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370.

Bekendtgørelse af 29. august 1943 om proklamation af den militære
undtagelsestllstand,')

København, den 29. August 1943.

De sidste Begivenheder har vi'st, at
den danske Regering ikke mere er i Stand
til at opretholde Ro og Orden i Danmark.
De af fjendtlige Agenter fremkaldte Uro
ligheder retter sig umiddelbart mod den
tyske Værnemagt. Jeg proklamerer der
for i Henhold til") Artiklerne 42-56 i
Haager Landkrigsordningen") den

miiitære Undtagelsestilstand
i hele Danmark.

Med øjeblikkelig Varsel anordner jeg
følgende:
1.) Embedsmænd og Funktionærer ved

de offentlige Myndigheder og Insti
tutioner skal loyalt fortsætte med at
opfylde deres Embedspligter. De skal
efterkomme de Anvisninger, som
bliver givet af de indsatte tyske Myn
digheder.

2.) Sammenstimlinger og Ansamlinger
af mere end 5 Personer paa Gaden
og paa offentlige Steder er forbudt,
ligesom alle Forsamlinger, ogsaa de
ikke offentlige, er forbudt.

3.) Lukketiden fastsættes til Mørkets
Frembrud. Fra dette Tidspunkt er
ogsaa enhver Trafik paa Gaden for
budt.')

Kopenhagen, den 29. August 1943.

Die jungsten Ereignisse liahen ge
zeigt, dass die danisehen Behorden nieht
mehr in der Lage sind, Ruhe und Ord
nung iDanemark aufrechtzuerhalten.
Die von feindliehen Agenten angezettel
ten Unruhen riehten sieh unmittelbar
gegen die deutsehe Wehrmaeht. Ich er
klare daher im Sinne der Artikel 42-56
der Haager Landkriegsordnurug den

militiirischen Auenalvmeeustand
fiir ganz Dånemark.

Mit sofortiger Wirkung ordne ich
an:
1.) Die Beamten .und Angestellten der

offentliehen Bøhorden haben ihre
Diens tgeschåfte loyal weiterzufiihren.
Sie haben den Weisungen der ein
gesetzen deutschen Aufsichtsperso
nen Folge zu leisten.

2.) Zusammenrottungen - Ansammlun
gen von mehr als 5 Personen - in
der Offentliehkeit sind verboten, des
gleiehen alle Versammlungen, aueh
die nieht Offentliehen.

3.) Die Polizeistunde wird auf Eintritt
der'Dunkelheit festgesetzt. Mit diesem
Zeitpunkt ist aueh jeder Verkehr
auf der Strasse untersagt.

1) Fra tvsk Side Iorelaa Erklæring om, at den af de tyske Myndigheder selv udarbej
dede danske Tekst til denne Bekendtgørelse viJlde være at betragte som den autentiske.
Senere meddelte de tysk Myndigheder, at de tyske Tekster til Ganeralens Bekendtgørelser
m. v. maatte betragtes som autentiske. Der blev da fra Udenrigsministeriets Side draget
Omsorg for. at den Oversættelse. som blev offentliggjort, i Forvejen var godkendt af de tyske
Myndigheder.

2) Der foreligger her en Uoverensstemmelse mellem den tyske Tekst og den danske
idet den sidstnævnte Tekst ikke kan Iorstaas paa anden Mia8J!le end saaledes, at den militære
Undtagelsestilstand proklameres med Hjemmel i Landkrigsreglementet. Ordene »im Sinne«
har imidlertid ikke denne Betydning. Mieningen maa antages æt have været, !Ilt den tyske
Øverstbefalende under den militære Undtagelsestilstand vilde anvende de i Landkrigsregle
mentet indeholdte Regler.

3) A. nr. ' 384.
!) Spærretiden har under Undtagelsestilstanden flere Gange ' været Genstand for hen

holdsvis Lempelser og Skærpelser. der til Dels var forskellige i de forskellige Dele a.!
Landet.
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4.) Enhver Afbenyttelse af Post, Tele
graf og Telefon er indtil videre for
budt.

5.) Enhver Strejke er forbudt. Opfor
dring til Strejke til Skade for den
tyske Værnemagt fremmer Fjenden
og straffes i Reglen med Døden.

Overtrædelser af ovenstaaende Be
stemmelser vil blive straffet ved de tyske
Standretter.

Mod Voldshandlinger, Sammenstim
linger o. s. v. vil der hensynsløst blive
gjort Brug af Vaaben.

Enhver Borger i Danmark, som ef
terkommer denne paa folkeretligt Grund
lag hvilende Krigslov, tilsikres Personens
og Ejendommens Beskyttelse i Henhold
til Lovene.

Den Øverstbefalende over de
tyske Tropper i Danmark.

4.) Jeder zivile Nachrichtenverkehr ist
vorlåufig verboten.

5.) Jeder Streik ist verboten. Aufhet
zung zum Streik zum Nachteil der
deutschen Wehrmacht ist Feindbe
giinstigung und wird in der Regel
mit dem Tode bestraft.
Zuwiderhandlungen gegen vorste-

hende Bestimmungen werden von den
deutschen Standgerichten abgeurteilt.

Gegen Gewaltanwendung, Zusam
menrottungen usw. wird rticksichtslos
von der Waffe Gebrauch gemacht.

Jedem Einwohner Dånemarks. der
sich den auf volkerrechtlioher Grundlage
beruhenden Kriegsanordnungen fiigt,
wird Unversehrtheit der Person und des
{Eigentums im Rahmen der Gesetze zu
gesichert.

Der Befehlshaber der deutschen
Truppen in Dånemark.
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371.

Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 31. august 1943.

JUSTITSMINISTERIET

Forinden Ministeriet traadte tilbage, har det afgivet følgende Udtalelse"):

I denne for vort Land saa alvorlige Time ønsker vi paany at opfordre Befolk
ningen til at udvise Ro og Besindighed. Særligt er doet os magtpaaliggende at ud
tale, at vi forventer, at alle Statens Tjenestemænd i den forhaabentlig korte Tid,
Undtagelsestilstanden vil vare, forbliver paa deres Post og under deres Ansvar som
Tjenestemænd fortsætter deres Gerning til Bedste for Land og Folk, saaledes at det
søges undgaaet, at der opstaar Gnidninger mellem Statens Organer og de tyske
Autoriteter, der i Kraft af Krigens Love og den erklærede Undtagelsestilstand mid
lertidigt har en særlig Myndighed at udøve,

BIFALDES

(sign.) Chr. R.

Sorgenfri Slot 30. August 1943.

Foranstaaende Udtalelse ønskes bragt til alle Tjenestemænds og Ligestilledes
Kundskab. Den maa ikke offentliggøres, men kan opslaas paa Samlingsstuer, Poli
tistationer osv. hvor Publikum ikke har Adgang.

Justitsministeriet, den 31. August 1943.

P. M. V.

Aage Svendsen.

Biljeldt.

•) Jfr. Statstidende nr. 124 af 31. august 1943.
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372.

Referat af Administrationschefernes Møde hos den Øverstbefalende over de tyske
Tropper i Danmark den 29. August 1943.

Møde
hos den tyske Øverstbefalende General von Hanneken paa Nyboder Skole

Søndag den 29. August Kl. 12.

Tilstede var fra tysk Side
General von Hanneken,
Oberstløjtnant v. Heydebreck,
Major v. Miinchow,
Brigadefører Kanstein og
Dr. Handelmann.

Fra dansk Side
Departementschef i Statsministeriet Andreas Møller,
Direktør for Udenrigsministeriet Nils Svenningsen,
Afdelingscheferne i Udenrigsministeriet E. Wærum, M. A. Wassard og

F. Hvass,
Generaldirektør for Skattevæsenet K. Korst,
Departementschef i Justitsministeriet Eivind Larsen,
Direktør for Fængselsvæsenet H. Tetens,
Rigspolitichef K. Begtrup-Hansen,
Vicepolitichef Arthur DaW,
Departementschef i Indenrigsministeriet J. Saurbrey,
Departementschef i Arbejdsministeriet J. T. Høirup,
Departementschef i Socialministeriet H. H. Koch,
Departementschef i Ministeriet for offentlige Arbejder F. Hoskiær,
Generaldirektør for Statsbanerne P. Knutzen,
Generaldirektør for Post- og Telegrafvæsenet K. J. Jensen,
Departementschef i Landbrugsministeriet, Dr. polit. J. Wilcke,
Departementschef i Kirkeministeriet J. Thomsen,
Departementschef i Undervisningsministeriet A. Barfod,
Departementschef i Undervisningsministeriet F. Graae,
Politidirektør i København 1. Stamm,
Formand for Politimesterforeningen, Politimester i Københavns Amts

nordre Birk A. V. Seidenfaden.

General von Hanneken lod sig gennem Direktør Svenningsen forestille for
'hver enkelt af de danske Mødedeltagere. Han tog derefter Ordet og udtalte, 8ft han
havde foranlediget Mødet afholdt for under de nuværende Forhold at søge Føling
med. de ledende danske Embedsmænd.

Sabotagehandlingerne havde i den senere Tid grebet stærkt om sig, og der
var efterhaanden blevet skabt almindelig Uro. Store Ødelæggelser havde fundet Sted
af dansk Ejendom, og Skade var ogsaa sket paa det tyske Krigspotentiel. Den tyske
Rigsbefuldmægtigede havde rettet gentagne Henvendelser til de danske Myndigheder.
uden at det var lykkedes at dæmme op for Sabotagehandlingerne og Uroen. Det var
Generalens Indtryk, at visse underordnede danske Myndigheder ikke altid havde
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gjort, hvad de burde for at modvirke disse Forhold. Den tyske Rigsregering havde
gjort et sidste Forsøg ved at rette Henvendelsen den 28. August til den danske
Regering om Indførelse af civil Undtagelsestilstand, men denne Henvendelse var
blevet afslaaet. For Værnemagten var det af afgørende Betydning, at Ro og Orden
herskede, og det havde derfor under de foreliggende Forhold vist sig nødvendigt at
indføre militær Undtagelsestilstand. Den danske Hær og Marine havde man set sig
nødsaget til at afvæbne, idet man var kommet paa Spor af, at der i Hæren og
Marinen var visse Elementer, der havde sluttet sig sammen for i Tilfælde af en
Invasion at støtte Invasionstropperne. Den tyske Værnemagt maatte under den fore
liggende militære Situation have Ryggen fri og havde derfor maattet træffe pas
sende Foranstaltninger. Den indførte Undtagelsestilstand vilde imidlertid kun vare
saa længe, som det var absolut nødvendigt.

Generalen rettede derpaa en indtrængende Appel til Embedsmændene om at
fortsætte paa deres Poster. Han oplyste, at der ikke var sket nogen Ændring med
Hensyn til Kongens Stilling udover, at Kongen forbigaaende rent praktisk var
forhindret i at udøve sine Funktioner. Der var stillet tysk Vagt ved Sorgenfri, og
efter de Oplysninger, Generalen sad inde med, befandt Hans Majestæt sig vel,
selvom Nattens Hændelser sjæleligt og legemligt havde taget paa ham. En For
bindelsesofficer var stillet til Raadighed.

Til Hans Kgl. Højhed Kronprinsen var der ligeledes afgivet Vagt. Kronprin
sen var ganske fri i sine Bevægelser, og hvis han vilde ændre Bopæl, stod det ham
ogsaa frit for, naar det .blot i Forvejen blev meddelt til Generalen.

Forskellige højerestaaende Officerer af den danske Hær og Flaade var i Nat
blevet taget og bragt i »Schutzhaft« paa Hotel d'Angleterre. Om Hærens og Flaadens
videre Skæbne kunde Generalen ikke i Dag give Meddelelse, idet dette afhang af
Førerens Bestemmelse. Gennemførelsen af den militære Undtagelsestilstand var i det
store og hele gaaet glat. Der var Tab paa begge Sider. Ingen større Ødelæggelser
havde fundet Sted, og der var nu Ro i hele Landet.

Den overvejende Del af den danske Befolkning var, udtalte Generalen, imod
Sabotage og havde forudset det, der nu var kommet. Det var hans Haab, at Arbej
derne vilde følge Parolen om Ro og Orden og fortsætte deres Arbejde. Befolkningen
saa hen til Embedsmændene, og deres Holdning kunde derfor blive afgørende for,
at Undtagelsestilstanden snarest kunde hæves. Han rettede derfor som nævnt i første
Række sin Appel til Embedsmændene. Han vidste, hvad det betød at se et Sammen
brud af det, man havde levet for, men han haabede, at man vilde betragte det, der
var sket, mere som et »Umbruch«, det vilde kunne gøre det lettere at bære. Det var
ikke hans Hensigt at søge at paavirke Embedsmændene til at blive tyskorienterede
(s zu Deutschland zu bekehren«), men Værnemagten kunde ikke tolerere, at Em
bedsmændene ikke blev paa deres Poster. Overfor dem, der ikke gjorde dette, vilde
de strengeste Bestemmelser blive bragt til Anvendelse. Generalen havde ved denne
Lejlighed ikke ønsket blot at afgive en Erklæring, men at rette en indtrængende
Anmodning (s Bitte«) til Embedsmændene, og han saa gerne, at man fremkom med
de Bekymringer, man maatte have.

Departementschef Eivind Larsen rejste Spørgsmaalet om Grunden til Politiets
Afvæbning.

Generalen svarede, at Grunden hertil maatte søges i det Forhold, at nogle
Politibetjente, da de havde hørt nogle Skud, troede, at det drejede sig om Sabotage,
og havde grebet til Vaaben. Der var derved opstaaet en Konflikt, idet vedkommende
tyske Soldater havde følt sig truet. Generalen vilde foranledige, at Politiet faar
deres Vaaben udleveret, og naar Politiet igen overtager deres Poster, vilde det tyske
Militær paa Gaderne blive trukket tilbage.

Rigspolitichef Begtrup-Hansen spurgte, om det maatte være rigtigt, at Politi
mesteren i Fredericia var arresteret af tyske Tropper.

Der var ikke Generalen eller hans Officerer noget bekendt herom, men denne
Sag vilde omgaaende blive undersøgt.

Direktør Svenningsen tog Ordet paa de tilstedeværende danske Embedsmænds
Vegne og gav Udtryk for den dybe Alvor, hvormed man betragtede de indtrufne
Begivenheder. Hvad der var sket, var følt som et voldsomt og overraskende Slag.
Det var med Interesse, at man havde hørt Generalens Udtalelser, og han kunde
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sige, at alle Embedsmændene var besjælet af Ønsket om at gøre det bedste for vort
Land i denne skæbnesvangre Stund. En Række Spørgsmaal vilde melde sig, men
man vilde ikke paa dette Møde kunne gaa ind paa Enkeltheder. Der havde ikke
været Lejlighed til for Embedsmændene at drøfte Situationen, før man kom til
Mødet med Generalen, men man vilde snarest efter Mødet træde sammen og drøfte
Situationen under Hensyntagen til det af Generalen fremførte.

Generalen takkede og udtalte, at han regnede med, at Embedsmændene vil
arbejde videre til Bedste for Landet og paavirke de underordnede til at gøre deres
Pligt.

Generalen sluttede med at meddele, at Brigadefører Kanetein under den mili
tære Undtagelsestilstand vilde blive Leder fra tysk Side af Civilforvaltningen.
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373.

Kommentar til Proklamationen af Undtagelsestilstanden udsendt den 29. August 1943
gennem Radioen.

Som det fremgaar af den Proklamation, vi lige har læst op, er der nu her
i Danmark indtraadt en Situation, som ikke kan komme uventet for nogen, der har
fulgt det systematiske Undergravningsarbejde, som fremmede Elementer i den senere
Tid har drevet her i Landet.

Man ved, at det danske Folk, som i sig selv er roligt og behersket, paa det
kraftigste fordømmer de sidste Maaneders Udvikling. Regeringens Opraab, som
Hans Majestæt Kongen billigede, var forgæves.

Provokatører, betalt af fremmede Magter, har konsekvent faaet fremtvunget
en Tilstand, der maa gaa enhver Dansk nær til Hjerte. Gennem Maaneder har de
drevet deres lyssky Ødelæggelsesværk, som Nat efter Nat tilføjede Danmark og det
danske Folk Skader, der desværre ikke alene kan maales i Penge. Langt mere
skæbnesvangert var, at disse saakaldte Patrioters Virksomhed efterhaanden vanske
liggjorde og til Slut ganske ødelagde det korrekte Forhold, der gennem de tre svære
Besættelsesaar havde bestaaet mellem den danske Regering, den danske Befolkning
og de tyske Myndigheder.

Det danske Folk i sin Helhed er ikke Skyld i denne Udvikling. Det sympati
serer ikke med de Sabotører og Urostiftere, der har forsøgt at styrte Landet i Ulykke
- det havde Mulighed for midt i en Verdensbrand at kunne ordne sine indre
Forhold i Ro og paa sin egen Maade.

De Forholdsregler, som den Øverstkommanderende for de tyske Tropper i
Danmark nu har maattet træffe, er ikke rettet imod det danske Folk - lige saa lidt
som selve Besættelsen for 3 Aar siden var det.

Regeringen har desværre ikke formaaet at sætte en Stopper for de lands
skadelige Sabotørers Ødelæggelser. Trods Kongens og Regeringens Opraab og For
maninger har Sabotagehandlingerne stadig taget til og har efterhaanden ført til en
ganske uholdbar Tilstand.

Den tyske Rigsregering rettede derfor den 28. August 1943 en Henvendelse
til den danske Regering og opfordrede den til paa egen Haand at erklære Und
tagelsestilstand og træffe de nødvendige Forholdsregler til Opretholdelsen af Ro og
Orden . Den danske Regering erklærede imidlertid, at den ikke var i Stand til at løse
denne Opgave.

Den tyske Rigsregering saa sig derfor nødsaget til - i Danmarks egen Inter
esse - selv at sørge for Genoprettelsen af Ro og Orden i Landet .- og gav derfor
den Øverstkommanderende over de tyske Tropper Ordre til at erklære militær Und
tagelsestilstand over hele Danmark.

Den haarde Tid, som det danske Folk nu maa gennemgaa, er Resultatet af
Hr. Christmas Møllers og hans Fællers Sabotagevirksomhed.

Man maa være klar over, at den tyske Værnemagt ubønhørligt vil skride
ind mod enhver, der ikke retter sig efter Proklamationens Bestemmelser. Derimod
tilsikres der enhver, der roligt retter sig efter de givne Instrukser, Persons og Ejen-
doms Ukrænkelighed indenfor Lovens Rammer. .

Alle maa derfor følge de givne Anordninger og vise den lille Flok af Sabo
tører og Urostiftere, at langt den største Del af det danske Folk føler et dybt Ansvar
for Landets Skæbne og er klar over, at kun en rolig Udvikling atter kan føre det
tilbage til normale Tilstande.

Kun paa denne Maade kan alle bidrage sit til at skabe Danmark en lysere
Fremtid.
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374.

Kommentar til Proklamationen af Undtagelsestilstanden udsendt den 30. August 1943
gennem Radioen.

Ved den Bekendtgørelse, som den Øverstbefalende for de tyske Tropper i
Danmark i Gaar udsendte om militær Undtagelsestilstand, er der, som enhver har
hørt og læst, udstedt Bestemmelser, hvis nøje Iagttagelse er af den største Vigtighed
for hver enkelt. Vi vil derfor gøre klart for os, hvad en militær Undtagelsestilstand
egentlig betyder. Den betyder, at den Øverstbefalende over de tyske Tropper over
tager hele den udøvende Magt i Danmark og dermed alene bestemmer over enhver
Art af statslig Virksomhed, i Lovgivning, Retspleje og Forvaltning.

Den Øverstbefalende kan altsaa udstede nye Love, han kan ændre den gæl
dende Ret, og samtlige Myndigheder og Embedsmænd har at tage hans Anvisninger
til Følge.

Det betyder naturligvis ikke, at alle hestaaende Love i Danmark træder ud
af Kraft, eller at den øverstbefalende rent ud ny-organiserer hele det private og
offentlige Liv. Det vilde jo fremkalde en syndig Forvirring paa alle Livsomraader,
mens det dog er Undtagelsestilstandens Mening at genoprette og fastholde Ro og
Orden i Landet, efter at Regeringen ikke har været i Stand til det.

Den Øverstbefalendes Anordninger er tværtimod, som Navnet»Undtagelses
tilstande siger det, Undtagelsesbestemmelser, som kun gælder, saalænge denne Til
stand varer, og som iøvrigt lader uberørt alle de af Landets Love, som ikke strider
imod den Øverstbefalendes Anordninger. Ogsaa Myndighederne, Embedsmændene
og de offentlige Institutioner har, forsaavidt som det er foreneligt med Undtagelses
tilstanden, at fortsætte deres normale Virksomhed.

Hvor der fra den Øverstbefalendes Side er blevet indsat Kontrollanter, ind
skrænker deres Opgave sig til Kontrol af, at de Myndigheder og Embedsmænd, som
er under Opsyn, loyalt fortsætter deres tjenstlige Opgaver indenfor Rammen af den
Øverstbefalendes Anordninger og den iøvrigt bestaaende Ramme.

Fra dette Synspunkt maa ogsaa forstaas de enkelte Paabud i Bekendtgørel
sen, som jo griber dybt ind i hver enkelt Borgers private Liv. Forbudet mod Sam
menretninger og Forsamlinger maa tages meget alvorligt. Vi Danske er tilbøjelige
til ogsaa ved ubetydelige Anledninger at danne harmløse og nysgerrige Opløb. Der
maa med Alvor henvises til, at saadanne Opløb under Undtagelsestilstanden er for
bundet med Livsfare for hver enkelt . Ingen, som ikke vil udsætte sig for den Fare
at blive skudt, maa letsindigt sætte sig ud over den fastsatte Lukketid og Forbudet
mod Færdsel paa Gaderne efter Mørkets Frembrud.

Den, som ikke tager blot et enkelt Anraab fra en Post eller en Militær
patrouille til Følge, udsætter sig for at blive skudt.

Strejkeforbudet mB4 ogsaa tages meget alvorligt. Ophidselse til Strejke til
Skade for den tyske Værnemagt er en Begunstigelse af Fjenden og vil i Reglen
blive straffet med Døden.

Den som afbryder, beskadiger ellier gør ulæselig de officielle Opslag, som
den øverstkommanderende har anordnet, udsætter sig ligeledes for den Fare at
blive haardt straffet.

Alle Overtrædelser afgøres af de tyske Standretter. De Straffe, som truer,
er Dødsstraf eller langvarigt Tugthus.

I hver enkelts Interesse er det nødvendigt for os een Gang for alle at klar
gøre os Meningen og Betydningen af den militære Undtagelsestilstand, som nu hviler
over os.

Enhver Lytter vil nu være klar over, hvor alvorlig han har at tage disse
Bestemmelser. Men enhver vil ogsaa derudaf kunne slutte, hvor Ansvaret for
Opretholdelse af Ro og Orden hos hver enkelt ligger, og at enhver af os paa denne
Maade kan bidrage til, at Undtagelsestilstanden saa snart som muligt bliver erstattet
med en normal Tilstand.
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375.

Meddelelse af 5. September 1943 om svære Straffe for Hjælp til Sabotører og Spioner.

Oversættelse.

Zur Belehrung und Warnung der
dånisehen Bevolkerung gibt der Befehls
haber der deutschen Truppen in Dåne
mark folgendes bekannt:
1. Nach den gesetzlichen Bestimmungen

wird mit Todesstrafe oder mit schsoe
rer Freiheitsstrafe bestraft, wer Spi
onen, Saboteuren, oder Personen, die
deutsche Staatsgeheimnisse verraten
haben oder zu verraten versuchen,
oder sonstigen Personen, die Hand
lungen zum Nachteil des Deutsche.n
Reiches oder seiner Verbiineten 00
gangen haben oder zu begehen ver
suchen, oder ferner Personen. die
einer dem Deutschen Reiche und
seinen Verbiindeten feindlichen Macht
Vorschub leisten(Feindbegiinstigung),
durch Beherbergung oder durch an
dermeitiqe Unterstiitzung Hilfe leistet.

2. Mit Todessirafe oder schwerer Frei
heitsstrafe wird bestraft, wer von
dem Vorhaben der Spionage, der Sa
botage, des Geheimnisverrats oder
der sonstigen Feindbegiinstigung im
Sinne von Ziffer 1 glaUbhafte Kennt
Dis erhålt und! es unterlåsst, den deut
schen Dienststellen unverziiglich An
zeige zu erstatten.
Wer diese Anzeigepflicht bisher ver
såumt hat, bleibt straffrei, wenn er
das Versåumte so rechtzeitig - spå
testens aber bis zum 8. 9. 1943 
nachholt, dass die geplante Tat noch
verhindert werden kann.

Ergånzend wird dazu von zustån
diger Seite noch mitgeteilt:

Es hat sich in der jiingsten Ver
gangenheit gezeigt, dass irregeleitete då
nische Staatsangehorige aus Griinden
allgemeiner Menschlichkeit oder auch
aus falschverstandenem Nationalgefiihl
herausgeglaubt haben, Saboteuren oder
anderen Personen, die wegen Feindbe
giinstigung verfolgt wurden, helfen zu
miissen. Die Bekanttmachung des Be
fehlshabers der deutschen Truppen in
Dånemark solI alle dånisehen Staatsan-

Til Vejledning og Advarsel for den
danske Befolkning bekendtgør den øverst
befalende over de tyske Tropper i Dan
mark følgende:
1. Med Dødsstraf eller haard Friheds

straf straffes i Medfør af de derom
fastsatte Bestemmelser den, der ved
at huse eller ved anden Understøttelse
yder Hjælp: til Spioner, til Sabotører,
til Personer, der har forraadt eller
forsøger at forraade tyske Statshem
meligheder, til Personer, der har 00
gaaet eller forsøger at begaa Hand
linger til Skade for det tyske Rige
eller dets Forbundsfæller, samt til
Personer, som yder en i Forholdet til
det tyske Rige og dets Forbundsfæl
ler fjendtlig Magt Støtte (Begunsti
gelse af Fjenden) ved at give saa
danne Personer Husly eller under
støtte dem paa anden Maade,

2. Med Dødsstraf eller haard Friheds
straf straffes den, der faar paalide
ligt Kendskab til Forehavende om:
Spionage, Sabotage, Forraaden af
Hemmeligheder eller anden Begunsti
gelse af Fjenden i Medfør af 1., og
som undlader ufortøvet at give de
de tyske Myndigheder Underretning
derom.
Den, der hidtil har forsømt denne
Anmeldelsespligt, undgaar Straf, hvis
han opretter det forsømte saa ret
tidigt - dog senest den 8. September
1943 - at den planlagte Handling
endnu kan forhindres.
Fra kompetent Side føjes hertil føl

gende supplerende Meddelelse :

Det har i den seneste Tid vist sig, at
vildledte danske Statsborgere af alminde
lige Menneskelighedsgrunde eller udfra
misopfattet Nationalfølelse har ment at
burde hjælpe Sabotører eller andre Per
soner, der eftersøgtes for Begunstigelse
af Fjenden. Bekendtgørelsen fra den
Øverstbefalende over de tyske Tropper i
Danmark tilsigter at gøre alle danske
Statsborgere opmærksom paa, at saa
danne Handlinger nu straffes med de
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gehdrigen darauf aufmerksam machen,
dass derartige Handlungen nunmehr mit
den hårtesten Strafen - unter Umstiin
den auch mit dem Tade - bestraft
werden. Dabei wird ausdriicklich dar
auf hingewiesen, dass zu den Sabo
teuren auch solche Personen geh6ren,
die durch Sabotagehandlungen offent
liche und private Einrichtungen, Be
triebe usw. zu zerstoren suchen, die nicht
unmittelbar im Dienste der deutschen
Wehrmacht stehen.

Es wird ferner ausdriicklich darauf
hingewiesen, dass zur Feindbegiinstigung
auch jede Unterstiitzung von Soldaten
einer feindlichen Macht gehort, sofern
es sich nicht um die erste zur Erhaltung
des Lebens unbedingt notwendige Hilfe
bei verwundeten feindlichen Soldaten
handelt. Jeder diinische StaatsangehO
rige, der mit feindlichen Soldaten in
Beriihrung kommt, und sich nicht der
Gefahr einer strengen Bestrafung aus
setzen will, tut gut daran, sofort die
zustiindigen deutschen Dienststellen zu
benachrichtigen.

Feindhegiinstigung im erweiterten
Sinne der obenangefiihrten Bekannt
machung ist auch jeder Versuch, inner
halb eines Betriebes Unruhe zu stiften
oder zum Streik aufzufordern. J eder
diinische Staatsangehorige muss sich
dariiber klar sein, dass die dem Deut
schen Reiche feindlich gesinnten Miichte
versucht haben und immer noch versu
chen werden, Dånemark zu einem Un
ruheherd zu machen, um auf diese Weise
den deutschen BesatzungsbehOrden ihre
Aufgabe zu erschweren. Wer daher der
artige Versuche direkt oder indirekt un
terstiitzt, muss damit rechnen, dass er
auf Grund der Bestimmungen des mili
tårisehen Ausnahmezustandes genau so
hart und so streng bestraft wird, wie
derjenige, der sich aktiv an Handlungen
beteiligt, die gegen die Interessen des
Deutschen Reiches und der deutschen
Wehrmacht gerichtet sind.

haardeste Straffe - efter Omstændig
hederne ogsaa med Døden. Opmærksom
heden henledes herved udtrykkelig paa,
at til Sabotørerne henregnes ogsaa Per
soner, der ved Sabotagehandlinger søger
at ødelægge offentlige og private Indret
ninger, Virksomheder o. s. v., som ikke
umiddelbart staar i den tyske Værne
magts Tjeneste.

Opmærksomheden henledes endvi
dere udtrykkelig paa, at til Begunstigelse
af Fjenden henregnes ogsaa enhver Un
derstøttelse af en fjendtlig Magts Solda
ter, forsaavidt der ikke er Tale om en
første, til Livets Opretholdelse ubetinget
nødve:r!<!!K...Hjælp overfor saarede fjendt
lige Soldater, Enhver dansk Statsborger,
der kommer i Forbindelse med fjendtlige
Soldater, og som ikke vil løbe Risikoen
for en streng Straf, gør vel i straks at
give Underretning til de kompetente ty
ske Myndigheder.

Begunstigelse af Fjenden i udvidet
Betydning i Henhold til ovenanførte Be
kendtgørelse er ogsaa ethvert Forsøg paa
indenfor en Bedrift at anstifte Uro eller
opfordre til Strejke. Enhver dansk Stats
borger maa være paa det rene med, at
de mod det tyske Rige fjendtligt sindede
Magter har forsøgt og fremdeles vil for
søge at gøre Danmark til et Arnested for
Uro for paa denne Maade at vanskelig
gøre de tyske Besættelsesmyndigheder
deres Opgave. Den, der direkte eller in
direkte understøtter saadanne Forsøg,
maa følgelig regne med paa Grundlag af
den militære Undtagelsestilstands Be
stemmelser at blive straffet, nøjagtigt
ligesaa strengt og haardt som den, der
aktivt er delagtig i Handlinger, som er
rettet mod det tyske Riges og den tyske
Værnemagts Interesser.



I den sidste Tid har uansvarlige,
oftest udenlandske Elementer, foretaget
eller forsøgt at fo-retage Sporsprængnin
ger 'og andre Sabotagehandlinger paa
de no-rdjyske Jernbanelinier. Der er
derved opstaaet Vanskeligheder og Farer
ikke alene for militære Transporter, men
ogsaa for den civile Jernbanetrafik. For
Fremtiden vil Forstyrrelser af denne Art
blive modvirket med alle Midler.

Før der gribes til Midler, som i deres
Følger beklageligvis ogsaa vil træffe de
velsindede, ordenselskende Dele af den
danske Befolkning, fremkommer der Op
fordring til dem 'om virksomt at yde
Medvirkning til Forhindring af Jernba
nesabotage. Fornøden er ikke alene An
meldelse om paalideligt Kendskab til
Fo-rehavende om at begaa en Jernbane
forbrydelse, hvortil enhver er forpligtet
under strengt Strafansvar, men ogsaa
Anmeldelse a/ alle mistænkelige Perso
ner og paa/aldende Omstændigheder, der
kan føre til Opdagelse 0rJ Forhindring
a/ Sabotage.
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376.

Meddelelse af 7. September 1943 om høj Belønning for Angivelse af Sabotører.

Oversættelse.

Der Befehlshaber der deutschen Den Øverstbefalende over de tyske
Truppen in Dånemark gibt folgendes ha- Tropper i Danmark bekendtgør følgende:
kannt:

In der letzten Zeit haben unverant
wortliche, meis t landfremde Elemente
Gleissprengungen und andere Sabotage
akte an den Bahnlinien Nordjiitlands
vorgenommen oder versucht. Dadurch
sind nicht nur fiir militårische 'frans
porte, sondem auch fiir den zivilen
Bahnverkehr Behinderungen und Gefah
ren entstanden. In Zukunft wird Storun
gen dieser Art mit allen Mitteln entge
gengewirkt werden.

Ehe zu Mitteln gegriffen wird, die
in ihren Auswirkungen bedauerlicher
Weise aU.!lh die wohlgesinnten, ordnungs
liebenden Teile der dånisehen Bevolke
rung treffen, ergeht an diese die Auf
forderung, sich an der Verhinderung
der Eisenbahnsabotage tåtig zu beteili
gen. Erforderlich ist nicht nur die An
zeige iiber die glaubhafte Kenntnis des
Vorhabens eines Sabotageverbrechens,
zu welcher jeder bei hoher Strafe ver
pflichtet ist, sondern auch die Meldung
aller 'verdachtig.en Personen und auffiil
Ugen Umstande, die zur Entdeckung und
Verhind.erung der Sabotage/alle /uhren
kimnen .

Wer den deutschen BehOrden sach- Til den, der giver de tyske Myndig-
dienliche Angaben soleher Art macht -heder hensigtssvarende Meddelelse af en
und dadurch zur Verhinderung einer saadan Art og derved bidrager til For
geplanten Sabotage beitrågt oder die Er- hindring af en planlagt Sabotage eller
greifung der Tater oder die Beschlag- muliggør Paagribelse af Gerningsmæn
nahme von Sprengstofflagern ermoglicht, dene eller Beslaglæggelse af Sprængstof-
dem wird eine lagre, yder der en

hohe Belohnung
zugesichert. Diese Belohnung wird fiir
jeden einzelnen FaIl der Sabotage auf
einen Betrag bis zu

20 000 Kronen
festgesetzt.

Vertrauliche Behandlung der Mel
dung wird zugesichert.

høj Belønning.
Denne Belønning fastsættes i hvert en
kelt Tilfælde af Sabotage til et Beløb af
indtil

20000 Kroner.

Der tilsikres fortrolig Behandling af
Anmeldelsen.
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377.

Meddelelse af 14. September 1943 om Straffe for forseelser mod forordninger fra den
Øverstbefalende over de tyske Tropper 1 Danmark.

Von zuståndiger deutscher Seite wird
mitgeteilt:

Viele Dånen sind sich immer noch
nicht im Klaren dariiber, dass WM
rend des militårischen Ausnahmezustan
des auch geringfiigige Vergehen gegen
die erlassenen Verordnungen und gegen
die Interessen der deutschen Wehrmacht
streng bestraft werden. So mussten sich
z. B. wåhrend der ersten vierzehn Tage
seit der Verhångung des Ausnahmezu
standes in den verschiedenen Stadten des
des Landes zahlreiche Personen vor døut
schen Standgerichten wegen des Abreis
sens der Bekanntmachungen des Befehls
habers der deutschen Truppen, wegen
Beleidigung der deutschen Wehrmacht
oder einzelner Angehoriger der deutschen
Wehrmacht und åhnlicher Delikte ver
antworten. Sie wurden zu Gøfångnis
strafen von 2 Monaten bis zu mehreren
Jahren verurteilt.

In diesem Zusammenhang muss
darauf hingewiesen werden, dass j eder,
der wåhrend des Ausnahmezustandes
wegen Vergehens gegen die Verordnun
gen des Befehlshabers der deutschen
Truppen in Dånemark zu einer langeren
Freiheitsstrafe verurteilt wird, damit
rechnen muss, dass die Strafverbiissung
in deutschen Strafanstalten durchgefiihrt
wird. In einer Reihe von Fallen ist ha
reits die Strafverbiissung in deutschen
Strafanstalten angeordnet worden.

Oversættelse.

Fra kompetent tysk Side meddeles:

Mange Danske har endnu ikke gjort
sig det klart, at under den militære Und
tagelsestilstand straffes selv smaa For
seelser mod de udstedte Forordninger
og mod den tyske Værnemagts Interesser
strengt. Saaledes er f. Eks. i de første 14
Dage efter Undtagelsestilstandens Ind
førelse forskellige Steder i Landet et
større Antal Personer blevet stillet for
tysk Standret for Nedrivning af Be
kendtgørelser fra den øverstbefalende
over de tyske Tropper, for Fornærmelse
mod den tyske Værnerp.agt eller enkelte
Medlemmer af den og for lignende For
seelser. De er blevet idømt Fængsels
straffe paa fra 2 Maaneder op til flere
Aar.

I denne Sammenhæng maa det un
derstreges, at enhver, der under Undta
gelsestilstanden idømmes en 'længere Fri
hedsstraf for Forseelser mod Forordnin
ger fra den øverstbefalende over de
tyske Tropper i Danmark, maa regne
med, at Straffens Afsoning vil [oreqaa
i tyske Straffeanstalter. I en Række Til
fælde er der allerede anordnet Strafaf
soning i de tyske Straffeanstalter.
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378.

Meddelelse af 2. oktober 1943 om løsladelse af de internerede danske soldater,
udsendt gennem Rltzaus Bureau af de tyske myndigheder.

Officielt meddeles:
Efter at Jøderne, som ved deres tyskfjendtlige Ophidselsesvirksomhed og

deres moralske og materielle Støtte til Terror- og Sabotagehandlinger, hvilket i
væsentlig Grad har bidraget til Skærpelsen af Situationen i Danmark, ved de fra
tysk Side trufne Forholdsregler er blevet udskilt af det 'offentlige Liv og hindret i
fortsat at forgifte Atmosfæren, vil der som Opfyldelse af det Ønske, der næres i
videre Kredse af den danske Befolkning i de nærmeste Dage blive paabegyndt Løs
ladelse af de internerede danske -Soldater, og Løsladelsen vil finde Sted i det Tempo,
der bestemmes af de tekniske Muligheder.

379.

Protest mod jødeforfølgelserne afgivet den 8. oktober 1943 og tilstillet den rlgsbefuldmælll
tIgede, men Ikke offentliggjort I dagspressen.

Undertegnede Repræsentanter for Socialdemokratiet, Venstre, Det konserva
tive Folkeparti, Det radikale V-enstre og Danmarks Retsforbund ønsker i Anledning
af den Aktion, som Natten til den 2. Oktober blev indledet imod Jøderne i Danmark,
over for D-eres EkseeIlenee at give Udtryk for den dybe Sorg, disse Handlinger har
fremkaldt i det danske Folk.

De danske J øder er en levende Del af Folket, og hele Folket er derfor paa det
dybeste ramt af de iværksatl.e Foranstaltninger, der føles som en Krænkelse af
dansk Retsbevidsthed.

V. Buhl. Knud Kristensen.

A. M. Hansen.

Ole Bjørn Kraft.

Oluf Pedersen•.
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380.

Meddelelse af S. Oktober 1943 om Ophævelse af den militære Undtagelsestilstand.

Oversættelse.

Von zuståndiger deutscher militåri
scher Seite wird mitgeteilt:

Der militårische Ausnahmezustand
wird mit Beginn des 6. Oktober 1943
aufgehoben.

1!l5

Fra kompetent tysk militær Side
meddeles:

Den militære TIudtagelsestilstand op
hæves fra og med Onsdag den 6. Oktober
ved Døgnets Begyndelse.



1554

381.

Skrivelse af 5. Oktober 1943 fra det tyske Riges Befuldmægtigede angaaende Bestem
melser, der skal forblive i Kraft efter Ophævelse af Undtagelsestilstanden.

DER REICHSBEVOLLMACHTIGTE
IN DANEMARK

III82/43.

Kopenhagen, den 5. Oktober 1943.
I

An den Leiier des diinischen AU8senministeriums Herrn Direktor
N. Svenningsen, Kopenhagen.

Sehr geehrter H err Svenningsen.

Unter Bezugnahme auf unsere Bespreehung am 4. 10.43 teile ieh Ihnen
mit, dass der Befehlshaber der deutsehen Truppen in Dånemark wiinscht, dass
die folgenden von ihm getroffenen Anordnungen und Regelungen auch naeh
der Aufhebung des militårischen Ausnahmezustandes in Kraft bleiben:
1) Ziffer 5) der Bekanntmaehung iiber Verhångung des Ausnahmezustandes

vom 29. 8. 43 betreffs Streikverbot.
2) Die Verordnung iiber Besehlagnahme von Gebåuden und Liegenschaften

vom 4.9.43.
3) Verordnung iiber Lieferung und Leistung daniseher Firmen fiir die deutsche

Wehrmaeht in Dånemark vom 4. 9. 43. .
4) Bekanntmachung betro Ablieferung von Waffen und Sprengstoffen, die

sich in dånisoham Privatbesitz befinden vom 3. 9. 43.
5) Sportsehiessen und Jagdausiibung an der Kiiste Jiitlands und in der Nåhe

von Wehrmaehtunterkiinften vom 18. 9. 43.
6) Abgabe daniseher Hesresgeråte, die sieh noch in danisehen Privatbesitz be

finden oder zur Aufbewahrung an Zivilpersonen gegeben wurden vom
16. 9. 43.

7) Bekanntmaehung iiber das Verbot des Tragens daniseher Wehrmachtsuni
form in der Oeffentliehkeit.

8) Bekanntmaehung iiber Beschrånkung des Reise- und Postverkehrs nach
Sehweden vom 10. 9. 43.

9) Oeffentliche Bekanntmaehung iiber Zusieherung von Belolmungen bei Auf
deckung von Sabotageakten usw., Ergreifen von Saboteuren.

Ich wåre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir moglichst bis zum heutigen
Abend mitteilen wollten, welehe dieser Anordnungen und Regelungen von der
dånisehen Verwaltung als dånische Anordnung oder Regelung iibernommen
wird.

Mit vorziiglieher Hocbachtung
(gez.) W. Best.

Under en mundtlig Drøftelse mellem den tyske Rigsbefuldmægtigede og Direk
tøren for Udenrigsministeriet den 5. Oktober 1943 konstateredes, at det fornødne med
Hensyn til Punkt 4 og 5 i foranstaaende Skrivelse vilde bfive foretaget ved dansk
Foranstaltning. at Punkt 8 og 9 ikke gav Anledning til nogen Foranstaltning hverken
fra dansk eller fra. tysk Side, samt at der for de øvrige Punkters Vedkommende vilde
blive udfærdiget en Bekendtgørelse af den tyske Rigsbefuldmægtigede, der iøvrigt er
klærede. at han endvidere agtede at oprethoFde Forsamlingsforbudet i det Omfang, hvori
det hidtil var blevet haandhævet.

Den under Nr. 8 nævnte Bekendtgørelse ses ikke at have foreligget for de dan
ske Myndigheder.
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381 a.

Oversættelse.

DEN RIGSBEFULDMÆGTIGEDE
I DANMARK

11/82/43

København, den 5. Oktober 1943.

Til Lederen af det danske Udenrigsministerium
Hr. Direktør N. Svenningsen, København.

Meget ærede Hr. Svenningsen.
Under Henvisning til vor Konference af 4. 10. 43 meddeler jeg Dem, at

den øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark ønsker, at følgende af ham
udstedte Anordninger og Bestemmelser ogsaa efter Ophævelsen af den militære
Undtagelsestilstand skal vedblive at være i Kraft:
1. Nr. 5 i Bekendtgørelsen af 29. 8. 1943 om Erklæringen af Undtagelsestilstand

angaaende Forbud mod Strejker.
2. Forordningen af 4. 9. 43. om Beslaglæggelse af Bygninger og Grundstykker.
3. Forordning af 4. 9. 43 om Leverancer og Arbejdsydelser fra danske Firmaer til

den tyske Værnemagt i Danmark.
. 4. Bekendtgørelse af 3. 9. 43 om Aflevering af Vaaben og Sprængstoffer, der fin

des i dansk Privatbesiddelse.
5. Sportsskydning og Udøvelse af Jagt ved Jyllands Kyst og i Nærheden af

Værnemagtens Standpladser af 18. 9. 43.
6. Afgivelse af Materiale, der tilhører den danske Hær, og som endnu findes i

dansk Privatbesiddelse eller er blevet overgivet Civilpersoner til Opbevaring af
16.9.43.

7. Bekendtgørelse om Forbud mod offentligt at bære dansk Militæruniform.
8. Bekendtgørelse af 10. 9. 43 om Indskrænkning i Rejse og Postfo-rbindelsen til

Sverige.
9. Offentlig Bekendtgørelse 'om Løfte om Belønninger ved Afsløring af Sabotage

handlinger o. s. v., Paagribelse af Sabotører.
Jeg vilde være Dem meget taknemmelig, om De saavidt som muligt senest

i Aften vilde meddele mig, hvilken af disse Anordninger og Bestemmelser der over
tages af den danske Administration som dansk Anordning eller Bestemmelse.

Med udmærket Højagtelse
(siæn.) W. Best,
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382.

Bekendtgørelse af 6. Oktober 1943 fra det tyske Riges Befuldmægtigede angaaende
nogle af de under Undtagelsestilstanden udstedte Anordninger, der forbliver i Kraft.

Oversættelse.

Det tyske Riges Befuldmægtigede,
Dr. Besi, meddeler, at følgende af den
Øverstbefalende over de tyske Tropper i
Danmark under den militære Undtagel
sestilstand udstedte Anordninger forbli
ver i Kraft efter Undtagelsestilstandens
Ophævelse, indtil Meddelelse om deres
Ophævelse maatte blive givet:
1) De i Bekendtgørelse om Etablering af

Undtagelsestilstand af 29. August
1943 indeholdte Bestemmelser ved
rørende Forbud mod Strejker og ved
rørende Forsamlingsforbud - dette
sidste i det Omfang, hvori Forbudet
hidtil er blevet haandhævet.

2) Forordningen om Beslaglæggelse af
Bygninger og Grundstykker af 4.
September 1943.

3) Forordning om Leverance og Arbejds
ydelse for den tyske Værnemagt i
Danmark fra danske Firmaer af 4.
September 1943.

4) Bekendtgørelse af 3. September 1943
om Forbud mod offentligt at bære
dansk Militær-Uniform.

Der Reichsbevollmåchtigte Dr. Best
gibt bekannt, dass die folgenden von dem
Befehlshaber der deutschen Truppen
wåhrend des militårischen Ausnahmezu
standes erlassenen Anordnungen auch
nach der Aufhebung des Ausnahmezu
standes in Kraft bleiben, bis ihre Auf
hebung bekannt gegeben wird:
1) Die in der Bekanntmachung iiber die

Verhångung des Ausnahmezustandes
vom 29. 8. 1943 enthaltenen Anord
nungen betro Streikverbot und Ver
sammlungsverbot (das letzte in dem
bisher gehandhabten Umfange),

2) die Verordnung iiber Beschlagnahme
von Gehåuden und Liegenschaften
vom 4. 9. 1943,

3) die Verordnung iiber Lieferung und
Leistung dåniseher Finnen .fiir die
deutsche Wehrmacht in Dånemark
vom 4. 9. 1943,

4) die Bekanntmachung iiber das Ver
bot des Tragens dåniseher Wehr
machtsuniform in der Oeffentlichkeit
vom 3. 9. 1943,

5) die Verordnung iiber die Abgabe då
nisches Heeresgøråts vom 16. 9. 1943.

5) Forordning af 16. September 1943
om Aflevering af dansk militært Ma
teriel.

Die iibrigen wåhrend des Ausnah- De øvrige under Undtagelsestilstan-
mezustandes erlassenen Anordnungen den udstedte Anordninger træder ud af
treten mit der Aufhebung des Ausnah- Kraft ved Undtagelsestilstandens Ophæ-
mezustandes ausser Kraft. velse.

Den tyske Tekst til denne Bekendtgørelse blev af den tyske Rigsbefuldmægtigede til
stillet Udenrigsministeriet med en Skrivelse af 6. Oktober 1943 af følgende Ordlyd:
»An
das Kbniglich Dii.nische Aussenministerium
zu Hd. von Herrn Direktor Svenningsen,
Kopenhagen.

Unter Bezugnahme auf die fernmundliche Besprechung mit Herrn Direktor Svenning
sen am 5. 10. 43 teile ich mit. dass ich heute durch Presse und Rundfunk bekannt gegeben
hahe, dass filnf Verordnungen, die der Befehlshaber der deutschen Truppen in Diinemark
wiihrend des militii.rischen Ausnahmezustandes erlassen hat, bis zu ihrer besonderen Auf
hebung in Kraft bleiben.

Der Wortlaut dies er Bekanntmachung ist als Anlage beigefiigt.
Fur die Uebermittfung von Abdrucken aller Anordnungen, die von den dånisehen Mini

sterien aus Anlass der Aufhebung des Ausnahmezustandes getroffen word en sind. wiire icb
sehr dankbar.

(gez.) W. Best.
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383.
Skrivelse af 13. Oktober 1943 fra Udenrigsministeriets Direktør til det tyske Riges
Befuldmægtigede angaaende de fra dansk Side i Anledning af Undtagelsestilstandens

Ophævelse udfærdigede Bestemmelser.

Kopenhagen, den 13. Oktober 1943.

An
den Herm Bevollmåehtigten des deutschen
Reiches in Dånemark, Dagmarhus.

Bezugnehmend auf das Schreiben des Herrn Reichsbevollmåchtigten vom
6. ds. Mts., II/84/43, betreffend die Aufhebung des Ausnahmezustandes erlaubt
sich das Ministerium des Aeussern hierdurch mitzuteilen, dass dånischerseits
ans Anlass der Aufhebung des Ausnahmezustandes folgende Bestimmungen
erlassen worden sind:
1) Bekanntmachung des Justizministeriums vom 6. Oktober 1943 betreffend

Verbot gegen den Besitz von Schusswaffen, Munition und Sprengstoffen.
2) Bekanntmachung des Justizministeriums vom 11. 0ktober 1943 betreffend

Aufhebung des Ausschankverbots.
3) Bekanntmachung des Handelsministeriums vom 6. Oktober 194·3 betreffend

Polizeistunde fur Vergnugungsståtten, Restaurants usw.
4) Runderlass des Handelsministeriums vom 6. Oktober 1943 an die Polizei

behdrden betreffend die Polizeistunde.
5) Runderlass des Generaldirektorats der Staatsbahnen Nr. 301 betreffend

Aufhebung der Beschrånkung des Fahrkartenverkaufs fiir Schnellziige.
6) Runderlass des Verkehrsministeriums vom 6. Oktober 1943 betreffend die

Ben.utzung des I!.iniennetzes der konzessionierten Fernsprechgesellschaften.
Von den obengenannten Erlassen wird je ein Abdruck beigefiigt.

Der Direktor des Aussenministeriums:
(gez.) Nils Svenningsen.

383 a.
Oversættelse.

København, den 13. Oktober 1943.

Under Henvisning til Hr. Rigsbefuldmægtigedes Skrivelse af 6. d. M.
II/84/43 angaaende Ophævelsen af Undtagelsestilstanden tillader Udenrigsministe
riet sig herved at meddele, at der fFa dansk Side i Anledning af Ophævelsen af
Undtagelsestilstanden er blevet udstedt følgende Bestemmelser:
1) Bekendtgørelse fra Justitsministeriet af 6. Oktober 1943 angaaende Forbud mod

at besidde Skydevaaben, Ammunition og Sprængstoffer.
2) Bekendtgørelse fra Justitsministeriet af 11. Oktober 1943 angaaende Ophævelse

af Udskænkningsforbudet.
3) Bekendtgørelse fra Handelsministeriet af 6. Oktober 1943 angaaende Lukketid

for Forlystelsesetablissementer, Restauranter o. s. v.
4) Cirkulære fra Handelsministeriet af 6. Oktober 1943 til Politimyndighederne

angaaende Lukketiden.
5) Cirkulære fra Generaldirektoratet for Statsbanerne Nr. 301 angaaende Ophæ

velse af Indskrænkning i Billetsalget til Hurtigtog.
6) Cirkulære fra Trafikministeriet af 6. Oktober 1943 angaaende Benyttelse af de

statsautoriserede Telefonselskabers Linienet.
Der vedlægges et Aftryk af hver af de ovennævnte Bekendtgørelser.

Direktøren for Udenrigsministeriet:
(sien.) Nils Svenningsen.
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384.

Landkrigsreglementets Art. 42-56.

Artikel 42.
Et Territorium anses for besat, naar det faktisk er underlagt den fjendtlige

Hærs Myndighed.
Okkupationen udstrækker sig kun til de Territorier, hvor denne Myndighed

er etableret og i Stand til at udøves.

Artikel 43.
Naar den lovlige Magt faktisk er gaaet over i Hænderne paa den, som holder

Landet besat, tager denne alle de Forholdsregler, som bero paa den, for saavidt
muligt at genoprette og sikre den offentlige Orden og det offentlige Liv, idet de i
Landet gældende Love respekteres, medmindre dette er absolut umuligt.

Artikel 44.
Det er forbudt en Krigsførende at tvinge Befolkningen paa et besat Terri

torium til at give Oplysninger om den anden Krigsførendes Hær eller Forsvars
midler.

Artikel 45.
Det er forbudt at tvinge Befolkningen paa et besat Territorium til at aflægge

Ed til den fjendtlige Stat.
Artikel 46.

Familiens Ære og Rettigheder, Personernes Liv og private Ejendom saavel
som religiøs Overbevisning og Gudstjenestens Udøvelse skulle respekteres.

Privat Ejendom kan ikke konfiskeres.

Artikel 47.
Plyndring er udtrykkelig forbudt.

Artikel 48.
Dersom den, der holder Landet besat, paa det besatte Territorium opkræver

Skatter, Afgifter samt Bro-, Bom- og desl. Penge fastsatte til Fordel for Staten,
skal samme saavidt muligt gøre det i Overensstemmelse med de gældende Paalig
nings- og Repartitionsregler, og deraf følger for samme Forpligtelsen til at bestride
Omkostningerne ved det besatte Territoriums Administration i samme Omfang, som
den lovlige Regering var forpligtet dertil.

Artikel 49.
Dersom den, der holder Landet besat, foruden de .i foregaaende Artikel be

tegnede Afgifter paa det besatte Territorium opkræver andre Kontributioner i Penge,
kan det kun være til nødvendigt Brug for Hæren eller Administrationen af det
paagældende Land.

Artikel 50.
Ingen kollektiv Straf, hverken pekuniær eller anden, kan paalægges Befolk

ningen paa Grund af individuelle Handlinger, for hvilke de ikke kunne betragtes
som solidarisk ansvarlige.
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Artikel 51.
Ingen Kontribution kan opkræves undtagen i Kraft af en skreven Ordre og

paa en kommanderende Generals Ansvar.
En saadan Opkrævning skal saavidt muligt ikke 'foretages uden i Overens

stemmelse med de for Paaligning og Repartition af Skatterne gældende Regler.
For hver Kontribution udleveres en Kvittering til Yderne.

Artikel 52.
Rekvisitioner in natura og Tjenester kunne kun fordres af Kommunerne og

Beboerne til Besætningshærens Behov. De skulle staa i Forhold til Landets Hjælpe
kilder og være af en saadan Beskaffenhed, at de ikke for Befolkningen medføre
Forpligtelse til at deltage i Krigsforetagender mod deres Fædreland.

Disse Rekvisitioner og Tjenester kunne kun fordres med Bemyndigelse af
den, der har Kommandoen i det besatte Omraade.

Ydelser in natura skulle saavidt muligt betales kontant; i modsat Fald skulle
de konstateres ved Modtagelsesbeviser, og Betaling.af de skyldte Summer skal ske
snarest muligt.

Artikel 53.
Den Hær, der holder et Territorium besat, kan kun lægge Beslag paa de rede

Penge, Statspapirer og forfaldne Værdipapirer, der i egentlig Forstand tilhøre
Staten, paa Vaabenoplag, Transportmidler, Magasiner og Forraad og i det hele
paa al Statens rørlige Ejendom, der er egnet til at bruges ved Krigsforetagender.

Alle Midler, der ere skikkede til, enten til Lands, til Søs eller i Luften at
viderebefordre Nyheder, eller ere brugelige til Transport af Personer eller Ting,
undtagen de ved Sølovgivningen bestemte Tilfælde, ligesom Vaabenoplag og i det
hele alle Krigsforraad, selvom de tilhøre private Personer, kan beslaglægges, men
de skulle restitueres, og Skadeserstatningen skal fastsættes ved Fredsslutningen.

Artikel 54.
Undersøiske Kabler, som forbinde et besat Territorium med et neutralt Terri

torium, skulle kun konfiskeres eller ødelægges i absolute Nødstilfælde. De skulle
ligeledes tilbagegives, og Skadeserstatningen fastsættes ved Fredsslutningen.

Artikel 55.
Den besættende Stat maa kun betragte sig som Bestyrer og Bruger af de

offentlige Bygninger, faste Ejendomme, Skove og Landbrug, der tilhøre den fjendt
lige Stat og befinde sig i det besatte Omraade. Den skal bevare disse Ejendommes
Substans og bestyre dem i Overensstemmelse med Reglerne for Brugsret.

Artikel 56.
Kommunens Ejendom og saadanne Etablissementer, der ere indrettede til

Gudstjeneste, Godgørenhed og Undervisning, til Kunst og Videnskab, skulle, selv
om de tilhøre Staten, behandles som privat Ejendom.

. Enhver Beslaglæggelse, forsætlig Ødelæggelse eller Forringelse af saadanne
Etablissementer, af historiske Mindesmærker, af Kunstens eller af Videnskabens
Værker er forbudt og skal forfølges.
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40.

Arrestation af andre end kommunister den 29. august 1943.



Aktstykke:

385. Fhv. justitsminister Thune Jacobsens svarskrivelse af 26. november 1946 .. 1563

Andre Aktstykker i nærværende beretning:
Justitsministeriets almindelige redegørelser for statsadvokaturen for særlige anlig
gender (A. nr. 46-48), side 355.
Referater af kommissionsdomstolens afhør-inger (A. nr. 260, 261, 442 og 443), side
1713-1715.
løvrigt henvises navnlig til kapitlerne 6, 26, 38, 39.

Aktstykker i kommissionens Øvrige, allerede offentliggjorte beretuinqer:
Der henvises navnlig til fØlgende aktstykke:

Udenrigsministeriets direktørs redegørelse af august 1945 for de
dansk-tyske forhandlinger i september 1943 m. v. IV nr. 95.

Anden litteratur:
E. Thune Jacobsen: Paa en Urias Post, 1946, side 90.
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385.

Svarskrivelse fra fhv. Justitsminister Thune Jacobsen.

Med Henvisning til hvad Hr. Thune Jacobsen anfører i Skrivelse Ul Kom
missionen af 7.9.46, Side 1222, spørges: Anser De det stadig for udelukket, atpræven
tive Hensyn kan have spillet ind ved Arrestationerne af fremtrædende Danske ved
29. August 1943?

26. 11. 46.

Efter min Opfattelse var den Internering, som Tyskerne den 29. August
foretog af ca. 100 danske Mænd og Kvinder i fremtrædende Stillinger, præventiv
i den Forstand, at man ved deres Internering vilde sikre sig, at der ikke fra dansk
Side blev foretaget Modaktioner mod Tyskerne i Anledning af de Foranstaltninger,
de havde foretaget. Naar man ser paa de fleste af de interneredes Forhold under
Besættelsen, kunde det ikke opfattes, som om Tyskerne ventede, at disse specielt
skulde yde Modstand. Dette synes ogsaa evident at fremgaa deraf, at næsten alle
de paagældende blev løsladt, da det viste sig, at den Uro i Befolkningen, som Ty
skerne formentlig havde ventet, udeblev, endda efter at Jøderne og Kommunisterne
var blevet ført til Tyskland. Havde Tyskerne betragtet de paagældende som virkelig
farlige for Roen i Danmark, vilde de formentlig have holdt dem interneret under
Besættelsen eller sendt dem i Koncentrationslejr i Tyskland.

E. Thune Jacobsen.
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Tyskernes behandling af danske fanger, henrettelser m. v. og det danske
. arbejde til fordel for de fængslede.
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395. Udenrigsministeriets direktørs notits af 17. december 1943 angående for-

handling om gidseltagning o • o • o • o • ••• •••• • • • • •• • ••• ••••• o • • • • •• 1583
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386.

Svarskrivelse fra rigspolitichef Thune Jacobsen vedrørende oprettelsen af den
tyske afdeling i Vestre Fængsel.

.Ad Spørgsmaal:
Paa hvilket Tidspunkt og paa hvilken Foranledning blev det tyske Fængsel

i Vestre Fængsel oprettet?
Umiddelbart efter Besættelsen i April 1940 blev der fra de tyske Besættelses

tropper fremsat Anmodning om Afgivelse af Arresthusplads i forskellige danske
Arresthuse til Brug som tysk Militærarrest (Standortarrestanstalt). For Køben
havns Vedkommende klarede Værnemagten sig med Arresthuset i Kastellet. men
allerede i August 1940 var dette Arresthus for lille for de Tropper. der var i Køben
havn, og den 27. August 1940 blev det gennem Politidirektøren meddelt. at den tyske
Standortkommandant havde fremsat Krav om yderligere Arresthusplads i Køben
havn. Efter forskellig Undersøgelse blev man enig om, at det for Fængselsvæsenet
mindst indgribende var at overlade Værnemagten den underste Etage i Sygehuset
paa Vestre Fængsel, og ved Skrivelse af 25. September 1940 blev den trufne Ordning
fastlagt.

I Marts 1941 maatte man efter et tysk Krav overlade Værnemagten de to
andre Etager i Sygehuset.

I Skrivelse af 30. Januar 1942 fremsatte Værnemagten Krav om 10 yder
ligere Celler i Vestre Fængsel. Den 17. Februar 1942 fandt der en Forhandling
Sted i Justitsministeriet med tre Repræsentanter for den tyske Værnemagt. Fra
dansk Side blev der gjort Rede for de Vanskeligheder, der var ved at afgive yder
ligere Plads, og man undersøgte forskellige andre Muligheder, bl. a. Spørgsmaalet
om at henvise Tyskerne til at indrette Militærarrest i et Skib, men dette førte ikke
til noget Resultat.

Den 29. August 1942 henvendte Lederen af den til den tyske Værnemagt
overladte Afdeling sig til Inspektionen paa Københavns Fængsler og fremsatte Be
gæring om snarest muligt at faa øverladt yderligere Celleplads. Det oplystes sam
tidig, at Statsadvokaten for særlige Anliggender havde givet Tilsagn om, at der
vilde blive afgivet yderligere Celleplads. Dette bekræftedes af Statsadvokaten. som
oplyste. at det havde været absolut nødvendigt at give dette Tilsagn, og Afgivelsen
forventedes at blive ganske midlertidig. Der blev herefter givet Ordre til, at Kvin
desygehusets 1. Etage skulde rømmes og overlades den tyske Værnemagt. 14 Dage
senere maatte man imidlertid efter et nyt Krav overlade dem yderlige 2. Etage.
Den 20. November 1942 fik Værnemagten efter et nyt Krav til Fængselet overladt
1. Etage i Søndre Fløj.

Den 8. Januar 1943 tilstiller Statsadvokaten for særlige Anliggender Direk
toratet en Skrivelse af 6. Januar 1943 fra Wehrmachtskommandantur, Kopen
hagen, hvori Wehrmachtskommandanturen anmoder om samme Dag at faa stillet
yderligere 10 Celler til Disposition. Henvendelsen blev besvaret i Skrivelse af 9.
Januar 1943, hvori man. meddeler, at det ikke i Øjeblikket vil være muligt at stille
yderligere Celleplads til Raadighed.

Efter at Tyskerne den 29. August 1943 efter Ministeriets Afgang havde besat
hele Vestre Fængsel med Militær, blev Fængslet beordret til at aflevere Resten af
Søndre Fløj, hvilket skete. Allerede en Maaned efter maatte man yderligere afgive
Nordre Fløjs 4. Etage. Den 18. November 1943 afgaves efter nyt tysk Krav Kvinde
fængselet, og til Gengæld tilbagegaves Søndre Fløjs 4. Etaze.

197
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Efter at Udenrigsministeriet var kommet under Vejr med, at Tyskerne
paatænkte Deportation af et Antal danske Statsborgere til Tyskland, blev der optaget
Forhandlinger med den Rigsbefuldmægtigede, som bekræftede, at der paatænktes
en saadan Deportation, men efter Forhandlinger erklærede de tyske Myndig
heder sig vililge til at undlade dette, dersom der kunde skaffes Plads til 100 Fanger
i danske Fængsler. Pladsen skulde fremskaffes inden Udgangen af 3. Marts 1944,
og paa Vestre Fængsel afgav man herefter yderligere 50 Celler, saaledes at Tyskerne
disponerede over øverste Etage af Nordre Fløj og 10 Celler af 3. Etage i samme
Fløj.

l April 1944 blev der paa ny fra tysk Side fremsat Krav om at faa over
ladt yderligere 100 Pladser, og da det blev krævet med samme Begrundelse, blev
Pladserne stillet til Disposition, Den 4. Maj om Formiddagen fremsatte Regierungs
direktor, Dr. Stahlmann, Krav om, at det tyske Sikkerhedspoliti fik overladt yder
ligere 50 Celler. Hvis Kravet ikke blev 'Opfyldt, maatte man befrygte yderligere
Deportationer til Tyskland. Dr. Stahlmann udtalte over for Udenrigsministeriet,
at han personlig meget vilde anbefale, at man ikke tog en Diskussion op med det
Formaal at komme uden om Kravet, da det blot vilde bringe Sagen paa et
kritisk Stadium. l Løbet af Tiden Marts-Maj 1944 havde Tyskerne saaledes faaet
overladt Resten af østre Fløj og hele Nordre Fløj.

Den 6. Maj 1944 fremsatte Dr. Stahlmann over for Udenrigsministeriet
Ønsket om, at der fandt en anden Fordeling Sted af Pladserne i V-estre Fængsel
mellem de tyske og de danske Myndigheder, og hvis dette Forslag, der ikke vilde
give Tyskerne mere, end de nu havde opnaaet, blev accepteret, vilde der fra det
tyske Sikkerhedspolitis Side kunne gives den Tilsikring, at man vilde afstaa fra
yderligere Fordringer om Fængselsplads.

Efter Forhandling den 8. Maj 1944 med Oberregierungsrat Hiinsch blev
der fastslaaet den Fordeling af Pladserne paa Vestre Fængsel imellem danske og
tyske Myndigheder, som var gældende indtil Kapitulationen, og hvorefter Tyskerne
disponerede over hele østre Fløj, hele Søndre Fløj, hele Kvindefængslet samt
hele Sygehuset saavel for Mænd som for Kvinder. Ti'lbage til det danske Fæng
selsvæsen var alene Nordre Fløj.

Som man af ovenstaaende vil se, fandt Oprettelse af tysk Fængsel i Vestre
Fængsel Sted før min Ministertid - og Afgivelse af yderligere Fængselsplads fandt
successivt Sted saavel i min Ministertid som i Tiden indtil 8. Maj 1944.

Hellerup, den 11. November 1946.

