med Hensyn til Forstaaelsen af og Gennemførelsen af den trufne
Aftale:

Aftalen omfatter, som det vil ses, foruden den tyske Værnemagts Medlemmer
(»Wehrmachtsangehdrige«) tillige Personer, som staar i fast Tjenesteforhold til
den tyske Værnemagt, og som i den Anledning af denne er udrustet med en med
Fotografi forsynet Legitimation, hvori den paagældende udtrykkeligt betegnes som
hørende til -Wehrmachtsgefolge s. Som Følge heraf har det danske Politi ogsaa for
disse sidstes Vedkommende alene de Beføjelser med Hensyn til Anholdelse og Kon
statering af Personalia, som følger af Aftalen.

ad Afsnit II. Afgørelsen af, om Indskriden kan ske, maa bero paa, om det
efter den paagældendes abnorme Handlemaade maa antages, at han er fra Sans og
Samling, og Anholdelse kan i saadanne Tilfælde ske, uanset om det først ved en
efterfølgende Undersøgelse kan konstateres, om Aarsagen hertil er Beruselse eller
f. Eks. Sindssygdom eller lignende Tilstande.

ad Afsnit IV 6. Bestemmelserne om, hvad der gælder som Legitimation for
den tyske Værnemagts Medlemmer, svarer til de hidtil gældende. De i Værnemag
tens Tjeneste værende Personer (»Wehrmachtsgefolge«) skal være forsynet med en
med Fotografi udstyret Legitimation. Fra tysk Side har man erklæret sig enig i, at
Forevisningen af »Soldhuch- eller anden Form for Legitimation i alle Tilfælde,
hvor Afkrævning af Personaliaoplysninger efter Afsnit I-III kan ske, skal fore
gaa paa en saadan Maade, at Politiet faar Lejlighed til at opnotere vedkommendes
Navn, Feltpostnummer samt for» Wehrmachtsgefolgaes Vedkommende tillige, hvilken
tysk Myndighed der har udstedt Legitimationen. Vægrer den paagældende sig ved
at forevise Legitimation paa en saadan Maade, at Nedskrivning kan ske, vil han
94
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foreløbig kunne tilbageholdes, indtil hans Personalia kan blive konstateret ved Til-
kaldelse af en tysk Officer, Feltgendarm eller militær Vagt. .

ad Afsnit IV 7. I Overensstemmelse med den for Tiden gældende Praksis vil
den foreskrevne Indberetning til den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Dan
mark kunne undlades i Tilfælde, hvor Tilbageholdelsen ved dansk Politi kun er rent
midlertidig Foranstaltning for at afvente Feltgendarmeriets eller anden tysk Myn
digheds Tilstedekomst.

ad Afsnit V 4. Efter denne Bestemmelse paahviler det Politiet som hidtil at
skride ind i Tilfælde af Sammenstød mellem Medlemmer af den tyske Værnemagt
eller i dennes Tjeneste værende Personer og danske Civilpersoner.
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202.
(A. nr. 48, bilag 22.)

Cirkulæreskrivelse af 11. marts 1944 fra statsadvokaten for særlige anliggender. (Vedrørende
behandlingen af påkørselssager, hvori O.T.-vogne er Impliceret).

STATSADVOKATEN
FOR SÆRLIGE ANLIGGENDER

Politiga.a.rden

København, den 11. Marts 1944.

Til samtlige Palitimestre.

Ved Forhandling med Wehrmacht-Intendant Dånemark er der aftalt føl
gende Retningslinier med Hensyn til Behandlingen af Paakørselssager, hvori O.T.
Vogne er impliceret:

1) Naar der er tegnet dansk Forsikring og Føreren af O.T. Vognen er dansk
Statsborger og hverken hører til den tyske Værnemagt eller Wehrmachtsge
folge, kan Sagen behandles paa sædvanlig Maade af det danske Politi, ligesom
saavel Spørgsmaalet om Straf som Erstatning kan afgøres ved dansk Domstol.

2) Sagen skal dog som hidtil fremsendes til den tyske Værnemagt (Intendant
beim Wehrm. Befehlshaber Dånemark) til Underretning.

3) De til Værnemagten eller Wehrmachtsgefolge hørende Personer skal være i
Stand til at legitimere sig efter de almindelige gældende Regler, jfr. Justits
ministeriets Cirkulære af 14. Januar 1944.

4) Med Hensyn til Undersøgelse af O.T. Vogne udtaltes fra tysk Side, at der kan
foretages Undersøgelse ved det danske Politis Foranstaltning (af danske Motor
sagkyndige), for saa vidt Sagen efter det ovenanførte (se under Punkt 1) kan
behandles ved dansk Domstol.
En Undersøgelse af Vognen fra dansk Side maa dog ikke gennemtvinges, og
hvis Føreren af Vognen protesterer imod at lade Vognen undersøge, skal Under
søgelsen derfor undlades, hvorefter der vil blive forhandlet nærmere herfra,
ligesom der ved Undersøgelsen af Motorkøretøj ubetinget maa tages Hensyn
til givne militæriske Interesser, og det maa ubetinget undgaas, at mulig-vis
Udførelsen af stærkt nødvendige Transporter bliver forsinket ved en Under
søgelse af Motorkøretøjet.

5) Iøvrigt gælder, at Tvivlsspørgsmaal blot indberettes hertil samtidig med Sagens
Fremsendelse, saaledes at nærmere Forhandling kan finde Sted herfra.
Det bemærkes, at Ordningen er gældende indtil videre.

Troels Hoff,
est,
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203.

Udenrigsministeriets skrivelse af 3. juni 1944 til en sagfører angående spørgsmålet. om en
erstatningssag mod en til llWehrmachtsgefolgecc horende dansk statsborger kan fremmes ved

dansk ret.

I Besvarelse af Hr. Landsretssagførerens Skrivelse af 16. f. M. vedrørende en
af Gaardejer mod Medhjælper , Aalborg, anlagt Erstatningssag med-
deler Udenrigsministeriet herved, at man maa være af den Formening, at Ind
stævnte i en Sag som den foreliggende er underkastet dansk Jurisdiktion, uanset
'om han af den tyske Værnemagt betragtes som værende. Wehrmachtsangehdriger
eller tilhørende •Wehrmachtsgefolgec , og at Sagen derfor skulle kunne fremmes
paa sædvanlig Maade ved dansk Ret.



21.

Sikkerhedspolitiet og spørgsmål dette vedrørende.

,
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SikkerhedspolItiets organisation.

204.

Svarskrivelse fra justitsministeriet vedrørende Københavns opdagelsespolitis afdeling D.

JUS~ITSMINISTERIET

KØbenhavn, den 2. Oktober 1946.

Den af Folketi'17Jget under 19. December 1945 nedsatte Kommission i
Henhold til G-rundlovens § 45.

I Skrivelse af 15. April 1946 har Kommissionen anmodet om at faa til
sendt alle Oplysninger om, hvornaar -Københavns Opdagelsespolitis Afdeling
Dc er 'oprettet, hvem der har ledet Afdelingen, og hvad Afdelingen har beskæf
tiget sig med under Krigen.

Foranlediget heraf skal man meddele følgende:
En særlig Afdeling indenfor Københavns Opdagelsespoliti med den Op

gave at varetage Informationstieneste bl. a. med Hensyn til yderliggaaende
politiske Partier etableredes i 1927. I Februar 1931 paalagde Justitsministeriet
P.olitikredsene udenfor København at indsende Medde:lelser om politiske Orga
nisationer og deres Medlemmer, som fandtes egnede til at supplere det i Køben
havns Politi oprettede Kartotek, til Chefen for Københavns Opdagelsespoliti.

Afdelingens Opgaver har foruden Arbejdet med Registrering af saa
danne Meddelelser og den i Forbindelse dermed staaende Informations- og
Observationstjeneste bestaaet i Kontrol med Vaaben og Sprængstoffer, Efter
forskning i Spionagesager og andre Sager angaaende Overtrædelse af Straffe
lovens Kapitler 12 og 13, samt Varetagelsen af visse Bevogtningsopgaver, alt
fOT Københavns Omraade.

Afdelingen har som en Del af Københavns Kriminalpoliti, med Politi
direktøren i København som øverste Chef, staaet under Ledelse af de skiftende
Chefer for Københavns Opdagelsespoliti, nemlig fra den 1. Juni 1926 til den
1. Oktober 1933 E. Thune Jacobsen, fra den 1. Oktober 1933 til den 1. Juni
1936 Ivan Stamm, fra den 1. Juli 1936 til den 7. Juli 1937 Mariboe, fra den
1. September 1937 til den 10. Juli 1940 Eivind Larsen og fra den 10. Juli 1940
O. Krenchel. Den umiddelbare daglige Ledelse har fra den 1. Oktober 1927 til
den 13. Februar 1939 ligget hos Kriminalassistent Andreas Hansen, fra den
1. August 1939 til den 31. December 1941 hos Politikommissær Andst og fra
den 1. Januar 1942 til den 19. September 1944 hos Politikommissær Odmar.

I Forbindelse med den ved Lov Nr. 90 af 15. Marts 1939 gennemførte
Styrkeforøgelse oprettedes et hele Landet omfattende Sikkerhedspoliti, der
skulde tilvejebringe Værn imod Foretagender og Handlinger, som kan antages
at være rettet mod Rigets Selvstændighed og den lovlige Samfundsorden samt
Gennemførelse af et effektivt Tilsyn med Fremmede og Rejsende, og hvis Opgave
altsaa for en Del faldt sammen med den, som hidtil havde været varetaget af

95
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Afdeling D. Som Følge af, at der nødvendigvis maatte hengaa nogen Tid med
Sikkerhedspolitiets Etablering, godkendte Justitsministeriet den 19. Juli 1939
samtidig med, at det bestemtes, at 8 Mand af Sikkerhedspolitiets Styrke tildeltes
Afdeling D, at den Rigspolitichefen underlagte Del af Sikkerhedspolitiet i Tiden
indtil den 1. September 194.0 begrænsede sin Virksomhed til Landet uden-

. for København, saaledes at Afdeling D ved Københavns Opdagelsespoliti
i det nævnte Tidsrum bevaredes og varetog de Sikkerhedspolitiet paalagte Op
gaver i København imod, at der overlodes Afdelingen de nævnte 8 Mand. Det
udtaltes derhos, at det vilde paahvile Afdelingen til Sikkerhedspolitiets under
Rigspolitichefen henhørende Efterretningscentral at afgive alle Oplysninger af
Betydning, som de forskelJige Afdelinger under Københavns Politi maatte komme
i Besiddelse af.

Ved den tyske Besættelse af Danmark den 9. April 1940 var Spørgsmaalet
om Sikkerhedspolitiets Organisation og Virkemaade, derunder navnlig ogsaa
dets Forhold til Københavns Politi, endnu ikke afklaret. Et af Justitsminister
Unmack Larsen med Henblik herpaa' nedsat Udvalg havde afholdt 2 Møder den
1. April og den 8. April 1940, og nyt Møde var berammet til den 15. April 1940.
Som Følge af den ved Besættelsen ændrede Situation bortfaldt alle yderligere
Forhandlinger om Emnet, og Sikkerhedspolitiet og Afdeling D's Virksomhed
fortsattes sideløbende efter de hidtidige Linier ogsaa efter den 1. September 1940.

Som Følge af Besættelsen bortfaldt dug straks en væsentlig Del af Af
deling D's og Sikkerhedspolitiets Opgaver, i første Række Arbejdet med
Spionagesager. De øvrige Opgaver varetoges fortsat af Afdeling D, derunder
ogsaa Informationstjenesten vedrørende yderliggaaende Partier, der dog ind
stilledes den 29. August 1943.

I Efteraaret 1943 oprettedes dog paany en »Informationsatdeling« med
den Opgaye at samle og registrere Oplysninger om landsfo:rræderisk Virk
somhed. Denne Afdeling bestod indtil 19. September 1944.

Den Internering, der den 22. Juni 1941 fandt Sted af Kommunister,
skete efter de fra tysk Side stillede Direktiver, idet man ved disses Udførelse
tildels maatte støtte sig til de i Afdeling D beroende Oplysninger. Gennem
førelsen af Loven om Forbud mod kommunistiske Foreninger og mod kom
munistisk Virksomhed blev overdraget Statsadvokaten for særlige Anliggen
der, der i Forvejen var udpeget som Forbindelsesled til Tyskerne, for saa vidt
angik de Omraader, paa hvilke der efter de straks efter Besættelsen trufne
Aftaler skulde finde Samarbejde Sted mellem dansk Politi og tysk Militær,
navnlig angaaende Spionage, Sabotage og »Zersetzung«. Ved Gennemførelsen
af de Statsadvokaten for særlige Anliggender paalagte Opgaver havde Stats
advokaten til sin Raadighed dels særligt til Afdelingen knyttet Personale, ud
laant fra Københavns Politi, dels Politikredsens Mandskab, herunder navn
lig det af Sikkerhedsp-olitiet udstationerede Personale, og for Københavns Ved
kommende Personale fra Københavns Opdagelsespoliti, navnlig fra Afdeling
D, saaledes at dette Personale i disse Henseender handlede paa Statsadvo
katen for særlige Anliggenders og ikke paa Chefen for Københavns Politis
Opdagelsespolitis Ansvar.

A. L. Elmquist

Erik Vetli.
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Politiets Indhentning af oplysninger hos postvæsenet om abonnenter på llArbeJderbladetl1
DL fl. blade. Politiets telefonaflytninger DL v.

205.

Svarskrivelse fra Rigspolitichef Thune Jacobsen.

Paa hvilken Foranledning indhentede Politiet i Ejteraaret 1940 hos Post
væsenet Oplysninger om, hvem der var Abonnenter paa »Arbeiderbladei«, "Plane og
flere Blade, som Politiet ansaa [or k011l1munistiskeP

Jeg kan her henvise til hoslagte Oplysninger, som er tilstillet mig fra Justits
ministeriet, hvorefter Anmodningen til Politiet om at indhente de omhandlede Op
lysninger hos Postvæsenet udgik den 23. September 1939, saaledes at en eventuel
Henvendelse i Efteraaret 1940 kun kan have drejet sig om en Anmodning om
il. jour-Føring i Henhold til Instruksen af 1939.

Jeg skal tilføje, at der den 20. Januar 1940 tilgik Justitsministeriet skriftlig
Meddelelse fra Sikkerhedspolitiet om den tilPolitiet den 23. September 1939 udgaa-
ede Anmodning. .

Hellerup, den 25. November 1946.

E. Thune Jacobsen.
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Bilag.

Ad Sp. 3 i Kommissionens Skrivelse af 3. Oktober 1946 (Spørgsmaal 3 i Kommis
sionens Skrivelse af 24. Oktober 1946):

Sp. 3. Paa hvilken Foranledning indhentede Politiet i Efteraaret 1940 hos
Postvæsenet Oplysninger om, hvem der var Abonnenter paa »Arbejderbladetc ,
»Plan.e og flere Blade, som Politiet ansaa for kommunistiske?

Den 20. November 1939 anmodede Sikkerhedspolitiet i en af Rigspolitichefen
underskreven Skrivelse som et Led i Sikkerhedspolitiets Undersøgelser om, at der
ved diskret Forhandling med Postmestrene maatte blive søgt fremskaffet
a. en Fortegnelse over samtlige Abonnenter i alle under Politikredsen hørende

Postdistrikter paa følgende Blade og Tidsskrifter :

AARHUS EKKO
ARBEJDERBLADET
FÆDRELANDET
NATIONALSOCIALISTEN
KAMPTEGNET
STORMEN
STORMFANEN

ARBEIDEREN

DEN SVENSKE
KOMMUNISTISK TIDSSKRIFT
NY DAG
STORMKLOCKAN
SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN

DAS SCHWARZE KORPS
DER STDRMER
DIE DEUTSCHE REVOLUTION
INFORMATIONSDIENST,

b. og saa vidt muligt en Fortegnelse over de tidligere Abonnenter paa de for
nævnte Blade, som siden 15. August 1939 har afbestilt Abonnement.

Det blev i Skrivelsen betonet, at det vilde være meget vigtigt at faa den
sidstnævnte Liste over tidligere Abonnenter paa de omhandlede Blade i Hænde.

Man mente nemlig imellem de Personer, der paa Grund af den nylig eta
blerede Forstaaelse mellem Tyskland og Sovjet-Rusland havde opsagt deres Abon
nement paa de yderliggaaende Partiers Blade, at kunne finde Folk, der kunde give
Opl~ninger om disse Partier, som vilde være af Værdi for det nydannede Sikker
hedspoliti.

I Skrivelsen anmodede man ogsaa om, at Genparter af de paagældende
Lister, der skulde forblive i Politikredsene, maatte blive holdt å jour.

Hvis der i Efteraaret 1940 har været rettet Henvendelser til Postvæsenet som
'nævnt, maa det have været i Henhold til denne Instruks fra 1939 med Henblik paa
den nævnte å jour-Føring. Efter Besættelsen er der ikke givet nogen saadan
Instruktion.
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206.

Svarskrivelse fra fhv. Justitsminister Harald Petersen.

København, den 14. Juli 1945.

Til Den af Folketinget under 15. Juni 1945 nedsatte Kommission i
Henhold til Grundlovens § 45.

I Skrivelse af 12. Juli 1945 har Kommissionen forespurgt:
1) Med hvilken Motivering og efter hvis Ordre lod Rigspolitichefen i E]ter

aaret 1940 indhente Oplysninger paa Landets Postkontorer om, hvem der var
Abonnenter paa »Arbejderbiadet«, »Plom« og lignende Aviser og Tidsskrifter, og
Oplysninger om, hvem der i de sidste 20 Aar havde været Stillere paa kommunisti
ske Opstillingslister til Folketings-, Landstings- og Kommunevalg?

J eg skal i den Anledning oplyse, at jeg ikke før nu er blevet bekendt med,
at saadanne Oplysninger har været indhentet af Rigspolitichefen. Det er følgelig
ikke sket efter min Ordre eller Opfordring, og Rigspolitichefens Motiv til af egen
Drift at indhente disse Oplysninger er mig aldeles ubekendt.
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207.

Svarskrivelse fra Rigspolitichef Thune Jacobsen vedrørende Oplysninger
om Dansk Samling.

Er fhv. Justitsminister Thune Jacobsen bekendt med, at der i Foraaret 1943
efter Folketingsvalget er paalagt Politiet at fremskaffe Oplysninger om, hvem der
har 'været opstzl1et som Kandidater for Dansk Samling og har været Stillere for
disse tillige med Oplysninger om vedkommendes Personalia og ligeledes tilsvarende
Oplysniuger i Forbindelse med Kommune- og Amtsraadsvalg?

Med hvilken Begrundelse har Politiet søgt disse Oplysninger i Betragtning
af, at de paagældende Personers Navne i al Fald delvis findes i Indenriqsministeriei?

Er disse Oplysninger blevet tilintetgj01't, for at de ikke skulde falde i Tysker
nes Hænder?

(Som bekendt omfattede Razziaen den 15. Juni 1944 imod Dansk Samling
netop disse Kategorier).

Der er ikke fra Justitsministeriet givet Politiet noget Paalæg som nævnt, og
efter hvad man fra Justitsministeriet har oplyst mig om, har hverken Sikkerheds
politiet eller Københavns Politi givet saadannø Oplysninger. Sikkerhedspolitiet havde
i øvrigt kun meget faa og offentlig bekendte Oplysninger om Dansk Samling. Disse'
Oplysninger stod urørt indtil den 19. September 1944.

E. Thune Jacobsen.
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208.

RI GS P O LITI CHEFEN
Politigaarden.
Københa.vn.

+ Bilag.

Til den af Folketinget under 19. December 1945 nedsatte Kommission
i Henhold til Grundlovens § 45, Ohristiansborg, K.

Under 23. Januar 1947 har Kommissionen anmodet om skriftligt at
maatte blive underettet om

1) med hvilken Begrundelse den under Rigspolitichefembedet direkte
sorterende Sikkerhedspolitiafdeling i April 1943 anmodede Politimestrene om
at skaffe Oplysninger til Registraturen om Kandidater og Stillere for Dansk
Samling ved de da fornylig afholdte Valg til Folketinget, til Valgmandsvalgene
og til de forestaaende kommunale og Amtsraadsvalg samt om

2) hvorvidt der indløb Oplysninger desangaaende, og i bekræftende
Fald om

3) disse senere blev tilintetgjort, for at de ikke skulde falde i Tyskernes
Hænder, i hvilken Forbindelse Kommissionen peger paa, at Razziaen den
15. Juni 1944 imod Dansk Samling netop omfattede disse Grupper.

I den Anledning skal jeg meddele:
ad 1) at der i en under 29. April 1943 herfra til Politimestrene i Aal

borg, Aarhus, Kolding, Esbjerg, Aabenraa, Haderslev, Tønder, Toftlund, Graa
sten, Sønderborg, Odense og Helsingør fremsendt Skrivelse, hvoraf Genpart
vedlægges, blev anmodet om Tilvejebringelse af Oplysninger for D.N.S.A .P.'s og
Dansk Samlings Vedkommende. Der fandtes at være - omend langt fra lige
stor - Interesse i at faa Oplysninger om begge Partier, og da det af Hensyn
til D.N.S.A.P.'s ideologiske Tilknytning til Besættelsesmagten skønnedes be
tænkeligt alene at begære de nævnte Oplysninger tilvejebragt for dette Partis
Vedkommende, medens det skønnedes gennemførligt, naar der i samme Skri
velse søgtes tilsvarende Oplysninger vedrørende et andet Parti, som ogsaa stod
udenfor Samarbejdet de 5 Partier imellem, og hvis politiske Kurs i Offentlig
hedens 0jne endnu var noget uafklaret, formuleredes Anmodningen som sket.

De øvrige politiske Rørelser var saa smaa og betydningsløse, at de var
uden nævneværdig Interesse.

Jeg skal i denne Forbindelse bemærke, at de foretagne Skridt - i Lig
hed med tidligere Virksomhed - skyldtes 0nskeligheden af at tilvejebringe en
bedre Informationstjeneste og en mere effektiv Overvaagning end den hidtidige,
og Aarsagen hertil var de politisk urolige Forhold i Europa. Ved Lov af
15. Marts 1939 bevilgedes iøvrigt en Udvidelse .af Kriminalpolitiet bl. a. med
dette Formaal.

J eg skal herved tilføje, at der ved fornævnte Foranstaltning herfra blev
indsamlet et meget omfattende Materiale vedrørende D.N.S.A.P og dettes Med
lemmer.

ad 2) Saavidt det nu kan ses og erindres, blev de begærte Oplysninger
indhentet i Størstedelen af de nævnte Politikredse omend ikke uden Forsin
kelser, da man enkelte Steder, f. Eks. i Aarhus, først lokalt vilde afvente Inden
rigsministeriets - senere telefonisk til Stiftamtmanden givne - Bemyndigelse
til at udlevere de ønskede Oplysninger.
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ad 3) De fremskaffede hertil indløbne Oplysninger og Registreringerne
paa Grundlag af disse blev ikke senere tilintetgjort og maa derfor antages ved
Tyskernes pludselige Aktion den 19. September 1944 at være faldet i disses
Hænder sammen med de øvrige her beroende Oplysninger.

Paa den anden Side skal det siges, at de indløbne Oplysninger ikke har
været videregivet herfra, hverken før eller efter Razziaen den 15. Juni 1944,
og det er min faste Overbevisning, at der ej heller før den 19. September 1944
ved Indiskretioner eller paa anden Maade er tilgaaet Besættelsesmagten nogen
Underretning om det tilvejebragte Materiale, der iøvrigt fuldtud for Kandi
daternes Vedkommende og delvis - i Forbindelse med Valgpropagandaen 
for Stillernes og Anbefalernes Vedkommende gennem Pressen og i Løbesedler
dengang bragtes til Offentlighedens Kundskab.

Begtrup-Hansen.
cst,
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Bilag.

Fortroligt.

RI G S P OLITI CHEFEN

29. April 1943.

Til Politimesteren i Aalborg, Aarhus, Kolding, Esbjerg, Aabenraa, Ha
derslev, Tønder, Toftlund, Graasten, Sønderborg, Odense, Helsingør.

Til Brug for herværende Registratur skal jeg anmode om, at der under
Iagttagelse af den største Diskretion maa blive søgt Oplysninger om, hvem der
indenfor Omraadet ved de for nylig foretagne Valg til Folketinget og til Valg
mandsvalgene har været opstillet som Kandidater for D.N.S .A.P. og Dansk
Samling samt Stillere for disse.

Ved Sagens Tilbagesendeise bedes udfærdiget Rapporter for hvert Parti
og hver Politikreds for sig med registraturmæssige Oplysninger om fulde Per
sonalia, samt hvad der iøvrigt maatte være Politiet bekendt om de paagældende,
forsaavidt der ikke tidligere er sket Indberetning herom.

De samme Oplysninger ønskes for Kandidater til de forestaaende kom
munale og Amtsraads-Valg.

96
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209.

Justitsministeriets Svar paa Spørgsmaalet om Telefonaflytning.

J U STITSMINI STE RIET

København, den 4. November 1946.

Den af Folketinget under 19. December 194-5 nedsatte Kommission i Henhold
til Grundlovens § 45. -

I Skrivelse af 3. Oktober 1946 har Kommissionen anmodet om' Justits
ministeriets Besvarelse af 'følgende Spørgsmaal:

1. Har det danske Politi i B sættelsestiden aflyttet danske Statsborgeres
Telefoner uden Retskendelser? I bekræftende Fald med hvilken Begrundelse og
med hvilke Formaal for øje?

2. Kan Justitsministeriet oplyse Eksempler paa, at der i Besættelses
tiden er afsagt Retskendelse for Aflytning af danske Statsborgeres Telefoner?

Foranlediget heraf skal man meddele følgende:
1. . Det danske Politi har ikke i Besættelsestiden aflyttet danske Stats

borgeres Telefoner uden Retskendelser.
.Der har under Krigen af Udenrigsministeriet og Ministeriet for offent

lige Arbejders Telegrafcensur været etableret Aflytning af Telefonsamtaler over
Hovedledningerne, og Notaterne om disse Aflytninger har i de Tilfælde, hvor
de skønnedes af særlig Interesse, været stillet til Raadighed for Justitsvæsenet.

2. Der er under Besættelsen ligesom under normale Forhold i talrige
Tilfælde afsagt Retskendelse for Aflytning af danske Statsborgeres Telefoner,
bl. a. af Krisepolitiet og indtil 29. August 1943 ogsaa i politiske Sager, navnlig
med Henblik paa Eftersøgning af eftersøgte Personer.

A. L. Elmquist.
Chr. Ludvigsen,

fg.
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210.
JUSTIT SMINISTE RIET

København, den 11. Juni 1947.
+ 6 Bilag.

Den af Folketinget under 19. December 1945 nedsatte Kommission
i Henhold til Grundlovens § 45.

I Skrivelse af 25. Januar 1947 har Kommissionen meddelt, at det for
Kommissionen er oplyst, at nuværende Folketingsmand Robert Stærmoses
Telefon (Støvring Nr. 3) er blevet aflyttet i Dagene før Folketingsvalget 1943
og Tiden derefter, og anmodet om Oplysning om, med hvilken Begrundelse
dette er sket, og hvorledes den Dommerkendelse lød, i Følge hvilken det lod
sig gøre, samt hvortil eventuelle Notater er blevet anvendt, og om man har
draget Omsorg for at sikre dem mod at falde i Tyskernes Hænder.

Foranlediget heraf og under Henvisning til Kommissionens Skrivelse af
21. Maj 1947, hvori der anmodes om Fremsendelse nu af det Materiale til
Besvarelse af Spørgsmaalet, Justitsministeriet er i Besiddelse af, uanset om
dette maatte være tilstrækkeligt til en fyldestgørende Besvarelse, skal man
meddele følgende:

Det fremgaar ikke af Akter i Justitsministeriet, at Folketingsmand Stær
moses Telefon har været aflyttet, ligesom dette heller ikke ved Forespørgsel til
Politiet bar kunnet bestyrkes. Da man imidlertid ikke paa dette Grundlag fandt
med Sikkerhed at kunne besvare Forespørgslen derhen, at saadan Aflytning
ikke bar fundet Sted, tilskrev man den 31. Januar 1947 Generaldirektøren for
Post- og Telegrafvæsenet og Jydsk Telefon-Aktieselskab som vedlagte Gen
part viser.

Som Svar herpaa har man modtaget den i Afskrift vedlagte Skrivelse
af 19. Februar 1947 fra Jydsk Telefon-Aktieselskab samt den ligeledes i Af
skrift vedlagte Skrivelse af 12. Marts 1947 fra Generaldirektøren for Post- og
Telegrafvæsenet. Af disse Skrivelser fremgaar det, at der ikke er foretaget Af
lytning af Folketingsmand Stærmoses Telefon efter Retskendelse, hvorimod
Aflytning efter det oplyste synes at have fundet Sted som et Led i den af
Udenrigsministeriet og Ministeriet for offentlige Arbejders Telegrafcensur eta
blerede Aflytning af Telefonsamtaler over Hovedledningerne, der er omtalt i
Justitsministeriets Skrivelse af 4. November 1946 til Kommissionen.

Det fremgaar af det af Fru Karin Lyager givne Notat, der er vedlagt
Generaldirektoratets Skrivelse som Bilag, at Aflytning fandt Sted efter de af
Censurudvalget givne Retningslinier. I det ligeledes som Bilag vedlagte »Me
morandum« underskrevet A. C. anføres det, at de Numre, der aflyttedes, dels
er opgivet Censuren af Politiet og Udenrigsministeriet, dels fundet af Censuren
selv under Censurarbejdet.

Justitsministeriet ser sig ikke uden en mere indgaaende Undersøgelse i
Stand til at udtale sig om, hvorvidt og i bekræftende Fald hvilke Polititjene
stemænd der har deltaget i Forhandlinger om den af Censuren foranstaltede
Aflytning af Telefonsamtaler, eller senere rettet Henvendelse til Censuren om
Inddragelse af yderligere Telefoner under Aflytningen. Justitsministeriet er
vidende om, at Aflytning ved Censurens Foranstaltning har fundet Sted, bl. a.
af en Række Telefonsamtaler ført af nazistiske Ledere, ligesom iøvrigt af Sam
taler ført af Personer i det tyske Gesandtskab, og at Notater angaaende disse
Samtaler kom Politiet i Hænde. Justitsministeriet har derimod intet Kendskab
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til, om Folketingsmand Stærmoses Telefon har været inddraget under Aflyt
ningen, eller til hvornaar og paa hvis Foranledning det eventuelt er sket.
Man kan ikke udelukke den Mulighed, at der af en Politimyndighed kan være
rettet Henvendelse til Censuren om at maatte blive gjort bekendt med Notater
vedrørende Aflytninger af Støvring Nr. 3. Om det har været Tilfældet, vil kun
kunne konstateres ved en nærmere - sandsynligvis meget omfattende 
Undersøgelse.

Saafremt en saadan Undersøgelse ønskes iværksat af Justitsministeriet,
beder man sig underrettet derom.

Det tilføjes, at Departementschefen i Ministeriet for offentlige Arbejder
under Haanden har oplyst, at daværende Minister Gunnar Larsen modtog
daglige skriftlige Rapporter om Aflytningerne. Disse Rapporter blev opbevaret
af Ministerens personlige Sekretær Lademann, der ikke er Statstjenestemand,
men dengang var og formentlig er ansat i F. L. Smidth. Rapporterne blev
sammen med Gunnar Larsens øvrige Papirer fjernet af Sekretær Lademann
umiddelbart før 29. August 1943. Departementschef Palle Christensen har
iøvrigt henvist til, at der i Udenrigsministeriets Pressebureau muligvis vil
kunne findes Arkivalia vedrørende Sagen.

A. L. Elmquist.
Erik vau.
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Bilag 1.

GENPART

JUSTITSMINISTERIET

KØbenhavn, den 31. Januar 1947.

Generaldirektøren for Post- og Telegrafvæsenet.

I Anledning af en Forespørgsel fra den af Folketinget under 19. De
cember 1945 nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45 skal man
anmode Hr. Generaldirektøren: om at ville foranledige foretaget en Under
søgelse til Konstatering af, hvorvidt der i Foraaret 1943, specielt Tiden forud
for og efter Folketingsvalget 1943, har fundet Aflytning Sted af den hos Folke
tingsmand Robert Stærmose installerede Telefon (Støvring- Nr. 3).