E. Thune Jacobsen.
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387.
(A. nr. 47, bilag 44.)

Departementschef Eivind Larsens Referat af 'Samtale den 9. December 1942 med Dr, Fest.
(Vedrørende Krav om Anholdelse af Mogens Fogs Hustru).

Den 9. December 1942 Kl. 11.15 besøgte Dr. Fest mig i Justitsministeriet og
meddelte, at man havde Materiale, hvorefter Fogs Hustru var alvorligt kompromit
teret, idet hun havde ydet Medvirken til forskellige af Mandens ulovlige Handlinger
og forøvrigt havde et generelt Kendskab til disse. Han stillede under Henvisning her
til Krav om, at Fru Fog snarest blev anholdt. Jeg vendte mig meget herimod, idet
jeg sagde, at jeg fandt det meget ulykkeligt, at man skulde skride ind overfor Hu
struer af sigtede Personer, selvom Hustruerne i højere eller mindre Grad havde med
virket sammen med deres Mænd, idet jeg fandt det naturligt, at man betragtede
Manden som den eneste ansvarlige.

Jeg fremførte derefter, at en Anholdelse vilde være saa meget ulykkeligere,
som det vilde vække den Antagelse, at Anholdelsen skete for at have hende som en
Slags Gidsel for Manden, der havde gemt sig. Dr. Fest svarede hertil, at disse Be
tragtninger havde man ogsaa drøftet paa tysk Side, men da det for Videreførelsen
af Undersøgelsen var af stærk Betydning snarest at faa Klarhed over Enkelthederne
i doet, Ægteparret Fog havde foretaget, var det absolut nødvendigt, at disse Oplys
ninger skaffedes hos Fru Fog .

Jeg sagde, at jeg paa egen Haand ikke vilde tage Stilling til Begæringen, men
forelægge den for Ministeren. Dette gjorde jeg senere paa Dagen, og Justitsmini
steren resolverede, at man under de foreliggende Omstændigheder maatte efter
komme Anmodningen.

Eivind Larsen.
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388.
(A. nr. 47, bilag 28.)

Departementschef Elvind Larsens referat af dennes og statsadvokat Hoffs samtale den
22. juni 1943 med Kanstein og Stalmann, (Vedrørende behandlingen i den tyske afdeling

I Vestre Fængsel af de danske varetægtsfanger).

. Den 22. Juni 1943 havde jeg sammen med Statsadvokat Hoff en Samtale med
Kanstein og Stalmann. Herunder blev bl. a. drøftet:

Under Henvisning til Kansteins Samtale med Justitsministeren om Behand
lingen i den tyske Afdeling i Vestre Fængsel af de danske Varetægtsfanger nævnede
jeg, at ogsaa dette Punkt var Ministeren interesseret i snarest at høre fra Kanstein
om. Jeg anførte, at Statsadvokatens Afdeling i flere Tilfælde var stødt paa Forhold,
som vakte en Formodning om, at der maatte rejses Kritik mod Behandlingen i for
skellige Tilfælde. Hvad der forelaa, 'gik i Hovedsagen ud paa, at nogle af Varetægts
fangerne var blevet anbragt i Kælderceller med kun ringe Lys og i visse Tilfælde
havde været uden tilstrækkelig Beskyttelse mod Kulden, idet der ligefrem skulde
være forekommet, at nogle var blevet delvis afklædt, ligesom vi havde hørt, at en
Mand skulde have ligget under disse Omstændigheder med Haandjern paa i 3 Dage.
Kanstein sagde, at han paa Foranledning af Samtalen med Ministeren havde sat
en Undersøgelse i Gang. Denne var endnu ikke færdig, men det forsikredes, at det,
der maatte være sket i den Retning, ikke var sket paa Foranledning af den, der
ledede Undersøgelsen, men maatte være rene fængselsmæssige Foranstaltninger,
muligvis af disciplinær Art. Det fremgik af Samtalen, at 'den tidligere Leder af
Afdelingen, der henhører under Kommandanten i København, var blevet fjernet,
og at Afdelingen nu lededes af en Fængselsfagmand.

Kanstein bad, om han kunde faa de enkelte Eksempler for at gøre dem
til Genstand for en Undersøgelse. Jeg sagde hertil, at jeg var i en noget vanskelig
Situation, for paa den ene Side maatte jeg finde det meget betydningsfuldt, at For
holdene blev undersøgt, men paa den anden Side havde de Folk, der har givet de
forskellige Meddelelser til Politiet, udtrykt Ængstelse for, at der kunde ske dem
noget ubehageligt, hvis det kom frem, at de havde fortalt om, hvad der var passeret.
Vi aftalte derfor, at Kanstein skulde faa en i Almindelighed holdt Fremstilling med
Hensyn til de Forhold, der var kommet til vor Kendskab.

sign. Eivind Larsen.
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389.

Meddelelse af S. September 1943 om den første officielle Henrettelse for Sabotage.

Den tyske Værnemagt meddeler:
Den danske Statsborger, Konstruktør Poul Edvin Kjær Sørensen, Aalborg,

er af en tysk Krigsret dømt til Døden for Begunstigelse af Fjenden (Sabotage).
Dommen er fuldbyrdet ved Skydning. Sørensen var kommet overens med Menings
fæller om at forøve Sabotage til Skade for den tyske Værnemagt. Han. deltog først
aktivt i Sprængning af 6 Lokomotiver. Til sidst blev han sammen med andre Sabo
tører, af hviJke en blev skudt paa Flugten, overrasket af en Patrulje af den tyske
Værnemagt, meden han var i Færd med at bjerge store Mængder af Sprængstof,
der var kastet ned fra en engelsk Flyvemaskine.
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390.
(A. nr. 47, bilag 49.)

Skrivelse af 14. Oktober 1943 fra Udenrigsministeriet til den Befuldmægtigede. (Vedrørende
Protest mod Deportering af de Internerede Kommunister).

UDENRIGSMINISTERIET

Kopenhagen, den 14. Oktober 1943.

Seiner Exzellenz Herrn Dr. Werner Best, Bevollmachtigter des Deut
schen Reiehes.

Exzellenz.

Sonnabend morgen, den 2. Oktober d.J. erhielt das Ministerium des Aeussern
die Mitteilung, dass die im Lager Horserød internierten dånisehen Kommunisten
vom Lager abtransportiert und unterwegs nach Deutschland seien. Herr Regier
ungsdirektor Stalmann heståtigte auf Anfrage diese Mitteilung, indem er hinzufiigte,
dass es aus sicherheitsmåssigen Griinden notwendig gewesen sei, die Betreffenden
nach Deutschland zu iiberfiihren. Seitens des Ministeriums des Aeussern wurde es
Regierungsdirektor Stalmann gegeniiber hervorgehoben, dass diese Massnahme aus
serordentlich peinlich wirke, und zwar nicht zum mindesten weil es sich hier um
Personen handelte, die seinerzeit auf Veranlassung der dånisehen Polizei inter
niert worden waren, und bis zum 29. August 1943 unter dåniseher Bewachung
standen.

Im Anschluss an diese fernmiindliche Mitteilung, die Herrn 'Regierungs
direktor Stalmann am 2. Oktober gegeben wurde, gestatte ich mir, Ihnen in dieser
Angelegenheit folgendes zu unterbreiten:

Beim Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und der Sowjetunion am
22. Juni 1941 wurde deutscherseits der Anspruch erhoben, dass die leitenden då
nischen Kommunisten sofort interniert werden sollten. Dieser Forderung wurde
entsprochen, und durch Gesetz Nr. 349 vom 22. August 1941 wurde ein Yerbot gegen
kommunistische Vereine, kommunistische Tiitigkeit und Agitation erlassen. Durch
das Gesetz wurde desweiteren eine Rechtsgrundlage dafiir geschaffen, dass Per
sonen, deren Vorhalten die Annahme besonders rechtfertigen, das s sie an kommu
nistiseher Tiitigkeit oder Agitation teilnehmen wiirden, auf Entscheidung des Ju
stizministers in Gewahrsam genommen werden kormen.

Auf Grundlage dieses Gesetzes hat der Justizminister die Internierung einer
Anzahl Personen beschlossen, die der Beteiligung an kommunistischer Tiitigkeit
verdiichtig waren. Am 28. August 1943 waren inagesamt etwa 250 Personen inter
niert. Die Sicherstellung ist stets durch die dånische Polizei auf Anordnung des
Justizmlnisters erfolgt, und die Bewachung der Internierten ist von den dånisehen
Gefångnisbehorden durchgefiihrt worden.

In der Nacht zum 29. August 1943 wurdø die Bewachung des Lagers Horse
rød, wo der grosste Tei! der Internierten angebracht war, von der deutschen Wehr
macht iibernommen, inden die dånische Bewachungsmannschaft entwaffnet wurde.
Unmittelbar danach entflohen etwa 100 der Internierten vom Lager.
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Wenn die interni-erten Kommunisten jetzt, gleichzeitig mit der Deportation
der Juden, von Dånemark nach Deutschland iiberfiihrt worden sind, steht dies nach
Ansicht des Justizministeriums und des Ministeriums des Aeussern entschieden mit
den Voraussetzungen in Widerspruch, worunter die dånisehen Bøhorden und 00
sonders die dånisohø Polizei OOi der Bekåmfung des Kommunismus mitgewirkt
haben. Was die Begriindung der Ueberfiihrung betrifft, kan man dånischerseits
der Betrachtung nicht beitreten, dass es aus sicherheitsmåssigen Grunden notwendig
sein solle, die Betreffenden von Dånemark zu entfernen. Man gestattet sich in diesem
Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die den dånisehen Polizei- und Ge
fångnisbehorden seit dem 9. April 1940 obliegenden Bewachungsaufgaben mit Bezug
auf hierzulande internierte Personen in einer Weise gelost worden sind, die im
grossen und ganzen keine Anlass zu Kritik deutscherseits gegeben hat.

Die Ueberfiihrung der internierten Kommunisten nach Deutschland hat hier
zulande, wie schon am 2. d. M. Herrn Stalmann gegeniiber erwåhnt, eine peinliche
Wirkung gehabt. Es handelt sich ja um dånische StaatsangehOrige, die nach dåni
schem Staatsrecht einen unbedingten Anspruch darauf haben, dass sie nicht aus
dem Lande verschickt werden. lnnerhalb der Zentralverwaltung hat diese Zwangs
verschickung grosse Besorgnisse erregt, und nicht zum mindesten auf die dånische
Polizei hat die Entfiihrung einen niederschlagenden Eindruck gemacht.

Im Narnen des Justizministeriums und des Ministeriums des Aeussern ge
statte ich mil' hierdurch, gegen die Zwangsiiberfiihrung dåniseher Kommunisten
nach Deutschland Einspruch zu erheben, und ich erlaube mir gleichzeitig, lhnen,
Herrn Reichsbevollmåchtigten, anheimzustellen, lhren Einfluss dafiir aufzuwenden,
dass die obenerwii.hnten dånisehen Staatsangehcrigen nach Dånemark zuriickgefiihrt
werden zur Bewachung in Dånemark. .

Im Anschluss an das oben Angefiihrte gestatte ich mir, lhre Aufmerksamkeit
darauf zu lenken, dass der Befehlshaber der deutschen Sicherheitspolizei in Dåne
mark den Staatsanwalt fUr besondere Angeleg-enheiten durch Schreiben vom 5. d. M.
aufgefordert hat, dafiir Sorge zu tragen, dass 13 kommunistische Beainte, die zur
Zeit ihre Strafen in dånisehen Gefångnissen verbiissen, nach der Entlassung in die
deutsche Abteilung des Vestre Fængsel zur lnternierung iiberfUhrt werden.

Aus diesem Anlass gestatte ich mir zu bemerken, dass man sich dånischerseits
nicht bereit erklåren kann, zur tJberfiihrung der betreffenden nach deutschen Ge
fangnissen mitzuwirken. Die dånisehen Polizeihehorden miissten vielmehr prote
stieren, falls ein Abholen der Betreffenden durch deutsche Vollziehungsgewalt in
Frage kommen wiirde. Im iibrigen wird darauf hingewiesen, dass drei der genannten
Personen schon vor iiber einem Monat entlassen worden sind.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner ausgezeichnesten Hoch
achtung.

Der Direktor des Aussenministeriums

Nils Svenningsen.
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390a.

UDENRIGSMINISTERIET

København, den 14. Oktober 1943.

Hans Excellence Hr. Dr. Werner Best, Befuldmægtigede for det Tyske Rige.

Deres Excellence!
Lørdag Morgen den 2. Oktober d. A. fik Udenrigsministeriet Meddelelse om,

at de i Horserødlejren internerede danske Kommunister var transporteret bort fra
Lejren og var undervejs' til Tyskland. Hr. Regeringsdirektør Stalmann bekræftede
paa Forespørgsel denne Meddelelse, idet han tilføjede, at det af sikkerhedsmæssige
Grunde havde været nødvendigt at 'Overføre de paagældende til Tyskland. Fra Uden
rigsministeriets Side blev det overfor Regeringsdirektør Stalmann fremhævet, at
denne Foranstaltning virkede overordentlig pinligt og det ikke mindst, fordi det her
drejede sig om Personer, der i sin Tid var blevet interneret paa Foranledning af
det danske Politi, og som indtil den 29. August 1943 havde staaet under dansk Be
vogtning.

I Tilslutning til denne telefoniske Meddelelse, som d. 2. Oktober blev givet
Hr. Regeringsdirektør Stalmann, tillader jeg mig i denne Sag at fremføre følgende
~~m: .

Da Krigen mellem Tyskland og Sovjetunionen den 22. Juni 1941 brød ud,
blev der fra tysk Side rejst Krav om, at de ledende danske Kommunister straks
skulde interneres. Dette Krav blev imødekommet, og ved Lov Nr. 349 af 22. August
1941 blev der udstedt Forbud mod kommunistiske Foreninger, kommunistisk Virk
somhed 'og Agitation. Ved Loven blev der ydermere skabt et Retsgrundlag for, at
Personer, hvis Adfærd i 'Særlig Grad berettigede til at tro, at de vilde deltage i kom
munistisk Virksomhed og Agitation, kan tages i Forvaring efter en Beslutning af
Justitsministeren.

Paa Grundlag af denne Lov har Justitsministeren besluttet, at en Række
Personer skulde interneres, som var mistænkt for Deltagelse i kommunistisk Virk
somhed. Den 28. August 1943 var ialt ca. 250 Personer internerede. Det har stadig
været det danske Politi, som efter Justitsministerens Bestemmelse har sikret sig
disse Personer, og Bevogtningen af de internerede er blevet gennemført af de danske
Fængselsmyndigheder.

Natten til den 29. August 1943 blev Bevogtningen af Horserbdlejren, hvor Stør
stedelen af de internerede var anbragt, overtaget af den tyske Værnemagt, idet det
danske Vagtmandskab blev afvæbnet. Umiddelbart derefter flygtede ca. 100 af de
internerede fra Lejren.

Naar de internerede Kommunister nu, samtidig med Deportationen af Jø
derne, er blevet flyttet fra Danmark til Tyskland, staar dette efter J ustitsministø
riets og Udenrigsministeriets Opfattelse afgjort i Modstrid med de Forudsætninger,
under hvilke de danske Myndigheder og navnlig det danske Politi har medvirket
ved Bekæmpelsen af Kommunismen. Hvad Begrundelsen af Overførelsen angaar,
kan man fra dansk Side ikke tiltræde den Betragtning, at det af sikkerhedsmæssige
Grunde skulde være nødvendigt at fjerne de paagældende fra Danmark. Man til
lader sig i denne Forbindelse at henvise til, at de Bevogtningsopgaver med Hensyn
til her i Landet internerede Personer, som paahvilede de danske Politi- og Fæng
selsmyndigheder efter den 9. April 1940, er blevet løst paa en Maade, der i det store
og' hele ikke har givet Anledning til Kritik fra tysk Side.
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Overførelsen af de internerede Kommunister til Tyskland har her i Landet,
som allerede den 2. d. M. omtalt overfor Hr. Stalmann, haft en pinlig Virkning. Det
drejer sig jo om danske Statsborgere, som efter dansk Statsret har ubetinget Krav
paa, at de ikke sendes ud af Landet. Indenfor Centraladministrationen har denne
Tvangsbortsendelse vakt store Bekymringer, og ikke mindst paa det danske Politi
har Bortførelsen gjort et nedslaaende Indtryk.

Paa Justitsministeriets og Udenrigsministeriets Vegne tillader jeg mig her
ved at nedlægge Protest mod Tvangsoverførelsen af danske Kommunister til Tysk
land, og jeg tillader mig samtidig overfor Dem, Hr. Rigsbefuldmægtigede, at hen
stille til Dem at anvende Deres Indflydelse for, at de ovenomtalte danske Statsbor
gere føres tilbage til Danmark for at bevogtes i Danmark.

I Tilslutning til det ovenfor anførte tillader jeg mig at henlede Deres Opmærk
somhed paa, at den øverstbefalende for det tyske Sikkerhedspoliti i Danmark i Skri
velse af 5. d. M. har opfordret Statsadvokaten for særlige Anliggender til at drage
Omsorg for, at 13 kommunistiske Tjenestemænd, der for Tiden afsoner deres Straffe
i danske Fængsler, efter at de er kommet paa fri Fod, maa overføres til den tyske
Afdeling i Vestre Fængsel til Internering.

I denne Anledning tillader jeg mig at bemærke, at man fra dansk Side ikke
kan erklære sig rede til at medvirke til Overførelsen af de paagældende til tyske
Fængsler. De danske Politimyndigheder maatte tværtimod protestere, saafremt der
skulde blive Tale om, at de paagældende skulde afhentes af de tyske eksekutive Myn
digheder. Iøvrigt henvises til, at tre af de nævnte Personer allerede for over en
Maaned siden er blevet sat paa fri Fod.

Modtag, Deres Excellence, Forsikringen om min mest udmærkede Højagtelse.

Direktøren i Udenrigsministeriet.

Nils Svenningsen.

19B
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391.

Tysk Meddel~se af 22. November 1943 om Henrettelse af 2 Danskere for Sabotage og Angreb
paa Medlem af Væmemagten.

Fra tysk Side meddeles Mandag:
En tysk Krigsret har dømt Løsarbejder Svend Eduard Rasmussen, født 30.

December 1903, til Døden for i Løbet af det sidste Aar at have forøvet gentagne
Sprængstofattentater overfor Fabriksvirksomheder, Transportmidler og Jernbane
anlæg og derved i betydelig Udstrækning at have udsat Menneskeliv og Ejendom
for Fare.

Endvidere er Bager Marius Jeppesen, født 21. April 1922, dømt til Døden
som Voldsforbryder for den 9. November 1943 i Randers under Udnyttelse af Mørk
lægningen, der var etableret for at afværge Fare for Luftangreb, at have overfaldet
en tysk Soldat 'Og slaaet ham ned med et Brækjern, med det Formaal at bemægtige
sig hans Skydevaa.ben. Begge de to Ger:ruingsmænd var blevet paagrebet af tysk Politi.

De to Dødsdomme er blenet fuldbyrdet i Dag.
I begge Tilfælde bortfaldt Spørgsmaalet om Benaadning, fordi de forbryde

riske Anslag, ikke blot overfor Medlemmer af Værnemagten og Værnemagtens Ejen
dom, men ogsaa over for danske Menneskeliv og dansk Ejendom, i den sidste Tid er
taget saaledes til, at Mildhed ikke mere er paa sin Plads, men Forbrydelser af denne
Art nu straffes med de haardeste Straffe.
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392.

. Udenrigsministeriets notits af 29. november 1943.

NOTITS

Lørdag den 27. November blev jeg efter Anmodning modtaget af den tyske
Rigsbefuldmægtigede paa Dagmarhus for i Overensstemmelse med et paa Departe
meritschefmødet Fredag den 26. s. M. udtalt Ønske at forebringe Dr. Best Spørgs
maalet om dansk Forsvarer for danske Statsborgere, der stilles for tysk Krigsret.

Indledningsvis henviste jeg til min Anmodning til Dr, Best den 25. Novem
ber, gaaende ud paa 1) at faa tilstillet en Udskrift af den af Krigsretten i Aarhus
afsagte Dødsdom, 2) at Dr, Bast vilde søge udvirket, at Dommen ikke blev fuld
byrdet, forinden vi fra dansk Side maatte have haft Lejlighed til at tage Stilling til
Spørgsmaalet om Intervention ad officiel Vej for at opnaa Benaadning. Bemærkede,
at jeg gerne officielt vilde gentage denne AnmodnJing, som nu tog Sigte ikke blot paa
de syv oprindelig til Døden dømte Personer, men tillige paa de fire Personer fra
Kolding, om hvem. det senere var blevet bekendt, at de var dømt til Døden.

Dr. Bast svarede, at han havde truffet Foranstaltninger for om muligt at imø
dekomme vort Ønske. Reichskriegsgerichtsrat Kanter vilde Mandag den 29. N0

vember komme til København for at forelægge ham Dommene, og derefter kunde
jeg vente at høre fra ham.

Uden i Øjeblikket æt kunne tage Stilling til Spørgsmaalet om et officielt Benaad
ningsandragendø henledte jeg Dr. Bests Opmærksomhed paa, at Sagen havde vakt
en kolossal Opsigt, og at en Benaadningsaktion var sat i Gang fra Aarhus og Ran
ders, idet de paagældende Amtmænd m. fl. havde haft Foretræde for General von
Hannekem Ganske i Almindelighed kunde det siges, at vi fra officiel dansk Side
selvfølgelig maatte finde det i høj Grad beklageligt og betænkeligt, at danske Stats
borgere blev henrettet for Forbrydelser mod Værnemagten. Denne Indstilling havde
vi ikke blot af humane Grunde, men ogsaa fordi vi mente, at tyske Dødsdomme ikke
medførte den forønskede Virkning, men tværtimod aggraverede Forholdet mellem
Befolkningen og Besættelsestropperne.

Dr, Best replicerede hertil, at det ud fra Værnemagtens Synspunkter var ab
solut nødvendigt, at der blev reageret haardt mod Sabotageforbrydelser. Sabotagen
havde i Løbet af det sidste halve Aar taget et Omfang, som gav Anledning til BEr
kymring, og der var Gang paa Gang fra højere Sted i Tyskland blevet givet Udtryk
for Forbavselse over og Kritik af, at det ikke var muligt at opretholde Ro og Orden
i Danmark. Værnemagten. kunde ikke lade sig denne vedvarende Sabotage byde og
maatte derfor gribe til drastiske Midler, naar det ikke gik paa anden Maade. Dr,
Bast ønskede for enhver Pris at undgaa, at der blev givet Ordre til Anvendelse af
vandre Midler», 'Og hellere end at dette skete, saa han, at de virkelig skyldige blev
straffet haardt.

J eg rejste derefter Spørgsmaalet om Beskikkelse af dansk Forsvarer. Af BEr
naadningsandragendet fra Aarhus fremgik, at Defensoratet fOi" de syv Dødsdømte
var blevet varetaget af en menig tysk Soldat. Man maættø paa Forhaand gaa ud fra,
at en saadan Fremgangsmaade næppe var betryggende. Jeg afleverede til Dr. Best
det i Afskrift vedlagte formløse Notat, indeholdende de danske Synspunkter paa
dette Spørgsmaal, og bad ham søge udvirket, at der i alle alvorlige Sager, hvor dan
ske Statsborgere er' anklaget ved tysk Krigsret, bliver beskikket en dansk Sagfører
som Forsvarer. Fremhævede Vigtigheden af, at vedkommende Sagfører dels fik den
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fornødne Tid til Raadighed til Sagens Forberedelse, dels fik Lejlighed til at ta1e
med de Anklagede i Enrum.

Uden at betænke sig svarede Dr. Best, at han godt forstod dette danske Ønske,
som han fandt rimeligt, og at han vilde tale med den tyske Militærledelse derom.
Der kunde efter hans Mening ikke knytte sig nogen Betænkelighed til Opfyldelsen af
nævnte Ønskø, som han Mandag den 29. vilde faa Lejlighed til at drøfte med
Dr. Kanter.

Den 29. November 1943.

(slgn.) Nils Svenningsen.

Tilføjet: Refereret i Departementschefmøde 30. November 1943.

Formløst notat.

Es wird nicht als befriedigend empfunden, dass in einem Vorfahren bei einem
deutschen Kriegsgsricht ein Angeh6riger der deutschen Wehrmacht mit der Vertei
digung dåniseher Staatsangeh6riger beauftragt wird. Es darf in diesel' Verbindung
die Aufmerksamkeit besonders auf drei Punkte gelenkt werden, nåmlich:

1) Die Sprachschwierigkeiten. Wenn auch ein AnJgeh6riger der deutschen
Wehrmacht Kenrutnis zu der dånisehen Sprache hat, muss jedoch befiirchtet werden,
dass er sie nicht in dem fUr eine .Ger ichtsverhandlung ausreichenden Masse be
herrscht, Die .Sprachkenntnis der Dolmetschør sind erfahrungsgemåss manchmal
auch nicht ausreichend.

2) Die juristische Seiie der Sache. Es diirfte wohl nul' in seltenen Ausnah
mefållen vorkommen, dass ,in der fraglichen Truppenabteilung zufålligerweise ein
voll ausgebildeter Jurist verhanden ist, der auch auf dem Gebiet der Verteidigung
in Kriminalsachen Uebung und Erfahrung besitzt. Es muss befiirchtet werden,
dass in den meisten Fallen die Verteidigung im die Rande einer Militårperson ge
legt wird, die die Voraussetzungen fiir eine befriedigende AusfUhrung des Auftrages
nicht erfUllt.

3) Das natiirliche Interesse fur den Angeklagten. In! der vorliegendan Situa
tion, wo das Verhåltnis zwischen der Bevolkerung und der deutschen Wehrmacht
nicht besonders gut ist, sondern im Gegenteil Anlass zu Besorgnissen giht, wåre es
durehans nicht unnatiirlich, wenn ein Angeh6riger der deutschen Wehrmacht,
dem die Verteidigung eines Dånen betraut ist, nicht dasse1be Interesse fur den Ange
klagten aufzubringen vermag wie ein dåniseher Rechtsanwalt.

Es wird dånischerseits den grossten Wert darauf gelegt, dass die Verteidigung
von dånisehen Staatsangeh6rigen, die vor einem deutschen Kriegsgericht als Ange
klagte stehen, einem dånisehan Rechtsanwalt betraut wird. Es-ist von entscheidender
Bedeutung fiir die befriedigende Ausfiihrung eines Verteidigungsauftrage, dass dem
dånisehen Rechtsanwalt teils die fiir die Vorbereitung der Sache erforderliche Zeit
gelassen wird, teils Gelegenheit gegeben wird, mit den Angeklagten in Einsamkeit,
d.h. unkontrolliert zu sprechen.

392a.
Oversættelse.

Formløst notat.

. Det føles ikke betryggende, at det er et Medlem af den tyske Værnemagt, som
i 'en Sag ved en tysk Krigsret faar overdraget Defensoratet fol' danske Statsborgere.
Opmærksomheden henledes i denne Forbindelse navnlig paa tre Punkter, nemlig:



1581

1) Sprogvanskelighederne. Selvom et Medlem aÆ den tyske Værnemagt har
Kendskab til det danske Sprog, saa maa det dog befrygtes, at han ikke behersker det
i den Grad, som det er nødvendigt for en Retsforhamdling. Tolkenes Sprogkundska
betr er erfaringsmæssigt ofte heller ikke tilstrækkelige.

2) Den juridiske Side at Sagen. Det turde sikkert kun forekomme i sjældne
Undtagelsestilfælde, at der i den paagældende Troppeafdeling tilfældigvis fimdes en
fuldt uddannet Jurist, der ogsaa har Øvelse og Erfaring paa Omraadet for Defenso
rater i kriminelin Sager. Det maa befrygtes, at Defensoratet i de fleste Tilfælde læg
ges i Hænderne paa en Militærperson, der ikke opfylder Betingelserne for en 00-.
tryggende Udførelse af Hvervet.

3) Den naturlige Interesse tor den Tiltalte . I den foreliggende Situation, hvor
Forholdet mellem Befolkningeru og den tyske Værnemagt ikke er særlig godt, men
tværtimod giver Anledning til Bekymringer, vilde det absolut ikke være unaturligt,
om et Medlem af den tyske Værnemagt, hvem Defensoratet for en Dansker er be
troet, ikke er i Stand til at føle den samme Interesse for den Tiltalte som en dansk
Sagfører.

Der lægges fra dansk Side den største Vægt paa, at Defensoratet for danske
Statsborgere, der staar som Tiltalte for en tysk Krigsret, bliver betroet til en dansk
Sagfører. Det er af afgørende Betydning for en betryggende Udførelse af Hvervet
som Deferus6r, at den danske Sagfører dels faar den til Sagens Forberedelse nød
vendige Tid til Raadighed, dels at der gives ham Adgang til at tade med de Tiltalte i
Enrum, d. v. s. uden Kontrol.

393.

Meddelelse af 4. December 1943 om Henrettelse af 5 Danskere. Tysk Kommentar til
Henrettelserne.

Fra tysk Side meddeles:
Følgende Personer er paa Grundlag af Krigsretsdom blevet henrettet den 2.

December 1943, efter at Benaadning var afslaaet:
Student Georg Coritis Mørk Christionsen; født 15.-9.-1921 i Vejle,
Maskinist Svend Christian Johannesen, født 10.-6.-1923 i Odense,
Sparekasseassistent Oluf Axelbo Kroer, født 17.-4.-1916 i Randers,
Ekspedierut Anders William Andersen, født 12.-7.-24 i Randers, og
Handelslærling Otto Konrad Andreas Manley Christiansen; født 30.-9.-1924 ...-

i Randers.
Alle fem tilhørte Sahotagegrupper, af hvilke den ene under Ledelse af Student

Christiansen, de andre under Ledelse af Maskinist Johannesen, havde forøvet en
Række Sprængstofattentater og Brandstiftelser paa Jernbaner, bl. a. Jernbane
broerne ved Langaa, samt mod Bedrifter, der arbejder for den tyske Værnemagt.
TIe var aille l:ilevet arresteret af tysk Politi.

Fra tysk Side udtales hertil følgende:
Umiddelbart før Henrettelsen af de to Attentatmænd Svend Eduard Rasmus

sen og Marius Jeppesen, der blev bekendtgjorrt den 22. November, udtalte disse to
Dødsdømte overfor den tyske Feltpræst, der var hos dem i deres sidste Time, at de
aldrig havde troet, at de vilde blive straffet saa haardt, og at Dødsstraffen vilde blive
fuldbyrdet. Da der ikke er nogen Grund til at betvivle Oprigtigheden af, hvad disse
to Mennesker udtalte i deres sidste Stund, maa det antages, at skønt de havde gjort
sig skyldige i de ailvorligste Forbrydelser, som kan begaas mod en krigsførende
Magt, har de indtil det sidste Øjeblik troet, at de tyske Krigsretter vilde behandle
dem mildt.

Det kan meget vel forholde sig saaledes, at de allerede i deres første Beslut
ning om at deltage i Sabotagehandlinger og Overfald overfor Værnemagtsejendom
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og Medlemmer af Værnemagten er faldet som Ofre for en skæbnesvanger -Vildfa
relse: for den Vildfarelse, at de tyske Besættelsesmyndigheder vilde se til med
uendelig Mildhed og Overbærenhed, medens den ene Forbrydelse efter den anden
begaas overfor den tyske Værnemagts Interesser.

Som det allerede udtrykkeligt blev fremhævet i den officielle Meddelelse af
22. November, vil Sabotører og lignende Forbrydere fremtidig have at regne med de
haardeste Straffe. Der kan nu ikke længere bestaa nogen Uklarhed om, at den, der
skyder paa Medlemmer af den tyske Værnemagt, bliver dømt til Døden og henrettet.

Der er endvidere ingen TvivJ om, at den, der ved sin Deltagelse i Sabotage
handlinger hjælper Fjenden, efter de Krigslove, der gælder i hele Verden, har for
brudt sit Liv.

Forbrydelser af denne Art straffes ogsaa i Danmark efter tysk Krigsret, der
principielt fastsætter Dødsstraf for hvert enkelt Tilfælde af Sabotage og hvert en
kelt Anslag mod Medlemmer af Værnemagten. Ingen Sabotør vil fremtidig kunne
haabe. at der vil blive vist ham Skaansel. Det er i denne Forbindelse betydningsløst,
om der i det enkelte Tilfælde er anrettet større eller mindre Skade.

Det maa forekomme ethvert tænkende Menneske ganske ubegribeligt, at der
endnu i det femte Krigsaar skulde findes Mennesker, der nærer den Opfattelse, at
den tyske Værnemagt ikke paa alle Omraader skulde ville slaa haardt, naar den
paa den ene aller den anden Maade angribes.

394.

Udenrigsministeriets notits af 4. december 1943.

NOTI'rs

Torsdag den 2. December havde jeg paa Dagmarhus en Samtale med Dr. Best
om forskellige Spørgsmaal. Dr. Best kom ved denne Lejlighed tilbage til Spørgs
maalet om at beskikke en Sagfører som Forsvarer for danske Statsborgere, der stil
les under Anklage ved tyske Krigsretter. Dette Spørgsmaal var i Mellemtiden nær
mere blevet overvejet, og Dr. Best havde konfereret med Reichskriegsgerichtsrat Dr.
Kanter derom. Han var endnu ikke kommet til noget endeligt Resultat, men Dr. Best
mente dog at kunne sige, at Tendensen gik i Retning af at sørge for, at der i alle
Tilfælde blev beskikket en Sagfører. Det kunde imidlertid ikke overlades til de An
klagede selv at vælge en Sagfører, og Kredsen af de dansk-e Sagførere, der vilde
kunne komme i Betragtning som Defensorer, maatte nødvendigvis begrænses stærkt.
Det maatte være Sagførere, til hvem der fra tysk Side næredes Tillid. Dr, Best mente,
at man muligvis ogsaa vilde komme ind paa at benytte rigstyske Sagførere (som
formentlig maatte hidkaldes i hvert enkelt Tilfælde fra Tyskland).

Grunden til, at man fra tysk Side maatte være varsom ved Valget af de dan
ske Sagførere, der fik Adgang til at paatage sig Defensorater, og som qua Defon
sorer vilde faa Lejlighed til at tale med de Anklagede i Erurum, skulde ikke søges i
Hensynet til militære Hemmeligheder, men var den, at man ikke kunde løbe nogen
Risiko for, at en Sagfører paa Grundlag af fortrolige Samtaler med en Anklaget
foretog sig Tng, der modvirkede tyske Interesser, f. Eks. advarede Personer, som den
Anklagede under Forhørene maætte have opgivet som Medskyldige.

Den 4. December 1943.

(aign.) Nils Svenningsen.
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395.

Notits af 17. december 1943 vedrørende et møde den 16. december 1943 mellem daværende
direktør Svenningsen og dr, Best angående gidseltagning.

NOTITS

Under min Samtale med Dr. Best Tirsdag den 16. December kom jeg blandt
andet ogsaa ind paa Spørgsmaalet om Arrestation af danske Statsborgere som
Gidsler. Jeg rykkede Dr. Best for Svar paa Udenrigsministeriets Memorandum af
27. November angaaende Fru Skjalm-Petersen. Han lovede, at vi skulde faa skrift
ligt Svar i denne Sag. ·

Bemærkede derefter, at vi i Centraladministrationen med nogen Bekymring
havde modtaget forskellige Rapporter, hvoraf syntes at fremgaa, at der var en Ten
dens til at arrestere uskyldige Mennesker paa andres Vegne. Det var saaledes blevet .
bekendt, at man i flere Tilfælde havde arresteret Kvinder, hvis Mænd forgæves var
eftersøgt for illegal Virksomhed. I et enkelt Tilfælde havde man arresteret en Kvinde
med fire Børn i Alderen fra 4 Maan:eder til 6 Aar, da man ikke kunde faa fat paa
Manden. Det var vort Indtryk, at det tyske Politi i mange Tilfælde gik altfor haard
hændet frem, og som sagt var vi særlig bekymrede over, at man syntes at være inde
paa Gidselsystemet.

Dr. Best bemærkede, at man i Tilfælde af Arrestation af en gift Kvinde, hvis
Mand var eftersøgt for illegal Virksomhed, ikke uden videre kunde gaa ud fra, at
Kvinden var taget som Gidsel. Hendes Anholdelse maatte ses som et Led i Sagens
»Ermittelung«. Erfaringsmæssigt havde en gift Kvinde i meget stort Omfang Kend
skab til sin Mands Opholdssted og Forhold i det hele. Det var derfor naturligt, at
Politiet, naar Manden eftersøgtes for en Forbrydelse, sikrede sig Hustruen og prø
vede paa, om det maatte være muligt ved Forhør af hende at komme i Besiddelse af
Oplysninger, som kunde føre til Sagens Opklaring. Det var et almindelig anerkendt
politimæssigt Middel, at man kunde lade en Person sidde i Varetægt nogle Dage for
at se, om Vedkommende ikke blev mere meddelsom. Et andet Hensyn, som ogsaa
talte for, at Politiet i et Tilfælde som det her omtalte arresterede Hustruen, var dette,
at det for Politiet gjaldt om at sikre Muligheden. for Fremskaffelse af Oplysninger
paa Familiens Bopæl. Der vilde maaske komme Breve til den eftersøgte til Bopælen,
og der vilde maaske finde andre Henvendelser Sted til denne, som med Held kunde
udnyttes af Politiet under Efterforskningen, men som vilde blive borteskamoteret,
dersom Hustruen var paa fri Fod og opholdt sig paa Bopælen. Maaske endog den
eftersøgte selv paa en eller anden Maade vilde henvende sig til sin Bopæl. I saa Fald
gjaldt det naturligvis 'Om, at Hustruen ikke var til Stede, da hun ellers kunde advare
Manden. - Alt dette bevirkede altsaa, at man ikke uden videre maatte supponere
Anvendelsen af Gidselsystemet, naar en gift Kvinde blev taget, fordi Manden ikke
kunde findes.

J eg svarede hertil, at selvom der maatte kunne anføres noget til Støtte for
det. af Dr, Best anførte Synspunkt, var det dog vort bestemte Indtryk, at det tyske
Politi gik mere baardhændet til Værks end nødvendigt var. Særligt kunde jeg hen
vise til et Par Tilfælde, hvor det tyske Politi bestemt syntes at have overskredet sin
Kompetence. I det ene Tilfælde var det direkte blevet sagt, at Konen var taget som
Gidsel for Manden, og i det andet havde man. arresteret en forgæves eftersøgt Mands
Hustru, idet man paa Mandens Kontor havde afleveret en Meddelelse om, at den
paagældendø straks skulde melde sig til det tyske Sikkerhedspoliti i Kolding, da
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hans Hustru i modsat Fald vilde blive ført til en Koncentrationslejr i Tyskland. Dette
var efter min Mening oplagte Tilfælde af Kompetencemisbrug.

Dr. Best bad om at faa Notitser tilsendt angaaende disse to Tilfælde. Han
vilde paa ingen Maade forsvare Fremgangsmaaden, men fandt den dog ikke helt
uforklarlig. Sandsynligvis drejede det sig om en underordnet Polititjenestemand,
der i sin Iver for at fremskaffe Resultater var gaaet noget for vidt med Hensyn til
de Trusler, han havde fundet paa at fremsætte. Dr. Best vilde som sagt ikke forsvare
eventuelt stedfundet Magtmisbrug, men vilde samtidig ikke undlade at minde om, at
ethvert Kriminalpoliti blandt andre Midler ogsaa benytter sig af bluff. Saaledes var
det vel noget, der forekom i alle Lande, at man fik en Forbryder til at tilstaa ved at
hluffe ham med Udtalelser, der ikke helt svarede til Virkeligheden.

I Samtalens Løb fremhævede Dr. Best et Par Gange, 8Jt det ikke maatte glem
mes, at det tyske Politis Bekæmpelse af Sabotørerne føles som en egentlig Kamp
mod en Fjende, oven i Købet mod en Fjende, der selv ikke visernogetsomhelst Hensyn,
men benytter sig af alle Midler. Ogsaa de stedfundne Angreb paa Enkeltpersoner af
Værnemagten spillede ind i denne Forbindelse. Det var ikke saa mærkeligt, om de
tyske Polititjenestemænd, naar de saa, hvad der skete af Angreb mod Værnemagten
rundt om i Landet, selv blev noget tilbøjelige til at tage haardt fat. Den Omstændig
hed, at Sabotage etc. var politiske Forbrydelser, som i mange Tilfælde blev begaaet
af »Ueberzeugungståter«, kunde ikke bevirke, at man tog lettere paa disse Forbry
delsers Opklaring end paa Efterforskningen af almindelige borgerilige Forbrydelser.

. Hvis det drejede sig om et Rovmord, vilde ingen finde det anstødeligt, om Politiet satte
Gerningsmandens Hustru under Anholdelse, men i den givne Situation var Opklarin
gen af f. Eks. en Sabotageforbrydelse for det tyske Politi maaskø lige saa vigtigt som
det under normale Forhold vilde være at opklare et Rovmord.

Dr. Best var dog paa ingen Maade uimodtagelig for mine Bemærkninger om,
at det. tyske Polit trods alt i mange Tilfælde var gaaet fo·r haardt frem, og han lo
vede at have sin Opmærksomhed henvendt paa dette Forhold.

Den 17. December 1943.

(sign.) Nils Svenningsen.
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396.

Udenrigsministeriets skrivelse af 20. december 1943 til dr. Best I anledning af deportation af
60 danske statsborgere til Tyskland.

UD ENRI GSMINISTERIET

Kopenhagen, den 20. Dezember 191,3.

Seiner Exeellene dem Bevollmiichtigten des deutschen Reiches in
Diinemark, Herrn Dr. Werner Best, Dagmarhus. .

Exzellenz,

Aus der in der hentigen Tagespresse veroffentlichten amtliehen deutschen
Mitteilung entnehme ieh , dass 60 dånische StaatsangehOrige am 19. ds. Mts. auf
Grund dauernder reiehsfeindlieher kommunistiseher Tiitigkei't in ein, Konzentra
tionslager in Deutschland iiberfiihrt worden sind. Es handelt sich hauptsåchlich um
Personen aus Randers, Odense und Kolding.

Da in der amtliehen Mitteilung von einer Aburteilung der betreffenden nieht
gesprochen wird, ist wohl anzunehmen, dass die Deportation als eine im Verwal
tungswege getroffene Massnahme durchgefUhrt worden ist.

Die dånische Zentralverwaltung hat mit grosstar Besørgnis Kenntnis davon
nehmen miisæn, dass die deutschen Bahorden in Dånemark wied.erum eine Anzahl
dåniseher Staatsangehorige naeh Deutschland deportiert haben, ohne dass die Sache
irn Vorans zum Gegenstand einer Verhandlung mit amtliehen dånisehen Stellen
gemacht worden war, und also ohne dass man dånischerseits Gelegenheit gehabt hat,
gegen die Deportation vorstellig zu werden. In dem diesseitigen Sehreiben vom 26.
November da. Js. habe ieh mir er1aubt, Sie um versehiedene Auskiinfte betreffend
die am 23. November deportierten 31 Personen zu bitten, indem ieh gleiehzeitig her
vorhob, wie sehr es den dånisehen Bøhorden daran gelegen war, dass eine Wieder
holung nieht stattfiinde. Eine Antwort auf dieses Schreiben war noch nieht einge
gangen, als gestern der neue Fall von Deportationen eintrat.

Die Verhåltnisse hier im Lande hatten sich derart entwickelt, dass die Reichs
regierung es fiir erforderlich hielt, deutsehe Polizeikråfte in Dånemark zur Be
kåmpfung der Sabotage usw. einzusetzen. Dies ist eine Tatsache, mit der sieh die
dånisehen Behorden und die dånische Bevolkerung in der gegebenen Lage abfinden
miissen. Man ist sieh dariiber im klaren, dass in einem gewisseru Umfang Ermittel
ungsverfahren der deutschen Polizei sowie deutSche Gerichtsbarkeit unvermeidlieh
sind. Dagegen ist es unmoglich, Verståndnis daftir aufzubringen, dass es notwendig
und zul åssig sein sollta, darrischs StaatsangehOrige ohne weiteTes nach Deutschland
zu deportieren. Solehe Massnahmeru habon im Gegenteil die grosste Erregung und
Verbitterung in der Bevolkerung hervorgerufun, woi.l es ein fundamentaler Grund
satz des dånisehen Rechts ist, dass jed.er dåniseher Staat&t.ngehoriger zu jeder Ztut
und unter allen Umstånden ein unbedingtes Recht hat, sich au! iHinischem Boden
aufzuhaJten. Das Recht zum Aufenhalt im Lande ist nach dåniseher AuuQ.!';sung ein
wesentlicher Teil des Staatsbiirgerrechts. Ein dåniseher Staatsangehoriger kann und
muss nach der dånisehen Gesetzgebung bestraft werden, wenn er sieh einer strat
199
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baren Handlung schuldig gemacht hat, kann aber nie gegen seinen Willen aus' dem
Lande verschickt oder ausgewiesen werden. Dieser Grundsæts ist in dem dånisehen
Rechtsbewusstsein tief verankert, und es ist somit nur verståndlich, dass die jiingste
Deportation von 60 Personen in der ganzen dånisehen Bevdlkerung als ein erneuter
unrechtsmåssiger Schlag empfunden wird.

Auch gemåss dem Volkerrecht darf behauptet werden, dass Deportationen
der hier in Rede stehenden Art unzulåssig sind. Sie wårem es schon in dem Falle,
wo zwischen Dånemark und Deutschland der Kriegszustand hestånde. Um so' viel
mehr sind sie natiirlich unzulåssig unter den besonderen Verhåltnissen, worunter die
Besetzung Dånemarks stattgefunden hat.

Gegen die am 2. Oktober ds. Js. stattgefundene Deportation der dånisehen
Kommunisten! aus dem Horserod-Lager habe ich mir erlauht durch Note vom 14.
Oktober 1943 Einspruch zu erheben, indem gleichzeitig die Zuriickfiihrung der 00
treffenden nach Dånemark beantragt wurde. Irn Anschluss daran erlaube ich mir
nun im Namen der dånisehen Zentralverwaltung gegen die am 23. November und
19. Dezember 1943 erfolgten Deportationen von 31 bzw. 60 dånisehen Staatsange
horigen zu protestieren. indem auch in diesen Fallen darauf bestanden werden
muss, dass die Ueberfiihrung nach Deutschland riickgångig gemacht wird.

Genohmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hoch
achtung.

Der Direktor des Aussenministeriums

gez. Nils Svenningsen.
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396 a.

Oversættelse.

UD ENRI GSMINI STERIET

KØbenhavn, den 20. December 1943.

,
Til Hans Excellence den Befuldmægtigede for det tyske Rige i Darvmark,

Herr t». Wm'ner Best, Daqmarhus.

Af den i Dagspressen for idag offentliggjorte officielle tyske Meddelelse ser
jeg, at 60 danske Statsbor~ereden 19. d. M. paa Grund af fortsat rigsfjendtlig kom
munistisk Virksomhed er blevet overført til en Koncentrationslejr i Tyskland. Det
drejer sig i det væsentlige om Personer fra Randers, Odense og Kolding.

Da der i den officielle Meddelelse ikke tales om nogen Domfældelse af de paa
gældende, maa det vel antages, at Deportationen er blevet gennemført som en ad
administrativ Vej truffet Forholdsregel.

Den danske Centralforvaltning har med største Bekymring maattet bringe i
Erfaring, at de tyske Myndigheder i Danmark igen har deporteret et Antal danske
Statsborgere til Tyskland, uden at Sagen i Forvejen var blevet gjort til Genstand for
en Forhandling med officielle danske Myndigheder, og altsaa uden at man fra dansk
Side har haft Lejlighed til at fremkomme med Forestillinger mod Deportationen. I
vor Skrivelse af 26. November d. A. har jeg tilladt mig at anmode Dem om forskel
lige Oplysninger angaaende de den 23. November deporterede 31 Personer, idet jeg
samtidig fremhævede, hvor meget det var de danske Myndigheder magtpaaliggende,
at der ikke fandt nogen Gentagelse Sted. Noget Svar paa denne Skrivelse var endnu
ikke indløbet, da igaar det nye Tilfælde af Deportationer fandt Sted

Forholdene her i Landet har udviklet sig paa en saadan Maade, at Rigs
regeringen ansaa det fOT nødvendigt at indsætte tyske Politistyrker i Danmark til Be
kæmpelse af Sabotagen osv. Dette er en Kendsgerning, som de danske Myndigheder
og den danske Befolkning i den givne Situation maa finde sig i. Man er klar over,
at i et vist Omfang det tyske Politis Efterforskningsarbejde samt tysk Retshaand
hævelse er uundgaaelige. Derimod er det umuligt for nogen at begribe, at det skulde
være nødvendigt og tilladeligt uden videre at deportere danske Statsborgere til tysk
land. Saadanne Forholdsregler har tværtimod fremkaldt den største Ophidselse og
Forbitrelse i Befolkningen, fordi det er en fundamental Grundsætning i dansk Ret,
at enhver dansk Statsborger til enhver Tid og under alle Omstændigheder har en
ubetinget Ret til at opholde sig paa dansk Grund. Retten til at opholde sig i Landet er
efter dansk Opfattelse en væsentlig Del af Statsborgerretten. En dansk Statsberger
kan og skal straffes efter dansk Lovgivning, naar han har gjort sig skyldig i en
strafbar Handling, men han kan aldrig mod sin Vilje sendes ud af Landet eller ud
vises. Dette Princip bunder dybt i dansk Retsbevidsthed, og det er saaledes kun for
staaeligt, at den seneste Deportation af 60 Personer i hele det danske Folk føles som
et nlyt uretmæssigt Slag.

Ogsaa i Medfør af Folkeretten tør det paastaas, at Deportationer af den
Slags, som her er Tale om, er ulovlige, Det vilde de allerede være, i Fald der her-
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skede Krigstilstand mellem Danmark og Tyskland. Saa meget mere er de naturligvis
ulovlige under de særlige Forhold, hvorunder Besættelsen af Danmark har fundet
Sted.

Mod den. den 2. Oktober d. A. stedfundne. Deportation af de danske Kommu
nister fra Horserødlejren har jeg ved Note af 14. Oktober 1943 rejst Indsigelse, idet
det samtidig blev begæret, at de paagældende skulde føres tilbage til Danmark. I
Tilslutning dertil tillade-r jeg mig nu paa den danske Centralforvaltnings Vegne at
protestere mod de den 23. November og den 19. December 1943 stedfundne Depor
tationer af henholds-vis 31 og 60 danske Statsborgere, idet det ogsaa i disse Tilfælde
maa fastholdes, at Overførelsen til Tyskland redresseres.

Modtag, Deres Excellence, Forsikringen om min udmærkede Højagtelse.

Direktøren for Udenrigsministeriet,

(aign.) Nils Svenningsen.
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397.

Udenrigsministeriets notits af 23. december 1943.

Samtale med Dr. Besi den 22. December 1943.

Jeg benyttede Lejligheden til at minde Dr. Best om Sagen om Forsvarere fOT
danske Statsborgere, der tiltales ved tyske Krigsretter, et Spørgsmaal der var blevet
drøftet mellem os dem 27. November og 2. December.

Dr, Best svarede, at dette Spørgsmaal stadig var Genstand for Overvejelser,
men at der formentlig snart vilde komme et Svar. Han stilede mod den Ordning, at
enhver Anklaget under alle Omstændigheder skal have en Sagfører som Forsvarer,
enten en Sagfører, der beskikkes ex officio, eller en Sagfører, som den Anklagede kan
vælge indenfor en bestemt paa Forhaa.nd af de- tyske Myndigheder udpeget Kreds af
Sagførere. Af de tidligere anførte Grunde maatte denne Kreds være forholdsvis
snæver. Dr, Best havde tænkt sig, at Kredsen ogsaa skulde omfatte nogle -volks
deutsche« Sagførere. Jeg svarede, at det i hvert Fald ikke kunde gaa an at tage en
. folketysk . Sagfører, der stod eller havde staaet i Grænsekampen. Heri var Dr, Best
enig. Han erklærede, at det naturligvis overhovedet ikke kunde gaa an at medtage
Sagførere, som havde et politisk Stempel. Jeg bemærkede, at dette maatte gælde ikke
blot i Relation til tysksindede Sagførere i Sønderjylland, men f. Eks. ogsaa i Rela
tiom til Sagførere, der maatte være Medlemmer af D. N. S. A. P. Ogsaa dette gav Dr.
Best mig Medhold i.

Der kan forventes en Meddelelse fra Dr, Best om Resultatet af de stedfindende
Overvejelser,

Den 23. December 1943.

(aign.) Nils Svenningseø.
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398.

Udenrigsministeriets notits af 2il. januar 1944.

Samtale med Dr. Rest den 20. Januar 1944.

Spurgte Dr, Best, hvorledes det gik med Sagen om Forsvarere for danske
Statsborgere, der tiltales ved tyske Krigsretter. Foranledningen til, at jeg nævnte
denne Sag, var en Melding fra Politiet i Odense af 14. Januar, gaaende ud paa, at
den nationalsocialistiske Landsretssagfører Holger Bryld i en Sag mod Arbejds
mand Skjerning, der tiltaltes for Meddelagtighed i Overfaldet paa en tysk Office-r,
havde erklæret, at han skulde være· Forsvarer, medens den Tiltalte efter det forelig
gende havde ønsket Overretssagfører Lollesgaard som Forsvarer. Her forelaa altsaa
netop et Eksempel paa, at man tog en Sagfører, som havde et bestemt politisk Stem
pel. Vi havde jo været enige om, at Folk som Landsretssagfører Bryld ikke skulde
medregnes til den Kreds, indenfor hvilken Forsvarerne skulde søges.

Dr. Best erklærede, at Tilfældet med Landsretssagfører Bryld i Odense, hvor
om han ikke havde nogensomhelst Viden, ikke stod i Forbindelse med den alminde
lige Ordning af Forsvarerspørgsmaalet. Det var et isoleret Tilfælde, og iøvrigt frem
gik det jo ikke klart af Meldingen fra Politiet i Odense (hvoraf jeg gav Dr. Best en
Genpart), hvorledes det var gaaet til, at Bryld var blevet Forsvarer. ~n generel Ord
ning var endnu ikke truffet, men. der blev stadig arbejdet med Sagen.

Den 20. Januar 1944.

(sign.) Nils Svenningsen.

Tilføjet: Refereret i Dep.møde 26. Januar. D.
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399.

Skrivelse af 27. januar 1944 fra dr. Best til udenrigsministeriet vedrørende deportation af
77 danske statsborgere til Tyskland.

DER REICHSBEVOLLM!.CHTIGTE IN D!.NEMARK

• Kopenhagen, den 27. Januar 1944.

An den Direkior des diinischen Aussenministeriums Herrn 8venningsen,
Kopenhagen.

Unter Bezugnahme auf unsere Besprechung am 25. Mai 1944 iibermittle ich
Ihnen in der Anlage eine Liste von 77 dånisehen Staatsangehdrigen, die von der
deutschen Polizei in Schutzhaftlager in Deutschland verbracht worden sind.

Nach Mitteilung des Befehlshabers der Sicherheitspolizei liegen gegen, alle in
der anliegenden Liste verzeichneten Personen Unterlagen dafiir vor, dass sie sich
in einer Weise gegen die Interessen. der deutschen Kriegfiihrung betåtigt haben, die
es erforderlich machte, sie bis auf weiteres an der Fortsetaung dieser Tåtigkeit zu
verhindern.

w. Best.
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Bilag

Verzelchnls der nach Deutschland zu iiberfiihrenden Hiiftlinge.

1. Andersen, Erik, Buchhiindler, geb, 24. November 1917 in Kolding, wohnh. Kol
ding, Laasbygade 91.

2. Andersen, Poul Ejnar, Weber, geb. 30. November 1916 in Odense, wohnh. Kol
ding, Teglgaardsvej 2.

3. Andersen, Aage Alfred, Lagerarbeiter, geb. 16. November 1916 in Randers,
wohnt Randers, Burschigasgade 16.

4. Andersen, JeILS Marinus, Arbeiter, geb. 1. Mai 1888 in. Torup, wohnt Aarhus,
Sten Billesgade 12.

5. Andersen, Villy Ravne, Maschinenarbeiter, geb. 24. juni 1920 in Esbjerg, wohnt
Esbjerg, Blikkers Allee 30.

6. Andersen-Kuhnmiinch, Frede Carl, geb. 12. Januar 19-18 in Kopenhagen,
wohnt Kopenhagen, Landskronagade 25, 1.

7. Andersen, Robert Kauling, geb. 15. Miirz 1918 in Kopenhagen, wohnt Kong
Oskarsgade 1, ptr.

8. Anderseæ, Aksel, Tisehler, geb. 20. August 1911 in Bålum, wohnt Aalborg,
Danmarksgade 14, 2.

9. Christensen, Karl, geb. 14. Januar 1914 in Aare, Jiitland, wohnt Varde, Fisker
gade 3, ptr.

10. Christensen, Willy Arnold, geb. 21. Juli 1920 i AIslev/Jiitland, wohnt Varde,
Hjertingsvej, Haus Iris. .

11. Christensen, Knud, geb. 16. Juni 1922 in Kopenhagen, wohnt Kopenhagen,
Ulrichs Birchsallee 2, 3.

12. Christensen, Mogens, Schiiler, geb. 26. September 1925 in Kopenhagen., wohnt
Kopenhagen, Kildeviildsgade 72.

13. Christophersen, Hans Charlie, Arbeiter, geb. 21. April 1922 in Brande, wohnt
Aarhus, Sonnegade 5.

14. Dahl, Ejnar, Dr. med., gab. 30. Oktober 1898 in Veerst bei Kolding, wohnt Ton
dern, Schlosserstrasse 4.

15. Edelmann, Isak, Arzt, geb. 22. Januar 1907 in Pleskau, Jude, in Russland,
wohnte in Viborg (Irrenhaus).

16. Erdmann, Paul Julius, Elektriker, geb. 8. Juli 1920 in Kopenhagen, wohnt
Randers, Westergade 10.

17. Eskildsen, Marthinus, Arbeiter, gab. 6. Februar 1902 in Als, Ostjiitland, wohnt
Aalborg, Danmarksgade 66.

18. Goransson, Niels Olander, Arbeiter, geb. 4. Maj 1899 in Islev, Schweden.
19. Hansen, John Aage Ejgil Bjorn, Eischer, geb. 31. Januar 1914 in Kopenhagen,

wohnt Kopenhagen, Aalborggade 5, 1.
20. Hansen, Torben, geb. 9. Juni 1921 in Kopenhagen, wohnt Espergiirde, Toberg

vej 1.
21. Hammer, Svend Erik, geb. 21. Oktober 1905 in Kopenhagen, wohnt Kopen

hagen, Bellmanusgade 12.
22. Hermannsen, Martin, Arbeiter, geb. 24. Maj 1886 in Brovst/Jtitland, wohnt

Esbjerg, Teglviirksgade 39.
23. Holm, Leo, Arbeiter, geb. 8. August 1920 in Esbjerg, wohnt Esbjerg, Pouls

Allee 93.
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Holm, Peter, Maurer, geb. 4. Mai 1916 in Esbjerg, wohnt Esbjerg, Jyllands
gade 146.
Holmgaard, Jorgen Berghold, Journalist, geb. 15. Dezember 1918 in' Uldum,
wohnt Kolding, Haderslevvej 25 b.
Hoppensack-Sommer, Rove, Druckerlehrling, gab. 20. Mårz 1924 in Vording
borg, wohnt Aarhus, Klostergade 37.
Jacobsen, Werner Hallengreen, Fristir, geb. 19. Juli 1912 in' Korsar, wohnt Hel-
singor, Stjernegade 28. .
Jacobsen, Poul Hallengreen, TischIer, geb. 23. Juli 1914 in Kopenhagen, wohnt
LiIIerod, Frederiksbergvej 16 C.
Jensen, Arne Milton, Seemann, geb. 25. Mårz 1920 in Kolding, wohnt Kolding,
Osterbrogade 10.
Jensen, Milter Magnus, Postbote, geb. 20. Februar 1897 in Esbjerg, wohnt Es
bjerg, Rolfsgade 15.
Jensen, Peter, Gasarbeiter, geb. 20. Februar 1892 in Lorbjerg/JiitIand, wohnt
Varde, Bellisvej 16.
Jensen, Robert, Gastwirt, geb. 6. Juni 1900 in Kopenhagen, wohnt Fredericia,
Kobmagergade 56.
Jorgensen, Christian, Maler, geb. 11. November 1918 in Bolderslev, wohnt in
Bolderslev.
Jensen, Soren Johann, Giessermeister, geb. 4. Februar 1887 in Silkeborg, woihnt
Esbjerg, Grounegade 20.
Kamp, Joharun Wilhelm, Seemann, geb. 27. August 1909 in Kopenhagen, wohnt
Kopenhagen, Norrevoldsgade 64, 2.
Kodahl, Aage, Maschinenmeister, geb. 23. August 1900 in Aarhus, wohnt Aar
hus, Mejlgade 67.
Larsen, Sigfried, Kupferschmied, geb. 3. Mai 1906 in Aalborg, wohnt Aalborg,
Amagergade 7.
Lichtenstein, Louis Israel, Kaufmann, Jude, geb. 13. Mai 1893 in Bromberg,
wohnt Kopenhagen, Kvin tus Allee 15.
Larsen; Jergen Albert, Arheiter, geb. 28. Mai 1904 in. Vinderup, wohnt Hel
singor, Esrumvej.
Larsen, Ernst, 'I'ischler, geb. 3. Februar 1912 in Nylund, wohnt Vejgaard, Ma
riendahlsvøi 3.
Madsen, Harald, Albert, Arbeiter, geb. 27. Oktober 1902 in Svenstrup, wohnt
Aalborg, Louisegade 4.
Mathiasen, Arnold, Tischler, geb. 2. Dezember 1906 in Frederikshavn, wohnt
Aalborg, Falstergade 17.
Madsen, Peter Sigurd, Former, geb. 2. Januar 1907 in Terslose, wohnt Kopen
hagen, Rossinivej 14.
Mirum, Adolf, Hafenarbeiter, geb. 9. Mai 1893 in Lods/Polen, wohnt Kopen
hagen, Aarhusgade 31, 3.
Mogensen, Johannes, Fuhrunternehmer, geb. 7. Maj 1899 in Dalum, wohnt
Randers, Staldgaardsgade 2.
Nielsen, Aage Hartmann, geb. 11. August 1901 in Kopenhagen, wohnt Koperi
hagen, Nyborggade 30.
Nielsen, Erik Osvald, geb. 18. Marts 1914 in Nykobing, wohnt Kopenhagen,
Wesselsgade 5.
Nielsen, Eckardt, Egon Franklin, Lagerist, geb. 5. November 1913 in Malmo/
Schweden.
Nielsens, Kaj, Weber, geb. 11. September 1922 in Dronningborg, wohnt Dron
ningborg, Bonne Allee 6 b.
Nielsen, Kaj, Christian, Zigarrenmacher, geb. 6. November 1922 in Kopen-
hagen, wohnt Aalborg, Sondergade 58. J
NiIsson, Erik Gustav, geb. 8. August 1921 in Asminder6d, wohnt Espergårde.
Stationsvej 9.
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Okholm, August, Arbeiter, gab. 22. Februar 1906 in Bryning, wohnt Nordby/
Fano.
Pedersen, Carl Louis, Bankassistent, geb. 13. September 1909 in Fredericia,
wohnt Fredericia, Tjornevej 24.
Pagh, Poul, Elektriker, geb. 5. Mai 1923 in Kolding, wohnt Kolding, Krag
lundsgade 1.
Pedersen, Egon, Friser, geb. 29. Mai 1921 in Rostrup, wohnt Randers, Brestrup
gade 8.
Petersen, Borge Venge, Isolierer. geb. 25. November 1918 in Aarhus, wohnt
Aarhus, Hogh-Guldbergsgada 35.
Petersen, Fredi, geb. 14. September 1918 -in Kopenhagen, wohnt Kopenhagen,
Kong Oskarsgade 1.
Rasmussen, Jorgen, geb. 2. Juni 1911 in Middelfahrt, ohne festen Wohnsitz.
Rasmussen, Svend Aage, Arbeiter, geb. 25. Marz 1917 in Morkov, wohnt Hel
singor, Stjernegade 28.
Rasmussen, Albert Emanuel, Zigarrenhåndler, gab. 26. April 1918 in Vivil,
wohnt Randers, Br6dregade 13.
Rasmussen, Poul, Elektriker, geb. 10. Januar 19t9 in Kopenhagen, wohnt Aar-
hus, Frederiksgade 21. )
Ridung, Kurt Rostorf, Leutnant, geb. 4. April 1922 in Kopenhagen, wohnt
Kopenhagen, Graabynkevej 22.
Schou, Carl Christian, Maler, geb. 26. Oktober 1900 in Kopenhagen, wohnt
Kopenhagen, Saxogade 64, 2.
Schmidt, Fritz Ove, geb. 11. Juni 1924 in. Kristrup, Schmiedelehrling, wohnt
VOTUP, Kaavej 4.
Schultz, Peter, Lehrer, geb. 22. September 1891 in SOlvsten, wohnt Vejlby,
Grenaavej 75.
Seiding, Aage Marius, Schumacher, geb. 10. Januar 1901 in Nr. Bjårt, wohnt
Hadersleben, Slotsgade 26.
Sogaard, Peder Jacob Hermann, stud. med., geb. 21. November 1917 in NæSJt
ved, wohnt Kopenhagen, Herninggade 12.
Sdrensen-Nielsen, Carl Evald, Schildermaler, geb. 27. November 1917 in Hor
sens, wohnt Kolding, Runddelen 39.
Sørensen, Ejnar, Arbeitsmann, wohnt Aalborg, Danmarksgade 66, geb. 11. Ja
nuar 1904 in Nårre Kongerslev.
Sorensen, Saren, Arbeitsmann, geb. 20. Dezember 1899 in Norre Kongers-lev,
wohnt Aalborg, Kajerodsgade 33.
Stig-Nielsen, Knud Harald, Vertreter, geb. 24. Marz 1917 in Kopenhagen,
wohnt Kopenhagen, Bobakken 15.
Thomassen, Friis, Salvor, Maurer, geb. 9. Mai 1909 in Esbjerg, wohnt Esbjerg,
Set. Poulsallee 63.
Varling, Viggo Charles Milton, Fotograf, geb. 4. Januar 19011 in Kopenhagen,
wohnt Kopenhagen, Knuthenborgsve] 14.
Werner, Oskar, geb. 16. Februar 1913 in Handest, Maurergeselle, wohnt Ko
penhagen. Ridefogedvej 6, 2.
Tahlmay, Jacob, Uhrmacher, Jude, gsb, 21. Januar 1904 in Warschau, wohnt
Kopenhagen, Carl Plougsvej 7.
Fosmark, Johannes Karl, Volksschullehrer, geb. 8. Juli 1907 in Aalborg, wohnt
Kopenhagen, Slagelsegade 9.
Petersen, Kaj Vadsbach, Mechaniker, geb. 16. September 1916 in Vorup, wohnt
Kopenhagen, Vigerslevvej 249.
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399a.

Oversættelse.

DEN RIG9BEFULDMÆGTIGEDE I DANMARK

KØbenhavn, den 27. Januar 1944.

Til Direkterem for det danske. Udenrigsministerium Herr Svenningsen,
København.

Under Henvisning til vor Konference den 25. Januar 1944 sender jeg Dem
som Bilag en Liste over 77 danske Statsborgere, som af det tyske Politi er sendt til
Beskyttelsesarrestlejr i Tyskland.

Efter Meddelelse fra den Øverstbefalende over Sikkerhedspolitiet foreligger
der mod alle de paa vedlagte Liste betegnede Personer Bevisligheder for, at de har
udfoldet VIrksomhed imod den tyske Krigsførelses Interes. er paa en Maade, der
gjorde det nødvendigt indtil videre at fm-hindre dem i at fortsætte denne Virk
somhed.

(sign.) W. Best
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ad Bilag

Oversættelse.

Fortegnelse over de Arrestanter, der skal overføres til Tyskland.

1. Andersen, Erik, Boghandler, født den 24. No'veIQ.ber 1917 i Kolding, boende
Kolding, Laasbygade 91.

2. Andersen, Poul Ejnar, Væver, født den 30. November 1916 i Odense, boende
Kolding, Teglgaardsvej 2.

3. Andersen, Aage Alfred, Lagerarbejder, født den 16. November 1916 i Randers,
bor Randers, Burschigasgade 16.

4. Andersen, Jiens Marinus, Arbejder, født 1. Maj 1888 i Torup, bor Aarhus, Sten
Billesgade 12.

5. Andersen, Villy Ravne, Maskinarbejder, født den 24. Juni 1920 i Esbjerg, bor
Esbjerg, Blikkers Alle 30.

6. Andersen-Kuhnmiinch, Frede Carl, født den 12. Januar 1918 i København, bor
København, Landskronagade 25, 1.

7. Andersen, Robert Kauling, født den 15. Marts 1918 i København, bor Kong
Oskarsgade 1, Stuen.

8. Andersen, Axel, Snedker, født den 20. August 1911 i Bælum, bol" Aalborg, Dan
marksgade 14, 2.

9. Christensen, Karl, født den 14. Januar 1914 i Aars, Jylland, bor Varde, Fisker
gade 3, Stuen.

10. Christensen, WiUy Arnold, født den 21. Juli 1920 i Alslev, Jylland, bor Varde,
Hjertingsvej, Hus Iris.

11. Christensen, Knud, født den 16. Juni 1922 i København, bor København, Ulrich
Birchsalle 2, 3.

12. Christensen, Mogens, Skoleelev, født den 26. September 1925 i København, bor
København, Kildevældsgade 72.

13. Christophersen, Hans' Charlie, Arbejder, født den 21. April 1922 i Brande, bor
Aarhus, Sonnegade 5.

14. Dahl, Ejnar, Dr. med., født den 30. Oktober 1898 i Veerst ved Kolding, bor
Tønder, Slotsgade 4.

15. EdeImann, Isak, Læge, født den 22. Januar 1907 i Pleskau, Jøde, i Rusland,
boede i Viborg (Sindssygehospital).

16. Erdmann, Paul, Julius, Elektriker, født den 8. Juli 1920 i København, bor Ran
ders, Vestergade 10.

17. Eskildsen, Marthinus, Arbejder, født den 6. Februar 1902 i Als, Østjylland, bor
Aalborg, Danmarksgade 66.

18. Goransson, Niels Olander, Arbejder, født den 4. Maj 1899 i Islev, Sverige.
19. Hansen, John Aage Ejgil Bjørn, Fisker, født den 31. Januar 1914 i København,

bor København, Aalbo-rggade 5, 1.
20. Hansen, Torben, født den 9. Juni 1921 i København, bor Espergærde, Toberg

vej 1.
21. Hammer, Svend Erik, født den 21. Oktober 1905 i København, bor København,

Bellmanusgade 12.
22. Hermannsen, Martin, Arbejder, født den 24. Maj 1886 i Brovst, Jylland, bor

Esbjerg, Teglværksgade 39.
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23. Holm, Leo, Arbejder, født den 8. August 1920 i Esbjerg, bor Esbjerg, Pouls
Alle 93.

24. Holm, Peter, Murer, født den 4. Maj 1916 i Esbjerg, bor Esbjerg, Jyllands-
gade 146. 7'

25. Holmgaard, Jørgen Berghold, Journalist, født den 15. December 1918 i Uldum,
bor Kolding, Haderslevvej 25 b.

26. Hoppensack-Sommer, Rove, Trykkerlærling, født den 20. Marts 1924 i Vording
borg, bor Aarhus, Klostergade 37.

27. Jacobsen, Werner Hallengreen, Frisør, født den 19. Juli 1912 i Korsør, bor
Helsingør, Stjernegade 28.

28. Jacobsen, Poul Hallengreen, Snedker, født den 23. Juli 1914 i K øbenhavn, bor
Lillerød, Frederiksborgvej 16 C.

29. Jensen, Arne Milton, Sømand, født den 25. Marts 19-20 i Kolding, bor Kolding,
Østerbrogade 10.

30. J ensen, Milter, Magnus, Postbud, født den 20. Februar 1897 i Esbjerg, bor Es
bjerg, Rolfsgade 15.

31. Jensen, Peter, Gasarbejder, født den 20. Februar 1892 i Lorbjerg, Jylland, bor
Varde, Bellisvej 16.

32. Jensen, Robert, Gæstgiver, født den 6. Juni 1900 i København, bor Fredericia,
Købmagergade 56.

33. Jørgensen, Christian, Maler, født den 11. November 1918 i Bolderslev, bor i
Bolderslev.

34. J ensen, Søren Johann, Støbermester, født den 4. Februar 1887 i Silkeborg, bor
Esbjerg, Grønnegade 20.

35. Kamp, Johann, Wilhelm, Sømand, født den 27. August 1909 i København, bor
København, Nørrevoldgade 64, 2.

36. Kodahl, Aage, Maskinmester, født den 23. August 1900 i Aarhus, bor Aarhus,
Mejlgade 67.

37. Larsen, Sigfried, Kobbersmed, født den 3. Maj 1906 i Aalborg, bor Aalborg,
Amagergade 7.

38. Lichtenstein, Louis, Israel, Købmand, Jøde, født den 13. Maj 1893 i Bromberg.
bor København, Kvintus Alle 15.

39. Larsen, Jørgen Albert, Arbejder, født den 28. Maj 1904 i Vinderup, bor Hel
singør, Esromvøi.

40. Larsen, Ernst, Snedker, født den 3. Februar 1912 i Nylund, bor Vejgaard, Ma
riendahlsvej 3.

41. Madsen, Harald Albert, Arbejder, født den 27. Oktober 1902 i Svenstrup, bor
Aalborg, Louisegade 4.

42. Mathiasen. Årrrold, Snedker, født den 2. December 1906 i Frederikshavn, bor
Aalborg, Falstervej 17.

43. Madsen, Peter Sigurd, For-mer, født 2. 1. 07 i Tersløse, bor København, Rossi
nivej 14.

44. Mirum, Adolf, Havnearbejder, fødJt 9. 5. 93 i Lods-Polen, bor i København,
Aarhusgade 31, 3.

45. Mogensen, Johannes, Vognmand, ført 7. 5. 99 i Dalum, bor Randers, Stald
gaardsgade 2.

4·6. Nielsen, Aage Hartmann, født 11. 8. 01 j København, bor København, Nybo-rg-
gade 30.

47. Nielsen, Erik O~"(Lld, født 18. 3. 14 i Nykøbing, bOI- København, Wesselsgade 5.
48. Nielsen. Eokardt Egon Franklin, Lagerist, født 5. 11. 13 i Malmø, Sverige.
49. Nif'lsen, Kaj, Væver, født 11. 9. 22 i Dronningborg, bor Dronningborg, Rønne

Alle 6 b.
60. Nielsen, Kaj Christian, Cigarmager, født 6. 11. 22 i København, bor Aalborg,

Søndergade 58.
51. Nilsson, Erik Gustav, født 8. 8. 21 i Asminderød, bor Espergærde, Stationsvej 9.
52. Okholm, August, Arbejder, født 22. 2. 06 i Bryning, bor Nordby, Fanø.
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53. Pedersen, Carl Louis, Bankassistent, født 13. 9. 09 i Fredericia, bor Fredericia,
Tjørnevej 24.

54. Pagh, Poul, Elektriker, født 5. 5. 23 i Kolding, bor Kolding, Kraglundsgade 1.
55. Pedersen, Egon, Frisør, født 29. 5. 21 i Rostrup, bor Randers, Brestrupgade 8.
56. Petersen, Børge Venge, Isolerer, født 25. 11. 18 i Aarhus, bor Aarhus, Høgh-

Guldbergsgade 35.
57. Petersen, Fredi, født 14. 9. 18 i København, bor København, Kong Oskarsgade 1.
58. Rasmussen, Jørgen, født 2. 6. 11 i Middelfart, uden fast Bopæl.
59. Rasmussen, Svend Aage, Arbejder, født 25. 3. 17 i Mørkøv, bor Helsingør,

Stjernegade 28.
60. Rasmussen, Albert Emanuel, Cigarhandler, født 26. 4. 18 i Vivil, bor Randers,

Brødregade 13.
61. Rasmussen, Poul, Elektriker, født 10. 1. 19 i København, bor Aarhus, Frede

riksgade 21.
62. Ridung, Kurt Rostorf, Løjtnant, født 4. 4. 22 i København, bor København,

Graabynkevej 22.
63. Schou, Carl Christian, Maler, født 26. 10. 00 i København, bor København,

Saxogade 64, 2.
64. Schmidt, Fritz Ove, født 11. 6. 24 i Kristrup, Smedelærlihg, bor Vorup, Kaavej 4.
6f). Schultz, Peter, Lærer, født 22. 9. 91 i Sølvsten, bor Vejlby, Grenaavej 75.
66. Seiding, Aage Marius, Skomager, født 10. 1. 01 i Nr. Bjært, bor Haderslev,

Slotsgade 26.
67. Søgaard, Peder Jacob Hermann, stud. med., født 21. 11. 17 i Næstved, bor Kø

benhavn, Herningsgade 12.
68. Sørensen-Nielsen, Carl Evald, Skiltemaler, født 27. 11. 17 i, Horsens, bor Kol

ding, Runddelen 39.
69. Sørensen, Ejnar, Arbejdsmand, bor Aalborg, Danmarksgade 66, født 11. 1. 04

i Nørre Kongerslev.
70. Sørensen, Søren, Arbejdsmand, født 20. 12. 99 i Nørre Kongerslev, bor Aalborg,

Kajerødsgade 33.
71. Stig-Nielsen, Knud Harald, Repræsentant, født 24. 3. 17 i København, bor

København, Bobakken 15.
72. Thomassen, Friis, Salver, Murer, født 9. 5. 09 i Esbjerg, bor Esbjerg, Set.

Pouls Alle 63.
73. Varling, Viggo Charles Milton, Fotograf, født 4. 1. 11 i København, bor Kø

benhavn, Knuthenborgvej 14.
74. Werner, Oscar, født 6. 2. 13 i Handest, Murersvend, bor København, Ride

fogedvej 6, 2.
,5. Tahlmay, Jacob, Urmager, Jøde, født 21. 1. 04 i Warschau, bor København,

Carl Plougsvej 7.
76. Fosmark, Johannes Karl, Folkeskolelærer, født 8. 7. 07 i Åalhorg, bor Køben

havn, Slagelsegade 9.
77. Petersen, Kaj Vadsbach, Mekaniker, født 16. 9. 16 i Vorup, bor København,

Vigerslevvej 249.
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400.
(A. nr. 48, bilag 20.)

Cirkulæreskrivelse af 16. februar 1944 fra statsadvokaten for særlige anliggender til politi
mestrene. (Vedrørende indberetning om alle anholdelser af danske statsborgere foretaget af

tyske myndigheder).

STATSADVOKATEN
FOR SÆRLIGE ANLIGGENDER

P olitigaarden

KØbenhavn, den 16. Februar 1944.

Til Politimesteren i .

Om de Anholdelser af danske Statsborgere, der efter den 29. August 194.3
foretages af tyske Myndigheder uden Medvirken af nogen dansk Myndighed, gives
der pr. Fjernskriver Meddelelse af vedkommende Politikreds til Rigspolitichefen,
der registrerer dem og videregiver dem til mig. De talrige Henvendelser fra de
anholdtes Slægtninge eller andre paarørende om Oplysning om deres videre Skæbne,
Muligheden for snarlig Løsladelse eller Bistand til at opnaa Lempelser eller Løs
ladelse rettes eller videregives hertil og søges i videst muligt Omfang imødekommet
ved Forhandling med vedkommende tyske Myndigheder. Som Grundlag for disse
Forhandlinger har man i Øjeblikket normalt kun de Oplysninger, som findes i
Henvendelserne og de kortfattede Fjernskrivermeddelelser. Det siger sig selv. at
disse Oplysninger meget ofte er ganske ufyldestgørende som Forhandlingsgrundlag.
Dette gælder navnlig i de Tilfælde, hvor der ikke er rettet Henvendelse hertil. Ogsaa
i mange af sidstnævnte Tilfælde vil det være ønskeligt at blive i Stand til at skønne
over, om Henvendelse til de tyske Myndigheder bør forsøges for at opnaa nærmere
Undersøgelse, visse Lempelser eller Løsladelse.

Af Hensyn hertil skal jeg anmode om, at der i hvert enkelt Tilfælde snarest
muligt, efter at Meddelelse om Anholdelse i Overensstemmelse med nuværende
Praksis er givet pr. Fjernskriver hertil, hvilket stadig bør ske, maa blive indsendt
en Rapport om Anholdelsen med de fyldigst mulige Oplysninger om de nærmere
Omstændigheder ved denne og om den anholdtes Forhold. Rapporten bør indsendes
i to Eksemplarer. Foruden anholdtes Generalia bør altid hans Livsstilling oplyses,
saaledes at det fremgaar, om han er selvstændig erhvervsdrivende eller Lønarbejder,
og hvilken Betydning Anholdelsen har for hans Forhold. Ogsaa hans økonomiske
Forhold, Uddannelse og eventuelle tidligere Livsstillinger bør oplyses . Endvidere
bør der tilvejebringes Oplysning om den paagældendes personlige og familiære
Forhold, derunder eventuelle paarørendes Adresse og om den paagældendes Hel
bredstilstand (derunder Aandsevner). Fremdeles bør det oplyses, om og i bekræf
tende Fald hvorledes den paagældende er Politiet bekendt, derunder ogsaa om han
i politisk Henseende har gjort sig bemærket, ligesom Oplysninger om hans alminde
lige Omdømme kan være af Betydning.

Rapporten bør indeholde Angivelse af Tidspunktet og Stedet for Anholdelsen
samt saa vidt muligt om, hvilken tysk Myndighed der har foretaget den. Endelig
bør den indeholde alle de Oplysninger, Politiet ved Forhøring hos de stedlige tyske
Myndigheder, ved de paarørendes eller andres Forklaringer eller paa anden Maade
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har været i Stand til at tilvejebringe om Grunden til Anhold-elsen og det Forhold,
for hvilket den anholdte sigtes. .

De stedlige Politimyndigh-eder bør derhos i det Omfang, i hvilket det er
muligt, søge at følge den anholdtes Skæbne og giv-e Supplement-Meddelelse hertil
om de Oplysninger, de senere maatte komme i Besiddelse af.

Rapport i Overensstemmelse med foranstaaende bedes derhos saavidt muligt
indsendt hertil i alle de Tilfælde, i hvilke Anholdelse siden 29. August har fundet
Sted og de paagældende ikke senere er blevet løsladt.

Til Brug ved Affattelsen af de omhandlede Rapporter er der udarbejdet en
Blanket, hvoraf Eksemplarer er fremsendt fra Rigspolitichefens Udrustningsken
tor, hvor yderligere Eksemplarer vil kunne rekvireres.

Troels Hoff,
cst.
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401.

Udenrigsministeriets notits af 1. marts 1944.

Samtale med Dr. Best den 1. Marts 1944.

Benyttede Lejligheden til at spørge Dr. Best, om man paa tysk Side var kom
met videre med Sagen om Beskikkelse af danske Sagførere som Forsvarere. Dr. Best
svarede, at dette Spørgsmaal efter hans Mening var gaaet i Orden, i hvert Fald var
det hans Indtryk, at den Ordning, han selv havde tænkt sig, fungerede i Praksis.

J eg gjorde Dr. Best opmærksom paa det ønskelige i, at vi fik tilstillet en Liste
over de danske Sagfører, som de tyske Myndigheder vilde tillade at optræde i Sager
ved Krigsretterne. J eg vilde gerne kunne sende Politiet en! saadan Liste til Benyt
telse i paakommende Tilfælde.

Den 1. Marts 1944.

(sign.) Nils Svenningsen.

Tilføjet: NB! Meddelelse til Formanden for Sagførerraadet, HRSagfører Steg
lich-Petersen.

"

201
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402.

Udenrigsministeriets notits af 2. marts 1944 vedrørende samtaler den 25. januar og l. marts
1944 mellem daværende direktør Svenningsen og dr, Best angående deportationer af danske

statsborgere til Tyskland.

NOTITS

Onsdag den 1. Marts rettede jeg en Henvendelse til Dr. Best i Anledning af, at
Udenrigsministeriet underhaanden gennem Statsadvokaten for særlige Anliggender
havde bragt i Erfaring, at det tyske Politi paatænkte at foretage nye Deportationer
af danske Statsborgere til Koncentrationslejre i Tyskland. J eg spurgte Dr. Best, om
dette Forlydende havde noget paa sig og gjorde ham opmærksom paa, at sidste Gang,
vi havde hørt Rygter om Deportationer (i Januar 1944), havde det jo desværre vist
sig, at Rygterne var begrundede. Vi maatte derfor befrygte, at Rygterne ogsaa denne
Gang talte Sandhed, og det var mig derfor magtpaaliggende at rette denne Henven
delse til Dr. Best for om muligt at opnaa, at en paatænkt Deportation af et nyt Hold
danske Statsborgere blev undgaaet.

Under min Samtale med Dr. Best Tirsdag den 25. Januar angaaende de sidste
Deportationer havde jeg fremhævet, at det for os særligt odiøse ved disse Foranstalt
ninger var, at danske Statsborgere blev ført ud af Landet, hvilket var i Strid med
Folkeretten. Jeg havde uden at kunne anerkende Berettigelsen af Anvendelsen af
Koncentrationslejre spurgt Dr. Best, om han ikke kunde tænke sig at gaa ind for en
Ordning, hvorefter de Personer, som det tyske Politi mente at maatte uskadeliggøre,
i hvert Fald fik Lov at blive her i Landet. Denne Tanke var derefter paany blevet
nævnt i Udenrigsministeriets officielle Note ,til Dr, Best af 5. Februar 1944. - Jeg
spurgte nu Dr. Bast, om man paa tysk Side i Mellemtiden nærmere havde overvejet
Spørgsmaalet om at beholde de paagældende Personer i Danmark i en Lejr her, saa
ledes at de værste Følger af Anbringelsen iKoncentrationslejr, nemlig Deporteringen,
blev undgaaet.

Dr. Bast erklærede, at han ikke havde nogetsomhelst Kendskab til, at der
skulde forestaa yderligere Deportationer. Han noterede sig Spørgsmaalet og sagde,
at han straks vilde undersøge det nærmere. Med Hensyn til Indrettelse af en Lejr
her i Landet bemærkede han, at man havde drøftet dette Spørgsmaal, uden at der
dog endnu var kommet noget ud deraf. Dr. Best var under denne Samtale, langt
mere rede til at gaa ind paa Tanken om Indretteise af en Lejr her i Landet, end han
havde været under Samtalen den 25. Januar. Den Gang havde han haft alle mulige
Betænkeligheder, navnlig ud fra Synspunktet om den generalpræventive Virkning.
Nu derimod mente han, at AfskrækkeIsasmomentet egentlig ogsaa vilde gøre sig
gældende ved en Anbringelse i en Lejr her i Landet, idet Befolkningen efter hans
Mening efterhaanden var blevet klar over, at ogsaa en saadan Anbringelse kunde
blive af længere Varighed.

J eg bad indtrængende Dr. Best om at gøre sin Indflydelse gældende for at
undgaa nye Deportationer. Skulde det vise sig, at Rygterne om en umiddelbart
forestaaende Deportering bekræftede sig, maatte jeg indtrængende henstille, at
Dr. Best foranledigede, at en saadan Foranstaltning i hvert Fald blev udsat, indtil
Spørgsmaalet om Indretteise af en Lejr her i Landet maatte være blevet nærmere
undersøgt. Dr. Best lovede, at han vilde gøre, hvad han kunde i denne Retning.
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I Dag den 2. Marts Kl. ca. 11.45 telefonerede Dr. Stalmann for efter Ordre
fra Dr. Best, der var rejst til Jylland for et Par Dage, at sige, at han i Anledning
af min Henvendelse i Gaar havde undersøgt Sagen, og at det havde vist sig, at
det tyske Politi faktisk agtede Fredag den 3. ds. at deportere ca. 100 danske Stats
borgere til Koncentrationslejre i Tyskland. Et af de væsentligste Motiver til, at det
tyske Politi paatænkte at føre disse Mennesker til Tyskland, var det, at de tyske
Myndigheder her i Landet ikke disponerede over tilstrækkelig Fængselsplads. Ved
de Forhandlinger, som Dr. Best og Dr. Stalmann i Sagens Anledning havde ført

. med det tyske Politi, var det blevet opnaaet, at dette sandsynligvis vilde give Afkald
paa den planlagte Deportation, saafremt de danske Myndigheder inden Kl. 16 i Dag
kunde give hindende Tilsagn om, at man fra dansk Side straks vilde stille de for
nødne Rum til Raadighed til Anbringelse af de paagældende Personer her i Lan
det. Hr. Stalmann brugte det Udtryk, at saafremt Pladsspørgsmaalet blev ordnet,
var der begrundet Udsigt til, at Deportationen kunde undgaas. Den fornødne Plads
maatte skaffes her i København og saavidt muligt i lokal Forbindelse med de be
staaende tyske Fængselsafdelinger. Der maatte med andre Ord skaffes Plads til de
100 Mennesker i Vestre Fængsel. Det kunde ikke nytte at tilbyde den for Tiden
ubenyttede Del af Horserød-Lejren, idet disse Lokaliteter alligevel maatte inddrages
til Brug som tysk Fængsel. Det drejede sig altsaa om at skaffe ekstra Plads udover
de Fængselsrum, Tyskerne allerede disponerede over eller i anden Anledning havde
stillet Krav om at faa til Raadighed. Det kunde heller ikke nytte noget at tilbyde
Lokaliteter, der ikke var indrettet med fængselsmæssige Formaal for øje. Da jeg
eksempelvis nævnte, at man maaske kunde skaffe et Hotel, bemærkede Hr. Stal
mann, at han meget vilde fraraade et Tilbud herom, da der i saa Fald var Grund
til at tro, at hele Sagen vilde strande.

Hvad angaar Indrettelsen af en tysk Lejr her i Landet, oplyste Hr. Stalmann,
at man havde overvejet at opføre en saadan Lejr et Sted i Sønderjylland i Nær
heden af Grænsen. Herom maatte der naturligvis føres nærmere Forhandlinger.
Foreløbig drejede det sig om i det foreliggende konkrete Tilfælde at skaffe Plads til
de 100 Personer, der stod for Tur til Deportation.

Sagen blev af mig straks forelagt Departementschef Eivind Larsen, og efter
æt Departementschefen dels havde ført de nødvendige interne Forhandlinger, dels
havde haft en Konference med Chefen for det tyske Sikkerhedspoliti, Hr. Boven
siepen, kunde jeg Kl. ca. 13.30 telefonisk meddele Hr. Stalmanns Kontor, at Sagen
nu var i Orden fra dansk Side, idet vi var rede til at stille den fornødne Plads til
Baadighed i Vestre Fængsel.

Kl. 16.30 har Dr. Stalmann telefonisk meddelt, at Deportationen efter Mod
tagelsen af det danske Tilsagn om udvidet Fængselsplads er opgivet, og at de alle
rede trufne Forberedelser til Aftransporteringen af de ca. 100 Personer er annulleret.

Den 2. MaIits 1944.

Nils Svenningsen.
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403.
(A. nr. 48, bilag 21.)

Cirkulæreskrivelse af 4. marts 1944 fra statsadvokaten for særlige anliggender. (Meddelelse
om, at politikommissær Thorkild Jacobsen konstitueres som politiinspektør med virksomhed

i Jylland).

STATSADVOKATEN
FOR SÆRLIGE ANLIGGENDER

Politigaarden

København, den 4. Marts 1944.

Til samtlige Politimestre i Jylland.
Da det paa Grund af den Maade, paa hvilken det tyske Sikkerhedspoliti her

i Landet ur organiseret, har vist sig at være forbundet med Vanskelighed herfra
at faa nærmere Oplysninger om de fra tysk Side i Provinsen foretagne Anholdelser,
og da det ogsaa fra forskellige Steder har været forbundet med Vanskeligheder for
de enkelte Politimestre at" opnaa en saadan Kontakt med Ledelsen af det tyske
Sikkerhedspoliti i Jylland, at de ønskede Oplysninger alene ad den Vej kan tilveje
bringes, har Justitsministeriet den 4. Marts 1944 konstitueret Politikommissær hos
Rigspolitichefen Th. A. Jacobsen som Politiinspektør med Tjeneste under Stats
advokaten for særlige Anliggender, for at han, der vil have Kontor paa Raadhuset
i Aarhus, kan bistaa Politimestrene i Jylland med at faa Kontakt til det tyske
Sikkerhedspoliti. Politiinspektør Jacobsens Opgave vil saaledes være at søge at
opnaa personlig Kontakt med Lederne af det tyske Sikkerhedspoliti i Jylland for
i videst muligt Omfang at følge de fra tysk Side anholdte Borgeres Skæbne; og
hvor det er muligt at søge opnaaet Løsladelse, Lempelser eller Overførelse til dansk
Jurisdiktion. Hans Opgave vil i første Række være at virke til Fordel for de af
det tyske Sikkerhedspoliti anholdte Personer, men han vil ogsaa iøvrigt staa til
Raadighed som Mellemmand til det tyske Sikkerhedspoliti i det Omfang, i hvilket
det ønskes af Politimestrene og er praktisk gennemførligt. Af de skematiske Rap
porter angaaende Anholdelser, der optages i Henhold til Cirkulæreskrivelse herfra
af 16. Februar 1944, bedes fremtidig et Eksemplar tilstillet Politiinspektør Jacobsen
med de særlige Bemærkninger, hvortil det enkelte Tilfælde maatte give Anledning,
medens et Eksemplar som hidtil indsendes hertil.

Troels Hoff,
esl.
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404.

Udenrigsministeriets notits af 29. marts 1944.

NOTITS

.Under en Samtale med Dr. Best i Dag benyttede jeg Lejligheden til at komme
tilbage til Sagen om danske Sagførere som Forsvarere ved tyske Krigsretter. Nævnte
for Dr. Best, at Formanden for Sagførerraadet havde rettet Henvendelse til Uden
rigsministeriet i denne Sag, og at jeg havde gjort Formanden bekendt med de For
handlinger, der herom havde været ført med Dr. Best. Mindede ham om, at han. un
der vor sidste Samtale havde stillet i Udsigt, at vi vilde faa tilstillet en Liste over de
danske Sagførere, som de tyske Myndigheder vil admittere til Hvervet som Defen
sor. Rejste endvidere Spørgsmaalet om, paa hvilket Stadium af Sagens Behandling
Forsvarerne vilde faa Tilladelse til at træde i Virksomhed. Kunde dette først ske un
der »Hauptverhandlunge, eller var der ogsaa en Mulighed for, at det kunde ske un
der Forundersøgelsen? Fra dansk Side var vi naturligvis interesseret i, at Forsva
rerne fik Lejlighed til at optræde saa tidligt som muligt under Sagens Gang.

Dr. Best sagde, at han netop selv havde tænkt paa denne Sag og vilde lade re
ferere for sig, hvor langt den var fremskredet. Han noterede sig Sagen med Henblik
paa begge de ovenfor nævnte Spørgsmaal.

Den 29. Marts 1944.

(sign.) Nils Svenningsen.

Tilføjet: Der er fremdl. ikke Anledning til paa nærv. Tidspunkt at underrette
Formanden fol' Sagførerraadet, da der ikke foreligger noget Nyt i Sagen.
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405.

Notits af 3. april 1944 af samtale den 29. marts 1944 mellem direktør Svenningsen og dr. Best,

NOTI'l'S

Onsdag den 29. Marts havde jeg en. Samtale med Dr. Best og kom ved denne
Lejlighed ogsaa ind paa Spørgsmaalet om Bygningen af en tysk Koncentrationslejr
i Frøslev Plantage. Jeg bemærkede, at jeg var bekendt med den Samtale, som havde
fundet Sted mellem Dr, Best og Minister Mohr angaaende Spørgsmaalet om Til
bageførelse til Danmark af alle de til Tyskland deporterede danske Statsborgere.
(Under denne Samtale havde Dr. Best meddelt Minister Mohr, at han, saasnart
Lejren var færdig, vilde træffe Foranstaltninger for at faa de deporterede danske
Statsborgere ført tilbage til Danmark. Det var bedst, at der i Mellemtiden ikke blev
foretaget noget i Sagen fra dansk Side) . - Dr. Best bekræftede overfor mig, at
han, saasnart Lejren var færdig, vilde gaa ind for, at de deporterede kunde blive
ført tilbage.

I Samtalens Løb fremsatte jeg en Bemærkruing om, at det maaske kunde
være en Lettelse for de tyske Myndigheder - selvom det maatte være ganske klart,
at Lejren i et og alt var et tysk Foretagende -, dersom det danske Fængselsvæsen
paatog sig at forestaa Forplejningen af de internerede paa samme Maade, som
Tilfældet er i Horserødlejren. Dr, Best stillede sig ingenlunde afvisende overfor
denne Tanke, der tværtimod syntes at vinde hans Bifald. Han gjorde iøvrigt en Be
mærkning om, at han godt forstod, at det muligt ogsaa fra et dansk Synspunkt
kunde være en Betryggelse, at Forplejningen .blev forestaaet af det danske Fæng
selsvæsen. Han noterede sig Spørgsmaalet og sagde, at han vilde komme tilbage
til det. J eg fremhævede, at min Bemærkning herom var fremsat ganske for egen
Regning, idet jeg endnu ikke havde drøftet Spørgsmaalet med Justitsministeriet.

Den 3. April 1944.

sign. Nils Svenningsen.
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406.
•

Udtalelse af 24. april 1944 af dr. Best overfor pressens repræsentanter angående den danske

»underverden«.

Den Rigsbefuldmægtigede Dr. Best modtog den 24. April 1944 Chefredaktø
rerne for den danske Presse og fremsatte overfo-r dem Udtalelser af omtrent føl-
gende Indhold: .

»Siden jeg den 4. December 1943 overfor den danske Presse fremsatte alvor
lige Advarsler, der knyttede sig til Henrettelsen den 2. December 1943 af fem Sab0
tører, var der sket en Udvikling af Stillingen i Danmark, der gav Haab om en
Stabilisering af Orden o-g Sikkerhed i Landet; særlig var der en stadig Nedgang i
Sabotagerne o-verfor Produktionsvirksomheden o-g andre erhvervsmæssige Værdier
- aabenbart under Indflydelse af den offentlige Mening, der ikke ønsker Volds
handlinger og Ødelæggelser.

At den hemningsløse Underverden, der ikke længere ho-ldes i Tømme af de
danske Sikkerhedsorganer. samtidig foranstaltede Blodorgier af Mord paa Danske,
har vi Tyske iagttaget med Beklagelse og haabet, at den offentlige Mening omsider
ogsaa vhlde reagere derimod og tvinge de nølende Sikkerhedsorganer til Opfyldelse
af deres Pligt. Men naar Underverdenens Elementer nu - enten paa udenlandsk
Ordre eller af politisk Spekulatio-n - i de sidste Dage paany er begyndt at angribe
tyske Interesser, skal de og den danske Offentlighed vide, at heroverfor bliver der
reageret hurtigt og skarpt fra tysk Side.

Det er her ogsaa fremdeles Hensigten fra tysk Side 81t lade den samlede Be
følkning lide mindst muligt for de underjordiske Elementers Forbrydelser. Gidsler,
som Garanti for, at der ikke sker yderligere Forbrydelser, tages ikke ud af Befolk
ningen, men ud af de forbryderiske Kredse selv. Den tyske udøvende Magt har arre
steret et stort Antal Elementer fra de underjordiske Kredse, der venter paa deres
Dom. Over 100 Sabotører og Voldsforbrydere har Dødsdomme i Vente.

Da der fra tysk Side ikke tilstræbes Hævn ved at udøse Blod, har man ven
tet længe med Do-mfældelsen for at kunne tage Hensyn til Situationens Udvikling.
Det har ligget, og det ligger i de underjordiske Elementers egen Haand, hvad der
sker med deres fangne Kammerater. Er Stillingen i Landet rolig, saaledes som saa
vel den danske Befolkning som Besættelsesmagten ønsker det, har man fra tysk
Side ingen Interesse i Dødsdomme og Henrettelser. Holder derimod de forbryderiske
Kredse, der trækker i Traadene for de underjordiske Aktioner, det for rigtigt atter
og atter at ophidse deres Redskaber til Angreb paa tyske Interesser, saa holder man
det paa tysk Side for rigtigt overfor disse Redskaber, gennem deres fangne Forgæn
geres Skæbne, at demonstrere, hvad de selv har at vente ved en Fortsættelse af deres
Virksomhed. Naar en Person, der tilhører Værnemagten, overfaldes og saares, saa
ledes som det skete fo-r faa Dage siden, maa der gives Krigens haarde Ret fri Bane
overfor en fangen Voldsforhryder, der under andre Forudsætninger maaske var
blevet benaadet. Naar fremdeles den tyske Krigsførelses Interesser angribes ved
Sabotage, vil det fremtidig være umuligt at udvise Naade overfor fangne Sabotører,
dør efter Loven har forbrudt deres Liv.

Man beklager fra tysk Side, hvis den almindelige Befolkning maa lide under,
naar der maa træffes andre Foranstaltninger for at vanskeliggøre de underjordiske
Elementer at fortsætte deres Forbrydelser. Men ogsaa Befolkningen maa have en
Interesse i, at enhver Slagkraft omsider berøves Underverdenen. At den hidtidige
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Kulturby København i dette Øjeblik. overfor hele Verden staar som et europæisk
Chicago, er bestemt ikke i det danske Folks og den danske Stats Interesse. De poli

"tiske Illusioner, paa Grundlag af hvilke bestemte Kredse hidtil maaske ikke ugerne
har set de underjordiske Kredse slippe løs, er for en Del allerede bristet og vil inden
for en overskuelig Tid definitivt være forsvundne. Det vil da blive en frygtelig Op
vaagnen for hele Danmark, naar man skal opstille Regnskabet over de meningsløst
ødelagte nationale Værdier og de meningsløst myrdede Landsmænd, og naar man
tænker paa Fremtiden. Thi hvilken Fremtid kan der tiJstaas et Land, der i en saa
afgørende Tid udelukkende lader sig repræsentere ved en Underverden, som virker
med Bomber 'Og Revolvere? Maa ikke nødvendigvi alle Personer og Institutioner,
som har været passive Tilskuere til Ødelæggelsen af erhvervsmæssige Værdier og
til Mord og Rov, betragtes som uegnede og uværdige til fremtidig at lede dette Folk,
der i Sandhed har fortjent en bedre Ledelse?

Man skal ingenlunde tro, at paa den ene Side det danske Folk, paa den anden
Side det tyske Rige vil glemme, hvad der i disse Dage udspiller sig her i Landet. Jeg
slipper ikke det Haab, at det danske Folks sunde Realisme endnu vil kunne vinde
Overhaand og rettidigt ved egen Kraft stabilisere Forholdene til Gavn nu og i Frem
tiden for Danmark. Men indtil da vil ethvert Forsøg paa at angribe tyske Interesser
og styrte Landet ud i Kaos fra tysk Side blive slaaet ned med haarde Forholdsregler.e
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407.

Udenrigsministeriets notits af 9. juni 1944.

NOTITS

Under en Samtale den 7. d. M. med Chefen for det herværende tyske Politi,
Obergruppenfiihrer Pancke, har jeg drøftet Spørgsmaalet om danske Forsvarere for
danske Statsborgere, der staar anklaget for SS- und Polizeigericht. Hr. Pancke ud
talte, at han i Princippet var indforstaaet med, at danske Sagførere fik Adgang til at
føre Forsvaret fOT SS- und Polizeigericht. Der kunde dog være Sager - bl. a. større
Spionagesager - hvor der af Hensyn til Bevarelsen af Statshemmeligheder ikke
kunde gives Adgang for en dansk Sagfører til at overtage Forsvaret. I disse Tilfælde
vilde der blive beskikket en tysk Forsvarer.

Af praktiske Grunde kunde der ikke gives enhver dansk Sagfører Adgang til
at møde som Forsvarer, idet det var nødvendigt, at det tyske Politi havde haft Ad
gang til nærmere at undersøge de paagældende Sagføreres Forhold. Man maatte
være sikker paa, at det var Folk, der indtog en korrekt Holdning, og om hvem man
vidste, at de ikke vilde misbruge Oplysninger, de maatte modtage under Retssagerne.
Hr. Pancke foreslog derfor, at man tilstillede ham en Liste over 10-12 Sagførere,
hvis Forhold man fra tysk Side derefter vilde undersøge og meddele os, om de var
acceptable. Disse kunde efter foretaget Undersøgelse faa Tilladelse tH at møde som
Forsvarer.

Jeg anførte, at det var vanskeligt at udvælge 10-12 Sagførere, idet man da
nemt vilde kunne sige, æt de hørte til ØD. særlig Kategori og kom i et vist Modsæt
ningsforhold til andre Sagførere. Hr. Panckø fastholdt imidlertid, at det var nød
vendigt at have en bestemt Gruppe af Sagførere, til hvilken man kunde holde sig.
Man vilde ikke kunne udsætte Behandlingen af Retssager, indtil man nærmere havde
undersøgt den enkelte Sagførers Forhold.

Obergruppenfiihrer Pancke venter Besked fra os med Forslag til en Liste
over saadanne Sagførere, som kan overtage Forsvaret, Han var ganske enig i, at det
ikke kunde nytte noget æt tage Personer, der tilhørte yderliggaaende Partier, og han
fremhævede, at han selv havde den største Interesse i, at man fik Tillid til, at Be
handlingen af Sagerne for SS- und Polizeigericht foregik paa behørig Maade.

Den 9. Juni 1944.

F. Hvass.

John Knox.

Kopi sendt Ktr.chef Herfelt 10. Juni 1944. Sv.

Nævnt paa Dep.chefmøde 13. J.unri 1944. Sv.

202
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408.

Udenrigsministeriets notits af 14. Juni 1944.

NOTITS

Under den i Referatet af 9. d. :M. omhandlede Samtale af 7. d. M. med Ober
gruppenfiihrer Dr, Pancke angaaende Spørgsmaalet om danske Sagførere som For
svarere for Anklagede for SS- und Polizeigericht kom vi ogsaa ind paa Spørgsmaa
let 'om, hvorledes vi bedst kunde holde os underrettet om, hvilke Sager der kom til
Behandling for Retten, saaledes at der i rette Tid kunde træffes Foranstaltninger
til Beskikkelse af en dansk Forsvarer. Hr. Pancke oplyste, at Statsadvokat Hoff, saa
vidt han vidste, hver Uge talte med Dommeren, Dr. Kaminsky, og æt det formentlig
var det mest praktiske, at han ved disse Lejligheder erkundigede sig om, hvilke Sa
ger der i den nærmest følgende Tid vilde komme til Behandling for Retten.

I Statsadvokat Hoffs Fraværelse paa Grund af Sygdom har jeg for et Par
Dage siden drøftet dette Spørgsmaal med Politiadvokat Bjerregaard, der vilde drage
Omsorg for, at man med Henblik paa Spørgsmaalet om Beskikkelse i de enkelte Sa
ger af dansk Forsvarer holder sig i Kontakt med SS- und Polizeigericht.

I hver Sag, hvor der ønskes en dansk Forsvarer beskikket, skulde Udenrigsmi
nisteriet eller Politimyndighederne skrive til Obergruppenfuhrer Pancke som
Gerichtsherr.

Direktøren har den 10. d. M. sendt Kontorchef Herfelt en Genpart af Referatet
af 9. d. M., for at Justitsministeriet med Sagførerraadet kunde drøfte Spørgsmaalet
om at give Obergruppenfiihrer Pancke en Liste paa 10-12 danske Sagførere, der
matte kunne overtage Forsvaret for SS- und Polizeigericht. Departementschef Eivind
I.arsen meddelte mig i Gaar, da jeg tilfældigt traf ham, at Sagførerraadet skulde være
indstillet paa snarest at fremkomme med. en saadan Liste.

Den 14. Juni 1944.

F. Hvass,

John Knox.
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409.

Udenrigsministeriets skrivelse af 29. juli 1944 til dr, Best vedrørende hjemførelse af depor
terede danske statsborgere fra Tyskland.

UDE NRI GSMINI STERIE T

Den 29. juli 1944.

Seiner Exzellenz Herr-n Dr. Werner Best,
Bevo~lmiichtigtem des deutschen Reiches in Diinemark, Dagmarhus.

Exzellenz.

Nachdem das Internierungslager Frøslev nunmehr soweit fertiggestellt wor
den ist, dass fUr die nåchsts Zukunft die Uberfiihrung von Inhaftierten aus dem
Lager Horserød in das neue Lager vorgesehen ist, mochte ich mir erlanben auf die
seinerzeit zwischen uns besprochene Frage der Zuriickfiihrung der in verschiedenen
Etapen nach Deutschland deportierten dånisehen Staatsangeh6rigen zuriickzukom
men. Es handelJt sich hierbel um solche Personen, deren Deportation kraft einer
administrativen Entscheidung erfolgt ist. Dies war der Fall bei den etwa 150 Kom
munisten, die Anfangs Oktober 1943 nach Stutthof iiberfiihrt wurden, sowie bei
den 31, 60 und 77 dånisehen StaaJtsangeh6rigen, die bzw. am 23. November 1943,
19. Dezember 1943 und 21. Januar 1944 nach Deutschland deportiert wurden.

Wie seinerzeit vom AussenmiDJisterium hervorgehoben, erregten die Depor
tationen in den weitesten Kreisen in Dånemark das gr6sste Aufsehen und bewirkten
weit iiber den Kreis der Angeh6rigen der Deportiørten hinaus die tiefste Besorgnis.
Nicht nul' seitens der Angeh6rigen der Deportierten, sondern auch saltens ver
schiedener einflussreicher Kreise des 6ffentlichen Lebens im Dånemark. hat man
sich dauernd fiir die Frage der Repatriiirung der Deportierten lebhaft interessiert,
und es hat nicht an Anregungen an das Aussenministerium, sich fiir diese Sache
einzusetzen, gefehlt.

Das Aussenministerium ist in der gliicklichen Lage gewesen, die verschis
denen privaten und offiziellen Antragsteller beruhigen zu konnen, indem man
ihnen von hier aus er6ffnen konnte, dass das neuø Lager Frøslev errichtet wurde,
teils um weitere Depo-rtationen nach Deutschland zu vermeiden, teils um die Zuriick
fiihrung der bereits deportierten Dånen nach Dånemark zu erm6glichen.

Wie erinnerlich unterhielten wir uns am 1. Mårz ds. J s. iiber diese Ange
legenhelt. Aniass zu diesel' Besprechung gaben die rechtzeitig zur Kenritnis des
Aussenministeriums gelangten Vernehmen, dass weitere Deportationen bevorstiim1en.
Dank Ihrer verståndnisvollen Intervention gelang es, die - w.ie es sich herausstellte
- tatsåchlig fiir den 3. Marz vorgesehene Deportation von etwa 100 dånisehen
Staætsangehorigen unter der Bedingung zu vermeiden, dass dånischerseits zunåchst
der erforderliche Gefångnisraum fiir die ei'nstweilige Unterbringung diesel' Per
sonen zur Verfiigung gestellt wiirde, und zweitens, dass die friiher von dåniseher
Seite angeregte Frage del' Errichtung eines Lagers in Dånemark nunmehr schleu
nigst verwirklicht wiirde.

Als wir uns am 9. Marz wieder iiber diese Sache unterhielten, hei welcher
Gelegenheit die prinzipiellen Fragen beziiglich der Errichtung des Lagers geklårt
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wurden, nahmen wir 'a ls Ansgangspunkt ftir die Dimensionlerung des Lagers die
Anzahl von Dånen, die sich zu der Zeit in deutschen Konzentrationslagern befanden,
nåmlich- im ganzen etwa 320.

Nachdem die fiir den 3. Mårz geplante Deportation durch Ihr Eingreifen
verhindert worden war, fanden weitere Deportationen von Personengruppen bis
Ende Juni nicht statt. Am 28. Juni wurden dann 15 Personen (davon vermutlich
3 deutsche Reichsangehdrige) und am 2. Juli 17 Personen. (davon vermutlich 1
deutscher Reichsangehoriger) nach Deutschland iiberfiihrt. Dariiber hinaus sollen
in Einzelfållen 3 Personen (das Ehepaar Døssing und Herr Kastoft) in ein deutsches
Lager oder Gefångnis iiberfiihrt worden sein, wo sie »zur Disposition- der hiesigen
deutschen Bahorden gehalten werden sollen. Irisgesamt sind hiernach zur Zeit,
soweit den dånisehen BehOrden bekannt, rund 350 Personen dåniseher Staatsange
horigkeit in deutschen Konzentrationslagern bezw. Gefångnissen auf Grund admi
nistrativer Entscheidung untergebracht.

Wie gesagt ist die ZuriickfUhrung dieser Dånen nach Dånemark eine Sache,
der hier im Lande die allergrosste Bedeutung beigemessen wird. Ich will Sie mit
einer Wiederholung der dånisoham prinzipiellen Betrachtungen nicht ermiiden, son
døm mich darauf beschrånken zu sagen, dass nicht nur von einem juristischen und
von einem menschlichen Standpunkt aus gesehen, sondern auch von einem politi
schen, scheint mir alles daftir zu sprechen, dass die baldmdglichste Zuriichfiihrung
der erwåhntøn dånisehen Staatsangehorigen nach Dånemark im hoclisten Grade
erwiinscht und zweckmåssig wåre,

lch habe mir erlaubt lhnen diesen etwas ausfiihrlichen Brief zu schreiben,
nicht weil ich befUrchte, dass Sie Ihrø Einsrtellung zum vorliegenden Problem
sollten geåndert haben, sondern um Ihnen zu eroffnen, wie sehr es uns auf dåni
scher Seite daran gelegen is t, dass nunmehr, nachdem die Voraussetzung fiir die
ZuriickfUhrung geschaffen ist, diese Losung durchgefiihrt wird.

Fiir den Fall, dass das Lager Frøslev noch nicht fiir die Unterbringung sowohl
der lnhaftierten aus dem Lager Horserød als auch der nach Deutschland depor
tierten Personen gross genug sein soUte, verzichten natiirlich die dånisehen Be
horden gern so lange auf die Ueberlassung des Lagers Horserød, bis das Lager
Frøslev in .gentlgender Ausdehnung wird fertiggestellt sein kdnnen.

Mit dem Ausdruck meiner vorziiglichsten Hochachtung

lhr sehr ergebener

sign. Nils Svenningsen.
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409a.

Oversættelse.

UDENRIGSMINISTERIET

Den 29. Juli 1944.

Til Hans Excellence Herr t». Werner Best,
Befuldmægtiget for det tyske Rige i Danmark, Dagmarhus.

Deres Excellence.

Efter at Iruierneringslejren i Frøslev nu er blevet bygget færdig saa vidt, at
det er blevet bestemt, at Overførelsen af Arrestanter fra Lejren i Horserød til den
nye Lejr kan ske i den nærmeste Tid, vilde jeg gerne tillade mig at vende tilbage
til det i sin Tid mellem os diskuterede Spørgsmaal om Tilbageflytningen af de i for
skellige Etaper til Tyskland deporterede danske Statsborgere. Det drejer sig her
om saadanne Personer, hvis Deportation har fundet Sted i Kraft af en administra
tiv Beslutning. Dette var Tilfældet med de ca. 150 Kommunister, som i Begyndel
sen af Oktober 1943 blev overført til Stutthof, samt med de 31, 60 og 77 danske
Statsborgere, der henholdsvis den 23. Nov. 1943, den 19. December 1943 og den
21. Januar 1944 blev deporteret til Tyskland.

Som det il siru Tid blev fremhævet af Udenrigsministeriet, vakte Deporta
tionen i de videste Kredse i Danmark den største Opsigt og fremkaldte langt ud over
den Kreds, der bestod af de deporteredes Paarørende, den dybeste Bekymring. Ikke
blot de deporteredes Paarørende, men ogsaa forskellige indflydelsesrige Kredse
indenfor det offentlige Liv i Danmark har til Stadighed interesseret sig stærkt for
Spørgsmaalet om de døponteredes Hjemvenden til Fædrelandet, og det har ikke
skortet paa Henvendelser til Udenrigsministeriet om at gøre noget fol' denne Sag.

Udenrigsministeriet har været i den heldige Situation at kunne berolige de
forskellige private og officielle Ansøgere, idet man fra Ministeriets Side kunde gøre
dem bekendt med, at den nye Lejr i Frøslev blev oprettet, dels for at undgaa yder
ligere Deportationer til Tyskland, dels, for at muliggøre, at de allerede deporterede
Danske kunde føres tiilbage til Danmark.

Som De vil huske, talte vi d. 1. Marts d. A. om denne Sag. Anledning til
denne Konference gav de Forlydender, som i rette Tid var kommet til Udenrigs
ministeriets Kundskab, om at der forestod yderligere Deportationer. Takket være
Deres forstaaende Intervention lykkedes det at undgaa Deportationen af ca. 100
danske Statsborgere, hvilken Deportation - som det viste sig - faktisk var bestemt
til den 3. Marts, paa den Betingelse, at doer for det første fra dansk Side blev stillet
det nødvendige Fængselsrum til Disposition for den. foreløbige Anbringelse af disse
Personer, og for det andet, at det fra dansk Side tidligere rejste Spørgsmaal om
Oprettelse af en Lejr i Danmark nu saa hurtigt som muligt blev realiseret.

Da vi den 9. Marts igen talte sammen om denne Sag, ved hvilken Lejlighed de
principielle Spørgsmaal angaaende Oprettelsen af Lejren blev klarlagt, tog vi som
Udgangspunkt faor Dimensioneringen af Lejren Antallet af de Danskere, der paa
den Tid befandt sig i tyske Koncentrationslejre, nemlig i alt ca. 320.
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Efter at den! til den 3. Marts paatænkte Deportation ved Deres Indgriben
var blevet forhindret, fandt der indtil Slutningen af Juni ingen yderligere Depor
tationer af Persongrupper Sted. Den 28. Juni blev saa 15 Personer (deraf forment
lig 3 tyske Rigsborgere) og den 2. Juli 17 Personer (deraf formentlig 1 tysk Rigs
borger) overført til Tyskland. Yderligere skal i enkelte Tilfælde 3 Personer (Ægte
parret Døssing og Herr Kastoft) være blevet flyttet til en tysk Lejr eller et Fængsel,
hvor de skal holdes »til Disposition« for de herværende tyske Myndigheder. lait
er herefter for Tiden, saavidt det er de danske Myndigheder bekendt, ca. 350 Per
soner med dansk Indfødsret anbragt i tyske Koncentrationslejre eller Fængsler
paa Basis af administrativ Beslutning.

Som sagt er Tilbageførelsen af disse Danske til Danmark en Sag, som man
her i Landet tillægger den allerstørste Betydning. J eg vil ikke trætte Dem med at
gentage de danske principielle Betragtninger, men nøjes med at sige, at ikke blot
set fra et juridisk og fra et menneskeligt Standpunkt, men ogsaa fra et politisk,
forekommer alt mig at tale for, at den snarest mulige Tilbageførelse af de omtalte
danske Statsborgere til Danmark i højeste Grad vilde være ønskelig og heldig.

Jeg har tilladt mig at skrive dette noget udførlige Brev til Dem, ikke fordi
jeg frygter for, at De skulde have forandret Deres Indstilling til det foreliggende
Problem, men for alt lade Dem vide, hvor magtpaaliggende det er for os paa dansk
Side, at denne Løsning nu, da der er skabt Forudsætning for Tilbageførelsen, ogsaa
hliver gennemført.

For det Tilfælde, at Lejren i Frøslev endnu ikke skulde være stor nok til at
rumme baade Arrestanterne fra Lejren i Horserød og de til Tyskland deporterede
Personer, giver de danske Myndigheder selvfølgelig gerne saa længe Afkald paa
at faa Horserødlejren overladt, indtil Lejren i Frøslev vil kunne være færdigind
rettet i tilstrækkelig Udstrækning.

Med Udtryk for min udmærkede Højagtelse

Deres meget ærbødige

(sign.) Nils Svenningsen.
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410.

Udenrigsministeriets dementi af 12. august 1944 - på grundlag af tyske oplysninger - af
meddelelse i den svenske radio om henrettelse af 11 gidsler.

Den svenske Radio meddelte i en af sine Aftenudsendelser i Gaar Fredag, at
11 Danske, der var taget som Gidsler, var blevet henrettet i Dagmarhus' Kælder
i København som Repressalie for de sidste Mord paa Medlemmer af den tyske
Værnemagt, henholdsvis det tyske Politi.

Efter hvad det danske Udenrigsministerium erfarer ved Forespørgsel paa
autoriseret tysk Sted, savner denne Meddelelse overhovedet ethvert Grundlag.

Det er iøvrigt, blev det yderligere erklæret, aldrig i Danmark sket, at der er
blevet taget eller henrettet Gidsler.
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411.

Meddelelse af 15. august 1944 om drab af 11 danskere under fangetransport.

Pressekontoret hos den højere SS og Politifører i Danmark meddeler :
Den 9. August 1944 skulde et Antal Personer, der var arresteret paa Grund

af Voldsforbrydelser, efter Afslutning af den politimæssige Undersøgelse transpor
teres fra København (Vestre Fængsel) til en Koncentrationslejr i Tyskland. Det
drejede sig om følgende:

Jens Jacob Wolf Martens, født den 2.-1.-1920 i København,
Aksel Jensen, født den 13.-2.-1919 i Fredericia, .
Gunnwr Mogens Dahl, født den 7.-5.-1917 i Nykøbing F.,
Viktor Bering Mehl, født den 6.-2. 1911 i Raarup,
Erik Nyenw.nn, født den 6.-4.-1922 i 0stermarie,
Karl Helmuth Preben Berg-Sørensen, født den 5.-12.-1917 i Hillerød,
Knud Erik Henning Gyldholm, født den 9.-7.-1914 i København,
Peer Sonne, født den 10.-4.-1921 i Farsø,
Kai Holger Schiøth, født den 12.-3.-1921 i København,
Preben Hagelin, født den 15.-11.-1922 i København,
Edvard Frederik Sommer, født den 12.-12.-1922 i Lyngby.

Transporten foregik i en Lastbil. Paa Landevejen kort efter Roskilde forsøgte
Fangerne med Magt at befri sig. Det ledsagende Mandskab maatte derfor gøre Brug
af sine Skydevaaben. og derved blev Fangerne skudt, dels medens de ydede Mod
stand, dels under Flugt.
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412.

Udenrigsministeriets skrivelse af 16. september 1944 til dr, Rest I anledning af de den 14. og 15.
september 1944 stedfundne deportationer fra Frøslevlejren.

UDENRIGSMINISTERIET

Kopenhagen, den 16. September 1944.

Seiner Exzellenz Herrn Dr. Werner Rest,
Bevollmiichtigtem des deutschen Reiches in Diinemark, Daqmarhue.

Exzellenz.

Die in der Nacht vom 14. zum 15. September 1944 stattgefundene Deporta
tion von etwa 200 Ha:Øt1i1ngen aus dem Lager Frøslev nach Deutscland hat in den
weitesten Kreisen im ganzen Lande Emporung und Besorgnis hervorgerufen und
zu Arbeitsniederlegungem gefiihrt, Das Lager Frøslev wurdø ja auf Anregung von
dåniseher Seite gerade zu dem Zweck errichtet, weitere Deportationen zu vermeiden,
bezw. die bereits stattgefundenen ruckgångig zu machen. Dies war, wie Ihnen seiner
zeit eroffnet, fur die dånische Zentralverwaltung eine entscheidende Voraussetzung
fUr ihre Mitwirkung an die Errichtung des Lagers. Anlass zu der damaligen Erorte
rung der Frage des Lagerbaus gab, wie erinnerl:i'ch, die fiir Anfang Mårz 1944
geplante Deportation von øtwa 100 Personen, eine vorgesehene Massnahme, die
dank Ihrer Intervention deshalh unterbleiben konnte, weil sofort dem Gedanken
wegen Einrichtung eines Lagers auf dånisehen Boden nåher getreten werden konnte.
lhre Anerkennung der erwåhnten Voraussetzung haben Sie somit gerade im Zuge
unserer Abmachungen durch Tat besiegelt. Und in der seitdem verstrichenen Zeit
ist dieser Voraussetzung deutscherseits Rechnung getragen worden, indem bis zum
14. September 1944 keine weiteren eigentlichen Deportationen zur AusfUhrung
gelarigten.

Die dureh die obengenannte Deportation von etwa 200 Personen. aus dem
Lager Frøslev erfolgte Abweiehung der Anfanrg Marz zwischen uns festgelegten
Linie hat die dåniscen Zentralverwaltung, die unter Ubørwindung der grossten
Sehwierigkeiten die rechtzeitige Erriehtung des Lagers ermoglicht hat, in eine
schwierige und fur sie auch peinliche Lage versetat. Die getroffene Massnahme ist
geeignet, die ArbeiJt der danisehen Behorden in den sich aus der Besetzung ergeben
den Angelegenheiten und diesbeziigliehe Abmaehungen zu erschweren.

In der diesseitigen Note vom 20. Dezember 1943 habe ieh mir erlaubt, Ihnen
die dånisehen Gesiehtspunkte hinsiehtlieh der - nach daniseher Auffassung velker
reehtswidrigen - Deportationen auseinanderzusetzen, indem besonders hervorge
hoben wurde, dass es ein fundamentaler Grunsatz des dånisehen Reehts ist, dass
jeder dåniseher Staatsangehoriger zu jeder Zeit und unter allen Umstånden ein
unbedingtes Recht hat, sieh auf dåniseham Boden aufzuhalten. Das Reeht zum
Aufenthalt im Lande iSrnach dåniseher Auffassung ein wesentlieher Teil des Staats
biirgerrechts. Dieser im Rechtsbewusstsein des danisehen Volkes tief verankerte
Grundsatz ist dureh die jiingste Deportation von etwa 200 Personen wieder verletzt
worden.
203
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Im Namen der dånisehen Zentralverwaltung bestatte ich mir unter Hinweis
auf Vorstehendes gegen die erfolgte Deportation von etwa 200 dånisehen Staatsange
horigen nach Deutschland Einspruch zu erheben und Sie zu bitten, die Riickfiihrung
der Betreffenden nach Dånemark verasilassen zu wollen.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hoch
achtung,

Der Direktor des Aussenministeriums.

sign. Nils Svenningsen.
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412a.

Oversættelse.

UDENRIGSMINISTERIET

København, den 16. September 1944.

Til Hans Excellence He1'r Dr. Werner Best,
Befuldmægtiget f01' det Tyske Rige i Danmark, Dagmarhus, V.

Deres Excellence.

Den i Løbet af Natten fra den 14. til den 15. September 1944 stedfundne De
portation af ca. 200 Fanger fra Lejren i Frøslev til Tyskland har i de videste Kredse
i hele Landet vakt Harme og Bekymring og har ført til Arbejdsnedlæggelser. Lejren
i Frøslev blev jo efter Initiativ fra dansk Side netop oprettet i det Øjemed at undgaa
yderligere Deportationer og redressere de allerede stedfundne. Dette var, som i sin
Tid meddelt Dem, for den danske Centralforvaltning en afgørende Forudsætning for
dens Medvirken til Oprettelsen af Lejren. Anledning til den da stedfundne Diskus
sion af Spørgsmaalet om Bygningen af Lejren gav, som De vil mindes, den til Be
gyndelsen af Marts 1944 paatænkte Deportation af ca. 100 Personer, en Forholds
regel, der allerede var besluttet, men som det takket være Deres Intervention lykke
des at undgaa, fordi man straks gik ind paa Tanken om at oprette en Lejr paa
dansk Grund. Deres Anerkendelse af den omtalte Forudsætning har De saaledes
netop som et Led i vore Aftaler beseglet i Gerning. Og i den siden da forløbne Tid
har man fra tysk Side respekteret denne Forudsætning, idet der indtil den 14.
September 1944 ikke har fundet nogen yderligere egentlige Deportationer Sted.

Den! ved den ovennævDJte Deportation af ca. 200 Personer fra Lejren i Frøslev
skete Afvigelse fra den i Begyndelsen af Marts mellem os fastsatte Linje har bragt
den danske CentralforvaItning, som under Overvindelse af de største Vanskelig
heder har gjort det muligt i rette Tid at oprette Lejren, i en vanskelig og for den
ogsaa pinlig Situation. Det foretagne Skridt er egnet til at vanskeliggøre de danske
Myndigheders Arbejde i de Sager, der er en Følge af Besættelsen. og ogsaa vanske
liggøre Aftaler i den Henseende.

I min Note 'af 20. December 1943 har jeg tilladt mig' overfor Dem at gøre
Rede for de danske Synspunkter med Hensyn til de efter dansk Opfattelse folke
retsstridige Deportationer, idet det navnlig blev fremhævet, at det er en fundamen
tal Grundsætning i dansk Ret, at enhver dansk Statsborger til enhver Tid og under
alle Omstændigheder har en ubetinget Ret til at opholde sig paa dansk Grund. Ret
ten til at opholde sig i Lamdet er efter dansk Opfattelse en væsentlig Del af Stats
borgerretten. Denne Grundsætning, der bunder dybt i det danske Folks Retsbevidst
hed, er ved den sidste Deportation af ca. 200 Personer atter blevet krænket.

Paa den danske Centralforvaltruings Vegne tillader jeg mig under Henvis
ning til det foranstaaende at nedlægge Protest mod den stedfundne Deportation af
ca. 200 danske Statsborgere til Tyskland og at anmode Dem om at foranledige, at
de paagældende føres tilbage til Danmark.

Modtag, Deres Excellence, Udtrykket for min udmærkede Højagtelse.

Direktøren for Udenrigsministeriet

(sign.) Nils Svenningsen.



1620

413.

Udenrigsministeriets skrivelse af 6. november 1944 til dr, Best i anledning af de i oktober og
november stedfundne deportationer.

UD ENRI GSMINISTERIET

Kopenhagen, den 6. November 1944.

Seiner Exzellenz Herrn Dr. Werner Besi,
Bevollmiichtigtem des Deuischen. Reiches in Diinemark, Dagmarhus.

Exzellenz. .
Mit Besorgnis und Kummer haben die dånisehen Behdrden feststellen mus

sen, dass in den letsten W ochen die Falle der Deportationen aus Dånemark nach
Deutschland sich immer mehren. Ausser den Polizeibeamten und den Grenzgen
darmen sind seit Mitte September, nachdem was hier bekannt geworden ist, 508
dånische Staatsangehorige deportiørt worden und zwar 255 politische Gefangene
(am 5. Oktober: 60, am 20. Oktober: 195) und 253 sogenannte asoziale Elemente
und Berufsverbrecher.

Obwohl ich schon mehrmals Anlass und Gelegenheit gehabt habe, Ihnen
schriftlich und miindlich die rechtlichen und politischen Gesichtspunkte auseim
anderzusetzen, die dånischerseits beziiglich der Deportationen angelegt werden,
mochte ich [edoch nicht verfehlen, indem ich jetzt auch gegen die obenerwåhnten
neuen Falle Einspruch erhebe, Ihnen zusammenfassend folgendes vorzubringen:

Diese Deportationen sind nach dåniseher Auffassung volkerrechtswidrig,
Ohne auf die diesbezilglichen Betrachtungen n åher einzugehen, mochte ich hier
hloss auf die Ilaager Landkriegsordnung hinweisen. Diese Ordnung, welcher auch
von Deutschland beigetreten worden ist, und die ja wåhrend der Besetzung Dåne
marks seitens der Besetzungshehorden geltend gemacht worden ist, enthålt in Ar
tikel 43 eine Vorschrift, wonach das im besetzten Lande geltande Recht, »soweit
kein zwingendes Hindernis besteht«, beachtet werden soll, Also hat die Besetzungs
macht die Pflicht, das dånische Recht in allen Fallen zu respektieren, irr1 denen dies
nicht ganz unmoglich ist. Im ganzen dånisehen Recht gibt es aber keinen Grund
satz festeren Charakters als denjenigen, dass jeder dåniseher Staatsangehoriger zu
jeder Zeit ein unbedingtes Recht dazu hat, sich in Dånemark aufzuhalten. Ange
sichts der Art del" Besetzung muss die Haager Landkriegsordnung ais Minimum
angesehen werden fur die Rechte, die Dånemark zustehen, und es kann nicht aner
kannt werden, dass ein zwirigendes Hindernis fur die Beachtung des srwåhnten
fundamentalen. Grundsatzes vorliegt.

Hinzu kommt, dass die fortgesetzten Deportationen im Widerspruch zu un
seren Abmachungen vom Anfang Mårz 1944 stehen, wonach solche Deportationen
aufhoren sollten, nachdem es beschlossen worden war, das Lager Frøslev in Dåne
mark zu errichten, Die Enttiiuschung, die wir auf dåniseher Seite in Bezug auf die
Stichhaltigkeit diesel" Abmachungen haben erleben miissen, war sehr tief und ist
mit ganz besonderer Wucht in den Fallen zum Ausdruck gekommen, in denen die
Deportationen summarisch ohne vorhergehende Untersuchung der Einzelfiille statt
gefunden haben. Sei es in diesel" Verbindung erinnert, dass die Polizeiaktion vom
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19. September sich global - ohne Andeutung von individueller Priifung - gegen
die zufalligerweise um 11 Uhr vormittags diensttuende Morgenschicht richtete.
Wårø die Aktion 12 Stunden spater erfolgt, hatte man natiirlich auch 2000 Mann
festnehmen konnen, aber es wåren 2000 andøre gewordenl Grossera Willkiirlichkeit
bei Bewerkstelligung eiJruer in das Schicksal von Tausenden von Menschen so tief
eingegreifenden Massnahme kano man sich kaum vorstellen.

Zu den rechtlichen Betrachtungen kommen noch die Gesichtspunkte der poli
tischen Riickwirkungen der Deportationen. Jedes Mal , wo eine solche Deportation
von dånisehen Statsangehorigen nach Deutschland bewerkstelligt wird, geht iiber
das ganze Land eine Welle von Entriistung, die immer tiefer geht. Die deutschen
Polizeihehdrden rufen durch diese Massnahmen, die als schwørste Krankung des
dånisehen RechtsgefUhIs empfunden werden, in der Bevolkerung eine Stimmung
gegen Deutschland hervor, deren Beseitigung wahrscheinlich Generationen in An
spruch nehmen wird.