Saafremt dette maatte være Tilfældet, skal man saa vidt muligt bede
oplyst, paa hvilket Grundlag og i hvilken Periode samt p a hvis Foranledning
Aflytningen har fundet Sted . Det bedes ogsaa oplyst, saafremt der inden for
den nævnte Periode maatte være foretaget Notering af de Telefonnumre, med
hvilke der er ført Samtaler over Støvring Nr. 3, og i bekræftende Fald, paa
hvilken Foranledning det er sket.

Det tilføjes, at man samtidig hermed har anmodet Jydsk Telefon-Aktie
selskab om for sit Omraade at søge tilvejebragt de nævnte Oplysninger.

A. L. Elmquist.
Erik Vetli.
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Bilag 2.

AFSKRIFT

MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDER
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet.

København V" den 12. Marts 1947.
Journ. Nr. IV. Nr. 1159.

Til Justitsministeriet.

Tele/ona/lytning.
Skrivelse af 31. 1. 47, 6. K. 1947 Nr. 204, Brev Nr. 973.

Under Henvisning til Justitsministeriets ovennævnte Skrivelse skal man
herved meddele, at der ved en nøje Gennemgang af Generaldirektoratets Kor
respondancejournaler og Arkiv ikke er fundet nogen Korrespondance ved
rørende Aflytning af Telefon Støvring Nr . 3 under Besættelsen.

Saafremt en saadan Aflytning skulde have fundet Sted for Rigssamtaler
- d. v. s. Samtaler med Øerne eller med Steder i Jylland, hvis Afstand fra
Støvring Central overstiger 130 km - til eller fra nævnte Telefon, vil den
være blevet foretaget af Telegraf- og Telefoncensuren. For lokale Samtaler og
Samtaler over kortere Afstande end 130 km kan en eventuel Aflytning kun
være foretaget af Jydsk Telefon-Aktieselskab. Telegraf- og Telefoncensuren
henhørte ikke under Post- og Telegrafvæsenet, men under et af Udenrigsmini
steriet og Ministeriet for offentlige Arbejder nedsat særligt Censurudvalg, der
bestod af nu afdøde Kontorchef i Generaldirektoratet M. J. C. Gredsted og
daværende Chef for Udenrigsministeriets Pressebureau, Kontorchef K. L Eske
lund. Efter at Ministrenes Funktion ophørte den 29. August 1943, overgik
Telegraf- og Telefoncensuren til Departementschefen i Ministeriet for offent
lige Arbejder. Efter den tyske Værnemagts Kapitulation ophæ.vedes denne In
stitution, og der oprettedes ~Udlandskontrollen for Post, Telegraf Og" Telefon»,
underlagt Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet. Udlandskontrollen
overtog efter Telegraf- og Telefoncensuren en Del Arkivalia. Ved en nøje Gen
nemgang af disse er der heller ikke forefundet Dokumentation eller Oplysninger
om, at en Telefonaflytning som den omhandlede har fundet Sted, men fra
Lederen af Udlandskontrollen har man modtaget vedlagte Erklæring med 2
Bilag. Endvidere fremsendes Afskrift af Skrivelser af 22. og 28. Juni 1944
fra Lederen af Telegrafcensuren til Rigstelefonkontoret om Tilbagesendeise af
Materiale vedrørende Telefonaflytningen samt Afskrift af 2 Skrivelser fra
Rigstelefonkontoret af 23. og 29. s. M., med hvilken dette Materiale tilbage
sendtes til Telegrafcensuren.

K. J. Jensen.
K . Lomholdt.
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Underbilag A.

AFSKRIFT

GENERALDIREKTORATET FOR POST- OG TELEGRAFVÆSENET
4de Ekspeditionskontor.

Den 7. Marta 1947.

Det fra Telegraf- og Telefoncensuren overtagne Arkivmateriale er gennem
set; endvidere er fra Politiadvokat Henning Christensen, 6. Undersøgelseskammer,
modtaget en Del Arkivalia tilbage, som i sin Tid var rekvireret, vistnok til Benyt
telse under Sagen mod Kontorchef Gredsted og Hr. Carstens. Ogsaa dette Arkiv
materiale er gennemgaaet.

Det har ikke kunnet konstateres ved Gennemsyn af Arkivalierne, at der har
fundet Aflytning Sted af Folketingsmand Stærmoses Telefon Støvring 3, men det
er af Fru Lyager, der er tjenstgørende i Udlandspostkontrollen og i sin Tid var
ansat i Telefonaflytningen, meddelt, at hun kan erindre det paagældende Telefon
nummer; hun tilføjer, at alle politiske Partier paa det paagældende Tidspunkt (Beg.
af 1943) blev aflyttet. Hun kan naturligvis ikke udtale sig om, paa hvis Foranled
ning Ordren om Aflytning af disse Telefoner blev givet.

Et Fingerpeg kan maaske gives i vedlagte Memorandum af 2. Januar 1943,
betegnet Indenlandske Aflytning og signeret A. C. (Carstens) og udfærdiget af Cen
surledelsen, der bestod af Kontorchef Eskelund, Kontorchef Gredsted og Hr. Car
stens. Hvem Memorandumet er rettet til, kan ikke ses; mon ikke det er til
Udenrigsministeriet?

En stor Del af Telegraf- og Telefoncensurens Arkivalier er uden Tvivl til
intetgjort. Efter Sigende skal Kontorchef Gredsted have deponeret visse Arkivalier
hos sin Sagfører, Højesteretssagfører Bondo Svane; dette har jeg dog ikke forsøgt
at faa bekræftet.

Det er formentlig ikke udelukket, at de ønskede Oplysninger kan forefindes
i Rigstelefonkontorets Arkiv.

Udlandskontrollen for Post, Telegraf og Telefon, den 21. Februar 1947.

(sign.) Kromann.
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UnderbIlag B.

AFSKRIFT

GENERALDIREKTORATET FOR POST- OG TELEGRAFVÆSENET
4de Ekspeditionskontor.

Den 7. Marts 1947.

I Forbindelse med det af Postinspektør Kromann af 21. Februar 1947 afgivne
Memorandum skal jeg angaaende Aflytning af politiske Samtaler i 1943 efter bedste
Overbevisning oplyse, at jeg, der paa daværende Tidspunkt gjorde Tjeneste i Tele
fonaflytningen, erindrer Telefonnumret Støvring 3, Folketingsmand Robert Stær
mose, ligesom jeg blandt andre til Stadighed erindrer mig følgende:

Burgaarde 13 x Frk. Sehested,
Hesselager 55 Hofjægermester Jørgen Sehested,
Ulstrup 12 Gaardejer Knud Bach,
Bandholm 2 Grev Fr. Knuth,
Varnæs 12 Dr. Frits Clausen.

Disse Nr. erindres specielt paa Grund af Nummerets faa Cifre.
Selve Telefonaflytningen fandt Sted efter ganske bestemte af Censurudvalget

givne Retningslinier.
Paa Rigstelefonen og i Telefoncensuren fandtes enslydende Lister over Tele

fonnumre paa Personer, hvis Samtaler ønskedes aflyttet, deriblandt samtlige poli
tiske Partiers Kontorer, Rigsdagen (C. 6600), de fremtrædende Politikeres private
Telefonnumre, samtlige D.N.S.A.P.'s Afdelingskontorer over hele Landet, alle Sam
taler, der førtes over Lyngby Radio, etc.

N.E.S.A.'s direkte Ledning til Sverige blev ligeledes aflyttet (denne Aflytning
fandt dog ikke Sted over Rigstelefonen, men gik i Telefoncensuren ind paa en
direkte Ledning, der var indkoblet i Fordelingsbordet).

Naar der paa Rigstelefonen skulde udføres en Samtale til eller fra et af
de paagældende Numre, blev Telefoncensuren adviseret, Samtalens Hoved (Adressat
og Rekvirent) blev dikteret til den paagældende Ekspedient, som derefter meldte klar
og stillede ind paa Aflytning.

Samtalerne skulde refereres saa udførligt som vel muligt.
Foruden disse direkte Aflytninger blev der fra Kl. 7-22 foretaget de saa

kaldte Strækningsaflytninger. Fra et Krydsfelt i selve Aflytningen blev samtlige
indenlandske Linier hver Morgen stillet op til 8 Aflytningspladser. Saafremt Ekspe
dienterne ikke var optaget af at aflytte eller nedskrive de saakaldte Særreferater,
var det deres Pligt til Stadighed at holde sig inde paa disse Linier og følge Sam
talernes Gang samt give et kort Resume af disse Samtaler. Paa denne Maade kom
de ofte ind paa Samtaler, som efter Direktiverne havde Interesse at faa Adressat
og Rekvirent paa, og Ekspedienten eller dennes Sidemand ringede da til det paagæl
dende Bord paa Rigstelefonen og bad om disse Oplysninger.

Alle Møder og Generalforsamlinger, alt hvad der tangerede Sortbørshandel
og Udsmugling, Skibes Position, militære Forhold, Sabotager, etc. skulde refereres
udførligt.

I denne Forbindelse tillader jeg mig fortroligt at gøre opmærksom paa, at
man saavel fra de Overordnedes Side som blandt Personalet indbyrdes saavidt
muligt sørgede for kun at anbringe Folk med »den rette- Indstilling paa disse
Pladser. Paa dette Tidspunkt var Personalets Antal steget ganske overordentligt,
og der var naturligvis ogsaa kommet mindre heldige Elementer ind.

Teknisk var det umuligt for Tyskerne at gaa ind paa Indlandsaflytningen,
og fra Ledelsens Side er det altid - paa Forespørgsel fra Personalet - meddelt,
at Tyskerne ikke modtog Rapporter om denne Aflytning.

(sign.) Karin Lyager.
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Underbilag C.

AFSKRIFT

GENERALDIREKTORATET FOR POST- OG TELEGRAFVÆSENET
4de Ekspeditionskontor.

Den 7. Mart8 1947.

KØbenhavn, den 2. Januar 1943.

Indenlandske Aflytning.

I Øjeblikket aflyttes en hel Del forskellige Numre, der fordeler sig jævnt
over hele Landet. Disse Numre, der dels er opgivet til Censuren af Politiet og
Udenrigsministeriet, dels fundet af Censuren selv under Censurarbejdet, omfatter
- som en Følge af den hidtidige politiske Udvikling - foruden de politiske Par
tiers Hovedkontorer hovedsagelig national-socialistiske Organisationer og Personer.
Som Følge heraf bliver Aflytningsresultatet meget ensidigt, og under de nu ændrede
politiske Forhold formentlig ogsaa ret betydningsløst, idet National-Socialisterne
nu næppe frembyder nogen Fare for Statens og Nationens Sikkerhed, der sna.rere
trues fra helt andre Kredse.

Censurledelsen henstiller derfor til Overvejelse, om det ikke vilde være nyt
tigt og ønskeligt, OID( Aflytningen udstrækkes til ogsaa at omfatte de regerings
fjendtlige Kredse, der for Tiden arbejder saa ihærdigt, medens Aflytningen af Na
tional-Socialisterne indskrænkes til, hvad der maatte skønnes nyttigt. Politiet vil
sikkert kunne forsyne Censuren med Telefonnumrene paa de Institutioner og Per
soner, det skønnes formaalstjenligt at aflytte.

Som det er nu, er Resultatet af Censurens Arbejdet ret betydningsløst.
Strækningsaflytningen opretholdes paa samme Maade og i samme Omfang

som hidtil.
AC.

97
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UnderbIlag D.

AFSKRIFT

GENERALDIREKTORATET FOR POST- OG TELEGRAFVÆSENET
4de Ekspeditionskontor.

Den 7. Mar/8 1947.

LEDEREN AF
TELEGRAF CENSUREN

Løvstræde 1.

KØbenhavn, 22. Juni 1944.
J. Nr. 304.

Til
Rigstelejonkontoret.

Man anmoder Rigstelefonkontoret om at tilbagesende det Materiale ved
rørende Aflytning, som ikke benyttes.

/

(sign.) Gredsted.

LEDEREN AF
TELEGRAFCENSUREN

Løvstræde 1.

København, 28. Juni 1944.
J. Nr. 308.

Til
Riystelejonkontoret.

Man skal herved anmode Rigstelefonkontoret om at fremskaffe omtalte
Breve og Lister vedrørende den indenlandske Aflytning fra Provinskontorerne.

(sign.) Gredsted.
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UnderbIlag E.

AFSKRIFT

GENERALDIREKTORATET FOR POST- OG TELEGRAFVÆSENET
4de Ekspeditionskontor.

Den 7. Marta 1947.

23. Juni 19#.
Rtf. 277.

Under Henvisning til Skrivelse fra Lederen af Telegrafcensuren af 22.
ds. - J. Nr. 304 - tilbagesendes hermed Materiale vedrørende Aflytning, der
ikke længere benyttes.

29. Juni 1944.

Telegrafkontoret i
Aarhus, Fredericia, Odense.
Postkontoret i
Aabenraa, Aalborg, Assens, Esbjerg, Faaborg, Frederikshavn, Grenaa,

Haderslev, Helsingør, Herning, Hillerød, Hjørring, Hobro, Holbæk, Holstebro,
Horsens, Kalundborg, Kolding, Korsør, Ma:l:ibo, Middelfart, Nakskov, Nyborg,
Nykøbing R, Næstved, Randers, Ringkøbing, Ringsted, Roskilde, Rudkøbing,
Rønne. Silkeborg, Skagen, Skive, Slagelse, Stege, Struer, Svendborg, Thisted,
Tranebjerg, Tønder, Varde, Vejle, Viborg.

Da Telegrafcensuren ønsker alt Materiale (Skrivelser, Lister m. v.) ved
rørende den indenlandske Aflytning af Telefonnumre returneret, skal Rigs
telefonkontoret anmode Kontoret om at indsende dette Materiale hertil.

(sign.) Kofoed.

Materiale fra Kontorerne modtaget.
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Bilag 3.

AFSKRIF'l'

JYDSK TELEFON-AKTIESELSKAB
Hovedkontoret.

Aarhus, den 19. Februar 1947.
J. Nr. 3131/47

Justitsministeriet,
Slotshalmsgaae 4, København K.

Under Henvisning til det høje Ministeriums Skrivelse af 31. f. M., Brev
Nr. 974, Journ. 6.K. 1947 Nr. 204, skal vi efter en i Sagens Anledning foretaget
Undersøgelse tillade os at meddele, at der ikke Selskabet bekendt har fundet
nogen Aflytning Sted af den hos Folketingsmand Robert Stærmose installerede
Telefon, Støvring Nr. 3.

Vi undlader imidlertid ikke at tilføje, at en Del af Ledningen er trukket
som Luftledning, og at det ikke kan anses for udelukket, at der paa denne
Strækning kan være etableret Aflytning uden Medvirken af Selskabets Per
sonale.

Ærbødigst

Jydsk Telefon-Aktieselskab,

Paul Draminsky.
J. V. Rasmussen.

P. V. C.

Erik Vedi.
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211.
JUSTITSMINISTERIET

København, den 3. juni 1949.

Den af folketinget 'Under 8. januar 1948 nedsatte kommission i he-nhold
til grundlovens § 45.

I skrivelse af 4. november 1946 besvarede justitsministeriet på grundlag af
indhentede oplysninger en forespørgsel om, hvorvidt det danske politi i besættelses
tiden havde aflyttet danske statsborgeres telefoner uden retskendelser, benægtende,
idet man henledte opmærksomheden på den af udenrigsministeriet og ministeriet
for offentlige arbejders telegrafcensur under krigen etablerede aflytning af telefon
samtaler og på, at referat af disse aflytninger, hvor de skønnedes af særlig inter
esse, havde været stillet til rådighed for justitsvæsenet. I anledning af en forespørg
sel fra kommissionen vedrørende aflytning af folketingsmand Robert Stærmoses
telefon (Støvring nr. 3) har justitsministeriet i skrivelse af 11. juni 1947 i forbin
delse med redegørelsen for de derom tilvejebragte oplysninger omtalt, at det i et
med skrivelsen fremsendt memorandum anføres, at de telefonnumre, der aflyttedes
på censurudvalgets foranledning, delvis var opgivet censuren af politiet. I justits
ministeriets nævnte skrivelse hedder det endvidere, at man ikke kan udelukke den
mulighed, at der af en politimyndighed kan have været rettet henvendelse til cen
suren om at måtte blive gjort bekendt med notater vedrørende aflytninger af Støv
ring nr. 3.

I skrivelse af 7. januar 1949 har kommissionen nu under henvisning til, at
fhv. telegrafbestyrer Carstens, der var leder af telegrafcensuren, i en samtale den
26. februar 1941 har meddelt kontorchef Eskelund, at telefonaflytning dengang fo
retoges efter en af sikkerhedspolitiet leveret, nylig revideret liste, forespurgt, om
sikkerhedspolitiet, før denne liste afleveredes til telegrafcensuren, havde sikret sig
fornøden retskendelse.

Justitsministeriet har derefter anmodet om en udtalelse fra rigspolitichefen,
der blev gjort bekendt med det foreliggende referat af den ovennævnte samtale,
udenrigsministeriets skrivelse af 1. marts 1941, den i denne skrivelse omhandlede
fortegnelse og en rapport af 18. oktober 1945, til hvilken fhv. telegrafbestyrer
Carstens har afgivet forklaring.

Ved tilbagesendeisen af sagen har rigspolitichefen den 23. februar 1949 ud
talt følgende:

»Tilbagesendes til justitsministeriet, idet jeg skal oplyse, at der hverken var
indhentet eller var søgt indhentet retskendelse, forinden sikkerhedspolitiet i efter
året 1939 afgav den fornævnte liste til censuren.

Såvidt det erindres, blev de pågældende aflytninger påbegyndt på statstele
fonens initiativ. Det skete i hvert fald ikke på politiets foranledning.

Da aflytningerne alligevel fandt sted, og der ligesåvel kunne lyttes på tele
foner, hvorfra der eventuelt kunne tilvejebringes oplysninger af nogen interesse for
politiet, som lyttes ganske tilfældigt, blev der fra sikkerhedspolitiet afgivet en liste
over de telefoner, som politiet på den givne anledning kunne ønske aflyttet.

Langt den største del af de på nævnte liste anførte var nazister eller nazi
stisk inficerede personer.

Spørgsmålet om retskendelse har i denne forbindelse aldrig været rejst fra
statstelefonens side. Tværtimod blev det af kontorchef Gredsted fremhævet, at stats
telefonerne ikke var underkastet de for koncessionerede telefonselskaber givne mi
nisterielle bestemmelser.

Om de nærmere omstændigheder ved den i det vedlagte referat af møde i
udenrigsministeriets pressebureau den 26. februar 1941 anførte revision af listen
m. v., hvorved enkelte numre udgik, har det for så vidt angår politiet ikke nu
været muligt herfra at tilvejebringe nærmere oplysninger. I '
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Efter fornævnte referat og den blandt bilagene værende afskrift af uden
rigsministeriets pressebureaus skrivelse til kontorchef Gredsted af 1. marts 1941
synes listens supplering med forskellige politiske partier imidlertid ikke at være
sket på politiets initiativ.

Med hensyn til den af fhv. telegrafbestyrer Carstens den 18. oktober 1945
til rapport afgivne forklaring med hensyn til aflytning af Pflug-Hartungs telefon
skal jeg oplyse, at den antagelig må bero på en erindringsforskydning. Pflug-Har
tung blev allerede anholdt her i landet i november 1938. Han blev dømt for spio
nage i januar 1939 og var derefter strafafsoner, indtil han efter besættelsen den
9. april 1940 blev løsladt efter den tyske besættelsesmagts ordre.

Da Carstens efter egen forklaring først blev ansat ved telegrafcensuren i ef
teråret 1939, ses der således ikke i hans tjenestetid at have været nogen anledning
for politiet til at ønske Pflug-Hartungs telefon aflyttet.

For de aflytninger af Pflug-Hartungs telefon, der fandt sted før hans anhol
delse, var der tilvejebragt retskendelse.

Jeg skal tilføje, at politimester Kjalke og politiinspektør Hoff på anledning
har oplyst, at der for så vidt angår den tid, i hvilken de var statsadvokater for sær
lige anliggender, ikke for dette tjenesteområdes vedkommende erindres at have været
begæret nogle aflytninger foretaget uden forud indhentet retskendelse. e

Departementschef Eivind Larsen har over for ministeriet udtalt sig på samme
måde, for så vidt angår det tidsrum, i hvilket han ledede det nævnte statsadvokatur.

Justitsministeriet kan i det hele henholde sig til det således oplyste, men fin
der dog anledning til at bemærke - som allerede tidligere sket -, at det, uanset
at de nævnte statsadvokater for særlige anliggender ikke erindrer sådanne tilfælde,
ikke kan udelukkes, at en politimyndighed, eventuelt også statsadvokaturen for sær
lige anliggender, undtagelsesvis kan have benyttet den fremgangsmåde at anmode
censuren om at måtte blive gjort bekendt med referater af samtaler ·med et bestemt
angivet telefonnummer, enten således at man samtidig tilvejebragte retskendelse for
aflytning, eller uden at retskendelse på noget tidspunkt er afsagt.

I hvert fald i et enkelt tilfælde .synes denne fremgangsmåde at have været
be.nyttet; herpå tyder en af »Land og Folke den 28. marts 1947 offentliggjort fra de
fra politiet fjernede akter angivelig hidrørende- uunderskrevet genpart af en skri
velse af 8. november 1941, i hvilken kontorchef Gredsted, generaldirektoratet
for post- og telegrafvæsenet, anmodes om at inddrage en bestemt telefon i
Frederikshavn, der indehavedes af moderen til den for kommunistisk virksom
hed eftersøgte Thomas ChI'. Pedersen, under de telefoner, der aflyttedes. Jydsk Tele
fon-Aktieselskab har ganske vist på forespørgsel oplyst, at der ikke i selskabets ar
kiv foreligger oplysning om, at den nævnte telefon skulle have været aflyttet på det
anførte tidspunkt eller senere, og generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet
har meddelt, at der ved en nøje gennemgang af dets korrespondance, journaler og
arkiv ikke er fundet nogen korrespondance vedrørende aflytning af telefon i den
nærmeste tid efter 8. november 1941, men generaldirektoratet har samtidig bemær
ket, at det, da censurmaterialet, der beroede hos telegrafcensuren, er tilintetgjort,
på nærværende tidspunkt ikke er muligt på udtømmende måde at besvare spørgs
mål vedrørende aflytning af rigssamtaler og samtaler til og fra udlandet under be
sættelsen.

Af Københavns byret er der den 19. november 1941 afsagt kendelse om be
slaglæggelse af post til indehaversken af den omhandlede telefon. Man tør herefter
gå ud fra, at politiet også ville have kunnet opnå retskendelse for aflytning af tele
fonen, men som nævnt er der mulighed for, at der i dette tilfælde er sket en afvi
gelse fra den iøvrigt fulgte fremgangsmåde.

Busch-jensen,

Erik Vetli.
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212.

Skrivelse af 24. marts 1947 fra Karen Krogh Nielsen.

K. KROGH NIELSEN

24. Marts 194'1.

Jeg har dags dato sendt justitsministeren følgende brev:
Til

Justitsministeren.

Da jeg i »Land og Folke for 19. og 21. marts ser, at politiet gennem over et
aar har interesseret sig for mine telefonsamtaler og postforsendelser, tillader jeg
mig herved at spørge med hvilken ret.

Politiets skæbnesvangre interesse for kommunister kan maaske være for
staaelig; men deres interesse for min person forekommer mig mærkelig. T 13 aar
har jeg været medlem af socialdemokratiet og har aldrig haft tilknytning til nogen
forening med det aabne eller hemmelige formaal at omstyrte samfundet med volde
lige midler.

Før besættelsen lejede jeg sammen med fru Klara Jensen en lejlighed paa
Vesterbrogade. Jeg var saa naiv at tro, vi levede i et demokratisk samfund, hvor
politiets opgave var at beskytte borgerne, ikke at samle materiale til brug for frem
mede voldsmænd. Nu indser jeg, at jeg burde have spurgt: Har De paa noget
tidspunkt i Deres liv haft forbindelse med et medlem af det kommunistiske parti,
eller har Deres bror engang i fjor købt Arbejderbladet paa hjørnet af Stefansgade?

Det risler mig koldt ned ad ryggen, naar jeg tænker paa, at en uforsigtig
bemærkning i min telefon, en udtælelse i et privat brev kunde have medført, at jeg
var kommet til at drage mit sidste suk i en tysk koncentrationslejr, og at [eg selv
var fuldkommen uvidende om den fare, jeg svævede i.

At jeg ved flere byretskendelser blev gjort til en retsløs person, og at det
danske politi samvittighedsfuldt samlede materiale imod mig, gør ikke sagen bedre.
J eg forstaar lidt af den angst, tyske antinazister har følt, og som gjorde, at de selv
paa tomandshaand kun meget forsigtig tog afstand fra tyskernes forbrydelser.

Om fru Klara Jensens politiske overbevisning ved jeg intet med sikkerhed.
Visse ting tydede dog paa, at hun ikke var ortodoks kommunist. Derimod har hun
engang fortalt mig, at hun engang under en sygdomsperiode havde plejet Thomas
Petersens frue, og at denne sendte bud efter hende, naar hun var faldet sammen
af uro for sin mand og politiets besøg hos hende. Personlig kender jeg ikke familien.

Af »Land og Folkes artikler fremgaar det ikke, hvorlænge jeg er blevet holdt
under opsigt. Det er af stor betydning for mig at faa oplyst, hvornaar denne inter
esse for min person har bestaaet, og om den maaske stadigvæk er til stede.

De maa tilgive mig, at den sidste tids afsløringer af politiets virksomhed
har gjort mig mistænksom.

T radioen vendte De, Hr. Justitsminister, Dem med harme mod den tanke,
at Danmark skulde blive en politistat, 'og jeg henvender mig derfor trygt til Dem
og beder Dem undersøge, om jeg stadigvæk tilhører den del af befolkningen, politiet
finder det nødvendig at holde øje med af frygt for, at jeg en skønne dag vil tage
magten i landet med uparlamentariske midler.

Hvad politiet ved deres snaven maatte erfare om mine meninger, skal jeg
til enhver tid tage ansvaret for; men jeg kan ikke forsvare, at mine venner og paa
rørende udsætter sig for nogen risiko i en kommende krig ved at pleje omgang
med en saakældt »statsfarlig« person. At være ganske uskyldig er, som man ser,
ikke nogen garanti mod efterstræbelser.
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Naar mit bekendtskab med en pereon, der engang har plejet en kommunists
syge kone, kan Iaa saa ubehagelige konsekvenser, hvad kan det saa ikke føre til, at
der paa min arbejdsplads er et medlem af det kommunistiske parti, og at en af
mine veninders mænd stemte paa liste K ved sidste valg. J eg maa hellere fortælle
det, som det er, saa sparer politiet tid ved ikke selv at være nødt til at finde ud
af det.

Frederikssundsvej 177 O.

Brønshøj, 23. Marts 1947.
Bella 862 (tidligere Eva 5607J.

Karen Krogh Nielsen.

Kopi af dette brev er sendt til den parlamentariske kommission og mit partis
formand, Hans Hedtoft.
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Louis von Kohl.

214.

Svarskrivelse fra fhv. Justitsminister Thune Jacobsen.

Hoilken nænnel'e Forbindelse har De haft med den tyske Agent
'Von Kohl, hvorfor optog De denne Forbindelse og paa hvilken Maade
udviklede den sig?

Der foreligger for mig intet om, at Louis von Kohl kan betegnes som tysk
Agent, hverken da han i Sommeren Hl39 tilknyttedes den til Rigspolitiet henlagte
Sikkerhedstjeneste eller efter hvad jeg senere har erfaret om ham.

Da Rigspolitiloven af 1. April 1938 traadte i Kraft, var Forholdet det, som
jeg under et tidligere Møde har omtalt, at Loven kun var et Fundament, hvorpaa
Rigspolitiet kunde opbygges. Paa Lovens Affattelse havde jeg kun haft ubetydelig
Indflydelse, idet Loven alene skulde fuldbyrde en økonomisk Sammenslutning af
det kommunale og det statslige Politi, men ikke tog Standpunkt til mange af de
Opgaver, der i ovrigt maate paahvile en Centralledelse. I en urolig og farlig Tid
stod jeg nu over for at skulle ordne et Enhedspolitis Forhold. En af de Opgaver, der
først laa for, var en Sammensmeltning af Københavns Politis og Statspolitiets Regi
straturer, Efter besværlige Forhandlinger bestemte man i Justitsministeriet, at
Københavns Politis Registratur blev lagt ind under Rigspolitichefen. Registraturen
kaldtes fra nu af Rigsregistraturen. Tiden har vist, at denne Ordning var den
helt rigtige, idet den har virket til hele Politiets Tilfredshed. En anden Opgave,
endnu vanskeligere at løse, var Spørgsmaalet om den tekniske Afdeling, som var
knyttet til Københavns Opdagelsespoliti. Fra Politidirektørens Side gjordes gæl
dende, at den tekniske Afdeling burde udvides til at omfatte hele Landet, men burde
ligge under Politidirektøren. Ogsaa dette Spørgsrnaal blev løst derhen af Mini
steriet, at den tekniske Afdeling lagdes ind under Rigspolitichefembedet, og senere
lod jeg oprette forskellige Distriktsafdelinger i Landet, der er underlagt Centralen
i København. Ogsaa denne Ordning er rigtig og nu godtaget. Imidlertid var man
allerede i 1938 klar over, at der var Fare for en Krig, og jeg ansaa det derfor for
nødvendigt, at der ogsaa blev skabt en Centralledelse for Politiet under Rigspoliti
chefen til Bekæmpelse af Spionage og anden statsfarlig Virksomhed. Københavns
Opdagelsespoliti havde fra gammel Tid haft en speciel Afdeling, der havde varetaget
disse Opgaver i København, og da Spørgsmaalet fra min Side rejstes om at samle
et Efterretningsvæsen under Rigspolitichefen, vakte det i Københavns Opdagelses
politi megen Misnøje. Forhandlingerne om dette Spørgsmaal varede længe, men
en Udvidelse af Kriminalpolitiet med Henblik paa denne Opgaves Løsning blev
lovfæstet, og der blev oprettet en Stilling som Politiinspektør hos Rigspolitichefen.
Dennes Opgave skulde være at lede og. organisere disse specielle politimæssige Funk
tioner. Dette skete i Foraaret 1939. Man havde allerede fra Justitsministeriet over
draget Rigspolitichefembedet denne Opgave, da Politidirektøren til J ustitsministe
ren den 23. Oktober 1939 fremsendte et Memorandum med forskellige Oplysninger
om Louis von Kohl, der i Sommeren 1939 var blevet' knyttet til Rigspolitichefens
Efterretningsvæsen, hvor han var blevet beskæftiget ved Informationstjenesten. De
Oplysninger, som dengang blev givet til Ministeriet, skulde mistænkeliggøre von
KohI. De gennemgik dels hans Personalia og tidligere Virksomhed, dels hans sene
ste Forhold, fremsatte ingen direkte Sigtelse mod hans nationale Paalidelighed, men
hetonede dels hans Tyskvenlighed under forrige Krig, dels hans inden Ansættelsen
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ved Sikkerhedstjenesten daarlige økonomiske Stilling. I Memorandumet, der inde
holdt mange Fejl og Misforstaaelser, var det i øvrigt overset, at von Kohl efter
Nazistyrets Fremkomst var traadt i Modsætning til det. Jeg maatte opfatte Memo
randumets Fremsendelse til Ministeriet som et Led i Københavns Politis Bekæm
pelse af Efterretningsvæsenets Organisation, og det kom ogsaa til at virke saaledes
idet den deraf udviklede Korrespondance førte ,til, at Justitsministeren ikke ønsked~
at sætte et Sikkerhedspoliti under Rigspolitichefens Ledelse i Gang, men dimitterede
saavel nuværende Kriminaldommer Strøhech, del' var Leder af Rigspolitichefens
Efterretningsvæsen, som Louis von Kohl. Der blev derefter optaget nye orien
terende Forhandlinger om en Organisation af Sikkerhedspolitiet, men allerede efter
to Møder - det sidste blev afholdt den 8. April 1940 - kom den tyske Besættelse
af Danmark, og Forhandlingerne blev da ikke videreført.