Sie, Hen Reichsbevollmåclrtigter, haben in Ihren Gespråchen mit mir Ver
ståndnis fiir die Schwierigkeiten des besetsten Landes gezeigt. Ein solches Verstand
nis ist auch in Ihrer Verfasserschaft zum Ausdruck gekommen. Ich denke an die
Abhandlung »Die Erziehung zum offurutlichen Dienst«, die Sie seinerzeit die Giite
hatten, dem Herrn Staatsminister Scavenius zu tiberreichem und worin Sie fol
gendes schreiben:

»Auch gegeniiber anderen Vdlkern. iiber die von Trågern des deutschen offent
liehen Dienstes namens der deutschen Volksordnung Maclit ausgeiibt wird, ist Ge
rechtigkeit einø Forderung lebensgesetzlicher Einsicht. Denn die Erfahrung un
serer eigenen [iingsten Geschichte - sowohl des deutschen Gesamtvolkes wie der
nnter Fremdherrschaft gestellten Volksdeutschen oder der 1P/2 Jahre einer fremden
Besatzung ausgelieferten Hheinlånder - hat bewiesen, dass Ungerichtigkeit seitens
eines Fremdvolkes mit vervielfachtem nationalem Wiederstand beantwortet wird.•

Ich verstehe die Gesinnung, die dieser von Ihnen gemachten Aeusserung zu
Grunde liegt sowie Ih1"8 bisherigen Bemiihungen auf dem so diisteren Gebiete der
Deportationen zu schåtzen, und ich hoffe, dass Ihre weiteren Bemiihungen zum
Ziele fiihren werden.

VOll dem schweren Schicksal meiner deportierten Landsmårmar tief ergriffen
mochte ich nicht verfehlen, Sie nochmals so- eindringlich wie ich es vermag zu bitten,
Ihren ganzen Einfluss in die Wagschale zu werfen, teils um weiteren Deportationen
nun endlich einmal Einhalt zu gebieten, teils um den Ihrerseits zugestimmten Ge
danken wegen RiickfUhrung der bereits deportierten Dånen zu verwirklichen.

Mit vorziiglichster Hochachtung

Ihr sehr ergebener

(sign.) Nils Svenningsen.
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413a.

Oversættelse.

UD E NRI GS MINISTERI ET

KØbenhavn, den 6. November 1944.

Til Hans Excellence Herr Dr. Werner Best, Befuldmægtiget for det
Tyske Rige i Danmark, Daqmarhus.

Deres Excellence.

Med Bekymring og SOTg har de danske Myndigheder maattet fastslaa, at Til
fældene af Deportationer fra Danmark til Tyskland i Løbet af de sidste Uger stadig
bliver hyppigere. Foruden Polititjenestemændene og Grænsegendarmerne er der
siden midt i September, efter hvad der her er blevet bekendt, blevet deporteret 508
danske Statsborgere, nemlig 255 politiske Fanger (den. 5. Oktober: 60, den 20. Okto
ber: 195) og 253 saakaldte asociale Elementer og professionelle Forbrydere.

Skønt jeg allerede flere Gange hal' haft Anledning og Lejlighed til skriftligt
og mundtligt overfor Dem at gøre Rede for de retlige og politiske Synspunkter, som
fra dansk Side anlægges med Hensyn til Deportationerne, vil jeg dog ikke undlade,
idet jeg nu ogsaa nedlægger Prot-est mod de ovennævnte nye Tilfælde, at give Dem
følgende samlede Fremstilling:

Disse Deportationer er efter dansk Opfattelse folkeretsstridige. Uden at gaa
nærmere ind paa de herhen hørende Betragtninger, vilde jeg her blot henvise til
Haager-Lamdkrigskonventionen. Denne Konvention, som ogsaa Tyskland har til
traadt, og som jo under Danmarks Besættelse er blevet gjort gældende fra Besættel
sesmyndighedernes Side, indeholder i Artikel 43 en Bestemmelse, hvorefter den i et
besat Land gældende Ret »medmindre der foreligger en tvingende Hindringe skal
respekteres. Altsaa har Besættelsesmagten Pligt til at respektere dansk Ret i alle Til
fælde, hvor dette ikke er ganske umuligt. Men i hele den danske Ret findes der ikke
nogen Grundsætning af mere fast Karakter end den, at enhver dansk Statsborger
til enhver Tid har ubetinget Ret til at opholde sig i Danmark. I Betragtning af Be
sættelsens Art maa Haager Landkrigskonventionen. anses for Mini'lnum for de Ret
tigheder, der tilkommer Danmark, og det kan ikke anerkendes, at der foreligger
nogen tvingende Hindring for Overholdelsen af den omtalte fundamentale Grund
sætning.

Dertil kommer, at de fortsatte Deportationer staar i Modstrid med vore Af
taler i Begyndelsen af Marts 1944, hvorefter den Slags Deportationer skulde ophøre,
efter at det var blevet vedtaget at oprette Frøslevlejren i Danmark. Den Skuffelse,
som vi paa dansk Side har maattet opleve med Hensyn til, at disse Aftaler vilde blive
overholdt, var saare dyb og er med ganske særlig Styrke kommet til Udtryk i de Til
fælde, hvor Deportationerne har fundet Sted summarisk uden foregaaende Under
søgelse af de enkelte Tilfælde. Man bør i denne Forbindelse huske paa, at Politiak
titmen den 19. September rettedes globalt - uden Antydning af nogen individuel
Undersøgelse - mod det Morgenhold, der tilfældigvis havde Tjeneste KI. 11 om
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Formiddagen. Hvis Aktionen havde fundet Sted 12 Timer senere, vilde man selv
følgelig ogsaa have kunnet anholde 2000 Mand, men det vilde være blevet 2000
a.ndre! En større Vilka.a.rlighed ved Iværksættelsen af nogen Forholdsregel, der gri
ber saa dybt ind i Tusinder af Menn-eskers Skæbne, kan man næppe tænke sig.

Til de retlige Betragtninger kommer saa ogsaa Synspunkterne med Hensyn
til de politiske Reaktioner som Følge af Deportationerne. Hver Gang en saadan De
portation af danske Statsborgere til Tyskland bliver iværksat, gaar der over hele
Landet en Bølge af Harme og Indignation, som stadig ga.a.r dybere og dybere. De ty
ske Politimyndigheder fremkalder ved disse Skridt, der føles som den groveste
Krænkelse af dansk Retsfølelse, i Folket en Stemning imod Tyskland, og det vil
sandsynligvis vare mange Generationer, før denne Stemning kan bringes til Ophør.

De, Herr Rigsbefuldmægtigede, har i Deres Samtaler med mig vist Forstaa
else for det besatte Lands Vanskeligheder. ED! saadan Forstaaelse har ogsaa fundet
Udtryk i Deres Forfatterskab. Jeg tænker paa Afhandlingen »Opdragelsen til den
offentlige 'I'[eneste«, som De i sin Tid var saa venlig at 'Overrække Herr Statsminister
Scavenius, og hvori De skriver følgende:

»Ogsaa overfor andre Folkeslag, over hvem UdøvelsenJ af den tyske offentlige
Tjeneste paa det tyske Folkesamfunds Vegne anvender Magt, er Retfærdighed et
Krav, der udspringer af Indsigt i Livslovene. Thi Erfaringen fra vor egen seneste
Historie - baade hele det tyske Folks og de Folketyskeres, som var underkastet
Fremmedherredømme, eller de Rhinlænderes, der 111/z Aar var udleveret til en frem,
med Besættelse - har bevist, at Uretfærdighed fra et fremmed Folks Side besvares
med mangedoblet national Modstand. c

J eg forstaar at vurdere det Sindelag, som ligger til Grund for den af Dem
fremsatte Udtalelse, samt Deres hidtidige Bestræbelser paa dette Deportationernes
saa mørke Omraade, og jeg haaber, at Deres yderligere Anstrengelser maa føre
til Ma.a.let.

Dybt grebet af mine deporterede Landsmænds tunge Skæbne, vil jeg ikke
undlade saa indtrængende, som jeg formaar, atter at bede Dem om at kaste hele
Deres Indflydelse i Vægtskaalen, dels for nu endelig engang at forhindre flere De
portationer, dels for at realisere den fra Deres Side godkendte Tanke om Hjemfø
relse af de allerede deporterede Danskere.

Med udmærket Højagtelse

Deres meget ærbødige

(sign.) Nils Svenningsen.
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414.

Notits af 10. marts 1945 vedrørende en samtale den 9. marts 1945 mellem daværende direktør
Svenningsen og dr, Best,

NOTITS

Fredag- den 9. Marts henvendte jeg mig til Dr. Best for at fo-rtsætte Forhand
lingen om forskellige Spørgsmaal, der opstaar som Følge af Afsigelsen og Eksekutio
nen af tyske Dødsdomme her i Landet. J eg releverede følgende Spørgsmaal:

1) Defensoratet under Proceduren ved Krigsretten. Jeg henviste til Korrespen
cen mellem Dr. Best og Udenrigsministeriet i HJ44 paa Sagen 84.G.l°, senest mit
Brev til Dr. Best af 1. August 1944. Fra tysk Side havde man i Princippet erklæret
sig indforstaaet med at tillade visse danske Sagførere at optræde som Forsvarere.
Med nævnte Skrivelse havde jeg tilstillet Dr. Besten Liste over 14 Sagførere, udpeget
af Sagførerraadet, og anmodet Dr. Best om Autorisation for disse 14 Sagførere. Her
paa var aldrig kommet noget Svar. - Dr, Bast havde siden vort sidste Møde set paa
Sagen 'Og var fuldstændig klar over Forløbet af Forhandlingerne i 1944. Han kunde
dog endnu ikke give noget Tilsagn om, hvorvidt den tidligere i Princippet aftalte Ord
ning nu vilde kunne træde i Kraft. De interne tyske Overvejelser af dette Spørgsmaal
var endnu ikke afsluttet.
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415.

Meddelelse af 11. marts 1945 om henrettelse af 10 danskere.

Den højere SS- og Politifører meddeler:
I mere end et halvt Aar har der ikke været gennemført Domme over og Hen

rettelse af Terrorister i Danmark. Denne Skaansel overfor Mennesker, der efter
Krigens Lov har forbrudt deres Liv, er ikke blevet anerkendt af deres Kammeraters
Kreds. Illegale Kredses Terror og Sabotage hal," i den seneste Tid antaget et Om
fang og Former, der fremtvinger, at de paagrebne overbeviste Terrorister behand
les efter Krigslovenes fulde Skarphed.

I Henhold til Krigslov er følgende blevet dømt til Døden:
Svend Glendau, født den 12.-3.-1910.
For at have deltaget i Overfald og Tyverier til Fremskaffelse af Motorkøre

tøjer, Benzin og Vaaben til hans Gruppes illegale Virksomhed og i Mordet paa en
dansk Statsborger.

Aksel Ejnar Larsen, født den 16.-8.-1906.
For at have deltaget i en Fabrikssabotage og i Mordet paa to danske Stats

borgere.
Karl (hisias: Stricker Brendsied, født den 13.-12.-1915.
For som Medlem af en overvejende af Kommunister bestaaende illegal

Gruppe at have deltaget i Undervisning i Vaabenbrug, i Vaabentransporter og i Ty
verier af Motorkøretøjer og Benzin til Brug for Gruppens illegaJe Virksomhed.

Erik Orone, født den 29.-5.-1919.
For at have deltaget i et Overfald til Tilvejebringelse af Vaaben og i Mordet

paa to danske Statsborgere.
Preben Richard Ohristensen, født den 8.-8.-1925.
For at have deltaget i 7 Sabotager mod Fabriker og Bilreparationsværksteder

og i Overfald til Tilvejebringelse af Vaaben.
Paul Madsen, født den 23.-10.-1915.
For at have deltaget i Overfald til Tilvejebringelse af militære Udrustnings

genstande og for Mord paa en dansk Statsborger.
Oarl Borch-Serensen; født den 25.-7.-1925.
FOT at have deltaget i 9 Sabotager mod Fabriker og Bilreparationsværkste-

der og i Overfald til Tilvejebringelse af Vaaben.
Harald Chrisieneen, født den 28.-5.-1915, og
Andreas Bronislo'W Madesloff Nielsen, født den 31.-3.-1918.
For som Medlemmer af en kommunistisk Mord- og Terrorgruppe at have del

taget i røveriske Overfald og Tyverier med det Formaal at fremskaffe Vaaben og
andre Udrustningsgenstande, Biler og Benzin, og for at have myrdet en dansk Po
litibetjent og en anden dansk Statsborger.

Preben Gylche, født den 31.-1.-1927.
For som Medlem af en kommunistisk Gruppe at have deltaget i Overfald med

det Formaal at røve Udrustningsgenstande, i en planmæssig af Gruppen gennem
ført Undervisning i Vaabenbrug og i et Vaabenrov fra en tysk Officer.

Dødsdommene er blevet fuldbyrdet.

204
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416.

Udenrigsministeriets skrivelse af 4. april 1945 til dr, Best,

Kopenhagen, den 4. April 1945.

Afleveret til Dr. Best 4/4 45. Sv.

Seiner Exze~lenz Herrn Dr. Werner Best, Bevollmiichtigtem des Deuischen
Reiches i Dånemark, Dagmarhus.

Exzellenz.

Seit der Ende Februar sind 45 dånisehen Staatsangehorige kriegsgerichtlich
zum Tode verurteilt und die Urteile vollstreckt worden, ohne dass dånischø Behdrden
im Vorans davon benachrichtigt worden waren, ohne dass die Verteidigung der Ange
klagten einem dånisehen Bechtsanwalt iibertragen worden war, und ohne dass den
Verurteilten die Moglichkeit eroffnet worden war, von einem dånisehen Geistlichen
betreut zu werden.

In einigen Fallen scheint die Vollstreckung am Tage des Urteils, in andsren am
nåchstfolgenden Tag stattgefunden zu haben, weshalb es zweifelhaft sein diirfte, oh
den Verurteilten in allen Fållen in effektiver Weise Gelegenheit gegeben wurde, Ab
schiedsbriefe an ihre AngehOrigen zu schreiben.

Diese Verfahrungsart kann fiir den Ruf des deutschen kriegsgerichtlichen
Rechtspflegeapparats nul' abtråglich sein. Ich verweise auf unsere diesbezuglichen
måndliche Besprechungen. Wie erinnerlich habe ich, als deutscherseits der neue
Kurs vor etwa einem Monat eingeschlagen wurde, sofort die Fragen der rechtzeitigen
Benachrichtigung des AussenminJisteriums, der Verteidigung durch dånische An-
wålte und der geistlichen Betreuung durch dånischø Pastoren releviert. .

Was die Verteidigung anbelangt, hatten wir uns bereits im Sommer 1944
grundsåtzlich dariiber geeinigt, dass gewisse dånische Rechtsanwålte als Defensoren '
bei deutschen Kriegsgerichten zugelassen werden sollten. Es fehlte nul' noch die
deutsche Genehmigung der dånischerseits vorgeschlagenen Rechtsanwålte, vergl. mein
Schreiben vom 1. August 194.4.

Die geistliche Betreuung durch bestimmte dånische Pastoren, die Ihnen nam
haft gemacht und vom. Ihnen gutgeheissen worden waren, wurde schon durch Ihr
Schreiben an das Aussenministerium vom 23. Oktober 1944 zugesagt, und es wird
nun dånischerseits erwartet, dass diese Zusage erfiillt wird.

Auch der rechtzeitigen Benachrichtigung des Aussenministeriums muss
grosse Bedeutung beigemessen werden, indem dånischerseits Wert derauf gelegt
werden muss, Gelegenheit zu erhalten, Begnadigungsgesuche einzureichen. In den
obengenannten 45 Fållen war dies ausgeschlossen. Die Ausschliessung der Moglich
keit einem Antrag zu stellen wegen Milderung eines Todesurteils im Gnadenwege
scheint mir nicht nul' als eine Hårte sondem als Weigerung eines menschlichen Rech
tes bezeichnet werden zu mussen. Bevor das Begnadigungsverfahren in die Wege
geleitet worden sei, sollte kein Todesurteil als øndgiiltige Vollstreckungsgrund
lage betrachtet werden konnen. Es besteht nåmlich durchaus die Moglichkeit, dass
wåhrend des Begnadigungsverfahrens menschliche und andere Momente zur Geltung
gebracht werden konnen, die dem Gericht nicht bekannt gewesen waren, und die als
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so schwerwiegend befunden werden miissen, dass der Inhaber des Begnadigungs
rechts sich entschliesst, von der Vollstreckung abzusehen.

Unter Hinweis auf vorstehendes erlaube ich mir die Bitte an Sie, Herr Heichs
bevollmåchtigter, zu richten, die hier angeschnittenen Fragen mit den zuståndigen
Stellen aufzugreifen, damit erreicht werden mage, dass in etwaigen kiinftigen Fallen
von Todesurteilen den dånisehen Wiinschen. stattgegeben wire. Besonders bitte ich
Sie, mir Auskunft dariiber zukommen lassen zu wollen, wer das Begnadigungsrecht
beziiglich Urteile des SS und Polizeigerichts ausiibt.

Genehmigen Sie, Exzel1enz, den Ausdruck meiner vorziiglichsten Hochachtung.

Der Direktor des Aussenministeriums.
~

Nils Svenningsen.

Tilføjet: Afleveret til Dr. Best 4. April 1945. Sv.
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416 a.

Oversættelse.

København, den 4. April 1945.

Afleveret til Dr. Best 4{4 45. Sv.

Til Hans Excellence Herr Dr. Werner Best, Befuldmægtiget for det Tyske
Rige i Danmark, Daqmarhsæ

Deres Excellence,

Siden Slutningen af Februar er 45 danske Statsborgere ved Krigsretten blevet
dømte til Døden og Dommene fuldbyrdede, uden at danske Myndigheder i Forvejen
var blevet underrettet derom, uden at Forsvaret for de tiltalte var blevet overdraget
nogen dansk Sagfører, og uden at der var givet de dømte Adgang til at faa Bistand af
nogen dansk Præst.

I nogle Tilfælde synes Fuldbyrdelsen at have fundet Sted paa selve Dommens
Dag, i andre Tilfælde den paafølgende Dag, hvorfor det turde være tvivlsomt, om der
i alle Tilfælde paa effektiv Maade har været givet. de domfældte Lejlighed til at skrive
Afskedsbreve til deres Paarørende.

Denne Fremgangsmaade kan kun være nedbrydende for det tyske krigsretslige
Retsplejeapparats Ry. Jeg henviser til vore mundtlige Konferencer herom. Som De
vil huske, har jeg, da man fra tysk Side Ior 'Omtrent en Maaned siden slog ind paa
den nye Kurs, straks rejst Spørgsmaalene om rettidig Underretning til Udenrigs
ministeriet, om Forsvar ved danske Sagførere og gejstlig Bistand ved danske
Præster.

Hvad Forsvaret angaar, var vi allerede i Sommeren 1944 principielt blevet
enige om, at visse danske Sagførere skulde være mødeberettigede som Defensorer
ved tyske Krigsretter. Der manglede blot den tyske Godkendelse af de fra dansk Side
foreslaaede Sagførere, jfr. min Skrivelse af 1. August 1944.

Den gejstlige Bistand ved bestemte danske Præster, hvis Navne var blevet
opgivet Dem og som var blevet godkendt af Dem, blev allerede lovet ved Deres Skri
velse af 23. Oktober 1944 til Udenrigsministeriet, og det ventes nu fra dansk Side,
at dette Løfte skal blive 'Opfyldt.

Ogsaa den rettidige Underretning til Udenrigsministeriet maa man tillægge
stor Betydning, idet man fra dansk Side maa lægge Vægt paa at faa Lejlighed til at
indgive Benaadningsansøgninger. I de ovennævnte 45 Tilfælde var dette udelukket.
Udelukkelse af Adgangen til at stille Begæring om Formildelse af en Dødsdom ved
Benaadning forekommer mig ikke blot at maatte betegnes som en Haardhed, men
som Nægtelse af en menneskelig Ret. Før Benaadningssagen var blevet indledet,
burde ingen Dødsdom kunne betragtes som endeligt Grundlag for Fuldbyrdelsen.
Der foreligger nemlig ganske afgjort den Mulighed, at der under Benaadningssagen
kan gøres menneskelige og andre Momenter gældende, som ikke havde været Dom
stolen bekendt og som maatte findes at have saa stor Vægt, at den, der har Benaad
ningsretten, beslutter sig til at frafalde Fuldbyrdelsen.
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Under Henvisning til det foranstaaende tillader jeg mig at rette Anmodning
til Dem, Herr Rigsbefuldmægtigede, om at optage de her rejste Spørgsmaal til Be
handling med de kompetente Myndigheder, for at det maatte kunne opnaas, at de
danske Ønsker i eventuelle fremtidige Tilfælde af Dødsdomme maa faa Medhold.
Særligt anmoder jeg Dem om at lade mig faa Oplysning om, hvem der med Hensyn
til Domme, afsagt af SS og Politiretten udøver Benaadningsretten.

Modtag, Deres Excellence, Udtrykket for min udmærkede Højagtelse.

Direktøren i Udenrigsministeriet.

(sign.) Nils Svenningsen.
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417.

Udenrigsministeriets notits af 5. april 1945.

NOTITS

Onsdag den 4. April rettede jeg en Henvendelse til Dr. Best angaaende for
skellige Spørgsmaal i Forbindelse med de tyske Dødsdomme over danske Stats
borgere. J eg begyndte med at sige, at den særlige Grund til min Anmodning om at
blive modtaget i Dag var den, at Udenrigsministeriet havde bragt i Erfaring, at der
var indledet Krigsretssag mod to danske Statsborgere, nemlig Grev Ludvig Reventlow
og Hr. Jørgen Frederik Winther. Det var overhovedet første Gang, siden man var
begyndt at afsige Dødsdomme, at Udenrigsministeriet rettidigt var blevet under
rettet om Indledelsen af en Retsforfølgning. I de tidligere Tilfælde havde vi paa
Forhaand intet anet og var først blevet bekendt med Sagen, efter at Dom var afsagt
og fuldbyrdet. Men i det foreliggende Tilfælde havde vi altsaa mere eller mindre til
fældigt fra Sikkerhedspolitiet erfaret, at Sagen var overgivet til Krigsretten. Der
var dog endnu ikke berammet noget Retsmøde.

Det var mig magtpaaliggende at rette en indtrængende Anmodning til Dr,
Best, dels om at der maatte blive beskikket Grev Reventlow og Hr. Winther en dansk
Forsvarer, dels om at Udenrigsministeriet, saafremt Sagen skulde falde ud til Døds
straf, maatte faa Lejlighed til at indgive Benaadningsandragender for de paagæl
dende. Dr. Best noterede sig disse to Ønsker. Da Dr, Best overhovedet ikke var be
kendt med Sagen, kunde han ikke gaa ind i en Drøftelse af den. J eg fremhævede, at
efter hvad Sikkerhedspolitiet havde meddelt Udenrigsministeriet, maatte det be
frygtes, at Sagen var meget alvorlig.

Dr. Best gik derefter 'Over til at fremsætte nogle mere generelle Bemærkninger
med Hensyn til vore Ønsker om rettidig Underretning, dansk Forsvarer og gejstlig
Betjening. Fra tysk Side maatte man paa alle disse tre Punkter nære- Betænkelig
bed ved en Imødekommen af de danske Ønsker ud fra eet bestemt Synspunkt, nemlig
Sikkerhedssynspunktet. Dr.: Best havde herom modtaget en Skrivelse fra det tyske
Politi, der gjorde gældende, at saavel Underretning af Udenrigsministeriet inden
Eksekutionen som Tilkaldelse af en Præst som Tilladelse for en dansk Sagfører til
at optræde som Forsvarer indebar Risiko for, at der kunde tilgaa illegale Kredse
Oplysning 'om Sagen og derfor yderligere Risiko for, at de Anklagede respektive
Dømte under Transporter fra Fængslet til Retshandlingen respektive til Henret
telsesstedet kunde blive befriet af den illegale Bevægelses væbnede Styrker. Den Be
vogtning, der vilde være nødvendig for at udelukke saadan Risiko, maatte være saa
stor, at man ikke kunde indlade sig paa at etablere den. (Dr, Best havde tidligere
paa Dagen under en Samtale med Direktør Rosting om kirkelig Betjening af de
Dødsdømte udtalt, at man jo ikke kunde udkommandere »en Bataillon«, hver Gang
en Fange skulde transporteres). Dr, Best ønskede at høre, om jeg kunde anføre Syns
punkter, der var egnede til at svække Sikkerhedspolitiets Betænkeligheder respek
tive stille Forslag om Foranstaltninger til Borteliminering af den nævnte Risiko.

J eg bemærkede først, at de omtalte Betænkeligheder var noget ganske nyt. Da
vi forhandlede om disse Spørgsmaal i 1944, var saadanne Betænkeligheder ikke kom
met til Orde, og jeg maatte mene, at Sikkerhedspolitiet overdrev den formentlige Ri
siko for Befrielsesforsøg. Transporten fandt jo Sted i lukkede Politivogne eller over
dækkede Lastbiler, og jeg kunde ikke erkende, at der skulde være nogen særlig Fare
for Aktioner mod disse Vogne. Iøvrigt anførte jeg følgende : Rettidig Underretning
af Udenrigsministeriet inden Eksekutionen behøvede absolut ikke at medføre nogen
Risiko. Saafremt Benaadningsansøgning blev afslaaet, og Eksekution skulde finde
Sted, kunde jo Tyskerne selv hemmeligholde Tidspunktet for Eksekutionen og der
ved udelukke, æt der gennem Udenrigsministeriet sivede noget ud om Tiden for
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Transporten fra Fængslet til Henrettelsesstedet. Hvad angaar Tilkaldelse af en
Præst vilde Vanskelighederne være fuldstændig bortelimineret, saafremt der inden
for Vestre Fængsels Omraade fandtes en Tjenestebolig for en Fængselspræst. Det
vilde utvivlsomt være muligt at finde en Præst, som var villig til at tage Ophold i
en saadan Tjenestebolig paa Vestre Fængsels Grund. Det maatte undersøges, om
dette var en brugbar Udvej. Med Hensyn til Risikoen ved at tillade danske Sagførere
at optræde som Forsvarere maatte man formentlig kunne komme udenom Vanske
lighederne ved at henlægge Retsforhandlingen til et Lokale indenfor Fænglets Om
raade. Forsvarerens Hverv medførte, at han maatte besøge den Anklagede, men
dette skete jo i Fængslet og medførte ingen Risiko. løvrigt skulde Forsvareren kun
optræde een G8Jng, nemlig ved selve Domsforhandlingen, hvor han skulde holde sin
Forsvarstale. Dersom denne Domsforhandling som nævnt fandt Sted paa Fængslets
Grund, var Spørgsmaalet klaret. Det var mig ikke bekendt, om der indenfor Vestre
Fængsels Omraade fandtes et Lokale, der kunde benyttes som Retssal, men saafremt
dette Punkt ikke kunde ordnes paa anden Maade, maatte man i hvert Fald kunne
ordne det ved at opføre en særlig Barak paa Fængslets Omraade til denne sær
lige Brug.

Dr. Best fandt, at disse Synspunkter gav ham Mulighed for at fortsætte sine
Drøftelser med Sikkerhedspolitiet i det øjemed at søge de danske Ønsker opfyldt

Biskop Fuglsang-Damgaards Skrivelse til undertegnede, citeret i mit Brev til
Dr. Best af 26. Marts 1945, havde hos Dr. Best fremkaldt en ikke ringe Irritation.
Han havde overvejet at sende mig et skarpt Svar til Videregiveise til Biskoppen, men
havde besluttet sig til mundtligt at bede mig meddele Biskoppen, at man maatte være
varsom med at bruge de stærke Udtryk, Biskoppen havde benyttet i sit Brev. Det
maatte erindres, at Sabotørerne ikke var Kombattanter i en Hær, men efter Folke
retten var Franctireurer, som man fra dansk Side ikke havde. nogensomhelst Ret til
at træde ind for. Naar Dr. Best gik ind paa at drøfte vore Henvendelser om disse
Sager, skete det for hans Vedkommende ud fra et politisk Synspunkt, men nogen
Ret til at stille Krav med Hensyn til Sabotørerne havde vi ikke. Jeg bemærkede her
til, at det for vort Vedkommende var l'IelI1t menneskelige Bevæggrunde, der laa til
Grund for vore Henvendelser, og at Biskoppen naturligvis yderligere handlede ud
fra kirkelige og religiøse Bevæggrunde. Nogen Skarphed havde Biskoppen utvivl
somt ikke tilsigtet med sit Brev, og iøvrigt var dette jo ikke rettet til Dr. Best, men
til mig.

Jeg afleverede til Dr. Bast en Note af 4. April 1945, hvori de danske Ønsker
om rettidig Underretning, dansk Præst og dansk Sagfører nærmere uddybes. I For
bindelse med det i denne Note anførte henledte jeg Dr. Bests Opmærksomhed paa,
at det i Bekendtgørelser om Dødsdomme i Norge plejer at blive oplyst, at Henret
telser har fundet Sted »efter at Benaadning var blevet slaaet«. I Norge mulig
gjorde man aJltsaa en »Begnadigungsverfahrenc inden Eksekutionen, og, saavidt jeg
vidste, var dette ogsaa Tilfældet i Holland. Danmark burde i denne Henseende ikke
stilles ringere end de to andre nævnte Lande. Endvidere henviste jeg til, at det i
Bekendtgørelser om Domme i Norge plejede at staa, .at Henrettelse havde fundet
Sted »ved Skydning-e. Idet jeg gik ud fra, at Henrettelsesmaaden ogsaa i Danmark
var Skydning, henstillede jeg til Dr. Best, at man i eventuelle fremtidige Tilfælde
lod det fremgaa af Bekendtgørelsen, at Henrettelsen var sket paa denne Maade. 
Dr. Best noterede sig disse Punkter.

Ved Samtalens Slutning vendte jeg tilbage til det, der var selve Anledningen
til min Henvendelse, nemlig Retssagen mod Grev Reventlow og Hr. Jørgen Frederik
Winther, og bad Dr. Best forstaa, at vi maatte lægge den allerstørste Vægt paa, at
vore Ønsker om dansk Forsvarer og - saafremt der blev Tale om Dødsstraf 
Mulighed for Indgivelse af Benaadningsansøgning blev opfyldt. Dr. Best stillede sig
absolut forstaaende og sagde, at han nu vilde undersøge, hvad der kunde gøres.

Den 5. April 1945.

Nils Svenningsen.
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42.

»Sverigesrejsen«,



Aktstykker:

418. Overbetjent Weiss' skrivelse af 27. november 1943 til vicepolttilnspekter
Glud-Johansen og politikommissær Odmar angående oversendelse til Malme
af to danske kriminalpolitifolk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1637
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418-422. Skrivelser overgivet kommissionen af vicepolitiinspektør Glud-Johansen.

418.

Skrivelse af 27/11 1943 fra Overbetjent Max Weiss til Vicepolltilnspelrtør Glud og
Politikommissær Odmar.

Malme. den 27. November 1943.

Hr. Vicepolitiinspelctør Glud og Politikommissær Odmar,
København.

Efter i ca. 3 Maaneder at have arbejdet her i Sverige paa den efter min Mening
bedste og for Danmark fordelagtigste Maade, har jeg i Eftermiddag haft en Samtale med
Landsfoged Rosengren, der pludselig meddelte, at han afvigte Lørdag havde været i
Forbindelse med d'Hrr. og anmodet Dem om at sende nogle danske Politifolk her over,
som havde Personalkendskab. Endvidere meddelte han, at der i Dag var kommet to
Folk fra Statsadvokatens Mdeling herover, som havde ganske særlig Personkendskab,
og disse skulde nu ansættes i Stedet for to af de Folk, der hele Tiden havde forrettet
Tjeneste her. Han ønskede derefter, at de to Personer, der saaledes blev jaget bort,
skulde sendes til SnogehoIm, hvor de sku1de opholde sig som Flygtninge, til der paany
kom en større Flygtningestrøm til Sverige, saa vilde han paany hente disse Folk for at
bruge dem som Politifolk. J eg gjorde derefter Landsfogden opmærksom paa, at man
ikke paa denne Maade kunde bære sig ad overfor Politifolk, som man havde engageret
og foregøglet dem, at de havde fast Ansættelse. Landsfogden svarede hertil, at det vig
tigste for ham var, at man tog Hensyn til, hvad der var mest betydningsfuldt for
Sverige, og det var dette, han maatte tage Hensyn til. Endvidere udtalte han, at han
ikke kunde forsvare at betale for disse Mennesker, hvis der ikke hele Tiden var noget at
bestille for dem. J eg gjorde Forestilling overfor ham og sagde, at man ikke kunde afsige
Folkene, blot fordi der ikke i nogle Dage kom samme Flygtningeantal, som der plejede.
Han vilde ikke give mig Ret i dette. J eg sagde derefter tir ham, at han derefter maatte
sige til mig, hvis han vilde sende nogle af Folkene til Snogeholm som Flygtninge, for saa
vilde jeg drage Omsorg for, at de fra dette Tidspunkt blev a:fI.ønnet af Legationen, da
jeg fandt det ganske Uforsvarligt at optræde overfor Folk paa denne Maade. Lands
fogden lovede mig dette, og jeg sørger saa for, at Folkene faar deres Løn udbetalt gennem
Legationen efter det pasgældende Tidspunkt, idet man ikke efter min - og ogsaa andres
Opfattelse - kan optræde paa denne umoralske Maade overfor Politifolk, selvom de er
Flygtninge. J eg skal i denne Forbindelse gøre opmærksom paa, at ingen af d'Hrr. har
nogen Opfattelse af, hvordan det er at være Flygtning og ikke vide, hvorledes man skal
klare Føden i Morgen, men det ved jeg, og jeg vil ikke være med til en saadan Behand
ling af Folk, som gennem flere Maaneder har arbejdet godt, og som ikke har set paa,
hvornaar det var Fyraften, men som har arbejdet baade 16 og 18 Timer i Døgnet, og som
har paavist mange Stikkere af forskellig Art.

Efter denne Samtale var jeg hos Runerheim, hvor jeg fik at vide, at det var
Dyrsted og Hugo Andersen, som af de hjemlige Ledere var sendt til Sverige, og jeg maa
sige, at efter dette var ikke alene jeg, men alle danske Politifolk her i Sverige af den
Opfattelse, at Oversendelsen af Hugo Andersen var mere end et Mistillidsvotum til alle
Politifolk her i Sverige. Jeg tænker her ikke alene paa, at han sammen med Kaj Ander
sen løgnagtig har angivet mig selv som værende engageret af De frie Danske, men ogsaa
pas, at det er givet, at han sammen med Kaj og de to Tyskere har arbejdet med Stik
kere, som har angivet nationale Danskere. Vi kan nu ikke være sikre paa, at han ikke
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i Fremtiden vil fortsætte sin Virksomhed sammen med Tyskerne, og samtlige Danskere
har nu erklæret, at de ikke mere vil virke som Politifolk her, saa længe Hugo Andersen
skal arbejde her som saadan. Dette har vi meddelt Runerheim, og i Morgen giver han
denne Meddelelse videre til Landsfogden. J eg ved ikke, hvorledes denne Sag ender, og
det er ogsaa mig det samme, ligesom det er alle andre danske Politifolk her det samme,
men vor Beslutning staar fast enstemmigt.

J eg skal i denne Forbindelse ikke undlade at gøre opmærksom paa, at der, efter
at jeg er kommet her til Sverige, er mange forskellige Spørgsmaal, som jeg efter min
Ankomst her har faaet øjnene op for, og som g'ør, at jeg med den største Skepsis ser
paa de Begivenheder, som foranledigede, at Alfred Andersen og jeg maatte forlade Landet
og leve her under Flygtninges Vilkaar som Følge af, at vi i nogle Aar havde passet den
os paahvilende Tjeneste. Jeg skal heller ikke lade være med at gøre opmærksom paa,
at naar jeg kommer hjem til Danmark, søger jeg at faa dette Spørgsmaal optaget til
nærmere Behandling.

Skønt d'Hrr. hidtil ikke har værdiget mig mange Ord, forventer jeg, at jeg i
hvert Fald paa denne Henvendelse faar et Svar.

Weiss,
Q . B.
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419.

Skrivelse af 21/12 1943 fra Polltllnspektør Krenchel til Landsfoged Rosengren, Malmø.

AFSKRIFT

K0BENHAVNS OPDAGELSESPOLITI
Chefen for Opdagelsespolitiet.

Den 21. December 1943.

Hr. Laru1sjoged Rosengren, Malmø.

Kære Rosengrenl

Den 19. November d. A. meddelte Vicepolitiinspektør Glud og Politi
kommissær Odmar mig, at Du ønskede et Par af vore Folk over for at bistaa
med Kontrollen af Emigranter. .

Jeg sendte derfor den 27. November Overbetjentene Dyrsted og Hugo
Andersen, som er to af vore gode og absolut paalidelige Folk; men til min
store Forbavselse kom de retur allerede den 29. November med en for mig
ganske uforklarlig Besked, at deres Tilstedeværelse var uønskværdig, og at de,
hvis de vilde blive i Sverige, vilde blive anbragt i en Flygtningelejr.

Da den paagældende Begivenhed er mig ganske uforstaaelig, og da jeg
maa gaa ud fra, at de Historier, som den illegale Presse her har bragt om
Sagen, som Du muligvis kender, og som har været særdeles ubehagelig for
Ledelsen her og de to Overbetjente, ikke vækker Tiltro hos Dig eller andre
Autoriteter i Sverige, beder jeg Dig sende mig en Forklaring paa, hvad der
foreligger. Jeg tvivler ikke om, at der foreligger en Misforstaaelse, og det er
altid kedeligt at have en saadan svævende imellem os.

Maa jeg benytte Lejligheden til at ønske Dig og Din Frue en glædelig
Jul og et lykkeligt og fredbringende 1944. .

Med venlig Hilsen

Din hengivne

sign. O. Krenchel.
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420.

Skrivelse af 22/12 1943 fra Landsfoged Rosengren til Politiinspektør Krenchel,

LANDSFOGDEN I MALMOHUS LAN

Malmo, den 22. December 1943.

Herr Politiinspektor Krenchel, Kopenhamn.

Kåre Vån.

Hiårtligt tack for Ditt brev av gårdagen. Jag hade åndock tånkt till
skriva Dig om den sak, Du i DiU brev ber6rde, men hade hela tiden hoppats
att personligen få framfora saken till Odmar, vars ankomst hit har aviserats.

Saken år emellertid foljande:
Det år naturligt, att de svenska polismyndigheterna åro intresserade

att något kånna till antecedentian och den po11tiska innstållningen hos det
flyktingsklientel, som vållt in från Danmark til Sverige. Endast ett fåtal av
flyktingarna inneha vid ankomsten tillfredsstållande legitimationshandlingar
och kunna om sig uppgiva ungefår vad som helst utan att kontroll år mejlig.
Dårf6r togo vi och låto hit ankomna danska polismån assistera de svenska
polismånnen vid deras forhor med flyktingarna.

Med undantag av Weiss och Alfred Andersen åg-a dock de engagerade
danska polismånnen icke tillracklig sak- och personkånnedom for att alltid
kunna vara till verkligt effektiv nytta. Dårtill kom, att Weiss engarerades av
danska leg-ationen. Som jag- ansåg, att ytterligare två skickliga och kunniga
danska polismån vore onskvårda fårutom Alfred Andersen, lyckades jag hos
Eivind Larsen, Glud och Odmar vid mitt sista hastig-a besok i Kopenhamn
utverka lOfte om att två sådana polismån skulle stållas till mitt forfogande.

Då Dyrsted och Hugo Andersen den 27/11 infunno sig i Malme, var jag
alItså mycket glad over att min Iramstållning hade vunnit de danska polis
myndigbetemas gehor. Innan jag emellertid ens hade hunnit sammantråffa
med dem, uppvaktades jag av Weiss, som i upprdrd sinnesstårnning upplyste,
att D. och A. vore »stikker« och ytterst farlig-a personer, med vilka de danska
polismånnen i Sverige icke på några villkor kunde samarbeta. Dårest jag
skulle engagera dem i svensk tjånst, skulle samtliga hårvarånde daaska polis
mån (ca. 7-8 personer) omedelbart nedlågga arbetet och en skandal uppstå,
som skulle våcka allman uppmårksamhet och all varligt skada de dansk-sven
ska forbindelserna.

Sedan jag hos de ovriga danska polismånnen vunnit bekråftelse på
hotet om arbetsnedlåggelse samt jag- dessutom bibringades den uppfattningen,
att kommande flyktingar g-enom den danske illegala pressen snabbt skulle
erhålla underråUelse om att de i Sverige skulle horas av två namngivna »stik
kere, genom vilket allt Andersens och Dyrsteds arbete hår skulle omojlig
goras, låt jag framfdra till dem, att deras tjånster hår på g-rund av åndrade
dispositioner icke lång-re vore erforderliga. Samtidigt underråttades de dårom,
att de sjålva finge vålia att återvånda till Danmark på samma sått, som de
kommit hit, eller att stanna som flyktingar. De f6redrogo som bekannt att
återvånda.

Saken var for mig mycket pinsam och forbåttrades sannerligen icke
g-enom de notiser i illegale bladen, som Weiss sedan visat mig.
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Som Du nog forstår, så kunde jag inte anvånda A. och D. har i avsedd
tjanst, alldeles oavsett hur det forhåller sig med deras egenskap av »stikkerc.
Jag fdrsdkte flera gånger energiskt få Weiss att forstå, att Du, Eivind Larsen,
Glud och Odmar icke på villkor kunde misstånkas brista i omddme vid utvål
jandet av dessa båda danska polismån; de man, Ni skickat, måste helt enkelt
vara pråktiga och pålitliga. Det gick dock icke att overtyga honom. Med det
inflytande, han har på danska legationen i Stockholm och over de danska
polismånnen har, och med de forbindelser, han har med de illegale danska
bladen och organisationerna i Danmark, omojliggjorde han helt enkelt An
dersens och Dyrsteds tjanstgoring har.

J a, det har ar [u en sorglig historia, som val såsom så många andra
får klaras upp efter krigets slut. Jag hoppas emellertid livligt, att Du skall
forstå det nddlage, i vilket jag befann mig, och att saken ej skall inverka på
det hjårtliga forhållandet mellan mig och mina vånner i Kopenhamn, något
som skulle smårta mig mycket.

Just i morse, innan jag ånnu fått Ditt brev, sande jag Dig en liten jul
hålsning, som jag nu vill upprepa. Dessutom vill jag tillågga, att det skulle
glådja mig och min hustru på det livligsta, om Du snart finge Din vag till
Malmd och tillfalle att gåsta vårt hem.

Tillgivne

Otto Rosengren.
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421.

Skrivelse af 28/12 1943 fra Politiinspektør Krenchel til Landsfoged Rosengren.

AFSKRIFT

K0BENHAVNS POLITIKAMMER
Chefen for Opdagelsespolitiet.

Den 28. December 1943.

Hr. Landsfoged Rosengren, Malmø.

Kære Rosengren.
Du skal rigtig have Tak for Dit Brev af 22. ds, Du glædede mig meget

med det.
Det er en højst mærkelig Optræden af Weiss, og jeg kan ikke forstaa, hvad

der kan være at udsætte paa de to Overbetjente, vi sendte over.
J eg har nu tænkt mig at skrive til Weiss direkte og foreholde ham de Op

lysninger, jeg har faaet af Dig, og anmode ham om at oplyse for mig, hvorpaa han
støtter, at de to Mænd skulde være "Stikkere", og hvilke Beviser han har herfor.

Men forinden jeg gør det, vil jeg spørge Dig, om Du har noget imod, at jeg
gør ham bekendt med den Del af Dit Brev, som indeholder en faktisk Fremstilling
af det passerede, og derefter afæsker ham en Udtalelse.

Jeg synes, at det er nødvendigt, og jeg skylder Hugo Andersen og Dyrsted
dette. Mulig kunde Andst faa Svaret med tilbage. •

Ja, det er sørgeligt, naar ens egne Landsmænd yderligere gør ens Arbejde
vanskeligt, men det følger jo med Tiden. Jeg kunde tænke mig, at Weiss' Nerver
er over Gevind.

J a, kære Rosengren, jeg kunde have megen Lyst til at komme over til
Malmø, men for Tiden er Forholdene saaledes, at kun meget vigtige Forhandlinger
kan tillade mig en Rejse; men kommer jeg, vil jeg glæde mig meget til at faa Lov
at være Gæst i Eders Hjem, som jeg saa smukt lærte at kende, sidste Gang jeg var
i Malmø.

Med de venligste Hilsener til Din Frue og Dig

fra Din hengivne

(Krenchel).
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422.

Skrivelse af 29/12 1943 fra Landsfoged Resengren til Politllnspektør Krenchel.

LANDSFOGDEN I MALMllHUS LAN

MaZmo, den 29. December 1943.

Hr. Politiinspektoren Krenchel.

Kåre Krenchel.

Jag tackar for Ditt brev, som i dag overlåmnades till mig av Andst och
som jag nu vill besvara.

Det år nu over en månad sedan Hugo Andersen och Dyrsted voro hår, och
som mycket hånt sedan dess, kan jag nu icke exakt erinra mig just de ord, Weiss
anvånde for att misskreditera dem. J ag kan dii.rfor icke med beståmdhet påstå,
att han ariv ånde just ordet "stikkere", men hans mening var dook så. Jag minns
sårskilt hans påstående, att de danske polismånnen hitsånts med tillstånd från
Dagmarshus och att det dårfor vore uppenbart, att de skulle bedrive spioneriverk
samhet hår på de danska flyktingarna for bl. a. Dagmarshus råkning. Han var
ytterst upprord over detta arrangemang och meddelade, att om A. och D. tillåtes
tjånstgora hår, de andra danska polismånnen omedelbart skulle nedlågga arbetet.
Jag framholl for Weiss, att hans beskyUning mot A. och D. också måste drabba
polisledningen-i Kopenhamn. Han medgav detta men framholl samtidigt, att led
ningen givetvis kunde ha sina skål for sitt handlingss ått, vilka skål vore for honom
obekanta men som kunde vara moraliakt eantastliga.

Av vissa skål, for vilka jag icke kan redogora i denna skrivelse, såge jag
helst, att WeiBB icke geres bekant med vad jag nu ooh fdrut tillskrivit Dig i denna
sak, Jag har givetvis intet emot att Du avfordrar WeiBB forklaring over hans be
skyUning mot A. och D., dårvid Du Iåmpligen kan meddela honom, att Du genom
mig har fdrsport, att det var just han, som genom sina påståenden till mig om att
de skulle gå tyskarnas arenden forhindrat deras tjånstgorlng hår.

De hjårtligaste hålsningar från

tillgivne varmen

Otto Rosengren.
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423-430. Skrivelser overgivet Kommissionen af Overbetjent Max Weiss.

423.

Skrivelse af r/u 1943 fra "M. D.« til "Max«.

Københatm, den 1. November 1943.

Kære Max.

Først mange Tak for sidst; det var, tror jeg nok vi tør sige, en for alle
Parte-r meget vellykket Tur. Vi var i hvert Fald meget tilfredse og glade
for Turen.

Hermed følger de sidste Blade - der udkommer nye i denne Uge, nem
lig de Blade som Du er særlig interesseret i, og Du skal faa Bladene om
gaaende. Vil du være god at huske »Arbejtet« og »Ny Dage - disse to Blade
vil vi meget gerne have, saaledes at vi har dem i fortløbende Numre - Du
behøver kun at sende dem een Gang om Ugen.

Vi har købt en flot Vase til Arne - Bing & Grøndahl - den bliver fra
Lars, Stougaard, Alfred, Weiss, Chr. Madsen og Dinesen. I to derovre paa
den anden Side skal betale hver 10 Kr. - men det kan ordnes naar vi kommer
derover paany. - I Vasen kommer naturligvis en flot Blomsterbuket, saa det
kan vi godt være bekendt, og han skal faa en ekstra Hilsen fra jer.

M. H. t. Politiet da er det ikke saa godt - Dansk Politi skal overtage
Sabotage - Fornærmelser m. v. som vanlig, men med Paadømmelse ved dansk
Ret. - Hvad Tyskerne finder ud af, det skal de selv ordne og dømme, det er
noget Skidt.

Afdl. A.S. skal meget omforandres, 13 U.K. skal ophæves, Sagerne skal
færdigbehandles i de forskellige Kamre og 2 Afdlgs. EM- 'Og Nattevagt skal
behandle alle Sagerne - for som Odmar siger »Alle skal smage denne Ord
ning, saa er der ingen, der kan raabe noget efter Nogen e .... -- .... --

Ja den er lækker, det er der andre, der ogsaa er. Han har gjort os
opmærksom paa, at vi ingen Forbindelse har eller Stikkere har blandt Kom
munisterne, hvorfor der skal udtages 3-4 Mand til særlig at arbejde med
Kommunismen, det skal dog særlig tage Sigte paa Tiden efter Krigen; men
alligevel han er lækker, men I kender ham, naar han har sine sorte Dage.
Han er nu »fin« synes I ikke, det er vel nok et ordentlig Snudeslag til os, det
er vores politiske Forbindelser, han er bange for, men I kan være vis paa, at
vi ikke glemmer noget bag efter, der er meget, som skal huskes til den Tid.

PK. Wolff, St.' 3, er udnævnt til Politiinspektør og Stedfortræder for
Statsadvokaten, saa nu faar vi se, hvad det bliver til.

Du skal i Morgen faa et ekstra Brev om alle de forskellige Forespørgs
ler Du har rettet til os.

M. H. t. Palle Christiansen, som vi i Lørdags sendte over til jer, da var
det meget nødvendigt, da han blev jaget stærkt, hvilket man ogsaa gjorde efter
hans Fader Redaktør Ernst Christiansen, men den sidste har intet »ulovligt
begaaet.

Hilsen til alle derovre og mange Tak for sidst, særlig Hilsen til I to
gamle Svingere. M. D.



1645

424.

Skrivelse af 26111 fra »M. D.« til »Maxl<.

København, den 26. NOtJember 1943.

Kære Max.

M. H. t. det aabnede Brev kan vi ikke skaffe Dig nogen Oplysninger,
da baade Skov, G. og T. nægter at vedkende sig det, men vi kan betro dig, at
det maa være eller hidrører her fra Politigaarden, det viser baade Kuverten
og Skriften.

Vi tror, at der fra svensk Politi's Side har været noget Knas med
Posten, idet vi synes Modtagelsen hos Dig af Brevene gennemgaaende har
ventet een Dag. Vi vil i hvert Fald for Fremtiden kun sende den vigtige Post
over om Mandagen og ellers med L. L.'s Baade - de almindelige Familie- og
Jødebreve kommer som sædvanlig.

M. H. t. Jøderne er der sendt en Mand over - en Læge - der skal
overtage Lederposten i Stockholm i Stedet for Professor Hurwitz.

Kan Du købe følgende Bøger til os og sende dem med L. L.'s Baade 
6 Stk. Exemplarer »Bag Staalvollen« og- 4 Stk. Exemplarer »Tyskland gaar
sidste Rande c.

Endvidere vil vi meddele Dig, at der skal være kommet en Mand over
ved Navn: Jørgen Preben Lindholm Levi, kld. Lindholm. Han er 25-30 Aar
gl. Han er tysk Stikker, har udleveret Jøder for Penge. Saa ved i Besked.

Kan Du endvidere skriv-e Dig bag øret, at Politibetjent eller Overbe
tjent Aksel Gyrn, f. d. 8/7 1909 i Kbhsm., Australiensvej 214, der skal være
kommet over, er tosset og muligvis Stikker. Lad ham komme paa Skovarbejde.
Hvor er han i Sverrig? Lad ham skrive et Brev hjem til Konen.

Vor Kollega's Hustru Fru Christian Andersen beklager sig meget over,
at der er afsendt 7 Breve til Chr. Andersen dels over os og dels over s Tom e,
men det lader ikke til, at han har modtaget B;revene - hvad kan der være i
Vejen - Du bedes straks undersøge Sagen - og lad os faa Besked - Han
kan jo sende alle Brevene til Konen over Dig.

Vi vil gerne have Dig til at sende os 3 Exemplarer af hvert Nr. af
og det er ogsaa Kredse Du er interesseret i, som skal have disse Blade, og
»Arbejdetc , samt et Exemplar af »Sydsvenske Dagbladets, det betyder meget,

med Hensyn til Betalingen, da kan Du faa sendt danske Penge herfra eller
faa Betaling anvist i svensk Mønt i Malmø.

Vi har ogsaa endnu en Bøn til Dig; dersom der bliver afleveret eller
sendt Bøger til Dig til en Dr. Larsen her, kan Du saa ikke nok sende dem
til os, det vil vi være Dig meget taknemmelig for.

Vi har endnu ikke afhentet Brevet hos Hedegaard Brock, hvilket skyl
des, at T. har erklæret, at han kommer til Danmark (Kbhvn.) over Høganæs
i Dag eller i Morgen, saa kan det jo ikke gaa, at vi har hentet Brevet, saa
bliver der jo en forfærdelig Ballade - men lad os bestemt vide om i kan holde
ham i Sverrig.

Naa, hold Dig nu fast, for nu kommer det helt alvorlige. Vi har lige
faaet en ganske uhyrlig Meddelelse, der har paavirket os i en saadan Grad,
at vi daarligt kan tænke eller handle - og derfor faar Du ikke mere Besked
om Forretningerne, men Resten paa Mandag.

Ja, vi siger, at vi ikke kan handle, men Du kan tro, at vi skal handle
og det paa alle indflydelsesrige Steder, og vi nægter bestemt at tro paa, at
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dette vi nu omtaler skal ske med Din Viden og efter Dit Ønske - Du maa
svare os omgaaende. Sagen bliver her paa Politigaarden behandlet med en
saa uhyre, dyb Hemmelighedsfuldhed, at den kun kendes af D'Hr. Odmar,
Glud og Ejvind Larsen. Da vi kom hjem her i Eftermiddag laa der en Seddel
her paa vores Skrivebord, hvorefter vi begge skal møde hos Glud i Morgen
(Lørdag d. 27. ds.) lidt i 10 - Vi kan nu forstaa, at det er for at forhindre
os i at komme ned ved Færgen - Pelving jager os stadig der, men vi skal
nok komme der alligevel.

Det vi nu skriver maa Du aldrig fortælle til nogen om, hvorfra vi har
vores Viden. - Det giver Du os Dit Ord paa, og vi stoler paa Dig.

Senere paa Eftermiddagen fik vi Besøg af P .A.M. og R. - saa ved
Du hvem det er -, der afleverede Posten til os, og nu fortalte R. os, at han
i Dag havde været ude for noget, der var noget »Luskeri« i, han havde givet
sit Ord paa, at han ikke vilde meddele det til nogen, da det var af en meget
dyb Hemmelighed, som kun kendtes af Glud, Odmar og ham selv - nemlig
R -. men som han havde gaaet og tænkt paa det, var han blevet klar over,
at den (Sagen) vist var gal, og han besluttede saa og informere os, og saa
kunde vi selv handle.

Nu kommer Fremstillingen:
R. blev Dags Middag kaldt til Glud og Odmar - Glud førte Ordet og

kom saa med alt om den dybe Hemmelighed, og bad derpaa R. være behjæl
pelig med at sende 2 Mand - Dyrsted og Hugo Andersen til Malmø, de skal
rejse Lørdag d. 27. ds. Kl. 10 med Færgen fra Frihavnen. De skal rejse uden
Pas, men med Tyskernes - det vil sige Hermansens Velsignelse - og Sagen
i Malmø er 'ordnet med Hensyn til deres Ophold og Arbejde - det er ordnet
af Ejvind Larsen, samt Glud og Odmar i Forbindelse med Landsfogden Rosen
green - deres Ophold i Sverrig bliver paa mindst en Maaned, maaske læn
gere - nu skal Du passe paa, hvad Du siger til Ruenerheim og Richard
Hansen, for de er sikkert ogsaa underrettet. Vi gaar ud fra som givet, at deres
Ophold i Sverrig ogsaa skal ske i dybeste Hemmelighed, ligesom her. Menin
gen med deres Arbejde er ikke helt klart endnu, men det er givet, at de skal
opklare hvad der foregaar af illegal kommunistisk Forbindelse mellem Dan
mark og Sverrig, af illegale Vaabenforsendelser, hvad danske Kredse derovre
bedriver o.s.v. Nu kan vi i denne Forbindelse oplyse, at »Frihedsraadetc og
Kommunisterne er ved at faa Forbindelse med de legale danske politiske
Partier, der nu ogsaa er ved at blive illegale herhjemme, saa derfor behøver
vi ikke længere at være saa bange for »dem« mere. Vi synes, at det er ganske
uhyrligt, at man sender disse 2 mislibige Personer til Sverrig for at snage
og spionere, men husk nu paa, at det foregaar i Forstaaelse med Landsfogden
i Malmø; saa Du maa altsaa være meget forsigtig. Det er skrapt, at det er med
tysk Velsignelse at dette skal foregaa, og vi mener, at dersom Københavns
Opdagelsespoliti vil have foretaget Undersøgelse i, samt Oplysninger fra Sver
rig, saa har de jo baade Dig, Alfred, Chr. Andersen, samt andre og det svenske
Politi til at arbejde, og det maa da være nok, og vi synes ikke, at de behøver
at sende saadan et Par Idioter til Sverrig. Vi kender jo deres Indstilling og
Arbejdsmetoder - Hugo Andersen har jo flere Gange været hængt ud i de
illegale Blade, Danske Tidende, Frit Danmark m. fl., og ligeledes i den engelske
Radio, saa han er jo velkendt og det er jo et fint Exemplar vi her har fundet
frem. - Dyrsted er jo snarere værre, saa vi ved ikke, hvad Du mener om
Sagen. De kommer som sagt i Morgen Lørdag Fm., og vil Du gøre det »rig
tige- Stykke Arbejde i Sverrig, saa skal vi nok ordne Resten her - det kan
Du være ganske sikker paa. Vi skal bruge alle politiske Kredse, samt endvi
dere samtlige illegale Organisationer og Kredse. Der bliver et Ramaskrig her
i Byen, naar denne Historie kommer frem. Vi synes det er det værste, der
endnu er præsteret her, og kan ikke forstaa, hvad de tænker paa.

Nu maa Du ikke med det samme lade noget komme offentligt frem
udadtil før vi i Morgen nærmere faar Baggrunden for D'Hrr.s Arbejde kon
stateret. Det er jo kommet ganske bag paa os, og lader Du noget komme ud i
Morgen saa er baade R. og os andre helt færdige, da vi endnu intet kan vide
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om Sagen. (Det tror de da, de er ikke klogere, Ha, Ha.). Lad os omgaaende
høre din Mening om Sagen og Du skal ekspres blive underrettet naar vi i
Morgen har sonderet Terrænet.

Vi kan ellers i al Fortrolighed fortælle Dig, at Du og Dit Arbejde for
den danske Sag i Sverrig bliver meget værdsat her hjemme i gamle Danmark
i alle Kredse, og Du selv roses meget, men det er vel fordi, at de ikke kender
Dig »din Skiderik», naa vi roser Dig nu allevegne for det er s'gu et godt
Stykke Arbejde Du laver.

De bedste Hilsner til Dig og Kammesjukerne fra M.D.

N.B. Din Vogn er renset og kørt tilhage til din Garage igen. Akkumu
latoren duer ikke mere, men den er taget ud, og alt er i bedste Orden. Din lille
Kone har det godt.

D'Herrers Arbejde kan blive til frygtelig Skade for alle sande danske
Kredse i Danmark og Sverrig. Naar Sagen herfra er færdigbehandlet, maa
Advarsler omgaaende offentlig frem i alle Kredse, men ikke før vi siger til.

M.zD.
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425.

Skrlv.else af 29/11 1943 fra "M. x D.Cl til "MaxCl.

Københatm, den 29. November 1943.

Kære Max.

Det maa endnu et Par Dage vente med de almindelige Forretninger.
Mange Tak for Brevet, det varmede vores Hjerter, og vi er stolte af,

at Du straks uden at vakle har taget et klart og rent Standpunkt, men det var
heller ikke mere end vi havde ventet af Dig. - Vi haaber Du har modtaget
vort meget lange og skarpe Brev, det var nu egentlig Meningen, at Brevet
skulde have været Dig i Hænde Lørdag Eftermiddag - det gik jo med samme
Færge som de 2 Stikkere - Dyrsted og Hugo. - Vi kan fortælle dig, at det
absolut ikke er Landsfogdens Ide , men Ejvind Larsen, Glud og Odmars 
den svenske Regering tør ikke offentlig give Oplysning og heller ikke under
haanden, men saa har man lavet en saadan Genistreg, at anbringe Stikkerne
som en Slags Flygtninge i Malmø.

Max, det er den fa?·ligste Stikkervirksomhed vi endnu har været ude
for - det er nemlig Meningen, at de skal skaffe alle Oplysninger om enhver
Form for illegalt Arbejde. - De danske Ledere er »[ine«,

Hele den danske Opinion er i Oprør - vore politiske Forbindelser
er bestyrtede. - Du kan tro, at vi arbejder under Højtryk, men Du maa
fortsætte Arbejdet med Sagen i Sverrig - for begge, Dyrsted og Hugo skal
omgaaende hjemsendes. - Du maa endelig ikke spare ham Dyrsted, for han
er s'gu ikke bedre end den anden.

Svenskerne skal nok blive bange og medgørlige, naar de opdager og
ser den mægtige Ballade Sagen har vakt i Danmark og Udlandet - Du kan
tro, at der bliver nogle søvnløse Nætter for Glud og Odmar - men de har
afsløret sig selv, og lad nu være med at tro paa hvad de skriver, for nu bliver
de bange - det skal ikke forbavse os om Odmar omgaa-ende kommer farende
til Malmø, men tro ikke paa ham - staa fast .

Alle politiske Kredse ogsaa dine Venner er forevist dit Brev - der
arbejdes - Resultat er givet.

Vi venter omgaaende Brev fra Dig.

Mange venlige Hilsner M. x D.
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426.

Skrivelse af 5/12 1943 fra "Vilhelm Christiansen" til »Laurltsen«.

SØndag Aften den 5/12 1943.

Kære Lauritsenl

Tak for Dit Brev af 29/11, som jeg modtog Lørdag den 4. ds., og som
var ventet med Længsel. Tak for Din Tillid, den er gensidig, kan jeg forsikre
Dig om, og Tak for den Venlighed og Hjælpsomhed, Du udviser overfor »de
smaa Piger-e. De er saa glade for alt, hvad Du fortæller dem, og de har kun
Ros tilovers for Dig.

Med Hensyn til Forholdene herhjemme nu efter den mislykkede Mis
sion, som de to Herre var ude paa, saa kan det jo ikke nægtes, at Situationen
er mere end spændt; det maatte den jo blive efter hele det Arrangement, der
var blevet truffet af de »kloge« Herrer. Jeg tænker mig, at Du gennem M. og
D. faar et meget udførligt Referat tilsendt med M. i Morgen Mandag, saa af
den Grund vil jeg ikke gaa i Detailler, for saa faar Du det blot 2 Gange, og
min Tid er desværre ligesom Din meget optaget.

Som Du ved, havde R. en timelang Konference med O., da han var her,
og der blev ikke levnet ham Lejlighed til at tale med M. og D., hvad han ellers
havde tænkt sig, og jeg personlig saa ham overhovedet ikke. Døren ind til det
allerhelligste var hermetisk tillukket, og Samtalen foregik dæmpet, saa selv
jeg, der hører som en Los, ikke kunde opfange eet eneste Ord. O. har gaaet
rundt som en olm Tyr lige siden Afsløringen, men han har .ikke omtalt Sagen
for mig med eet eneste Ord. Da Hoff kom hjem fra Jylland og hørte om, hvad
der var passeret, blev han rasende, selvom baade O. og E.L. forsøgte at baga
tellisere Sagen. Han er klar over, at det er E.L., der har faaet de to højeste
militære Myndigheder til at gaa ind for, at al »illegal- Forbindelse med Jer
paa den anden Side skal afbrydes fuldstændig, da den Slags Arbejde ikke er
dansk Arbejde, men kun til Fordel for en fremmed M8Jgt, og O. er saa blevet
den Mand, der skal virkeliggøre det helt »danske« Arbejde. Du kan nok for
staa, at med saadanne Personer i Ryggen er O. ikke nem at binde Halen op
paa i Øjeblikket. I denne Forbindelse maa jeg spørge Dig, om Du kender en
Oberstløjtnant Friis: vedkommende løber hos O. til Stadighed og har lange
Konferencer med ham, men om hvad, ja det ved jeg ikke.

I Lørdags var jeg hos Hermanssen i anden Anledning, og jeg kom da
ind paa Sagen meå de to »Flygtningec • Han vidste ikke noget om, at de var
kommet tilbage, og han var synligt pikeret ove1' at have haft noget med den
Sag at gøre. Han havde faaet det fremstillet paa den Maade, at O. havde faaet
Sikkerhed for, at der hos Jer befandt sig mange danske Forbrydere, som det
gjaldt om at [aa udleveret, men det var ikke muligt, saalænge det ikke kunde
bli-ve afsløret, at de paagældende derovre havde afgivet falske Forklaringer
011'1" hvorfor de havde forladt Landet; der skulde bl. a. være 52 Mand, som alle
havde forklaret, at de havde lavet Sabotagen i »Forum«.

Endvidere fandtes der en Mængde Kommunister, som beskæjtigede sig
med Vaabentransport til Danmark og anden illegal Forbindelse, og for at
faa sat en Stopper herfor va·r det, at man havde ønsket Assistance, saa disse
to Mand kunde konime til Sverrig for at arbejde i Landets Interesse. At de
skulde komme over som F'l1Jgtninge, havde H. ikke nogen Anelsa om, han
havde blot ordnet det saoledes, at der ingen Vanskeligheder ener Misjorstaa
eiser skulde opstaa ved Udrejsen. Han var tilsyneladende meget ked af at
være kommet til at staa i et saadant Lys, at man, da det nu var kommet frem.

207
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at det var med Tyskernes Velsignelse, skulde faa den Tanke, at der fra hans
Side var noget forkert ved Ordningen. Hans Tillid til og Tro paa O. var synlig
rokket. Selvfølgelig kunde jeg ikke gaa i Detailler med ham vedrørende noget
somhelst andet Sagen vedrørende, specielt ikke det, der har vor Interesse, og
heller ikke det, der fra O.s Side har været det hovedsagelige, nemlig at øde
lægge vore Forbindelser.

At O. fortsætter sin Kampagne sammen med G., derom er der ingen
Tvivl, og alle Midler og Vaaben vil blive brugt, dertil kender Du ham vel til
strækkeligt, nu er han nemlig blevet ond, og det er G. ogsaa, og saa maa de
jo tage Løgnen til Hjælp. Herunder hører bl. a. hans Udtalelse til R. om,
Hugo ikke har modtaget noget Sølvcigaretetui fra Gestapo; Sandheden er
blot den enkle, at det har baade Hugo og O., jeg har jo selv set dem med den
nydeligste Inskription med Tak for godt Samarbejde. Desværre maa jeg jo
bede Dig om ikke at benytte mig som Sandhedsvidne for at faa R overbevist
OID Rigtigheden heraf, for han kan ikke lade være med at sige det til O., og
saa falder han blot over mig, og derigennem har han saa et Bevis paa, at
jeg stadig har illegal Forbindelse med Dig og Sverrig i det hele taget, og det
har han jo forbudt os allesammen, dog har han ikke sagt det til mig direkte
endnu, men han har forbudt M. og D. at sende Post til Dig. For mit Vedkom
mende saa sker det nok en af de første Dage; Hoff fortalte mig nemlig i
Lørdags, at han havde haft en Samtale med O., og derunder havde O. bl. a.
sagt, at han en af de første Dage vilde have en Samtale med mig, og derunder
vilde han sige til mig, at jeg maatte ophøre med mit illegale Arbejde, da jeg
i modsat Fald vilde blive flyttet fra Afdelingen. Hvad Kendskab han har til
mit Arbejde, ved jeg ikke, men det kan jo kun være R, der har omtalt for
ham, at han i sin Tid har besørget Breve for mig til de to farlige polske
Spioner i Sverrig. Om R. muligvis ogsaa trods sit Løfte har omtalt mit Besøg
derovre sidste Gang, ved jeg ikke. M. og D. mener med Bestemthed, at R eller
i Forbindelse med O. har haft Brev fra mig, som R. i sin Tid tog med tilbage
hertil, aabnet, muligvis ogsaa de to Breve, som han i en Uge holdt tilbage
paa sit Kontor i Malmø. Jeg vil nødig tro det, da det i saa Fald er et saa
groft Brud paa en Tillid, som tænkes kan, naar man betænker, at han selv
til at begynde med tilbød at besørge Breve mellem Petite og mig. Hvis det er
Tilfældet, ja saa er der jo ikke nogen Tvivl om, at han er klar over Arten af
min Korrespondance. Dog det Spørgsmaal bliver vel næppe nogensinde op
klaret. Jeg har dog ofte tænkt paa Rs Udtalelser til Remtoft, at han var for
bandet paa mig, og at han gerne vilde tage alle andre Breve med, blot ikke
Breve fra mig; og sidst og ikke mindst Mistanken om Brevet til Frk. Salo
monsen. J eg nærer derfor ikke synderlig høje Tanker hverken om hans eller
Richards venlige Hilsener til mig.

Trods alt dette har jeg nu alligevel tænkt paa inden Jul at komme en
Tur derover, og jeg skal da ikke undlade at hilse paa mine »kære« Venner.
Maaske kan dog Forholdene inden den Tid have ændret sig saa meget, at
Vinden blæser lidt mere den rigtige Vej, men det kan Du meget bedre orien
tere Dig om. En saadan Rejse skulde jo ikke gerne refereres hertil.

Du har sendt mig en lille rask Mand herover, han hedder Mø. ....,
vi er kommet i Kontakt, han har boet her en Nat, og jeg har skaffet et Sted,
hvor han kan bo, saa ofte han vil, og iøvrigt sørger jeg for hans Korrespon
dance. Det er et Samarbejde, som jeg glæder mig til og venter mig meget af.
Han kommer til Middag her i Morgen Aften sammen med LRS. Thomsen og
Oberst Lund.

Med Hensyn til Linds Kone, saa ligger Sagen saaledes, at hun bliver
stadig bedre og bedre, og har det nu aldeles udmærket. Jeg har desværre ikke
haft Tid i Dag paa Grund af Vagt - det har O. ogsaa skaffet mig paa Halsen
- til at besøge hende, men jeg har talt med Grosserer S. i Telefonen, og han
bad mig bringe de varmeste Hilsener til Lind fra hans Kone, specielt en
Fødselsdagshilsen til ham, han har nemlig Fødselsdag i Morgen Mandag;
ligeledes mange Hilsener fra S. selv. Jeg skal nok, hver Gang jeg skriver,
have Besked til Lind om, hvorledes Tilstanden er. Hils ham fra mig mange
Gange og ønsk til Lykke.



Med Hensyn til Poul Sørensen saa har Du saa sandelig Ret, han er en
glimrende Mand, lige efter mit Hoved.

Fra Gunnar skal jeg hilse mange Gange og takke for Sendingen, som
han var meget glad for. Han kommer nok snart over til Jer, saa skal I nok
faa en Aften ud af det.

Jeg var forleden Aften ude hos Gunnar sammen med Thorsen, Rem
toft og Sørensen samt Folke, vi havde det hyggeligt og rart. Hvad mener Du
iøvrigt om Folke? M. & D. er ikke sikker paa ham, men Gunnar og Thorsen
siger god for ham. M. & D. tør ikke sende noget med ham, da de ikke stoler
paa ham. Hvad mener Du? De har en Mistanke om, at han engang skal have
aabnet et Brev herfra til Dig, om det er rigtigt, ved jeg ikke.

Jeg sender dette Brev med M-Posten i Morgen Mandag af Hensyn til
Lind, og jeg vil bede Dig hilse den »Lille« og sige, at jeg sender hende Brev
paa Tirsdag, da jeg ikke kan naa at faa det færdigt i Aften, og sig til hende,
at jeg har meget Materiale til hende, som kommer i de allernærmeste Dage,
men det er saa omfangsrigt og vigtigt, at det maa gaa med en særlig Post
senere.

Nu faar Du ikke mere i Aften. Hils alle Vennerne og specielt de , to
smaa.

Modtag selv de hjærteligste Hilsener og fra min Kone.

Din hengivne Vilhelm Christiansen.
[Identisk med Krim.ass. Aage Grunnet.]

Vedlagte Seddel er fra Mø....., den tilsvarende Sag kommer med
Paul S. i Aften.

6/12 1943.

•

Vilh. O.
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427.

Skrivelse af 6112 1943 fra »Skov«,

København, den 6. December 1943.

Kære Ven.

Hermed et Brev ig-en. Det er snart længe siden jeg har skrevet til dig,
men jeg har haft saa meget at gøre i den sidste Tid, at jeg slet ikke har haft
Tid til at tænke paa dig eller dine Breve. For det første var der Forflyttelsen
fra Afdelingen, og dernæst blev jeg af visse Grunde nødt til at flytte selv, og
det har været et forfærdeligt Roderi, inden det hele blev bragt i Orden. Nu
gaar det bedre, saa jeg haaber, at jeg i den kommende Tid igen kan være
til Nytte for jer.

For at begynde med det, der sidst er sket, saa er det vel nok en for
færdelig Omgang for d'Herrer. J eg er fuldt informeret om Sagen, og vi drøf
tede Begivenhederne, inden de rejste, saa vi var tidligt paa Færde. Det glæ
dede mig overordentligt, at du fik sendt dem hjem paa denne Maade og saa
hurtigt, men det var heller ikke mere, end de havde godt af. Jeg har været
ude at rejse et Par Dage, saa jeg er ikke helt a jour med Situationen, men
jeg har hørt lidt om, at Runerheim har fa aet et væmmeligt Brev herfra, og
i dette Brev bestrides din Sanddruhed m. H. t. Hugo . J eg kan bekræfte, at
Hugo har faaet et Cigaretetui af Tyskerne. J eg har ikke selv set det, men han
har selv ved en Kaffetaar paa 1. Sal, hvor Hoff og Grunnet var til Stede, for
klaret hvordan han fik det, og han oplyste os om ved denne Lejlighed, at det
var laaset ned i hans Skrivebordsskuffe', og det var ikke hans Agt at benytte
det under disse Omstændigheder. Endvidere er det rigtigt, at han har været
omtalt i D. F. D., og det er muligt, at vi kan finde Nummeret frem, men det

. vil blive noget vanskeligt, idet den Slags Ting jo er stuvet godt af Vejen, men
ønsker du det over, skal du faa det. Endvidere har jeg hørt, at det ikke skulde
være rigtigt, at hans Navn skulde være blevet anvendt paa en Kuvert til
dette famøse Blad D.F.D., men det kan jeg love dig for er rigtigt. Jeg ved i
Øjeblikket ikke hvor min egen Kuvert er, men jeg ved, hvor Ricardts er, og
ønsker du den 'over , skal du faa den, selvom jeg meget nødig giver den fra
mig, da jeg vogter som en lille Løve over alt, hvad der tilhører R. Du maa
love mig, at jeg faar den uskadt tilbage, og hvis du mener dig i Stand til at
holde dette Løfte, faar du den over, saaledes at Runerhelm selv kan se den.
Jeg synes ikke, at der er nogen Grund til at Runerheim i saa Tilfælde skal
se, hvem Kuverten er stilet til, for det vil han maaske ved Lejlighed kom
me til at røbe overfor Dr. J od. Det gør maaske heller ikke noget, naar det er
R, det drejer sig om, men hvorfor ikke lade helt være. Endvidere har den
omtalte Herre været nævnt i den engelske Radio den 12. Februar - en Fre
dag - ved Udsendelsen Kl. 18,15. Jeg hørte det med mine egne øjne, og der
er det fine ved det, at jeg nogen Tid efter indførte de i den engelske Radio
omtalte Herrer i Kartoteket over D. F . D., da jeg syntes, at de havde nogen
Tilknytning til dette Blad. Dr. Jod. kan selv se efter, de staar der endnu. Du
kan forøvrigt høre Anden ad, idet han var med til dette.

Altsaa jeg er parat til at give dig Beviser, hvis du ønsker det. Jeg skal
i Morgen se, om [eg kan komme til at tale med M & D og høre deres Mening.
Vi skal i alle Tilfælde nqk gøre noget. Naar det her paa denne Side kommer
ud i de smaa Blade, sker der nok noget, men kan du ikke sørge for, at det
paa din Side kommer saa langt omkring som muligt. da jeg synes, at det
Forhold bør kendes af saa mange som muligt. Det gælder om, at enhver
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derovre kan være vaks, hvis der kommer nogen af samme Slags, for jeg tror,
at de fleste derovre var røget paa den, idet de sikkert ikke tager det saa nøje
med, hvad de siger, idet de selv mener sig uden for al Fare. Det er de maaske
ogsaa, men det er Hjemmefronten her det gælder, og den skulde gerne holde
de sidste 14 Dage med.

Vedr. Lektor Berthelsøns Kone, kan jeg sige dig, at hun er paa fri
Fod efter Udsagn fra M & D. Jeg har ikke faaet at vide, hvor hun er, men
kan de sige mig det, skal jeg gerne opsøge hende, og saafremt hun vil over,
skal jeg nok drage Omsorg for, at hun kommer godt afsted. Altsaa nærmere
følger om dette.

Ang. den lille Dreng derovre i Svendborg er jeg ved at undersøge det,
og herom faar du ogsaa snart Besked.

Vedr. dine vedlagte Notater vil jeg blot fortælle dig, at det har jeg
overhovedet ikke Tid til at tage mig af for det mestes Vedkommende. Jeg
mener, at bl. a. det med at jeg skulde finde ud af, om en Kone hal' givet 300
Kr. det ene Sted og saa har faaet Overfart det andet for et andet Beløb, lad
dette ligge til vedkommende selv kommer hjem og lad hende selv ordne dette.
Jeg har meget, meget andet at tage mig til, og det er 100 Gange mere nødven
digt. Det samme er Tilfældet med de fleste andre Notater. Der er kun nogle
enkelte jeg interesserer mig for, men de skal nok ogsaa blive gennemført.

Jeg er blevet spurgt fra Studenternes Efterretning vedr. Erik W . Kjær.
Hvordan har han det, og er der nogen Chance for at han slipper ud. Han
har været meget virksom her, og han er haardt savnet. Jeg ved godt, at han
har opført sig meget taabeligt derovre, hvad der ikke kan forstaas her. Prøv
at gøre noget for ham, saa vi snart kan se ham igen.

Jeg har ellers ikke mere paa Hjertet i Dag. Du skal høre Nyt fra mig
ved første og bedste Lejlighed. J eg har jo en Del tralvt i min nye Stilling. Du
kan bande paa, at jeg er klar over Grunden til Forflyttelsen, men de skal
ikke komme til at hamle op med os af den Grund og de maa endelig ikke tro,
at vi nedlægger Arbejdet af den Grund. Saa vidt jeg kan skønne, skal Lederne
forsøge paa at slagte os, men det bliver meget vanskeligt for ikke at sige umu
ligt, i hvert Fald ikke af tjenestemæssige Grunde, men forøvrigt kan de rende
mig saa grusomt i et vist Sted. Der er i den sidste Tid sket forskellige Begiven
heder som maaske gør det nødvendigt for mig at rejse en lille Tur, saa jeg
ser nogenlunde stort paa det i Øjeblikket.

Nu faar du ikke mere. Jeg har i Dag faaet Brev fra Anden. Hvordan
kan det være, at det har været ca. 1 Maaned paa Vej. Det er dateret den iO/11.
Jeg mener, at det er noget længe. Jeg har ogsaa faaet Brevet fra Richart.
Det var dejligt at høre fra ham, men det er dateret den 1/11. Det er en noget
sen Postgang I holder jeg .til.

Hilsen til hele Kuldet og mest dig selv fra
Skov.

P.S. Vær venlig ikke at skrive til Overskrift i mine Breve Skov, men
slet og ret Kære Ven. Man kan ikke være forsigtig nok, og i Tilfælde af et
Brev med Navnet Skov skulde blive fundet, og der er noget i Forvejen med
Skov, der fører i Retning mod mig, saa er det rart at have Brevene med kun
Kære Ven.

Den 10. December 1943.

Jeg har faaet Brevet retur, inden det gik af til dig, idet jeg nu kan
oplyse noget nyt m. H. t. Erik W. Kjær. Jeg fik Dagen efter at vide, at han
var kommet hjem fra Sverrige, men Dagen efter igen erfarede jeg, at han
var blevet anholdt af Tyskerne under en Episode paa Nørrebros Runddel.
Der var ved denne Lejlighed lidt Skyderi, og herunder blev Kjær saaret og
anholdt. Jørgen Jensen slap fri.
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I Gaar var der lidt Skyderi i Ryesgade. Her kom kørende en tysk Bil
fra Sikkerhedspolitiet, og pludselig begyndte Personerne i den at skyde paa
en Cyklist, der kørte foran Bilen. Cyklisten blev ramt, men liggende paa
Gaden begyndte han at skyde, men naaede desværre ikke at skyde dem han
vilde. Det har vist sig, at det var Pelving, der var i Bilen, 'Og det var vist
Meningen, at han ved denne Lejlig-hed skulde have været likvideret. Han skød
altsaa først og klarede Skærene dennegang.

Endelig er der i Gaar blevet anholdt en Person ved Navn Steen Han
sen, der har haft en hel Del at gøre med »Dannevirke« og muligvis »Hiemme
fronten«. Hans Kartotek er taget, men hvad det indeholder er der ingen, der
rigtig er klar over. Grunnet er sunket noget i J orden i den Anledning, det
vil sige: han sover ikke hjemme. Der er fundet en Del Sprængstof og Unifor
mer hos Steen Hansen.

Det gaar helt ad Helvede til for Øjeblikket. Her er saa smadderfuldt
af Stikkere, at der hver Dag ryger mange brave Mennesker. Der er traadt
en ny Kommission sammen for at faa udryddet det Skab, saa maa det vel
hjælpe.

Jeg modtog forleden Dag en Pakke Bøger, der var sendt med Laurits
Larsen Rute. Hvem har sendt mig dem, og til hvem er de egentlig. Hvis du
kan huske det, vil jeg gerne vide det.

Til Slut venlig Hilsen til alle.
Skov.

/
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428.

»Parolen 10/12 1943«.

Parolen, den 10. December 1943.

De fleste af Dem har formentlig allerede haft Lejlighed til at se en
Artikel i Bladet »Hjemmefrontene. For Deres Vedkommende, der ikke har det
skal jeg oplæse Artiklen:

»To officielle Stikkere til Sverrig - og retur.
Departementchef Ejvind Larsen har begaaet en Handling, der kan

tjene til et Skoleeksempel paa, hvordan en dansk Embedsmand ikke maa
handle i Dag. Ved et rask Initiativ fra anden Side forhindredes det at ham
Handling- fik skæbnesvangre Følger.

Fornylig vendte Ejvind Larsen hjem fra Sverrig efter at have for
handlet med de svenske Myndigheder, som han havde foreslaaet, først en
fuldstændig Udveksling af Oplysninger om illegalt Arbejde mellem danske
og svenske Myndigheder, og da dette blev afslaaet subsidiært Udveksling af
Oplysninger om kommunistisk illegalt Arbejde, hvilket Svenskerne heller ikke
vilde være med til, idet de henviste til Tyskernes Tilstedeværelse i Danmark.
Til Slut lykkedes det E. L. at udvirke en Aftale om, at to danske Politifolk
skulde komme til Sverrig for at deltage i det begrænsede Samarbejde mellem
svensk og- (til Sverrig flygtet) dansk Politi.

I Forstaaelse med Souschefen i Opdagelsespolitiet, Glud, og Politikom
missær Odmar (men udenom alle andre, deriblandt Statsadvokaten Hoff)
sendte E. L. derefter Lørdag den 27. November i største Hemmelighedsfuld
hed (fingeret illegalt, men i Forstaaelse med Tyskerne) to Overbetjente til
Malmø. Det var den berygtede Hugo Andersen og hans ligesindede Kollega
Dyrsted. De skulde være en Slags officielle Stikkere paa den svenske Side af
Sundet.

Ad forskellige Veje, som vi ikke nærmere skal omtale, lykkedes det at
forhindre, at Svenskerne modtog de to »illegale« Herrer. De blev sendt retur
Mandag Morgen.

Maaske vil vi senere komme ind paa Detaillerne i den skandaløse Af
fære. Denne Gang nøjes vi med at konstatere, at tre højtstaaende danske Em
bedsmænd har kompromitteret sig paa det groveste, og at Motivet til deres
fordømmelige Adfærd hævdes hovedsagelig at være Jalusi overfor underord
nede Politifolk, der igennem længere Tid har vist illegalt Arbejde Interesse
og derfor ved mere end de tre høje Herrer, som forgæves prøvede at faa til
fredsstillet deres Nysgerrighed.

Efter hvad vi erfarer, har E. L. arbejdet i Forstaaelse med General
løjtnant Ebbe GØNZ, der bestemt ikke udmærkede sig ved nogen Slags Aktivitet
den 29. August, men aabenbart er mere oplagt, naar det gælder om at sidde
i den lune Lænestol og spinde Rænker mod de Landsmænd, som i Friheds
frontens Rækker kæmper imod Tyskerne. Heller ikke i denne Henseende skal
vi nu komme ind paa Detailler eller mere indgaaende Kommentarer. Det er
ogsaa fuldt ud tilstrækkeligt at fastslaa, at en kommanderende General ikke
har til Opgave at drive privat Politik (hvilke Motiver, udover den isolerede
Mands Nysgerrighed, han end maatte have dertil) men eventuelt nu at slaas
mod Landets Fjender og siden at handle efter Direktiver fra Kongen direkte
og den kommende demokratiske Regering, som nok skal forstaa - uden Vak
len, hverken til højre eller venstre - at tage Tøjlerne i sin Haand, naar Tiden
er inde til atter at bringe Orden i Danmarks Hus. c
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En anden Artikel med samme Vendinger findes ogsaa i »Nordisk Ny
hedstjeneste«,

J eg skal ogsaa gøre dem af dem, som ikke har set den, bekendt med
denne Artikel:

»To danske Kriminalbetjente Hugo Andersen og Dyrberg er blevet
udvist af Sverrig, hvortil de var kommet med Færge uden Pas. De var sendt
til Sverrig af Departementschef Ejvind Larsen, Souschef Glud og Chefen for
Sikkerhedspolitiet Odmar, og deres Opgave var at indhente Oplysninger om
illegalt Arbejde ved Samtale med Flygtninge. De blev modtaget af den flygtede
danske Kriminalbetjent Roland Olsen og afhørt af ham, hvorefter Lederen
af den danske Politiafdeling i Sverrig, Weiss, underrettedes og protesterede hos
de svenske Myndigheder, som derpaa returnerede d'Herrer. Saa vidt vides,
var der udenom svensk Kriminalpoliti, der har afvist Samarbejdet med det
Danske i Øjeblikket, truffet Aftale med Landshøvdingen. '

Hugo Andersen er kendt som en meget nidkær Mand fra Statsadvo
katens særlige Afdeling. Han har arresteret adskillige Illegale. Statsadvokaten
selv har intet vidst om Rejsen(!) og har protesteret. Man mener, at Eivind
Larsen har ønsket at kunne præstere nogle Resultater, hvis Politiet faar alle
Sabotagesagerne, og at han og de andre desuden har handlet ud fra en vis
Nysgerrighed, idet de har Følelsen af, at de intet kender til det illegale Ar
bejde i Danmark. Man mener, at General Gortz har været indforstaaet, idet et
vist Samarbejde finder Sted »af Hensyn til Kommunistfaren e.«

Naar jeg i Dag har sammenkaldt d'Herrer og gjort dem bekendt med
disse Artikler, er det, fordi de indeholder en gemen Insinuation mod to af
Korpsets Embedsmænd og en direkte Fornærmelse mod to a.f Korpsets gode
Mænd, Overbetjentene Hugo Andersen og Dyrsted.

Jeg skal derfor i Dag meddele Dem, hvad der ligger til Grund for
den paagældende Artikel.

Der er sket følgende:
Efter at have ført Foruandlinger i Stockholm vendte Departementschef

Eivind Larsen den 29. November 1943 tilbage her til Byen med Færgen til
Frihavnen. Landsfoged Rosengreen fra Malmø var med paa Færgen, men
ønskede ikke at gaa i Land, da han ikke var i Besiddelse af Pas. Fra Færgen
tilkaldtes Vicepolitiinspektør Glud og Politikommissær Odmar, med hvem Lands
fogeden ønskede en Samtale.

Glud og Odmar tog straks ned paa Færgen, og under en Samtale, der
varede ca. 10 Min., meddelte Landsfoged Rosengreen, at der i Sverrig gik Ryg
ter om, at Tyskerne i Esbjerg havde forlangt 10000 Danskere til Arbejde for
den tyske Værnemagt. Endvidere, at man i Sverrig frygtede, at der skulde
indføres alm. Arbejdstvang her i Landet, og man ventede i saa Fald en vold
som Strøm af Flygtninge. Derfor anmodede Landsfogeden om, at Opdagelses
politiet vilde sende to Mand til Sverrig til Assistance for Landsfogeden. Denne
ønskede, at de meldte sig som Flygtninge og i Sverrig betragtede sig som
Flygtninge.

Med Henblik paa det særdeles intime Samarbejde, der altid har bestaaet
mellem svensk og dansk Politi, lovede Glud og Odmar saavidt gørligt at efter
komme Anmodningen.

I Forstaaelse med mig blev Overbetjent Hugo Andersen og Dyrsted
spurgt, om de var villige til at paatage sig Hvervet, 'Og da de erklærede sig vil
lige, blev Politidirektøren og Rigspolitichefen orienteret, og den 27. November
blev de to Overbetjente sendt til Malmø, hvor de skulde melde sig til Lands
foged Rosengreen.

De medførte ingen Instruktion herfra om at sende Oplysninger her
over og 'overhovedet ingen Instruktion om deres fremtidige Arbejde i Sverrig,
de skulde kun melde sig til Landsfogeden og rette sig efter hans Direktiver.

Af Grunde, som jeg ikke kender i Detailler, og som jeg ikke skal komme
nærmere ind paa, ændrede Landsfogeden sine Dispositioner, og de to Over-
betjente vendte tilbage hertil. .
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De har nu hørt, hvad der er sket, og hvad man fra en bestemt Side
har ment at kunne tillade sig at skyde Københavns Opdagelsespolitis Ledelse
og to af de Herrers egne Kolleger i Skoene.

Der kan ikke være Tvivl om, at denne Aktion stammer fra danske
Kredse i Sverrig, og det kan desværre tænkes, at der ovenikøbet staar Politi
folk bag, som endnu er Medlemmer af dette Korps. Det er ikke første Gang,
Medlemmer af dette Korps har været ude for Bagvaskelse paa Grund af deres
Arbejde i Korpsets Tjeneste. Det skete f. Eks. ogsaa, da Kriminalassistent øst
maatte skyde en Faldskærmsagent, som under en Anholdelse satte sig til Mod-

. værge og skød paa øst.
J eg sammenkaldte ogsaa dengang d'Herrer og gjorde Rede for de Begi

venheder, som laa til Grund herfor, og karakteriserede Angrebet som det, det
var, en gemen Niddingsfærd.

Det er overordentlig beklageligt, hvis det er Medlemmer af Korpset,
som viser saa ringe Kammeratskabsfølelse og Loyalitet.

Det kan til enhver Tid hænde enhver af d'Herrer i Korpset, at de
bliver uskyldig udpeget. De vil altid kunne blive stillet overfor Begivenheder,
der af andre, som' ikke ved Besked, vil blive galt udlagt imod dem.

Værre er det naturligvis, hvis de paagældende ved Besked, og alligevel
gør det, saa er vi ude i det gemeneste af det gemene.

Jeg siger dette til d'Herrer, ikke fordi jeg mistænker nogen af dem fol'
saadanne Handlinger, men for at henlede Deres Opmærksomhed paa, at saa
ledes som Tiderne er, er det nødvendigt, at vi ikke søger at mistænkeliggøre hin
anden uden Beviser. Der skal ikke opstilles Rangklasser indenfor Danskheden,
og jeg vilde selv føle Sigtelse for at gøre udansk Gerning som en af de alvor
ligste Sigtelser, der kunde rettes mod mig.

En saadan gensidig Mistænkeliggørelse vil virke fuldstændig opløsende
paa Korpset, og som jeg tidligere har sagt Dem, jeg anser det for min Opgave
trods alle Vanskeligheder og trods al Kritik fra alle Sider at søge at bevare
Korpset samlet og slagkraftigt, til den Dag vi atter er alene med os selv.

For at det kan blive muligt, er det nødvendigt, at vi forstaar, at Arbejdet
er i og for Korpset. Det er den danske Gerning vi skal gøre, den er tilstrække
lig stor, og det vil ikke kunne tolereres, hvis nogle af Korpsets Medlemmer
skulde mene, at de samtidig med deres Opdagergerning, som aldrig har været
mere krævende end i Dag, kan paatage sig Opgaver af anden Art.

Vil de ikke tjene under de Vilkaar, maa de udtræde af Korpset.
Vi kan ikke den store Dag staa med et Korps, hvis enkelte Medlem

mer er afhængige af tilfældige Grupper, som uden Ansvar hævder de forskel
ligste Anskuelser og træffer de forskelligste Beslutninger.

Disciplin er en Betingelse for den gode Aand i et Korps, og i den For
bindelse vil jeg minde Dem om, at Tavshedspligten absolut gælder den
Dag i Dag.

De maa stole paa, at Ledelsen søger at styre Korpset under dansk Flag
mellem de mange vanskelige Skær, der findes, og jeg haaber ogsaa, at De for
staar, at baade vort Land, vort Korps og dermed De selv er bedst tjent dermed.
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429.

Erklæring af 19/12 1943 fra kriminalbetjent Ib Larsen.

Undertegnede erklærer herved, at det er rigtigt, at O. B. Hugo Andersen
som Tak for godt Samarbejde med de tyske Myndigheder har modtaget et
Cigaretetui. Han har selv fortalt det, og har udtalt, at han ikke vilde gaa med
det under de nuværende Forhold, hvorfor det er laaset nede i hans Skrive
bordsskuffe.

En Kollega, der ved samme Lejlighed modtog et Cigaretetui, har be
kræftet over for mig, at O. B. Hugo Andersen har modtaget et saadant.

Hugo Andersen vil antagelig ved direkte Forespørgsel selv bekræfte, at
han har modtaget et Cigaretetui af Tyskerne.

København, den 19. December 1943.

Ib"'Larsen,
ICrimln:l1bdjent.
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430.

Skrivelse af 19/12 fra »Lund«,

Købe/nM/un, den 19. December 1943.

Kære Ven.

Tak for dit Brev, som jeg modtog i Gaar. J a, der er jo sket nogle ganske
interessante Begivenheder i de seneste Dage, og det er ganske rart at vide, at
man er fuldt paa Højde med Situationen. J eg kan betro dig, at det jeg nu
fortæller dig, er noget Tvillingerne slet ikke ved. endnu, idet jeg lige har faaet
refereret det. Kort efter, at det berømte Blad »Hiemmefrontene kom ud med
den sensationelle Artikel, henvendte G sig til Børgesens [Bouets] Svigermoder,
hos hvem G's Datter er i Huset. Denne lille Dame havde en Morgen henvendt
sig til Fruen med Bladet og spurgt hende, om hun havde læst, at hendes Far
var nævnt som Stikker-Nazist -. Dette havde Fruen ikke, men hun sagde til
den unge Pige, at det skulde hun ikke tage sig af, idet hun var for ung til at
spekulere paa saadant noget, og de kunde være lige gode Venner for det og vilde
altsaa ikke lade Tidens sidste Begivenheder gaa ud over den unge Pige. Denne
havde en Aften været paa Danseskole, og her havde hendes Venner trukket sig
tilbage fra hende, og en af hendes bedste Veninder havde betroet hende, at det
var paa Grund af Artiklen, at de ikke vilde have noget med hende at gøre. Nu
indtraf det sensationelle. G indfandt sig hos Fruen, hvor han bedyrede sin
Uskyld, men bad om Lov til at lade Datteren blive fritaget for Pladsen, idet
hun skulde hjem for ikke at blive udsat for Chikanerier. Dette Forhold blev
ordnet, og Frk. G forlod Pladsen.

Nu indtraf den store Begivenhed. For et Par Dage siden henvendte
GIud sig igen til samme Frue, og bad om Lov til, at Frk. G atter kom i sin
Plads. Han sagde til Fruen, at han nok engang skulde faa Oprejsning for
det, der var sket, og bedyrede stadig sin Uskyld. Inden han gik, sagde han
imidlertid til hende, at til hende kunde han godt sige, at det havde været deres
Hensigt at stoppe alle de illegale Forbindelser mellem Danmark og Sverige.
Saa faa og enkle var Ordene, men de var ganske gode. Samme G tilføjede, at
det var efter Ønske fra Svenskerne, der ikke vilde have flere Flygtninge over
til Sverige. Det er vel nok den værste Undskyldning, han kunde finde paa,
men du kan jo lade det gaa videre paa rette Sted, og jeg vil antage, at Fruen
staar ved sit Ord, hvis det skulde komme saa vidt. Hun har gennem Fru Bør
gesen refereret dette til Missen, men det er vist ikke værd at lade nogen vide.
hvorfra det kommer, ialt Fald ikke endnu, men du kan forhøre dig hos Børge
sen og spørge, hvorledes hans Moder er. Jeg vil antage, at det er en Kvinde
man kan stole fuldt og fast paa, og ikke en, der vilde slynge denne Paastand
lige ud i Luften.

Du kan ellers tro, at de hænger slemt med Skuffen deroppe i Fører
hovedkvarteret. O. er i Øjeblikket fuldstændig sindssyg, og G passer saa glim
rende til sit berømte Kælenavn.

Den Dag, der var Parole, hvad der forøvrigt blev en fuldstændig Fiasko
blev der af K sagt, at enhver, der gerne vilde læse, hvad der var blevet sagt,
kunde faa Lejlighed til det, idet Tillidsmanden skulde faa udleveret en Gen
part. Ikke desto- mindre blev China, Missen og jeg tilsagt specielt hos G for
at læse de skønne, men spildte Ord. Da jeg imidlertid havde været til Parole,
slap jeg for denne Omgang, mens de to andre maatte stille paa Pletten og læse.
Vi var de eneste, der blev tilsagt, og vi mener bestemt, at der heri ligger en
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Insinuation om, at vi skulde have haft noget med dette Blad at gøre. Vi blev
selvfølgelig opbragte over dette og lurede en Dags Tid, idet vi vilde se, om
der skulde blive tilsagt andre. Det gjorde der imidlertid ikke, og vi henvendte
os derefter til Holton for igennem ham at protestere. Han lovede at tage sig
af Sagen og syntes som vi, at det var ganske uanstændigt, det, der her var
blevet lavet. Vi har endnu ikke faaet Svar, men skulde G nu finde paa at sige,
at han har ramt rigtigt ved at tilsige os, idet vi ikke har gjort Indsigelser, saa
har vi Beviserne i Orden. Du kan tro, at de ikke skal blive sparet for Krigens
Rædsler, naar de opfører sig paa denne Maade,

Nu ved du saadan nogenlunde, hvorledes Sagen ligger i Øjeblikket. Det
er muligt, at jeg i Dag kan træffe D & M og faa Lov til at tale med den Mand,
du omtaler. Hoff vil meget gerne have lidt Beviser, saa vi gør noget for at
hjælpe ham.

Jeg vedlægger en Erklæring vedr. Cigaretetuiet. Jeg kan forøvrigt for
tælle dig, at Pletten fik et ved samme Lejlighed, og han har selv fortalt mig,
at Hugo ogsaa fik et. Der er slet ingen Tvivl angaaende dette, og Hugo vil
heller ikke benægte det, hvis han bliver spurgt.

Saa kan jeg fortælle dig, at Pelving blev forsøgt myrdet i Gaar. Han
blev beskudt, og den øjeblikkelige Melding gik ud paa, at han var død med
det samme, men det viste sig desværre ikke at være Tilfældet. Han har kun
faaet et Skud i højre Skulder, højre Arm og i den ene Fod, og det dør han jo
ikke af. Det var meget beklageligt, at de Fyre, der laver saadant noget ikke
kan ramme bedre. Nu bliver han sikkert taget i Sikkerhedsforvaring, og der
falder sikkert en Bunke gode danske Mænd, idet han vel nu angiver til højre
og venstre. uden Betænkning.

J eg har ellers ikke mere paa Hjertet i Dag, men jeg vil ønske jer alle
derovre en rigtig glædelig J ul, og gid det snart maa lykkes os at ses herovre
paa denne Side under rolige danske Forhold. Hav det nu godt allesammen og
hils alle Vegne mest dig selv fra din forh.

Skov nu Lund.
[identisk med Overbtj. Ib Larsen.]

P. S. Marie takker for Hilsenen og beder hilse igen. Hun hedder Lotte
herefter.

Det er alt Postsækkens Skyld. Kan vi ikke faa at vide, hvem der har
været Breve til, men det skulde gerne gaa lidt stærkt, specielt om der har
været til os.

Alle Breve til en Mand ved Pelck, Købmagergade, bedes sendt til mig.
Denne vil være i Stand til at skaffe nogle flere Midler til jeres Portoudlæg.
Herom senere.

Jeg glæder mig til et Eksemplar af den svenske Avis med Referatet.
Bladene fra D. f. D. kommer senere, men jeg erfarer, at de kun er

omtalt med Bdr. Andersen, men det er vel ogsaa tilstrækkeligt.

Lund.

Lad være med at skrive Ib paa Kuverten.
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431.

Svarskrivelse fra fhv. Justitsminister Thune Jaeobsen.

Hvilket Kendskab har De til de Forhandlinger, der førtes i Sverige og her,
og S011t førte til, at Overbetjent Hugo Andersen og Overbetjent Dyrsted i Biteroarei
1943 rejste til Malmø? Hvilke Opgaver havde de, og hvorfor vendte de saa hurtigt
tilbage?

Den nævnte Malmørejse fandt først Sted i November 1943. Jeg har derfor intet
Kendskab til Omstændighederne ved Rejsen eller de forudgaaende Forhandlinger.

Hellerup, den 11. November 1946.

E. Thune Jacobsen.
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432.

JUSTITSMINISTERIET

KØbenhavn, den 9. November 1946.

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

Foranlediget af at det i Dagspressen er omtalt, at der fra Kommis
sionen sker Afhøringer vedrørende den saakaldte »Sverigesrejse« skal man
meddele, at det paagældende Forhold har været og er Genstand for en Under
søgelse af Politiet i Forbindelse med Justitsministeriet.

Saafremt det er muligt, vil man sætte Pris paa til Brug for denne
Undersøgelse at faa tilstillet det Materiale, som maatte foreligge for Kom
missionen.

A. L. Elmquist.

E. Andersen.
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433.

Til Oivildommer E. Olrik.

Ohristian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Ven
ders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og
Oldenborg.

Efter de Os derom foredragne Omstændigheder er det Vor Vilje og Befaling,
at Hr. Civildommeren i Overensstemmelse med de i Retsplejelovens § 21 givne
Regler beklæder Retten som Kommissionsdommer under saadanne Undersøgelser
og Afhøringer, som den af Folketinget under 19. December 1945 i Henhold til Grund
lovens § 45 nedsatte Kommission finder det fornødent at lade foretage ved en Ret,
herunder saadanne Undersøgelser og Afhøringer vedrørende Politiets Arbejde under
Besættelsen, som de nærmere Omstændigheder i Forbindelse med Arrestationerne
af Kommunister den 22. Juni 1941 og Udsendelsen af to Kriminalpolitifolk til Sve
rige den 27. November 1943 maatte give Anledning til.

Skrevet i Kjøbenhavn, den 3. FebruOJr 1947.

Under vort kongelige Segl.

Efter Kongens Befaling.

A. L. H. Elmquist.

Erik veu.
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434.

Afskrift af Artikel i »De frie Danske« - 1943.

PinligMære indenfor Københavns Politi.

En Venlighed fra svensk Politis Side misbruges af Politiinspektør Glud og Po
litikommissær Odmar til Forsøg paa et Bagholdsangreb mod den danske Frihedsfront.

I Forstanelse med Tyskerne blev to Overbetjente sendt »illegalt« til Malmø
for at gøre Stikkertjeneste for det danske Politi.

Gemenheden blev dog opdaget - og d'Herrer fik omqaaende Returbale.tten.

Paa et Tidspunkt, hvor de danske Frihedskæmpere daglig sætter Livet i Vove
under Kampen paa Hjemmefronten, har nogle emsige »danske« Politiembedsmænd
- i Forstaaelse med Tyskerne - forsøgt et nedrigt Bagholdsangreb mod den dan
ske Frihedsfront. Det gemene Anslag mislykkedes takket være et raskt Initiativ fra
anden Side, men de Ansvarlige i denne Sag vil komme til at staa til Regnskab for
deres Gerninger, naar Tysker.ne er ude af Landet. Den danske Frihedsfront har alle
rede gennem den frie Presse stemplet denne udanske Gerning som fortjent.

Sagens Forhistorie er følgende:
For nogen Tid siden vendte Departementschef Eivind Larsen hjem fra Sve

rige efter at have forhandlet med de' svenske Politimyndigheder, som han havde fo
reslaaet først en fuldstændig Udveksling af Oplysninger om illegalt Arbejde mellem
danske og svenske Myndigheder, og da dette blev afslaaet, suhs, Udveksling af Op
lysninger om kommunistisk illegalt Arbejde, hvilket Svenskerne heller ikke vilde gaa
med til, idet der blev henvist til Tyskernes Tilstedeværelse i Danmark.

Paa Hjemrejsen gjorde Eivind Larsen et kortere Ophold i Malmø - i Haab
om at rette lidt paa Fiaskoen - og de elskværdige svenske Politimyndigheder erklæ
rede-sig interesseret i at modtage endnu to danske Politifolk, som skulde deltage i det
begrænsede Samarbejde mellem svensk og (til Sverige flygtet) dansk Politi, saa me
get mere, som man fra svensk Side ventede en forøget Flygtningestrøm i Tilfælde
af tysk Tvangsudskrivning af dansk Arbejdskraft.

Hvad Svenskerne imidlertid ikke vilde fremskaffe af illegalt Materiale til det
danske. Politi (og dermed til Tyskerne!) (skulde det danske Politi nok vide at skaffe
sig selv, og d'Herrer Departementschef Eivind Larsen, Vicepolitiinspektør Glud og
Politikommissær Odmar besluttede derefter at sende den i alle nationale Kredse be
rygtede Overbetjent Hugo Andersen og hans ligesindede Kollega C. Th. Dyrsted til
Malmø. Selve Afsendelsen skulde foregaa i største Hemmelighedsfuldhed. Hele
Rejsen skulde fingeres som illegal - og nogle Dage før Oversendelsen havde Politi
kommissær Odmar været paa -Dagmarhus- og der opnaaet Sanktion til Forsendel
sen!!! - saaledes, at den tyske Vagt ved Færgen i Forvejen var instrueret om
Numret.

Hugo Andersen og C. Th. Dyrsted skulde til Malmø som saakaldta ,Flygtninge c

for at blive indrulleret i det Korps af reelle flygtede danske Poilitimænd, som i Sve
rige bistaar de svenske Myndigheder med Kontrollen af danske Flygtninge. Under
Afhøringerne var det saa Meningen, at Andersen og Dyrsted skulde lokke saa meget
som muligt ud af deres flygtede Landsmænd med deres Tilknytning til det illegale
Arbejde i Danmark - 'Og navnlig om de Kredse, der stod bag dem hjemme - for
derefter at sende hele Materialet til d'Herrer Glud og Odmar - som saa atter vilde
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være i Stand til at møde med »Resultater« hos Tyskerne. Det hele var et Muldvar
pearbejde af aller gemeneste Art.

Som allerede nævnt blev de to Overbetjentes Rejse til Malmø en Kæmpefiasko
for Planens Ophavsmænd, idet de danske Kredse i Malmø meget hurtigt fik gjort de
svenske Myndigheder opmærksom paa, hvad det var for Fyre, der var ankommet,
og det er vist ikke fOT meget at sige, at Landsfogeden blev dybt rystet over, at Kø
benhavns Politis Ledelse kunde bære sig saaledes ad overfor ham, og Resultatet blev,
at d'Herrer Andersen og Dyrsted fik Vailgat mellem at blive betragtet som rigtige
Flygtninge og sendt til Arbejdslejr - eller omgaaende at tage Returbilletten. De
valgte det sidste!

Den yderst pinlige Affære blev hurtigt kendt i alle nationale danske Kredse og
Herrerne paa »Gaarden« fik travlt med at finde paa en Forklaring. Det var imidler
tid umuligt! Baade den naziinficerede Politidirektør Stamm og Opdagerchefen, Po
litiinspektør Krenchel, blev alarmeret, og Hr. Krenchel, der vistnok er en saare vel
menende Mand med baade Frihed og Demokrati paa Programmet, men til Gen
gæld en fuldkommen Nathue i sit Forhold til sin Undergivne, den magtsyge Hr.
Glud, lod afholde en Parole for samtlige Kriminalbetjente i København. Da der
ikke fandtes en eneste Kriminalbetjent, der ikke var kendt med d'Herrer Hugo An
dersens og Dyrsteds unationale Indstilling, var man ganske naturligt meget spændt
paa at faa at vide under Parolen, hvorfor d'Herrer Glud og Odmar netop havde
valgt disse to blandt flere hundrede. - Svaret udeblev!!

Hr. Odmar behøver saamænd heller ikke at give noget Svar. Naar denne
»danske« Politimand betegner de "illegale Aviser som »disse beskidte c Blade, saa
røber han dermed en Indstilling til den danske Frihedsfront, der giver Forklaring
paa hele Affæren, og som til evige Tider stempler denne Mand som en Skamplet
for et dansk Politi. .

Det er haarde Ord, men ikke tor haarde, naar man tænker paa Situationen
i Dagens Danmark!!

209
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435.

NOTITS

Den i Sagen sDe frie Danske- sigtede Christen Aage Møller Lidegård 
ansat paa Dagbladet »Politiken e -, der to Gange har siddet anholdt i den tyske Afde
ling paa Vestre Fængsel, og som den 18. ds. i anden Anled.DJing var til Stede her i Af
delingen, oplyste, art. han den 14. ds, om Aftenen, efter samme Dag at være løsladt
fra tysk Fængsel, i Tivoli havde mødt den i samme Sag efterlyste Sonny Nielsen,
der ved denne Lejlighed i yderst harmfulde Vendinger havde udtalt, at han nu nok
skulde sørge for, at Hugo og Kay Andersen kom i det næste Nummer af -De frie
Danske«, idet de under falske Forudsætninger havde formaaet Komprt. til at møde
paa Politigaarden efter telefonisk Anmodning for derfra at udlevere .ham i den
tyske Afdeling.

Komprt. redegjorde over for Sonny Nielsen om det rette Forhold, hvorved
der intet kunde bebrejdes vi undertegnede, idet Komprt. ganske vist var blevet ringet
op paa sin Arbejdsplads og anmodet om at komme til Stede her paa Politigaarden
til supplerende Oplysninger hos de tyske Myndigheder, men at han efter at være
transporteret til den tyske Afdeling i Vestre Fængsel selv havde paahørt, at vi kraf
tigt havde protesteret mod, at Lidegård skuJlde forblive dersteds, idet vi udtrykke
lig havde gjort 'opmærksom paa, at der hertil var opgivet, at det udelukkende drejede
sig om en Afhøring og ikke om en Fængsling.

Stillet over for dette kunde Sonny Nielsen udmærket se, at der ikke kunde
rettes Bebrejdelser mod os, og at vi saaledes, saafremt Komprt. ikke var blevet løs
ladt, og de derved havde haft Lejlighed til at møde hinanden, uberettiget kunde
være kommet til at figurere i Bladets. næste Nummer, men Sonny Nielsen havde
ved Mellemmand paa »Politikenc af en Politimand ved Navn Alfred Andersen faaet
oplyst, at Komprt. var mødt paa Politigaarden under falske Forudsætninger.

Efter at have erfaret dette og sammenholdt med, hvad vi tidligere af Arre
stanten Gilbert Nielsen havde faaet at vide, nemlig at denne vistnok i September Maa
ned 1942 under et Samarbejde, som han dengang havde med Weiss og Alfred An
dersen, havde faaet forevist en Liste med Navne og Telefonnumre paa forskellige
Personer, hvis Telefoner dengang paa Foranledning af det tyske Politi skulde aflyttes,
og som derfor var overgivet Statsadvokatens Afdeling til Iværksættellse af Aflytnin
gen, mener vi, æt foranstaaende bor komme til Afdelingens Leder, Politikommissær
Odmars Kendskab.

Statsadvokatens Afdeling den 18. Maj 1943.

sign. Hugo Andersen. sign. Kay Andersen.
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436.

K0BENHAVNS OPDAGELSESPOLITI
Politigaarden

KØbenhavn V., den 26. November 1943.

Hr. Landsfoged Rosengren!

Overbringerne heraf er identiske med de to Kriminalpolitimænd, der var paa
Tale under den desværre saa korte Samtale paa Færgen.

Det er
Overbetjent Hugo Andersen og

Dyrsted.

Iøvrigt haaber jeg om muligt at komme til Malmø om ca. 14 Dage, saaledes at
der maaskø kan blive Lejlighed til at drøfte Sagen nærmere.

Deres ærb.

J. Odmar.
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437.

KØBENHAVNS POLlTIKAMMER
Chefen for Opdagelsespolitiet

Den 18. Juli 1945.

Hr. Kriminalassistent 8iholte, Borgergade 163
, København K.

Imødekommende Udvalgets Ønske om en Redegørelse for mit Kendskab til
Sveriges-Rejsen i 1943 skal jeg først og fremmest henvise til den Redegørelse, jeg
gjorde for Forholdet paa Parolen den 10. December 1943, hvoraf Udvalget, saavidt
mig bekendt, er i Besiddelse af en Genpart, og dernæst vedlægge en Fotokopi af en
mellem Landsfoged Rosengreen og mig ført Korrespondance. Dette indeholder det
væsentlige af, hvad jeg kan oplyse.

Om min personlige Erindring kan jeg tilføje, at jeg en Morgen, da jeg kom
paa Kontoret, af Vicepolitinspektør Glud fik Meddelelse om Departementschef Eivind
Larsens og Landsfoged Rosengrens Henvendelse. Der var for mig ingen Tvivl om,
at den maatte imødekommes, da vi selvfølgelig maatte hjælpe Svenskerne, for hvem
Masseflugten fra Danmark kunde blive meget byrdefuld, 'Og jeg kunde heller ikke
nære nogen Tvivl om, at det svenske Politi vilde benytte de danske Politimænd paa
loyal Maade,

Saavidt jeg erindrer, gjorde jeg straks Politidirektøren bekendt med Sagen,
hvori han var enig. Jeg godkendte derefter, at Overbetjentene Hugo Andersen og
Dyrsted blev sendt af Sted. Der var mig intetsomhelst ufordelagtigt bekendt om de
to Politimænd; tværtimod ansaa jeg dem 'og anser dem stadig, ligesom jeg anser
ethvert Medlem af Opdagelsespolitiets Personale, for fuldstændig hæderlige og paa
lidelige Folk, ogsaa hvad deres Sindelag angaar, Jeg har sikkert vekslet et Par Ord
med Departementschef Eivind Larsen ogsaa om Oversendelsen, da han i den Periode
saa at sige var paa Politigaarden hver Dag, men jeg erindrer det ikke. J eg var klar
over, at de maatte rejse illegalt over, men det var sket før, at der fra Opdagelsespoli
tiet formidledes iUegale Overrejser. Selvom jeg ikke i Enkeltheder kendte Fremgangs
maaden, var jeg klar 'Over, at det kunde ske, iøvrigt ad den mest ligefremme Rute
med MaJmøfærgen. Der blev ikke givet de paagældende andre Instrukser, end at de
skulde melde sig til Landsfogden og følge hans Ordrer.

J eg blev selvfølgelig meget forbløffet, da de to Overbetjente saa hurtigt efter
Overrejsen returnerede, men herom henvises til Korrespondancen med Landsfogden.

Dette er, hvad jeg kan forklare om den Overfart. Baggrunden for Overbe
tjent Weiss' Henvendelse til Landsfogden er mig stadig dunkel, men mulig bliver der
i Udvalge.t eller andetsteds givet Overbetjenten Lejlighed til nærmere at begrunde
sine Angreb. .

De har derhos anmodet mig om en Motivering for Udtalelserne i min Parole
for Københavns Opdagelsespoliti af 10. December 1943. ,

Det, som foranledigede de ret stærke Udtalelser i Slutningen, var følgende:
I Tiden efter den 29. August 1943 blev dansk Politi det sidste svage Hegn om

det danske Samfund. Det fik ved Siden af sine almindelige Opgaver - at opretholde
Ro og Orden og hindre og efterforske Forbrydelser - nu den store Opgave paa en
hver Maade at afværge, at Tyskerne blandede sig i vor Retshaandhævelse, og navnlig
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at søge at holde de Folk af Modstandsbevægelsen, som - hvad der var uundgaaeligt
- blev taget af dansk Politi eller af Civilbefolkningen, fri for Tyskerne. Det skete
nemlig hyppigt - ja saa at sige hver Dag - at Folk af Modstandsbevægelsen blev
paagrebet i Færd med at foretage Handlinger, som kunde se ud som Forbrydelser,
men i Virkeligheden var et Led i den illegale Virksomhed.

Vi maatte gøre gode Miner til slet Spil, og det kan ikke være Udvalgets Med
lemmer ukendt, hvorledes disse Folk kom saa at sige ind ad Hovedtrappen og blev
lusket ud igen ad Bagdøren. Rapporter maatte skrives om og fundne Vaaben skjules.
Alt dette maatte gøres paa Trods af Tyskernes mistænksomme Overvaagen og Pres
sens utrolig letsindige Indiskretion, en Indiskretion, der var saa farlig for de anholdte
og derigennem ogsaa for vort Arbejde, at jeg underhaanden rettede Henvendelse til
Chefredaktør Hasager paa de københavnske Chefredaktørers Vegne om dog at ud
"ise nogen Forsigtighed.

Det gik hurtigt op for Befolkningen, at Politiet var dets Venner, men desværre
gik det ogsaa op for Tyskerne, og endnu mere, de var klare over, at efterhaanden en
Del Politifolk var aktive i Modstandsbevægelsen, og de beskyldte aabent Ledelsen for
a t støtte den.

Det er endnu i frisk Erindring, hvorledes disse Angreb tog til indtil den 19.
September. For mit eget Vedkommende kan jeg henvise til National-Socialisten af
18. August 1944, hvor man i stor Opsætning med Portrætter kræver Politiledelsen,
derunder mig, fjernet. Aarsagen er Tyskernes Mord paa Kriminalbetjent Holger
Kristoffersen, 'Og Artiklen ender med en Opfordring til Organisationerne, deriblandt
Kriminalpolitiforeningen (Kriminalassistent Holton) om en »tilbundegaaende Ud
rensning og Reorganisation«.

Men allerede i December 1943 var det klart for Politiets Ledelse, at skulde
Korpset kunne bestaa og virke efter Hensigten, maatte Korpset som saadant og Le
delsen ikke »kompromitteres« i Tyskernes øjne, og det maatte det blive, hvis der op
stod for mange Episoder, som Ledelsen med Rette kunde mistænkes for at tolerere.

Vi fik saaledes Klager over Forsømmelser snart fra en snart fra en anden
Overordnet. Det var sandsynligt, at den paagældende var inde i illegal Virksomhed,
men paa Forhaand var det ikke til at lodde, hvad der laa bag disse Forsømmelser.

Fra Ledelsens Side gjordes ved Antagelse af Personalet alt, hvad der var mu
ligt for at sikre sig Folk med det rette Sindelag, men Forholdet var dog, at der hele
Tiden inatil 19. September var visse Ting, som kunde tyde paa, at vi ogsaa havde
Folk i Korpset med Forbindelse andetsteds. Vi fandt dog aldrig Bekræftelse paa den
Mistanke, saa jeg vil haabe og tro, at den har været ugrundet.

Det kan maaske forstaas, at det ikke var saadan, at man i Ledelsen bare ligeud
kunde lade Personalet gaa hver sin Vej, blot fordi man formodede, at de arbejdede for
Undergrundsbevægelsen; der var Muligheden for Virksomhed til begge Sider og en
delig ogsaa til den lille tredie Side: Det private Ærinde. Skal Korpset virke, maa Le
delsen vide, hvor Personalet er. Personalet i Statsadvokatens Afdeling og Afdeling D.
maatte nødvendigvis som Reaktion mod de F ølelser, deres Arbejde i Tyskernes Over
drev vakte hos dem, lettere end det øvr ige Personale komme m at arbejde for og delvis
med Modstandsbevægelsen; men det var ikke altsammen lige godt.

En farlig Følge heraf var den, at de to Afdelinger ikke kunde have nogetsom
helst Materiale hemmeligt. Der kunde ikke ske nogetsomhelst, som ikke omgaaende
stod at læse i de illegale Blade. Dette var til Skade i to Retninger.

Det kunde skade danske Interesser, hvad de paagældende illegale Meddeløre
ikke altid var i Stand til at vurdere, f. Eks. Statsadvokatens Forhandlinger og Ty
skernes Stilling til Løsladelse af Fanger, og bidrog til at styrke Tyskernes Mistillid
til Politiet, da der i visse Tilfælde overhovedet ingen Tvivl kunde være om, hvor
Meddelelserne i den. illegale Presse stammede fra.

Da Parolen skulde holdes, var det, saavidt erindres, navnlig denne Meddeler
virksomhed, der tænktes paa, hvorfor jeg i Parolen særlig omtalte Tavshedspligten.

Der forelaa, saavidt erindres, dengang positive Klager fra tysk Side, og der
kunde ogsaa paavises for den danske Virksomhed uheldige Følger.
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Skulde Korpset med eru dansksindet Ledelse blive ved at bestaa, maatte der
reageres saaledes, at det manede Korpsets Medlemmer m Eftertanke og Tilbagehol
denhed, og Paro1en kunde bruges til at vise Tyskerne, hvis de viste sig paa Arenaen,
at Ledelsen søgte at indtage en korrekt Holdning.

Hvis man tænker sig tilbage til Tiden efter den 29. August 1943 med Tysker
nes stadige Angreb paa Politiet og dets Ledelse, maatte der hos Ledelsen bestaa en
stadig Frygt for, at det ikke skulde lykkes, at opretholde status quo. Man kunde
frygte for, at Tyskerne vilde søge at skabe et Politi, f. Eks. efter norske Forhold, eller
at de vilde skride ind med Afskedigelser eller andre Tvangsforanstaltninger, selvom
vel ingen havde tænkt sig, at de vilde foretage saa alvorlige Indgreb som det, der
skete den 19. September 1944.

Der maatte altsaa reageres fra Ledelsens Side, og dette fik Udtryk i Parolen
af 10. December 1943. Jeg har forstaaet paa en Udtalelse af Udvalgets Formand, at
Udtalelsen om, »at det ikke vil kunne tolereres, hvis nogle af Korpsets Medlemmer
skulde mene, at de samtidig med deres Opdagergerning, som aldrig har været mere
krævende end i Dag, kan paatage sig Opgaver af anden Art. Vil de ikke tjene under
de Vilkaar, maa de udtræde af Korpset», har vakt særlig Uro.

Jeg kan kun hertil sige, at jeg maa forbavses, hvis Personalet har taget Ud
talelsen meget alvorligt, da jeg ikke dengang hverken fra Tillidsmændene eller andre
fik Opfordring til at give nærmere Redegørelse for Baggrunden. Jeg har altid været
og er altid rede til at give Tillidsmændene de Oplysninger om mine Motiver, som jeg
mener at kunne give.

Dengang skulde man jo gaa noget forsigtig med Dørene, men det havde været
lettere for mig dengang, hvor jeg havde Enkelthederne paa rede Haand, at give po
sitive Eksempler, end nu, hvor saa mange Begivenheder er gaaet hen over den 10.
December 1943.

Men hvordan nu Personalet har opfattet Ordene og forstaaet Baggrunden for
Parolen, saa vil i hvert Fald næppe nogen af Personalet kunne beklage sig over, at
deres illegale Virksomhed har medført alvorlige Forholldsregler mod dem fra deres
Overordnedes Side.

Til Slut skal jeg oplyse, at jeg er af den Overbevisning, at Politiets øverste
Ledelse var ganske paa Linie med de af mig anlagte Synspunkter.

Jeg kan saaledes henvise til, at Rigspolitichefen saa sent som ved Dansk Poli
tiforbunds Ombudsmøde den 30. Juni-i. Juli 1944 gav Udtryk for ganske de samme
Tanker (Politibladet den 8. Juli 1944).

O. Krenchel,
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438.

LANDSFOGDEN I MALMOHUS LÅN

Till Undersøgelsesudva~get af 24. Juni 1945 vedr. Medlemmer af Køben
havns Opdagelsespoliti, Borgergade 16,3, Kebenlunm.

Till svar på Eder skrivelse den 10 innevarande september rorande saken Hugo
Andersen och Dyrsted har jag harmed åran meddela fOljande, dårvid jag emellertid
nodgas gcra reservation for vissa minnesfe!.

Da den danska flyktingstrOmmen till Sverige, som borjade i Sluttet av septem
ber 1943, under oktober och november samma år okade i oanad omfattning, medforda
denna hogst betydande svårigheter for den svenska polisen. Med de politiska flyktin
garna beg åvo sig då till Sverige åven personer, som ieke kunde åborope verkligt
politiakt flyktingskap, bland dem efterlysta forbrytare, losdrivare, notoriska åven
tyrare och personer, som av ren nojes- eller åventyrslusta sokte sig hit. Det allvarli
gaste ur s åvål dansk som svensk synpunkt var emellertid, att bland flyktingarna
låtteligen kunde insmyga sig av tyska myndigheter eller danska nazistledningen en
gagerade spioner med uppgift att till sina uppdragsgivare rapportera de politiska
flyktingarnas namn, medhjalpara i Danmark och router samt de svenska myndighe
ternas åtgårder med anledning av flykten hit. Av dessa skal var det dårfor ur svensk
polisiår synpunkt av storsta vikt, att flyktingarnas identitet, politiska instållning oeh
forehavanden i Danmark i gorligaste mån kunde konstateras. Den svenska polisen
saknade dock nåmnvårda mojligheter att verkstiilla denne kontroll, sarskilt som
flyktingarna vid sin Iiitkomst i regel saknade tillfredsstållande legitimationsbandlin
gar. På grund hårav soktes kontakt med hit flyktade danske polismån, och ett antal
av dem engagerades att assistara de svenska polismånnen vid forhoren med och under
sokningarna av flyktingarna. Emellertid forelåg har i Sverige en betånklig brist på
for detta åndamål tillrackligt kvalifieerade danska polismån, vilka, for att vara till
avsedd nytta, borde besitta en tåmligen ingående sak- oeh personkannedom rorande
de politiska och polisiåra forhållandena i Danmark.

I november 1943 råknade vi har i Sverige med att flyktningstrommen skulle
taga an storre omfattning, enår frågan om tysk tvångsutskrivning av dansk arbets
kraft då kunde befaras bli aktuel!. Detta skulle alltså hava gjort behovet av dugande
dansk polisiår assistens ånnu mera trångande,

Sistnåmnda månad sammantråffade jag i Malmo med departementschefen
Eivind Larsen, vilken - om jag minus rått - genomreste Malme for tjånsteuppdrag
i Stockholm. Såsom ansvarig ledara for den polisiåra behandlingen av flyktingarna
uttalade jag for honom mina bekymmer over de bristande resurserna for effektiv
polisundersokning av flyktingarna och framkastade samtidigt det forslag, att polis
ledningen i Danmark lampligen borde stålla till mitt forfogande några verkligt du
gande och Initierada danska polismån att bitråda den svenska polisen i Malme, Hål
singborg eller annorledes -utmed kusten. Jag foreslog också, ætt dessa danska polis
mån i så fall kunde - obemårkta for de tyska myndigheterna - taga sig over till
Sverige illegalt tilsammans med andra flyktingar for att sedan anmåla sig hos mig



1672

for tjånstgoring. Då departementschefen Larsen fann mitt forslag gott, overenskoms,
att jag skulle åtfOlja honom på farjan vid hans återresa till Kopenhamn for att dår
sammantråffa med några ledande danska polismån och med dem personligen disku
tera saken. På grund hårav gjorde departementschefen Larsen och jag sållskap med
morgenfårjan den 20 november 1943. Omedelbart efter farjans ankomst till Kopen
hamns frihamn tillkallade departementschefen Larsen per telefon vice politiinspektor
Glud och politikommissar Odmar, vilka dårefter med bil skyndsamt instålldø sig i
frihamnen. Sedan jag for dem persouligen framfort mitt forslag och skålen dårfor.
u tlovade dessa att om mejligt verkstålla detsamma. J ag återvånde dårefter med sam
ma fårja till Malmo.

Jag vill sarskilt framhålla, att enår samtalet med Glud och Odmar skedda
med lågmåld ton utan åhorars i avstångd lokal på fårjan. det ar alldeles uteslutet,
att någon obehorig kunnat dår få del av detsamma.

Några dagar senare - jag kan icke exakt erinra mig tidspunkten, som dock
trofigen var den 27. november - uppsoktes jag på mitt åmbetsr um av overbetjenten
Weiss, vilken var en av de danska polismån, som assisterade den svenska polisen
vid undersokningen av flyktingarna. I upprord sinnesståmnang meddelade han mig
då, att med morgonfårjan samma dag från Kopenhamn till Malme ankommit två
danska overbetjenter, vilka insisterat på att få deltage i samme arbete som Weiss',
samt att dessa danska polismån ingalunda vore kånda som goda danska patrioter.
Weiss gjorde gållande, att de båda danska polismånnens tjånstgcring i flyktingar
betet skulle få vittgående och beklagliga konsekvenser, och att biland annat de i detta
arbete redan sysselsatta danska polismånuen omedelbart skulle nedlågga sin tjånst,
dårest de skulle få de båda polismånnen som arbetskamrater, Jag framholl for Weiss,
att hans misstankar mot Hugo Andersen och Dyrsted uppenbarligen m åsta vara
ogrundade, eftersom de på begåran av mig hitsånts av den danska polisledningen
samt urvalet skett av Eivind Larsen, Glud och Odmar, vilkas patriotiska sinnelag
val stode hojt over varje tvivel. Weiss vidblev emellertid synnerIigen energiskt sin
uppfattning.

Sedan jag hos de har tjånstgoranda danska polismånnem vunnit hekråftelse
på hotet om arbetsnedlåggelse samt jag dessutom forstod, att genom den illegala
pressen i Danmark snabbt skulle offeætliggbras, att de danska flyktingarna vid sin
ankomst till Sverige skulle forhoras av danska »stikkere«, vilket skulle forsvåra eller
rent av omdjliggora forhoren med dem, beslot jag att icke emottaga Hugo Andersens
och Dyrsteds tjånster, Jag låt dårfdr underråtta dem dårom, och meddelade jag sam
tidigt, att de sjålva finge valja att antingen återvånda ml Danmark eller stanna har
som vanliga flyktingar. Den 29 november återvånde de till Danmark utan att hava
sammantråffat med mig och utan att hava fullgjort någon tiånstgoring har.

Initiativet till en valbehovlig forstårkning av danska polismån i Sverige kom
sålunda från mig och icke - såsom uppgivits i »De frie Danske- - från departe
mentschefen Larsen. Med urvalet av de danska polismån, som sålunda skulle hitsån
das, hade jag emøllertid intet att skaffa; detta var en fråga, som jag helt overlåmnade
till mina danska kolleger. Fore Hugo Andersen och Dyrsteds hittkomst kånda jag
inte ens deras namn, och fortfarande har jag icke traffat dem personligen.

Såsom av denna redogorelse framgår, låg givetvis ingen som helst politiskt
avsikt hakom overenskommeisen om de båda danska polismånnens hitsåndande.
Deras uppgift har skulle ha blivit rent polisiår, nåmligen att assistera den svenska
polisen vid den rutinmåssiga behandlingen av danska flyktingar. Men genom detta
sitt arbete skulle de - i likhet med ovriga i detta arneta sysselsatta danska polismån
- ha fått en ingående kannedom om flyktingarna och i viss mån också bland annat
om dessas politiska forehavanden fore flykten. Det var dårfer av den allra storsta
betydelse, att de tjånstgorandø danska polismånnen voro fullt pålitliga danska pa
trioter. Innan n ågon engagerades, inforskaffades for den skuli noggranna upplysnin
gar om vederhorande. I forevarande fall ansåg jag den omståndigheten, att Hugo An
dersen och Dyrsted utvalts av Larsen, Glud och Odmar, utgdra en garanti for deras
absoluta pålitlighet.
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Till min kårinedom har aldrig någonsin kommit något, som kunnat tyda på att
från dansk sida vidtagits några åtgårder, ågnade att hindra eller f6rsvåra de ille
gaIa f6rbindelserna mellan Danmark och Sverige.

Dårest til sakens klarlåggande ytterligare upplysningar skulle erfordras, ar
jag beredd låmna desamma, 'om så skulle onskas åven vid ett personligt besok i K6
penhamn.

Malme i landsfogdens expedition den 24 september 1945.

Otto Rosengren.

210
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439.

Uddrag af den svenske såkaldte SandlerkommJsslons betænkning (I Betinkande angående

f1yktlngars behandling). Skrivelse af 20. november 1943 fra landsfogden I Malmohus Len.

»Såsom torde vara socialstyrelsen bekant, pågår en livlig illegal och okontrolle
rad trafik mellan Danmark och Skånes kuster. Atskilliga tecken tyda på att dårvid
forslas over' till Danmark døls danska sabotører, som under flyktingsstrommen tagit
sin tillflykt till Sverige, och dels vapen, ammunition och språngåmnen. Enligt i Ko
penhamn allmånt gångse rykto ha ett stort antal stdrre sabotage forovats medels
språngåmnen, som overfoI1ts från Sverige. Det ar alltså en fråga av storsta vikt inte
minst for forhållandet mellan å ena sidan Sverige och å andra sidan de tyska och
ansvariga danska myndighetarne att denna idlegala trafik från Sverige till Danmark
Lgorligaste mån stoppas. - - -

Av Rapporten torde framgå, att J med till visshet grånsande sannolikhet ut
fort språngåmnen, avsedda for sabotage i Danmark. J ag har dårfer overvagt att
stålla honom under åtal bland annat [åmlikt 19 kap. 21 § strafflagen. Enår jag
emellertid funnit bevisningen, som enbart grundar sig på hans eget tåmligen vaga
erkånnandø, otillråcklig for fållands straffdom, har jag beslutat att icke lagfora
honom infor dornstol.

På grund hårav och då J skaligen kan misstånkas ha for avsikt att har i riket
fortsåtta sin brottsliga verksamhet, dårest han sattes på fri fot, får jag hårmed an
hålla, att socialstyrelsen måtte forordna om hans intagande på sluten fdrlåggning.c
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440.

Skrivelse af 16. juli 1948 fra statsråd Elje Mossberg.

KUNGL. INRIKESDEPARTEMENTET
Statsrådet

TiU Herr Jusiiiieminisiern Busch-Jensen, Kiipenhamn.

Med anledning av Ministems brev den 14 juni 1948 får jag meddela fo~jande.