Naar man under Spørgsmaal a) har spurgt, om der var advaret mod den
paagældende, sigtes formentlig til dette Memorandum af 23. Oktober 1939 fra Kø
benhavns Opdagelsespoliti, som Justitsministeriet den 10. November samme Aar
tilstillede mig til Udtalelse, altsaa lang Tid efter von Kohl s Antagelse. Spørgsmaalet
under a) mener jeg saaledes at kunne besvare benægtende.

Naar von Kohl blev knyttet til Efterretningsvæsenets Informationstjeneste,
var det efter Forhandling med daværende Justitsminister Steincke, der havde sat
sig ind i von Kohls Forhold bl. a. gennem en indgaaende Beretning, som von Kohl
havde afgivet om sine personlige Forhold, og Samtaler, som Ministeren havde ført
med ham. Paa dette Grundlag opfordrede Steincke mig til at benytte ham inden for
Sikkerhedstjenesten. Personlig havde jeg haft indgaaende Samtaler med von Kohl
og fik derigennem et stærkt Indtryk af, at han havde et oprigtigt Ønske om at virke
til Gavn for sit Land, og at han sad inde med en rig Erfaring om tyske Forhold,
der netop nu kunde være os til Gavn under de truende Udsigter for Verdensfreden.
- J eg maa maaske tilføje, at det er vanskeligt inden for et Sikkerhedspoliti at finde
egnede Medarbejdere. Der kræves her baade Verdenserfaring og højt Intellekt. Stille
Kontorchefstyper er ikke velegnede til denne ganske særegne Opgave. I øvrigt kendte
jeg von Kohl fra tidligere Tid, idet han en Del Aar havde været gift med en Ung
domsbekendt af mig, Gerda Johansen, Datter af Maleren Viggo Johansen, og jeg
havde gennem hende kun erfaret godt om ham, til Trods for at de paa det Tids
punkt var skilt.

von Kohl havde ikke noget med Sikkerhedspolitiets daglige Arbejde at gøre
og havde ikke Adgang til at se Rapporter og andre Dokumenter. De lokale Politi
mestre førte de rejste Sager, saaledes at von Kohl heller ikke havde Mulighed for at
kende disse. I Virkeligheden naaede han ikke at blive sat rigtig i Arbejde, idet de sta
dige Kompetancestridigheder og Diskussionen om Sikkerhedspolitiets Arbejdsom
raade og Stilling i det hele taget virkede hemmende paa Afdelingens Udbygning og
Arbejdsindsats. von Kohl fik -til Opgave at foretage et Par Rejser i Jylland, paa den
ene ledsaget af en Kriminalbetjent. Der blev aflagt udførlig Rapport herom, og saa
vidt jeg erindrer, blev Resultatet af hans Rejse til Sønderjylland forelagt Justits
ministeriet. Men Politiinspektør Strøbech naaede ikke at faa organiseret den Side af
Arbejdet, som det oprindelig var Hensigten at bruge von Kohl til, nemlig at faa
gode og vederhæftige civile Personer rundt omkring i Landet, som alene arbejdede
for Sagens Skyld, til at give Meddelelser til Efterretningsvæsenet. von Kohl arbej
dede i nær Kontakt med Politiinspektør Strøbech, og denne vil kunne give For
klaring om dette Samarbejde. Han nærede oprindelig nogen Skepsis over for

, Brugen af von Kohl, uden at han dog i mindste Maade havde betvivlet hans natio
nale Paalidelighed, men efterhaanden som han lærte von Kohl nærmere at kende,
blev han klar over, at det var en klog og forudseende Foranstaltning at sikre sig
von Kohls Medarbejderskab. Det er maaske naturligt, at en vis Nerv~sitet har gre
bet Justitsminister Unmack Larsen gennem det Memorandum, han fik fra Køben
havns Politi og at han derfor mente, at Samarbejdet med von Kohl maatte afbry
des. Men jeg maa lægge megen Vægt paa, at Justitsminister Steincke, der gennem
mange Aar havde været Minister, og som man vel næppe vil benægte va! klart
skuende, nøje inde i Politiets Forhold og i Besiddelse af stor Ver~enserfarmg, v.ar
gaaet ind for hans Antagelse i Efterretningstjenesten. Fra den TId von Kohl VIr
kede i Sikkerhedspolitiet, er der da heller ikke oplyst noget som helst, som kunde
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indicere, at han ikke loyalt varetog danske Interesser. von Kohl blev ikke senere
genantaget, men da han pludselig blev bragt ud af Sikkerhedspolitiet - paa Grund
af en Aktion, som formentlig tjente andre Formaal -, mente man det rigtigst, at
man skaffede ham en anden Ansættelse under Politiet, og i Skrivelse af 16. Oktober
1940 blev det meddelt mig, at Justitsministeren, nu Harald Petersen, intet havde
imod, at von Kohl mod et maanedligt Honorar af 300 Kr. antoges til Behandling
af Spørgsmaalet om fremtidig Udsendelse af Aarsberetninger fra Politikredsene.

Hellerup, den 1. November 1946.

E. Thune Jacobsen.
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215.

JU STITSMINISTERIET

KØben1lavn, den 13. September 1946.

Under Henvisning til den mellem Formanden for den af Folketinget ned
satte parlamentariske Kommission og Departementschef Eivind Larsen trufne
Aftale fremsendes hoslagt*) de i Justitsministeriet beroende Akter vedrørende
Louis von Kohl.

Deres ærbødige

Chl". Ludvtgsen.

Hr. Bureauchef E. Olsen,
Rigsdagens Bureau, Christiansborg, K.

*) ikke optrykt.
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216.

Udskrift af dombogen for Københavns byrets 24. afdeling.

År 1949, den 24. marts, blev i sag nr. 6011948, anklagemyndigheden mod
tiltalte Louis Henry Kohl, afsagt sålydende dom:

Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales
Louis Henry Kohl ifølge 2. ekstrordinære statsadvokats anklageskrift af 5. august
1947, således som dette er ændret ved tilførsel til retsbogen, til at lide straf efter IGV

bekendtgørelse nr. 368 af 6. juli 1946 § 16, stk. 1, nr. 2, ved
1. i foråret 1941 efter opfordring af den tyske presseattache Meissner at have for

fattet bogen -Lænkerne brydes«, der med tysk finansiel støtte udkom på Fre
derik E. Petersens forlag, og i hvilken der propaganderedes kraftigt for tyske
og nazistiske synspunkter,

2. omkring 1. april 1941 ligeledes efter opfordring af Meissner samt af tyskeren
Benemann at have overtaget ledelsen af pressebureauet »Presse-Informatin c,

hvilken virksomhed han fortsatte med til kapitulationen, uagtet han var klar
over, at nævnte pressebureau, der forsynede danske blade med artikler og cli
cheer fra tyske dagblade, arbejdede i den tyske propagandas tjeneste, hvilket
også fremgik af, at det modtog et fast månedligt tilskud på cirka 6000 kroner
gennem det yske gesandtskab uden om Danmarks Nationalbank,

3. fra midten af maj til cirka 1. juli 1943 i forståelse med dr. Best at have ar
bejdet som redaktør ved »Fædrelandet«, i hvilket han tillige i forskellige artikler
propaganderede for tyske og nazistiske synspunkter, således i artiklerne »Fra
Compiegne til Versailles« den 25. juni og 29. juni 1940 og i artiklen »Har en
dansk Nationalsocialisme Eksistensberettigelse?« den 7. november 1940.

Tiltalte er født den 14. december 1882 i København og ikke fundet tidligere
straffet.

Tiltalte har under sagen påstået sig frifundet for samtlige de af tiltalen om
fattede forhold.

Tiltalte har om sine personlige forhold nærmere forklaret, at han som barn
gik i tysk skole og tog studentereksamen på St.. Andreas kollegiet, hvorved han
opnåede et mere dybtgående kendskab til og forståelse af tysk åndsliv og kultur end
almindeligt her i landet. Efter studentereksamen begyndte tiltalte at studere filo
logi og indisk sprogkultur samt påbegyndte en uddannelse på kunstakademiet,
In ad han imidlertid opgav efter sit giftermål, hvor han i stedet begyndte at over
sætte blandt andet tyske bøger, hvad der førte til, at han i 1915 under en presse
debat, hvor han indrømmede at have tyske sympatier, blev stemplet som tyskvenlig.

Før den første verdenskrig havde tiltalte endvidere påbegyndt udgivelsen af
rt tidsskrift» Vor Tid«, ligesom han i nogen tid havde været direktør for et biograf
teater.

Efter den første verdenskrigs ophør blev det vanskeligt for tiltalte at klare
sig herhjemme, blandt andet blev han i et blad påny betegnet som tyskvenlig, an
givelig alene fordi han i en årrække havde importeret papir fra Tyskland blandt
andet til den danske presse, hvorfor han flyttede til Tyskland, hvor han opnåede
ansættelse som leder af et herværende firmas tyske filial.
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I Tyskland blev tiltalte derpå seriers opsøgt af en norsk professor, der for
talte, at en del professorer havde besluttet sig til at undersøge krigsskyldsspørgs
målet og samtidig opfordrede tiltalte til fra tysk side at deltage heri, hvad tiltalte
indvilgede i, men ret hurtigt opdagede han, at dette alligevel ikke lod sig gennemføre.

Tiltalte, der imidlertid hurtigt var blevet klar over, at det for Europas skyld
ikke kunne nytte, at der efter freden stadig stod to fjendtlige parter over for hin
anden, satte sig derfor i forbindelse med et medlem af den engelske mission i Tysk
land, over for hvem han gav udtryk for, at det var nødvendigt, at Tyskland og Eng
land påny genoptog de indbyrdes diplomatiske forbindelser, og efter forskellige for
handlinger blev tiltalte derpå opfordret til i sagens interesse at rejse til London,
hvilket dog atter blev opgivet, da Tyskerne nu selv ønskede at overtage den videre
behandling af denne sag. Efter derpå at have deltaget i forskellige økonomiske for
handlinger med englænderne samt i behandlingen af forskellige spørgsmål af poli
tisk karakter trak tiltalte sig imidlertid tilbage fra al politik og koncentrerede sig
alene om ledelsen af sin forretning, idet han dog tillige opnåede ansættelse som
universitetsdocent i Berlin. - Det er rigtigt, at tiltalte yderligere i 1929 henvendte
sig i den engelske ambassade i Berlin for at fremsætte forskellige forslag til ord
ningen af indiske forhold, og at han herunder af englænderne blev ansat som tysk
agent, hvad der imidlertid alene skyldtes, at han talte dårligt engelsk, og den per
son, han forhandlede med, dårligt tysk.

Under sin docenttid i Berlin holdt tiltalte en række forelæsninger om danske
forhold og danske personer, ligesom han i 1936 udgaven bog herom alene med det
formål i Tyskland at udbrede kendskab til danske forhold. Det er rigtigt, at tiltalte
endvidere i 1935 udgaven bog •Wortbruch von Versaillesc og afsluttede denne
med nogle hyldestord til Hitler. Bogen byggede dog alene på ikke-tyske kilder, og
det var alene, fordi det var nødvendigt for overhovedet at få bogen udgivet, at til
talte sluttede den som sket. Tiltalte var i det hele taget under sit ophold i Tyskland
ven med en kreds af personer, der var modstandere af nazismen, og hvoraf flere
senere er blevet henrettet eller straffet.

Da magtovertagelsen fandt sted i Tyskland, var tiltalte ved at skrive en ver
denshistorie. Efter at være censureret blev bogen imidlertid forbudt, blandt an
det fordi man ikke kunne tolerere tiltaltes syn på racernæssige og religiøse pro
blemer. Da der endvidere blev nægtet tiltalte tilladelse til at holde en officiel fest
tale, ligesom det blev ham forbudt at udgive forskellige påtænkte skrifter, rejste
tiltalte i 1938 tilbage her til landet. Før afrejsen havde tiltalte talt med en tysk
bekendt i det tyske udenrigsministerium, der havde talt om, at det kunne blive van
skeligt for Danmark, der ikke havde nogen traktat med Tyskland, eftersom Tysk
land nu havde annulleret Versaillestraktaten, og da tiltalte var kommet hjem til
Danmark, gik han derfor til statsminister Stauning, over for hvem han gav udtryk
for, at det kunne hænde, at Tyskland ikke ville anerkende den dansk-tyske grænse.
Tiltalte blev af denne henvist til dr. Munch, der imidlertid ville vente, da der skulle
være valg i Danmark. Tiltalte talte derpå atter med den tyske embedsmand, der nu
meddelte ham, at man først ville have reguleret de andre grænser, før man begyndte
at interessere sig for grænsen til Danmark.

Tiltalte skrev derefter i 1939 et memorandum indeholdende en advarsel til
Danmark om, at det kunne forventes, at Tyskland nærede aggressive hensigter over
for Danmark, samt udtalelser om, hvorledes man i så fald skulle forholde sig. Spe- '
cielt frarådedes aktiv modstand og anbefaledes, at man straks på skrømt skulle give
efter, for derefter efterhånden at organisere en aktiv modstandsbevægelse. Dette
værk blev af tiltalte sendt til ledende danske politikere, Stauning, Munck, Steincke,
Hassing Jørgensen o~ Scavenius, og der blev som følge heraf skabt en vis interesse
om tiltaltes person.

Tiltalte har videre forklaret, at han derpå i 1939 før krigen førte en del
forhandlinger med Stauning om, at det kunne blive nødvendigt at udvide regerin
gens basis, blandt andet ved at opdrage ungdommen i national og politisk ret
ning. Under disse samtaler kom man tillige ind på .spørgsmålet om 'Oprettelsen af
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el sikkerhedspoliti her i landet, i hvilken forbindelse tiltalte videre har oplyst, at
han gennem sin første hustru, fra hvem han blev skilt i 1918, var kommet i for
bindeise med Thune Jacobsen, hvem han skulle bringe en hilsen fra hustruen. De
kom til at tale om nazismen, og blandt andet talte de om Himmler. De havde flere
samtaler, og en dag sagde Thune Jacobsen, at han havde fået det indtryk, at til
talte kunne bruges i politiet. Tiltalte mente først, det var en venlighed, men blev
dog snart klar over, at det var alvor. Tiltalte hjalp derefter Thune Jacobsen på for
skellig måde. Han havde således en samtale med Renthe-Fink i anledning af, at
nogle ungnazister forsøgte at skabe uroligheder i Sønderjylland ved grundlovsaf
stemningen, og opnåede, at Renthe-Fink gav ordre til, at disse skulle bringes til
bage til Tyskland.

Da Thune Jacobsen gav udtryk for, at han ville benytte tiltalte i politiet,
sagde tiltalte til ham, at han engang var blevet stemplet som tyskvenlig. Thune
Jacobsen foretog herefter nogle undersøgelser og betonede derefter påny, at han
kunne bruge tiltalte. Thune Jacobsen ønskede dog, at tiltalte først skulle tale med
justitsminister Steincke, der lovede at forhøre sig om, hvorvidt det var muligt at
ansætte tiltalte i det politiske politi. Resultatet blev, at tiltalte blev engageret.

Hans nærmeste foresatte, politiinspektør Strøbech, modtog ham dog med me
gen mistillid, og tiltalte mærkede straks, at Strøbech holdt øje med ham. Det skulle
blandt andet være tiltaltes opgave at skrive om, hvorledes man skulle organisere et
politisk politi. Tiltalte blev ansat som leder af det politiske politis civile afdeling
med en gage af 700 kr. om måneden. Hans ansættelse blev straks fra starten camou
fleret, blandt andet derved at han fik en del af sin løn udbetalt som lærer ve dpo
litiskolen. Tiltalte kunne ikke arbejde i København, da der straks var opstået kom
petencestrid mellem det nyoprettere sikkerhedspoliti og det allerede inden for Kø
benhavns politi dannede sikkerhedspoliti. Det, tiltalte skulle organisere i provinsen,
var en meddelertjeneste, udført af ikke-politifolk, der i givet tilfælde kunne bringe
vigtige meddelelser til regeringens orientering uden om det egentlige politi. Til
talte fandt straks ved hjælp af gamle overbetjente folk, der egnede sig til arbejdet.
Under sine rejser i provinsen blev tiltalte stadig ledsaget af en politimand.

Da tiltalte herunder kom til Lemvig, havde han et sammenstød med politi
mester Unmack Larsen i anledning af, at den person, tiltalte søgte forbindelse med,
først ville tale med politimesteren, der betragtede tiltalte som spion og ville an
holde ham. Episoden blev imidlertid ordnet, og Unmack Larsen lovede' at hjælpe
tiltalte senere. Da tiltalte imidlertid cirka en god uges tid derefter opholdt sig i
Aalborg, blev han pludselig kaldt hjem og fik at vide, at Unmack Larsen, der nu
va r blevet justitsminister, ønskede ham afskediget, blandt andet fordi Unmack
Larsen var utilfreds med, at tiltalte kørte rundt i bil. Efter megen diskussion
mellem justitsministeren og Thune Jacobsen og efter at tilta:lte i et memoran
dum i så henseende fra Københavns politi var blevet beskrevet som en i national
og politisk henseende ikke pålidelig person, blev han derpå afskedige'! fra sikker-
hedspolitiet i begyndelsen af 1940. •

Tiltalte har videre forklaret,' at han senere påny kom i forbindelse med Thune
Jacobsen, idet han havde erfaret noget, som efter hans mening var af interesse for
denne. For disse oplysninger fik tiltalte 200 kroner, og det aftaltes, at tiltalte skulle
komme med oplysninger, hvis han erfarede noget af interesse. Senere i 1940 blev til
talte derpå ansat som egentlig meddeler for en månedlig gage af 300 kroner om må
neden, idet han blev en slags bindeled mellem Thune Jacobsen og tyskerne. Til
taltes ansættelse blev også denne gang camoufleret og vedvarende til den 1. septem
ber 1944. Tiltalte bragte herunder stadig sine meddelelser til Thune Jacobsen per
sonligt, også efter at denne var blevet justitsminister.

Forhenværende statsminister Erik Julius Christian Scavenius har som vidne
blandt andet forklaret, at han ingen erindring har om i 1939 at have modtaget et
memorandum, udarbejdet af tiltalte. Det var vidnet bekendt gennem samtaler dels
med Stauning, dels med tiltalte selv, at Stauning kendte en del til tiltalte.
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Vidnet havde intet kendskab til de af tiltalte udgivne bøger» Wortbruch von
Versailles« og »Lænkerne brydes- og ej heller til tiltaltes virksomhed inden for
~. Presse-Informationc.

Vidnet havde personlig aldrig haft nogen anledning til at tvivle på tiltaltes
loyalitet over for danske interesser.

Forhenværende justitsminister K. K. Steincke har som vidne forklaret, at
tiltalte i sommeren 1940 første gang foretog en henvendelse til vidnet. Tiltalte
sagde da, at han havde en vigtig meddelelse til regeringen. Vidnet svarede hertil, at
tiltalte jo så selv kunne henvende sig til den daværende statsminister.

Så vidt vidnet erindrede, lagde tiltalte endvidere omkring nytår 1940-41
under en yderligere samtale med vidnet megen vægt på at få bevæget statsmini
.ster Stauning til en samtale med minister Renthe-Fink. Vidnet opsøgte Stauning
og fortalte ham derom, og vidnet mente, at Stauning derefter havde en samtale
med Renthe-Fink.

Vidnet havde endvidere på forslag af tiltalte på et senere tidspunkt en sam
tale med Meissner. der herunder antydede noget om, at han godt kunne tænke sig
-enkelte ændringer inden for regeringen, men vidnet fik herunder det indtryk, at
Meisaners væsentligste formål med samtalen var eventuelt gennem vidnet at få nogle'
oplysninger om principperne for administrationen af Matteottifonden og herunder
også om nuværende statsminister Hedtoft.

Vidnet huskede endvidere, at han kort efter den 29. august 1943 efter tiltaltes
opfordring havde en samtale med denne. Tiltaltes formål med samtalen var væsent
ligst at oplyse vidnet om, at der efter hans mening bestod så betydelige uoverens
stemmelser mellem de tyske myndigheder, at der herigennem skulle være mulighed
for at danne en dansk regering. Vidnet afviste dog tiltalte og ville ikke have noget
hermed at gøre. .

Senere har vidnet overhovedet ingen forbindelse haft med tiltalte, bortset
fra, at tiltalte morgenen efter kapitulationen ringede vidnet op og ønskede ham.
»Til lykke- med hvad der var sket, hvortil vidnet svarede, at han desværre ikke
kunne gengælde denne lykønskning.

Vidnet har videre oplyst, at han aldrig har, haft anledning til at tvivle på
tiltaltes loyalitet, omend han lejlighedsvis har tvivlet på hans evne til at bedømme
de forhåndenværende politiske forhold, og har i denne forbindelse tilføjet, at efter
vidnets formening var tiltaltes daværende despekt for de danske nazister ganske på
højde med hans frygt for de tyske.

Vidnet har endelig oplyst, at da tiltalte i 1939 henvendte sig til ham om en
eventuel ansættelse i sikkerhedspolitiet, forespurgte vidnet i stats- og udenrigsmini
steriet, om man der havde noget kendskab til tiltalte, og da oplysningerne herfra
var til fordel for tiltalte, henviste' vidnet derune til at forhandle videre herom med
:rigspolitichefen.

Vidnet havde intet kendskab til, at tiltalte efter sin afsked fra sikkerheds
politiet har oppebåret fast månedligt vederlag fra politiet.

Vidnet har til slut oplyst, at han var bekendt med tiltaltes udgivelse af
hogen »Lænkerne brydes c og med tiltaltes ansættelse i pressebureauet »Presse-Infor
mation«, men han har ikke diskuteret dette med tiltalte, idet han mente, at det
måtte blive tiltaltes egen sag, om dette var klogt eller ej.

Kriminaldommer E. Strøbech, Kolding, har som vidne forklaret, at han, da
han ved sikkerhedspolitiets oprettelse påbegyndte samarbejdet med tiltalte, i høj
grad mødte tiltalte med mistro. Denne skepsis var dog alene grundet i rent histo
riske årsager.

Vidnet havde over for rigspolitichefen og den daværende justitsminister ud
talt denne sin skepsis over for tiltalte, men de pågældende anså tiltalte for værdi
fuld som rådgiver på grund af hans særlige kendskab til tyske forhold, i hvilken
forbindelse vidnet har gjort opmærksom på, at den daværende rigspolitichef på
vidnets opfordring indhentede en erklæring fra den danske' gesandt i Berlin om
tiltaltes forhold, hvilken erklæring i enhver henseende sagde god for tiltalte. Vid
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net har videre oplyst, at han aldrig har hørt tiltalte udtale sig til fordel Ior nazis
men, idet han tværtimod altid har advaret imod de farer, den rummede, blandt
andet på grund af dens ekspansionstrang.

. Tiltalte var i det hele taget en god mand for sikkerhedspolitiet under sin
ansættelse der.

Vidnet har endelig oplyst, at der ikke var nogen modstand fra dansk side
mod, at tiltalte engagerede sig med tyskerne, tværtimod var man nærmest interesseret
heri, da man stadig nærede ubetinget tillid til tiltaltes holdning, i hvilken forhin
delse vidnet har udtalt, at han ikke har nogen grund til at tvivle på, at tiltalte
stadig har stået i en intim kontakt med Thune Jacobsen og har benyttet sine forhin
delser med tyskerne til fortløbende at holde denne underettet om, hvad han erfarede
herigennem.

Vidnet har derhos inden retten vedstået en! af ham til brug for nærværende
sag den 24. oktober 1947 udstedt erklæring, hvori blandt andet er udtalt, at vidnet
betragter tiltalte som en absolut pålidelig mand i national henseende, samt at det
var vidnet bekendt, at tiltalte efter sin afskedigelse fra sikkerhedspolitiet stadig
havde forbindelse med den daværende rigspolitichef, med hvem vidnet flere gange
havde drøftet tiltaltes forhold, også efter at denne var blevet justitsminister, og
herunder under en samtale om tiltaltes dårlige økonomiske forhold blandt andet
også har talt om, at tiltalte var hlevet leder af et pressebureau. Omstændighederne
ved udgivelsen af bogen :oLænkerne brydes« havde vidnet intet kendskab til. Vid
nets kendskab til tiltrultes øvrige forhold beroede i det store og hele alene på, hvad
tiltalte selv har fortalt vidnet herom.

Forhenværende justitsminister E. Thune Jacobsen har som vidne forklaret,
at han kendte lidt til tiltalte .fra tidligere- tid, idet han var en bekendt af tiltaltes
første hustru. Tiltalte kom kort efter sikkerhedspolitiets oprettelse her til landet
fra Tyskland, og vidnet drøftede da med Steincke at knytte tiltalte til sikkerheds
politiet. Vidnet var noget betænkelig herved, da tiltalte netop kom fra Tyskland,
men anså ham i øvrigt for velegnet til arbejdet, men indskærpede dog tiltalte det
ansvar, han derved påtog sig, og tilkendegav ham, at hvis han svigtede- i dette
arbejde, ville det gå ham galt. Vidnet og Steincke enedes imidlertid om, at ansætte
tiltalte ved sikkerhedspolitiet, og den første opgave, han fik, var Skubelsagen. Til
talte havde inden sin ansættelse gjort vidnet nøje bekendt med, hvad han indtil da
havde beskæftiget sig med; vidnet var således bekendt med, at tiltalte havde skre
vet forskellige bøger i Tyskland, som vidnet dog ikke havde noget nærmere kend
skab til.

Den opgave, vidnet overdrog tiltalte, var, at han skulle virke som en slags
kontaktmand til tyskerne og forsyne vidnet med alle oplysninger, han herved kom
i besiddelse af, og som kunne være af interesse.

Da Steincke senere blev efterfulgt af Unmack Larsen, afskedigede denne i
februar 1940 tiltalte på grundlag af en indberetning fra Københavns politi og op
løste i øvrigt Sikkerhedspolitiet. Vidnet gik til Unmack Larsen og sagde, at man
måtte skaffe tiltalte noget at leve af, da han var blevet afskediget i utide, og de
enedes om at yde tiltalte et månedligt beløb på meget muligt 300 kroner. Dette beløb
var således ikke vederlag for et ydet eller tremtidigt arbejde, men vidnet tilkende
gav samtidig tiltalte, at han gerne stadig ville have oplysninger fra ham om tyskerne,
og kontakten mellem vidnet og tiltalte fortsattes derefter i den følgende tid; blandt
andet underrettede tiltalte vidnet om de herværende tyskeres stilling til jødespørgs
målet her i landet, hvilke oplysninger var af stor betydning for vidnet.

Kontakten mellem vidnet og tiltalte opretholdtes, indtil vidnet trådte fra som
minister.

Vidnet har videre oplyst, at han ikke erindrede at have talt med tiltalte
om dennes eventuelle overtagelse af ledelsen af :o Presse-Informations.

Vidnet har videre forklaret, at han talte med tiltalte om, at denne måtte
foretage skridt for at skaffe sig indpas hos tyskerne, uden dog at give ham nær
mere direktiver i så henseende, og vidnet mente i denne forbindelse ikke herunder
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inden udgivelsen af bogen »Lænkerne brydesc at have truffet nogen aftale med til
talte om, at han skulle skrive og udsende denne bog. Vidnet erindrede i hvert fald
intet herom. Efter at bogen var udkommet, fik vidnet den tilsendt fra tiltalte, men
ban så kun flygtigt i den.

Vidnet har endelig oplyst, at tiltalte på et tidspunkt meddelte ham, at han
ville ind ved »Fædrelandøte for at forsøge at ødelægge bladet, hvilket også i vidt
omfang lykkedes ham.

Vidnet har til slut forklaret, at ban erindrede, at tiltalte også har talt med
ham om sin virksomhed i •Presse-Informationc, idet tiltalte selv herunder gav
udtryk for, at hans arbejde her ikke var af danskfjendtlig karakter og i hvert fald
rigelig kunne retfærdiggøres som et middel til at skaffe sig indpas hos tyskerne.
Vidnet erindrede dog aldrig af tiltalte at have fået forevist eksemplarer af de artik
ler m. v., der blev udsendt fra bureauet, og kendte i øvrigt ej heller noget nærmere
til dettes virksomhed.

Vidnet har endelig udtalt, at tiltalte aldrig i den tid, deres samarbejde har
bestået, har misbrugt vidnets tillid eller foretaget sig noget, vidnet kunne have
grund til at beklage sig over,

Der er endvidere i så henseende afgivet vidneferklaringer af fuldmægtig
Arne Buchtrup Larsen og kriminaloverbetjent Niels Cbr. Bruun Beyer.

ad forhold 1.
Tiltalte har, for så vidt dette forhold angår, nærmere forklaret, at han har

skrevet bogen »Lænkerne brydes- i efteråret 1940, men har. bestridt at have været
opfordret dertil af Meissner. Bogen udkom ganske rigtigt på Frederik E. Petersens
forlag, men tiltalte har fastholdt, at det ikke herved var ham bekendt, at dette blev
finansieret af tyskerne.

Tiltalte har i så henseende videre forklaret, at han som foran oplyst i 1935
i Tyskland skrev bogen.Worthruch von Versailles«, der i virkeligheden er den
litterære basis for .Lænkerne brydes«. Formålet med udgivelsen af -Lænkerne
brydes c var ikke at tjene penge, men alene for derigennem at komme ind med
tyskerne og således få lejlighed til at tjene danske interesser ved at skaffe oplys
ninger af interesse til Thune Jacobsen, ligesom en medvirkende årsag var den, at
tiltalte samtidig var bange, fordi han regnede med, at hans i 1939 skrevne memo
randum var blevet kendt af tyskerne, ligesom han var bange for, at det var blevet
kendt, at han havde indberettet flere personer, deriblandt en politimand fra Jyl
land, som værende tyskvenlige, hvortil kom, at han var klar over, at partiet i Tysk
land var ham fjendtligsindet. Grunden til, at-bogen blev så omfattende, var alene
den, at tiltalte: derved undgik, at den blev af propagandamæssig betydning. Bogen
blev ikke skrevet efter aftale med de danske politikere, tiltalte dengang var i for
bindelse med. Først da bogen var færdgiskrevet, gik tiltalte til Meissner, fordi han
ikke vidste, hvilket forlag han skulle henvende sig til om dens udgivelse. Til danske
forlag kunne han ikke komme, da han tidligere var blevet anset som tysk spion.
Meissner var derhos den eneste tysker, tiltalte kendte, og tiltalte ville jo netop hen
vende sig til en tysker. Meissner henviste derpå tiltalte til Frederik E. Petersen.
Bekendtskabet med Meissner stammede fra" at det firma, hvor tiltaltes hustru var
ansat, mente at kunne skaffe tiltalte oversættelsesarbejde hos Meissner. Tiltalte fik
ikke dette arbejde, men kom til at tale med Meissner, der viste sig at kende tiltal:te
gennem en af de bøger, tjlta lte havde skrevet i Tyskland om Danmark. Om Frederik
E. Petersen fik tiltalte af Meissner alene at vide, at han gerne ville ærbejde foll'
tyskerne, men at han blev finansieret af tyskerne, oplyste Meisner ikke noget om.
Frederik E. Petersen sendte bogen til sin konsulent, der forlangte nogle rettelser
foretaget og et navneregister udfærdiget. Tiltalte ville ikke lave registreret, men
bogen blev alligevel omsider antaget, og tiltalte fik et forfatterhonorar udbetalt på
1800 kroner. Frederik E. Petersen mente ikke, at bogen ville give- økonomisk udbytte.
Tiltalte har herved fastholdt, at han, først efter at han havde fået sit honorar, eller
i hvert fald først efter at bogen var antaget af forlaget, fik at vide, at det var



788

tyskerne, der havde betalt honoraret og udgifterne ved trykningen. På et senere
tidspunkt blev tiltalte derefter ringet op af det tyske gesandtskab, der sagde, at
man påtænkte en svensk udgave af bogen. Dette protesterede tiltalte imod, men
desuagtet kom der en dag en check fra et svensk forlag på nogle få hundrede kroner.

Tiltalte huskede ikke, hvor stort oplag der blev trykt, eller hvor mange eks
emplarer der blev solgt, Iigesom han i det hele ikke vil have fulgt bogens skæbne.

Tiltalte har endelig 'Oplyst, at han i begyndelsen af 1941 fik en henvendelse
fra det tyske gesandtskab gående ud på, om han ikke kunne skrive en kortere
fremstilling af bogen, hvilket han afviste.