De upplysningar om illegal trafik och om i Kopenhamn allmånt gångse rykte
om sabotage, som lamnas av landsfogden i Malmehus lan i skrivelse til socialstyrelsen
d-en 20 november 1943 (se parlamentariska unders6kningskommissionens hetånkande
I angående flyktingars behandling, sid. 200) ar foranledda av och stamma från
meddelanden. som någon tid fore den 20 november 1943 tillstållts landsfogden från
chefen for den svenska såkerhetstjånsten, vilken i sin tur erh ållit uppgifterna från
svenska upplysningskållor.

Stockholm, den: 16. juli 1948.

Eije Mossberg.



1676

441.*)

Foreløbig og summarisk redegørelse for »Sverlgesrelsen« udsendt gennem Rltzaus Bureau.

DEN AF FOLKETINGET UNDER . JANUAR 1948
NEDSATTE KOMMISSION I HENHOLD TIL

GRUNDLOVENS § 45

Den 9. April 1948.

Den under 3. Februar 1947 nedsatte Kommissionsdomstol har afsluttet Un
dersøgelsen vedrørende de to Forhold, som Den parlamentariske Kommission fore
løbig har overdraget Domstolen at søge belyst ved retslige Afhøringer, nemlig Ak
tionen mod Kommunisterne den 22. Juni 1941 og den saakaldte Sverigesrejse i Uo
vember 1943.

Under Hensyn til Betydningen af, at der snarest tilgaar Offentligheden Op
lysning om Undersøgelsens Resultater, udsender Kommissionen hermed nedenstaa
ende fra Civildommer E. Olrik modtagne foreløbige summariske Redegørelse:

Aktionen mod Kommunisterne den 22. juni 1941.**)

Sverigesrejsen.
Den 27. November 1943 blev Kriminaloverbetjentene Hugo Andersen og C.

Th. Dyrsted sendt til Malmø. Dagen efter blev de afvist af den svenske Politiledelse
og vendte hjem den 29. November. Rejsen var blevet foretaget som Følge af en Hen
vendelse fra Lederen af det svenske Politi i Malmø, der over for Departementschef
Eivind Larsen havde fremsat Ønske om at faa to fuldt uddannede danske Politi
mænd over til Bistand ved Afhøringer af de danske Flygtninge. Afvisningen skete
paa Grundlag af dem Holdning, som de i Malmø som Flygtninge værende danske
Politifolk indtog over for dem.

Rejsen gav Anledning til forskellige Gisninger og Rygter. Nogle Folk inden
for Københavns Opdagelsespoliti gjorde saaledes den Opfattelse gældende, at Over
sendelsen af de to Overbetjente var sket med det Formaal at skaffe Københavns
Politi Oplysninger gennem Afhøring af de danske Flygtninge for derved at komme
de illegale Forbindelser med Sverige og de illegale Vaabenforsendelser til Danmark
til Livs. Forskellige illegælø Blade beskæftigede sig med Sagen og fremsatte Sigtelser
mod Departementschef Eivind Larsen, Vicepolitiinspektør GIud-Johansen og Politi
kommissær Odmar for unational Virksomhed med det Formaal at lægge Modstands-
bevægelsen Hindringer i Vejen. .

Kommissionsdomstolen har undersøgt saavel Grundlaget for Afvisningen af
de to Overbetjente som de forskellige Angreb og Rygter, der blev sat i Omløb. Det
maa gennem denne Undersøgelse anses for fastslaaet, at der ikke fra dansk Side
har foreligget noget Initiativ til Oversendelsen af de to Politimænd. Fra ledende
Side inden for det svenske Politi i Malmø var der to Gange tidligere fremsat Ønske
om at faa et Par danske Krimina1folk over til Hjælp. Ønsket var fremsat over for
en i Malmø værende dansk Polititjenestemand, der imidlertid havde stillet sig af-

' ) rr-, A. nr. 258. **) A. nr. 259.
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visende over for Tanken. Den danske Politiledelse var ikke blevet gjort bekendt der
med. Da Ønsket saa blev fremført over for Ledelsen af det danske Politi, mente
denne, at man ikke kunde stille sig afvisende under Hensyn til de Byrder, der fra
dansk Side blev lagt paa Sverige gennem Flygtningestrømmen.

Det maa endvidere anses for godtgjo l"t, at Overbetjentene Hugo Andersens
og Dyrsteds Instruktion kun gik ud paa, at de ved Ankomsten til Malmø skulde
melde sig hos den øverste Politimyndighed der, og at der ikke gaves dem andre In
strukser, altsaa heller ikke om at foretage Afhøringer eller andre Undersøgelser og
hjemsende Rapporter til det danske Politi.

Angrebene paa ledende Politifolk har da savnet ethvert Grundlag. Da særlig
Vicepolitiinspektør Glud-Johansen og Politikommissær Odmar har været angrebet,
skal bemærkes, at det ved Undersøgelsen er blevet fastslaaet, at de efter Ordre har
medvirket ved Gennemførelsen af den fra svensk Side ønskede Oversendelse, at de
ikke har tilstræbt noget andet Formaal, og at der intet som helst er at bebrejde dem
i Sagen.

Da det vedrørende Overbetjent Hugo Andersen er paastaaet, at han! skulde
have udvist unational Holdning under sit Arbejde i Afdelingen for særlige Anlig
gender ved Undersøgelsen i 1942 mod Gruppen »De Frie Danskes, skal det anføres,
at der ved Afhøringerne intet er fremkommet om, at han skulde have foretaget sig
noget uden Ordre fra sine Fo-resatte, at der ikke er rettet nogen Bebrejdelse mod
ham fra de Personers Side , som han efter Indholdet af Rygterne skulde have forset
sig imod, 'Og at Beskyldningerne mod ham saaledes har været grundløse.

For Overbetjent Dyrsteds Vedkommende har den Mistænkeliggørelse, som
han har været udsat for, end ikke kunnet henføres til noget bestemt Forhold fra
hans Side og savner al Grund.
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442.

Skrivelse af 23. februar 1948 fra civildommer E. Olrik med oversigt over »Svertgesrefsen«,

CIVILDOMMEREN I KØBENHAVNS AMTS SØNDRE BIRK
MED AMAGER BIRK

Blegdamsvej 6, Kbhvn. N., den 23. Februar 194-8.

Formanden for Den parlamentariske Kommission.

Herved fremsender jeg efter Aftale en Oversigt over Sverigesrejsen, udarbej
det paa Grundlag af de Forhør, som Kommissionen af 3. Februar 1947 har fore
taget. Efter min Opfattelse ligger Sagen saaledes: Det kan maaske diskuteres, om
det var klogt af Politiledelsen at efterkomme Landsfoged Rosengrens Ønske, og i
hvert Fald om det var klogt at imødekomme hans Ønske om en hemmelig Oversen
delse af de to Politimænd, uden at man først havde sikret sig, hvoriledes de danske
Politifolk, der arbejdede for det svenske Politi i Sverige, vilde stille sig. Det maa
derimod anses som hævet over enhver Tvivl, at der ikke fra Politiledelsens Side
forelaa nogen som helst Tanke om at benytte Landsfogdens Plan til at fremme illoyale
Formaal eller at modarbejde det danske mod Besættelsesmagten rettede illegale
Arbejde eller hindre den illegale Forbindelse med Sverige. Det maa ligeledes anses
for aldeles givet, at der inJtet er at bebrejde de to Overhetjente. ider alene efter Ledel
sens Anmodning og uden nærmere Instruks paatog sig et Hverv, hvis Varighed de
ikke var Herre over, og som førte dem fra Hjemmet til en uvis Tilværelse i Udlandet.

Aktionen mod SendeIsen maa selvfølgelig ses paa Baggrund af den af Be
sættelsen og Tyskernes Voldsregimente og Kampen mod dette opstaaede Mentalitet,
men faar dog ikke derigennem sin fulde Forklaring.

Der kan ikke ses bort fra, at der af Deltagerne i Aktionen er udvist en be
klagelig Mangel paa Disciplin og Loyalitet. Jeg maa anse det for bydende nødven
digt, at Politiledelsen og de to Overbetjente faar Oprejsning for den Tort, de har
været udsat for, og at Sagens rette Sammenhæng bliver fastsiaaet overfor Politiet.

Olrik.
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Oversigt over Sverigesrejsen på grundlag af då af kommissionen af 3. februar 1947
afholdte rorhør.')

Sverigesrejsen.
A. Planlæggelsen.

Efter den af Departementschef Eivind Larsen i Retten afgivne Forklaring")
var han i Midten af November 1943 i Stockholm. Dagen før siJn Hjemrejse telefone
rede han til Landsfoged Rosengren, Malmø, at han i'kke fik Tid· til at standse i
Malmø, men maatbe rejse igennem med Nattoget. Naar han telefonerede til Lands
fogden, var det under Hensyn til, at denne gennem sit Paspoliti blev orienteret om,
hvem der rejste med Færgen. Departementschefen var nogle Gange før rejst igennem
uden at sætte sig i Forbindelse med Landsfogden og frygtede nu for at skulle synes
uhøflig. \

Da Departementschefen kom til Mailmø, var Landsfogden imidlertid paa Sta
tionen og meddelte, at han gerne vilde følge med Færgen til København. Ombord
fortalte Landsfogden om de Rygter, der gik i Sverige, og som Departementschefen
selv havde hørt i Stockholm, og som gik ud paa, at Tyskerne paatænkte at indføre
Tvangsarbejde for unge Mennesker i Danmark. Der var paa det Tidspunkt en stadig
Flygtningestrøm til Sverige, og hvis Tyskerne skred til Tvangsudskrivning, maatte
man paaregnø en forøget Flygtningestrøm. Der var blandt de flygtede danske Politi
mænd organiseret et Politihold til at bistaa Svenskerne med Afhøring af de Danske
og med den Opgave at skille de upaalidelige ud fra de ægte Flygtninge. Landsfogden
udkastede nu den Plan at faa forstærket det danske Politihold i Skaane. Med Und
tagelse af et Par Stykker var de danske Politifolk fra Ordenspolitiet, Og selvom de
bedre end det svenske Politi kunde tale med de danske Flygtninge og vurdere dem,
havde de dog ikke de specielle tekniske Forudsætninger for at pille f. Eks. Stikkere
eller flygtede S. S.-Folk eller D. N. S. A. P.-Folk ud. Landsfogden vilde derfor gerne
have 2 Politimænd med de bedste Forudsætninger sendt over og nævnte Folk fra
Statsadvokatens Afdeling som særligt egnede. Disse Folk skulde komme til Sverige
som Flygtninge; Sverige kunde ikke rekvirere dansk Politi, og Danmark kunde ikke
officielt sende Politi til svensk Bistand.

Under Hensyn til de store Byrder, som Danskerne lagde paa Sverige i For
bindelse med Flygtningene, fandt Departementschefen det ønskeligt at hjælpe paa
den foreslaaede Maade, men ogsaa danske Hensyn kunde tale derfor. Ved Ankom
sten til København telefonerede Departementschefen derfor til Lederen af Køben
havns Opdagelsespoliti, Politiinspektør Krenchel, og da denne ikke var til at træffe,
foranledigede han, at Vicepolitiinspektør Glud-Johansen, der var Souschef i Op
dagelsespolitiet, og Politikommissær Odmar, del' var næstkommanderende i Stats
advokatens Afdeling, kom om Bord i Færgen. Landsfogden havde ikke Pas og vilde
derfor ikke i Land. Der fandt derefter en Drøftelse Sted mellem disse to og Lands
fogden om Sagen.

Politikommissær Jacob Odmar har i Retten fdrklaret3
) , at han den 19. No

vember 1943 om Morgenen blev ringet op af Departementschef Eivind Larsen, der
anmodede ham og Vicepolitiinspektør Glud-Johansen om at komme om Bord i Fær
gen for alt tale med Landsfogden. Paa Færgen traf han Departementschefen og
Landsfogden. Denne sidste fortalte om Rygterne om Tvangsudskrivning til Ar
bejdstjeneste og om Mangelen paa kvalificeret dansk Arbejdskraft til Afhøring af

1) Fodnoterne henviser til sidetallene i den for kommissionen udarbejdede ekstrakt
over de stenografiske referater af kommissionsdomstolens afhøringer, A. nr. 443. 2) 1700.
3) 1702.
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de danske Flygtninge. Det var Svenskerne meget magtpaaliggende at faa sorteret
tyske Stikkere, Nazister og lignende uheldige Elementer ud til Anbringelse i særlig
Lejr. Landsfogden ønskede to højtkvalificerede Politimænd med fornøden Sag- og
Personkundskab; han ønsk-ede, at de skulde være kendt med Arbejdet i Statsadvo
katens Afdeling, at de skulde komme over som Flygtninge og stadig i Sverige op
træde som Flygtninge, og at den virkelige Sammenhæng kun skulde være kendt af
Vicepolitiinspektøren, Politikommissæren og deres Chefer. Samtalen varede 10-15
Minutter. Da de to Politiembedsmænd savnede Kompetence til at træffe nærmere
Aftale, lovede de at forelægge Sagen for deres Chefer. De meddelte derefter Politi
mspektør Krenchel, hvad Landsfogden havde foreelaaet.

Vicepolitiinspektør Glud-Johansen har i Retten afgivet en ganske tilsvarende
Fremstilling om, hvad der foregik ved den omhandlede Lejlighed"). Han har) yder
ligere forklaret, rut Departementschefen ikke tog stærkt Del i Samtalen, men dog ud
talte, at Justitsministeriet billigede Planen. Endvidere har han forklaret, at han
forelagde Sagen for Politiinspektør Krenchel, der udtalte, at der ikke var andet at
gøre end at imødekomme Landsfogdens Ønske. Endelig gav han, Besked til Vice
politiinspektør Laursen, for at Rigspolitichefen kunde blive underrettet.

Politiinspektør Krenchel har i Retten forklaret"), at Viceinspektør Glud
Johansen forelagde ham, at Landsfoged Rosengren havde udtalt Ønske om at faa to
Politifolk illegalt til Sverige til Hjælp med Kontrol af de Flygtninge, der kom til
Sverige, og at han, Krenchel, straks var villig til at imødekomme den svenske Hen
vendelse. Han paatog sig selv det fulde Ansvar, men nævnede dog Sagen for Politi
direktoren.

Vicepolitiinspektør Laursen har i Retten forklarer'), at han af Glud-Johansen
blev underrettet om Sagen og orienterede Rispolitichefen derom.

Endelig kan henvises til Landsfoged Rosengrens Brev af 22. December 194:l
til Politiinspektør Krenchel CA. nr. 420, s. 1640), hvori det hedder, at det svenske
Politi var interesseret i at kende noget til de danske Flygtninges antecedentia og
politiske Indstilling, at man havde ladet ankomne danske Politimænd assistere
det svenske Politi ved dettes Forhør over Flygtningene, at disse danske Politi
mænd bortset fra to ikke havde tilstrækkelig Sag- og Personkendskab til altid
at være til virkelig effektiv Nytte, at det var ønskeligt at faa yderligere to dygtige og
kyndige Politimænd til Hjælp, og at Landsfogden derfor under sit hastige Besøg i
København havde faaet Løfte af Eivind Larsen, Glud og Odmar om, at saadanne to
Politimænd maatte blive stillet til hans Disposition. Da det var blevet bestemt, at
Landsfogdens Ønske skulde imødekommes, blev det mellem Glud-Johansen og Odmar
drøftet, hvem der maatte være egnet til at blive sendt. Kredsen af Emner var lille.
da de Folk, der gjorde Tjeneste i Statsadvokatens Afdeling, ikke kunde undværes.
Man valgte da Overbetjent Dyrsted. der havde gjort Tjeneste i Statsadvokatens Af
deling i omtrent 11/ 2 Aar fra Afdelingens Oprettelse, og Overbetjent Hugo Andersen,
der ligeledes havde gjort Tjeneste der, nemlig fra Oprettelsen af Afdelingen til 1.
Juli 1943. De blev først spurgt, om de maatte være villige til at gøre Tjeneste i Ud
landet i nogen Tid, og da de havde overvejet det nogle Dage og havde erklæret sig
villige, fik de forklaret, hvad det drejede sig om. Dagen før Afrejsen spurgte Dyrsted
Glud-Johansen, om han vidste, at Hugo Andersen havde været angrebet i de illegale
Blade. Glud-Johansen lod Forespørgslen gaa videre til Odmar. der slog det hen som
betydningsløst"). Der blev ikke givet de to Overbetjente anden Instruks end. at de
skulde melde sig hos Landsfoged Rosengren og modtage Ordrer af ham") .

Tilbage stod saa Spørgsmaalet om, paa hvilken Maade de to Overbetjente
skulde komme til Sverige. At sende dem med en Fiskerbaad fandt man ikke betryg
gende. Odmar foreslog da at lade dem rejse med Færgen til Malmø og tilbød at tale
med Kriminalrat Hermannsen derom"). Han har forklaret, at han stod paa en saa
dan Fod med Hermannsen. at han kunde bede ham foranledige, at do to Mænd

1) 1703. 2) 1704. 3) 1704. 4) 1704. 5) 1706. O) 1706 fI!!. 7) 1708.
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kunde rejse uden om Paskontrollen. Om sin Forbindelse med Hermannsen har
Politikommissær Odmar givet Forklaring i Retten, ligesom Hørmannsen har for
klaret derom (se A. nr. 261) . Hermannsen lovede at ordne Sagen. Dagen for Af
rejsen gav Vicepolitiinspektør Glud-Johansen Besked om Rejsen til Kriminalassi
stent Remtoft, der var Leder af den danske Paskontrol.

For at hindre, at Rejsen blev for kendt inden for Politiet, gav Vicepolitiin
spektøren Overbetjentene Chr. Madsen 'Og Verner Dinesen, der plejede at være til
Stede ved Færgens Afgang, Besked om at give Møde hos sig den 27. November 1943
K1. 10, saaledes at de ikke kunde komme til Stede i Frihavnen, naar Færgen gik.

Kriminalrat Hermannsen har i Retten forklaret, at han erindrer, at Odmar
henvendte sig til ham om at faa 2 Mand til Sverige. Han opgav deres Navne, men
ikke Formaalet med Rejsen. Hermannsen fik 8Jt vide, at de skulde komme hjem efter
nogen Tids Forløb, hvorfor han ba rl om at faa Besked en Dag eller to, førend de
skulde komme tilbage. Han gjorde ingen Notater 'Om Henvendelsen, da det fra hans
Side var en Pligtforsømmelse at tillade Rejsen. Da han senere fik at vide, at de to
Mænd var kommet hjem, uden at han havde faaet Besked derom, blev han lidt for
trydelig, da han kunde risikere Variskeligheder. Han fik dog ingen Ubehageligheder
i Anledning af de illegale Blades Omtale af Rejsen, der var saa meget Papir under
Vetjs den Gang hos Tyskerma').

B. Rejsens Forløb.
Den 27. November 1943 kørte Politikommissær Odmar de to Overbetjente til

Færgen og fik dem om Bord, Her traf de den svenske Paskontrol, hvem de for
klarede, at de var Flygtninge. Ankomne til Malmø tog de til Polisverket, hvor- de
talte med Kriminalkommissarie Ruenerheim, hvem de meddelte, at de var Flygt
ninge, og at de havde et Brev med til Landsfoged Rosengren. Dette Brev findes
gengivet som A. Nr. 436. De fik Besked om, at de- næste Dag skulde Iiøre fra
Landsfogden. De blev afhørt til Rapport som Flygtninge, blev fotograferet og fik,
ligeledes i deres Egenskab af Flygtninge, udbetalt Kr. 20,00 hver. Derefter gik de
hen paa et Hotel, hvor de afventede nærmere Besked.

Samme Dags Eftermiddag indfandt Landsfoged Rosengren sig paa Borger
skolen, hvor Afhøring af Flygtninge ved danske Politifolk fandt Sted. Han meddelte
her Overbetjent Weiss, at der var kommet to Mand over som Flygtninge, og at de
var specielt uddannede tiJl. at finde Kommunister og Sabotører. Han meddelte sam
tidig, at det var sket efter Aftale med Departementschef Eivind Larsen, Vicepoliti
inspektør Glud-Johansen 'Og Politikommissær Odmar. Han talte ogsaa om, at han,
hvis der ikke skulde blive Brug for alle de danske Politifolk, der var i Arbejde for
Svenskerne i Malmø, kunde sende et Par af dem til Snogeholm. et Gods i Sydskaane,
hvor en Del Flygtninge, som man fra svensk Side havde særlig Mistillid tiIl, var
interneret. Weiss protesterede herimod, da det vilde betyde en væsentlig Forringelse
af disse Politimænds Stilling, da det at blive sendt til Snogeholm vilde betyde en
Slags frivillig Indespærring. Da Landsfogden derefter oplyste, at det var Hugo
Andersen og Dyrsted, der var kommet, sagde Weiss, at man ikke kunde forlange,
at de danske Politifolk i Sverige skulde arbejde sammen med Hugo Andersen, idet
han anførte, at Andersen havde været med til at afsløre »De frie Danske«. Han
havde været med til at anholde Politibetjent Lindvang, der som Flygtning gjorde
Tjeneste i Malmø, og været med til at sørge for, at han fik et Aars Fængsel fol'
Meddelagtighed i Gruppen »Frie Danske«. Endvidere beskyldte Weiss Hugo Ander
sen for at have angivet til Politikommissær Odmar, at Weiss hørte til »De frie
Danskes. Endelig fortalte han, at Hugo Andersen af Gestape havde modtaget et
Sølv-Cigaretetui med taknemmelig Inskription for sit gode Samarbejde med dette
Korps. Landsfogden stillede sig afvisende overfor det af Weiss anførte. (Se Weiss'
Forklaring i Den parlamentariske Kommission. Stenografisk Referat, Spalte 418 ff.
Sunov's Forklaring i Retten") og Wei's!is Forklaring sm t.").

1) 1708 flg. 2) 1725 flg. 3) 1722 flg.

211



1682

Samme Aften holdt Weiss Møde i sit Hjem med de i Malmø arbejdende
danske Politifolk: Sunov, Lindvang og Bouet. De blev enige om, at de, hvis Hugo
Andersen skulle arbejds i Sverige, ikke vilde virke som Politifolk i Sverige. Over
Dyrsted vilde de ikke gøre Vrøvl. (Se Brev fra Weiss til Glud og Odmar af 27.
November 1943, A. Nr. 418). Efter fælles Aftale telefonerede Weiss dette til Kri
minalkommissarie Ruenerheim og bad ham meddele Landsfogden det.

Næste Formiddag, Søndag den 28. November, modtog Weiss Brev fra Over
betjentene Madsen og Dinesen. Det blev Kl. ca. 101

/ 2 smidt i hans Postkasse'). ,(Br e
vet findes som A. Nr. 424). I Brevet oplystes, alt de gennem Kriminalassistent Rem
toft havde faaet at vide, at Dyrsted og Hugo Andersen med Tyskernes, d. v. s. Her
manusens Velsignelse skulde til Sverige. Eivind Larsen, Glud og Odmar havde i.
Forbindelse med Landsfoged Rosengren ordnet deres Ophold og Arbejde i Sverige.
Det hele skulde foregaa i dybeste Hemmelighed. Det var givet , at de. to skuldeop
klare, hvad der foregik åf illegal kommunistisk Forbindelse mellem Danmark og
Sverige, af illegale Va.abeutforsendelser, hvad danske 'Kredse derovre bedrev o. s. v.
Remtoft havde faaet Besked om Rejsen og havde fattet Mistanke til, at det var noget
Luskeri. Brevskriverne vilde sætte adle Kræfter ind paa at hindre Foretagendet.
Brevet var dateret 26. Novemher og skrevet Dagen før de to Overbetjentes Afrejse.

Den nævnte Søndag Formiddag fik Weiss gennem Ruenerheim Besked om at
komme til Møde hos Landsfogden. Der gentog Weiss, hvad han Dagen før havde
meddelt Landsfogden, og læste noget af Brevet fra Madsen og Dinesen op, nemlig det,
der vedrørte Hermannsen. Landsfogden blev betænkelig. Efter Weiss's Forklaring")
brugte Landsfogden en. svensk Vending, der betød, at man næsten burde betegne
Odmar som Stikker - direkte sagde ham; det ikke. Efter Landsfogdens Brev af 22.
December 1947 (Aktstykke Nr. 420) til Politiinspektør .Krenchel var det Weiss, der
i oprørt Sindsstemning oplyste, at Dyrsted og Andersen var Stikkere og yderst far
lige Personer, med hvem de danske Politimænd i Sverige ikke paa noget Vilkaar
kunde samarbejde. I et Brev af 29. s. M. til Krenchel .(Aktstykke Nr. 422), frem
kaldt ved en Forespørgsel fra denne om, hvorvidt han maatte gøre Weiss bekendt
med Indholdet af ovennævnte Brev, for saa vidt angik den faktiske Fremstilling af
delt. passerede (Aktstykke Nr. 421), har Landsfogden dog taget et vist Forbehold, idet
han skrev, at han ikke med Bestemthed kunde paastaa, at Weiss benyttede Ordet
s Stikker«, men det var dog hans Mening. Landsfogden kUinlde særlig huske Weiss'
Paastand, at de danske Politimænd var sendt over med Tilladelse fra Dagmarhus.
og at det derfor var aabenhart, at de skulde drive Spionage il Sverige angaaende de
danske Flygtninge bl. a. for Dagmarhus' Regning. Weiss var yderst oprørt over
dette Arrangement,

Under Samtalen med Weiss tilkaldte Landsfogden Kriminalkommissarie
Richard Hansen, der foreslog, at Hugo Andersenlog Dyrsted enten kunds blive
anbragt i en Skovforlægning eller tage hjem med Færgen igen. Landsfogden gav
saa Richard Hansen Ordre til at sige til de to Overbetjente, at de ikke kunde an
vendes ved Politiet i Malmø, og at de kunde faa Valget mellem at komme- i en Skov
forlægning eller at rejse hjem.

Imedens dette foregik, sad Overbetjentene paa deres Hotel og afventede Be
sked fra Landsfogden. Mens de sad der, kom Redaktør Peter Petersen og fik en
Passiar med dem. De forklarede, at de var Flygtninge og var kommet med Færgen.
Han fik det Indtryk, at der laa noget under, som Overbetjentene ikke vilde ud med.
Han satte sig saa i Forbindelse med Overbetjent Weiss, der al!lerede var informeret
om Overbetjentenes Ankomst, og som i stor Ophidselse talte om Formaalet med disse
Overbetjentes Sendelse. Han lagde ikke Skjul paa, at han mente, at de Oplysninger,
som de skulde skaffe, skulde gaa videre til Tyskeme"). Overbetjentene gik en Tur og
mødte paa denne Overbetjent Weiss, som ikke vilde hilse paa dem, men stirrede
haanligt paa dem. De .hegynd te da at ane, at der var kommet noget i Vejen, og at
Weiss havde med det at gøre. Da de kom tilbage til Hotellet, var der Besked ti[ dem
om at møde hos Kriminalkommissarie Richard Hansen. Han meddelte dem, at der
var truffet andre Bestemmelser, og at de kunde vælge mellem at rejse hjem, eller aJ:

l) 1723. ~) 1724. 3) 1711.
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komme paa Skovarbejde i en Lejr i Nordsverige. De lagde ikke Skjul paa, at de følte
sig yderst slet behandlet, og blev tid sidst vist ud af Richard Hansen. Da de kom til
bage til Hotellet, vendte de om for at faa de Rapporter, der var taget over dem i
deres Egenskab af Flygtninge, tilintetgjort, da de var bange for, at de eventuelt
kunde bruges mod dem. Paa Polisverket fik de disse Rapporter tilintetgjort. De
gjorde samtidig Richard Hansen opmærksom paa, at de manglede Penge til at be
tale med paa Hotellet. Dette interesserede ikke Richard Hansen. De traf derefter den
Politimand, den" havde været Paskontrollant paa Færgen paa Overrejsen, og han
laante dem de fornødne Penge. Næste Dag tog de med Færgen tilbage til Køben
havn, hvor de straks meldte sig hos Politiinspektør Krenchel, overfor hvem de afgav
Forklaring.

Det kan tilføjes, at Overbetjent Allfred Andersen har forklaret, at Politikom
missarie Richard Hansen telefonerede til Snogeholm og spurgte Alfred Andersen,
der gjorde Tjeneste der, hvad han kendte til Hugo- Andersen og Dyrsted. Alfred
Andersen svarede, at han havde hørt, at Hugo Andersen havde modtaget et Cigaret
etui af Tyskerne, og at adskillige af Kollegerne hjemme mente, at Hugo Andersen
havde lagt lidt fo-r stor Aggressivitet i sit Arbejde for at finde ud af »De frie

. Danskes. Om Dyrsted sagde han, at han ikke havde særligt Kendskab til ham. Ran
var, som Folk er flest, en Mand, der gerne vilde frem. Richard Hansen sluttede
Samtalen. med at sige', at det var godt, at han havde sendt de to Overbetjente tilbage.
Alfred Andersen forstod, at Afgørelsen var truffet, da Richard Hansen telefonerede').

C. Aarsagen til Hjemsendelsen:

Efter hvad der er oplyst for Retten, ses der ikke at kunne være Tvivl om, at
Forslaget om at sende to Politimænd til Sverige blev fremsat fra svensk Side uden
Foranledning fra dansk Side, og at den Opgave, der skulde stilles de to Politimænd,
i første Række var at varetage svenske Interesser. Dette fremgaar klart af de For
klaringer, der er afgivet af Departementschef Eivind Larsen, Politiinspektør Kren
chel, Vicepolitiinspektør Glud-Johansen og Politikommissær Odmar og som foran
er gengivet. Og Landsfoged Rosengrens foran refererede Brev af 22. December 1943
er en utvetydig Bekræftelse herpaa, At Departementschef Eivind Larsen") har for
klaret, »at det var ønskeligt - for Resten ogsaa af danske Hensyn -e, og at Vice
politiinspektør Glud-Johansen") har forklaret: »en Opgave udelukkende i svensk
Interesse, dog kunde man sige, æt det ogsaa kunde blive i dansk Interesse, men det
har vi ikke hæftet os ved«, kan, ikke føre till noget andet Resultat. Ej heller ses Vice
politiinspektør Laursens Forklaring") at kunne anføres derimod. Han har forklaret,
at Viceinspektør Glud-Johansen under en Samtale havde nævnt, at man i Køben
havns Opdagelsespoliti havde Formodning om, at der efterhaanden paa svensk Side
opholdt sig 'an hel Del dels efterlyste, døls fraflyttede danske Personer; man var
interesseret i at holde en vis Føling med dem, og derfor havde man tænkt sig at
sende et Par rutinerede Kriminalpolitimænd over for alt holde en lille Smule Kon
trol, samt at det var i Forstaaelse med de svenske Myndigheder. Viceinspektor Glud
Johansen, hvem denne Forklaring er blevet foreholdt, har imidlertid forklaret"), at
Politikommissær Laursen husker forkert. Det er givet, at Glud-Johansen meddelte
:{..aursen, at det var Svenskerne, der ønskede Sendelsen af d-e to Politimænd.

Naar Formaalet med Send-elsen saaledes maa antages at have været at vare
tage svenske Interesser, bliver Spørgsmaalet da, hvorfor Foranstaltningen mødte en
saa stærk Modstand. At det var Overbetjent Weiss, der var Aarsagen til, at de to
Overbetjente ikke blev mod taget, kan der ikke foreligge nogen Tvivl om. Hans egen,
foran gengivne Forklaring, der fOT en Del eT blevet bekræftet af Politibetjent Sunov,
og Landsfoged Rosengrens Brev af 22. December 1943 viser klart, at Weiss med alile
Midler modsatte sig, at Hugo Andersen kom til at arbejde i Sverige, at han foreholdt
Landsfogden Insinuationen i Madsens og Dinesens Brev af 26. November 1943 om
tyske Interesser i Sendelsen, og at Landsrfogden lod sig paavirke saa stærkt af

1) 1725. 2) 1701. 3) 1703. 4) 1704. 5) 1704 flg.
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Weiss' Argumenter, at han opgav at antage de to Overbetjente og endog gav dem en
uhøflig Behandling. Det maa dog bemærkes, at det i Brevet af 22. December 1943
hedder »Sedan jag hos de ovriga danska polismiinnen vunnit bekriiftelse på hotet
om arbetsnedlåggelse«. At det var Weiss, der var Hovedmanden i Aktionen, kan
ogsaa ses af, hvad fhv . Politibetjent, nu Grosserer Lindvang, har forklaret' ): •Vi
holdt os kun til , hvad Weiss fortalte os. Paa det Grundlag gik vi ud fra, at det
maatte være rigtigt, og saa tod vi selvfølgelig sammen om, at vi ikke vilde arbejde
sammen med dem, hvis de skulde ansættes, c

Naar Hovedansvaret saaledes maa lægges paa Overbetjent Weiss, bliver det
nødvendigt at søge at forstaa Baggrunden for hans Optræden. Først maa det da
erindres, rut Weiss levede som Flygtning i Sverige, et Forhold, der utvivlsomt maatte
influere paa hans Sindstilstand. (Se f. Eks. Overbetjent Dinesens Forklaring") ).
Endvidere maa det haves i Erindring, at han var i1D!de i illegalt Arbejde, saasom
illegal Forbindelse med Danmark, engelsk Efterretningsvæsen og polsk Spionage").
Det er da forstaaeligt, at han maatte være paa sin Post og 'være mistroisk. Man kan
niaaske ogsaa tænke sig, at Weiss, der efter sin Forklaring j, Retten synes at have
I'et store Tanker om sin egen Betydning, kan have været bange for at miste sin
ledende Position inden for det danske Politi i Malmø (se Dinesens Udtalelser om
Weiss4

) ) .

Endvidere kunde Landsfoged Rosengrens Adfærcl niaaske til en vis Grad
berettige Weiss til en vis Mistillid. Det er oplyst, af Weiss selv"), af Sunov"), af
Alfred Andersen'), af Lindvang"), af det svenske Politi, hvis Leder i Skaane var
Landsfoged Rosengren, paa en Maade misbrugte de danske Politifolk, der foretog
Afhøring af de danske Flygbrringe. Naar disse over for de damske Politimænd for
klarede, at de havde deltaget i Sabotage i Danmark, eventuelt, at de var Kommuni
ster, og dette blev indfort i Afhøringsrapporten, lod Landsfogden disse Flygtninge
udskille fra de andre Elygtnirige og anbringe i Fængsel eller i særlige Forlægninger,
hVOIr de var under streng Kontrol. Weiss protesterede derimod, men uden Resultat.
VlTøiss fik interesseret Overinspektør i Soci'alstyrelseru Perslow i Sagen, og ved dennes
Formidling kom der en Forhandling i Stand med Landsfogden. Denne gik da med
til, at Sabotører ikke skulle sættes i Fængsel, mensendes til en. Forlægning i Mel
lemsverige og snarest muligt have Arbejde. Derimod forbeholdt Landsfogden sig at
fængsle Kommunister og forlangte, at de danske Politifolk skulde skaffe oplyst, om
en Flygtning var Kommunist eller ej. Weiss fandt sig nødsaget til alt gaa med til
denne Ordning, Der var kun faa Kommunister blandt Flygtningene, idet der efter
Weiss' Forklaring var Forbud i det. kommunistiske Parti mod at rejse til Sverige
uden Partiledelsens Tilladelse. Efter Lændsfogdens Forlangende maatte Weiss i
Landsfogdens Paahør instruere de danske Politifolk om denne Overenskomst. Det
viste sig imidlertid, at Landsfogden ikke overholdt Aftalen. Sunov har ' forklaret, at
der f. Eks. kom to Sabotører over, Lamdinspektør Hjorslev og Lærer Eilersen, og
de fik en daarlig Behandling af Svenskerne"), og at. en Sabotør fra Randers, In
geniør Bach, ligeledes blev spærret inde'") . Og Weilss har forklaret, at det blev
meddelt paa Modtagølsescentralen, at Sagen var i Orden, og at disse Folk blot
skulde op i Polisverket for at tale med Kommissarie Richard Hansen, inden de
rejste til deres Forlægning. De blev saa alligevel sendt i Fængsel, skønt det drejede
sig om Folk, der efter Aftalen ikke skulde have været i Fængsel. Og der blev ikke
givet Underretrang til de danske Politifolk før bagefter"). Dette gav Anledning til,
at disse saboterede Ordningen og søgte at undgaa, at Flygtningene oplyste, at de
var Sabotøre-r. Om disse Flygtninge kan iøvrigt henvises til Sandler-Kommissio
nens Betænkning I pag. 195-198. Kaptajn Bouet, der betegner Landsfogden som
en meget vanskelig Mand, har forklaret, at Landsfogden en Dag sammenkaldte
baade svensk og dansk Politi paa Borgerskolen - han stillede i fuld Uniform
med Sabel for at gøre Virkning - og sagde, at hvis Bonet een Gang til undlod
alt give det svenske Politi Oplysninger om Frihedskæmpere! - de Oplysninger, som
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han sendte hjem til København-og undlod at protokollere dem, vilde han blive arre
steret. Bouet svarede, at ham vild!' nægte at lade saadanne Oplysninger gaa videre,
saa længe det svenske Politi arresterede! Folk, om hvem de danske Politimænd
mente, at de havde gjort et virkelig godt Arbejde i Danmark. Bonet vilde rejse til
Stockholm og tale med Socialminister Gustav Møller, der under et Besøg i Malmø
havde sagt, at hvis der var Gnidninger, ønskede han at faa det at vide. Landsfogden
spurgte da, 'om Bouet havde et Forslag til en Ordnring, og Bouet. foreslog Oprettelse
af et Kartotek, som svenske og danske Politifolk skulde raade over. Samtlige Med
delelser, som skulde til Danmark, skulde først bogføres i Kartoteket, saa at Sven
skerne kunde se', at der ikke var Spionage deri. Naar saadan Bogføring var sket,
maatte Oplysningerne sendes til Danmark. Dette. gik Landsfogdem med til, og det
blev Kriminalkommissarie Richard Hansen, der sørgede for, at Oplysningerne blev
sendt til Danmark. Dette sidste fandt dog formentlig Sted efter Sverigesrejsen. (SA
Dinesens Forklaring i Retten").

Paa et andet Punkt var Weiss ogsaa kommet i Uoverensstemmelse med
Landsfoged Rosengren. Han har forklaret, 8It Landsfogden i Oktober 1943 begyndte
at tale om at faa nogle i KriminaJlpolitiet uddannede Politimænd over fra Danmark
til at undersøge Flygtningenes Antecederutia. Han anførte bl. a., at en af de danske
Politifolk ikke bestilte nok. Han bad Weiss skaffe et Par Mænd, men Weiss afviste
det, idet han anførte, at hQ.ID. ikke kunde opfordre Kolleger til at komme til Sverige,
naar han ikke kunde sikre dem den fornødne Lønning. Der havde været store Van
skeligheder ved at skaffe Penge til Politifolkene, og Weiss havde maattet laane
Penge dertil hos en dansk Forretningsmand i Mailmø. Samtidig henviste han til , at
de Folk, der da arbejdede i Sverige, var saa godt inde i illegalt Arbejde i Danmark,
at de kunde kontrollere Flygtningene bedre end Folk, der ikke havde arbejdet ille
galt. Det var derhos Weiss' Opfattelse, at de af Landsfogden ønskede Politifolk
skulde arbejde paa at afsløre Kommunister og Sabotører, et Arbejde, sum Weiss
som ovenfor nævnt var imod. Landsfogden kom flere Gange ind paa dette Spørgs
maal, men Weiss stillede sig stadig afvisende. Da saa Landsfogden pludselig med
delte, at der fra København var kommet to Politifolk, som var specielt uddannede
til at finde Kommunister og Sabotører, og Weiss spurgte, hvorledes der skulde' for
holdes med de danske Politimænd, der allerede var i Funktion, fik han endog den
Besked, at de skulde sendes til Snogøholm, hvis der ikke blev Brug for dem i Malmø
- SDm ovenfor nævnt en Tilsidesættelse af dem.

Da Overbetjenit Weiss' Arbejde paa at hindre, at Andersen og Dyrsted kom
til æt arbejde i Sverige, betød en Modarbejdelse af hans Chefers Planer, maa det
undersøges, hvorledes hans Forhold var til Vicepolitiinspektør Glud-Johansen og
Politikommissær Odmar. Der foreligger herom følgende Oplysninger. Han har selv
i Retten forklaret"), at disse to Politiembedsmænd indtil 22. Juni 1941 var Forbil
leder for ham rent politimæssigt, at han satte overordentlig Pris paa dem og gan
ske særligt paa Odmar, som han mente at have et vist Kammeratskabsforhold til.
Da han imidlertid den 22. JUJIlJi 1941 fik at vide, at Odmar til Tyskerne havde ad
leveret em. Fortegnelsø over og Kartotekskart over Kommunister, ændredes hans
Stilling overfor Odmar helt. Han var af d-en Opfattelse, at Odmar havde gjor]
dette for at sikre sig en eventuel Stilling i Fremtiden, medens Weiss selv, der fra
Maj 1940 var inde i illegalt Arbejde for at modarbejde Tyskerne, maatte regne med
at være totaJlt færdig, hvis Tyskerne vandt. Weiss havde derfor i den følgende Tid
ikke noget særlig intimt Samarbejde med Odmar. Spørgsmaalet om Berettigelsen af
denne meget alvorlige Insinuation mod Politikommissær Odmar er behandlet i det fo
regående Afsnit") om Undersøgelseru vedrørende Begivenhederne den 22. Juni 1941.

Til denne Forklaring maa dog først bemærkes, at Weiss' Forklaring i den
parlamentariske Kommission (Stenografisk Referat, Spalte 419 f.) er noget ander
Jedes, idet han der har forklaret, at han - og Overbetjentene Madsen og Dinesen 
ikke kunde vide, paa hvad Maadø Tyskerne havde faaet de nævnte Oplysninger om
Kommunisterne. Endvidere har Overbetjent Alfred Andersen, der var Weiss' Mak
ker, og som flygtede til Sverige sammen med ham, forklaret, at det først var i Som-
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maren 1943, at Forholdet til Odmar kølnedes') . Kriminalassistent Grunnet, der stod
i stadig Brevveksling med Weiss, har forklaret"), at han havde det Indtryk, at Od
mar og Glud stod paa den allerbedste Fod med Weiss og Alfred Andersen, da de
rejste, og æt det undrede ham, da han gennem sin Korrespondance med Weiss er
farede, at der var et Misforhold, idet Weiss gentagne Gange skrev og raillerede over
forskelligt, bl. a. over de to Overbetjente, der blev sendt til Sverige.

Overbetjent Dinesen har") forklaret, at han og Overbetjent Madsen, hos Vice
inspektør Glud fik forelagt Weiss' Brev af 27. November 1943 (Aktstykke Nr. 418) ,
at da beklagede, at Weiss var blevet saadan, at man maatte tage Hensyn til Men
taliteten, der 'raadede blandt Flygtningene, og at GIud kendte Weiss saa godt 
»det havde iovrigt tidligere været saadam, ikke mindst hos Glud, at det ikke var an
det end Weiss, der duede. « Dinesen har derhos forklarer'): »Jeg ved ikke, om jeg
maa bruge det udtryk, at Weiss sad paa Skødet af Odmar med Armene om Halsen
paa ham. H vis vi andre kom derned og sagde noget, blev vi anset for ikke at
være rigtig kloge.«

Overbetjent 'Weiss har videre forklaret, at han havde faaet Mistanke 'Om, at
han af Odmar var sendt til Sverige for, at man kunde blive af med ham. Odmar
bavde den 28. August 1943 meddelt Weiss, at han skulde anholdes af Tyskerne,
og foranlediget, at Weiss var flygtet. I Sverige hørte Weiss imidlertid Rygter om
dette Forhold; det blev sagt til.ham, at det ikke var saa mærkeligt, at han skulde
væk, da han bavde haft med Odmar og Glud at gøre i de Ting, som Tyskerne
ikke satte Pris paa. Ved tysk Magtovertagelse vjlde disse Ting, hvis de kom frem,
stille Odmar og GIud vanskeligt over for Tyskerne. Endelig havde det undret barn,
at Tyskerne ikke havde søgt efter ham den 29. August og først senere kom ud til
hans Bopæl. Han er dog efter Kapitulationen kommet til den Overbevisning, at hans
Mistanks var uberettiget").

'Weiss bar endelig anfort, at to Forhold havde bevirket, at han havde fattet
Mistanke til Odmar. Det ene var, at han fra Madseri og Dinesen havde faaet M-ed
deleise om, at del' skulde oprettes en Afdeling til Eftersøgning af Kommunister, og
at Odmar var aktiv derfor. Weiss forklarer"), at Madsen og Dinesen havde skrevet
noget om, at Afdelingen skulde være paa ca. 30 Mand, og den. skulde! være meget
skrap i Eftersøgningen . Meddelelsen findes i et Brev af 1. November 1943 (Akt
stykke Nr. 423). I Brevet omtales dog kun, at del' skulde være 3--4 Mand, og del'
skulde særlig tages Sigte paa Tiden efter Krigen. Det andet var, at Odmar havde
forbudt Major Trueisen at arbejde med Efterretningsvæsenet i Danmark og at sendr
Oplysninger til Sverige, hvor Weiss sad som Formidler af 'I'ransporten af Med
delelser fra Danmark til den danske Generalstabsafdeling i Stockholm.

Om Kommunisteftersøgningsafdelingen er der nærmere redegjort nedenfor.
Det skal kun her bemærkes, at det kan være muligt, at Weiss den 27. November
1943 bar regnet med, at der af Politiets, Ledelse arbejdedes med Planer om at op
rette en Afdeling, dør skulde undersøge Kommunisternes Forhold.

Vedrørende Major Trueisen bar Weiss 'Over for Kommissionen (Stenografisk
Referat, Spalte 424) forklaret, at han havde faaet Brev hjemmefra om, at da
værende Løjtnant Truelsen, der var Leder af det danske millitære Efterretnings
væsen i Danmark, og med hvem Weiss var i Forbindelse, idet 'Weiss transporterede
alt Efterretningsstof fra Truelseri til den danske Generalstabsafdeling i Stockholm,
bavde været kaldt op til Odmar og bavde faaet Besked om, at ban skulde- ophøre
med sin Efterretningsvirksomhed.

Odmar har herom forklaret, at Trueisen havde henvendt sig til ham og havde
meddelt, at det var ham, der havde med Generalstabens Efterretningsvæsen at gøre.
Han gav derfor Truelsen en Række Oplysninger. Senere fik han af en Kaptajn
Winkel, der var kommet hjem fra Sverige, at vide, at det ikke var Truelsen, der var
udset til Forbindelsesmand, men en anden, Da Odmar saa fik at vide, dels at Truel
sen havde været noget uforsigtig ovre i Jylland, dels at han lod mikrofotografere
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det Materiale, som Odmar gav ham, og at disse Fotografier gik til Sverige til nogle
polske Damer, der havde et Spionagebureau i Malmø, afbrød han Forbindelsen med
Trueisen og benyttede en anden Fcrbfndelsesmaad').

Kaptajn Schjødt-Eriksen har som Vidne bekræftet, at det var Odmars 
og forøvrigt Kaptajnens egen- Frygt for, æt Truelsen bar sig for Ietsindigt ad, der
bevirkede, at Odmar ønskede, at Samarbejdet med Trueisen skulde ophøre. (Ref.
bevirkede, at Odmar ønskede, at Samarbejdet med Trueisen skulde ophøre"). Truel
sen har givet en ganske anden Fremstilling af, hvad der passerede mellem ham
og Odmar.Ham. h8JFJ) forklaret, at Odmar meddelte, at den Efterretningstjeneste,
(ler var foregaaet som Fortsættelse af Hærens EfterretnJingstjeneste, maatte høre
op; Politiet vilde ikke samarbejde med Hæren, saafremt den Efterretn,ingstjeneste,
der gik ud paa at skaffe Oplysninger ud over de rent interne danske, og som kom
Englænderne til Gode, skulde fortsættes. Han opfordrede Trueisen till. at standse
den Virksomhed, fordi den undebar for stor Risiko, og i Stedet for benytte den Or
ganisation, der nu var bygget op, til en Klarlæggelse af den kommunistiske Akti
vitet. Det blev udtrykkelig sagt, at det ikke havde noget med den personlige Ledelse
af Efterretningstjenesten at gora Det kom i hvert Fæld ikke frem paa Mødet, at
Trueisen personlig skulde kobles fra.

Trueisen har forøvrigt over for Retten anført, at det omhandlede Møde' an....
tagelig fandt Sted 29. November 1943. Overbetjent Weiss' Henvisning til Bruddet
mellem Odmar og Truelsen som et Moment af Betydning for hans Indstilling den
27. November maa da bero paa en Erindringsforskydning.

Det bemærkes, at Kriminalassistent Grunnet, der i sit Brev af 5. December
1943 til Weiss herutyder til Sagen, i Retten har forklaret, at Trueisen en Dag havde
været inde paa Odmars Kontor og derefter havde fortalt, at han af Odmar havde
faaet at vide, at Odmar fra de højeste militære Myndigheder havde faaet Ordre til
at sige til Truelsen, at han skulde ophøre med sin Efterretningstjeneste efter 29.
August Episoden,'). Og Overbetjent Madsen, om hvem Trueisen har forklaret, at
med ham talte han om alle Problemer, har forklaret, at Trueisen kom lige fra
Odmar, hos hvem han var blevet gjort bekendt med, at han - Trueisen - skulde
ophøre med sin .Efterretningstjeneste og sim. Forhindelse med Sverige"),

Overfor disse to ses Trueisen saaledes intet at have nævnt om, at Odmar
havde opfordret ham til at søge den kommunistiske Aktivitet klarlagt, skønt han
kom lige fra Odmar og havde intimt Samarbejde med dem.

Et Forhold, der ses at have spillet en meget stor Rolle for Overbetjent Weiss,
vær hans Uvilje overfor Hugo Andersen. Overbetjent Madsen siger"), at Weiss og
Hugo Andersen hadede hinanden som Pesten. Weiss' Reaktion, da han af Lands
foged Hosengren blev oplyst om, hvem der var sendt til Malmø til at gøre Tjene
ste der, viser ogsaa, at det var Andersen, han vilde til Livs. Baggrunden for denne
Uvilje var særlig følgende Episode. Overbetjentene Hugo Andersen og Kay An
-dersen havde under deres Tjeneste i Statsadvokatens Afdeli'ng været beordret til
at behandle en Sag mod »De frie Danske«. Denne Sag blev paabegyndt i September
1942, 'Og der blev afsagt Dom af Højesteret den 21. Juni 1943. Indenfor deres KolJle
gers Kreds blev der talt en Del om, at de var for ivrige i Tjenesten, og at de viste
for stærkt Initiativ i Retning af at foretage Anholdelser. De to Overbetjentes Virk
somhed blev omtalt i den illegale Presse - forøvrigt i Forbindelse med en anden
Sag, som de ikke havde haft at gøre med - og da. Dommen faldt, blev de omtalt
i engelsk Radio. I Maj 1943 bragte de i Erfaring, at der paatænktes et Angreb paa
dem i et ilJlegalt Blad. De henvendte sig da den 26. Maj 1943 til Politikommissær
Odmar, der var deres Foresatte, og fremsatte den Formening, at det var Weiss, der
stod bag ved dette Angreb, idet W-eiss havde Forbindelse. med Gruppen »De frie
Danske- og formentlig havde givet »De frie Danske- Oplysninger fra Politigaarden.
Odmar lod Weiss tilkalde og forelagde ham Beskyldningen. Weiss har forklaret,
at han blev meget bange for, at han, der havde haft Forbindelse med »De frie Dan
ske«, skulde blive anholdt, og forlangte, at de Mænd, som havde underrettet Hugo
Andersen, skulde konfronteres med ham. Odmar ~'Ovede at lade dette ske. Et Par
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Dage efter meddelte Odmar, at det ikke' længere var Weiss. der var sigtet 10,1' denne
,Efterretningsvirksomhed, men Alfred Andersen. Weiss forlangte nu Tjenestemands
forhør. Odmar fandt dette inopportunt og lod Sagen falde. Han har i Retten bestemt
afvist den Tanke, at der skulde have været TMe om Anholdelse af Weiss').

I sin Forklaring overfor Kommissionen (Stenogr afisk Ref. Sp. 923) har
Weiss forklaret, at han, da han af Landsfogden, Rosengren, blev gjort bekendt med,
at Hugo Andersen og Dyrsted var kommet, for det første over for Landsfogden
anførte, at Hugo Andersen havde været med til at anholde daværende Politibetjent
Lindvang og været' med til at sørge for, at denne fik et Aars Fængsøl. Lindvang
har i Retten") forklaret, at der en Dag blev telefoneret til ham enten af Hugo An
dersen eller Kay Andersen, om han vilde komme ind paa Politigaarden og afgive
Forklaring om en af de i Sagen »Frie Danske- arresterede. Det havde ham intet
imod. Der blev sendt en Vogn efter ham. Han troede, at han skulde ind til det
danske Politi, men kom op til Tyskerne og derfra. ud i Vestre Fængsel. Han havde
forstaaet, at det var Meningen, at han gennem Telefonopringningen skulde have et
Vink. Der var i det skete iruet kompromitterende for Hugo og Kay Andersen.

Weiss har dog") forklaret, at Lindvang paa Sverigesrejsens Tid bebrejdede
Hugo And rsem en hel Del. Og i samme Retning har Sunov forklaret').

Dernæst anførte Weiss over for Landsfogden, at Hugo Andersen havde faaet
et Sølvcigaretetui med taknemlig Inskription fra Gestape for sit gode Samarbejde
med dette Korps.

Om dette Forhold er oplyst, at Hugo Andersen i April 1942, altsaa ca. 5 Maa
rieder før Sagen mod »De frie Danske. blev indledet, sammen med 3 andre Politi
mænd af Odmar blev beordret til at deltage i en Frokost, som Tyskerne vilde give
for at faa udjævnet en Strid, der havde været med Odmar. Under Frokosten rejste
en Regierungsrat, som Hugo Andersen ikke kendte, sig op og holdt en Tale, hvor
efter han overrakte hver af de 4 Politimænd et Sølvcigaretetui, hvori stod indgrave
ret: »Ffir gute Zusammenarbeit. Die Hamburger Kameraden. April 1942 e , Da
Hugo Andersen kom tilbage til Politigaarden, afleverede han Etuiet til Odmar, idet
ham erklærede, at .han ikke vilde have det. Det beroede derefter i Odmars Skrive
bordsskuffe") .

Hvorvidt Weiss var bekendt med de faktiske Forhold med Hensyn til Hugo
Andersens Modtagelse af Cigaretetuiet el' ikke ganske klart. Han har selv i Retten
forklaret"), at han en Dag paa Politigaarden havde hørt, at der havde været en
selskabelig Sammenkomst, og der havde en Del af Folkene fra Afdeling A. S. saa
modtaget et Sølvcigaretetui med Inskripti'on fra Gestapo, - og det kunde jo ikke
være for daarligt Samarbejde, det VlU for godt - det var selvfølgelig noget vi slut
tede - og blamrlt disse Kolleger val' Hugo Andersen. - Det syntes vi var meget
forkasteligt- .

Noget Førstehaandskendskab til dette Forhold havde Weiss saaledes ikke,
og hans stærke Fremhæven af det over for Landsfogden var saaledes ikke uan
gribelig.

Som foran nævnt modtog Weiss Søndag Formiddag et Brev fra Madsen og
Dinesen 'og forelagde noget af Brevets Indhold for Landsfogden under den Samtale,
han havde med ham samme Dag. Brevet har i Retten været foreholdt Dinesen, der
har forklaret") : Han og Madsen fandt det mærkeligt, at de, der plejede at have
illegale Forbindelser med Sverige og kendte Tyskerne ved Færgen og forsagte at
snyde dem, ikke fik Besked OlU Rejsen. De følte det, som om Ledelsen ikke havde
rigtig Tillid til dem. De havde sandt saa mange prominente Mænd over den Ve,),
hvorfor skulde de saa ikke ogsaa kunne sende et Par Kolleg r o, er. Fremstillin
gen i Brevet falder godt i Traad med den Sindstilstand, den Atmosfære, man var
i paa det Tidspunkt. -Man var faktisk mistroisk over for alt og alle .• Han har
videre forklaret, at Brevets Oplysning om, at det var givet, at Dyrsted og Ander
"en skulde opklare, hvad der foregik af illegal kommunistisk Forbindelse mellem
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Danmark 'Og Sverige, af illegale Vaabenforsendelser, hvad .danske Kredse derovre
bedrev o. s. v., var enl Formodning. l>Vi har ikke noget, vi kan sige, det er det, de
skal gøre. Det er en Formodning.« Ingen af dem anede noget om de Forberedelser,
der var sket til Dyrsteds og Andersens Afrejse før bagefter, Paa det Tidspunkt var
der mangø illegale Ruter over Øresund, som hverken danske eller svenske Myndig
heder havde nogen rom helst Kontrol med. Han og Madsen gjorde sig da deres egne
Tanker 'om, hvad Meningen med Rejsen var. Brevet var skrevet for', at de skulde
være forsigtige i Sverige. Hverken Glud eller Odmar havde begaaet noget udansk.
Det kunde maaske diskuteres, om det var klogt eller ikke at sende de to over paa
daværende Tidspunkt. Madsen har for at vise Baggrunden for Brevet givet en
Fremstijling af Forholdene paa det omhandlede Tidspunkt. Der var en meget stærk
Spænding inden for Politikredse. Han har forklaret, at Odmar og Glud-Johansen
vilde lave en Kommunistafdeling paa 20-30 Mennesker - som foran nævnt siges
det i hans og Dinesens Brev af 1. Noveraber 1943, at der skulde tages 3-4 Mand
dertil - at man ikke vilde have- disse ge-ntagne og voksende Rejser af Sabotører
mellem Sverige og Danmark, det tog særlig Sigte paa Vaabentransporter. Man
mente, at disse Vaaben faldt i de forkerte Hænder, underforetaaet i dette Tilfælde
Kommunisternes. Der blev nagt Pres paa Madsen og Dinesen af Odmar og Glud
Johansen, og der blev givet Udtryk for, at de skulde fjernes, hvis de afslog. De vilde
imidlertid ikke paatage sig dette Arbejde. De nøjedes ikke med at virke inden Døre
for at stoppe dette Foretagende, der var idiotisk. Det blev stoppet, men det var først
i Januar, at Omsvinget skete for Odmar og Glud-Joharusen. Madsen og Dinesen blev
ikke en, men. flere Gange kaldt ned til Odmær, som sagde; at kunde han ikke- faa
deres Hjælp til det, skulde han nok være Mand for at. standse disse 'I'ransporter af
illegaJle Sabotører 'Og Vaabentransporter, underforstaaet Kommunisternes, som var
nogle af de mest aktive i det Foretagendet). Madsen har dog indrømmet, at han og
Dinesen intet vidste om Afsendelsen. af Dyrsted og Andersen, da Remtoft kom og
fortalte derom, »men det var helle Udviklingen. c

Foreholdt, at det i Brevet hedder, at Oversendelsen skete med Tyskernes 
det vil sige Hermannsens Velsignelse, har Madsen forklaret, at det er rigtigt, art. Od
mar havde Forbindelse med Hermannsen, men Hermannsen spillede paa flere
Violiner. Madsen 'og Dinesen havde ogsaa visse Forbindelser til Tyskerne, der ikke
var mindre gode end Odmars. Det var ikke altid vel set. Deres Forbindelser gik
baade over tyske Politimænd og Folk udenfor i direkte Forhindeise med den højeste
tyske Ledelse, hvor de fik Resultate-r og Underretning, og der havde de Gang paa
Gang faaet kraftige Advarsler mod Hermannsen. Forskellige Tyskere, der havde
været ualmindelig gode for Danmark, havde paa det Tidspunkt sagt til Madsen og
Dinesen, at Hermannsen var et Svin i hele sin Maade og hele sin Optræden. Deres
Opfattelse af Hermannsen paa det Tidspunkt var, at Hermannsen havde nok saa
megen Fordel af Forbindelsen til det danske Politi, som det danske Politi havde af
Forbindelsen med Hermannsen. Han kunde komme og orientere sine tyske Venner.
Han skulde [o ogsaa have en vis Prestige hos sine Tyskere i den ledende Stilling.
han faktisk indtog.

Endelig har Madsen med Hensyn til de i Brevet indeholdte stærkt nedsæt
tende Udtalelser om Dyrsted og Andersen forklaret, at Brevet blev skrevet til Weiss
med hans øjne. Hugo Andersen stod Madsen ret nær, Madsen var vel nok den
eneste Kollega, der forsvarede Andersen, og hvad Dyrsted angaar, saa var han en
aktivt arbejdende og dygtig Politimand, hvorfor det var meget farligt at faa ham
over til Sverige til den specielle Virksomhed. Weiss forstod det »som han læste det,
og der var ingen Misforstaaelser-.

Til Belysning af Værdien af Overbetjent Madsens Fremstilling er det af In
teresse at sammenligne det med, hvad hans faste Makker i Tjenesten, Overbetjent
Dinesen har fork!l.aret om de samme Emner. Først med Hensyn til den projekterede
Kommunistafdeling: Eftier Dinesens Forklaring") var det Meningen, 8It Madsen og
Dinesen skulde have haft den nye Afdeling yderligere under det, de havde, men
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de sagde, æt de ikke vilde have ' noget med 'det at gøre. Dinesen kendte lidt til de'
forskellige og syntes, dansk Politi skulde trække sig en lille Smule tilbage, det
stod ikke for godt i Forvejen, Paa det Tidspunkt 'va r der ikke nogen Fare fol'
Kommunisterne. Han vilde just ikke sige, at der blev .lagt Pres paa dem. De sagde
selv: De kan bare flytte os hen i en anden Afdeling og sætte andre til det. Der blev .
ogsaa talt om, at de skulde fjernes, men der blev bestemt, vistnok af Eivind Larsen,
at de skulde fortsætte i deres Afdeling. Dinesen syntes ikke, man kan sige, der blev
lagt Pres paa dem, de blev opfordret. Meningen ' med den nye Afdeling var, at de
skulde søge at faa Oplysninger om Kommunisternes Virkefelt, deres Arbejde, og
hvad de foretog sig. Der var paa det Tidspunkt Talle om, at der blandt de illegale
Kommunister skulde foregaa en hel Del illegale Forbindelser; der skulde enten
transporteres Vaaben eller Meddelelser. .

Det kan i denne Forbindelse nævnes, at efter en af Overbetjent Rosendahl
afgivet Forklaring") og efter en af ham afgivet Rapport (Prot. Bilag N)2) var
Kommunistafdelingen opgivet og en Afdeling for Undersøgelse af tyske Misger
ninger sat i Gang allerede for 27. November 1943. Han skildrer") ganske karak
teristisk Madsens Interesse for denne Afdeling.

Om Hermannsen har Dinesen forklaret'), at han og Madsen vidste, at Her
mannsen var en Slags Forbindelsesled, et Mellemled mellem de Danske og Ty
skerne. Dinesen havde ikke ret meget med Hermannsen at gøre, Han og Madsen
havde en Forbindelse hos Tyskerne, Westermann og Duckwitz. Sidstnævnte kendte
ikke Hermannsen. men Dinesen tror, de har talt med Westermann om ham. We
størmann og Hermannsen var ikke rigtig gode Venner, Westermann holdt stadig
paa, at han var Krirnlnælmand, han var ikke Gestapomand; det var Hermannsen.

Vedrørende de nedsættende Udtalelser i Brevet af 26. November har Dinesen
endelig") forklaret, at han aldrig havde haft noget urlestaaende med de to Over
betjente. Naar de skrev Brevet til Weiss, ' var det vel, fordi de havde faaet den For
modning, at dør maatte være noget gaLt, naar disse Mennesker skulde over til Sverige.

Overbetjent Madsen har i Retten villet gøre gældende, at Brevet af 26. No
vember 1943 ikke kom til at spille nogen Rolle for .H jemsendeisen af Dyrsted og
Hugo Andersen. Han har") forklaret: Weiss havde selv skrevet til mig, og Weiss
maa ogsaa godt sige, at han foreviser dette Brev, men jeg tror ikke, at Weiss
var hos Landsfogden. efter at han har faaet dette Brev. Det vil jeg' ikke hæfte
mig ved, for min Skyld maatte han gerne vise Brevet, men han har ikke modta
get dette Brev, det fremgaar af hans eget Brev. Der staar, hvordan han har hand
let paa de forskellige Tidspunkter, J eg har ikke noget imod, at jeg har været med
virkende derovre, det er ikke for det, men det har ikke været muligt for ham. 
Afgørelsen er truffet allerede Lørdag Eftermiddag, det staar udtrykkelig i hans Brev.

Videre forklarer Madsen: Han hævder, at han har læst op af vort Brev 
naa ja ja, hvorfor skulde vi komme i et Modsætningsforhold. Altsaa jeg personlig
vil kun indskyde dem Bemærkning, at han ikke' kan have haft det Brev før til Mid
dag, men altsaa, Weiss forklarer det der, jeg kender hele hans Forklaring. - Da
Madsen gøres opmærksom paa, at der i Weiss' Forklaring udtrykkeligt staar, at han
læste op af Brevet, siger Madsen: Nu maa ogsaa Dommeren huske paa, at der er
indtraadt forskellige Situationer bagefter. Man forsøgte at faa Weiss afskediget fra
sin Stilling derovre. Det er underordnet for mit Vedkommende.

Det nævnte Brev fra Weiss: til Madsen er dateret 27. November 1943 og
aabenhart skrevet Lørdag Aften efter Forhandlingen med de andre danske! Politi
folk. Det hedder nemlig i Brevet: Dette Standpunkt har vi i Aften dels meddelt Rue
nerheim og bedt ham om i Morgen at gøre Landsfogden bekendt dermed.

Brevet findes gengivet i de afOverhetjent Madsen givne Uddrag").
Madsens Forklarilllg, hvori han aabenbart vil insinuere, at ...Weiss har afgivet

urigtig Forklaring for at dække sig bag Brevet af Hensyn til den truende Risiko
for at faa Ubehageligheder for sin Optræden, maa dog tilsidesættes. Der er intet,
der tyder paa, at Weiss saavel i Den parlamentariske Kommission som Retten

l) 1756.2) ikke optrykt. 3) 1757. 4) 1752.5) 1760. O) 1759. 7) 1759.
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skulde have givet urigtig Eecklaring om dette Forhold, og at hans Forklaring er
rigtig, fremgaar klart a>f Landsfoged Rosengrens Brev af 29. December 1943 (Akt
stykke Nr. 422), hvori det hedder: »J'ag' minns sårskillt hans (Weiss) påstående, att
de danska polismånnen hitsånts med tillstånd från Dagmarhus och att det darfor
vore uppenbart, att de skulle bed.riva spionerivirksomhet har på de danska flyktin
garna for bl. a. Dagmarhus råkning.«

Der kan ingen Tvivl være om, at Landsfogden herved sigter til det, som Weiss
læste op for ham af Madsens og Dinesens Brev af 26. November 1943, hvori det hed
der, at Dyrsteds og Andersens Rejse var ordnet med Tyskerne - det vil sige Her
mannsens Velsignelse -, at det var givet, at de skulde opklare, hvad der foregik af
illegal kommunistisk Forbindelse mellem Danmark og Sverige, af illegale Vaaben
forsendelser, hvad danske Kredse derovre bedriver o. s. v., og at det var skrapt, at
det var med tysk Velsignelse, at dette skulde foregaa.

Efter doet foreliggende maa det da antages, at Brevet af 26. November 1943
er kommet Overbetjent Weiss i Hænde saa tidligt, at han havde det, før han var til
Møde hos Landsfogden. og at han benyttede sig af det ved dette Møde. Spørgsmaalet
bliver da, hvorvidt Weiss handlede loyalt ved at benytte Brevet, som han gjorde.
I sin Forklaring for Den parlamentariske Kommission Sp. 428 fortæller Weiss,
at han var til Møde hos Landsfogden, og at han fortalte, at han samme Formiddag
havde modtaget Brev hjemmefra, hvori det meddeltes ham, at de to Folk var over
sendt med Tyskernes Godkendelse. Og i Landsfogdens ovennævnte Brev af 29. De
cember 1943 hedder det, at Weiss paastod, at de danske Politimænd var sendt til
Sverige »med tilstånd från Dagmarhuse. Efter dette synes Weiss at have undladt
at gøre opmærksom paa, at det i Brevet fra Madsen og Dinesem hed »med 'I'yskernes
- det vil sige Hermannsens Velsignelse», og æt Hermannsens Forhold over fOT Poli
tiet var af en særlig Art. O rar er blevet foreholdt dette') og har paa, Spørgs
maalet om, hvorvidt Weiss vidste, at Odmar havde et sagligt Samarbejde med
Hermannsen uden den tyske Ledelses Vidende, svaret: »Ja, ganske givet. - Det
er givet, at Weiss vidste, at hvis jeg faar en Politimand til Sverige uden Pas eller
uden Visum, eller hvad man kalder det for, er det gennem Hermannsen. «

Efter de foraru gengivne Forklaringer om det nære Samarbejde mellem Od
mar og Weiss synes em. Del at taile for, at Weiss maatte være klar over dette, og at
han ved ikke at oplyse Landsfogden derom har givet denne et tendentiøst BiJIlede
af Situationen.

Under Sagens Behandling har der været afhørt en dansk Grosserer P. A.
Mørck, der har Forretning i Malmø, og som under Besættelsen bragte en Del Post
frem og tilbage over Sundet i Samarbejde bl. a. med Studenternes Efterretnings
tjeneste og Overbetjent Weiss. Han har forklaret, at han, har set en Fotokopi, ta
get paa Dagmarhus af et Dokument, der handlede om Oversendelsen af de to
Overbetjente. Nogen Erindring om, hvad der stod i Dokumentet, har Mørck ikke .
Kriminalassistent H. C. Anderseru har) forklaret, at han, kort efter at Sveriges
.rejsen havde fundet Sted, var i Malmø, hvor han talte med Mørck og Weiss,
Mørck nævnede noget om em Fotokopi, som efter hans Mening indeholdt Bevis for,
at Sverigesrejsen var kommet i Stand efter Aftale mellem dansk Politi og Ty
skerne. Mørcks Gengivelse af Indholdet kan H. C. Andersen ikke erindre. Ogsaa
Weiss har hørt Mørck tale om en Fotokopi, men efter Weiss' Forklaring skulde
Mørck have sagt, at det af Fotokopien fremgik, at Formaalet med Dyrsteds og An
clersens Rejse var, at de skulde afbryde Forbindelserne mellem Danmark og Sverige.
En Mand fra Studenternes Efterretningstjeneste havde vist Mørck Kopien.

Endvidere har Kornetelev Westenholz Kiel' forklaret"), at en Student Bred-
o kjær havde faaet en Fotokopi fra Dagmarhus, hvori der var en. vistnok fuld

stændig Afskrift af en Meddelelse, som omhandlede de to Betjente. Bredkjær viste
ham Fotokopierne ganske tilfældigt, fordi de dem Gang boede i Lejlighed sam
men. Bredkjær spurgte, om Kiel', hvis han skulde til Sverige igen, vilde spørge
Overbetjent Weiss, om han kendte noget til disse to Folk, og om han turde sige noget,
Kiel' husker det ikke, men siger, at der sikkert ikke har været Tale om noget fordel-

t) 1724.2) 1745 flg. 3) 1747.
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agtigt eller ufordelagtigt, men. blot om at spørge om Oplysninger vedrørende disse
to Folk for at faa koncise Meddelelser om dem. Bredkjær døde i Porta Westphalica
den 20. Februar 1945.

Endelig har Kriminalrat Hermannsen forklaret'), at det er ganske umuligt,
at han kan have haft noget Notat om Oversendelsen af Dyrsted og Andersen. Paa
dette Punkt arbejdede Hermannsen illegalt, det var Pligtforsømmelse. Han havde
kun et lille Stykke Papir, hvorpaa han skrev Navnene op. Han telefonerede: med
det sarrune til sine Mænd ved Færgen, og saa var det borte. '

I Sandler-Kommissionens Betænkning I Pag. 199-200 findes gengivet en
Erklæring til Socialstyrelsen fra Landsfoged Hosengren, dateret 20. November
1943. Det hedder i Erklæringen:

»Såsorn torde vare socialstyrelsen bekannt, pågår en livlig illegal och okon
trolierad trafik mellan Danmark och Skånes kuster. Atskilliga tecken tyda på att
dårvid forslas over till Danmark dels danska saboterer, som under flyktings
strommem tagit sin tillflykt till Sverige, och dels vapen, ammunition och sprang
åmnen. Enligt i Kopenhamn almånt gångse rykte ha ett stort antal stiirre sabotage
fordvats medels språngåmnen, som overforts från Sverige. Det ar allts å en fråga
av storste vikt inte minst for forbådlandet mellan å ena sidan Sverige och å andra
sidan de tyska och ansvariga danska myndigheterna att denna illegala trafik från
Sverige till Danmark i gorligaste mån stoppas. •

Det er blevet anført, at denne ErklærinJg i Tid falder sammen med Lands
fogdens Henvendelse til Departementschef Eivind Larsen om Oversendelsen til
Sverige af to Politifolk til Hjælp for det svenske Politi, og at de afgivne Forkla
ringer om, at man har ønsket den illegale Forbindelse med Sverige afbrudt, støttes
ved denne Erklæring").

Departementschef Eivind Larsen er blevet afhørt om det Forhold, der sigtes
liJl. i Landsfogdens Erklæring"), hvortil henvises.

D. Sverigesrejsens Efterspil.

Sverigesrejsen gav Anledning til forskellige Angreb paa Politiledelsen i den
illegale Presse. I Parolen den 10. December 1943 (Aktstykke Nr. 428) findes gen
givet dels en Artikel i Bladet »Hjemmefronten« , dels en Artikel i Bladet -Nordisk
Nyhedstjeneste e , Endvidere fandtes i Julenumret af Bladet »De frie Danske. saalv-
dende Artikel: ' .

»Piniig Affære indentor Københavns Politi.

En Venlighed fra svensk Politis Side misbruges. af Politiinspektør Glud og
Politikommissær Odmar til Forsøg paa et Bagholdsangreb mod den danske Fri
hedsfront.

I Forstaaelse med Tyskerne blev to Overbetjente sendt »illegalt« til Mahnø
for at gøre stikkertjeneste for det danske Politi.

Gemenheden blev dog opdaget - og d'Herrer fik omqaaende Iieturbilleiien.

Paa et Tidspunkt, hvor de danske Frihedskæmpere daglig sætter Livet i Vove
under Kampen paa Hjemmefronten, har nogle emsige »danske« Politiembedsmænd
- i Forstaaelse med Tyskerne - forsøgt et nedrigt Bagholdsangreb mod den dan
ske Frihedsfront. Det gemene Anslag mislykkedes takket være et raskt Initiativ fra
anden Side, men de Ansvarlige i denne Sag vi,l komme til at staa til Regnskab for
deres Gerninger, naar Tyskerne er ,ude af Landet. Den danske Frihedsfront har
allerede gennem den frie Presse stemplet denne udanske Gerning som forttjent.

Sagens Forhistorie er følgende:

For nogen Tid siden vendte Departementschef Eivind Larsen hjem fra Sve
rige efter at have forhandlet med de svenske Politimyndigheder, som han havde

!) 1747. 2) 1780. 3) 1780.
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foreslaaet først en fuldstændig Udveksling af Oplysninger om illegalt Arbejde mel
lem danske og svenske Myndigheder, 'og da dette blev afslaaet, subs. Udveksling af
Oplysninger om kommundstisk illegalt Arbejde, hvilket Svenskerne heller ikke vilde
gaa med til, idet der blev henvist til 'I'yskernes Tilstedeværelse i Danmark.

Paa Hjemrejsen gjorde Eivind Larsen et kortere Ophold i Malmø - i Haah
om at rette lidt paa Fiaskoen - og de elskværdige svenske Politimyndigheder er
klærede sig interesseret i at modtage endnu to danske Politifolk, som skulde deltage
i det begrænsede Samarbejde mellem svensk og (til Sverige flygtet) dansk Politi,
saa meget mere, som man fra svensk Side ventede en forøget Flygtningestrøm i Til
fælde af tysk Tvangsudskrivning af dansk Arbejdskraft.

Hvad Svenskerne imidlertid ikke vilde fremskaffe af illegalt Materiale til det
danske Politi (og dermed til 'I'yskernel) skulde det danske Politi IlJOk vide at skaffe
sig selv, og d'Rerrer Departementschef Eivind Larsen, Vicepolitiinspektør Glud og
Politikommissær Odmar besluttede derefter at sende den i alle nationale Kredse
berygtede Overbetjent Hugo Andersen og hans ligesindede Kollega C. Th. Dyrsted
til Malmø. Selve Afsendelsen skulde foregaa i største Hemmelighedsfuldhed. Hele
Rejsen skulde fingeres som illegal - og nogle Dage før Oversendelsen havde Politi
kommissær Odmar været paa -Dagmarhus- og der opnaaet Sanktion til Forsendel
sen!!! - saaledes, at den tyske Vagt ved Færgen i Forvejen var instrueret om
»Numret«.

Hugo Andersen og C. Th. Dyrsted skulde til Malmø som saakaldte »F'lygt
ninge« for at blive indrulleret i det Korps af reelle flygtede danske Politimænd,
som i Sverige bistaar de svenske Myndigheder med Kontrollen af danske Flygtninge.
Under Afhøringen var det saa Meningen, at Andersen og Dyrsted skulde lokke saa
meget som muligt ud af deres flygtede Landsmænd med deres Tilknytning til det
illegale Arbejde i Danmark - og navnlig om de Kredse, der stod bag dem hjemme
- for derefter at sende hele Materialet til d'Herrer Glud og Odmar - som saa atter
vilde være i Stand til at møde med -Resultater- hos Tyskerne. Det hele var et Muld
varpearbejde af aller gemeneste Art.

Som aller ede nævnt blev de to Overbetjerutes Rejse til Malmø en Kæmpe
Fiasko for Planens Ophavsmænd, idet de danske Kredse i Malmø meget hurtigt fik
gjort de svenske Myndigheder opmærksom paa, hvad det var for Fyre, der var an
kommet, og det er vist ikke for meget at sige, at Landsfogden blev dybt rystet over,
at Københavns Politis Ledelsø kunde bære sig saaledes ad overfor ham, og Resul
tatet blev, at d'Herrer Andersen og Dyrsted fik Valget meJllem at blive betragtet som
rigtige Flygtninge og sendt til Arbejdslejr - eller omg åaende at tage Returbilletten.
De valgte det sidste!

Den yderst pinlige Affære blev hurtigt kendt i alle nationale danskP. Kredse,
og Herrerne paa »Gaarden« fik travlt med at finde paa en Forklaring. De.t var
imidlertid umuligt! Baade naziinficerede Politidirektør Stamm og Opdager
chefen, Politiinspektør Krenchel blev alarmeret, og Hr. Krenchel, der vistnok er en
saare velmenende Mand med baade Frihed og Demokrati paa Programmet, men til
Gengæld en fuldkommen Nathue i sit Forhold til sin Undergivne, den magtsyge Hr.
Glud, lod afholde en Parole for samtlige Kriminalbetjente i København. Da der
ikke fandtes en eneste Kriminalbetjent, der ikke var kendt med d'Herrer Hugo An
dersens og Dyrsteds unationalø Indstilling, var man ganske naturligt meget spændt
paa aJt faa at vide under Parolen, hvorfor d'Herrer Glud og Odmar netop havde valgt
disse to blandt mere: hundrede. - Svaret udeblev!!!

Hr. Odmar behøver saamænd heller ikke at give noget Svar. Naar denne
»danske« Politimand betegner illegale Aviser som »dissø beskidtec Blade, saa røber
han dermed en Indstilling til den danske Frihedsfront, der giver Forklaring paa
hele Affæren, og som til evige Tider stempler denne Mand som en Skamplet for et
dansk Politi.

Det er haarde Ord, men ikke for haarde, naar man tænker paa Situationen
i Dagens Danmarkll c
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Om disse Artikler foreligger følgende:
Redaktør Niels Jørgensen har') forklaret, at han ca. 1. December 1943

havde me.d Hjemmefronten at gøre. Han var temmelig sikker paa, at han fik sine
Informationer om Sagen fra Fritz Drescher, som var kendt i den illegale Bevæ
gelse under Navnet Poulsen, og "som havde en Del Forbindelser med Po-liti
gaarden. Han tør sige med Sikkerhed, at den, der informerede ikke blot ham, men:
vist ogsaa Information og iøvrigt altsaa den illegale Presse om dette Forhold, var
Fritz Drescher. Naar han erindrer bestemt, at han blev informeret af ham, skyldes
det, at Drescher var meget ophidset over Historien. 'Han kan huske hans Omtale
af Sagen.

Fritz Drescher er afgaaet ved Døden,
Dinesen har) forklaret, at det er muligt, at Drescher kan have været hos

ham og Madsen paa det Tidspunkt. Han kom alle Vegne, ogsaa hos Madsen og
Dinesen. Var der nJoget illegalt Arbejde, var Drescher med i næstqn alting. Han
var med til at trykke Frie Danske. Madsen har forklaret"), at Drescher kom paa
Politigaarden, men han vil ikke kunne erindre, at "han var der vedrorende Sveri
gesrejsen. Drescher havde Forbimdelse med det Blad, som' Blædel og andre udgav,
Danske Tidende. •

Redaktør Børge Outze har") forklaret, alt der i Efteraaret 1943 blev udsendt
daglige Meddelelser fra et Slags Bureau for den illegale Presse, som han var Med
arbejder ved, medens Nordisk Nyhedstjeneste samlede hans og -amd res Stof og
sendie det ud en å to Gange om Ugen. Den foran nævnte Artikel i Nordisk Ny
hedstjeneste bygger paa, hvad der havde staaet i den daglige Udsendelse, Infor
mation, et. Par Dage før. Han kom personlig paa Kontoret hver Dag hos Madsen
og Dinesen, men det er muligt, at han i November 1943 ikke var der personlig,
fordi han da var fraværende fra København. I saa Fald mener han at have faaet
sine Oplysninger gennem Sigvald Kristensen, den nuværende"Presseattache i Oslo,
der da var Social-Demokratens Medarbejder. Dinesen har imidlertid") stillet sig
tvivlende med Hensyn til, hvorvidt Sigvald Krisbensen paa daværende Tidspunkt
havde noget med Information at gøre. I samme Retning forkJarer Madsen").

Om sin Kilde paa Politigaarden forklarer Outze"), at han plejede at faa den
Slags gennem Madsen og Dinesen, og han er ret sikker paa, at det er de to, der
har givet ham Meddelelsen, dengang, ikke Formuleringen, som er hans egen, men
facts om Sagen. Han siger, at hams Kendskab til Sverigesrejsen var paa anden
Haand, men i hvert Fald gennem Madsen og Dinesen. Hjemmefrontens og Nordisk
Nyhedstjenestes Kilde var den samme. Niels Jorgerusen havde Kontor ved Siden af
Outzes. Dette bekræftes af Niels Jørgensen") .

, Madsen har") forklaret oin sit Forhold til Outze, at denne kom daglig hos
ham og Dinesen og fik det meste af Stoffet til sin Information hos dem. Da Dyrsted
og Hugo Andersen var rejst med Færgen, 'løb det som en Løbeild udover hele Byen.
Med Outze snakkede de om alting, saa det vilde have været unaturligt, om de ikke
ogsaa havde talt med ham om Sverigesrejsen. Og Dinesen forklarer"), at de talte
om alt muligt med Outze, og at det siger sig selv, at de ogsaa har drøftet Sveriges
rejsen med Outze ; det el" ganske givet.

Det hedder i den nævnte Artikel i Hjemmefronten, at tre højtstaaende Em
bedsmænd Eivind Larsen, Glud-Johansen og "Odmar »har kompromitteret sig paa
det groveste, og at Motivet til deres fordømmelige Adfærd hævdes hovedsagelig at
være Jalousi overfor underordnede Politifolk, der igennem 'længere Tid har vist il
ilegalt Arbejde Interesse og derfor ved mere end de tre høje Herrer, som forgæves
prøvede at faa tilfredsstillet deres Nysgerrighed«. Og det skrives i Nordisk Nyheds
tjeneste, at Eivind Larsen' og de andre har handlet ud fra en vis Nysgerrighed, idet
de har Følelsen af, at de intet kender til det illegale Arbejde i Danmark. Det synes
klart, at Kilden til disse Meddelelser er den samme.

Det er forøvrigt af Interesse at sammenholde disse Oplysninger med Dine
sens Forklaring: »Det er da mærkeligt, siger vi e - da Remtoft havde fortalt, at Dyr-

t) 178( 2) 1785 flg. 3) 1785. 4) 1783. 5) 1786. 6) 1786. 7) "1783. 8) 1784. O) 1784. 10) 1786.
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sted og Hugo Andersen skulde sendes til Sverige - »for nu gaar vi hver Dag her
og plejer at have illegale Forbindelser med Sverige og kender Tyskerne dernede og
forsøger at snyde dem, hvad man ntu vil kalde det, at vi ikke faar Besked om det -c.

Og med Remtofts Forklaring-) : »Døt mærkværdige ar, at der dukker pludselig to
Mennesker op, som man aldrig nogensinde har hørt har haft nogen Forbindelse
med Sverige. DBt er- egentlig det, der gør det mærkværdigt, at det er Folk, som
man overhovedet ikke har haft noget Arbejde sammen med, som nu pludselig skal
sendes til Sverige.c

Der synes at være et nært Slægtskab mellem dem Tankegang, som disse to
Udtalelser giver Udtryk for, og Bemærkningerne i de to illegale Blade.

Om Artiklen i -De frie Danske- har Ih Larsen") forklaret, at han i »De frie
Da'ILSke har været med til at sætte en Artikel op. Det var antagelig i Julenummeret.
Det var jo lige ved den Tid. Da skrev han sammen med Holbech og Peter Petersen
en Artikel der. Han for talte, hvordan det var. Han vm ikke kalde sig Hoved
meddeleren, men mener dog, at Artiklen antagelig for en stor Del hygger paa, hvad
han sar sagt. Ordene i Artiklen var Redaktør Holbechs,

Redaktør Peter Petersen har") forklaret, at Ib Larsen og Holbech en Dag
kom op paa hans Bopæl for at faa Bistand til den omhandlede Artikel. Hoilhech
havde et Udkast til Artiklen med. Petersen læste det igennem og sagde: Det er
galt i alle Tilfælde. Vid. du endelig skrive om det, vil jeg gerne have Lov til at se
det, inden det kommer frem, for det er helt galt, og der er ikke Spor af Mening
i at skrive moget, som notorisk er urigtigt. Det var navnlig Rubrikkerne og
Indledningen, der var helt ved Siden af, men der var ogsaa andre Ting. Han vilde
have, at man skulde tage GIuds og Odmars Synspunkter med, men naturligvis i en
saadan Form, at man ikke fra Tyskernes Side kunde føre det tilbage til dem. Han
kan ikke erindre, hvorledes Holbech stillede sig dertil, men Besultatet blev jo, som
det blev.

Ih Larsen har') ikke turdet benægte, at han kom op til Peter Petersen i
Anledning af Artiklen. Han kunde huske, at PErtersen protestereds mod Artiklen,
i hvem Fæld i den foreliggende Form. Han mente endda at kunne huske, at Pe
tersen sagde, at han fra anden Side var informeret om, at Forholdet ikke var
helt det, som Holbech havde omtalt. Petersen sagde: Det kan ikke være' rigtigt,
for jeg har faaet det at vide paa en anden Maade. Han eriridl'er ikke Petersens
Ki!lde. Larsen havde ikke set Udkastet, før han kom op til Petersen sammen
med Holbech.

Overbetjent Dinesen har forklaret"), at han og Overbetjent Madsen blev
kaldt hen til Holbech i Vestersøhus, hvor Holbech. Peter Petersen og en ung
Mand var til Stede. Holbech sagde: Vi har en Artikel her, som de Herrer gerne
skulde hore. Og saa blev Artiklen læst op. Derefter sagde Dinesene Jeg ved
ikke, om du vil være med, jeg vil 'd hvert Fald ikke. Hvis I sætter den Artikel i
nogle af de illegale Blade, er vi færdige med at arbejde sammen med jer, saa er vi
helt færdige. Saa bliver der ingen Postforbindelse. Endvidere har Madsen fo-r
klaret"), at Dinesen tog meget stærkt paa Vej og raabte op, og at Holbech. der
havde saadan lidt Temperament, blev lidt irriteret over, at Madsen og Dinesen
ikke kunde godkende Artiklen. Derefter forsøgte de udefra at starudse Artiklen, men
den blev altsaa ikke standset.

Til Forstaaelse af Overbetjent Ib Larsens Stilling i Sagen. kan følgende
anføres: I sit Brev af 6. December 1943 (Aktstykke Nr. 427) skriver han til
Weiss, at han var klar over Grunden til, at han var blevet forflyttet fra Afdeling
A. S., og at Lederne ikke skulde tro, at de skulde komme til at hamle op med ham,
eller at han ville nedlægge Arbejdet (d . v. s. sit allegale Arbejde). Han har om
dønne Forflyttelse forklaret") , at han og to Kolleger i Afdeling A. S. var stærkt
inde i illegalt Arbejde, men. at disse tre hlev forflyttet fra Politigaarden i N0

vember 1943. De kunde ikke forstaa, at det skulde være nødvendigt at gøre det, naar
de netop behøvede at være paa Politigaarden for at faa de Oplysninger, de kunde
faa Brug for i deres illegale Virksomhed. De blev mere og mere klare over, at deres

1) 1750. 2) 1785. 3) 1785. 4) 1785. 5) 1785 flg. 6) 17.86. 7) 1776.
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Chef i det illegale Arbejde, Roland Olsen, var blevet anmodet om at forsvinde til
Sverige sammen med Weiss, og at deres illegale Arbejde ikke blev tolereret fra Le
delsens Side. Da de saa blev tilsagt til at møde hos Vicepolitiinspektøren for at læse
Parolen igennem, og det kun var de tre, der blev tilsagt, kunde de mærke, at de blev
sigtet for at have skrevet i Bladene om Sverigesrejsen. De henvendte sig saa til For
manden for Kriminalpolitiforeningen og sagde, at de ikke kunde. lade sidde paa sig,
at de havde skrevet den Artikel om Politiinspektør Glud, og at de ønskede, at For
eningen tog sig af Sagen. De fik senere at vide, at Formanden ikke paa daværende
Tidspunkt ønskede at foretage noget.

Det maa ogsaa i denne Forbindelse nævnes, at Ib Larsen i sit nævnte Brev
(A. Nr. 427) skriver om Sverigesrejsen: Vi skal i alle Tilfælde nok gøre noget. Naar
det her paa denne Side kommer ud i de smaa Blade, sker der nok noget, men kan
du (Weiss) ikke sørge for, at det paa din Side kommer saa langt omkring som mu
ligt, da jeg synes, at det Forhold bør kendes af saa mange som muligt o. s. v.

Endelig kan henvises til Ib Larsens Brev af 19. December 1943 - ligeledes
til Weiss (Aktstykke Nr. 430), hvor han beretter om en Samtale mellem Glud
Johansen og en Fru Dohn, under hvilken Samtale Glud-Johansen skulde have
udtalt sig om Afbrydelse af de illegale Forbindelser mellem Danmark og Sverige.

Vicepolitiinspektør Glud-Johansen er blevet afhørt om Ib Larsens Forflyt
telse og har-') forklaret, at det ikke var paa Grund af illegalt Arbejde, at Ib Larsen
blev flyttet fra Afdeling A. S., men af tjenstlige Grunde, navnlig fordi det havde
vist sig, at han ikke kunde taale den store Frihed, hvorunder Politifolkene i Afde
ling A. S. arbejdede. Hertil kom ogsaa Uddannelseshensyn.

Vicepolitiinspektøren har derhos") forklaret, at Politiinspektor Krenchel
havde sagt, at hele Styrken skulde gøres bekendt med Parolen, og at han tror,
at de, der havde haft Tjeneste paa Stationerne og havde været forhindret i at
møde 111 Parolen, er blevet kaldt op bagefter. Hvorledes Ib Larsen, der paa Parolens
Tidspunkt ikke gjorde Tjeneste paa Politigaarden, skulde være klar over, hvem
der var tilsagt til at læse Parolen, forstaar han ikke.

Hvad endelig angaar Glud-Johansens Udtalelser til Fru Dohn, er det ved en
Afhøring af denne") blevet oplyst, at der intet har foreligget om, at Glud-Johansen
skulde have udtalt sig til Fru Dohn om Standsning af de iLlegale Forbindelser.
GIud-Johansen har selv") betegnet Meddelelsen som ganske meningsløs.

Det hedder i Parolen (Aktstykke Nr. 428): »Der kan ikke være Tvivl
om, at denne Aktion stammer fra danske Kredse i Sverige, og det kan des
vær re tænkes, at der oven i Købet staar Politifolk bag, som endnu er Medlemmer af
dette Korps.« Der sigtes aabenbart hermed til Overbetjent Weiss. Han har d-og
selv benægtet at have sendt Meddelelser om Sverigesrejsen til illegale Blade. Han
har") berettet om em' Opfordring, som han fik fra Redaktør Holbech til aJt. skrive
en Artikel til »De frie Danske- om Sverigesrejsen, en Opfordring, som han afviste.
Oberst Nordentoft har") bestyrket Rigtigheden af Weiss' Forklaring. Weiss hal'
endvidere i Anledning af Ib Larsens Brev af 6. December 1943 (Aktstykke Nr.
427) udtalt, at Ib Larsen altsaa har ment, at Weiss skulde faa Englænderne til at
sende det i Radio, men Weiss foretog sig ingenting.

Kaptajn Bonet har") paa Forespørgsel, om de i Sverige værende Politi
folk rettede nogen Henvendelse til den illegale Presse, svaret, at saa vidt han ved,
gjorde Weiss det. Saa vidt Bouet ved, skrev Weiss med det samme til Direktør
Mikkelsen, Skamdia, der var Chef for -F'r ie Danske- og lige havde været i Malmø
og bl. a . havde bedt Bouet om at skaffe sig noget specielt til sit Blad. Direktør
Mikkelsen har imidlertid") forklaret, at han ikke tror, at Weiss har skrevet til
ham og Holbech om at faa noget i Frie Danske. Derimod tror han, at det, man
kalder Impulsen eller Opfordringen til denne Artikel (i Frie Danskes Julenummer),
kom fra Politifolk, der pau. dette Tidspunkt var paa Politigaarden.

1) 1779.2) 1780.3) 1773.4) 1774.5) 1786.6) 1787.7) 1787.8) 1787.



1697

Det er oplyst, at det i forskellige Kartoteker, der blev oprettet under Besættelsen,
er blevet anført, at Dyrsbed var Stikker. Dyrsted har') saaledes nævnt Kommu
nisternes Kartotek, Feltpolitiets graa Bog og Svensk Politiafdelings duplikerede
Bog. Han har j, Retten forklaret, at han er overbevist om, æt Meddelelsen til dette
Kartotek stammer fra Weiss, hvis Stil han mener at kunne genkende. Kaptajn
N. B. Schou har imidlertid forklaret, at han af Oberst Nordentoft blev sat
til at lave noget, der skulde ligne Kontraspionageafdelingen i den svenske Forsvars
stab. Der blev lavet et Kartotek over Stikkere o. a., og det blev samlet i elll Efterlys
ningsliste for Feltpolitidetachementet. Den graa Liste kaldtes det. Den Meddelelse,
som Dyrsted mente stammede fra Weiss, var imidlertid taget fra Hjemmefrontens
Stikkermeddelelser. Det kan ses af Kartotekets Ordlyd . Meddelelsen stammede- saa
ledes fra Danmark.

Det bemærkes, at Krimirialassistent H. C. Andersen, der efter Kapitulationen
gennemgik disse Kartoteker, har fundet det passende at paaføre et Kartotekskort
om Dyrsted saalydende Bemærkning:

"Hvis der har været noget hemmeligt Formaal med Rejsen, har Dyrsted ikke
været vidende derom, i saa Fald ligger Ansvaret hos Viceinspektør GIud og Politi
kommissær Odmar.., - - - - - - -

Efter Kapitulationen nedsatte Opdagelsespolitiet i København et kollegialt
Undersøgelsesudvalg, der skulde undersøge Spørgsmaalet om Sverigesrejsen. Der
blev indhentet forskellige Erklæringen Bl. a. afgav Landsfoged Rosengren i Sep
tember 1945 en R-edegørelse. Den findes gengivet i A. Nr. 438.

I en af Kriminalassistent Remtoft til Udvalget afgiven Erklæring hedder
det: "I Anledning af foranstaaendø - i en Skrivelse fra Udvalget var Remtoft blevet
anmodet om at oplyse sit Kendskab til den saakaldte .sverigesrejse - skal undertg.
oplyse, at jeg den Dag, Dyrsted og Hugo Andersen udrejste til Sverige, forinden deres
Udrerjse af den tyske Kriminalassistent Klewer blev gjort bekendt med, at der
vilde komme to Kriminalpolitimænd fra Københavns Opdagelsespoliti, som havde
faaet Tyskernes Tilladelse til at udrejse. Om Formaalet med deres Rejse nævnte
han intet. - Jeg .kan ikke nu erindre, om det var Klewer eller Odmar, der over
for mig nævnte, at Dyrsted og Hugo Andersen skulde være i Sverige et Par Maa
rieder eller til Krigens Afslutning for at bistaa det svenske Politi ved Afhøring
af Flygtninge, der ankom til Sverige.., Remtoft er) blevet forespurgt, hvorledes
han, der var blevet kaldt til Vicepolitiinspektør GIud-Johamsen for at blive
orienteret om Dyrsteds og Hugo Andersens Sendelse. har kunnet afgive en
saadan Erklæring, der maatte give Undersøgelsesudvalget det Indtryk, at han
først gennem de tyske Pasfolk ved Færgen havde faaet Oplysning om Sagen, Han
har ikke kunnet give nogen plausibel Forklaring derpaa, og det synes æt maatte an
tages, at det har været hans Hensigt at vildlede Undersøgelsesudvalget.

Det kan i denne Forbindelse nævnes, at det af Vicepolitiinspektøren var
blevet indskærpet Remtoft, at de to Overbetjentes Rejse skulde hold-es hemmelig.
Dette ses af Madsens og Dinesens ovennævnte Brev af 26. November 1943, og
Remtoft har ikke turdet benægte det. Remtoft røbede imidlertid straks Hemmelig
heden til Madsen og Dinesen, og derefter fløj den - som af Madsen forklaret") 
som en Løbeild ud over hele Byen.

København, den 24. Februar 1948.

Olrik.

1) 1787.2) 1749. 3) 1784.
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443.

Forkortet referat af de stenografiske referater af de ved den under
3. februar 1947 nedsatte kommissionsdomstol foretagne afhøringer

vedrørende »Sverigesrejsen«,

Efter kommissionens anmodning udarbejdet af fuldmægtig justitsministeriet,
kst. landsdommer Chr. Ludvigsen.

Ved affattelsen af referatet er fulgt de samme retningslinier som ved ud
arbejdelsen af referatet af afhøringerne vedrørende arrestationerne af kommunister
den 22. juni 194P). Omstilling af rækkefølgen af de givne forklaringer har som følge
af emnets uoverskuelighed måttet ske i noget større omfang for at lette læsningen
og oversigten.

For den parlamentariske kommission er der afgivet Iorklarlng om »Sverlges
rejsen«, der varvomtalt i den illegale presse i efteråret 1943, af vicepolitiinspektor
Glud-Johansen (i det følgende kaldet Glud)"), politikommissær J. P. J. Odmar3

) og
kriminaloverbetjent Max Weiss4). Desuden har kommissionsdomstolen som udgangs
punkt for sine undersøgelser haft de tii kommissionen af Glud og af Weiss overgivne
skrivelser 'og teksten til en parole for Københavns opdagelsespoliti af 10. december
1944, der citerer to illegale blades omtale af rejsen. Endelig har der indenfor Køben
havns opdagelsespolitis personaleforening været foretaget en undersøgelse, som
imidlertid ikke kunne føres til ende, fordi Weiss og Chr. Madsen nægtede at afgive
forklaring for det nedsatte undersøgelsesudvalg, idet de sagde, at det ikke var det rette
forum. Med dette undersøgelsesudvalgs materiale har kommissionsdomstolen haft lej
lighed til at gøre sig bekendt.

Referaterne gengives i det følgende efter nedenstående plan: Side.

I. Den autentiske redegørelse for rejsen. 1700
1. Planlæggelsen 1700
2. Udvælgelsen 1705
3. Instruksen . 1706
4. Tilrettelæggelsen 1707
5. Rejsens Iorleb 1709
6. Hjemkomsten 1712
7. Parolen 1712

1) A. nr. 21i1.
2) Stenogr. ref. spalte 341 ff.
3) Stenogr, ref. spalte 362 f.
4) Stenogr. ret spalte 415 ff.
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I. Den autentiske redegørelse for rejsen.

I. Planlæggelsen.

Departementschef Eivind Larsen har forklaret, at han, der var departements
chef, da Sverigesrejsen fandt sted, temmelig ofte var i Sverige under besættelsen, idet
han stod i forbindelse med det nordiske kriminaltekniske tidsskrift, hvad der gjorde,
at tyskerne, så længe spillet gik, ikke kunne nægte ham udrejse; i forbindelse der
med. havde han ofte haft samtaler med landsfoged Rosengren i Malme ; der var jo
stor berøring mellem Sydsverige og Danmark. Han havde været i Sverige nogle
gange - sidste gang i begyndelsen af oktober - uden at meddele noget til Rosen
gren i forvejen. Da han på hjemrejse fra Stockholm i november 1943 skulle passere
Malme, ringede han dagen i forvejen til Rosengren og sagde til ham, at han var i
Stockholm og rejste hjem, men ikke fik tid til at stoppe op en halv dag i Malmø og
snakke med ham, dels rent personligt og dels om, hvad der kunne være af fælles
interesse, men rejste igennem med nattoget. Meningen var, alt Rosengren ikke skulle
tage departementschefen det ilde op, at han rejste igennem Malme flere gange uden
som tidligere at stoppe op en time eller en halv dag. Det kunne se ud, som om depar
tementschefen var uhøflig eller pludselig havde fundet på at vende landsfogeden ryg
gen. Da departementschefen så kom ud af toget i Malme om morgenen tidlig - før
7 - stod Rosengren på perronen og sagde, at han gerne ville følge departements
chefen over; han havde tidligere taget færgeturen med over og var så vendt tilbage
igen. De kom ombord på færgen, der var ikke mange mennesker med. De sad tem
melig ugenel'lt. ved et bord og spiste morgenmad. Så talte Rosengren om det, der lå
ham på hjerte, nemlig de rygter, der gik i Sverige på det tidspunkt, om at tyskerne
påtænkte at indføre tvangsarbejde for de unge mennesker i Danmark. Sverige, specielt
Sydsverige, var på dot tidspunkt meget stærkt belastet med den flygtningestrøm, der
var kommet navnlig i begyndelsen af oktober, og som stadig fortsatte. Der var jo
organiseret et dansk politihold derovre til at bistå svenskerne med afhøring af de
danske og med. den opgave at skille de upålidelige ud fra de ægte flygtninge. Rosen
gren var meget opskræmt over de nævnte rygter, idet han med rette forudså, at hvis
tyskerne gik til tvangsudskrivning til arbejdstjeneste af unge danske, ville flygt
ningestrømmen til Sverige tage uhyre til. Fra dansk side havde man ikke været med
til den omtalte organisation af flygtede betjente til bistand for det svenske politi, men
va r vistnok blevet gjort bekendt med den. Departementschefen havde i gesandtskabet
i Stockholm haft forhandlinger derom, ikke forud for at arrangere det, men i for
bindelse med, at det var arrangeret. I forbindelse med disse rygter udkastede Rosen
gren den plan at få forstærket det danske politihold i Skåne, specielt i Malmø og
Helsingborg, idet han sagde, at vel var der en del danske politifolk derovre, men
med. undtagelse af et par stykker var det ordenspolitifolk, som vel på en måde var
bedre end svenske politifolk, fordi de bedre ved at tale med en dansker kunne få
indtryk af manden., bedre kunne vurdere ham, men de specielle tekniske forudsæt
ninger for indenfor dette område at pine f. eks. stikkere og flygtede S.s.-folk eller
D.N.S .A.P.-folk ud havde disse danske politifolk ikke i almindelighed - der var
selvfølgelig undtagelser, Derfor ville Rosengreen gerne have to folk med de bedste
forudsætninger til Sverige, og han nævnede folk fra statsadvokatens afdeling, som
havde haft med de sager at gøre, idet statsadvokatens afdeling tillige gennem årene
havde beskæftiget sig med og interesseret sig stærkt for de danske nazister og havde
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betydeligt personligt kendskab til de forskellige forhold. Om Rosengren ved denne
lejlighed nævnte noget om sin interesse for kommunister og sabotører, turde departe
mentschefen ikke sige, det var muligt, at de var på tale, men om det var ved den eller
en tidligere lejlighed, kunne han ikke huske. Departementschefen fik indtryk af, at
Rosengrens eneste udgangspunkt var ønsket om at få folk 'Over, der kunne udskille
stikkere, flygtende nazister og lignende. At kommunister og sabotører skulle skilles
ud, var slet ikke på tale. Departementschefen fandt ikke noget mærkeligt. i, at Rosen
gren netop ønskede folk fra statsadvokatens afdeling til at løse den angivne opgave,
a.t skille nazister og tyske stikkere ud. Statsadvokatens afdeling havde, i forbindelse
med andre afdelinger under opdagelsespolitiet og iøvrigt over hele landet, som en
meget væsentlig opgave tillige at beskæftige sig med nazister og stikkere. De havde
pa det tidspunkt i statsadvokatens afdeling et kartotek uden for det officielle, hvor
alle, som man kunne have mistænkt for at virke mod danske interesser, blev regi
streret til senere brug, så det var på ingen måde indlysende, at et par fornuftige og
gode folk fra dan afdeling ikke skulle være kvalificerede til at løse den af Rosengren
omtalte opgave.

Departementschefen traf på sin. hjemrejse i begyndelsen af oktober de flygtede
kriminaloverbetjente Weiss og Roland Olsen ved færgen, og de fulgtes ad op til sta
tionen. Weiss nævnte ved denne lejlighed intet om, at de danske politifolk i Sverige
havde vanskeligheder i anledning af, at man fra svensk side ønskede sabotører og
kommunister skilt ud til særlig behandling; dette problem var ganske ukendt for
departementschefen. Rosengren ønskede altså 2 folk over, og de skulle komme som
flygtninge. Departementschefen kunne ikke huske, om han spurgte udtrykkelig efter
det, men det lå vistnok i situationen; det var af rent svenske hensyn, af formelle
grunde. Sverige kunne ikke rekvirere, og fra dansk side kunne man for så vidt også
vanskeligt sende politi til svensk bistand, og derfor skulle doet iklædes den formel, at
de kom som flygtninge og som sådanne melde sig til Rosengren. DepartemenJtschefen
overvejede det lidt og var af den opfattelse, at danskerne jo kom til at lægge store
byrder på Sverige og allerede havde gjort det i forbindelse med flygtningene, og at
det vår ønskeligt - forresten også af danske hensyn - at hjælpe dem på den måde,
Rosengren bad ham om. Men han sagde til ham, at hvorvidt det kunne ske rent per
scnalemæssigt, havde han ikke overblik over. Da så færgen kom i havn, gik departe
mentschefen ned og ringede efter politiinspektør Krenchel. Departementschefen var
temmelig sikker på, at denne var bortrejst, og at det var politikommissær Odmar og
vicepoliinspektør Glud, der kom derned. Dem satte han ind i situationen, således som
den lå efter Rosengrens anmodning, og sagde til dem, at hvis det kunne gøres, var
han indforstået med det - på det tidspunkt repræsenterede han jo justitsministeriet
-, således at de havde den side klar, så det alene stod og faldt på tekniske og perso
nelle spørgsmål. Der førtes mellem Rosengren og Glud og Odmar en drøftelse, vist
nok om praktiske ting, som departementschefen løvrigt ikke overværede eller i
hvert fald ikke huskede.

Når det i artiklen i »Hjemmefronten«5) hedder, at departementschefen først har
foreslået en fuldstændig udveksling af oplysninger om illegalt arbejde mellem danske
og svenske myndigheder og, da dette blev afslået, subsidiært udveksling af oplysnin
ger om kommunistisk illegalt arbejde, var det første fuldstændig urigtigt, medens der
for så vidt var lidt om det sidste, omend ikke i den form, hvori det nævnes, idet de
partementschefen på en eller anden rejse - hvilken husker han ikke - i Stockholm
bragte spørgsmålet frem; der var talLe om nogle grupper uden for den organiserede
modstandsbevægelse, også den her organiserede kommunistiske modstandsbevægelse,
og derudfra spurgte departementschefen svenskerne, om de kendte noget til en sådan
gruppe, der arbejdede på tværs af de fastslåede ruter og organisationer, og sagde, at
hvis de havde noget, ville han være glad for til eget brug at høre om det, på samme
måde som han var villig till, hvis det danske politi stødte på noget, at fortælle det. En
keltheder huskede han ikke, men det var noget, der skulle have udløbere videre til

5) Citeret i parolen af 10. december 1944, A. nr. 428, side 1655.
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Finland. Det var nu noget, han ikke lagde særlig vægt på mere, for han troede ikke
på de rygter. Det var mere eru slags ælihi over Ior tyskerne, idet han i samme forbin
delse var kommet ind på, at det svenske politi i.alt for stort omfang sendte danskere,
der var flygtet til Sverige uden at have grund dertil, retur. Der havde altid været en
del flygtende drenge fra optagelseshjem og andre unge mennesker, der sluttede sig til
den almindelige flygtnli.ngestrøm, og dem returnerede svenskerne ofte, når d~ stødte
på dem på færgen eller efter afhøringen. Det var navnlig på ruten over Helsingør, og
der var nogle tillfælde, hvor tyskerne havde taget disse folk, når de kom igen , og det
indeholdt jo en betydelig risiko for ruterne, som havde skaffet dem over i dern tro, at
de var ægte flygtninge. Det tog Eivind' Larsen op med de ledende kredse i Stockholm
og fik tilsagn om, at de skulle give instrukser om, at ingen måtte sendes tilbage for
ikke at kompromittere ruterne. Departementschefen havde ingen interesse i at hindre
den illegale forhindeise til Sverige, tværtimod understøttede han den, hvor han kunne,
inden for sine rammer.

. Politikommissær Odmar har forklaret, at da departementschef Eivind Larsen
havde været i 'Stockholm medio november "1943 'og kom tilbage- den 19.6

) november
1943 med Malmøfærgen, lod han fra færgen telefonere til Odmar og meddele, at lands
foged Rosengren var med færgen og meget gerne ville have en tjenstlig samtale med
Odmar og vicepolitiinspektør Glud; landsfogeden kunne ikke gå i land, fordi han
ikke var i besiddelse af 'pas, og departementschefen lod sige, at de endelig måtte
komme så hurtigt som muligt. De kom derned i motorvogn og traf departementschef
Eivind Larsen og landsfoged Rosengren,' som de begge to kendte fra tidligere tid .
Samtalen varede 10 minutter eller et kvarter. Rosengren sagde, at der i Sverige gik
rygter om, at tyskerne ville forlange 10.000 danskere til at arbejde i tysk tjeneste. De
skulle arbejde for den. tyske værnemagt i Jylland, og der gik rygter om, at der skulle
indføres aJlmindelig arbejdstjeneste i Danmark, og derfor ventede man i Sverige en
voldsom flygtningetilstrømning. Og så beklagede landsfogeden sig over, at han til eks
peditionen og sortering af disse flygtninge ikke havde nok af dansk uddannet arbejds
kraft; han havde vistnok en del danske- politimænd derovre, men med undtagelse af
Weiss og Alfred Andersen havde de i Malmø og Helsingborg stationerede danske po
litimænd ikke tilstrækkelig sag- og personkundskab - sådan udtrykte han sig - til
at sortere disse flygtninge. Det var nemlig svenskerne meget magtpåliggende at få
sorteret tyske stikkere, nazister og lignende uheldige elementer ud til anbringelse i
en særlig lejr. Dertil havde landsfogeden ikke uddannet politimandskab nok, og så
anmodede han om, om der ikke kunne blive sendt øt par mand derover, to højt kva
lificerede politimænd, der havde denne sag- og personkundskab; han ønskede også, at
de skulle være kendt med arbejdet i statsadvokatens afdeling, altså dette specielle
tyske arbejde. På spørgsmålet, om det var i statsadvokatens afdeling, man skulle
søge specialister i tyske stikkere og danske nazister, svareds Odmar, at det var ikke
urimeligt. Afdelingen havde maske ikke så meget med danske nazister at gøre, skønt
man selvfølgelig fik ret udstrakt kendskab til dem gennem årene. CykJledemonstratio
nen og forskellige sådanne episoder l å under statsadvokat Harald Petersen. Og tyske
stikkere måtte indenfor politiet givetvis statsadvokatens folk få det bedste kendskab til.
Landsfogeden omtalte i denne forbindelse hverken kommunister eller sabotører. Hvis
Rosengreen havde sagt, at meningen var at skille kommunister og sabotører ud, måtte
man vel, hvis man tænkte sig, at man havde villet hjælpe ham dermed, have sendt
Madsen og Dinesen, der havde bedst kendskab til kommunister. Men skulle 'man have
højt kvalificerede allround mænd kendt med arbejdet i statsadvokatens afdeling og
med næse fGT at udpege tyske stikkere, nazister o. s. v., så skulle man have Hugo
Andersen og Dyrsted. Hosengreen ønskede end videre, at de to poli timænd skulle
komme derover som flygtninIge og også dårovre kun optrådte som flygtninge, og han
ønskede, at den virkelige sammenhæng kun kendtes af Glud og Odmar og af deres
chefer. De kunne ikke give landsfoged Rosengren noget tilsagn, det var de ikke kom
petente til, men de lovede at forelægge det for deres chefer. Departementschef Eivind

6) Skal være d. 20., jfr. A. nr. 438, s. 1672 øverst, og nærværende aktstykke s. 1780.
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Larsen erklærede sig straks indforstået med tanken. De kørte op på politigården og
forelagde det straks for opdagelsespolitiets chef, politiinspektør Krenchel, der straks
gik ind på tanken, men forelagde den for politidirektør Stamm, som også gik ind
for den. Så begyndte man at diskutere personspørgsmålet. Når spørgsmålet ikke blev
forelagt for statsadvokaten for særlige anliggender, Troels Hoff, der jo også var
Odmars chef, skyldtes det, at der ikke skulle sendes nogen f.olk fra statsadvokatens
afdeling, men to af opdagelsespolitiets folie Odmar følte sig derfor ikke forpligtet til
at meddele statsadvokaten noget som helst om den tur. Det var noget, chefen foe op
dagelsespolitiet og hans souschef, vicepolitiinspektør GIud, lavede. Odmar var kun
med i kraft af, at han kendte Rosengren. Da affæren senere udviklede sig og blev
mere bekendt, fik statsadvokaten selvfølgelig også kendskab til den. For Odmar havde
det været vanskeligt, at han ved løftet til Rosengren om at bevare sagen som en
hemmelighed var afskåret fra at underrette sin meget nære ven og politikammerat i
Sverige, kriminalkommissær Ruenerheim. Havde Odmar anet, at Rosengren ikke
orienterede Ruenerheim, havde han sagt til ham, hvordan det lå. Før han kom om
bord. på færgen for at træffe landsfogeden, havde Odmar overhovedet intet hørt om
Sverigesrejsen, 'og der var for ham ikke spor af tvivl om, at initiativet til, at der skull-e
sendes danske poliJtifo!lk til Sverige, var udelukkende svensk. Rosengren ønskede, at
de to politifolk skulle komme over som flygtninge, men der var ikke tale om, hverken
at det skulle være uden tyskernes viden eller med deres sanktion. Tyskerne havde
overhovedet ikke været nævnt i samtalen med RosenIgren; man havde endnu ikke
tænkt på, hvordan rejsen skulle ordnes.

VicetpOlitinspektør Glud har forklaret, at han først havde hørt om Sveriges
rejsen den 19. november 1943. Politikommissær Odmar kom ind på hans kontor ret
tidligt på dagen. Politiinspektør Krenchel var ikke kommet. Odmar sagde, at lands
foged Rosengren, som han havde arbejdet sammen med, var nede i frihavnen sam
men med Eivind Larsen 'Og ønskede at tale med dem. De tog straks derned og traf på
færgen departementschefen og landsfoged Ros engren. Rosengren sagde straks, at
flygtningeproblemet voldte svenskerne store besværligheder, og nu var der sket det, at
den engelske radio havde udsendt meddelelse om, at der ville blive indført arbejds
pligt her i landet; derefter ventede man, at der ville komme en ny strøm af flygtninge,
og i Sverige havde man kun overbetjentene Weiss og Alfred Andersen, som var fortro
lige med kriminelle sager. Man havde også nogle enkelte ordenspolitimænd, men det
var alt for lidt. Den danske legation i Sverige havde desuden nu [agt beslag på over
betjent Weiss, så man nu kun havde Alfred Andersen, og til den flygtningestrøm,
man nu måtte vente, var det alt for lidt. Det var Rosengreæ, ikke departementsche
Ieru, som sagde det. Han fortalte, at man havde arrangeret det sådan, at man benyt
tede danske politimænd ved modtagelsen af :filygtninge, og disse danske politimænd
undersøgte, om der kunne være tyske stikkere mellem dem, som kom derover, 'Og de
blev sendt til særlige lejre. Det var ikke ukendt, at tyskerne, på samme måde som de
før besættelsen sendte et utal af stikkere blandt almindelige emigranter herop, også
Rendte stikkere til Sverige. Der blev ikke nævnt noget om illegale forbindelser eller
om kommunister og sabotører. Glud fik indtryk af, at diet drejede sig om en hånds
rækning til det svenske politi for at løse en 'Opgave udelukkende i svensk interesse :
dog kunne man sige, at det også kunne blive j dansk interesse, men det havde man
ikke hæftet sig ved. Det var i svensk interesse, og i betragtning af den ulejlighed,
flygtningene voldte svenskerne, mente man ikke at kunne modsætte sig at låne dem to
danske politifolk. Fra opdagelsespolitiets side havde der overhovedet ikke foreligget
noget ønske om at have danskepolitifolk som rapportører i Sverige. Man val' ganske
uinteressert i, hvad der foregik derovre, Med de kriminallpolitifolk, der allerede var i
Sverige, havde opdagelsespolitiets ledelse ingen forbindelse. Hverken under den kort
varige samtale med landsfogeden eller senere faldt den tanke GIud ind, at Rosengren
ikke havde Weiss' 'Og de øvrige politimænds indforståelse; han regnede med, at den
side af sagen var i orden og havde ikke let øjeblik. tænkt på, at der kunne opstå nogen
meningsforskel derom. løvrigt forklarede han i overensstemmelse med Odmar, at
spørgsmålet blev forelagt politiinspektør Krenchel, der sagde: »Der er ikke andet at
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gøre, de skal sendes over,« Også rigspolitichefen blev underrettet, idet Glud ringede
til vicepolitiinspektør Laursen og meddelte, at man sendte de to folk. Det var, for at
rigspolitichefen skulle vide, at det skete. Justitsministeriet var det ikke nødvendigt at
underrette, da Eivind Larsen havde sagt: »Jeg kan ikke blande mig i det, men De har
justitsministeriets billigelse.« Rosenigren sagde, at de to mænd skulle komme som
flygtninge. Han sagde vist ikke noget om, hvorvidt det skulle ske, uden at tyskerne
fik det at vide.

Politiinspektør Ove Krenchel har forklaret, at han først hørte om Sverigestej
sen, da han, den dag Rosengren var med færgen, som sædvanlig efter a,t have set på
posten gik ind til vicepolitiinspektør Glud. Denne fortalte da, at han var blevet kaldt
ned til færgen. Eivind Larsen havde ringet til Odmar 'og sagt, at de ville komme der
ned, og landsfoged Rosengren havde forelagt dem spørgsmålet, om de ikke kunne
senere to mand illegalt over til Sverige, til Malmø, for at hjælpe dem med at have'
tilsyn med de rejsende, der kom, idet de ventede en meget stor invasion på grund af,
ILt der på det tidspunkt løb nogle foruroligende rygter om, at man vilJle tvangsudskrive
danske arbejdere. Eivind Larsen formidlede altså dette, han havde fulgtes med Ro
sengr-en over med færgen. Dertil sagde Krenchel, at det syntes han ikke der kunne
være noget i vejen for, det var de nødt til. Han fandt, at man var nødt til at følge
svenskerne i dette forlangende, idet danske jo på det tidspunkt nød så megen vel
vilje 'Ovre i Sverige at det var et rimeligt forlangende fra svensk side, når der kom
så mange danskere, at man efter evne hjalp dem med at føre kontrol med, hvad det
var for folk, der kom OVeT, og så meget desto mere som departementschef Eivind
Larsen var indforstået med det.

Der blev ikke nævnt bestemte kategorier af flygtninge. Glud nævnte ikke noget
om sabotører eller kommunister. Samme dag nævnte Krenchel spørgsmålet for politi
direktøren rent en passant, som noget man måtte gøre, 'Og politidirektøren sagde: »J a,
det følger af sig selv.« Rigspolitichefen blev vist underrettet ved, at Glud ringede
tilL~N~ .

Herom har Vicepolitiinspektør M. llf. Laursen forklaret, at Glud ikke ringede,
men kom op til Laursen på hans kontor. Det kunne han huske bestemt, fordi han for
stod på Glud, at han egentlig ville have sendt Laursens svigersøn derover som den
ene af de to falk, men det blev ikke aktuelt. Glud nævnte, at man i Københavns op
dagelsespoliti havde formodning om, at der efterhånden på svensk side opholdt sig
en hel del dels efterlyste, dels fraflyttede danske personer; man var interesseret i at
holde en vis føling med dem, og derfor havde man tænkt sig at sende et par rutinerede
kriminalpolitimænd over for at holde en lille smule kontrol. På Laursens spørgs
mål, om hvad Svenskerne sagde til det, svarede Glud, at det var i forståelse med de '
svenske myndigheder. Laursen sagde så noget i retning af, at han opfattede det som
noget rent internt for Københavns opdagelsespoliti, men hvis Glud ville have det,
kunne han nævne det for rigspolitichefen, og det gjorde han senere. Rigspolitichefen
tog det til efterretning, for der var ikke noget særlig sensationelt i det. Glud talte ikke
nærmere om, hvad der var foregaet, men Laursen fik det indtryk, at det var fra dansk
side, man ønskede ordningen.

Glud har hertil erkJæret, at det sikkert er rigtigt som Laursen siger, at han
talte med ham på hans kontor, men Laursen husker forkert, når han mener, det var
en dansk tanke, Glud buskede ikke, hvad han har sagt til Laursen, men han kunne
ikke have udtrykt det helt på den måde. Det var givet, at Glud havde sagt, at det var
svenskerne, der forlangte det, og det var 'Også sikkert, at Glud havde sagt til Laursen,
at han gerne viNe have, at han underrettede rigspolitichefen om det, fOT det var for
målet med hans besøg, ikke andet. Han huskede klart, at Laursen bagefter ringede
til ham og sagde, at han havde underrettet rigspolitichefen" og at rigspolitichefen.
var en lille smule fortørnet over, at Eivind Larsen ikke havde henvendt sig til ham,
og han forudsatte, at Eivind Larsen senere villle fortælle ham om det. Formålet med
besøg-et hos Laursen var, at rigspolitichefen, som sådan set var personalechef for
hele styrken, burde vide det, der fandt sted. Det er sandsynligt, at Laursen og Glud
har siddet og drøftet forskelligt, og at Laursen måske kan have fået en forkert op-
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fattelse af det. Det var ikke særligt godt, at Københavns opdagelsespoliti sendte to
mand tiJl Sverige efter begæring af svenskerne; rigspolitichefen ville utvivlsomt sige:
det hører under mig. Laursens erindring om, hvad der kan have være talt om som
begrundelse, kan, mente GIud, måske ubevidst være påvirket af senere begivenheder.
Formanden for kriminalpolitiforeningen henvendte sig vist senere til rigspoliti
chefen og spurgte, om han kendte noget til det, og så svarede rigspolitichefen nej.
GIud-Johansen havde opfattet det således, at rigspolitichefen var underrettet og ikke
havde noget imod det, og han havde bibragt Krenchel den opfattelse, at rigspoliti
chefen ikke havde noget imod den ordning.

Rigspolitichef Begtrup-Hansen har forklaret, at han kun svagt erindrede, at
han enten af Laursen eller Krenchel ved en eller anden lejlighed har fået at vide,
at de to politifolk var rejst til Sverige; om han havde fået en nærmere forklaring,
turde han ikke sige, men fæstnet sig ved den havde han slet ikke, fordi han betrag
tede det som noget, der ikke kom ham ved. Han forstod, at det var bare sådan, at
GIud vHle have det sagt. Om det ved den lejlighed blev sagt ham, at det var af hen
syn til det svenske politi, eller at det var det danske politis egne formål, kunne han
ikke huske.

Med den således fra dansk side givne fremstilling af Sverigesrejsens for
historie 'Og formål stemmer i det hele landsfoged Rosengrens erklæring af 24. sep
tember 1945 OVerlOT opdagelsespolitiets undersøgelsesudvalg"). Dog hedder det i
landsfogedens erklæring, at »dessa danska polismån i så fall kunde - obemiirkia
for de tyska m,yndigheterna - taga sig over till Sverige illegalt tillsammens med
andra flyktingar«.

2. Udvælgelsen.

Om udvælgelsen af de to politimænd, der skulle sendes til Sverige, har politi
'inspektør Krenche; forklaret, at han ikke blandede sig deri, da han ikke kendte fol
kenes kvalifikationer på den måde, at han kunne tage d-em ud. Han vidste nok, at
der allerede var nogle danske kriminalpolitifollk, bl. andre Weiss, i Sverige, men at
der var nogen som helst indbyrdes uoverensstemmelse eller noget sådant, vidste han
i hvert tilfælde ikke. Hugo Andersen og Dyrsted blev valgt, fordi man skulle have
to flinke og pålidelige mennesker. At Hugo. Andersen havde været nævnt i illegale
blade og vist også i den engelske radio, havde Krenchel ikke fæstet sig ved. løvrigt
mente han stadigvæk, at Hugo Andersen var en udmærket mand.

Glud har forklaret, at kredsen af dem, der kunme være tale om, var lille. Der
var ikke mange, som havde været i statsadvokatens afdeling udover dem, som
gjorde tjeneste derinde, og dem ønskede Odmar ikke at komme af med. Der var
ingen, som egnede sig særligt. Så kom Glud til at tænke på Dyrsted, der ganske vist
kun en kort tid havde gjort tjeneste i statsadvokatens afdeling, og Hugo Andersen,
som havde gjort tjeneste der noget længere. Der var ikke i forbindelse med d' se
f-olks fjernelse fra afdelingen noget, der kunne diskvalificere dem. Dyrsted havde
kun været der kort tid i begyndelsen efter besættelsen, og GIud havde aldrig hørt
nogetsomhelst ufordelagtigt om ham. Hugo Andersen havde selv bedt om at komme
derfra; han var ked af det arbejde. Noget dybtgående kendskab til de sager, man
befattede sig med, og hvem der befattede sig med de forskellige sager i statsadvo
katens afdeling havde GIud-Johansen ikke; han kendte såJledes heller ikke til det, der
gav anledning til ubehageligheder for Hugo Andersens vedkommende, sagen med
-De frie Danske«. Da man rettede henvendelse til Hugo Andersen og Dyrsted om
det, sagde man ikke, hvad det drejede sig 'Om. Man sagde kun, at de skulle gøre
tjeneste i udlandet en lille tid, om de var villige til det. Glud huskede tydeligt, at
Hugo Andersen sagde: "Jeg skal i hvert fald ikke have noget med tyskerne at gøre,
det har jeg haft nok af« . Så sagde GIud: »Det bliver der overhovedet ikke tale orne.
"J a vele , svarede de, »så er vi villige«. Så fik de at vide, hvad det drejede sig om, og

7) A. nr. 438. side 1671.
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de erklærede sig indforstået med det. Dagen for de skulle rejse, kom Dyrsted ind til
Glud og sagde: »Ved De, at Hugo Andersen har været angrebet i illegale blade?e
»Nej«, svarede Glud, »det ved jeg ikke. Ja, jeg har dog vist hørt noget om det en
gang, men jeg har forstået det sådan, at Hugo Andersen netop stod på en god fod
med De frie Danske. e »Det kender jeg ikke noget til-, sagde Dyrsted, »rnen jeg mente,
det var min pligt at gøre Dem opmærksom på det, for det tilfælde, at det senere
skulle afføde vrøvle. At der bestod et uvenskab, en misstemning mellem Hugo Ander
sen 'Og Weiss, kendte Glud-Johanssn ikke noget til. Da han sad og tænkte over, hvem
det skulle være, tænkte han på en anden, ganske udmærket mand, men kom i tanker
om, at han i sin tid havde søgt fra opdagelsespolitiet til sikkerhedspolitiet og derved
opnået forfremmelse til overbetjent foran Weiss, og så tænkte han: »Det bliver jo
galt, det går ikke«.

DY"sted har forklaret, at han ikke ved, hvad grunden var til, at han og Hugo
Andersen blev anmodet om at rejse, men han havde haft så mange andre opgaver,
f. eks. Sehested-sagen, så der var ikke noget særlig mærkeligt i det. Han, der havde
gjort tjeneste i Københavns opdagelsespoliti fra 1933, var den 1. april 1940 blevet
flyttet til afdeling D og blev derfra flyttet til statsadvokatens afdeling, da den blev
oprettet, men var der kun omtrent 11/ 2 år. Han kendte intet til Hugo Andersens for
hold, men havde hørt gennem andre, at han havde været omtalt i den illegale presse,
Dg sagde derfor ved en lejlighed, da han var alene med Glud, at han naturligvis ikke
tvivlede på Hugo Andersens indstilling, men havde hørt, at han skulle have stået om
talt i iilegale blade, og syntes, at han ville gøre opmærksom på det. Viceinspektøren
sagde, at han slet ikke havde tænkt på det, men det lød meget fornuftigt. De gik ind
til Odmar for at tale om det, men han sagde: -Vorher r e bevares«, og slog med arme og
ben. Dyrsted forstod, at det var noget, man selv havde arrangeret, og var iøvrig tm
freds med, at han nu havde gjort opmærksom på det.

Departementschef Eivind Larsen har udtalt, at Hugo Andersen og Dyrsted
trods den mistænkeliggørelse, der har været imod dem, vær to fortræffelige og fuldt
pålidelige folk . På grund af det personlige fjendskab mellem Hugo Andersen og
'Weiss var det måske et fejlgreb at sende netop ham over. Men det var ganske givet,
at hvis man havde afsløret for Hugo Andersen og Dyrsted, da de kom ti'! Sverige, at
deres opgave var som omtalt i de illegale blade, ville de være rejst tilbage frivilligt,
det ville de ikke have indladt sig på.

3. Instruksen.

Om, hvad Hugo Andersen og Dyrsted fik at vide om rejsens formål og deres
opgave i Sverige, foreligger der følgende forklaringer.

Politiinspektør Krenchel har forklaret, at han tilfældigt var tilstede, da de
var inde hos Glud for at få instruks. De kom ind, og de var altså villige til at tage
derover. Det sagde de ja til , og så sagde Glud : -Ja, De har'ikke andet at gøre end at
henvende Dem tillandsfoged Hosengren. så vil han give Dem besked». Der blev ikke
sagt noget som helst andet. til dem, navnlig heller ikke noget om at sende rapporter
hjem.

Vicepolitiinspektør Glud har forklaret, at de kun fik den besked med, at de
skulle melde sig hos landsfoged Rosengren og modtage ordre fra ham. Den besked
fik de af politiinspektør Krenchel og Glud selv på Gluds kontor. Om der blev sagt.
at man håbede at høre engang, hvordan de havde det, turde han ikke sige, men
indberetninger eUer lignende blev ikke nævnt med et ord. De fik besked om at hen
vende sig til Rosengren og ikke andet.

Ifølge politikommissær Odmars forklaring blev der givet dem den instruktion
- vistnok af politiinspektør Krenchel -, at de skulle henvende sig til landsfoged
Hosengren. De havde selvfølgelig fået at vide, hvad det drejede sig om i henhold til
den ganske korte samtale, Glud og Odmar havde haft med landsfoged Rosengren.
løvrigt fik de et brev") med fra Odmar til Rosengren. hvori han skrev, at her var de

8} Af 26. november 1943, A. nr. 436, side 1667.
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to omtalte mænd. Når Odmar i brevet skrev, at han håbede at komme til Malmø j
løbet af en 14 dages tid, var det kun fordi Dyrsted eller Hugo Andersen overfor
ham havde rejst det spørgsmål, om de ikke kunne komme hjem til julen. Det var
egentlig det, han. ville over og spørge Hosengren om; det kunne han bedre gøre
end Hugo Andersen og Dyrsted; han ville tale med ham om, hvorvidt det kunne for
enes med de svenske interesser. Han kom ikke derover før marts 194.4.

Kriminalassistent Dyrsted blev, har han forklaret, sidst i november måned
1943 kaldt 'op af vicepolitiinspektør Glud, der spurgte ham, om han eventuelt ville
påtage sig et bestemt hverv, det var lidt ud over det sædvanlige, han måtte være
villig til at give afkald på forskellige ting, altså gøre en indsats og ofre sig for det,
det kom til at dreje sig om. Meget mere fik han egentlig ikke at vide straks. Senere
blev han kalldt derop et par gange til. Politikommissær Odmar blev kaldt ind ved en
af de allerførste lejligheder, og så fik Dyrsted lidt mere konkret at vide om, hvad
det drejede sig om, nemlig at man fra svensk side havde anmodet om, at der måtte
komme et par politimænd over, som kunne assistere det svenske politi; han forstod
også, at det var i anledning af den tvungne arbejdspligt, som der var tale om den
gang. Han fik at vide, at han måtte være Mar til at blive derovre, sålænge krigen
varede. Der ville jo blive talle om illegal indrejse derovre, og det skulle udadtil se
ud, som om de var flygtet. Han fik også at vide på et eller andet tidspunkt, at det
var Hugo Andersen, som var udset til at skulle med. Efter lidt betænkningstid gik
han så ind på det. Der blev ikke talt i enkeltheder om, hvad det var for en opgave, de
skulle beskæftige sig med i Sverige, men henvist til, at det var landsfoged Rosen-.
gren, som disse aftaler fra højere sted var truffet med. De skulle have en skrivelse
med til ham, og de skulle have direktiver fra ham. Andre instruktioner havde de
ikke, navnlig absolut heller ikke noget om, at de skulle hjælpe det svenske politi at
få sabotører og kommunister puttet i fængsel eller afsløre og afbryde de ille
gale ruter.