Tiltalte har endelig forklaret, at han ikke efter bogens udgivelse har dis
kuteret denne hverken med sine danske forbindelser eller med tyskerne. Han mente
dog, at den har haft den betydning, at han fik »Presse-Informatione og i ør rigt
kom til at stå i et bedre forhold til de herværende tyskere.

Gustav Meissner har som vidne forklaret, at han lærte tiltalte at kende vist
nok i september 1939, muligvis omkring nytår 1940, her i landet, da vidnet var ble
vet tysk presseattache i København. Vidnet kendte tiltaltes. navm i forvejen fra til
taltes bogproduktion og havde i 1936 skrevet et forord til en af tiltaltes bøger, der
var en kultiveret indsats for danske interesser.

Vidnet omgikkes tiltalte privat efter 1939.
Det var vidnets opfattelse, at tiltalte især var interesseret i de dansk-tyske

kulturelle relationer. Han var sympatisk indstillet over for Tyskland, men var ikke
nazist. Det var ikke vidnet bekendt, at tiltalte i årene inden besættelsen havde taget
kraftig afstand fra den tyske nazisme.

Vidnet rejste her fra landet i februar 1943, og indtil da kom han jævnlig
sammen med tiltalte.

Vidnet havde under Stauning-krisen kulturpolitiske drøftelser med tiltalte.
Vidnet havde ikke gennem tiltalte modtaget information om danske poli

tiske forhold.
Vidnet havde ikke indtryk af, at tiltalte gennem vidnet søgte oplysninger af

interesse for danskerne.
Tiltalte havde 'Ofte over for vidnet givet udtryk for, at han fandt DNSAP

uegnet for danske forhold. Vidnet opfattede dette som tiltaltes rent personlige
mening, og vidnet vidste, at tiltalte var de bedste venner med de danske social
demokrater.

Vidnet har videre oplyst, at han var klar over, at tiltalte havde skrevet en
bog 'Om Versallles-problemet, og vidnet, der fandt, det var en god bog, havde over
for tiltalte vist interesse for, at tiltalte skreven fremstilling af de nyere tyske begi
venheder i en form, som passede for dansk mentalitet. Vidnet havde vistnok drøftet
dette med tiltalte under en samtale i anden anledning og sagt til tiltalte, at han
var selvskreven til at skrive en sådan bog. Vidnet huskede ikke, om samtalen fandt
sted før 9. april 1940, men antog det.

Vidnret havde ikke givet tiltalte direktiver med hensyn til bogens tendens,
hvad der skulle omtaJes eller ikke omtales, eller hvilke kilder han skulle bruge.
Vidnet mente heller ikke at have forsynet tiltalte med kilder.

Der var ikke tale om, at bogen skulle have propagandistisk præg, men det
forhold, at bogen blev skrevet umiddelbart i tiden efter 9. april 1940, har selvfølge
lig givet den sit præg.

Vidnet, der kendte tiltalte, havde en selvfølgetlig tillid til tiltalte og vidste,
at han ikke ville skrive imod tyske interesser.

Bogens udgivelse blev ordnet af det tyske gesandtskabs kulturafdeling, der
havde en generel kontrakt med Fr. E. Petersens forlag, efter hvilken kontrakt kul
turafdelingen garanterede forlaget mod tab ved udgivelse af tyske bøger. Vidnet
kunne ikke svare på, om tiltalte vidste, at hans bog kom ud med visse tyske garan
tier over for forlaget.

Vidnet vidste ej heller noget om, hvordan tiltaltes forfatterhonorar blev
fastsat.



Vidnet kunne ikke sige bestemt, om gesandtskabet har udsendt eksemplarer
af denne bog. Kulturafdelingen har købt eksemplarer på forlaget, og vidnet har
sendt nogle af disse til bekendte i Berlin.

Forlagsboghandler Frederik Edv. Petersen har som vidne forklaret, at han
el' og også under hele besættelsen har været forlagsboghandler. På hans forlag
udkom for tysk regning under besættelsen inden udgangen af 1941 ialt 10 bøger,
blandt andet tiltaltes »Lænkerne brydes- og »Det tyske folks historie«.

Vidnet har videre oplyst, at han kort efter besættelsen to gange blev kaldt
op til det tyske gesandtskab på Dagmarhus og anmodet om at udgive nogle tyske
bøger. Vidnet afslog imidlertid begge disse gange. Tredie gang, vidnet blev kaldt
op på gesandtskabet, blev han anmodet om at udgive endnu nogle tyske bøger.
Denne gang kunne vidnet ikke undslå sig, idet de tyskere, han forhandlede med,
erklærede, at gesandtskabet var villigt til at betale alle omkostningerne ved bøger
nes udgivelse, idet den nærmere fremgangsmåde blev den, at vidnet, hver gang
han fik en kontrakt, straks kunne indlevere denne i privatbanken, der derpå efter
aftale med tyskerne finansierede hele udgivelsen.

Med hensyn til udgivelsen af »Lænkeme brydes- har vidnet forklaret, at denne
også i enhver henseende blev finansieret gennem privatbanken og tyskerne.

Vidnet erindrede ikke at have talt med tiltalte herom, men har fastholdt,
at han gik ud fra som en selvfølge, at tiltalte var bekenidt hermed. Vidnet erindrede
i dag ej heller længere, hvorledes forfatterhonoraret blev fastsat eller de nærmere
omstændigheder herved. Bogen blev efter sin udgivelse på sædvanlig måde sendt
til de forskellige boghandlere, men der blev i alt kun solgt 17 eksemplarer.

Vidnet huskede, at der på et vist tidspunkt skete en udgivelse i Sverige af
hogeni, og at tiltalte fik et honorar i den anledning, men han erindrede ikke læn
gere, hvem der foranledigede dette. Honoraret blev tilsendt vidnet fra det pågæl
dende svenske forlag,

ad jorhold. 2,
TiltaJlte har for så vidt dette forhold angår nærmere forklaret, at hans hustru

og datter, der arbejdede i pressebureauet »Presse-Information-, der lededes af en
person ved navn Schultze, mente, at Schultze gjorde sig skyldig i misbrug blandt
andet af pressekort, ligesom der udkom artikler, der ikke var korrekte. Dette førte
til, at tiltalte henvendte sig til Thune Jacobsen. De talte om, at Schultze burde
fjernes, hvilket også skete. Herefter bemærkede Thune Jacobsen over for tiltalte,
om det ikke var noget fo,r ham at overtage Schultzes stilling, hvilket tfltalta dog slog
hen. Senere fik tiltalte en henvendelse fra Meissner gående ud på, om tiltalte ville
overtage ledelsen af pressebureauet. Tiltalte havde derefter en samtale med Renthe
Fink, overfor hvem han gav udtryk for, hvorledes han ville lede bureauet.
Resultatet heraf blev, at tiltalte overtog ledelsen for en gage af 750 kroner plus
250 kroner i repræsentationstillæg om måneden fra 1. april 1941. Da der var gået
en måned, kom der en person fra Tyskland ved navn Buddi, der af gesandtskabet
blev sat til at kontrollere tiltaltes arbejde. Denne person kritiserede tiltaltes. arbejde,
der ikke var propagandistisk nok, ligesom han beskyldte tiltalte for at have begået
underslæb. Tiltalte forlangte derfor at få sin afsked, hvilket dog blev ham nægtet,
og tiltalte fortsatte derefter arbejdet til kapitulationen.

. Tiltalte har videre oplyst, at man gennem bureauet udsendte artikler fra
Tyskland til de danske blade, efter at artiklerne var blevet oversat, ligesom man
udsendte billeder og olicheer fra tyske blade. Tiltalte har dog herved gjort gældende,
at når der kom rent tyske artikler, søgte han at gøre dem mere internationale.

Tiltalte har videre forklaret, at han var klar '0vel', at bureauet ejedes af et
tysk centralbureau; han var dog ikke klar over, at dette stod i forbindelse med det
tyske propagandaministerium. Tiltalte hentede de penge, han skulle bruge til bu
reauet, i det tyske gesandtskab. Det blev dog meddelt ham, at pengene var kommet
fra nationalbanken. Bureauet fik ca, 6000 kroner om måneden.

Tiltalte har yderligere oplyst, at fornævnte Buddi endvidere kritiserede den
til bureauet hørende billedafdeling, idet han blandt andet forlangte, at i hvert fald
de 75 pet. af de af denne distribuerede billeder skulle være tyske krigsbilleder, og
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da tiltalte nægtede at medvirke hertil, blev billedafdelingen helt unddraget hans
virksomhed. Tiltalte har endvidere gjort gældende, at han forsøgte at unddrage
bureauet den tyske understøttelse, idet han ved udlejning og på anden måde søgte
at skaffe bureauet andre indtægter. .På et vist tidspunkt blev denne fremgangsmåde
imidlertid forbudt af tyskerne.

Tiltalte har endelig oplyst, at en af grundene til, at han forblev i bureauet
ofter fornævnte sammenstød med Buddi blandt andet var den, at en tysker ved
navnBenemann, der var ansat under Meissner, truede ham med, at hans søn, der
var østrigsk statsborger, ville blive indkaldt til tysk krigstjeneste, såfremt tiltalte
trak sig tilbage.

Gustav Meissner har som vidne forklaret, at han i august 1940 sammen
med Henthe-Pink havde en sammenkomst hos professor Vinding Kruse med den
danske presses chefredaktorer. Vidnet bad herunder pressen overveje at indrømme
tyskerne at tilbyde artikler til pressen - hovedsagelig om økonomiske og kulturelle
spørgsmål. Dette resulterede i en overenskomst med udenrigsministeriets sanktion
om oprettelse af et dansk-tysk pressebureau, der skulle forsyne den danske presse
med materiale og færdige artikler af økonomisk og kulturel art. Vidnet lod desuden
'Oprette en række bureauer, som samarbejdede med gesandtskabets presseafdeling.
Blandt disse var »Konti-Press« - det senere •Presse-Information c, hvis leder
Schultz-Rikard omkring 1. april 1941 blev udskiftet med tiltalte. Tiltaltes opgave
var at oversætte modtagne tyske artikler til dansk og omarbejde dem med danske
forhold for øje.•Presse-Information« var en underafdeling af »Europåische KO'1'l'e
spondenzen«, der var et selvstændigt pressebureau, som samarbejdede med det
tyske udenrigsministerium. De fik vistnok en vis finansiel støtte, men vidnet mente
ikke, de fik informationer om, hvad de skulle skrive. De arbejdede 'i alle lande,
hvor det tyske rige var repræsenteret. De skulle give en orientering om tyske for
hold og arbejde for enJ bedre forståelse i europæisk øjemed. Det var væsentligst
økonomiske og kulturelle artikler, men selvfølgelig kom der også artikler af poli
tisk art ind imellem.

Det var vidnet, der anbefalede tiltalte som leder af »Presse-Information« over
for chefen for »Europåische Korrespondenzen« i Berlin (Stubnitz).

Tiltalte fik vistnok en månedlig løn på omkring 1000 kroner.
Vidnet har herved udtalt, at tiltalte i grunden må have været bekendt med

•Presse-Information eS ovenomtalte almindelige karakter 'Og formål.
Pengene til »Presse-Information« blev betalt fra »Europåische Korrespen

denzen- gennem det tyske udenrigsministerium i Berlin og det tyske gesandtskab
i København til tiltalte. Det drejede sig om 5-6000 kroner om måneden,

Beslutningen om optagelse af artikler var fuldstændig overladt til tiltalte,
og der blev ikke ført nogen kontrol med tiltaltes virksomhed. Det var vidnets ind
tryk, at tiltalte var på linie med det tyske gesandtskabs ideer. Vidnet bemærkede
dog, at tiltalte nærmest kun udførte presseteknisk arbejde, idet han tog stilling til,
om artiklerne var egnet til de danske redaktioner.

Vidnet har endelig oplyst, at tiltaltes ledelse af bureauet skete i venskabelig
kontakt med vidnet, og vidnet har aldrig herunder haft indtryk af, at tiltalte i sine
hensigter og i sit arbejde kom. i modstrid med bureauets almindelige formål eller
bar gjort forsøg på at indsmugle antitysk stof i udsendelserne. Derimod bar til
talte i samråd med vidnet arbejdet for at modificere den propagandistiske tendens
i stoffet, idet de var enige om, at en overdreven propagandistisk tendens virkede
mod sin hensigt.

Tiltailte har endvidere forklaret, at ban som leder af »Presse-Informatione
nu og da var nødt til heri at optage artikler, der ikke stemte 'Overens med hans
egne synspunkter. Det blev dog tilkendegivet de danske blade, at de i intet tilfælde
var nødsaget til at optage artiklerne, og at artiklerne kunne gengives uden kilde
angivelse, således at bladene kunne tage uddrag, lave om på artiklerne o. s. v. efter
forgodtbefindende, samt har videre oplyst, at den tidligere leder af »Presse-Infor-
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mation- jævnlig skulle indgive beretning om arbejdet til tyskerne, hvad tiltalte i
sin ledertid dog i vidt omfang har undladt.

Tiltalte har endelig oplyst, at cirka 90 pct. af det stof, bureauet modtog fra
Tyskland, var af politisk indhold. Tiltalte modtog to gange om ugen stof fra Tysk
land, mindst 50 artikler ugentlig, som han selv sorterede. lalt vil tiltalte således
have udsendt cirka 3000 artikler fra bureauet i den tid, han har forestået dette.

ad forhold 3.

Tiltalte har for så vidt dette forhold angår nærmere forklaret, at han under
sine samtaler med Stauning og Thune Jacobsen talte om nationalsocialismen; man
talte blandt andet om at få folk ind i det nationalsocialistiske parti, for at disse
kunne paralysere Frits Clausen og hans kumpaner, og af denne grund skrev tiltalte
artiklen »Har den danske Nationalsocialisme Eksistensberettigelse?c

Tiltalte har videre forklaret, at han, et par måneder før han afleverede »Læn
kerne brydes- til Meissner, til denne afileverede to artikler »Fra Compiegne til
Versallles - alt med det formål at tækkes tyskerne. Tiltalte fik ikke penge for artik
lerne, og han gav dem til Meissner, for at denne skulle lade dem komme i »Fædre
landet«. Tiltalte har videre oplyst, at en hr. Staff kom til ham og fortalte ham,
at »Fædrelandet- var blevet overtaget af A/S Mundus i Berlin, og at man ikke
var begejstret for de danske nationalsocialister, som man gerne ville have ud af
»Fædrelandetes redaktion. Tiltalte spurgte, om han kunne få fuldmagt til at sætte
nazisterne på porten, idet han var klar over, at fik man »Fædrelandst« fra na
zisterne, ville det betyde nazisternes undergang i Danmark. Staff ville dog først
tale med dr. Best om tiltaltes ansættelse. Da dette var sket, gav Staff meddelelse
til redaktør Bangsted, og dagen efter tiltrådte tiltalte. Gagen skulle være 500 kroner
om måneden. Tiltalte havde ikke på dette tidspunkt selv talt med dr. Best eller
med danske forbindelser om sin ansættelse på :t Fædrelandet«. Bangsted anbefalede,
al tiltalte skulle være redaktør, hvilket tiltalte dog afslog. Tiltaltes stilling blev nu
en slags komitteret for A/S Mundus, og straks ved sin ansættelse gav tiltalte ordre
til, at der ikke måtte skrives mod jøderne, mod de allierede o. L Umiddelbart efter
ansættelsen lod tiltalte endvidere skrive en artikel om Per Knutzon. Denne artikel
vakte bestyrtelse hos Gestapo, og dette bevirkede, at tiltalte blev kaldt til dr. Best.
Tiltalte havde endvidere ændret »Fædrelandet-s hoved. Han fjernede også billeder
af Frits Clausen og Hitler fra kontoret. Cirka 5-6 uger efter ansættelsen fik tiltalte
derefter gennem gesandtskabet meddelelse fra Berlin om, at han havde overtrådt
sin fuldmagt, og dette medførte hans afsked.

Tiltalte har endelig oplyst, at han samme dag, som han fik sin afsked, men
før han blev bekendt med den, traf Strøbech. hvem han fortalte om sit arbejde på
:t Fædrelandetc, og tiltalte har også efter sin ansættelse talt med Thune Jacobsen,
der syntes, det var dristigt gjort af tiltalte.

Domfældte Werner Best har under sagen forklaret, at dommer Strøbech.
som domfældte kendte fra en tjenesterejse, denne havde foretaget 'på rigspolitiche
fens vegne i 1939, den 4. december 1942 opsøgte domfældte på »Paladshotellet«. Ved
denne lejlighed sagde dommer Strøbech til domfældte, at han havde en god ven,
tiltalte, der var i stand til at informere ham om forholdene i Danmark. Dommer
Strøbech spurgte, om han måtte præsentere tiltalte for domfældte, hvad domfældte
gav tilladelse til.

Den 7. december 1942 opsøgte tiltalte derefter domfældte og præsenterede sig.
De havde derpå en samtale om forholdene her i landet, hvorunder tiltalte gav udtryk
for, at han ikke var nazist, men delte den daværende danske regerings synspunkter
med hensyn til forståelsespolitik over for Tyskland. l den følgende tid havde dom
fældte forskellige samtaler med tiltalte af lignede indhold. l foråret 1943 - efter
valget den 23. marts - hvor domfældte havde skubbet de danske nationalsocialister
fra sig, ønskede domfældte at omstille »Fædrelandet«. Dette forlag blev da finan
sieret af det tyske forlag :tlVIundusc, der atter var ledet fra det tyske udenrigsmini-
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sterium. Domfældte ønskede ikke, at et blad, der blev finansieret fra tysk side,
skulle repræsentere et enkelt partis program, men ønskede, at bladet skulle repræ
sentere hans og Tysklands officielle forståelsespolitik. Domfældte ønskede, at tiltalte
skulle påtage sig denne omstilling af bladet, hvilket tiltalte var villig til. Tiltalte
fik stilling som en slags komissær for at overvåge denne omstilling. Han fik således
ikke nogen speciel funktion af redaktionel eller anden art, idet hans stilling kun
var tænkt at skulle være af rent midlertidig karakter.

Tiltalte fremkom i den følgende tid med en række forskellige forslag, blandt
andet en ændring af bladets hoved 'og forside. Disse ændringer medfarte imidlertid,
at bladets abonnenter faldt fra, uden at' der kom nye til, og da det ikke fra tysk
side var ønsket, at bladet økonomisk skulle gå i stykker, opgav domfældte efter en
kortere tids forløb eksperimentet, hvorfor tiltalte forlod bladet.

Domfældte har videre oplyst, at det var hans indtryk, at tiltalte primært
loyalt fulgte den af ham angivne linie over for bladet, men desuden ikke personligt
havde noget imod, at bladet blev ruineret, hvad domfældte som oven for udtalt ikke
var interesseret i.

Strafafsoner Helge Bangsted har under sagen blandt andet forklaret, at han
i for året 1943 blev spurgt - han huskede ikke af hv.em -, om han var interesseret
i, at tiltalte blev knyttet til bladet.

Tiltalte gav derefter møde på bladet. Det 'var komparentens indtryk, at tiltalte
spillede med fordækte kort, og at hans hensigt var at drive de danske nazister ud
af bladets ledelse. Tiltalte førte en liberalistisk linie og kostede bladet en 2-3000
abonnenter, inden han efter cirka 6 ugers forløb blev fjernet fra bladet. Kom
parenten oplyste endvidere, at tiltalte aldrig nogensinde kom til at figurere som
redaktør ved »Fædrelandet« ,

Retten skal med hensyn til den af tiltalte fremsatte påstand om at have fore
taget samtlige de i anklageskriftet nærmere beskrevne handlinger alene for der
igennem at skaffe sig indpas hos de forskellige tyske myndigheder og således blive
i stand til gennem disse at skaffe oplysninger af interesse for de danske myndig
heder, specielt Thune Jacobsen, indledningsvis bemærke, at den, som sagen i så
henseende foreligger oplyst, ikke finder at kunne fæste lid hertil, navnlig under
hensyn til, dels at det ikke under sagen er godtgjort, at tiltalte på noget tidspunkt
har fremskaffet sådanne oplysninger af nogen virkelig værdi, dels at tiltalte efter
den af vidnet Thune Jacobsen i så henseende afgivne forklaring alene synes at have
haft en ganske løs forbindelse med dette vidne, der helt ophørte den 29. august
1943, og i øvrigt ikke ses at have haft nogen fastere forbindelse eller tilknytning til
andre ledende danske personligheder, hvorved bemærkes, at det jo også af tiltaltes
egen forklaring fremgår, at han ikke har søgt eller opnået godkendelse fra dansk
side af nogen af de af ham således foretagne handlinger hverken før eller efter dis
ses gennemførelse.

Det tilføjes, at den af vidnet Strøbech i så henseende afgivn-e forklaring, der
i det store og hele synes at bygge pa, hvad tiltalte selv har meddelt dette vidne,
ikke findes at kunne tillægges nogen virkelig betydning i så henseende, ligesom
der 'ej heller herved findes at kunne lægg-es nogen afgørende vægt på, at tiltalte i
tiden fra sin afskedigelse fra sikkerhedspolitiet og til 1. september 1943 har oppe- .
båret et månedligt vederlag af 300 kroner fra rigspolitiet, idet dette efter den af
vidnet Thune Jacobsen i så henseende afgivne forklaring, der på afgørend-e punkter
er underbygget af de i de fremlagte skrivelser af 10. oktober 1947 fra justitsmini
steriet (bilag 9) og 9. oktober 1947 fra rigspolitichefen (bilag 2) indeholdte oplys
ninger alene var at betragte som en erstatning for tiltaltes afskedigelse i utide fra
sikkerhed politiet, uden at der herfor var krævet eller ventedes noget arbejde eller
indsats fra tiltaltes side.

ad 1.
Eft r tiltaltes dette forhold vedrørende afgivne forklaring i forbindelse med

de af vidnerne Gustav Meissner og Frederik E. Petersen afgivne forklaringer, hvor-



793

ved det blandt andet må anses for fastslået, dels at tiltalte med førstnævnte vidne
var enig i, at den hidtidige tyske propaganda havde været for plump og derfor
virkede mod sin hensigt og følgelig fremtidig burde fremtræde i merø modificeret
og camoufleret form, samt havde erklæret sig villig til at yde sin medvirken hertil,
dels at tiltalte havde været ganske klar over, at hans ,forfatterhonorar for bogen
-Lænkerne brydes- og omkostningerne ved dennes udgivelse i øvrigt i det hele blev
bekostet fra tysk side, finder retten det bevist, at tiltalte for så vidt dette forhold
angår i det hele har gjort sig skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, såle
des som dette er ændret ved tilførsel til retsbogen, og da den pågældende bog derhos
i høj grad findes præget af tiltaltes protyske indstilling og er af en ensidig polemisk
og agitatorisk karakter og således må betragtes som et led i propagandaen for den
tyske nationalsocialistiske ideologi og politik og dennes bestræbelser for overfor den
danske befolkning at retfærdiggøre denne politiks formål og midler, findes tiltalte
ved at have forfattet og udgivet denne bog at have ydet besættelsesmagten bistand
på en efter lovbekendtgørelse 368 af 6. juli 1946 § 16, stk. 1, nr. 2, strafbar måde.

ad 2.
Efter tiltaltes dette forhold vedrørende afgivne forklaring, den af vidnet

Gustav Meissner afgivne forklaring i forbindelse med de i sagen i så henseende i
øvrigt foreliggende 'Oplysninger, herunder navnlig de i sagen fremlagte 350 eksem
plarer af de 3000 af tiltalte til den danske presse distribuerede artikler, hvis ind
hold i et ikke ubetydeligt omfang findes at have været af rent tysk propagandamæs
sig karakter, finder retten det bevist, at tiltalte også for så! vidt dette forhold angår
i det hele har gjort sig skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, og forholdet
findes herefter, da det findes at have måttet stå tiltalte ganske klart, at han her
ved alene har arbejdet i den tyske propagandas tjeneste og mod danske interesser,
i det hele at måtte tilregnes tiltalte efter lovbekendtgørelse 368 af 6. juli 1946 § 16,
stk. 1, nr. 2, hvorved bemærkes, at der ved afgørelsen heraf tillige findes at måtte
lægges afgørende vægt på, at tiltalte har fortsat den pågældende virksomhed lige til
kapitulationen, også efter at hans fornævnte løse kontakt med forskellige danske
myndigheder var definitivt afbrudt den 29. august 1943, og mod et ikke ubetydeligt
vederlag fra tysk side, ligesom den omstændighed, at besættelsesmagten gennem
fire år har ydet et årligt tilskud på 72.000 kr. til driften af det pågældende presse
bureau, findes at godtgøre, at denne har tillagt dettes virksomhed en ikke helt
ringe betydning.

Det tilføjes, at retten ikke herved finder at kunne tillægge den af tiltalte
påberåbte omstændighed, at kun et ringe antal af de af ham fremsendte artikler el'
blevet optaget i de danske aviser, nogen afgørende betydning, da tiltalte ikke ses at
kunne have haft nogen indflydelse herpå.

ad 3.
Som sagen i så henseende foreligger 'oplyst, finder retten det efter den af

tiltalte afgivne forklaring, der på afgørende punkter er bestyrket ved de af Werner
Best og Helge Bangsted afgivne forklaringer, ikke godtgjort, at den af tiltalte ved
dagbladet »Fædrelandet- i tiden maj til juli 1943 beklædte stilling kan betegnes som
egentlig redaktør, og da den af tiltalte ved bladet udførte virksomhed efter det op
lyste ej heller i øvrigt findes at have modvirket danske interesser eller på afgørende
måde at have virket til fremme af tysk propaganda, findes det af tiltalte her alene
ien forholdsvis kort periode udførte arbejde ikke at kunne tilregnes denne som et
efter lovbekendtgørelse 368 af 6. juli 1946 § 16 strafbart forhold, og tiltalte vil
herefter for så vidt denne del af tiltalen angår være at frifinde.

Med hensyn til de i anklageskriftet under dette forhold nævnte artikler "Fra
Compiegne til Versailles « og s Har en dansk Nationalsocialisme Eksistensheretti
gelse?«, der i høj grad er præget af tiltaltes protyske indstilling og er af en ud
præget ensidig og polemisk karakter og således må betragtes som et led i pro
100
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pagandaen for den tyske nationalsocialismes ideologi og politik, finder retten, at
tiltalte ved at forfatte og foranledige disse indrykket i »Fædrelandet« den 25. juni,
29. juni og 7. november 1940 på et tidspunkt, hvor Danmark var stærkt truet af en
nationalsocialistisk magtovertagelse, har ydet besættelsesmagten bistand på en efter
lovbekendtgørelse 368 af 6. juli 1946 § 16, stk. 1, nr. 2, strafbar måde, og tiltalte vil
herefter for så vidt være at kende skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Tiltalte har under sagen været interneret fra 22. maj 1945 til 1. december
1945 og fængslet fra 1. december 1945 til 10. januar 1946.

Som følge af det anførte vil tiltalte være at anse efter lovbekendtgørelse
368 af 6. juli 1946 § 16, stk. 1, nr. 2, med en straf, der også under hensyn til tiltaltes
alder, til at tiltalte i et vist omend ikke betydeligt omfang har ladet danske ledende
personligheder tilflyde meddelelser af forskellig art, samt til det meget sene tids
punkt for nærværende sags fremkomst, passende findes at kunne fastsættes til
fængsel i 1 år, hvoraf 173 dage i medfør af straffelovens § 86 anses som udstået.

Tiltalte frakendes derhos de i lovbekendtgørelse 368 af 6. juli 1946 § 6 I nævnte
rettigheder for et tidsrum af 5 år.

Thi kendes for ret:

Tiltalte Louis Henry Kohl bør straffes med fængsel i 1 år, hvoraf 173 dage
anses som udstået, hvorhos tiltalte for et tidsrum af 5 år fra straffens udståelse
frakendes de i lovbekendtgørelse 368 af 6. juli 1946 § 6 I nævnte rettigheder.

Tiltalte bør betale sagens omkostninger, derunder 2000 kroner i salær til den
beskikkede forsvarer, højesteretssagfører I. A. Melchior.
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Rudolf Christiansen (IlHestetyvenll).

217.

JU STITSMINISTE RIET

København. den 26. September 1946.

Den af Folketinget under 19. December 1945 nedsatte Kommission i
Henhold til Grundlovens § 45.

I Skrivelse af 15. April 1946 har Kommissionen anmodet om Oplysning
om, i hvilke Tilfælde der af det danske Politi er anvendt Stikkere mod Mod
standsbevægelsen, og i hvilke Tilfælde og til hvem der er udbetalt Dusør for
Stikkervirksomhed, derunder i hvilke Tilfælde de af Statsadvokaten for sær
lige Anliggender offentlig udsatte Stikkerdusører er kommet til Udbetaling og
til hvem.

Foranlediget heraf skal man meddele, at det danske Politi ikke har
anvendt Stikkere mod Modstandsbevægelsen, ligesom der ikke af det danske
Politi er udbetalt Dusører for saadan Stikkervirksomhed.

Dusører for Meddelelser om strafbare Handlinger, i hvis Opklaring der
forelaa særlig tysk Interesse, er kun udbetalt i Tilfælde, i hvilke der offentlig
var udsat en Dusør for saadanne Oplysninger. De udsatte Dusører er kun i
enkelte Tilfælde kommet til Udbetaling. De paagældende Meddelere, der har
henvendt sig til det danske Politi som Følge af den offentlige, konkret udfor
mede Opfordring dertil, har gjort det i Tillid til, at deres Identitet vilde blive
hemmeligholdt, og der blev fra Politiets Side truffet Foranstaltninger for at
sikre Hemmeligholdelsen.

Politiet bør efter Justitsministeriets Formening ikke tvinges ud i den
Situation at maatte bryde den Hemmeligholdelse, det saaledes har paa
taget sig.

Det er for Politiets Efterforskningsvirksomhed - ogsaa i almindelige
kriminelle Sager - ubetinget nødvendigt at bygge paa Meddelelser fra Privat
personer, hvad enten de fremkommer efter Opfordring og mod udsat Dusør
eller spontant. Saafremt der ikke kan paaregnes absolut Hemmeligholdelse af
de paagældendes Identitet, maa man regne med, at saadanne Meddelelser ude
bliver, og Politiets Arbejde vil derigennem paa afgørende Maade blive hæm
met og vanskeliggjort. Udsættelse af Dusør for Oplysninger til Politiet vil for
Fremtiden være nytteløs, naar Hemmeligholdelsesprincippet ikke undtagelses
frit overholdes.

Justitsministeriet ser sig derfor ikke i Stand til at meddele Navnene
paa de Personer, til hvem Udbetaling af offentligt udlovede Dusører har
fundet Sted.

A. L. Elmquist.
Erik Vetli.
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218.

RIGSPOLITICHEFEN
RIGSREGISTRATUREN

POLITIGAARDEN

Den 21. April 1944.

Til Københavns Opdagelsespoliti, Afd. D.

Af Registraturen fremgaar, at Christian Marinus Rudolf Christiansen, født
i Tyrstrup den 10. December 1893, døbt i Tyrstrup Kirke og konf. i Vejle Kirke,
er anført som følger:
1922 København S.~. Bedrageri m. H. t. Møbler, købt paa Afbetaling, solgte

Møblerne inden de var betalt. - Sagen sI. m. Statsadv.s Samt. 28/12-22.
1924 Militæret Har været efterI. i DPE. 226 s. f. Ovtr. af VærnepligsI. - AfI. i

DPE. 260/32. - Afg.?
1925 København Ovtr. af Strfl.s § 97 (Strfl. for Krigsm.), jfr. VærnepligtsI.s §

28. - KB. 12/10-25: 5 Dg.s smp. FgsI. - Løs!. den?
1929 København S. f. ulovI. Omgang med Hittegods. - Sigtelsen tilbagekaldt. 

Sagen henlagt. - (Hvst.s TP. 7632).
1931 K.A.s.B. Ovtr. af MotorI. - Dom 18/12-31 : Bøde 100 Kr.
1932 København S. f. Bedrageri m. H. t. Pengebeløb. - Sagen henlagt. - (Hvst.s

TP.12617).
1933 København S. f. Bedrageri m. H. t. Kr. 3500, han opnaaede som Laan

under urigtige Foregivender. - Sagen sI. m. Statsadv.s Samt. 18/4-33. 
(Hvst.s TP. 15575). - (8. UK)

1933 København S. f. Bedrageri m. H. t. 45 Kr., han modtog for at lade Firma
udstille Varer i sin Lejlighed. - Flyttede fra Lejligheden uden at over
holde sine Forpligtelser. - Sagen sl, m. Statsadv.s Samt. 5/1-34 i Medf.
af Anordn. af 1/12-32. - (Hvst.s TP. 13017). - (10. UK)

1939 København Har været afhørt 16/9-39 ved Hvst.s II. Afd. til TP. 14826 i
Anledning af Pasforfalskning.

1940 København S. f. Medd. i Pengeafpresning over for Hofjægermester Sehe
sted. - I Sag m. Strøm (62292) og von Thun (78596), der i Egenskab af
Privatdetektiv var i Besiddelse af nogle af Sehesteds private Papirer. 
Sagen sl. m. Statsadv.s Samt. 26/11-40 p. Gr. af Bev.s Still. - KB. 11/3-41:
Tilkendt 300 Kr. i Erstatning for uforskyldt Anholdelse. - (Hvst.s TP.
15601). - (12. UK)

1941 København S. f. Ovtr. af Pvt.s §§ 5 'og 9. - Afg. ? - (St. 1, 3/4-41).
:1.943 KA.s. B. Har været efterI. i DPE. 119/43 til Afs. af Bøde. - Afl. i DPE. 151.
1944 . København Eftersøgt af Hvst.s IV. Afd. til Sag fra Overpræsidiet.

(EJ. 4431).
Maglus,

Politiinspektor.

Bjerrekær. .
Kriminala.ssistent.
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219.

AFSKRIFT

MINISTEREN FOR
OFFENTLIGE ARBEJDER

9. Juni 194z.

P rivat og strengt fortroligt.

Herr Justitsminister E. Thune Jacobsen.

Kære Justitsminister.

J eg har nu haft Besøg af Herr Christiansen, og i Henhold til Aftalen
med Dem skaff-er jeg ham i de første tre Maaneder et Beløb paa Kr. 1.500,00
om Maaneden.

Venlig Hilsen,

Deres hengivne

sign. Gunnar Larsen.

AFSKRIFT

MINISTEREN FOR
OFFENTLIGE ARBEJDER

30. Juli 1942.

Privat og fortroligt.

Herr Justitsminister E. Thune Jacobsen.

Kære Justitsminister.

Jeg betaler nu igen den 1. August Hr. Christiansen 1500 Kroner, idet
jeg gør opmærksom paa, at den 3 Maaneders Periode hermed udløber, hvorfor
jeg ikke foretager yderligere Udbetalinger uden efter nærmere Aftale med Dem.

Venlig Hilsen,

Deres hengivne

sign. Gunnar Larsen.
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MINISTEREN FOR
OFFENTLIGE ARBEJDER

13. August 1942.

Herr Justitsminister E. Thune Jacobsen.
Kære Justitsminister.

For en Ordens Skyld bekræfter jeg, at jeg foreløbig vil være villig til
at fortsætte med de maanedlige Betalinger til Herr Christiansen for min egen
Regning.

J eg vilde sætte Pris paa, at De over for mig vilde bekræfte, at De er
indforstaaet hermed. Naar jeg beder Dem om dette, er Grunden først og frem
mest den, at jeg under den Samtale, jeg havde med Statsministeren, og som
var Grundlaget for de Udtalelser, Statsministeren kom med vedrørende mit
Forhold til de øvrige Medlemmer af Regeringen paa Ministermødet i Gaar,
maatte høre paa Beklagelser fra Statsministerens Side over, at jeg i Harald
Petersens Tid havde gjort noget ganske tilsvarende som det, der nu gøres med
Hensyn til Herr Christiansen. Statsministeren slog sig til Taals med denne
min Forklaring, men jeg kan ikke nægte, at jeg paa Grund af den Uvilje og
Mangel paa Forstaaelse, jeg føler mig udsat for fra Politikernes Side, følte
Savnet af, at det, jeg dengang havde gjort, ikke var en selvstændig Aktion,
hvilket var saa meget desto mere urimeligt, som den paagældende Aktion ikke
engang var paa mit eget Initiativ, og det forekommer mig helt urimeligt, at
man skal være udsat for Mistænkeliggørelse, fordi man benytter sine egne,
private Pengemidler til Fordel for Statens Sikkerhed, naar det endda er sket
efter Opfordring fra den da siddende Justitsminister.

Jeg tror, at De fuldt ud vil kunne forstaa dette mit Synspunkt.

Venlig Hilsen.

Deres hengivne

sign. Gunnar Larsen.

JU STITS MINI STE RIET

Den 24. AugU8t 1942.

Hr. Trafikminister Gunnar Larsen, R. af D.
Kære Trafikministe1·.

Under Henvisning til Deres Skrivelse af 13. August 1942 skal jeg her
ved meddele, at jeg er indforstaaet med, at De fortsætter med de maanedlige
Betalinger til Hr. Christiansen for Deres Regning - og for min Risiko.

Med venlig Hilsen.

Deres hengivne

E. Thune Jacobsen.
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220.

Skrivelse fra Gunnar Larsen til statsminister V. Buh!'

1. September 1942.

Diskussionen paa Ministermødet i Gaar vedrørende Direktør Sthyrs
Forhold giver mig Anledning til at fremsætte nogle Bemærkninger, som jeg
af forskellige Grunde ikke fandt det rigtigt at fremsætte paa Mødet i Gaar.

Herr Redaktør Axel Høyer blev, som jeg tidligere har meddelt Dem,
introduceret til mig af forhenværende Justitsminister Harald Petersen, som
anmodede mig, om ikke jeg kunde støtte Herr Høyer. Justitsminister Harald
Petersen var af den Opfattelse, at en saadan Støtte var ønskelig, men Politiet
raadede ikke over tilstrækkelige Beløb paa hemmelige Konti til at kunne paa
tage sig dette. Resultatet blev da, at jeg ydede Redaktør Høyer økonomisk
Støtte, men efterhaanden blev det mig lidt for meget, og jeg henviste da Re
daktør Høyer til at søge Støtte hos Direktør Sthyr paa Cementcentralen.

Det er aldrig i min vildeste Fantasi faldet mig ind, at en Aktion af
denne Art kunde udlægges som værende illoyal mod Regeringen eller betegnes,
som Finansministeren betegnede Virksomhed af denne Art, -Uredelighed i
Politik«; tværtimod maatte jeg mene, at man maatte være taknemmelig over,
at nogle vilde træde til i en saadan Situation, naar Justitsministeriet ikke
kunde skaffe de fornødne Midler.

Det forekommer mig iøvrigt at være noget naivt i det hele taget at tale
om redelig eller uredelig Politik i Forhold af denne Art.

Som anført var det aldrig faldet mig ind, at nogen indenfor Samlings
regeringen kunde betvivle Motiverne til en Støtte af den ovenfor nævnte Art,
men efter den konservative Aktion gennem Generalkorrespondancen blev det
mig klart, at man maa regne med den Slags Ting.

Jeg har derfor for Livs og Døds Skyld anmodet forhenværende Justits
minister Harald Petersen om en skriftlig Udtalelse om, at Støtte til Redaktør
Høyer havde fundet Sted i Samraad med ham. En saadan Skrivelse fra Hen
Harald Petersen foreligger nu, og jeg har gjort Herr Justitsminister Thune
Jacobsen bekendt med Skrivelsen.

J eg skal iøvrigt gøre opmærksom paa, at det ovenfor citerede Eksempel
ingenlunde er enestaaende. Der har været flere Tilfælde af lignende Art,
navnlig i Harald Petersens Tid, men ogsaa Justitsminister Thune Jacobsen
har jeg skaffet økonomisk Bistand af lignende Art.

Jeg skal saaledes anføre, at jeg paa Justitsminister Thune Jacobsens
Foranledning, allerede da han var Rigspolitichef, i længere Tid har skaffet
en vis temmelig lyssky Person Subvention fra private Midler til Udførelse af
antikommunistisk Arbejde af en Art, som Politiet aabenbart vanskeligt selv
kan paatage sig, og som Justitsministeriet i alle Tilfælde ikke raader over
Midler til at faa finansieret.

Justitsminister Thune Jacobsen har for en Maaneds Tid siden anmodet
mig om at fortsætte med dette Arrangement, hvilket jeg ogsaa har indvilget
i, men da jeg par, Grund af de konservative Angreb blev klar over, hvad man
kan blive udsat for af Mistænkeliggørelse paa Grund af sin Offervillighed ved
at yde Staten Støtte af denne Art, som formentlig ingen kan forvente af mig,
at jeg skulde gøre, har jeg ogsaa bedt Justitsminister Thune Jacobsen om at
fremsætte sin Anmodning til mig skriftligt, hvilket -Iustitsmlnisteren da ogsaa
beredvilligt har gjort.
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Det forekommer mig at være helt ud urimeligt, at man paa Grund af
denne Slags Aktioner, som det egentlig maatte være Statens Opgave at paatage
sig selv, skal blive udsat for en Mistænkeliggørelses-Kampagne og direkte
perfide Sigtelser, naar man i Virkeligheden burde og efter min Mening har
Ret til at vente det modsatte.

Vedrørende Tilfældet Asmussen skal jeg anføre, at jeg for længere Tid
siden havde et Besøg af et Par Herrer fra Foreningen af danske Arbejdere
i Udlandet, deriblandt Hr. Robert Hansen, som kom for at søge økonomisk
Støtte til Foreningen, som de angav havde meget vanskeligt ved at klare sig
økonomisk, fordi Foreningens Formaal var at hjælpe de danske Arbejdere,
der er beskæftiget i Tyskland, og først og fremmest deres Familier paa den
ene eller den anden Maade; beriblandt ogsaa ved at arrangere forskellig
Underholdning, Udflugter og lign. for de paarørende af Arbejdere, der befandt
sig i Tyskland. Det angaves overfor mig, at Foreningen paatog sig det ovenfor

. nævnte Arbejde, som man i Almindelighed ikke saa paa med Sympati, fordi
man fra alle Sider ønskede at gøre det saa svært som muligt for de danske
Arbejdere i Tyskland og deres paarørende for derved at forhindre, at danske
Arbejdere søgte Arbejde i Tyskland. Rent umiddelbart følte jeg mig i høj Grad
tiltalt af det af de Herrer fremsatte, og jeg havde . ingen Grund til at betvivle,
at det var rigtigt, at de danske Arbejdere, der har paataget sig Arbejde i
Tyskland, 'og deres Familier paa mange Maader er udsat for store Vanske
ligheder. Jeg har selv i Tidens Løb Gang paa Gang haft Lejlighed til at obser
vere dette i Praksis, idet det ofte er sket, at Arbejdere, der har haft Ansættelse
i Tyskland, har haft Vanskelighed ved at faa Ansættelse i danske Virksom
heder, naar .deres Kontrakttid var udløbet, maaske netop paa Grund af Ten
densen til at »straffe« de paagældende Arbejdere for deres Arbejdstid i
Tyskland.

J eg har altid fundet det yderst uheldigt baade af udenrigs- og inden
rigspolitiske Grunde, og jeg har derfor i en lang Række Tilfælde gaaet betyde
ligt ud af min Vej for at skaffe saadanne Arbejdere Beskæftigelse ved forskel
lige Virksomheder indenfor mit nærmere Bekendtskab - selvfølgelig under
Forudsætning af, at det drejede sig om ordentlige 'og dygtige Folk.

Mit Syn paa danske Arbejderes Ansættelse i Udlandet er jo velkendt,
og De og jeg har jo langtfra været enige om den Indsats, der skulde gøres for
at skaffe Beskæftigelse til danske Arbejdere i Danmark i den svundne Tid,
men ganske uanset 0nskeligheden af at skaffe Arbejde i Danmark, har jeg altid
næret Respekt for de Mennesker, der selv søger at skaffe sig Arbejde, der hvor
Arbejde er at faa, naar Forholdene er vanskelige hjemme, og ogsaa af denne
Grund er jeg ofte blevet 'oprør t over den Behandling, de hjemvendte Arbejdere
til Tider synes at være udsat for, rent bortset fra den politiske Side af Sagen.

Paa Baggrund af ovenstaaende var jeg principielt indstillet paa at yde
Foreningen Hjælp af økonomisk Art, og det skyldes rene Tilfældigheder, at
jeg ikke straks paa staaende Fod lovede dette.

Kort Tid efter ovennævnte Besøg fra Foreningen af danske Arbejdere
i Udlandet havde jeg en Samtale med Direktør Sthyr i Udenrigsministeriet.
Denne meddelte mig da, at han ligeledes havde haft Besøg af nogle Herrer fra
Foreningen, 'og Direktør Sthyr meddelte, at han af lignende Grunde som jeg
havde en vis Sympati for Baggrunden for Foreningens Arbejde, hvorfor han
havde skaffet dem nogen økonomisk Støtte. Direktør Sthyr viste mig et Eks
emplar af Foreningens Love, som han havde faaet udleveret, og disse stemte
nogenlunde overens med, hvad de to Herrer havde udtalt 'over for mig under
deres Besøg. Paa et senere Tidspunkt viste Direktør Sthyr mig et lille Blad,
som Foreningen paatænkte at udgive, men som imidlertid var af et helt andet
Format, end de Blade, som Justitsministeren havde i sit Chartek ved Mødet
i Gaar. Indholdet var nærmest almindeligt Underholdningsstof for Arbejdernes
Familier, dog med et noget antikommunistisk Anstrøg.

Ved en senere Lejlighed havde jeg en Samtale med Udenrigsministeren
og Direktør Sthyr i Udenrigsministeriet, hvorunder det blev oplyst, at det viste
sig, at en vis Herr Asmussen, der havde Forbindelse med Foreningen, var en
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yderst upaalidelig Herre, som man skulde være varsom med, og at maaske hele
Foretagendet ved Herr Asmussens Forbindelse med det fik Karakter af Svindel
i mere eller mindre høj Grad. Under disse Omstændigheder fraraadede Uden
rigsministeren og Direktør Sthyr mig at støtte Foretagendet.

Jeg har ment det rigtigst at fremsætte ovenstaaende Oplysninger om
Sagens Forløb overfor Dem, men vilde ikke komme nærmere ind paa disse
Detailler ved Diskussionen i Gaar, da det maaske er tvivlsomt, om det vil være
rigtigt at komme ind paa en saadan Detaildiskussion ved et Ministermøde,
navnlig naar Sagen nu formentlig bliver underkastet en retslig Undersøgelse.

Venlig Hilsen,

Deres hengivne
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221.

10. December 1942.

Privat og strengt fortroligt.

Herr Statsminister Erik Scavenius.

Kære Statsminister.

Som det vil være Dem bekendt, gik jeg i Juni Maaned d. A. ind paa
at udbetale Herr Christiansen Kr. 1.500,00 maanedligt i tre Maaneder, og paa
Justitsministerens Anmodning har jeg fortsat med denne maanedlige Udbeta
ling, idet jeg sidste Gang har udbetalt Pengene den 1. December.

Jeg er ikke klar over, hvor megen Betydning der tillægges Herr Chri
stiansens Arbejde, men jeg har i alle Tilfælde fundet det rigtigst at tage
Spørgsmaalet op, inden jeg fortsætter med Udbetalingerne i det nye Aar. Hvis
Herr Christiansens Arbejde virkelig er af Betydning, skulde det vel heller ikke
være umuligt, at de dermed forbundne Udgifter blev betalt af Staten; det fore
kommer mig i alle Tilfælde at være lidt urimeligt, at JeK skal fortsætte med at
fremskaffe disse Penge, saafremt det drejer sig om et mere permanent Arran
gement.

Jeg har sendt Justitsministeren Kopi af nærværende Skrivelse og hører
gerne ved Lejlighed, hvorledes De og Justitsministeren ser paa Sagen.

Venlig Hilsen.

Deres hengivne

sign. Gunnar Larsen.
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222.

RAPPORT

Torsdag den 15. November 1945.

Sagen mod fhv. Minister Gunnar Larsen m. fl. fortsat.
Fra Statsadvokat Carl Madsen er modtaget Fotokopi af en Skrivelse af

23/11-42 og Fotokopi af Skrivelse af 30/11-42, der begge vedrører Oplysninger' om
Kommunister og disses Centralledelse.

Skrivelserne er uden Tvivl affattet af »Hestetyven- og af denne sendt til fhv.
J ustitsminister Thune Jacobsen.

Til Belysning af dette Spørgsmaal vedlægges Skr. af 29/9-1945 fra Stats
advokat Troels Hoff, der bekræfter, at han i sin Tid har modtaget Skrivelserne fra
Thune Jacobsen med Tilføjelse, at disse skulde behandles strengt fortroligt. -

For helt at faa fastslaaet Identiteten mellem Haandskriften og Skrivelserne
af henh. 23/11-42 og 30/11-42 og nu afdøde Rudolf Christiansens Haandskrift har
vi paa Begæring fra Dragør Kommune modtaget 3 af Christiansens Selvangivelser,
og ved Sammenligning synes der ikke at herske Tvivl om, at Haandskriftener den
samme.

Materialet vil nu blive afgivet til Teknisk Afdeling til nærmere Undersøgelse.
,

Knud Møller,
Krmbtj.
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225.

RIGSPOLITICHEFEN
POLITIGAARDEN
KØBENHAVN V.

Den 29. September 1945.

Til Herr Statsadvokat Oarl Marius Madsen, Vesterport.

Idet jeg hoslagt tilbage sender Fotokopierne af Skrivelse af 23. 11. 42 og af
2 Skrivelser af 30. 11. 42, skal jeg efter Anmodning oplyse, at Skrivelserne har jeg
i sin Tid modtaget af daværende Justitsminister Thune Jacobsen med Tilføjelse, at
Skrivelserne skulde behandles strengt fortroligt.

Troels Hoff.
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226.

29. November 1945.

Efter Anmodning af Overbetjent Brask-Andersen, Københavns Opdagelses
politi, har Afdelingen foretaget Undersøgelse af Haandskriften i Fotokopier af to
anonyme Breve dateret henholdsvis 23/11-42 og 30/11-42 til Sammenligning med
Haandskriften i forskellige Selvangivelser til Ligningsmyndigheden i Dragør fra
Redaktør Rudolf Christiansen, Nordstrands Alle 8.

Selvom det normalt er vanskeligt at anvende Fotokopier til Skriftsammen
ligning - og der i dette Tilfælde er Tale om daarlige Fotokopier - kan der dog
i disse paavises en Del karakteristiske Ejendommeligheder, som ligeledes findes i
Skriften i Selvangivelserne.

Af saadanne fælles Overensstemmelser kan bl. a. anføres:
1) Formen af Bogstaverne -E-.
2) En Del af Bogstaverne -d- afsluttes med en lang lodret Opstreg og er saaledes

uden Sammenkædning med det efterfølgende Bogstav.
3) Hvor Bogstavet -k- staar i Slutningen af et Ord, afsluttes det med en stor Bue,

som gaar ned under Skriveniveauet.
4) Bogstavet -t- er i adskillige Tilfælde ret skrævende.
5) Sløjfedannelsen under Skrivelinien i Bogstaverne -j-, -g- og -y- har i mange

Tilfælde en vinklet Form.
6) Bogstaverne -1'-, f. Eks. i Ordet -er-, har en ret udflydende Form.

Efter de anførte fælles Ejendommeligheder og iøvrigt hele Skriftens Karak
ter i de anonyme Breve 'og Sammenligningsmaterialet kan der efter Afdelingens
Mening næppe være Tvivl om, at de anonyme Breve er skrevet af Redaktør Rudolf
Christiansen.

P. Christiansen,
Politikommissær.

M. Petri Jeppesen,
Kriminalassistent.
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227.

RAPPORT

LØrdag den 28. Juli 1945.

Karl Martens Winther, f. d. 22/9-09, der er Arrestant ved 10. Undersøgel
seskammer og sigtes for Stikkervirksomhed, var i Dag fremstillet her i Afdelingen,
idet han formenes at have noget Kendskab til den i Sagen nævnte Rudolf Christian
sen, kaldet Hestetyven.

Arr. forklarer paa Anledning, at han har kendt Hestetyven siden 1939, da
han tilfældigt traf ham i Latinerkafeen paa Købmagergade. De traf hinanden jævn
ligt siden, uden at der var Tale om nogen egentlig Forbindelse, idet Møderne altid
beroede paa Tilfældigheder.

Hestetyven, der var vidende om, at Arr. havde Forbindelser indenfor det
kommunistiske Parti, fik efterhaanden Arr. overtalt til at komme frem med Oplys
ninger 'Om Personer i Partiet, og det udartede sig til, at Arr. kom til at arbejde
som Stikker for Hestetyven, der videregav Oplysningerne til Gestapo, og som slut
telig skaffede Arr. en direkte Kontakt med Gestapo. Arr. fik i Begyndelsen ingen
Betaling, idet Hestetyven ikke gav ham noget, men han oppebar senere hos Ge
stapo en Ugeløn paa 50 Kr.

Udspurgt angaaende Hestetyvens Bekendtskabskreds forklarer Arr., at He
stetyven flere Gange i Begyndelsen af 1942 udtalte, at han havde Forbindelse med
en højtstaaende dansk Embedsmand, der ønskede Oplysninger om Kommunisternes
Arbejde, idet han ønskede at være informeret, saafremt det blev nødvendigt for
Politiet at skride ind overfor Partiet. Arr. blev udspurgt om, hvorvidt han dengang
gjorde sig nogen Tanke om, hvem den nævnte Embedsmand kunde være, og han
siger dertil, at han hele Tiden var af den Formening, at det drejede sig om Thune
Jacobsen, og han udtaler i den Forbindelse, at Hestetyven flere Gange sagde, at han
skulde op til Ministeren.

Arrestanten udtaler nu, at Hestetyven - endnu før han havde faaet Arr.
til at arbejde for sig som Stikker - foreslog ham, at de skulde arbejde sammen
som Redaktører for et Blad, der skulde have til Formaal at samle alle Lejere i en
Organisation for at opnaa en Ændring i Lejernes økonomiske Vilkaar. Arr. indgik
ikke i Samarbejde, men det lykkedes Hestetyven at faa Bladet ud, og det drejede
sig om et veludstyret Blad i et anseligt Oplag. Arr. er klar OVeT, at Hestetyven ikke
selv klarede den økonomiske Side af Sagen, men har faaet Støtte fra andre. Bladet
udkom kun een Gang og indeholdt ikke politisk Stof udover det allerede skitserede.

Udspurgt om Hestetyven kendte noget til Gunnar Larsen, forklarer Arr., at
Hestetyven engang fortalte ham, at han, kort før Krigen brød ud, af Gunnar Lar
sen i dennes Flyvemaskine blev sendt til England for at føre Forhandlinger med
Lord Halifax, men Arr. regnede kun denne Tale for Værtshussnak, selvom Heste
tyven var ædru, da han fremkom med den. Hestetyven har endvidere flere Gange
udtalt, at Gunnar Larsen var hans gode Ven, og at han derfor godt, saafremt ArI'.
enskede det, kunde skaffe ham Arbejde i F . L. Smidth.
102
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Videre udspurgt om Hestetyvens Omgangskreds udtaler Arr., at han ikke
kan anføre Navne paa Personer, der kan tænkes at have Interesse for Politiet.

Forklaringen gennemlæst og vedstaaet med Underskrift.

Karl Martens Winther. Brask-Andersen,
Overbetjent.

---- -_.- ----
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228.

RAPPORT

LØrdag den 9. Februar 1946.

Sagen mod fhv. Minister Gunnar La1'sen m. fl. fortsat.

Da afhørte Karl Martens Winther til Rapport af 28/7-1945 Ltr. 5 Q Pag. 2
har forklaret, at Rudolf Christiansen (Hestetyven) til ham har fortalt, at han en
gang kort før Krigens Udbrud havde været i Gunnar Larsens Flyvemaskine til Eng
[and, og denne Udtalelse er forelagt Gunnar Larsen, der har nægtet, at dette har
fundet Sted, er Gunnar Larsens tidligere Pilot nu Trafikflyver Thorkild Petersen,
boende Hareqade Nr. 11, mødt efter Anmodning her i Afdelingen.

Udspurgt i Sagens Anledning forklarer Kpt., at han kun een Gang har været
i England med Gunnar Larsens Flyvemaskine med Passagerer, nemlig i August
M.aaned 1939. Ved denne Lejlighed fløj han Gunnar Larsen og Fabrikant Obel til
London, hvor de kun opholdt sig een enkelt Dag og fløj tilbage igen.

I 1937 fløj Kpt. en engelsk Maskine til England for Gunnar Larsen, men
ban havde ikke da Passagerer med. Maskinen skulde blot afleveres, og Kpt. tog
hjem med Rutemaskinen.

Kpt. kender intet til Rudolf Christiansen, 'Og han hævder, at denne aldrig
har været Passager i Gunnar Larsens Maskine.

Kpt. siger paa Anledning, at han var den eneste, der fløj Gunnar Larsens
Maskine, og det er utænkeligt, at den kan have været fløjet af andre i den Tid,
Kpt. har været ansat hos Gunnar J,arsen, nemlig i Tiden fræ 15/12-1935 til 1/8-1940.

Oplæst og vedtaget ved Underskrift.

Thorkild Petersen. Knud Møller.
Krmbtj.
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229.

KØbenhavn, den 27. Juli 1945.

Til den ved Grundlovens § 45 nedsatte parlamentariske Kommission.

Ved nærværende tillader jeg mig at underrette Kommissionen om følgende:
Den 24. ds. tilskrev jeg Rigspolitichefen saaledes:
l>Under G. D. i Københavns Byret afholdt Grundlovsforhør i Sagen mod fhv.

Minister Gunnar Larsen erkendte Sigtede, at han havde støttet saavel Redaktør
Axel Høyer som Stikkeren Rudolf Christiansen, kl. »Hestetyvøn«, med Penge
rnidler. Videre bemærkes, at Sigtede ikke "Vilde bestride, at han har haft Forbin
delse med »Hestetyven« indtil den Dag, denne blev aflivet. I Forbindelsø med disse
Tilstaaeiser udtalte Sigtede, at naar han havde indladt sig med Axel Høyer var det
sket paa daværende Justitsminister - nuværende Civildommer i Nordre Birk 
Harald Petersens Opfordring, og han oplyste. at nævnte Høyer fungerede som Stik
ker for Justitsministeriet, til hvilket han havde angivet forskellige Nazister. For
bindeisen med Rudolf Christiansen erklærede han at have optaget paa Opfordring
af daværende Justitsminister Thune Jacobsen, der var interesseret i, at nævnte
Christiansen kunde udføre antikommunistisk Arbejde.

Efter det foreliggende er der Anledning til at mistænke Thune Jacobsen for
at have gjort sig skyldig i et efter Straffelovstillæget strafbart Forhold ved at op
fordre 'Gunnar Larsen til at støtte Christiansen i hans Virksomhed, og m. li. t.
Harald Petersen er der efter det foreliggende Anledning til at underkaste hans For
bindelse med Understøttelse af Axel Høyer en nærmere Undersøgelse.

Jeg skal paa den givne Foranledning anmode Herr Rigspolitichefen om at
'Ville foranledige politimæssig Undersøgelse mod Thune Jacobsen og Harald Peter
sen 'indledet og om, at De vil holde mig underrettet om Sagens Forløb. ~

Rigspolitichefen oversendte samme Dag Sagen til Politidirektøren i Køben
havn, som tilbagesendte den til mig med følgende Paategning:

»Tilbagesendes Herr Statsadvokat Madsen idet jeg, forinden videre foretages.
skal tillade mig at henlede Opmærksomheden psa Justitsministeriets Skrivelse til
Dem af 18. Juni 1945 (Journ. 3 K 1945, No, 534) vedrørende den af Dem m. fl. tid
ligere Internerede i Horserødlejren til mig indgivne Anmeldelse paa fhv. Justits
minister Eigil Thune Jacobsen, hvorefter Spørgsmaalet om det Ansvar, der even
tuelt kan paahvile Ministeren for hans Embedsgerninger, i Medfør af Grundlovens
~ 14 henhører under Rigsrettens Afgørelse.

Der vedlægges Udskrift af Københavns Byrets Retsmøde den 23. ds, ved
rørende bl. a. fhv. Minister Gunnar Larsen, Afskrift af min Forelæggelsesskrivelse
af 12. Juni 1945 i førstnævnte Sag tilligemed Afskrift af Justitsministeriets nys
nævnte Skrivelse af 18. Juni 1945 og af min Skrivelse af 20. s. M. til Folketings
mand Martin Nielsen sanrt Paategning herfra til Justitsministeriet af 25. s. M.

Yderligere vedlægges Udklip af »Berlingske 'I'idende« for den 24. ds. inde
holdende Referat af ovennævnte Retsmøde. ~ *)

(sign. Seldenfaden.)

Jeg modtog samtidig en Henstilling fra Rigsadvokaten om selv at foretage
den til Oplysning af Sagen mod fhv. Trafikminister Gunnar Larsen fornødne
Afhøring af fhv. Justitsminister Thune Jacobsen, hvilket er sket.

*) Ikke optrykt.
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Afskrift af denne Afhøring vedlægges. Der vil herefter ikke fra min Side
hlive foranlediget en yderligere Undersøgelse af fhv. Justitsminister Thune Jacob
søns Samarbejde med Rudolf Christiansen, hvilket herved meddeles Kommissionen.

2. ekstraordinære Statsadvokat for København.

sign. Carl Madsen.
cst.
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Bilag.

AFSKRIFT

Den 26. Juli 1945 KJ. 13 mødte fhv. Justitsminister Thune Jacobsen efter
Anmodning paa Statsadvokatens Kontor, Meldahlsgade 1, for at afgive Forklaring
angaaende sin Forbindelse med Rudolf Christiansen, kld. »Hestetyven«.

Kmpt. forklarer, at han første Gang har hørt om Christiansen, da denne
havde Tilknytning til det af Andreas Hansen ledede Sikkerhedspoliti, Kmpt. var
paa daværende Tidspunkt formtI. Chef for Statspolitiet.

Personlig Berøring med Christiansen fik han formtI. først for 6-7 AaI'
siden, da denne søgte ham i tjenstlig Anliggende. Kmpt. indskyder, at de' af ham
opgivne Tidspunkter meddeles med Forbehold af, at han ikke nøjagtig husker de
Tidspunkter, der er Tale om.

Christiansen virkede i et Omfang for Sikkerhedspolitiet indtil Unmack Lar
sens Ministerperiode. Da Unmack Larsen fik Underretning om Christiansens Virk
somhed for Politiet, gav han Udtryk for sit Mishag over, at en saadan Person be
nyttedes af Politiet, og Christiansens Virksomhed for Politiet ophørte derefter.

Først 1 Aars Tid efter at Kmpt. den 8. Juli 1941 var indtraadt i Regeringen
som Justitsminister, søgte Christiansen ham paa hans Kontor i Ministeriet. Under
den derpaa følgende Samtale fortalte Christiansen, at han havde iagttaget en be
mærkelsesværdig kommunistisk Aktivitet indenfor Lejerorganisationerne, og han
forelagde Kmpt. en Plan om Modvirkning af denne Aktivitet. Det drejede sig om en
taaget s Plan e gaaende ud paa, at der skulde ydes Støtte til Boligforeningerne, idet
han formente, at den omtalte kommunistiske Aktivitet vilde blive umuliggjort, naar
Boligforholdene paa den Maade forbedredes.

Christiansen sagde, at han maatte have Arbejdsro for at virkeliggøre den
omtalte Plan og af den Grund trængte han til Penge. Herefter gik Chr. over til at
forklare, at han vilde være i Stand til at skaffe Oplysninger om illegale kommuni
stiske Organisationer, og han foreslog, at man anvendte ham i saa Henseende. Da
Tyskerne i denne Tid stadig trængte paa baade 'Overfor Kmpt. og overfor Myndig
hederne i det hele for at udvirke, at man slog ind paa en skarpere Kurs overfor
Kommunisterne, blev han med sit Kendskab til Christiansens slette Karakter bange
for, at han med sine Oplysninger skulde gaa til Tyskerne, og han mente det for
maalstjenligt, om man ved en Understøttelse kunde berøve ham Motiverne for at
stille sig til Tyskernes Raadighed.

Foreholdt de af Stikkeren Karl Winther for ganske nylig afgivne Forklaring
gaaende ud paa, at Christiansen allerede paa daværende Tidspunkt, da han hen
vendte sig til Kmpt., havde Forhindelse med Gestapo, at denne Oplysning, som ikke
kan verificeres, 'Og som først er kommet frem for nylig, indtil da har været ganske
ukendt.

løvrigt siger Kmpt., at selvom han havde haft Berøring med Gestapo, kunde
Understøttelsen maaske bevirke, at han opgav denne. Kmpt. tilføjer, at han hand
lede som han gjorde, ud fra Ønsket 'om og som Led i sine almindelige Bestræbelser
for at lette Situationen det mest mulige for danske Borgere i Almindelighed og i
dette Tilfælde for Kommunisterne i Særdeleshed. Han satte sig derefter i Forbin
delse med daværende Trafikminister Larsen og udvirkede, at denne af private Mid
ler skaffede Christiansen en maanedlig Understøttelse. Han kan ikke erindre, hvor
længe Understøttelsen varede. Naar Understøttelsen udbetaltes af private Midler,
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skyldtes det, at Kmpt. nærede Ængstelse for, at Ordningen ellers kunde blive be
kendt for Tyskerne, og at disse kunde faa Mistanke, om de erfarede, at man betalte
Christiansen Understøttelse, uden Modydelse fra dennes Side. Kmpt. tilføjer, at de
Oplysninger, Christiansen i den følgende Tid af og til kom med, var betydningsløse.
løvrigt tilføjer han, at han aldrig har videregivet modtagne Oplysninger til nogen
somhelst, saaledes heller ikke til det danske Politi.

Foreholdt vedlagte Artikel fra Dagbladet »Land og Folke fra 25. Juli over
skrevet»Hestetyvens Generalieblade siger han, at de heri indeholdte Oplysninger foor
største Delen er ham ubekendte.

Efter at ovenstaaende er forelæst for Kmpt. ønsker han at tilføje, at han
naturligvis overfor Christiansen maatte bevare Fiktionen om, at denne udførte et
Arbejde for den Understøttelse, han fik.

(underskr, Thune Jacobsen).
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230.

Uddrag af det stenografiske referat fra forundersøgelsesforhørene i byrettens 23. afdeling.

Fhv. Minister Gunnar Larsen.
Forhold IV.

Statsadv.: Vi har tidligere talt om, at De paa Justitsminister Thune J acob
sens Foranledning har skaffet en Mand, som De karakteriserer som en temmelig
lyssky Person, Hjælp af private Midler til Udførelse af et antikommunistisk Ar
bejde. De udtrykker Dem saaledes: antikommunistisk Arbejde af en Art, som Poli
tiet ikke kunde foretage sig.

Gunnar Larsen: Ja.
Statsadv.: Saaledes har De udtrykt Dem?
Gunnar Larsen: Ja, saaledes har jeg udtrykt det i Brevet til 
Statsadv.: Er det ikke underordnet, hvem Brevet er til?
Gunnar Larsen: Nej, det synes jeg ikke.
Statsadv.: Og hvem var den Person?
Gunnar Larsen: Det var en Mand, der hed Rudolf Christiansen.
Statsadv.: Hvordan gik det til, at Thune Jacobsen kom ind paa at anmode

Dem om dette?
Gunnar Larsen: Det gik til paa den Maade, at engang i Foraaret 1941

sad jeg inde hos Udenrigsminister Scavenius og snakkede om et eller andet, som
jeg ikke husker, men som ikke havde noget med dette her at gøre. Vi blev ikke
færdige; han sagde, at nu maatte jeg undskylde, han havde et Møde med Rigs
politichefen, som Thune Jacobsen var dengang, som han havde tilsagt til et Møde,
og saa kunde vi fortsætte senere, men i øvrigt mente han ikke, det varede saa længe,
saa jeg kunde godt blive og overvære Samtalen, hvis jeg havde Lyst til det. Saa
blev jeg, og saa kom Rigspolitichefen, og Udenrigsminister Scavenius talte med
ham og foreholdt ham, at han ikke mente, at Politiet, resp. Justitsministeriet, var
tilstrækkelig godt underrettet om, hvad der foregik i de yderliggaaende Partier,
de revolutionære Partiers Kredse, d.v.s. de nationalsocialistiske og de kommu
nistiske; han syntes, at under de Forhold og den udenrigspolitiske Situation, som

,forelaa, maatte han forlange, at Politiet var bedre underrettet. Rigspolitichefen
gav ham Ret i, at Politiet ikke var tilstrækkelig godt underrettet om, hvad der
fo-regik i disse Kredse, men Politiet var under et betydeligt Handikap, bl. a. fordi
man savnede økonomiske Midler til at anvende de Metoder, som var bedst egnede
til at skaffe Oplysning i disse Forhold, nemlig Anvendelse af Stikkere. Det sad
de Herrer og snakkede lidt om, og jeg blandede mig i Samtalen, og vi var alle
enige om, at det i den givne Situation syntes temmelig latterligt, at Politiet ikke
havde tilstrækkelige Midler til Raadighed til at skaffe sig, resp. Regeringen, be
hørig Underretning om disse Forhold. Saa tog det ene Ord det andet, og jeg
sage: ja bevares, hvis der var noget Forhold der, der var af Betydning, maatte
de Herrer godt disponere over mig, saa vil jeg gerne træde til med økonomisk
Støtte, da det andet forekom mig helt urimeligt. Det blev der sagt Tak til, og der
skete ikke videre ved den Lejlighed. Rigspolitichefen gik, og Udenrigsministeren
og jeg fortsatte vor Samtale. J eg maa dog sige, at allerede i den Samtale nævnte
Thune Jacobsen, at han havde en Mand, som han i og for sig godt kunde bruge
til at skaffe Oplysning, men som han ikke kunde finansiere. Jeg husker ikke,
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om hans Navn blev nævnt ved den Lejlighed eller ikke, men nogle Dage efter
ringede Rigspolitichefen mig op i Telefonen og sagde, at han vilde gerne komme
tilbage til det Tilbud, jeg havde fremsat i Udenrigsministeriet, han havde en Mand,
Redaktør Christiansen, som han gerne vilde bruge til dette Arbejde under Forud
sætning af, at han kunde betale ham: om jeg var villig til at staa ved mit Tilbud?
Det svarede jeg, at det var jeg selvfølgelig, det var der ikke noget i Vejen for.
Han spurgte, pm han maatte sende ham over til mig for at hente Penge hos mig,
og jeg sagde, at det kunde han godt gøre. Saa kom han fra det Tidspunkt og
hentede Penge, jeg tror i Begyndelsen ca. 500 Kr. om Maaneden.

Stafsadv.: Hvornaar foregik det?
Gunnar Larsen: I Foraaret 1941. Senere blev det sat op til 1500 Kr. efter

Aftale med Thune Jacobsen.
Statsadv.: 1500 Kr. om Maaneden.
Gunnar Larsen: Det var vist fra-
Statsadv.: Ja, der er en Skrivelse af Juli 1942, hvor De skriver, at De har

haft Besøg af Christiansen og skaffer ham de første 3 Maaneder 1500 Kr. om
Maanede.n.

Gunnar Larsen: Jeg er ikke sikker paa, at det ikke var sat op til 1500 Kr.
før den Tid, men det første Halvaar eller saa var det 500 Kr., og senere blev det
efter Aftale med Justitsministeren sat op til 1500 Kr.

Statsadv.: De var paa intet Tidspunkt i Tvivl om, at. det var en Stikker,
der blev betaJt?

Gunnar Larsen: Nej.
Statsadv.: Hvad mener De med en »Stikker-eP
Gunnar Larsen: I det Fm-hold, hvor Politiet anvendte dem, var det Per

soner, som skulde skaffe Politiet Oplysning om et eller andet Forhold.
Statsadv.: Og denne Rudolf Christiansen skulde altsaa skaffe Thune Jacob-

sen Oplysninger?
Gunnar Larsen: Ja.
Statsadv.: Hvad skulde Thune Jacobsen med de Oplysninger?
Gunnar Larsen: Som jeg sagde før, vi havde denne Diskussion 
Statsadv .: Var det kun til Politiets Orientering?
Gunna?' Larsen: Det var til Orientering for Politiet og Justitsministeriet og

for Regeringen i sin Helhed.
Statsadv.: Paa det daværende Tidspunkt havde vi jo faaet Kommunistloven.
Gunnar Larsen: Nej.
Statsadv.: Kommunisterne blev taget den 22. Juni 1941.
Gunnar Larsen: Men denne Samtale fandt Sted i Foraaret 1941. Det var

paa et Tidspunkt, hvor der endnu var en Venskabs traktat.
Statsadv.: Altsaa, i Foraaret, før Sovjetunionens Indtræden i Krigen, fandt

denne første Samtale Sted, og da var De altsaa klar over, at Rudolf Christiansen
blev engageret som Stikker af Thune Jacobsen, og De betalte; og De havde' den
Opfattelse, at de Oplysninger, som Rudolf Christiansen kom med, skulde være til
Orientering for Udenrigsministeriet og for Politiet?

Gunnar Larsen: Og for Justitsministeriet.
Statsadv.: Og for Justitsministeriet. Dengang Kommunistrazziaerne fandt

Sted i Juni 1941, havde Politiet jo. et fortrinligt Materiale at gaa frem efter. Havde
De nogen Opfattelse af, hvorvidt Rudolf Christiansen var en af de Personer, Politiet
havde brugt til at skaffe Oplysninger?

Gwnmar Larsen: Det kan jeg ikke sige. Han kom som sagt hos mig og
hentede Penge; det gjorde han forresten ikke selv i Begyndelsen; han sendte et
Pigebarn.

Statsadv.: Ja, det er lige meget, hvem der hentede Pengene. Jeg vil gerne
have frem, at man brugte ham som Stikker, og nogle Maaneder senere anholdt
Politiet Hundredvis af Kommunister efter Pres fra tysk Side. Politiet har ikke
103
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kunnet gøre dette uden gennem lang Tid at have skaffet Oplysninger. Var det til
det Arbejde, man skulde anvende Rudolf Christiansen?

Gunnar Larsen: Det kan jeg ikke tænke mig. Paa det Tidspunkt anede man
ikke, at der skulde komme en Kommunistlov.

Statsadv.: Udmærket. Saa gaar disse faa Maaneder, og saa kommer i hvert
Tilfælde Krigen med Sovjetunionen, og Kommunisterne bliver stillet udenfor Sam
fundet og forfulgt af Myndighederne. Da understøttede De fortsat Rudolf Chri
stiansen?

Gunnar Larsen: J a, det fortsatte jeg med.
Statsadv.: Gjorde De Dem ikke nogen Tanker om, at det var rimeligt at

antage, at det, Rudolf Christiansen bestilte, var at skaffe Oplysninger til Myndig
hederne, paa Grundlag af hvilke de kunde arrestere Kommunister?

Gunnar Larsen: Nej, paa det Tidspunkt var jo efterhaanden Thune Ja
cobsen blevet Justitsminister, og jeg var ganske klar over, at man ikke gjo-rde mere
end nødvendigt var.

Statsadv.: Det var De klar over? Det passer ikke, men det skal vi ikke
diskutere nu. - Men det, jeg vil. have at vide, er dette: det danske Politi forfulgte
med stor Energi Kommunisterne, arresterede Masser af Kommunister paa Stikker
oplysninger; havde De nogen Tanke om, at Christiansen arbejdede for Politiet for
at hjælpe det i den Opgave at arrestere danske Kommunister? .

Gunnar Larsen: Nej, jeg havde Indtryk af, at den Side af Sagen havde
Politiet andre Kilder til. Mit Indtryk var fra Thune Jacobsen, at det, man vilde
bruge Rudolf Christiansen til, var mere en almen Orientering, som man maaske
ikke havde fra anden Side.

Statsadv.: Ja, men hvis Politiet havde Midler til Raadighed, hvormed det
kunde lønne Stikkere og paa anden Maade skaffe sig Oplysninger, som kunde føre
til Arrestation. af Kommunister, hvad mener De saa med, at Arbejdet var af en
Art, som Politiet ikke kunde paatage sig?

Gunnar Larsen: Det maa jeg gaa ud fra. ELlers var det meningsløst at an
mode mig om Penge.

Statsadv.: Naar jeg læser disse Linier, læser jeg det saadan, at det Arbejde,
han skulde lave, var Arbejde af en særlig makaber Art, som Politiet ikke kunde
paatage sig. Er det ikke rigtigt?

Gunnar Larsen: Nej, det er ikke rigtigt. Det har jeg ikke Indtrykket af. Naar
jeg har skrevet dette, er det fordi, det forekom mig mærkeligt, at Politiet ikke selv
havde Penge, men maatte henvende sig til mig.

Statsadv.: Derfor kan jeg tænke mig, at Politiet har Midler til at betale
Stikkere, det er vel ikke nogen større Hemmelighed, men her er Tale om Arbejde
af en Art, som Politiet ikke kan paatage sig. Saa er Spørgsmaalet, hvad det er
for en Art, naar de har Penge til Stikkere?

Gunnar Larsen: De har aabenbart ikke nok.
Statsadv.: Var det simpelthen saaledes, at Staten ikke havde Raad til at

betale de fornødne Stikkere?
GUwna1' Larsen: Thune Jacobsen sagde, at Justitsministeriet ikke kunde

faa de fornødne Midler bevilget.
Statsadv.: Uden Hensyn til, hvordan vi nu ser paa de Forhold, vil De

give mig Ret i, at Deres Ordvalg, hvor De siger: antikommunistisk Arbejde af en
Art, som Politiet ikke kunde paatage sig, leder Tanken stærkt hen i Retning af, at
det er Arbejde af en særlig delikat Karakter. Men det var altsaa ikke Deres Tanke?

Gunnar Larsen: Nej.
Statsadv.: Det var simpelthen den, at De mente, at Politiet ikke kunde skaffe

sig Midler paa anden Maade til at faa de fornødne Stikkere?
Gunnar Larsen: Ja.
Statsadv.: Men da nu Kommunistforfølgelserne satte ind i 1941 og Tyskerne

havde givet Ordre til, at Kommunisterne skulde arresteres, alle Kommunister, som
overhovedet havde spillet den mindste ledende Rolle, mente De saa heller ikke, at
Politiet kunde faa de Penge, det skuJde bruge?
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Gwnma» Larsen: Det havde jeg ikke Indtryk af fra Thune Jacobsen. I den
følgende Tid tog jeg nogle Gange Spørgsmaalet op overfo-r Thune Jaco-bsen om at
afbryde den Historie.

Statsadv.: Hvorfor vilde De afbryde den?
Gunnar Larsen: For det første forekom det mig meningsløst, at jeg skulde

blive ved at betale Penge til dette hen, og for det andet tilspidsede Situationen sig
efterhaanden paa en saadan Maade, at det var vanskeligt at holde Kontrol med
Sagerne selv herhjemme. Der blev mere og mere tysk Indblanding. J eg to-g nogle
Gange SpørgsmaaJet om at afbryde Forholdet op med Thune Jacobsen, men han
udtalte, at det saa han meget nødigt, og den Argumentation, han brugte, var, at
han nærede Frygt for, at hvis man afbrød Forbindelsen med Christiansen, vilde
han gaa til Tyskerne og derved komme til at gøre Skade.

Statsadv.: Ja saa? Det var altsaa for at beskytte Kommunisterne?
Gunnar Larsen: Ja.
Statsadv.: Naa saadan. Med andre Ord, naar De fo-rtsatte med Betalingen

ud over den 22. Juni 1941, var det altsaa for at betage Rudolf Christiansen Mo
tiverne til at gaa til Tyskerne med sine Oplysninger?

Gunnar Larsen: Det. var den Argumentation, jeg fik fra Thune Jacobsen,
og selvom jeg som sagt flere Gange var inde paa, at jeg gerne vilde afbryde, bøjede
jeg mig for den.

Statsadv.: Altsaa, Deres Bevæggrund til at fortsætte med at betale 1500 Kr.
om Maaneden var, at De ønskede at skaane Kommunisterne for, at Christiansen
skulde gaa til Tyskerne?

Gunnar Larsen: Grunden var, at Thune Jacobsen mente, at det vilde gøre
Fortræd paa forskellig Vis.

Statsadv.: At Christiansen arbejdede udelukkende blandt Kommunisterne,
kunde vel ikke være nogen Hemmelighed.

Gunnar Larsen: Det var jeg ikke klar over til at begynde med, men blev det.
Statsadv.: Og naar han ikke skulde gøre Ulykker, maatte det vel være over

for Kommunisterne, og De betalte 1500 Kr. om Maaneden, for at han ikke skulde
gøre det. Hvor længe blev De ved med at understøtte ham?

Gunnar Larsen: Det holdt op, tror jeg, engang i Sommeren 1942.
Statsadv.: Da holdt det op?
Gunnar Larsen: Nej, da holdt det ikke op, men. da var jeg igen inde paa

at standse det, og da fik jeg dette Brev, som Statsadvokaten har, fra Thune Jacob
sen. Derefter fortsatte det 'Og blev vistnok ved til engang i Sommeren 194-3.

Statsadv.: Og hvad saa? Var det stadigvæk 1500 Kr. om Maaneden, indtil
det sluttede?

Gunnar Larsen: Ja, jeg tror ikke der var nogen Aftrapning i Beløbet; jeg
tror, det standsede.

Statsadv.: Det standsede i 1943. Hvad saa? Regnede De saa ikke med, at
han gik til Tyskerne?

Gunnar Larsen: J o, Thune Jacobsens Argument var stadig, at han mente.
det var farligt.

Statsadv.: Men De standsede?
Gunnar Larsen: J a, jeg syntes, Situationen var bleven af en saadan

Art, at. ...
Statsadv.: At nu havde De betalt Penge nok for at redde Kommunister?
Gunnar Larsen: Nej, men Situationen havde nu en Gang i Sommeren 1943 til

.spidset sig saa meget, at jeg ikke syntes ... .
Statsadv.: J a, Faren var større og større.
Gunnar Larsen: J a, men Situationen var efterhaanden blevet saa kompli

ceret, at jeg mente, det ikke kunde hjælpe noget at blive ved at b-etale.
Statsadv.: Men da De saa holdt op, maatte De vel efter det, De tidligere

har sagt, se den Mulighed i øjnene, at han nu gik til Tyskerne?
Gunnar Larsen: Ja, det var Thune Jacobsens Mening, at det maatte man

regne med.
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Statsadv.: Men De holdt altsaa op?
Gunnar Larsen: Ja.
Statsadv.: Og hvilken Forbindelse havde' De saa senere med Rudolf Chri

stiansen?
Gunnar Larsen: Senere har jeg ikke haft Forbindelse med ham paa anden

Maade, end at han Gang paa Gang har prøvet at komme i Forbindelse med mig.
Nogle Gange har han været i Telefonen for at søge at faa em ny Ordning om Støtte,
og han har søgt at komme i Forbindelse paa anden Maade,

Statsadv.: De betalte ham altsaa ingen Penge, efter at De holdt 'Op i Somme-
ren 1943?

Gunnar Larsen: Nej.
Statsadv.: Det gjorde De ikke?
Gunnar Larsen: Nej.
Statsadv.: Det er De ganske sikker paa?
Gunnar Larsen: Ja.
Statsadv.: Dette med at hente Pengene vil jeg gerne have ridset lidt op.

Hvem hentede Pengene, og hvor?
Gunnar Larsen: Til at begynde med sendte han et Pigebarn for at hente dem.
Statsadv.: Hvem var det?
Gunnar Larsen: Jeg kan ikke huske, hvad hun hed.
Statsadv.: Var det hende fra Lido Bar?
Gunnar Larsen: Det aner jeg ikke.
Statsadv.: Det er De helt sikker paa?
Gunnar Larsen: Ja.
Statsadv.: Kender De heller ikke Eva Fleron?
Gunnar Larsen: Nej.
Statsadv.: Hvordan saa det Pigebarn ud, der hentede Pengene?
Gunnar Larsen: Det var saadan en forholdsvis lille Størrelse.
HRS. Steglich-Petersen: Er det noget, der vedrører Sagen?
Statsadv.: Ja, det vedrører Sagen. Hvad saa videre? Hvem hentede Pen-

gene senere?
Gunnar Larsen: Senere kom han selv.
Statsadv.: Han indfandt sig hver Maanedsdag, eller hvordan?
Gunnar Larsen: Ja, saa nogenlunde; ikke altid, sommetider kunde det være

hveranden Maaned.
Statsadv.: Saa fik han to Rater ad Gangen?
Gunnar Larsen: Ja.
Statsadv.: Hvor henvendte han sig til Dem?
Gunnar Larsen: Han kom ned i Ministeriet.
Statsadv.: Og De betalte ham Pengene kontant?
Gunnar Larsen: Ja.
Statsadv.: Snakkede De med ham ved disse Lejligheder?
Gunnar Larsen: Ja, han vilde altid gerne snakke og kom ogsaa sommetider

med noget Sludder, men det blev ikke til ret meget, thi for det første var jeg ikke
interesseret, og for det andet var det, han havde at sige, noget, som jeg ikke syntes
havde særlig Interesse.

Statsadv.: Hvad havde han at sige?
Gunno»: Larsen: Han kom i Regelen med IlIOgJe meget taagedø socialpolitiske

Foredrag. Det eneste, jeg husker jeg har hørt af ham ved disse Lejligheder, som
havde noget aktuelt ved sig, var engang han kom og fortalte noget om det indledede
Samarbejde mellem de konservative Grupper og Kommunisterne, men jeg er ikke
helt sikker paa, at det ikke var paa et Tidspunkt, hvor vi vidste det fra anden Side.

Statsadv.: Men De modtog ham, naar han hentede Penge, og snakkede lidt
med ham?

Gunnar Larsen: Nej, ikke altid.
Statsadv.: Og fik ikke noget at vide af ham?
Gunnar Larsen: Ikke noget konkret.
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Statsadv.: Men efter Sommeren. 1943 afbrød De Forbindelsen med ham, og
han fik ingen Penge hos Dem?

Gunnar Larsen: Ja.
Statsadv.: Gunnar Larsen, er De ganske sikker paa, at det er rigtigt, hvad

De siger?
Gunnar Larsen: Ja, ganske sikker.
Statsadv.: Han kom i Vestergade lige til han døde.
Gunnar Larsen: Ja, men jeg har sagt til Statsadvokaten, at han søgte Gang

paa Gang at komme i Forbindelse med mig ogsaa i Vestergade.
Statsadv.: Vil det sige, at han ikke blev modtaget?
Gunmor Larsen: Han blev ikke modtaget af mig.
Statsadv.: Hvem snakkede han med i Vestergade?
Gunnar Larsen: Det har Statsadvokaten spurgt om før; det kan jeg ikke vide.
Statsadv.: Det har De ingeru som helst Mening om? Altsaa, »Hestetyven-

havde sin Gang i Vestergade og havde det, lige til han blev skudt, og han blev mod
taget af nogen dernede, var derinde i længere Tid; det ved vi, og det skal jeg bevise;
men De aner ikke, hvad han skulde der?

Gunna« Larsen: Nej, det eneste, jeg ved om hans Tilstedeværelse, er, at
jeg har faaet at vide nogle Gange, at han har været der og spurgt efter mig.

Statsadv.: Men saa kommer han vel ikke længere end titt Ekspeditens-
kontoret?

Gunnar Larsen: Nej, det gaar jeg ud fra.
Statsadv.: Og opholder sig ikke længere Tid i Vestergade?
Gunna» Larsen: Nej.
Statsadv.: Det er altsaa noget, De tør sige med Bestemthed, at De har ikke

talt med ham siden Sommeren 1943, og De ved ikke, om der er andre i Vestergade,
der har talt med ham og støttet ham?

Gunnar Larsen: Det viJl jeg anse for ganske usandsynligt.
Statsadv.: Tør De sige med Sikkerhed, at andre ikke har udbetalt ham

Penge i Forstaaelse med Dem efter 1943?
Gunnar Larsen: Ja, det er ganske givet.
Statsadm.: Det er De helt sikker paa?
(hinnar Larsen: Ja, helt sikker.
HRS. Steglich-Petersen: Jeg forstaar altsaa, at dette Forhold med Udbeta

lingen af disse Beløb indledes ved denne Samtale i Udenrigsministerens Kontor.
Gunnar Larsen: Ja.
HRS. Steglich-Petersen: Var Forholdet saa det, at De følte, at De havde

andet med det at gøre end at foretage disse Udbetalinger?
(hmnar Larsen: Nej.
HRS. Steglich-Petersen: Har Forholdet været det, at det hele Tiden har

været Justitsministeriet, som har taget Ansvaret for, at Udbetalingerne fandt Sted?
Gunno»: Larsen: Ja, for saa vidt som man vil gøre Rigspolitichefernbedet

og Justitsministeriet identiske, for de første 3--4 Maaneder var altsaa, medens
Thune Jacobsen var Rigspolitichef. Om Harald Petersen har vidst noget om det, tør
jeg ikke sige. Men efter det Tidspunkt var det selvfølgelig Justitsministeriet.

HRS. Steglich-Petersen: P81a det Tidspunkt var Harald Petersen altsaa
Justitsminister?

Gunnar Larsen: Ja.
HRS. Steglich-Petersen: Og havde De paa hans Anmodning foretaget lig-

nende Udbetalinger tidligere?
Gunnar Larsen: Ja.
HRS. Steglich-Petersen: Det havde De gjort?
G~tnnar Larsen: Ja.
HRS. Steglich-Petersen: Det var altsaa ikke noget ganske usædvanligt, at

man trak paa Deres Kasse, om jeg saa maa sige, som en Del af Statskassen?
Gunna» Larsen: Nej.
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HRS. Sieqlich-Peiersen: Er Forholdet det, at De har betragtet det som en
Statsudgift i Virkeligheden?

Gunnar Larsen: Ja.
HRS. Steolich-Peiersen: Der har været en Brevveksling mellem Dem og

Thune Jacobsen i August 1942.
Gunnar Larsen: Ja.
HRS. Steglich-Petersen: De skriver der:
For en Ordens Skyld bekræfter jeg, at jeg foreløbig vil være villig tiil at

fortsætte med de maanedlige Betalinger til Hr. Christiansen for min egen Regning.
J eg vilde sætte Pris paa, at De 'Overfor mig vilde bekræfte, at De er indforstaaet
hermed. Naar jeg beder Dem om dette, er Grunden først og fremmest den, at jeg
under den Samtale, jeg havde med Statsministeren, og som var Grundlaget for de
Udtalelser, Statsministeren kom med vedrorende mit Forhold til de øvrige Med
lemmer af Regeringen paa Ministermødet i Gaar, maatte høre Beklagelser fra Stats
ministerens Side over, at jeg i Harald Petersens Tid havde gjort noget ganske til
svarende som det, der gøres med Hensyn til Hr. Christiansen.

Der siger De altsaa, at De har i Harald Petersens Tid gjort noget ganske
tilsvarende? '

Gunnar Larsen: Ja.
HRS. Steglich-Petersen: De skriver videre :
Statsministeren slog sig til Taals med denne min Forklaring, men jeg kan

ikke nægte, at jeg paa Grund af den Uvilje og Mangel paa Forstaaelse, jeg føler
mig udsat for fra Politikernes Side, følte Savnet af, at det, jeg dengang havde gjort,
ikke var en selvstændig Aktion, hvilket var saa meget desto mere urimeligt, som den
paagældende Aktion ikke engang var paa mit eget Initiativ, og det forekommer
mig helt urimeligt, at man skal være udsat for Mistænkeliggørelse, fordi man bE>
nytter sine egne private Pengemidler til Fordel for Statens Sikkerhed, naar det
endda er sket efter Opfordring fra den da siddende JustitsmiIliister.

Det har altsaa været Deres Opfattelse af det hele .
Gunnar Larsen: Ja.
HRS. Steglich-Petersen: Og saa faar De et Brev fra Thune Jacobsen, hvori

han skriver - det er den 24. August:
Under Henvisning til Deres Skrive.1se af 13. August 1942 skal jeg herved

meddele, at jeg er indforstaaet med, at De fortsætter med de maanedlige Betalinger
til Hr. Christiansen for Deres Regning og for min Risiko.

Det forstaas vel naturligt saaledes, at De behøver ikke at blande Dem i
Detaillerne, men han tager det hele Ansvar? Har De ikke forstaaet det paa
den Maade?

Gunnar Larsen: Jo.
HRS. Steglich-Petersen: Statsadvokaten har været meget inde paa, hvordan

De maatte forstaa, hvad Pengene skulde bruges til, men har Forholdet været dette,
at De har ment, at De har ikke behøvet at anvende nogen Kritik, da det drejede sig
om Justitsministerens Dispositioner?

Gunnar Larsen: Ja absolut. Jeg var helt og holdent til Støtte for Justits
ministeriet, og saa maatte de gøre, hvad de vilde.

HRS. Steglich-Petersen: Har De gjort nogen Indberetning til Statsministeren
om Forholdet?

Gunnar Larsen: Ja, jeg skrev til Statsminister Buhl i Begyndelsen af Sep
tember 1942, og der har jeg redegjort for Forholdet.

HRS. Steoiich-Peiersen: Og hvad sagde Statsministeren til det?
Gunna» Larsen: Der var en Samtale i Forbindelse med dette Brev enten

umiddelbart før eller umiddelbart efter, og der udtalte han at det der var fore
taget der som Støtte for Justitsministeriet, var der selvfølgelig ikke .doget at sige til.
Efter at dette Brev blev sendt, har jeg ikke hørt noget. .

HRS. Steglich-Petersen: Men Forholdet er altsaa det, at De har regnet med,
alt det var, om jeg saa maa sige, en Embedshandling fra Deres Side?

Gunnar Larsen: Ja.
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HRS. Steglich-Petersen: Og at De derfoe har et vist Ansvar overfor Stats
ministeren, da der bliver Tale om Kritik?

Gunnar Larsen: Ja.
HRS. Sleqlich-Peiersen: Saadan har De opfattet det? De har opfattet det

som en. Ministerhandling fra Deres Side? De har stillet dette Beløb til Disposition
for et sideordnet Ministerium, fordi dette ikke havde Pengene selv?

Gunnar Larsen: Ja.
HRS. Steglich-Petersen: AHsaa, De har kun været,' om jeg saa maa sige,

Kassemester, den, der skulde betale Gildet, men De skulde ikke foretage nogen
Disposition, og det har De gjort som Minister, og fordi De var Minister?

Gunnar Larsen: Ja.
Statsadv.: Maa jeg lige sige en Ting. Rudolf Christiansen arbejdede ved

Hjælp af en Medhjælper, der vil blive ført som Vidne i Retten i Dag, paa at fange
Aksel Larsen, paa at angive Aksel Larsen. Er det Dem ubekendt, at det var det,
Hesetyven bestilte?

Gunnar Larsen: J a, det er det i høj Grad, for jeg husker, at jeg engang,
efter at Aksel Larsen var blevet arresteret, spurgte Thune Jacobsen, om den Arre
station havde haft noget at gøre med Hestetyven, eller Hestetyven havde haft noget
at gøre med den.

Statsadm.: Det havde De altsaa Mistanke om?
Gunnar Larsen: Det spurgte jeg Thune Jacobsen om, og han svarede Nej,

det havde det ikke.
Statsadv.: Det er rigtigt, fOT det mislykkedes, men der arbejdedes intensivt

af Rudolf Christiansen og hans Medhjælper, som vil blive ført her i Dag, paa at
fange Aksel Larsen, og det er Dem ubekendt? Det er nemlig den makabre Karakter
af denne Sag. Det var det, han skulde bruges til. Men det vidste De altsaa ikke?

Gunno« Larsen: Nej.
Statsadv.: Jeg vil gerne have at vide, om De har betalt Stikkere for Harald

Petersen?
Gwnrnar Larsen: Ja.
Statsadv.: Hvem?
Gunnar Larsen: Engang i Begyndelsen af 1941 kom daværende Justitsmi

nister Harald Petersen sammen med Kriminalbetjent Weiss til mig og meddelte mig,
at de havde en Mand, som de havde brugt og brugte som Stikker overfor National
socialisterne, og de vilde meget gerne have ham finansieret.

Statsadv.: Var det Høyer?
Gunnar Larsen: Ja.
Statsadv.: Ham kommer vi til i det næste Forhold, Den eneste Stikker, De

har finansieret for Harald Petersen, er altsaa Høyer?
Gunnær Larsen: Ja.
Siatsado.: Da det nu er blevet nævnt, at De har givet en Beretning til Stats

minister Buhlom dette Forhold, vil jeg gerne have at vide: har Statsministeren over
for Dem billiget det Forhold, at De understøttede Rudolf Christiansen?

Gunnar Larsen: Der har været en Kritik af et andet Forhold, som formo
deDitlig ogsaa kommer frem under Sagen, nemlig Asmussen Forholdet, og paa For
anledning af det havde jeg en Samtale med Statsministe·ren, og derunder kom jeg
ind paa disse Spørgsmaal: at jeg havde støttet forskellige Aktioner for Justits
ministeriet. Dertil sagde han, at det laa anderledes end det med Asmussen, for naar
det var gjort efter Justitsministeriets Opfordring, var der ikke noget at sige til det.

Statsadv.: Men vidste Statsminister Buhl, at De finansierede Rudolf Chri
stiansen, før 1. September 1942?

Gunnar Larsen: Det er næppe sandsynligt; det tror jeg ikke.
Statsadv.: Har han efter 1. September 1942 billiget, at De støttede »Heste

tyven-P
Gunnar Larsen: Efter at jeg har sendt det Brev, har jeg ikke hørt noget.
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Statsadv.: Altsaa, Statsministeren har intet vidst før 1. September 1942,
og ham har De ikke hørt noget fra senere i den ADJledning. Følgelig har han ikke
billiget det. .

Dommeren: Han har heller ikke misbilliget det, forstaar jeg.
HRS. Steglich-Petersen: Er det et Spørgsmaal til Tiltalte?
Statsadv.: J a, det er det. Har De noget imod det?
HRS. Steglich-Petersen: Ja, det synes jeg nok, jeg har, for det er dog et

Spørgsmaal om Fortolkning af denne Tavshed.
Statsadv.: De kan være ganske rolig, Højesteretssagfører; jeg stiller ikke

irrelevante Spørgsmaal.
Dommeren: Det er der heller ingen, der har sagt.
HRS. Steglich-Petersen: Jeg vil gerne sige, naar der tales om Billigelse

eller ikke Billigelse: er Forholdet ikke det, aJt De paa et Tidspunkt har tilbudt
Statsministeren at fratræde som Minister?

Gunnar Larsen: Jo, det har jeg, men det var vistnok paa et Tidspunkt lidt
før den Tid, at jeg anmodede om at blive fritaget for at være Minister. Det var vist
en Maaneds Tid eller to før.

HRS. Steglich-Petersen: De havde altsaa tilkendegivet, at De var klar til at
fratræde, saa snart det ønskedes?

Gunnar Larsen: Ja, jeg havde udtalt Ønske om at faa Lov at fratræde.
HRS. Steglich-Petersen: Saa Statsministeren kunde have faldet tilbage paa

dette og sagt: vil De saa ikke hellere træde tilbage.
Gunnar Larsen: Ja, i høj Grad.
HRS. Steglich-Petersen: De siger ogsaa her i dette Brev til Statsministeren:

Justitsminister Thune Jacobsen har for en Maaneds Tid siden anmodet mig om
at fortsætte med dette Arrangement, hvilket jeg ogsaa har indvilget i. Forholdet
er altsaa dette, at De giver Meddelelse til Statsministeren om, at Arrangementet
fortsætter ....

Gunnar Larsen: Ja.
HRS. Steglich-Petersen: Og det møder ikke nogen Protest fra Statsmini

sterens Side?
Gunnar Larsen: Nej.
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Afhøring af fhv. Minister E. Thune Jacobsen.

Dommeren: I denne Sag er Gunnar Larsen sigtet for Overtrædelse af Straf
felovstillægget, bl. a. for at have ydet økonomisk Støtte til »Hestetyven«. Det frem
gaar af Sagen, at det er sket efter Opfordring fra eller i Forstaaelse med Dem, og
da Forholdet angaar Dem ligesaa meget som Gunnar Larsen, stiJller jeg Dem frit
med Hensyn til , om De vil udtale Dem.

Thune Jacobsen: Jeg ønsker at udtale mig, men jeg vil gerne have Lov til
at komme med et Par kortfattede Bemærkninger inden Afhøringen.

Statsadv.: Jeg vil gerne afhøre Dem først; saa kaI1J de kortfattede Bemærk
ninger komme bagefter.

Thune Jacobsen: Nej, til Forklaring af den Afhøring, der skal finde Sted,
er det praktisk, at jeg kommer med dem først. Det er kun et Par Bemærkninger.

Dommeren: Lad os blot høre dem først.
Thune Jacobsen: For hele AdministraJtionen af Lovgivningen under de

særlige Anliggender, altsaa ogsaa Kommunistloven, gjaJ.dt det, at Justitsministeriet
faktisk indtog en Dobbeltstilling overfor Tyskerne. Paa den ene Side kunde Politiet
ligesaa lidt som Domstolene og Anklagemyndigheden sabotere disse Love ved ·ikke
art. anvende dem. Tyskerne maatte i hvert Fald ikke faa det Indtryk, og de Sager,
vi havde, maatte gennemføres paa normal Vis. Paa den anden Side har jeg aJltid
søgt at udnytte de Muligheder, der var levnet for at varetage danske Interesser,
altsaa ogsaa Kommunisternes, overfor tyske Indgreb. I talrige Tilfælde har Mini-

-steriet f. Eks. afværget Internering af Kommunister, og meget mere. I Spørgsmaalet
om Kommunistforseelser efter Kommunistloven viste Dobbeltstillingen sig paa føl
gende Maade. Paa den ene Side var det udelukket, at jeg vilde række Haand til at
fremkalde Anmeldelser om Kommuruistforseelser. Paa den anden Side forlangte
Tyskerne Aktion mod Kommunisterne, og jeg kunde ikke have noget imod, at
Tyskerne fik det Indtryk, at jeg udfoldede Aktivitet for at komme dem til Livs.
Denne Dobbeltstilling vil jeg bede holdt i Erindring. Iøvrigt vil jeg gerne sige to
Ord om mit og Politiets Forhold til Kommunisterne. Det var dette, at vi gennem
mange Aar naturligvis har maattet opfatte Kommunisterne som det yderliggaaende
Parti, de var, med deres Erklæring om, at de vilde tage Magten i Landet, eventuelt
ved Revolution. Vi kæmpede som Soldater i en Arme mod dem. Man kan huske fra
1918 til ind i 20erne og fra Begyndelsen af 30erne og et Stykke ind i 30erne, hvor
dan Politiet stadig maatte bekæmpe den Uro, Kommunisterne maatte foraarsage.
Men vi optraadte som Soldater i en Arme, og naar Krigen er endt, er der ingen Bit
terhed, i hvert Fald ikke fra Politiets Side, overfor Kommunisterne. Jeg forstaar, at
Kommunisterne nu har afblæst Kampen og med Stemmesedlen i Haand viil. søge at
erhverve sig en stærk Plads i Samfundet, og fra det Øjeblik er naturligvis ogsaa
Kampen afblæst fra Politiets Side.

statsadv.: Hvorrnaar fik De første Gang Føling med »Hestetyven-?
Thune Jacobsen: Jeg har tidligere sagt, at jeg ikke kan erindre disse Tids

punkter.
Statsadv.: Hvornaar omtrent kan det have været?
Thune Jacobsen: Det kam jeg ikke sige - om det var 1936, 1937, 1938 eller

1939. Det er mig umuligt.
Statsadv.: Det ligger altsaa nogle Aar tilbage?
Thune Jacobsen: Ja.
Statsadv. : Hvad havde De da at gøre med ham?

l~
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Thune Jacobsen: Det var Politiet, der havde noget at gøre med ham,
ikke mig.

Statsadv.: Hvad var Deres Stilling paa det daværende Tidspunkt?
Thune Jacobsen: Jeg har skiftet Stilling temmelig mange Gange.
Statsadv.: Javel, men havde De personlig Berøring med »Hestetyven«

dengang?
Thune Jacobsen: Han har været hos mig i hvert Fald.
Statsadv.: Han har talt med Dem?
Thune Jacobsen: Ja.
Statsadv.: Hvad lavede han dengang?
Thune Jacobsen: Det ved jeg ikke.
Statsadv.: Var haru ansat i Politiet?
Thune Jacobsen: Ansat i Politiet? Nej. Han har aldrig været ansat i Politiet.
Sfatsadv.: Arbejdede han for Politiet
Thune Jacobsen: Han har arbejdet for Politiet.
Statsadv.: Hvad lavede han?
Thune Jacobsen: Han var interesseret i Kommunisterne, optaget af Kom

munisterne.
Statsadv.: Han har i nogle Aar før Krigen, nogen Tid før Krigen, været be-

skæftiget af Politiet med at skaffe Oplysninger om Kommunisterne?
Thune Jacobsen: I hvilket Omfang kan jeg ikke udtale mig om.
Statsadv.: Nej, men jeg vil have fastslaaet, at det var hans Arbejdsomraade?
Thune Jacobsen: Ja.
Statsadv.: Han var en Mand, der var kendt i Politiet og Specialist, om jeg

saa maa sige, i Kommunister?
Thune Jacobsen: Ja, stærkt interesseret, efter tidligere selv at have været

Kommunist forresten, saavidt jeg ved.
Statsadv.: Men der ved De forkert.
Thune Jacobsen: Det er muligt.
Statsadv.: Det er sikkert. Men hvor længe varede det Samarbejde saa?
Tliune Jacobsen: Det kan jeg ikke udtalt! mig om. Det var ikke Samarbejde

med mig.
Statsadv.: Kan De huske, under hvilke Omstændigheder han holdt op med

at virke for Politiet?
Thune Jacobsen: Saavidt jeg erindrer, var det dengang vi havde dannet

et Sikkerhedspoliti, og der var nogen Gnidning indenfor Politietaten med Hensyn
til Ordningen af dette. Og der var det vist, saavidt jeg erindrer, Justitsministeren,
der paa et Klagemaal 'Over, at man havde brugt Christiansen, udtalte sin Iltil
fredshed dermed.

Statsadv.: Det var Unmack Larsen?
Thune Jacobsen: Ja, jeg har spurgt Strøbech. som dengang havde med disse

Ting at gøre, men han mindes ikke, at Unmack Larsen har udtalt nogen Misbil
ligelse af dette Forhold.

Siaisado.: Det er ogsaa irrelevant, men Forholdet er det, at Rudolf Chri
stiansen har arbejdet med Kommunister fo-r Politiet nogle Aar før Krigen?

Thune Jacobsen: Ja.
Statsadv.: Og saa Iorstaar jeg, at der gik nogle Aar, hvor De ikke havde

Forbindelse med ham?
Thune Jacobsen: Ja.
Statsadv.: Hvornaar blevForbindelsen knyttet igen mellem Dem og Rudolf

Christiansen?
Thune Jacobsen: Jeg gaar ud fra efter det, jeg nu hører, at det har været

omkring 1941.
Statsadv.: Hvordan blev Forbindelsen genoptaget?
Thune Jacobsen: Ved at han kom til mig.
Statsadv.: Og hvad vilde han?
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Thune Jacobsen: Den Gang interesserede han sig for en Lejerforening.
Staisado.: For en Lejerforening?
Thune Jacobsen: Ja.
Statsadv.: Kom han til Dem om en Lejerforening?
Thune Jacobsen: Ja det gjorde han. Forholdet var det, at han var inter

esseret i at bekæmpe Kommunisterne ved at sørge fat saa gode Boligforhold som
muligt. Saavidt jeg erindrer, var der ogsaa noget med en Byggeforening.

Statsadv.: Kom han op til Dem for at faa startet en Boligforening?
Thune Jacobsen: Ja. ,
Statsadv.: Og det skulde være med det Formaal, æt naar man lavede en

Boligforening og fik gode Boligforhold, var der ingen Kommunister mere?
Thune Jacobsen: Ja, det var hans Tro.
Siaisado.: Reflekterede De paa den Tanke?
Thune Jacobsen: Saavidt jeg ved, har han vist ogsaa været hos andre med

det, men jeg tror det var nærmere en Introduktion fra hans Side: om han ikke
kunde komme til at virke mod Kommunisterne.

Statsadv.: Javel, altsaa melde sig til Tjeneste?
Thune Jacobsen: Ja, det tror jeg. I hvert Fald vilde han gerne have Penge

for dette Arbejde. Han klagede sin Nød, for han tjente ikke noget, han havde ikke
Tid og Penge til at gaa ind i dette Arbejde.

Statsadv.: Hvad sagde De saa til ham?
Thune Jacobsen: Jeg sagde ikke noget til ham. Han sagde til mig, om han

ikke kunde virke mod Kommunisterne, optage et Arbejde der.
Statsadv.: Svarede De ham?
Thune Jacobsen: Ja.
Statsadv.: Hvad svarede De ham?
Thune Jacobsen: Jeg var klar over, da han begyndte paa dette, at han var

en farlig Mand. Det vidste vi alle, og nu under Besættelsen kunde jeg tænke mig, at
hvis jeg ikke tog mig kærligt af ham, vilde han gaa til Tyskerne i Stedet for. Og
det kunde tænkes, at hvis han gik til Tyskerne, vilde han naturligvis ogsaa meddele,
at man viste ham af, at man ikke vilde have noget med ham a;t gøre, at man ikke
interesserede sig for Kommunistproblemet. Derfor sagde jeg, at vi kunde tale om
det; han kunde se, om han 'kunde skaffe nogle Oplysninger.

Statsadv.: Hvad skete der saa videre i Sagen?
Thune Jacobsen: Saa talte jeg med Minister Gunnar Larsen om det.
Statsadv.: Ved hvilken Lejlighed talte De med Ministeren om det?
Thune Jacobsen: Der hær jeg fra Begyndelsen ikke kunnet huske, hvad det

drejede sig om, men jeg tror nok, det har været paa et tidligere Tidspunkt, at der
har været Forhandling oppe hos Udenrigsministeren om det.

Statsadv.: Hvad har de Forhandlinger gaaet ud paa?
Thune Jacobsen: Om Støbte til Bekæmpelse af de yderliggaaende Partier,

Nationalsocialisterne og Kommunisterne.
Statsadv.: De var til Forhandling hos Udenrigsministeren om det Emne?
Thune Jacobsen: Ja.
Statsadv.: Og hvad saa?
Thune Jacobsen: Og der tror jeg altsaa det blev til, at Udenrigsministeren

sagde, at Gunnar Larsen niaaske kunde træde hjælpende til her.
Statsadv.: Var Gunnar Larsen tN Stede?
Thune Jacobsen: Det har han sikkert været.
Statsadv.: Hvorfor skulde Gunnar Larsen træde hjælpende til?
Thune Jacobsen: Fordi det var vanskeligt overhovedet at faa Midler til det

Arbejde.
Statsadv.: Saa? var det det?
Thu,ne Jacobsen: Ja.
Statsadv. : Derfo-r skulde Gunnar Larsen træde hjælpende til og betale

Rudolf Christiansen?
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Thune Jacobsen: Nej, det var ikke Rudolf Christiansen; det var i Al
mindelighed.

Statsadv.: Det var i Almindelighed til det Oplysningsarbejde, som vi kalder
det; og Gunnar Larsen var til Stede. Kom »Hestetyven- paa Tale ved den Lejlighed?

Thune Jacobsen: Det kan jeg ikke huske.
Statstadv.: Men Gunnar Larsen erklærede sig indforstaaet med at støtte

dette Arbejde?
Thune Jacobsen: Ja - ja, jeg kan forresten ikke sige, om han ved d-em.

Lejlighed sagde det eller ved en senere Lejlighed.
Statsadv.: Men senere kom De ind paa at tale med Gunnar Larsen mere

konkret om »Hestetyvene?
Thune Jacobsen: Altsaa om Støtte tiJl ham? Ja.
Statsadv.: Hvordan gik det til?
Thune Jacobsen: Ved at jeg søgte Gunnar Larsen.
Statsadv.: Og i hvilken Anledning søgte De ham?
Thune Jacobsen: For at faa Støtte til »Hestetyven-P
Statsadv.: Til denne specielle Mand »Hestetyven-?
Thune Jacobsen: Ja.
Statsadv.: Hvad sagde Gunnar Larsen til det?
Thune Jacobsen: Det kan j~g ikke huske.
Statsadv.: Erklærede han sig indforstaast?
Thune Jacobsen: Ja saavidt jeg ved; i hvert Tilfælde fik jeg Midler til det.
Statsadv.: Ved De noget om - ja, det ved De jo, at Gunnar Larsen har paa

Deres Anmodning betalt »Hestetyvene?
Thune Jacobsen: Ja, ja, og oven i Købet har jeg skrevet til ham 'Og sagt,

Bit jeg tog Ansvaret for det. Og det Ansvar tog jeg med Glæde.
Statsadv.: Javist, fordi De mente, at den eneste Grund til at give »Heste

tyvene Penge var, at han ikke skulde gaa til Tyskerne?
Thune Jacobsen: Ja.
Statsadv.: Den eneste Grund til, at man ønskede art. understøtte »Hestetyven«,

var altsaa at skaane danske Kommunister?
Thune Jacobsen: Ja.
Statsadv.: Det var den eneste Grund?
Thune Jacobsen: Ja, saa var der naturligvis ogsaa den Grund, at hvis det

kom Tyskerne for Øre, at man støttede ham i dette Foretagende, vilde Tyskerne se
med Glæde paa, at der blev gjort noget for dem; de vilde altsaa tro det.

Statsadv.: De brugte ikke »Hestetyven-?
Thune Jacobsen: Nej. Han kom altsaa hos mig af 'Og til, men jeg har ikke

brugt ham, ikke leveret til Politiet nogen Meddelelse.
Statsadv.: Har han givet nogen Meddelelser?
Thune Jacobsen: Nej, ikke af Betydning, og jeg ønskede jo overhovedet

ikke at faa nogen.
Statsadv.: Skal det forstaas saadan, at »Hestetyven« aJdrig overfor Dem

har f. Eks. opgivet Navne paa ledende Kommunister?
Thune Jacobsen: Nej.
Statsadv.: Det har han aldrig gjort?
Thune Jacobsen: Nej. Saavidt jeg erindrer, kom han engang imellem med

nogle Sedler. De gik direkte i Papirkurven. Ja, det lyder mærkværdigt; man kan
sige, at det er ikke meget politimæssigt, men jeg havde overhovedet ingen Interesse
i Christiansens Meddelelser.

Statsadv.: Deres Forklaring paa det Punkt er meget skarp og tydelig: Chri
stiansen har aldrig nogensinde bragt Dem Meddelelser af Værdi om Kommunister?

Thune Jacobsen: Ikke det jeg erindrer i hvert Tilfælde.
Statsadv.: Og han har aJdrig givet Dem f. Eks. skriftlige Rapporter, men

kun smaa Sedler?
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Thune Jacobsen: Nogle Gange har han været med. 3-4 Sider, eller hvad
det kunde være.

Statsadv.: Hvad stod der paa de Sider?
Thune Jacobsen: Jeg aner det ved Gud ikke. Det lyder underligt, men jeg

aner det ved Gud ikke.
Statsadv. : Men De sagde før ganske tydeligt, at De ikke har modtaget

fra Rudolf Christiansen konkrete Oplysninger om Kommunister. Det har De ikke?
Thune Jacobsen: Nej - altsaa, han har ikke mundligt sagt noget som

helst til mig.
Statsadv.: Eller skriftligt?
Thune Jacobsen: Skriftligt? Det tør jeg altsaa ikke udtaJle mig om.
Statsadv.: De Sedler, De fik fra ham, smed. De i Ilden?
Thune Jacobsen: Ja Ilden? det ved jeg ikke ---;
Statsadv.: Men De kastede dem bort?
Thune Jacobsen: Jeg har aldrig givet dem til Politiet.
Statsadv.: De har aldrig givet disse Indberetninger og Sedler videre til

Politiet? .
Tlvune Jacobsen: Nej, det tror jeg ikke. Om der har været et enkelt Tilfælde,

ved jeg ikke - om der i Begyndelsen har været et eller andet, kan jeg ikke sige.
Statsadv.: Det skulde saa have været i Begyndelsen?
Thune Jacobsen: Jeg ved. ikke - jeg har i hvert Fald talt med vort eget

Politi om det, for det kunde være, han var kommet med en Sensation.
Statsadv.: Det forekommer mig ikke, at mine Spørgsmaal er stillet særlig

kaptiøst. Jeg spørger bare for at faa klarlagt Forholdet. Altsaa, Grunden til at
støtte »Hestetyven« var at forhindre ham i at stille sig til Raadighed for Tyskerne
- det er det ene, jeg vil have at vide - plus det, at man ikke vilde have, at
han skulde rende til Tyskerne og beklage sig over, at man ikke vilde bruge ham?

Thune Jacobsen: Ja.
Statsadv.: Konkrete Oplysninger om Kommunister eller kommunistisk Virk

somhed har han ikke givet Dem, og følgelig har De heller ikke ladet saadanne
Oplysninger gaa videre?

Thune Jacobsen: Nej.
Statsadv.: Kan jeg ikke forstaa Deres Forklaring saaledes?
Thune Jacobsen: Dog med. den Reservation, at han undertiden er kommet

med. nogle Rapporter om det ene eller det andet, men de er gaaet i Papirkurven.
Statsadv.: Rapporter om det ene eller det andet? Indeholdt de Rapporter,

han kom med.cflplysning om Kommunister, Oplysning om bestemte Personer?
Thune Jacobsen: Det kender jeg ikke.
Dommeren: Vil det sige, at De aldrig læste dem?
Thune Jacobsen: Ja. - Ja, det lyder underligt; man vil ikke tro det næsten.
Statsadv.: Nej, det vil man ikke, men er det rigtigt?
Thune Jacobsen: Ja, det er det.
Statsadv.: Thune Jacobsen, det er ikke rigtigt.
Thune Jacobsen: Jo, det er det.
Statsadv.: Thune Jac-obsen, det er ikke rigtigt. Thune Jacobsen, det her

er en Indberetning, skrevet med »Hestetyven-s egen Haandskrift til Dem og af
leveret til Dem.

Thune Jacobsen: Ja det kan være meget rigtigt, men hvad der staar i den,
ved jeg ikke.

Statsadv.: Saa maa jeg maaske have Lov at læse det op. Der staar følgende:
»Havdø i Lørdags Samtale med. min 1ste Mand, som meddelte, at han

gennem Sigvard Lund over en Mand ved Navn Detlefsen nu vil faa Forrbindelse
med den nye C.K.c - det er Kommunisternes Centralkomite - »som antagelig
vil bestaa af følgende:

1) Thorkild Holst
2) Børge Houmann
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3) Alfred Jensen
4) Svend Nielsen

Som Leder af Sabotagen staar Eigil Larsen. Denrne Mand, som endnu
aldrig har meddelt noget forkert, gør mig endvidere opmærksom paa følgende:

Det maa anses for givet, at enkelte Personer inden for det danske Politi
angiver til K.P.-Medlemmer, naar Anholdelser skal finde Sted. - Saaledes har
Madsene - det er Overbetjent Chr. Madsen - »gentagne Gange advaret Sig
vard Lund. Han har ogsaa givet Sigvard Lund Tilladelse til at ringe til Gaarden
et Par Gange om Ugen for at indhente Besked, om noget skulde være i Gære
(Dinesen - Søndergaard)? skal være indforstaaet med dette Forhold. - J eg
har naturligvis anmodet min Mand om at skaffe sig absolut konkret og tids
fæstet Besked om dette Forhold. Dette har jeg gjort, fordi Besked angaaende
dette Forhold er tilgaaet anden Side. - J eg har derfor anmodet min Mand
om at holde Forbindelsen med Sigvard Lund saa intim som muligt. Denne
(S.L.) meddeler endvidere, at der i Forstaaelse med Dele af Politiet pr orga
niseret et Udbrudsforsøg fra Horserød, naar nu de anholdte igen skal flyttes
derop. Man vil køre en tung Lastvogn tværs igennem Spærringen og forsøge
med Jagtgeværer og andre Skydevaaben at holde Vagtmandskabet i Skak, mens
Undvigelsen finder Sted. - Da Politiet var blevet gjort bekendt med denne
Plan, havde Svaret været, at det var betydelig vanskeligere at hjælpe Horse
rød end f. Eks. paa Vestre.

Jeg tillader mig at gentage, at denne Mand endnu ikke er løbet »med
en halv Vinde. Det kan naturligvis tænkes, at Sigvard Lund er Politiets Mand,
men dette har jeg jo næppe Adgang til at konstatere. e

Har De aldrig læst det Brev?
Thune Jacobsen: Aldrig.
Statsadv.: Har De aldrig faaet det?
Thune Jacobsen: Det aner jeg ikke.
Statsadv.: Saadan et Brev maa man ane om man har faaet; det er umiddel

bart efter Aksel Larsens Anholdelse. Da dannes denne Centralkomite bestaaende af
disse Mennesker. Det faar De en Indberetning om, og De vil paastaa, at det har
De ikke sat Dem ind i?

Thune Jacobsen: Ja, det vil jeg. Jeg kender ikke Spor til det.
Statsadv.: Ikke Spor?
Thune Jacobsen: Ja hvis jeg havde faaet en saadan Beretning 
Statsadv.: En saadan Indberetning har De faaet.
HRS. Steglich-Petersen: Hvor ved man det fra?
Statsadv.: Mener De ikke De har faaet den Indberetning?
Thune Jacobsen: Det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg har aldrig set den

Beretning.
Statsadv.: Har De givet den videre tiil. andre?
Thune Jacobsen: Det kan. jeg ikke udtale mig om, da jeg ikke har set den.
Statsadv.: Maa jeg forelægge Dem en Skrivelse, som lyder:

»Idet jeg hoslagt tilbagesender Fotokopierne af Skrivelse af 23. 11. 1942
'Og af 2 Skrivelser af 30. 11. 42, skal jeg efter Anmodning oplyse, at Skrivelserne
har jeg i sin modtaget af daværende Justitsminister Thune Jacobsen med
Tilføjelse, at Skrivelserne skulde behandles strengt fortroligt, «

underskrevet Troels Hoff og stillet til mig.
Thune Jacobsen: Hvad er det?
Statsadv.: Det er Troels Hoffs Erklæring overfor mig om, at dette Brev

har han faaet til sin Underretning fra Dem, og i dette Brev stikkes kommunistisk
C.K.s Medlemmer og en dansk Betjent.

HRS. Steglich-Petersen: Jeg SY.DJeS ikke Forespørgslen var rigtigt fremsat.
At fange Vidnet paa den Maade ....

Statsadv.: Jeg ønsker ikke at fange nogen, men jeg har Lov til at lede
mig frem til et Resultat.
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Dommeren: J eg tror ikke Spørgsmaalen.e er stillet anderledes end berettiget.
Statsadv.: Saadan ligger Sagen. Vil De fastholde Deres Forklaring?
Thune Jacobsen: Jeg kan ikke huske det.
Statsadv.: De kan ikke huske dette?
Dommeren: Tal ikke saa ophidset, Hr. Statsadvokat.
Statsadv.: Jeg vil gerne til- Retten sige, at dette specielle Furhold berører

mig personlig paa det dybeste, men jeg skal gøre mig Umage. - Dette Brev her,
hvor man umiddelbart efter at Aksel Larsen er blevet taget, sender Dem Meddelelse
om, bvem den nye kommunistiske Centrakomitå bestaar af, det vil De altsaa ikke
have læst?

Thune Jacobsen: Jeg erindrer det ved Gud ikke.
Statsadv.: De har givet det videre til Troels Hoff med Paalæg om at be-

handle det strengt fortroligt.
Thune Jacobsen: Er det til Hoff direkte?
Statsadv.: De overrækker det direkte til Troels Hoff.
HRS. Steglich-Pmersen: Maa vi ikke se Brevet fra Troels Hoff.
Dommeren: Forøvrigt synes jeg ikke det har meget at gøre med Gunnar

Larsens Sag.
Statsadv.: Det belyser Karakteren af det Arbejde, »Hestatyven« har været

inde i. .
Dommeren: Det er jeg klar over, men kan vi saa ikke nu lade det falde.
Statsadv.: Ved De, at »Hestetyven- arbejdede med en Medhjælper, S'Om

hed Winther?
Thune Jacobsen: Nej.
Statsadv.: Ved De, at »Hestetyven- søgte at fange Aksel Larsen?
Thune Jacobsen: Nej.
Statsadv.: Deres Forklaring er altsaa stadigvæk den, at naar »Hestetyven«

skulde have Penge, var det for at skaane Kommunisterne?
Thune Jacobsen: Ja.
Staisad»: Hvor længe varede det Forhold saa ved?
Thune Jacobsen: Var det ikke til 1943.
Staisadsr: Saa holdt det op?
Thune Jacobsen: Det gaar jeg ud fra. I hvert Fald, da jeg ikke var Minister

mere, kan han ikke have faaet mere.
HRS. Steglich-Petersen: Jeg forstaar Thune Jacobsen saaledes, at De har

fuldstændig taget Ansvaret for det i Forhold til Gunnar Larsen og har sagt, at
han behøvede ikke at interessere sig for, hvad den Mand skulde bestille, det hørte
under Justitsministeriet og Rigspolitiet? •

Thune Jacobsen: Ja.
HRS. Steglich-Petersen: Og saa siger De, at De manglede Midler.
Thune Jacobsen: Ja.
HRS. Steglich-Petersen: Er det saaledes at forstaa, at det danske Politi

mangler Midler i det hele taget til politiske Forbryderes Efterforskning?
Thune Jacobsen: Ja, vi har altid været meget smaat kørende i den Retning

i Forhold til Sverige.
HRS. Steglich-Petersen: Ogsaa under Besættelsen?
Thune Jacobsen: Ja.
HRS. Steglich-Petersen: I Forhold til Sverige, sagde De. Hvor meget

faar de der?
Thune Jacobsen: J eg kan ikke huske det, men det var et ganske ander

ledes Beløb.
HRS. Steglich-Petersen: Og det er Grunden til, at De har henvendt Dem til

Gunnar Larsen: at De manglede Midler, og det var saadan, at De ikke mente, at alt
det Arbejde, som forsvarligt skulde gøres, kunde gøres?

Thune Jacobsen: Ja..
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Dommeren: Har Gunnar Larsen nogensinde af Dem faaet Besked om, hvad
det var for Meddelelser, De fik?

Thune Jacobsen: Nej, ikke det jeg ved af.
Dommeren: Skulde De give ham nogen Meddelelse om, hvad »Hestetyven-

indberettede?
Thune Jacobsen: Nej. .
Dommeren: Og han har ikke selv interesseret sig for det?
Thune Jacobsen: Nej.
Statsadv.: Da »Hestetyven- arbejdede sammen med Dem, arbejdede han

tillige sammen med Tyskerne. Er det Dem ubekendt?
Thune Jacobsen: Ja, det er det.
Statsadv.: Ja men da det er oplyst i den Sag, tror jeg ikke der er Grund

til at gaa videre med det.
Tbune Jacobsen: Det eneste er som sagt, at det lyder underligt, at jeg ikke

kan huske dette her. Det maa være et eller andet, han er kommet med. Det er altsaa
afleveret af mig til Troels Hoff?

Statsadv.: Ja, der er ingen som helst Tvivl om det. Det er »Hestetyven-s
Haandskrift, det er en Indberetning fra »Hestetyven- til Thune Jacobsen, og det er
en Indberetning, som Thune Jacobsen giver videre til Troels Hoff med Paalæg om
at behandle den fortroligt.

Dommeren: Hvoraf ved man, at det stammer fra »Hestetyven«?
Statsadv.: Fordi jeg har skaffet Haandskriftprøver frem fra »Heste

tyven«, 'Og det er aldeles uomtvisteligt, men det skal selvfølgelig til sin Tid blive
dokumenteret.

•
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Fhv. Minister Gunnar Larsen.

HRS. Steglich-Petersen: Se, Gunnar Larse-n, De hørte noget om i Gaar, at
Statsadvokat Hoff havde faaet sendt nogle Oplysninger, som Rigsadvokaten havde
faaet fra »Hestetyven«.

Statsadv.: Nej, nogle Oplysninger, som Justitsministeren har forelagt
for Hoff.

HRS. Sf;eglich-Petersen: Havde De haft noget imod, at disse Oplysninger
blev sendt? Var det i Modstrid med Deres Ønske?

Gunnar Larsen*): Nej, jeg havde ikke nogen som helst Viden om det. Thune
Jacobsen sagde, at Justitsministeriet anvendte de Oplysninger, »Hestetyven«
eventuelt kom med den Gang, men iøvrigt var min Stilling den, at det var noget,
Justitsministeriet maatte afgøre, det var Justitsministerens Sag, hvordan han an
vendte de OpJysninger, jeg havde absolut Tillid til, at de blev anvendt paa en dansk
Maade og ikke paa nogen som helst anden Maade. Hvorvidt han har brugt dem
selv eller ladet dem tilflyde højtstaaende Embedsmænd, var em Sag for sig, det
maatte han afgøre, som han kunde bedømme sine Embedsmænd og deres Hand
lemaade.

I denne Forbindelse vil jeg gerne have Lov til at sige, at jeg ved tidligere
Lejligheder havde faaet det Indtryk, at det var helt tilbage i Harald Petersens
Ministertid, og at man fuldt ud kunde stole paa de højeste Politiembedsmænd med
Hensyn til , at de Oplysninger, de fik i Hænde, ikke blev brugt hverken paa nogen
udansk Maade eller paa nogen Maade, hvorved man gik Tyskernes Ærinde. Det
fik jeg Lejlighed til at konstatere ved, at jeg selv var medvirkende til at opklare
et af de Tilfælde, formentlig et af de faa Tilfælde, hvor det drejede sig om en højt
staaende dansk Politiembedsmand, som Harald Petersen og andre højtstaaende
Embedsmænd i Politiet ikke mente, man kunde stole paa. Da jeg blev anmodet om
at medvirke til at opklare den Sag, og netop ved den Lejlighed var der et Møde,
hvor Harald Petersen, Chefen for Opdagelsespolitiet og Ejvind Larsen, som den
Gang var Anklager for særlige Anliggender, og nogle andre højtstaaende Politi
embedsmænd var til Stede, og der faldt der nogle meget bitre Ord om denne Mand,
som man ikke mente at kunne stole paa, netop fordi man havde Fornemmelsen. af,
at Oplysninger, han fik, blev brugt forkert, ikke i dansk Interesse, men paa anden
Vis forkert. Derfor fik jeg det Indtryk, at man kunde stole paa Korpset, og at
Korpset vidste, hvem man kunde stole paa, Derfor var der saa meget mere Tryghed.

HRS. Steglich-Petersen: De har ikke haft den Tanke, at naar det kom ud
til højtstaaende Politiembedsmænd, kunde der ske noget i tysk Interesse og altsaa
Angreb paa Kommunisterne?

Gunnar Larsen*): J eg havde absolut Tillid til de højtståaende Politiembeds
mænd og til, at de kun virkede i dansk Interesse.

HRS. Steglich-Petersen: Har De spurgt Thune Jacobsen, om de Oplysninger
'havde givet Anledning til Aksel Larsens Fængsling?

Gunnar Larsen*) : Det tror jeg, jeg svarede Statsadvokaten paa i Gaar. Jeg
spurgte den Gang, Aksel Larsen blev fanget, Thune Jacobsen, om det var Oplys
ndngør, som »Hestetyvene havde fremskaffet, der havde foraarsaget det. Dertil
svarede Thune Jacobsen: Nej, det var det ikke, og ved samme Lejlighed fortalte
han mig, paa hvad Maade de Oplysninger var fremkommet, der førte til Anholdel
sen af Larsen. De var kommet fra tysk Side.

*) Da det stenografiske. Referat, forsaavidt angaar de tre sidste Besvarelser pa.o. Siden, formentlig
indeholdt flere Misforsta.a.elser (bl. a. tillagdes disse Soavenius), forelagde Kommissionen Spørge
maalet for HRS. Steglich-Petersen, der velvilligt komgerede Referatet som ovenfor.
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Mandag den 29. Oktober Kl. 13.

Overbetjent Max Weiss.

Dommeren: Har De fornøden Tilladelse til at afgive Forklaring, Overbetjent
Weiss?

Dokumentatioru fremlagdes.
Vidneansvaret foreholdtes.
LSR. Steglich-Petersen: De ved, der er rejst Sigtelse mod Gunnar Larsen

bl. a. for at have støttet »Hestetyven«, som De utvivlsomt har hørt nævne tidligere,
og ogsaa at have ydet Støtte til antikommunistisk Arbejde, idet der er udbetalt
Penge til Axel Høyer. Det er i Sagen oplyst, at Politiet har benyttet Stikkere, om
jeg saa maa sige, idet det har benyttet Folk til at skaffe Oplysninger dels om
nazistisk Arbejde og dels ogsaa, under Besættelsen, om kommunistisk Arbejde. Er
det rigtigt?

Weiss: :e:vad Politiet som saadant har gjort, kan jeg ikke udtale mig om,
for hvad hver Mand gør, maa han selv staa til Ansvar for - jeg kan kun udtale
mig for mit eget Vedkommende.

LRS. Steglich-Petersen: Har De været medvirkende til at skaffe Oplysninger
om nazistisk Arbejde under Besættelsen 'og eventuelt om kommunistisk Arbejde i
Begyndelsen af Besættelsen?

Weiss: Aldrig om kommunistisk Arbejde.
LRS. Steglich-Petersen: Men om nazistisk Arbejde?
Weiss: Ja.
LRS. StegUch-Petersen: Det har De?
Weiss: Ja.
LRS. Steglich-Petel'sen: Har De under det Arbejde været i Forbindelse med

Gunnar Larsen?
Weiss: Ja.
LRS. Steqiich-Peiersen: Kan De ikke nærmere redegøre for, paa hvilken

Maadø De har været i Forbindelse- med Gunnar Larseru?
Weiss: Mon det saa ikke var bedst, jeg begyndte med at fortælle Forhisto

rien. - Paa et givet Tidspunkt var det saadan, at Frits Clausen var ret aggressiv
overfor den siddende Regering, og han benyttede et hvilket som helst Middel og et
hvilket som helst Beke-ndtskab overfor Tyskerne for ad deru Vej at komme til Mag
ten. Paa et givet Tidspunkt saa det ret truende ud, og saa fik vi den Ide, at det
eventuelt kunde hjælpe noget paa Sagen, hvis Frits Clausens Parti paa Rigsdagen
blev sp:littet.

HRS. Steglich-Petersen: Hvem fik Ideen?
Weiss: Det gjorde min Makker og jeg. Saa undersogte vi Folketingsmand

Th. M. Andersens Forhold - han repræsenterede D.NB.A.P. paa Rigsdagen 
samt Svend E. Johansens, og det viste sig, at de var ikke synderlig godt økonomisk
funderet. Derefter talte jeg med daværende Justitsminister Harald Petersen og
foreslog ham, at vi skulde se at faa disse Folk væk fra Støtteru til Clausen
-- Svend E. Johansen havde tilsluttet sig D.N.S.A.P., det glemte jeg at sige før 
og det bifaldt . Justitsministeren. Derefter talte jeg med Vilfred Petersen, som jeg
kendte fra gammel Tid, fik ham interesseret for Tanken, og han begyndte saa paa
Arbejdet med disse to Fo:lketingsmænd. Svend E. Johansen var ret hurtigt villig,
hvorimod Th. M. Andersen kneb det noget med. En af de Ting, de var mest be-
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tænkelige ved, var Pengene, idet de nemlig mente, at Vilfred Petersen ikke havde
Penge nok. Vilfred Petersen bedyrede overfor dem, at han havde alle de Penge,
han overhovedet ønskede, talte bL a. om, at han havde en halv Million, og det
gjorde dem jo straks noget mere forhandlingsvenlige.

Saa formidlede jeg en Samtale mellem Vilfred Petersen og Justitsminister
Harald Petersen, hvor Justitsministeren overfor Vilfred Petersen godkendte, at
han kunde fortsætte med dette sit Arbejde, og saa var man naaet saa vidt, at der
skulde være et Møde mellem Th. M. Andersen og Svend E. Johansen paa den ene
Side og Vilfred Petersen paa den anden, og Vilfred Petersen skulde dokumentere,
at han var i Besiddelse af disse Penge. Saa talte jeg me.d Justitsminister Harald
Petersen, der sagde, at disse Penge skulde han skaffe gennem Minister Gunnar
Larsen - det var om Fo-rmiddagen - og lidt over Middag kom jeg igen 'Og blev af
J ustitsmiruisteren fulgt ind til Minister Gunnar Larsen og fik der overladt 200.000
Kr. kontant, og jeg maatte saa garantere, at Pengene kom igen snarest muligt.
Saa kørte jeg til i Nærheden af Rio Bar, hvor jeg traf Vilfred Petersen, der fik
overladt de 200.000, og han gik saa til et Møde med de to. Folketingsmænd og havde
samtidig en Bankbog paa vist 30---40.000 Kr., der tilhørte ham selv. Under F'Or
handlingerne foreviste han saa disse Penge. J eg glemte at sige, at jeg ventede selv
følgelig udenfor. Det gjorde dem villige til at gaa ind paa Tanken, og de lovede,
de vilde gaa med til Oprettelse af Dansk Folkeparti - Th. M. Andersen vilde først
melde sig ud af D.N.S.A.P. Vilfred Petersen stak saa alle Pengene, ogsaa Bank
bogen, i Lommen igen, kom ud og leverede straks de 200.000 til mig, og derefter
blev Pengene afleveret til Minister Gunnar Larsen igen.

LRS. Steglich-Petersen: Er det den eneste Forbindelse, De har haft med
Minister Gunnar Larsen i Besættelsestiden?

Weiss: Ja-e, jeg har maaske engang indirekte - men det var i en anden Sag.
LRS. Steglich-Petersen: Hvad var det for en Sag? .
1Veiss: Jeg blev en Dag ringet op af Justitsminister Thune Jacobsen, der

spurgte, hvad jeg kendte til Direktør Juncker, Aarhus Oliemølle. Jeg svarede saa,
hvad jeg kendte, og saa bad Ministeren, 'Om jeg vilde komme op med de Ting. Jeg
kom saa op i Ministeria1bygningen, hvor Minister Thune Jacobsen, Statsminister
BuM og en Minister var til Stede. Det blev saa forklaret mig, at Minister Gun
nar Larsen ønskede at sende Direktør Juncker samt nogle andre til Randstaterne
for at varetage Danmarks Interesse, 'Og man var ikke saa begejstret for Tanken
om, at Juncker skulde med, eftersom Juneker var Medlem af D.N.S.A.P. og ret
aktiv. Jeg havde altsaa Beviser med, og paa det bestemte man sig vistnok til, at
man ikke vilde have ham med. Hvad det blev til, ved jeg ikke, for da jeg havde
forklaret, hvad jeg vidste, ventede jeg udenfor; saa blev der et Ministermøde, og
saa fik jeg alle mine Papirer udleveret.

LRS. Steglich-Petersen: Jeg forstaar paa Dem, at De og Deres Makker refe
rerede til Harald Petersen, den daværende Justitsminister, ikke sandt?

Weiss: Ja.
LRS. Steglich Petersen: Det viJl. sige, De har sorteret direkte under Justits

ministeren. da De arbejdede?
Weiss: Baade - og. Jeg sorterede under min Afdeling.
LRS. Steglich-Petersøn: Er De bekendt med, at andre Betjente har været

beskæftiget med at undersøge kommunistisk Arbejde?
Weiss: Ja.
LRS. Steglich-Petersen: Det er Dem bekendt?
Weiss: Ja.
LRS. Steglich-Petersen: Tror De, Fremgangsmaaden har været den samme

i de Tilfælde, at det er blevet refereret direkte til Justitsministeren, naar der fore
laa Oplysninger?

Weiss: Det tror jeg ikke. Jeg kan iøvrigt ikke udtale mig om det med Sik
kerhed, men jeg tror det ikke.

LRS. Steglich-Petersen: Kender De ikke noget til Forholdet til Axel Høyer?
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Weiss: Axel Høyer? Justitsminister Thune Jacobsen har en Gang personlig
og to Gange ved Mellemmand spurgt, om jeg vilde bruge Axel Høyer som Stikker,
og det har jeg hver Gang nægtet, idet jeg altid er gaaet ud fra, at Folk, der skulde
betales, i Politik ikke er til at stole paa.

Statsadv.: Det er den eneste Forbindelse, De har haft med Axel Høyer, den,
De her refererer . ..

Weis: J eg har aldrig haft nogen Forbindelse med Høyer.
Statsadv.: Nej, men denne indirekte Forbindelse, denne Forespørgsel?
Weiss: Ja.
Statsadv.: Vil De lige se paa disse Fotokopier! (Forevises).
Weiss: Ja, dem kender jeg.
Statsadv.: Hvad kender De til dem?
Weiss: Det er et Brev fra ~ Hestetyven c

Statsadv.: Til?
Weiss: Ja-e, efter min Formening er det et Brev til Justitsminister Thune

Jacobsen, der igen har afleveret det til Statsadvokat Troels HoU, der igen har
forevist det for Overbetjent Christian Madsen.

LRS. Steglich-Petersen: Men De kender altsaa det Brev?
Weiss: Ja.
LRS. Steglich-Petersen: Ved De noget om, hvorvidt der af Thune Jacobsen

til Politiet er afleveret andre Brev e, som Thune Jacobsen har faaet fra »Heste
tyvene?

Dommeren: Nu er vi uden for Sagen.
Statsadv.: Jeg mener, vi maa belyse s Hestetyven-s Virksomhed saa grun

digt, som det er muligt.
Dommeren: Det ligger uden for Sagen mod Gunnar Larsen. J eg maa afskære.
Statsadv.: De Spørgsmaal, jeg vil stille, drejer sig i det væsentlige om at

uddybe de Oplysninger, der foreligger om »Hestetyven«.
Dommeren: Det maa kun være »Hestetyven- i Relation til Gunnar Larsen

- det var dette her ikke, det var kun i Relation til Thune Jacobsen.
Siaisado.: Rigtigt - men jeg har den Opfattelse, at fnr at man kan faa

Bund i denne Sag, er det nødvendigt, at man ogsaa bliver klar over, hvordan For
bindelsen har været mellem »Hestetyven« og Thune Jacobsen.

Dommeren: Jeg kan ikke dele Statsadvokatens Opfattelse. De Spørgsmaal
kan De ikke stiile.

Statsadv.: J eg har en Række Spørgsmaal, jeg gerne vil stille vedrørende
»Hestetyven e , 'og jeg vil gerne - saadan mere af principielle Grunde ---.:. have en
Kendelse for, hvorvidt de kan stilles eller ej.

Jeg vil for det første have at vide, om Vidnet kan udtale' sig, hvorvidt der
er afleveret andre Breve af Thune Jacobsen til Politiet, som er kommet fra »Heste
tyvene. Jeg vil dernæst gerne have at vide, om Vidnet kan udtale sig om, hvor
længe Thune Jacobsen har været i Forbindelse med »Hestetyven«. Saa vil jeg
gerne have at vide, om' »Hestetyven- paa et tidligere Tidspunkt har arbejdet for
det politiske Politi ...

Dommeren: »Paa et tidligere Tidspunkt- - hvad vil det sige?
Statsadv.: . I hvert Fald før den Forbindelse med Thune Jacobsen, vi nu

taler om, som blev optaget efter Besættelsen. - Saa vil jeg gerne have at vide, om
Vidnet kan udtale sig om, hvorvidt »Hestetyven- har arbejdet for Tyskerne, lige

:fra Besættelsens Begyndelse haft Domicil paa d'Angleterre, hvor han har konfere
ret med sine Understikkere og med Tyskerne, og jeg vil endvidere gerne have at
vide , om det Forhold var vide Kredse af Politiet bekendt. Endelig vilde jeg gerne,
om Overbetjenten i korte Træk kunde sige noget om »Hestetyven eS Levned og For
historie.

Jeg ser selvfølgelig godt, at man med Rimelighed kan sige, at dette er ikke
en Sag mod Thune Jacobsen, naturligvis, men en Sag mod Gunnar Larsen, men
Retten vil erindre, at hele Anledningen til, at vi har rejst Spørgsmaalet her overfor
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Gunnar Larsen, er den, at han skrev dette Brev, hvori der stod: Som det er Stats
ministeren bekendt, har jeg paa Thune Jacobsens Opfordring betalt »Hestetyven
for Udførelsen af antikommunistisk Arbejde, en Opgave af den Art, som Politiet
ikke kan understøtte. Deraf mener jeg at kunne slutte, at Gunnar Larsen maa til
en . vis Grad have kendt noget til, af hvilken Art det paagældende Arbejde var, og
jeg gaar ud fra, selvom Gunnar Larsen i Øjeblikket benægter det, at Thune Jacob
sen i nogen Grad har holdt Gunnar Larsen informeret. Derfor mener jeg, det har
Betydning i denne Sag at faa et nogenlunde Indblik i, hvad Thune Jacobsen har
kendt til »Hestetyven«, idet jeg altsaa mener, der er en rimelig Sandsynlighed fOT,

at Gunnar Larsen i Hovedtrækkene har været informeret.
Dommeren: Spørgsmaalet om, hvad Vidnet kender til »Hestetyven«, kan selv

fØllgelig godt stilles, og Spørgsmaalet, hvorvidt Vidnet ved noget, om »Hestetyven
har virket for Tyskerne, kan ogsaa stilles. De øvrige Spørgsmaal maa jeg derimod
afskære, ogsaa fordi jeg maa mene, at den Tilladelse, Vidnet har til at møde her
i Dag vedrørende sit Forhold til Gunnar Larsen, ikke dækker de Spørgsmaal, som
Statsadvokaten stillede.

Staisadm.: Tør jeg spørge, om det sidste maaske er afgørende for Retten?
Det har den praktiske Betydning, at hvis det er afgørende, hvis Retten vil stille sig
paa det Standpunkt, at jeg kunde faa Tilladelse til at stille Spørgsmaalene, saa
fremt Vidnets overordnede viil tillade, at de stilles, saa vil jeg selvfølgelig prøve
at faa denne Tilladelse. Men hvis Retten mener, at selv under den Forudsætning
vil Spørgsmaalene ikke kunne stilles, er der ingen Grund fOT mig til at søge om
denne Tilladelse.

Dommeren: Jeg vil mene, at selv bortset derfra vil Spørgsmaalene om, hvor
vidt han arbejdede for Tyskerne, og om Liv og Levned kunne stilles.

Siaisado.: Ved De, Hr. Weiss, noget om, hvorvidt denne »Hestetyv- har ar-
bejdet for Tyskerne?

Weiss: Ja, paa hviilket Tidspunkt mener Statsadvokaten?
Staiead»: Fra Besættelsens Begyndelse.
Weiss: Ja, det har han.
Statsadv.: Det er sikkert?
Weiss: Ja.
Statsadv.: Hvad ved De om det?
Weiss: J a-e, jeg ved, at han var ansat af nogle af de tyske Officerer, der

havde Kvarter paa d'Angleterre, og at han selv opholdt sig dernede. Vi var selv af
den Formening, at han havde Kontor dernede og modtog nogle af sine Meddelere
der. Imidlertid blev »Hestetyven«, om jeg saa maa sige, smidt ud af Tyskerne,
dengang han blev kompromitteret i Sagen vedrørende Hofjægermester Sehested.

Statsadv.: Hvornaar omtrent var det?
Weiss: Det har været i ... ja-e, jeg vil ikke binde mig til noget bestemt,

men jeg mener August-September 1940.
Statsadv.: Men fra Besættelsens Begyndelse og derhen til Efteraaret 1940

mener De altsaa sikkert, han har arbejdet for Tyskerne?
Weiss: Ja.
Statsadv.: Har De nogen Mening om, af hvad Art hans Arbejde var?
Weiss: Det er svært at svare paa. Jeg kam sige, at han arbejdede bl. a. med

Undersøgelse af Kommunisternes Virksomhed her i Landet og om Befolkningens
Indstilling til Tyskerne i al Almindelighed. Men hvad han derudover arbejdede
med, har vi ikke kunne faa at vide.

Statsadv.: Har De nogen Grund til at tro', at han har haft andre Opgaver
for Tyskerne end dem, der her er nævnt?

Weiss: Ja.
Statsadv.: Det har De Grund til at tro?
Weis8: Ja.
Statsadv.: Hvad mener De, han har lavet yderligere? Det er maaske ikke

direkte et Vidnespørgsmaal, jeg spørger Dem bare ...
Weiss: Det er svært at svare paa,
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Statsadv:: Jeg tror heller ikke , De er nødt til
Dommeren: De er frit stillet med Hensyn til, om De vid svare.
Statsadv.: H vad mener De, han bestilte, foruden det, der er nævnt her?
Weiss: Jeg mener, »Hestetyven« har været almen Spion siden 19;36 for

Tyskerne, idet jeg siden den Tid har forsøgt at faa ham anholdt, men jeg har aldrig
kunnet faa skaffet Beviser imod ham.

Statsadv.: Har De nogle særlige Grunde, hvorpaa De bygger den Antagelse,
at han har været Spion for Tyskerne før Krigen?

Weiss: Ja, før Krigen var han i Besiddelse af ualmindelig mange Penge,
Mark, Francs og Pund, og han holdt udelukkende til i de mest yderliggaaende
nazistiske Kredse, som kunde give ham Oplysninger om Kommunister, samtidig
med at der indenfor disse Kredse gik Rygter om, at han havde købt ViJIaen »Ør ne
redene ude i Dragør for derfra at kunne obsenere de forbisejlende Skibe af en
hver Art.

Statsadv.: Ved De noget 'OID, hvorvidt »Hestetyven- før Krigen havde regel
mæssig Forbindelse med tyske Agenter?

Weiss: Dengang Indbruddet i Rosenørns Alle havde fundet Sted, ved jeg,
at »Hestetyven« tilbød daværende Politiinspektør Thune Jacobsen, at han skulde
skaffe de stjaalne Dokumenter fra Dl'. Krauss i Hamborg.

Statsadv.: Hvem er Dr. Krauss?
Weiss: Det var Gestapolederen for Norden.
Statsadv.: Ved De noget om, hvorvidt »Hestetyven« har foretaget Uden-

landsrejser fra Krigens Udbrud f. Eks.?
Weiss: Ja, han har mange Gange været i Tyskland.
Statsadv.: Har han været andre Steder?
Weiss: Ikke mig bekendt.
Statsadv.: Det ved De ikke noget om. - Det Forhold, De nævnede her, at

»Heststyven « var almen tysk Spion fra 1936 eller saadan noget lignende, er det
et Forhold, der har været kendt af andre end af Dem?

Weiss: Ja-e, nogle Politifolk, der har haft med den Slags, Ting at gøre, har
selvfølgelig vidst Besked, men hvor mange der har vidst det, kan jeg ikke udtale
mig om.

Siaieado.: Og De kan ikke udtale Dem om, hvorvidt - det Spørgsmaal ved
jeg ikke, om jeg maa have Lov at stille? - om f. Eks. Thune Jacobsen vidste det?
Kan De udtale noget om det?

Weiss: Jeg kan sige, at dengang jeg ' fik at vide, at Politiinspektør Thune
Jacobsen skulde have disse Papirer fra Dr. Krauss, fik jeg det at vide af Vice
inspektør GIud, og jeg sagde da til ham, at »Hestetyven- var jo tysk Spion, saa
det troede' jeg ikke kunde lade sig gøre. Jeg vil mene, han har ladet denne Oplys
ning gaa videre.

Statsadv.: Til Thune Jacobsen?
Weiss: Ja, men det kan jeg selvfølgelig ikke ...
Statsadv.: Nej, det er blot en Formodning, De har. - Kan De i korte Træk

ridse »Hestetyven-s Levned op for os? Kender De noget til hans Forhistorie?
Dommeren: Andet end hvad der fremgaar af hans Generalieblad, som vi

andre ogsaa kender?
Weiss: Ja-e, jeg kender ham jo lidt.
Statsadv.: Jeg tror, det er berettiget, at vi faar lidt Klarhed 'Over det.
Dommeren: Ja ja, men jeg vil bare vide, om Overbetjenten kan sige- mere

og andet, end vi kan læse af hans Generalieblad.
Weiss: Jeg vil regne, at siden 1936 har »Hestetyven« altid bevæget sig i de

mest yderliggaaende nazistiske Kredse, altid været i Besiddelse af Penge og søgt
af skaffe sig en Mængde Oplysninger, uden at man i og for sig kunde kontrollere,
til hvem han solgte disse Oplysninger. En Overgang saa det ud, som om han fak
tisk solgte sine Meddelelser til mere end een Side, men fra 1938 var det, lige som
om han kun havde en ensidig Interesse, nemlig en sydorienteret Oplysningsinter-



839

esse, og fra Besættelsen gik han aktivt ind for Tyskerne rent 'Officielt her i Lan
det, indtil han blev kompromitteret i Sagen mod Hofjægermester Sehested, hvor
han blev sigtet for Pengeafpresning. Et langt Stykke Tid var han uden Forbin
delse med Tyskerne, og saa søgte han at komme i Kontakt med Justitsministeren,
idet han saavidt mig bekendt vilde skaffe Oplysninger om de danske Kommunister.
De Oplysninger, han fremskaffede, resulterede bl. a. i det Brev, som er fremlagt
her i Retten, og hvori han efter det, vi kunde læse, angav de to danske Politi
betjerute, der arbejdede med de kommunistiske Sager, nemlig Madsen og Dinesen,
og da de arbejdede, om jeg saa maa sige, efter Skøn, ikke gjorde mere, end
de maaske var tvunget til, over for Kommunisterne, maaske endda lidt mindre, var
det risikabelt foe dem, at Tyskerne havde modtaget et saadant Brev. Men ud over
det var han i og for sig ikke særlig aktiv før efter 29. August 1943 - da han blev
en af Tyskernes bedre betalte Stikkere.

Dommeren: Og saa ved De ikke mere om ham saadan set?
Weiss: Næh, for saa døde han.
Statsadv.: J a, tidligt paa Foraaret 1944 blev han skudt. - Men de Spørgs

maal, Hr. Dommer, som vi ikke faar Lov at stilie, det var de tre: Hvorvidt Vidnet
ved, at der er afleveret andre Breve ... til Thune Jacobsen ...

Dommeren: Det kan De spørge. Thune Jacobsen selvom.
Statsadv.: Ja-e, det kan jeg naturligvis godt, men jeg tror alligevel, jeg

kommer til at anmode om at maatte faa en Kendelse om det.
Dommeren: Ja, saa er der Kendelse om, at disse Spørgsmaal ikke ved

rører Sagen.
Statsadv.: Saa er der et andet Forhold, jeg gerne vil spørge Dem om: Ved

De noget om, at man har forsøgt at samle de løsgaaende Nazigrupper ved Hjælp
af Axel Høyer? HIDr De ikke hørt noget om det?

Weiss: Jo.
Statsadv.: Det er Dem bekendt?
Weiss: Ja.
Statsadv.: Er det Dem bekendt, at Høyer fik 20.000 Kr. til det Arbejde?
Weiss: Ja.
Statsadv.: Og er det Dem bekendt, hvor de 20.000 kommer fra?
Weiss: Ja.
Staisado.: Paa et vist Tidspunkt saa det ud til, at Arbejdet med at samle

disse løsgaaende Nazigrupper skulde lykkes, men saa gik den! ikke alligevel, de
rendte fra hinanden. Ved De noget om Aarsagen hertil?

Weiss: Ja, det ved jeg. Det var saadan, at da man begyndte at faa Samling
paa disse Partier, saa mente jeg, at det kunde i og for sig være ligesaa farligt at
have en Samling af alle de andre Grupper rom af D.N.S.A.P. Derfor henvendte jeg
mig paany til Vilfred Petersen og sagde tiJl ham, at dette her var noget far
ligt noget, for paa et givet Tidspunkt kunde man jo tænke sig den Mulighed, at
denne Samling tilsluttede sig D.N.S.A.P., og saa havde man opnaaet det modsatte
af, hvad man faktisk vilde opnaa, idet man havde gjort Nazistpartiet herigennem
dobbelt saa stærkt, som det var i Forvejen. Jeg foreslog ham saa, at han paa et
konstituerende Møde i denne Sammenslutning skulde stille det Krav, at der i Ved
tægterne skulde staa, at intet af de i Sammenslutningen deltagende Partier nogen
Sinde maatte gaa i Samarbejde med D.N.S.A.P. Han stillede ogsaa Kravet, og
Sammenslutningen faldt fra hinanden.

Statsadv.: Af den Grund?
Weiss: Ja.
Statsadv.: Det var altsaa med andre Ord, for at sige det lidt populært, Dem,

der satte Lus i Skindpelsen?
Weiss: Tja-e!

. Statsadv.: Det var Dem, der fordi De mente det uheldigt, at denne Sam
menslutning kom i Stand, gjorde, hvad De kunde, for at det ikke skulde blive
til noget.
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Weiss: Det var Vilfred Petersen, for det var ham, der stillede Kravet.
Statsadv.: Ja ja.
HRS. Steglich-Petersen: De siger, at det var Vilfred Petersen, De benyt

tede ved den Lejlighed, De her taler ·om. Ved De, at Gunnar Larsen har haft noget
med Vilfred Petersen at gøre.

Weiss: Ja.
HRS. Steglich-Petersen: Hvad ved De derom?
Weiss: J eg ved, at Gunnar Larsen gennem flere Aar økonomisk har støttet

Vilfred Petersen.
HRS. Steglich-Petersen: Med hvad Formaal?
Weiss: Tjae, med hvad Formaal kan jeg jo ikke svare paa, men jeg kan

derimod sige, hvad enhver kan se, der kom ud af det, nemlig Splittelse indenfor
nN.S.A.P.

HFS. Steglich-Petersen: Det var altsaa Virkningen af det, ikke sandt? Det
har De set?

WeisS: Ja, det synes jeg nok man kan sige.
HRS. Steglich-Petersen: Kender De, Gunnar Larsen, til alt dette, som her

er blevet oplyst?
Gunnar Larsen: Jeg mener, der er noget af det, Overbetjent Weiss sagde,

.som ikke er helt rigtigt.
HRS. Steglich-P,etersen: Lad os høre det!
Gunnar Larsen: Overbetjenten blev spurgt om første Gang, vi havde noget

med hinanden at gøre, og sagde, det var i Forbindelse med Bestikkelsen af de to
Rigsdagsmænd og Fremvisningen af disse mange Penge. Det er ikke helt rigtigt,
for jeg havde ogsaa med Weiss at gøre, da vi udarbejdede Pjecen »Rene Folk med
rene Hænder-e, idet paa det Tidspunkt, hvor jeg finansierede det Foretagende for
Vilfred Petersen, manglede vi en Del Oplysninger; Vilfred Petersen havde skaffet
en Del af dette kompromitterende Materiale, men han manglede noget, og i denne
Forhindelse havde vi nogle Samtaler med Weiss - vi skulde' have nogle Udskrifter
af Domsbøger og lignende for de forskellige Fyre, vi skulde kompromittere. Det
mente Weiss ikke, han som Politimand kunde med det Formaal, men i den For
bindelse talte jeg med Harald Petersen, og Harald Petersen skaffede os disse Doms
udskrifter, og et Par Gange kom Weiss til mig og et Par Gange direkte til Vilfred
Petersen fra Harald Petersen efter Aftale med mig.

HRS. Steglich-Petersen: Kan De huske det, Overbetjent Weiss?
Weiss: J eg kan ikke sige, 'om Minister Gunnar Larsen var til Stede sam

men med Harald Petersen ved den Lejlighed, men det er rigtigt, at der i hvert Fald
til Justitsminister Harald Petersen blev skaffet Oplysninger om Nazistpartiet til
Brug for Pjecen »Rene Folk med rene Hænder«. Jeg kan ikke huske, om Minister'
Gunnar Larsen var til Stede. Derimod vil jeg mene, at Justitsminister Harald Pe
tersen har overfor mig udtalt, at Minister Gunnar Larsen skulde økonomisk støtte
Pjecens Udgivelse. Jeg mener bare ikke, jeg har været i persorulig Kontakt med
Minister Gunnar Larsen dengang.

Gunnar Larsen: Ja, det tør jeg naturligvis ikke ...
Dommeren: Har Gunnar Larsen noget at sige til de Oplysninger, der her er

givet om »Hestetyven-P
Gunnar Larsen: Nej, det kender jeg ikke noget til, det kender jeg ikke Spor

til, det hører jeg her for første Gang.