Overensstemmende hermed har overbeijeni Hugo Andersen forklaret, at han
havde gjort tjeneste i statsadvokatens afdeling fra april 1940 til 1. juli 1943, da han
efter ansøgning blev forflyttet, først til sædelighedsafdelingen og senere til stationen
på Nytorv. Mandag den 22. november 1943 blev han kaldt ind til politikommissær
Odmar. Der var vicepolitiinspektør Glud også tilstede, og Hugo Andersen blev
spurgt, om han kunne tænke sig at forrette tjeneste i Sverige, De svenske myndig
heder havde udbedt sig assistance af to danske kriminalpolitimænd, og hvis de gik
ind i den tjeneste, måtte de indstille sig på at blive i Sverige, til krigen var afsluttet.
Direktiver med hensyn til arbejdet i Sverige ville de få af landsfoged Rosengren i
Malmø, til hvem de skulle melde sig. Hvad deres opgave nærmere skulle gå ud på,
skulle de få nærmere besked om, når de kom 'Over tt!i.l landsfoged Rosengren. Man
præciserede blot fra GU.uds og Odmars Slide, at det var et ønske fra de svenske' myn
digheder, som man gerne ville opfylde fra dansk side, en slags hjælp. Men ellers fik
de ikke noget at vide, alt skulle de have at vide fra Rosengren, som de aldrig nåede
at tale med. Hugo Andersen fremhævede, at det ikke havde nogen interesse for ham,
medmindre han gjorde sit land en tjeneste derved. Han tænkte, at Sverige gjorde,
hvad det kunne, for danskerne i den situation, og så kunne man måske gøre dem en
tjeneste ved at stille politifolk til rådighed. Det var nok muligt, at han - som for
klaret af Glud - havde sagt, at tyskerne ville han ikke have noget med at gøre, for
det ville han i hvert fald ikke.

4- Tilrettelæggelsen.

Om tilrettelæggelsen af overreisen, som de jo ifølge Rosengreens ønske skulle
foretage som flygtninge, er der givet følgende forklaringer:

'Politiinspektør Krenchel vidste, at de kom over med færgen; han var klar
over, at man havde en måde at få dem over med færgen på, men hvordan det var,
vidst-e han ikke nærmere. Han spurgte aldrig om den slags ting.

Vicepolitiinspektør Glud har forklaret at han talte med Odmar om, hvordan
man skulle få dem over, og dm- var tale om, at de skulle rejse over med en fiskerbåd.
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Det syntes Glud var meningsløst, fordi der på det tidspunkt var en ret livlig trafik
med færgen. Der var ikke nogen særlig god kontrol dernede set med tyske øjne. Man
kunne altså godt stikke over. Odmar lovede efter Gluds opfordring at ordne det, og
et par dage senere sagde han, at det var i orden. Glud var godt klar over, at Odmar
ville tale med Hermannsen om det. Hermannsen var, såvidt Glud havde opfattet det,
en mand, som gerne ville gøre danskerne tjenester, og Glud havde i hvert fald ind
tryk af, at Odmar kunne få ham m at strække sig langt, også når det drejede sig
om at misligholde sine forpligtelser over for tyskerne. Han havde hilst på Hermann
sen nogle gange, og Odmar havde beskrevet ham som en mand, man kunne vente
støtte fra til danske interesser. F. eks. kom Odmar og fortalte, at Hermannsen efter
telegramkrisen havde fortalt, at det var Best, der skulle komme, og forskellige detail
ler, som statsminister Buhl blev gjort bekendt med. Hermannsen havde også i nogle
tilfælde været medvirkende ved efter tyske synspunkter ulovlige løsladelser, hvor
man fremstillede det, som om de pågældende ikke havde gjort noget og så fik dem ud.
Det var Hermannsen ofte villig til. Personligt kendskab til ham havde Glud ikke.

Politikommissær Odsnar har forklaret, at han kun kendte een rute dengang.
Man skulle jo have dem sikkert over; det kunne -ikke gøres med en fiskerbåd; den
kunne blive opbragt af tyskerne, de kunne havarere; de havde meget besvær med det.
Odmar: sagde så: »J eg går hen og lader dem komme med Malmøfærgen«. Han gik op
til Hermannsen og sagde, at han skulle have to mand over at arbejde i Sverige, de
kom ikke hjem foreløbig, men skulle måske hjem til jul , om Hermannsen kunne
ordne det for ham; de skulle afsted onsdag. Jo, det gik nok,.sagde Hermannsen. Han
var nu begyndt at komme lidt i vinden på det tidspunkt; men han havde 'vist pas
kontrollen endnu. Der kom noget i vejen, så de først kom af sted fredag eller lørdag,
og Odmar ringede derfor til Hermannsen og sagde, at den aftalte tur med Hugo
Andersen og Dyrsted først blev om lørdagen. Formålet med rejsen blev ikke nær
mere omtalt. Det havde Odmar ikke diskuteret med Hermannsen.

Det var ret ofte passeret, at danske politimænd rejste til Sverige uden pas.
Hvis Odmar skulle ordne det, plejede han at ringe til Hermannsen. Når han i dette
tilfælde gik op til Hermannsen i stedet for at ringe, skyldtes det, at det var første
gang efter 29. august 1943. Oberst Nordentoft var dog gået til Sverige ad den vej
med politiskilt et par dage før. Madsen og Dinesen havde deres forbindelser med
Remtoft og Klewer ved paskontrollen. Odmars eneste forbindelse var Hermannsen,
og alt, hvad han skulle have udvirket, måtte han have gennem ham. Hermannsen
blev ikke sat ind i planen; der var måske, sagde Odmar på forehold af Grunnets brev
af 5. december 1943, en mulighed for, at han kunne have sagt det til Hermannsen, at
de skulle over og arbejde - det kunne måske tænkes, at de måske kunne have
drøftet Forum. Det var almindelig kendt både i danske, tyske og svenske kredse, at
der var mange, der påberåbte sig at have sprængt Forum i luften. Hermannsen
kunne måske snarere husk-e det end Odmar. Hermannsen var ikke nysgerrig med
hensyn til danskes forhold og spurgte aldrig.

Af Kriminolra: Hermannsem er der forklaret, at han havde det øverste til yn
med den tyske paskontrol, det grænsepoliti, der var ved malmøfærgen, indtil novem
ber 1944; så sagde Bovensispen og Hoffmann, at han ikke var skarp nok, han var
en gammel mand og danskvenlig, og så blev han afløst af en ung mand, Elpert. I
november 1943 var det Hermannsens embedsmænd, som stod der, og de var kun
hospitanter uden eksekutiv myndighed, men med den opgave veel hjælp af en liste
fra det tyske »Passtelle« at kontrolere, at der var givet tysk visum. Mange gange
kom det danske politi og danske venner og sagde: J Vi skal gerne over. Vi har ingen
visum«. Så ringede Hermannsen til sine folk og sagde besked om, at de kom uden
visum. Det var ikke påfaldende. Der kom også pludselig tyskere, som heiller ikke
havde fået visum. De to folk ved malmøfærgen, Klewer og Reinisch var begge for
nuftige 'Og gode folk. I Helsingør var Juhl, han var gammel Nazi, ham havde Her
mannsen meget mas med. Hvis en eller anden dansk politimand skulle over og til
bage igen, blev det ordnet ved telefonopringning til Hermannsen og fra ham ned til
Klewer og Reinisch. Odmar plejede i sådanne tilfælde at telefonere. Hermannsen
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ville mene, at han havde gjort det også i dette tilfælde, og at han kun havde sagt, at
de skulle dero-ver i dansk politimæssig interesse. Han talte ikke om, hvad det var.
Han sagde, at de skulle blive dero-vre en tid, men gerne villle være. sikre på, at de
kunne komme hjem igen til jul. Hermannsen mente, at han bad 'Odmar give ham
besked, hvis det var muligt, en dag før, for at der ikke skulle opstå vanskeligheder.
Odmar nævnte navnene på de to folk, som Hermannsen skulle give videre til sine
folk, men Hermannsen kunne ikke bestemt huske dem. Der blev ikke mellem ham og
Odmar talt om, hvad formålet var med at sende dem over. At der blev forandring i
afgangsdagene, huskede han ikke. Derimod huskede han godt, at de to politimænd,
Andersen og Dyrsted, uformodet kom tilbage, og at der ko-m en hel del ståhej om
sagen i de illegale blade. Hermannsen blev spurgt, om han i den anledning fik nogen
ubehageligheder med sine foresatte og svarede hertil: -Nej, det gik. Der var så meget
papi'r undervejs den gange. Han havde selvfølgelig læst det og også talt med Odmar
derom. Hermannsen kunne selvfølgelig ikke forstå det. Odmar er en god dansk
mand og havde »Deutsohenhasse«, der var ikke nogen »grosser Deutschenfressere i
det danske politi end Odmar. Overfo-r Kanstein gik det, men når de ko-m til dr. Fest
'Og gerne ville have et godt resultat, blev der altid spektakel. En gang, de skulle have
løsladt en hel flok ko-mmunister, de var syge, der forelå attester, fik de spektakel med
dr. Fest, og Odmar eksploderede, han kunde ikke bremse sig, det var en taktisk fejl.

Hermannsen vidste ikke, sagde han, hvorfor de to var rejst m Sverige, før
han i de illegale blade læste derom.

5. Rejsens forløb.

Om selve rejsens forløb er der givet forklaring af Odmar, GIud, Dyrsted og
Hugo Andersen.

Odmar har forklaret, at han kørte Dyrsted og Hugo Andersen ned til færgen
og fik fat i den danske leder af paskontrollen, Remtoft, o-g sagde: »Kan du ikke lodse
disse to bagom«, Han fulgte dem bagom og ombord på færgen, og Odmar gik med
ombord. Det var nok muligt, at han også har sagt til Remtoft, at det skulle være
hemmeligt. Dengang Odmar fik Hermannsens tilladelse til, at de to politimænd
kunne komme af sted en nærmere betegnet dag, blev Remtoft kaldt over til GIud.
Glud fortalte i Odmars påhør Remtoft, hvordan landet lå, og sagde, at han ikke
måtte sige det til nogen. Det foresvævede ham, at det var omkring middagstid dagen
forud; de rejste lørdag. Odmar havde ringet til Remtoft og bedt ham komme op
til GIud.

Vicepolitiinspektør Glud har forklaret, at han ikke havde nogen erindring
om at have deltaget i en samtale med Remtoft, men han ville ikke bestride
det. Rosengrøn bad om, at der ikke måtte blive o-mtalt noget, i hvert fald før de to
mænd var derovre. Madsen og Dinesen var altid ved færgen, de sendte meddelelser
over og modtog meddelelser; den dag Hugo Andersen og Dyrsted skulle sendes over,
bad GIud Madsen og Dinesen komme ned på kontoret på det tidspunkt, fordi han
mente netop derved at ville forhindre, at de fik meddelelse om det, før de to var i
Sverige. Madsen og Dinesen kom også til GIud netop på det tidspunkt. Remtoft har
sandsynligvis nok på en eller anden måde fået anmodning om at være tavs.

9yrsted har forklaret, at de kom igennem paskontrollen ned på færgen. Han
havde fået at vide, at det af Odmar var ordnet sådan med Hermannsen, at der ikke
skulle blive vrøvl der. Han tænkte i øjeblikket: »Det er mærkeligt, at det går«, men
på den anden side vidste han, at det var gået mange gange. På færgen traf de en
svensk kollega, og ham sagde de, at de var flygtninge. Han var en uhyre elskværdig
mand og fortalte lidt om forholdene derovre. De havde et brev med til Bosengren.
Den danske politimand ved paskontrollen - Remtoft - så, at de blev bragt ombord
og må altså også have været inde i det. I Sverige skulle de melde sig til politikom
missær Ruenerheim, som de kendte i forvejen; han skulle sætte dem i forbindelse
med landsfogeden. Den svenske fremmedpolitimand ledsagede dem til politikontoret,
hvor de kom ind til Ruenerheim og afleverede brevet til ham. Han ringede til lands
fogeden og fortalte, at de var der, og Dyrsted forstod, at det vistnok var udmærket.
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Der blev aftalt et møde næste dag, søndag. De udtalte ikke direkte, at det jo var pro
forma, dette her illegale, men regnede med, at Ruenerheim vidste det. De havde fået
et praj om, at han vistnok var orienteret. Så blev de henvist ti'!. de svenske p-olitifolk,
som modtog flygtninge, gav oplysninger til flygtningerapport og fik af det svenske
politi hver 20 kr. i sv-enske penge til hotelophold og mad. De fandt et hotel og gik en
tur i byen lørdag eftermiddag. På et eller andet tidspunkt blev det aftalt, at de den
næste dag, om søndagen, da de skulle tale med Rosengren, skulle ringe til Huener
heim fra hotellet, men det var lidt uklart. De sad og ventede hele søndag formiddag i
vestibulen. Til sidst ringede de vistnok til Ruenerheim og sagde, at de ville gå en
tur, og han skulle give besked til hotellet, hvis der blev truffet endelig aftale om
mødet. Så gik de en tur ud, og på den så de overbetjent Weiss komme gående imod
dem. Dyrsted belavede sig på at hilse.på ham, men Weiss vendte sig væk, gik forbi
og vendte sig så og stirrede hånligt pa dem. Så var de klar over, at der var noget
galt, og da det samtidig stadig trak ud, formodede de, at Weiss havde noget med det
at gøre. Da de kom tilbage til hotellet, var der besked, at de skulle møde på polis
huset hos kriminalkommissær Ri chard Hansen. Det gjorde de, og han fortalte dem
kort og godt, at der var truffet andre bestemmelser; de kunne vælge- imellem at rejse
hjem, som de var kommet, eller at komme på skovarbejde i .err eller anden lejr i
Nordsverige. Det fandt de naturligvis var en mærkelig behandlingsmåde, når de dog
var villige til at ofre noget, som det nu var fortalt dem, 'Og det lagde de ikke skjul på,
så de blev rent ud sagt smidt ud tilsidst. Dyrsted for sit vedkommende ønskede
he;tænkningstid med hensyn til , om han ville det ene eller det andet, for han var
ganske klar over, at det ikke så godt ud, at de kom hjem. Så blev der sagt, at de
kunne tænke over det, de skulle bare møde ved færgen tid'ligt mandag morgen. De
havde ikke beregnet at betale hotelophold, før de fik vekslet deres egne penge.
Hotellet ville ikke tage betaling i danske penge. Så kom de i tanke- om, at man aldrig
kUI1JD:e vide, hvad elisse flygtningepapirer, de havde skrevet under, kunne bruges til,
og gik tilbage til polisverket for at få dem. Richard Hansen havde sagt, at han ikke
ville snakke med dem mere, han var syg og skulle hjem; men da de kom tilbage, sad
han der e-ndnu på kontoret. Weiss sad der. Han blev lidt rød i hovedet og forsvandt
så. Så sagde de, hvad det drejede sig om, fik papirerne og gik med Richard Hansen
ind på toilettet og brændte dem. Deres pengevanskeligheder interesserede ikke
Richard Hansen. Den svenske politimand, de havde været sammen med på over
farten, 'og som de traf, lånte dem det fornødne. Da færgen kom til København, blev
de ombord, til alle var gået fra borde, talte med Remtoft, gaven forklaring og kom i
hvert fald smertefrit ud. Remtoft kendte de ud og ind. De havde ikke noget som helst
besvær med tyskerne; de så vist ingen. Så gik de direkte op på politigården. Politi
inspektør Krenchel, Vicepolitiinspektør Glud og politikommissær Odmar smilede lidt
skævt, da de kom. Hugo Andersen og Dyrsted sagde, at de syntes ærlig talt ikke, at
det var noget at more sig over, dø var i hvert fald meget opbragte. Krenchel, Glud
og Odmar kunne ikke forstå et ord af det, og Hugo Andersen og Dyrsted blev ikke
klogere af det. Senere havde Dyrsted spurgt Glud, efter omtalen i de illegale blade,
om der da havde været noget som helst af nogen art, og dertil havde Glud svaret, at
det havde der ikke.

Hugo Andersen har forklaret på linie dermed.. De fortalte den svenske politi
mand, der varetog den svenske paskontrol på færgen, at de var to flygtninge, Som
de havde fået besked om, og vistnok også, at de skulle henvende sig til Rosengren.
De havde ikke indtryk af, at den svenske politimand ventede dem. På polisverket
traf de kriminalkommissarie Ruenerheim, som de også godt kunne henvende sig til,
efter hvad de havde fået besked om, og sagde, at de var flygtninge og havde dette
brev med til Rosengren. Ruenerheim telefonerede rtlil Rosengren; to andre politi
mænd tog en afhøring af dem om, hvad de hed, hvad de var o. s. v. De gik hen og

'fandt sig et hotel og sad der og holdt vagt faktisk hele eftermiddagen, men hørte- ikke
noget, hverken fra Rosengren eller Ruenerheim. Den næste formiddag fik de besked
om at komme op til kriminalkommissær Richard Hansen, der fortalte, at der var
truffet andre dispositioner; de kunne selv afgøre, om de ville op i en flygtningelejr
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på skovarbejde, eller om de ville vende tilbage. Om aftenen, da de gik på gaden,
havde de passeret Weiss, og de så ham flygtigt på kontoret hos- kriminalkommis
sarie Richard Hansen, -da de kom derop den næste dag, men de talte ikke med ham.
Da d-e kom hjem, henvendte de sig straks til vicepolitiinspektør GIud, for de forudså
med det samme, hvad der kunne sk-e med illegale blade 'O. s. v. GIud kunne ikke for
stå historien, og der skete sådan set ikke noget der på kontoret. De gik hver til sit på
deres arbejde; Hugo Andersen kom tilbage til stationen og begyndte igen. Så varede
det ikke længe, før de illegale blade i de følgende numre begyndte deres angreb.
. Redaktør Peter Petersen har forklaret, at han var i Sverige i slutninJgen af no
vember 1943; han var illegalt derovre og skulle hjem med en båd søndag den 28. novem
ber. Søndag morgen traf han på hotellet Hugo Andersen sammen med en anden mand,
som han dengang ikke kendte, 'Og som viste sig at være Dyrsted. Han studsed-e og
spurgte, hvad pokker de lavede, og Hugo Andersen fortalte så, at de var stukket af. De
var kommet derover som flygtniruge. De havde fået et praj om at stikke af og var kom
met over med færgen. Peter Petersen var godt klar over, at politiet kunne få adskil
lige folk lusket om bord ved direkte forhandling og bestikkelse af tyskerne, det
vidste han, men et par politifolk, det forekom ham noget mærkeligt, og han troede
altså ikke på, at de var kommet som flygtninge. Så fortalte- Hugo Anderse-n noget
om, at de- sad og ventede på en opringning fra Rosengren eller måske var delt fra
Ruenerheim, fordi de skulle ud og snakke med vedkommende. Da de var færdige
med maden, sluttede samtalen. Peter Petersen gik op på sit værelse og ringede- til
overbetjent Weiss, som han havde været i forbindelse med nogle dage i forvejen,
bl. a. på rejsen til Stockholm, og sagde, at han ge-rne ville makke med ham. Han
kørte ud til ham og sagde: "Ved du, hvem jeg har mødt til morgen?« Ja, det vidste
Weiss godt. Han var allerede informeret. Han var meget ophidset og kom med for
skellige udtalelser om det, som han anså for formålet med de- herrers rejse. Det val'
hans opfattelse og hans forbindelsers hjemme i København, at Hugo Andersen og
Dyrsted var sendt derover af Gfud og Odmar - måske han også nævnte Eivind
Larsen -, for at de skulle opsnuse våbentransporter fra Sverige til Danmark, og
Weiss lagde vist ikke skjul på, at han mente, det var, for at de oplysninger skulle
gå videre til tyskerne. Peter Petersen sagde med det samme: "Det tror jeg ikke på.«
Weiss gav ham så en mundtlig besked med, som han skulle overbringe overbetjen
tene Ohr. Madsen og Dinesen, når han kom hjem; hvad beskeden gik ud på, kunne
ban ikke huske; det var vist noget, der havde relation til rejsen. Han tog så hjem
ag var i Købeuhavn søndag aften. Onsdag formiddag blev han ringet op af vice
politiinspektør GIud, der bad ham komme op på politigården. Da han kom ind på
Gluds kontor, sad politikommissær Odmar også derinde. Glud sagde: "Jeg har bedt
Dem komme op, fordi De vist har truffet Hugo Andersen og Dyrsted ovre i Malmø
for nogle dage siden, og de fortalte Dem, at de var kommet derover som flygtninge,
og det havde De vist ikke nogen stærk tro' på.« "Nej, jeg skal ikke lægge skjul på,«
sagde Peter Petersen, "at jeg troede ikke, det var det, der var årsagen; det lød alt
for usandsynligt, alle omstændighede-rne var alt for usandsynlige til, at jeg kunne
tro på det; stort set kommer det naturligvis heller ikke mig ved.« Ja, Glud ville bare
forklare ham grunden, da han havde talt med dem, og da der havde været noget
vrøvl. (Om mandagen havde Peter Petersen givet Weiss:' besked til Dinesen og Mad
sen og af dem fået at vide, at Hugo Andersen og Dyrsted var vendt tilbage med
færgen.) GIud sagde, at han gerne ville fortæll-e Peter Petersen den virkelige grund
til, at de var derovre, og fortalte derefter, at anledningen' til rejsen var den, at det
danske politi havde fået en opfordring fra det svenske politi til at sende et par sko
lede og øvede kriminalfolk derover til assistance fo-r det svenske politi i Malmø,
fordi man ventede en ny flygtningestrøm her fra Danmark, idet man i Sverige
vidste, at tyskerne forlangte dansk arbejdskraft til befæstningsanJæggene i Jylland,
og derfor forudså, at de danske arbejdere i stort tal ville flygte til Sverige. Peter
Petersen sagde, at han ikke' kunne forstå, at GIud og Odmar kunne gribe sådan fejl,
for de måtte vide, hvad" ballade der havde været med Hugo Andersen og Kaj An
dersen, der var beskyldt for både det ene 'Og det andet og var i modsætningsforhold
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til Weiss. Da han gik fra mødet med Glud og Odmar, eller nogle dage senere, traf
han på gangen Hugo Andersen. De talte samm-en om situation-en , og Pet-er Petersen
spurgte: »Hvad pokker indlod I jer på det for?« Så fortalte Hugo Andersen, at de
var kaldt ind hos Glud og Odmar - og måske også Krenchel og Eivind Larsen
havde været tilstede -, og man havde foreholdt dem, at de som politimænd havde
Elfi pligt til at påtage sig det hverv, og Hugo Andersen sagde, at man havde brugt.
det udtryk, at d-e gjorde landet en tjeneste ved det. Under de omstændigheder havde
de altså indvilliget i det. .

6. Hjemkomsten.

Om hjemkomsten har iøvrigt Krenchel forklaret, at han blev meget forbavset
og forbitret, da han hørte Hugo Andersens og Dyrsteds beretning. Han betragtede
det som en officiøs svensk henvendelse og ventede selvfølgelig, at der omgående
ville komme en eller anden forklaring fra svensk side. Det ventede han stadig på.
Af brevet af 27. november 1943 fra Weiss til Glud og Odmar"), som han blev gjort
bekendt med omgående, forstod han, at der var noget sprængstof, som man ikke
havde kendt. Brevet fandt man insubordinerende. Glud, som brevet var stilet til ,
ville ikke svare på det. Men så kom samtidig angrebene på Glud og Odmar i den
illegale presse, og så begyndte det at blive mere og mere kriminelt. Det var jo farlige
angreb. Dels henledtes tyskernes opmærksomhed på tilfældet, dels var det forfær
delig fornærmende for Glud, for Krenchel, som havde ansvaret, og for Odmar. Del'
måtte gøres noget, og da heller ikke angrebene kaldte Rosengren frem, skrev Kren
ehel til ham i et brev dateret 21. december 19431°) , og Rosengren svarede med det
samme i et brev dateret 22. december 194311

) . Krenchel skrev den 28. december
194312

) og spurgte bl. a., om han kunn-e forelægge Weiss det, men det holdt Rosen
gren ikke af13). Krenchel havde først tænkt sig at rejse over og drøfte spørgsmålet
med ham, men han var stadigvæk noget fortørnet på ham, og det blev ikke til noget.

Glud-Lohanse« har forklaret, at han ikke ville skrive til Weiss, fordi han
syntes, d-et var en så uforskammet tone, han tillod sig i sit brev af 27. november
19439) . Weiss og han havde haft et særdeles godt samarbejde, og Weiss kendte Gluds
indstilling overfor tyskerne, så Glud syntes ikke, der var nogen grund til at optræde
på den måde.

7. Parolen.

Efter at rejsen var blevet gjort til genstand for omtale i de illegale blads"),
blev der af chefen for Københavns opdagelsespoliti, politiinspektør Krenchel, den
10. december 1943 afholdt en parole med afdelingens personale. Politiinspektørens
tale er optrykt som bilag") .

Politiinspektøren har i denne forbindelse forklaret, at han var gal i hovedet
dengang - det var jo ganske utroligt fornærmende og meget farligt, hvad der stod
i de illegale blade, både i forhoid til tyskerne og overfor danskerne. De to, som navn
lig nævntes, Glud og Odmar, var uhyre udsatte på det tidspunkt. Parolen dæmpede
ikke bølgerne, men det var nødvendigt for Krenchel som chef på enhver måde' at stå
hagved dem af hans folk, der blev uskyldigt angrebet. I anledning af fremsat kritik
af nogle punkter i talen kunne politiinspektøren iøvrigt henvise til sin redegørelse
til undersøgelsesudvaIget, der findes optrykt som bilag'").

9) A. nr. 418, side 1637.
10) A. nr. 419, side 1639.
11) A. nr. 420, side 1640.
12) A. nr. 421, side 1642.
13) Rosengreens svar af 29. december 1943, A. nr. 422, side 1643.
14) »Hjemmefronten« og »Nordiske Nyhedstjeneste« citeret i parolen af 10. december

1943, A. nr. 428. side 1655.
15) A. nr. 428, side 1655,
16) A. nr. 437, side 1668. . .
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I tilslutning til redegørelsen udtalte politiinspektøren, at der ved henvisnin
gen til, at ledelsen af tyskerne blev beskyldt for åbent at støtte modstandsbevægelsen,
var tænkt på Panckes henvendelse til befolkningen af 18. september 1944. Det var
nødvendigt at forme ordene i parolen således, at hvis de kom tyskerne for øje, hvad
de jo let kunne, var de i stand til at virke beroligende. Men først og fremmest var
det nødvendigt at holde sammen på korpset. I et korps kan man ikke have, at folk
forsvinder midt om dagen i tjenestetiden. Der måtte holdes en vis orden. Køben
havns opdagelsespoliti havde meget store og farlige og krævende opgaver. Der var
f. eks. udrykninger, da det begyndte med likvideringerne, da måtte man have et
disponibelt personale stadigvæk både nat og dag. Men opdagelsespolitiet havde også
den opgave efterhånden at samle stof, som lå parat til den dag, vi atter blev os selv.
Man havde i virkeligheden en række sager parate, og på grundlag af dette mate
riale er en stor del af sagerne mod de store bander som Lorentzen-banden og Peter
gruppen bygget op; man havde også navnene på Kaj Munks mordere inden den
19. september. Alt dette lå parat. Man havde 4-5000 kartotekskort med navne på
tyske håndlangere mikrofotograferet og gemt i byen, de blev mikrofotograferet
hver dag, og hver dag tog Odmar og Glud i byen og gemte del

Den omtale i de illegale blade, som Sverigesrejsen blev genstand for, var'
ikke uden risiko for dem, den gik ud over. Hugo Andersen fik i december 1943 en
underhåndsmeddelelse om, at man var ude på at skyde ham, og flyttede hjemmefra
et stykke tid. Der skete dog ikke noget. Peter Petersen har bekræftet, at der gik visse
rygter om, at Hugo Andersen skulle skydes. Også Dyrsted havde haft betydelige ube
hageligheder deraf, men var dog ikke blevet truet på livet.

II. Som rejsen tog sig ud for de danske politifolk i Sverige.

De danske politifolk, der var i Sverige, kendte ikke hele denne baggrund for,
hvad de så og hørte, mm så det i lyset af iagttagelser, de mente at have gjort, før
de kom til Sverige, af deres erfaringer i Sverige (som var politHedelsen hjemme
ubekendt) og efte-rretninger de modtog hjemmefra.

Kriminaloverbetjent Weiss har forklaret, at han efter at have udført et
stykke arbejde i sagen mod Pontoppidan, Pelving og Kyrre i 1938 havde fået løfte
om ikke at blive flyttet til den politiske afdeling, hvor han aldrig havde været, men
at han dog gik ind på - medens han gjorde tjeneste i bedrageriafdelingen (afdeling
B) - at skaffe oplysninger fra nazisterne, indtil der var kommet gang i afdeling D.
Da krigen kom, fortsatte Weiss med det arbejde, også med spionagesager, medens
han stadig officielt gjorde tjeneste i afdeling B under den daværende kriminalassi
stent Odmar. Samtidig var kommunisterne blevet en del aktive, og man havde fra
opdagelsespolitiets side interesse af at følge dem. Det blev bestemt, at overbetjentene
Chr. Madsen og Dinesen skulle tage sig af den side af sagen, og fra 1. april 1940
blev de, Alfred Andersen og Weiss, kommanderet til midlertidig tjeneste i afdeling
D, hvilket varede, til han den 29. august 1943 måtte flygte til Sverige.

I. Weiss' flugt.

Weiss har herom forklaret, at han og hans makker Alfred Andersen i den
sidste uge før den 29. august var klar over, at der var noget alvorligt på færde.
Weiss henvendte sig til Glud og Odmar, fik deres samtykke til at fjerne kartoteket
over nazister samt alle de beviser, de havde. Den 28. august kørte Weiss og hans
makker Alfred Andersen rundt og skaffede forskellige oplysninger, talte også med
nogle rigsdagsmænd og tilbød dem, hvis de fik at vide, at de skulle anholdes, at
transportere dem til Sverige, for at der ikke skulle ske dem noget galt. Weiss kom
fra rigsdagen kl. 17.30 den 28. august og op til kontoret hos Odmar. Han blev kaldt
ind, og Odmar meddelte ham, at han havde underretning om, at fra kl. 'Ca. 18
samme dag kunne overbetjent Roland Olsen og Weiss vente at blive anholdt af ty
skerne, så måtte de iøvrigt selvom resten. Hvis Weiss ville søge reisetilladelse,
215
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kunne han få den. Odmar havde ikke sagt noget om, at Alfred Andersen skulle an
holdes, men Weiss blev klar over, at hvis han forsvandt, ville tyskerne tage Alfred
Andersen. Ran var den eneste foruden Weiss, der gemte papirer og vidste, hvor
'de var. Weiss opfordrede ham derfor til også at stikke af. De kom af sted med en
minestryger, som endnu ikke var kommet under kontrol. Roland Olsen kom ligeledes
med. Først i slutningen af ugen foretog Pelving sammen med nogle andre ransag
ning hos Weiss, 'Og hos Alfred Andersen skete slet ingenting. Sigtelsen i brevet af
27. november 194317

) over for Odmar havde, efter at Weiss var kommet hjem og
havde fået underretning om tyskernes eftersøgning af ham, vist sig at være uberet
tiget, men da han opholdt sig i Sverige, hørte man mange rygter, og selvfølgelig var
kollegerne interesseret i at blive klar over, hvordan deres forhold var bl. a. også over
for tyskerne. Derfor funderede de selvfølgelig over, at tyskerne slet ikke havde været
hos Alfred Andersen og så sent var kommet ud hos Weiss. Det tydede jo ikke på,
at det var en overhængende anholdelse, de havde været ude efter. En eller anden
sagde: ~Ja, men det er dog ikke mærkeligt, at du og Roland Olsen skulle væk, for
du har haft med Odmar og GIud at gøre i de ting, som tyskerne' ikke sætter pris på.«
Ved en tysk magtovertagelse ville det være noget, som, hvis det kom frem, ville
stille GIud og Odmar vanskeligt overfor tyskerne. Man kombinerede på den måde,
at Odmar i virkeligheden gerne havde villet være af med dem; det var af rent per
sonlige årsager, de var blevet sendt til Sverige. De rygter, som han hørte, var bag
grunden for dat, han havde skrevet i brevet, men han var nu klar over, at det var
uberettiget; den gang måtte man jo se det med andre øjne. Man måtte rette sig efter
rygter - også på andre punkter.

Om flugten har kriminaloverbetjent Alfred Andersen, der sammen med We-iss
gjorde tjeneste und-er afdeling D, forklaret, at han og Weiss begge to mødte op hos
politikommissær Odmar, efter at de havde været på rigsdagen og fået afgø
relserne dernede og havde talt med de politiske forbindelser, de havde; de refererede
det til ledelsen; og i umiddelbar tilslutning dertil kom Odmars besked til Weiss.
Den tanke, at det var noget, som Odmar havde lavet for at komme af med Weiss,
havde været fremme en gang mellem Weiss og Alfred Andersen. Det var rigtigt, at
Weiss og han stod på en god fod med Odmar, indtil de rejste. Først med Sveri
gesrejsen kom der misstemning mellem Weiss 'Og Alfred Andersen i Sverige på den
ene side og Odmar og Glud på den anden. Dog var forholdet noget kølnet i sommeren
1943. Da blev linjerne ligesom trukket skarpere op. Alfred Andersen havde fået det
indtryk af politikommissær Odmar, at tyskerne også var ude efter ham. Så kom der
ingen faf at hente nogen af dem om natten. Det kunne måske også give forklaringen
på, at man gjorde sig de tanker i Sverige, at man fik efterretning om, at der På... bo
pælen ikke var noget usædvanligt i begyndelsen. Det var først langt senere, at
Pelving var ude hos Weiss, og at der var nogen ude hos Alfred Andersen.

Om grundlaget for Weiss' flugt til Sverige har Odmar forklaret, at Hermann
sen den 28. august 1943 ringede til ham ved 16-tiden og sagde, at han måtte træffe
Odmar straks, dem var morderlig gal. De mødtes så udenfor Frascati, og Hermann
sen fortalte, at der var indkaldt anholdelseslister fra de forskellige tyske tjenesteste
der, og på den fra Abwehrstelle stod bl. a. Weiss og overbetjent Roland Olsen - de
skulle anholdes samme nat. Odmar spurgte, om der ikke var flere politifolk på, jo, det
var der, sagde Hermannsen, men han kunne ikke huske flere. Ran kunne ikke, som
Odmar bad om, få fat i listerne, for de var afgivet til Kanstein. Odmar måtte love
ikke at sige et ord om disse meddelelser. På politigården fik han fat i Weiss og
sagde: »Sådan ligger landet«. Så sagde Weiss: ~Så stikker jeg af«, og Odmar øn
skede ham lykke og held på rejsen. Så kom Alfred Andersen - de var makkere 
og sagde, at han også hellere måtte stikke af. Alt, hvad Weiss vidste, vidste han også.
-Nå«, sagde Odmar, »så er det nok det fornuftigste, at De også stikker af, faf hvis
tyskerne får fat i nogen, ved man ikke, hvad de med deres presningsmetoder kan få
fat i«. Roland Olsen kunne Odmar ikke få fat i på det daværende tidspunkt; han

17) A. nr. 418, side 1637.
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vidste, hvor han var beskæftiget, og det lykkedes ham at få fat i ham ved 6-tiden.
Odmar sagde det samme til ham, og så takkede han også og sagde farvel og stak af.
Senere hørte Odmar, at de var kommet med en af marinens patrouillehåde eller lig
nende fra et sted i Sydsjælland til Malmø. Han fik en hilsen fra dem over Ruener
heim, at de var kommet vel derover, og at de var meget taknemmelige. Senere hørte
han, at Roland Olsen skulle til England, og sendte da en afskedshilsen til ham, som
han fik på flyvepladsen ved Bromma. Ja, så hørte han fra dem til sit 25 års jubi
læum; da fik han en kollektivafdelingsgave, som de var med i. Så fik han et brev fra
Weiss, dateret 27. november 1943. Siden havde der ikke været nogen brevveksling
eller diskussion.

Der skete ikke noget forsøg på at anholde Weiss og Roland Olsen og Alfred
Andersen den nat. Det havde den forklaring, at da de sammenarbejdede listerne i
løbet af natten, stoppede Kanstein op ved et af navnene og sagde: »Er det ikke en
af Odmars folk?« :oJo«, sagde Hermannsen, »det er det, og tillige er Weiss (eller
Holand Olsen) også Odmars mand«. Så sagde Kanstein, at så kunne de ikke an
holde dem, for det ville gå ud over det, tyskerne kaldte det gode forhold. Det havde
Hermannsen fortalt.

At en tjenestegørende politimand flygtede til Sverige, var dengang temmelig
usædvanligt, Det ville Odmar selvsagt ikke have været medvirkende til, hvis han
ikke havde ment, at den var gal. At tyskerne slettede dem i løbet af aftenen og skulle
skaffe noget nærmere materiale, kunne han ikke vide på det tidspunkt. Forøvrigt
blev der fra Abwehr8telle foretaget ransagning ude hos Weiss ganske få dage efter.

2. Weiss' forhold til Odmar.

Odmar har forklaret, at han havde et meget intimt samarbejde med Weiss,
og at de gensidig havde tillid til hinanden. Dette har Weiss bestridt. Indtil den 22.
eller 21. juni 1941 var Glud og Odmar for ham forbilleder rent politimæssigt. Han
satte overordentlig pris på dem og ganske specielt på Odmar, som han oven i købet
mente at have et vist kammeratskabsforhold til; men han, Weiss, begyndte allerede
i maj måned 1940 at modarbejde tyskerne efter den målestok, han kunne, gennem
sine forbindelser inden for nazisterne o. s. v., og det var jo en selvfølge, at han måtte
blive hårdere engageret, da man nåede frem til den 22. juni 1941. At den i redegørel
sen for kommunistaktionen, kap. 22, omhandlede liste over kommunister var afleveret
til tyskerne, kom som et bombeslag for ham, og fra den dag, han blev bekendt der
med, var hans stilling øver fOT Odmar helt anderledes, fordi han var klar over, at
Odmar havde gjort det for at sikre en eventuel stilling i fremtiden, hvorimod Weiss
var gået ind på den måde, at hvis tyskerne vandt, så var hars i hvert fald totallt,
færdig. Det måtte jo forrykke stillingen mellem dem. Men hvad flugten angik, var
Weiss nu klar over, at det var fuldkommen korrekt handlet af Odmar, og han havde
på det punkt kun grund til at være taknemmelig over for ham.

Ligesom Weiss' makker Alfred Andersen'") har imidlertid såvel kriminalas
sistent Grunnet som overbetjent Dinesen haft det indtryk, at forholdet mellem
Weiss og Odmar ikke ændredes før i 1943.

Grunnet har forklaret, at han havde det indtryk, at Odmar og Glud stod på
den allerbedste fod med Weiss og Alfred Andersen, da disse rejste til Sverige. Der
for undrede det ham senere, da han erfarede, at der var et misforhold mellem disse
to partier. Misforholdet viste sig ved Grunmets korrespondance med Weiss, idet denne
gentagne gange skrev og raillerede over forskelligt og bl. a. over de to, der skulle
rejse til Sverige. Grunnet forstod på Weiss, at han var blevet irriteret over, at han
havde fået at vide, at Dyrsted og Hugo Andersen skulle til Sverige, og han forstod
ikke begrundelsen for det.

Diræsen. har forklaret, at der ikke var andre end Weiss, der duede hos Glud
og Odmar. Weiss sad så at sige på skødet af Odmar med armene om halsen på ham.
En ændring i opfattelsen hos Odmar eller Glud, så de var utilfredse med Weiss,

18) Ovenfor side 1714.



1716

indtraf vist først, da Weiss var kommet til Sverige. Det stammede vist fra, at det
vist ikke gik så godt mellem Weiss og de svenske politifolk.

Også kriminaloverbetjent Ib Larsen har givet udtryk for, at han og hans kol
leger indtil 29. august 1943 stolede fuldt og fast på Odmar og betragtede ham ikke
alene som deres chef, men også som deres ven.

lVeiss har heroverfor forklaret, at det kun var Madsen, Dinesen og ham, der
vidste noget om kommunistkartoteket og listen, og de var ikke interesseret i at tale
med andre om det. Den dag Madsen viste Weiss kartoteket o. s. v., sagde han, at
Weiss ikke måtte sige det til nogen, og derfor havde han ikke engang nævnt det over
for sin egen makker, Alfred Andersen, han vidste det ikke.

3. Weiss' henvendelse til le«;lelsen om faldskærmsfolk m. v.

Blandt de bevæggrunde, Weiss overfor den parlamentariske kommission
fremhævede for sin handlemåde i forbindelse med Sverigesrejsen, var dernæst") le
delsens stilling til Weiss' henvendelser om anholdelser af faldskærmsfolk og efter
søgning af personer fra gruppen »Frie Danske e .

Odmar har forklaret, at da Østergaard Nielsen var blevet skudt"), kom
.Weiss ned til ham og beklagede det. Han havde forbindelse med faldskærmssprin
gerne, det havde Roland Olsen også - det "Vidste Odmar positivt, og han anede, at
Weiss også havde det -, og han beklagede dybt, at Østergaard Nielsen var blevet
skudt, men det var fordi faldskærmsmanden mente, det var en tysker. Havde Øster
gaard Nielsen f. eks. båret kongemærket eller f. eks. ved gentagne gange at råbe, at
det var dansk politi, tilkendegivet, at han var dansk politimand, så var der aldrig
blevet skudt fra faldskærmsspringerens side. Odmar tog sig det til indtægt og in
struerede sine folk om, at hvis de kom ud i en lignende situation, måtte de endelig
kraftigt tilkendegive, at det var dansk politi, for at der ikke skulle ske en lignende
episode igen. Ca. 14 dage senere var kriminalassistent øst ude og skulle anholde fald
skærmsmanden Rottbøll i Øresundsgade 1921) . øst tilkendegav meget kraftigt, at det
var dansk politi, men til trods derfor skød Rottbøll på øst. Det foranledigede Odmar
til at bebrejde Weiss og/ell-er Roland Olsen det. Han. sagde ordret: »Nu kan I jo en
gang til sige, at de ikke skyder. c

Glud har forklaret, at han slet ikke kunne forestille sig, hvorfor Weiss skulle
henvende sig til politiinspektør Krenchel 'Og ham om det. Han var mest tilbøjelig til
at anse Weiss' forklaring på det punkt for konstrueret; men Weiss kom meget ofte
ned på Gluds kontor, og de drøftede mange ting ganske åbent, og ingen af dem var i
tvivl om, at tyskerne før eller senere måtte tabe. Det kunne derfor godt være, Weiss
under en samtale havde sagt det, men der var ikke spor i Gluds erindring derom.
Glud og opdagelsespolitiet havde j'o ingen indflydelse på, hvad der skete i de sager,
der hørte under statsadvokatens afdelirrg. Ministeriet havde givet ordre til, at der
skulle afgives det personale dertil, som ønskedes.

Weiss har fastholdt sin forklaring i den parlamentariske kommission om, at
han overfor Odmar, Glud, Krenchel og Eivind Larsen havde henstillet, at der ikke
udvistes så stor aktivitet fra politiets side, og overfor Gluds udtalelse om, at det i
givet fald måtte have været bemærkninger under en samtale, ikke en henvendelse til
ham som leder, har Weiss hævdet, at det var det, og da Glud sagde, at det kunne han
ikke tage stilling til, henviste han ham til at tale med Krenchel om det.

Endvidere har Weiss overfor kommissionen særlig henvist til Hugo og Kay
Andersens henvendelse til Odmar samt til de breve, han modtog fra Danmark, og som
ligesom det førstnævnte punkt omtales nærmere i det følgende.

19) Stenogr, l'er. spalte 420 f.
20) Den (j. september 1942, [fr. A. nr. 47 og kap. 27.

21) Jfr. A. nr. 47 og 318.
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4. Samarbejdet i Sverige med det svenske politi.

Til forståelse af Weiss' reaktion på det nævnte grundlag er imidlertid først
og fremmest kendskab til de danske politifolks samarbejde r Sverige med det svenske
politi nødvendig.

Om den forbindelse, der blev etableret mellem svensk og dansk politi og om
sin egen virksomhed har Weiss forklaret for kommissionsdomstolen, at han i for
vejen kendte politikommissær Richard Hansen i Malmø fra gammelt samarbejde.
To dage, efter at de var ankommet, var '(ler i Malmø oprettet en flygtningeforsorg,
der bestod af sammenskudte midler fra i Malmø boende danske statsborgere, 'Og Weiss
blev engageret til at være den mand, der skulle være den udøvende kraft, fordi le
deren, direktør Henning Jensen, samtidig havde sin forretning at passe. De danske
flygtninge skulle påklædes, afhøres af svensk politi, for at de kunne blive klar over,
hvad det var for nogle fyre, de skulle have enten et hjælpepas ell-er nødsfaldvisering
for at kunne opholde sig i Sverige og arbejde derovre. Weiss tænkte sig, at tyskerne
eventuelt ville sende stikkere over som flygtninge for at sondere mellem flygtningene,
og bad Richard Hansen, om han måtte have lov at være nærværende ved politiafhø
ringerne for at høre, om der ud fra danske interesser var anledning til mistro mod
nogen af flygtningene. Weiss tænkte herved specielt på modstandsbevægelsen. Ri
chard Hans-en og overkonstabel Palm i Helsingborg var begge velvilligt indstillet 'Og
gav tilladelse dertil. Polisintendenten Friberg, som Weiss senere lærte at kende,
var lige så velvillig indstillet. Der var kommet en hel del politifolk over, men de var
foreløbig blevet engageret på anden måde, fordi der ikke var midler til at lade dem
arbejde med disse afhøringer. Flygtningestrømmen voksede, og en- skønne dag blev
Weiss i gesandtskabet anmodet om at ordne politiafhøringen af de danske flygt
ninge, der kom til Sverige. Der blev trykt en skematisk rapport, Weiss fik af ge
sandten tilbud om 300 kr. om måneden som honorar, men foretrak at rejse tilbage
til Malmø, hvor han havde 200 kr. Et af Weiss fremsat forslag om oprettelse af en
modtagercentral blev af en svensk statsborger befordret til socialstyrelsen, der blev
interesseret, og så blev Snogeholm oprettet samtidig med, at der blev etableret min
dre modtagercentraler i Goteborg, Helsingborg, Malmø og 'I'rellehorg. Til disse fire
centraler skulle så alle landsfiskuler i hele Sverige sende deres flygtninge i første
omgang. Det var sket, inden jøderne kom. Alfred Andersen kom ned på Snogeholm,
fordi han var den, der havde størst kendskab til nazisterne fra møderne, som han i
medfør af tjenesten havde overværet. Weiss fortsatte dels med den almindelige flygt
ningehistorie i Malmø og dels med transporter mellem Danmark og Sverige. Snoge
holm var beregnet til en kapacitet af 25 mand pr. dag; det vil altså sige, at 100 mand
blev udskiftet hver fjerde dag. Meningen var, at de skulle igennem på 4 dage, og
var der så noget i vejen med dem, skulle de i svensk .fængsel. Da jødeforfølgelsen
satte ind, sprængtes rammerne. J øderne blev indkvarteret på en strækning fra
Malmø og nordpå på "600 km og fra Øst- til Vestsverige, og samtidig mistede man
enhver kontrol med, hvilke flygtninge der kom i land. Man var oppe på både, der
kom med lidt over 400 flygtninge på engang, og det kunne svensk politi ikke tage.
Sammen med en danskfødt svensk statsborger, Einar Hansen, lavede Weiss et for
slag, der i korthed gik ud på, at den svenske socialstyrelse udstykkede en afdeling.
der kom til Malmø, og den svenske arbejdsmarkedkommission sendte også en re
præsentant dertil, og så oprettede man flyvende patrouiller, bestående af en svensk
kriminalpolitimand, en dansk kriminalpolitimand. en dansk officer, der skulle re
præsentere legationen for at kunne udfærdige pas på legationens vegne, en repræ
sentant for arbejdsmarkedkommissionen, som kunne tage sig af deres påklædning
og eventuelt senere pengeveksling, og en fotograf. Disse patrouiller blev sendt ud til
de forskellige forlægninger med den besked, at alle de umiddelbart klare tilfælde
skulle ekspederes hurtigt. Der kunne være jøder, der var tvivl om, og disse 'Og alle
andre, der var tvivl om, skulle anholdes omgående og sendes til Snogeholm og måtte
blive der, til man var færdig med stikkerundersøgelsen. I et tidsrum af mellem
2 og 3 uger ekspederede man mellem 4000 og 5000 flygtninge. Der var danske poli
timænd ved disse flyvende patrouiller, ikke kriminalpolitimænd, for af dem var der
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foruden Weiss kun Alfred Andersen, Chr. Andersen 'og Gunnar Olsen. Weiss var an
sat ved flygtningeforsorgen og har aldrig været ansat i det svenske politi. Det sven
ske politi ville gerne ha'Ve hjælp af de danske politimænd, men kunne ikke betale
noget for det. Weiss havde fra første færd hele tiden været i forbindelse med lands
foged. Rosengren i spørgsmålet stikkere 'Og med Richard Hansen også i spørgsmå
let vedrørende ruter. Landsfoged Rosengren var ualmindelig velvillig og behagelig
over for Weiss. En lille uoverensstemmelse mellem politikommissærerne Richard
Hansen og Ruenerheim 'og Weiss blev jævnet ud af folketingsmand li. C. Hansen på
en illegal tur til Malmø, hvor der så blev foranstaltet et møde med dem. li. C. Han
sen sagde, at man fra dansk side var meget interesseret i arbejdet og ordnede det så
dan, at svenskerne lovede et foreløbigt lån på 5 mill. svenske kroner til fordel for
flygtningene. De danske politimænd forsøgte at få sandheden ud af de folk, der
kom; men så viste det sig i løbet af nogen tid, at hver gang en mand fortalte, at han
havde lavet sabotage eller andet illegalt arbejde, eller dersom han sagde, at han var
kommunist, blev han spærret inde; de begyndte at sige, at de danske politimænd sad
som repræsentanter for svenskerne og kun var ude på at skade modstandsbevægel
sen i Danmark. Så henvendte Weiss sig til landsfoged Rosengren og sagde, at de
kunne selvfølgelig ikke være meddelagtigs i det; Rosengren måtte forstå, at de folk,
han spærrede inde, var dem, der kæmpede fo-r Danmark, og det var dem, der til sin
tid, når krigen var forbi, ville stå med rene papirer, for tyskerne tabte. Det sidste
var de vist ikke helt enige 'om, men landsfogeden lovede hver gang Weiss, at nu
skulle han nok være flink over for disse folk. Svenskerne var meget bange for at
være i uoverensstemmelse med tyskerne, åbenlyst i hvert fald, på daværende tids
punkt, og Rosengren henviste i øvrigt selv over for Weiss flere gange til, art. han
sad som chef for det svenske sikkerhedspoliti i Sydsk åne. han måtte jo varetage Sve
riges neutrale interesser. Første gang, Weiss talte med Rosengren om det, var, eftar
at modtagercentralen i Malmø var oprettet, og det må have været i slutningen af
september 1943. Derefter rettede han flere henvendelser af samme ant til Bosengren.
Weiss blev vred OV8l1', at Hosengren stadigvæk blev ved at bære sig sådan ad, art. han
måtte sige til sine kolleger på modtagercentralen . »Når I selv er sikker på, at man
den ikke er stikker, så må I hjælpe ham med at skjule over for Rosengren, hvad
han virkelig har lavet, så han ikke bliver spærret inde.« Det var selvfølgelig en
uholdbar situation, og landsfoged Rosengren bebrejdede ham det også og sagde,
at Weiss i virkeligheden ikke var vederhæftig over for ham. Weiss talte med over
inspektør Perslow i 'socialstyrelsen, Denne gav ham medhold og foranledigede et
møde ude hos Rosengren, hvor Perslow, Sekretær Åmann, politikommissær Ri
chard Hansen, en oberstløjtnant nede fra Snogeholm og Weiss diskuterede spørgs
målet. Rosengren ville til at begynde med ikke bøje sig, heller ikke på Perslows
henstilling, men til sidst gik han ind på, at hvis en mand erklærede, og det viste sig,
at han var sabotør, så skulle han blive sendt til en forlægning oppe i Mellemsverige.
og han skulle snarest muligt få arbejde og ikke komme i fængsel eller på anden
måde blive spærret inde, men hvis det kom frem, at han var kommunist - og han
forlangte, at dansk politi skulle skaffe at vide, om en mand var kommunist -, så
forbeholdt han sig til enhver tid at fængsle manden, når det passede ham; han val'
ikke til at komme længere med, heller ikke for Perslow. I princippet mente Weiss,
at han burde sige nej til en sådan ordning, men på den anden side havde han op
nået halvdelen af det, han havde hedt om; han tænkte: »Kommer tid, kommer råd, vi
må se at få ordnet det senere- og gik ind på det. Rosengren forlangte, at Weiss i
hans påhør skulle instruere de danske politifolk om denne nye overenskomst, og tog
med ned på borgerskolen, hvor Weiss måtte instruere dem om det; siden sagde
Weiss privat til dem, at nu måtte de jo overholde denne overenskomst, for ellers ville
det jo med god grund kunne siges, at nu var de virkelig illoyale over for svenskerne.
Man overholdt det også, indtil de en skønne dag kom og pegede på eksempler på, at
personer, der til en dansk politimand havde fortalt, at de var sabotører, blev sendt i
fængsel, uden at danskerne fik nogen underretning om det før bagefter. Så erklæ
rede kollegerne på borgerskolen til Weiss, at nu måtte de altså gå tilbage til den
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gamle ordning, og Weiss måtte gå ind på det. Der var næsten ingen kommunister
blandt flygtningene. Der var forbud i det kommunistiske parti mod at rejse til Sve
igø, med mindre partiledelsen gav tilladelse.

Flere gange, medens dette stod på, henvendte Rosengren sig til Weiss og bad,
om han ikke kunne skaffe to eller nogle politifolk over, som var uddannet inden for
kriminalpolitiet, for at de kunne arbejde med alt dette her. Det afslog Weiss, idet
han sagde, at landsfogeden måtte forstå, at han ikke kunne opfordre kolleger til at
komme til Sverige, når ingen kunne betale dem så megen løn, at de kunne leve af det.
Den første samtale om disse politifolk fandt sted engang i oktober måned, efter at
jøderne var kommet over. Weiss påpegede over for Rosengreru, at de danske poli
tifolk, der var i Sverige og beskæftiget på borgerskolen, allesammen havde arbejdet
ret kraftigt illegalt hjemme og derfor havde et specielt kendskab til dæknavne og
personlige forhold inden for de illegale, så de bedre kunne kontrolere, om en mand
virkelig var god nok; det kunne de, som Rosengren forlangte, og som ikke havde
arbejdet illegalt, ikke gøre, Rosengren var ikke enig med Weiss deri.

Om disse forhold i Sverige har tillige grosserer Johs. M. Lindvang, overbe
tjent Alfred Andersen, kriminalbetjent Carl Peter Sunov og kaptajn Guttorm Bouet
afgivet forklaring, i alt væsentlig overensstemmende med Weiss.

Lindvang, der, indtil han måtte flygte til Sverige i begyndelsen af oktober
:1943, var ansat i Frederiksberg politis civilafdeling, har forklaret, at han straks
blev bqskæftiget med at hjælpe det svenske politi med at afhøre flygtninge på bor
gerskolen i Malmø. Opgaven bestod i at konstatere, hvorvidt det virkelig var politi
ske flygtninge eller muligvis æventyrere, i det hele taget at konstatere, hvor de stod,
de mennesker, der kom over. En æventyrer kom som regel i en lukket forlægning.
Nogle naziststikkere og lignende blev sat fast. Kommunister blev ikke skilt ud til
særbehandling. I begyndelsen så svenskerne lidt strengt på sabotørerne. De var
bange for at have dem gående løse derovre og sendte dem til et gods syd for Malmø,
der hed Snogeholm; det var en lukket forlægning, hvor de var ret isolerede. Mern dette
forhold blev senere ændret, 'Og så fik sabotørerne absolut ikke lagt nogen hindring i
vejen for deres færden i Sverige. Ændringen skete vistnok et stykke hen i 1944. So
cialminister Møller var nede på skolen, og der blev det diskuteret. Det var navnlig
Weiss, der havde med det at gøre; han optrådte som en slags leder for de danske
politifolk, til at begynde med i hvert fald; det var nærmest ham, der førte forhand
lingerne med henholdsvis landsfoged, politikommissær og hvad der ellers var af of
fentlige myndigheder derovre. Lindvang havde forbindelse med Alfred Andersen 'Og
Weiss, Bouet, som også var på skolen, 'Og Carl Peter Larsen (der nu hedder Sunov).
Weiss stod jo i direkte forbindelse med kredsene i Danmark, og de var meget for
bavsede herhjemme over, at sabotører, der kom til Sverige, skulle få den behand
ling, de fik før ændringen. Weiss var i lag med landsfogeden gang på gang, og det
endte med, at landsfogeden kom ned og kaldte dem sammen til et møde på borger
skolen og sagde, at sabotørerne skulle have samme rettigheder som enhver anden
flygtning, og de skulle absolut ikke i nogen forlægning, medmindre et eller andet
talte for det. Weiss var ikke tilfreds med den måde, hvorpå landsfogeden overholdt
det. Der gik endnu en periode efter den tid, hvor der ikke skete nogen forandring,
men sabotørerne stadig blev pillet ud til særbehandling.

Al/red Andersen har forklaret, at han kom en måneds tid efter sin ankomst
til Sverige ind i samarbejde med det svenske politi. Han kom ud til lejren Snoge
holm, og der bestod hans arbejde i at afhøre de flygtninge, der kom, om deres for
hold, navnlig sortere nazister, stikkere og lignende ud. Svenskerne val' meget glade
for at få danskere derover på det tidspunkt, fordi de ikke havde tilstrækkelig kend
skab til danske forhold, navnlig ikke til danske modstandsforhold. I begyndelsen gav
det sig selv, for da var det alt overvejende jøderne, der kom over, og det gav arbejde
både dag og nat. Lejren i Snogeholm blev oprettet med det for øje. Derefter gik det
over til almindelige kategorier af flygtninge. Sabotagen i Danmark var ikke populær
i Sverige. Det var et ukendt begreb i Sverige; man var bange for, at disse folk skulle
begynde at virke aktivt igen. Derfor tog man disse for danskerne derovre ufor-
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ståelig-e forholdsregler. De værste, d. v. s. dem man var mest bange for, sendte man
i fængsel i Kalmar, i henhold til en bestemmelse om, at man kunne internere udlæn
dinge, som var af en særlig farlig kategori, og der gik de faktisk, som om de var
fængslet. Andre, af en lidt lettere kategori måske, sendte man på skovarbejde på
steder, hvor det var ganske udelukket, at de kunne komme i forbindelse med nogen
som helst civilisation, oppe i Nordsverige. Det var faktisk først langt senere, at stem
ningen derovre skiftede. De danske politifolk var ærgerlige over, at det skulle gå på.
den måde. Kommunisterne gled nærmest sammen med de værste sabotører. Der kom
ikke mange kommunister i de forste måneder. Hen i november kom der en del til
Snogeholm, nærmest grupper, som var blevet revet op derhjemme. Weiss havde
officielt ikke nogen stilling inden for politiet i Sverige. Han virkede udenfor og var
med til sammen med en dansk-svensker Einar Hansen at sætte hele modtagelsen
af jøder og dermed af flygtninge i system, idet man overhovedet ikke fra svensk
side var forberedt på at tage de store masser, der kom. Men Weiss var i kraft af sin
stilling herhjemme og også i kraft af, at han var den ældste politimand, der var i
Sverige, en slags tillidsmand for de øvrige. Gang på gang havde han rettet bebrej
delser mod landsfoged Rosengren over behandling af sabotører, og det. var årsagen
til, at de danske politifolk senere hen ved afhøringen af dem, der kom, undlod at
forsyne svenskerne med de oplysninger, som de syntes de ikke kunne tåle at få. Lands
foged Rosengren holdt ikke rigtig, hvad han lovedede på det punkt. Han svingede
også en del med tiden. Når han havde været et stykke tid nede ved kysten, var det,
ligsom han forstod danske forhold lidt bedre; så kom han en tur til Stockholm, og
så blev det ændret lidt igen.

Efter Weiss' forklaring - modsat Lindvangs - blev også kommunisterne
udtaget af svenskerne til særbehandling. Alfred Andersens forklaring. om, at de
nærmest gled sammen med de værste sabotører, kunne Weiss fuldstændig tiltræde.

8unov, der var politibetjent i Lyngby og kom til Sverige den 3. oktober 1943,
har forklaret, at han straks efter sin ankomst efter en kort undersøgelse blev ansat
i Malmø hos svenskerne og fik arbejdsområde i modtagelsescentralen på borgersko
len. Hovedopgaven var at skille fårene fra bukkene; de gode folk skulle gå igennem,
og de folk, som havde haft eller stadig havde noget med tyskerne at gøre, skulle in
terneres. De første dage arbejdede de danske politifolk særdeles loyalt over for sven
skerne, for da troede de på dem, men så opdagede de, at svenskerne ikke holdt deres
~0fte om, at illegale folk skulle blive behandlet ordentligt. Når de danske politimænd
fik at vide, at en mand havde været sabotør, blev han sat i fængsel. Svenskerne und
skyldte det med, at det var af angst for, at de pågældende skulle lave sabotage i Sve
rige. Der kom en ingeniør fra Randers, akademisk uddannet, gennemkultiveret, en
ung mand på 35-36 år; det var vrøvl at antage, at han ville lave sabotage i Sverige.
Han kom over og fortalte ganske bramfrit, at han havde været leder af jernbanesa
hotagen i Jylland, og han havde kontakt med engelske faldskærmsfolk, hvorefter
ban røg i Kalmar fængsel. Da de danske politimænd opdagede det, snød de sven
skerne; Sunov hjalp de afhørte, som han vidste var gode nok, til at besvare de
spørgsmål, der blev stillet af de svenske politimænd på rette måde, således at de
nægtede at kende til sabotage eller faldskærmsfolk, men sagde jo til at have haft med
illegale blade at gøre. Til sidst blev han opdaget og afskediget, hvorefter han straks
fik ansættelse i det kgl. danske gesandtskab. Det var i januar-februar 1944. Weiss
gik til landsfogeden og forsøgte at få en ordning i stand, og landsfogeden lovede, at
der nu ikke ville ske sabotører noget, men han kunne ikke garantere, at han kunne
lade kommunisterne gå fri. Alle de danske politimænd var kaldt ud til møde hos
landsfogeden. Perslow fra socialstyrelsen i Stockholm kom ned og blev også ind
draget i det spørgsmål om behandlingen af flygtninge, og der var igen forhandling
med Rosengren. Ved en senere lejlighed kom Weiss sammen med Hosengren ned
på borgerskolen, hvor Sunov sad og afhørte, og da havde de nær fået et lille chok
allesammen, for da sagde Rosengren til Weiss, at nu kom der til Sverige efter aftale
med danske myndigheder to danske politifolk til Sverige; de var »specialutblldade
til at tage sig af kommunister og sabotører. Ved den lejlighed, da landsfogeden tog
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med ned til borgerskolen og påhørte, at Weiss gav den instruktion, som man var ble
vet enig om, til de danske politimænd, var alle CIe danske politifolk til stede; Weiss
måtte give en oversigt over forhandlingerne og de retningslinier, de havde at holde
sig til i fremtiden, og det gik ud på, at man ville give sabotørerne en ordentlig behand
ling, men derimod kunne man intet love for kommunisternes vedkommende. Ejter
denne overenskomst kom Hjorslev og Eilersen, og de fik en meget dårlig behandling,
kom til Snogeholm på et eller andet tidspunkt og muligvis til Kalmar; i hvert tilfælde
blev de interneret. Så følte de danske politimænd sig narret. Det var faktisk Hjorslev
og Eilersen der slog hovedet på sømmet. Så var det altså, at der skulle komme to
»specialutblldadee folk. Landsfoged Rosengren havde, efter hvad Weiss havde for
talt Sunov, tidligere slået på, at man muligvis burde have bedre kvalificeret arbejds
kraft over, men Weiss havde hævdet, at de folk, der arbejdede ved modtagelses
centralen, var folk, som havde været med i illegalt arbejde, folk, som man kunne
stole på, og folk, som kendte de illegale grupper derhjemme; og de var som sådanne
anerkendt af grupperne, så han kunne ikke indse nødvendigheden af, at der skulle
andre over, og derved blev det. Udtalelsen fra Rosengren om de -specialuthildade
polisfolkc faldt i borgerskolen, umiddelbart forinden Hugo Andersen og Dyrsted
kom til Sverige i dagene før julemåneden.

Bouet, der var tekniker i færdselspolitiet og rejste til Sverige den 16. oktober
1943, hvorefter han straks blev ansat i det svenske politi, har forklaret, at han var
i Malmø, da Hugo Andersen og Dyrsted kom. De danske politifolk i Sverige havde
spurgt landsfogeden, om ikke det var muligt, de kunne få en eller to folk af den rig
tige slags over til sig, om man ville anmode dem om at have P. E. (politiefterretnin
ger) med; det savnede de meget stærkt. Og så pludselig stod de der. Landsfogeden
kom ned til Bouet en dag på modtagercentralen og spurgte, om de kunne klare det.
Det var på det tidspunkt næsten umuligt at klare det, fordi det væltede ind med
flygtninge. Landsfogeden havde i forvejen talt med Weiss, og Bouet godkendte fuldt
ud, at de måtte have flere folk til hjælp, og navnlig folk, som i direkte forstand var
inde i modstandskampen derhjemme. Om tanken om at få et par danske politifolk,
som havde kvalifikationerne, over til assistance var opstået hos dem, der havde med
sagen at gøre, således at de havde indgivet Rosengren tanken, eller Rosengren selv
havde fået den ide, kunne Bouet ikke sige. Tanken opstod vist af arbejdet. De kunne
ikke klare det. Hosengren kom ned på borgerskolen en dag, og det var vist første
gang, der var tale om det, men Bouet boede sammen med Weiss, så deres samtaler
indbyrdes havde han ikke sådan indprentet, at han kunne sige bestemt, om Weiss
og han først havde talt om det, eller om landsfogeden selv kom med det først. Når
de sagde, at de gerne ville have folk af den rigtige slags, var de jo ikke altid sikre
på, om landsfogeden forstod eller ville forstå, hvad de mente. Landsfogeden sam
menkaldte en dag både svensk og dansk politi på borgerskolen - han stillede i fuld
galla med sabel og sagde, at nu ville Bouet blive arresteret, hvis han engang til und
lod at give det svenske politi oplysninger om frihedskæmpere. Bouet erklærede, at
så længe svensk politi arresterede folk, som de som danske politimænd mente havde
gjort ,et virkeligt godt arbejde hjemme, ville de nægte at lade disse oplysninger gå
videre. Landsfogeden spurgte ham så, om han havde et forslag, og Bouet foreslog så
oprettelse af et kartotek, SQm tre svenske politifolk havde hånds- og halsret over
sammen med de danske, og det kartotek blev sat ind i et stort pengeskab, som de i
den anledning fik indrettet. Samtlige meddelelser, som skulle hjem, blev først bogført
i kartoteket, så svenskerne kunne se, at der ikke var spor spionage i det : som lands
fogeden mente der var, og når de først havde ført det ind i kartoteket, havde de
lov til at sende det hjem.

Alt dette var dengang ikke politiledelsen i København bekendt. Departements
chef Eivind Larsen har forklaret, at han ikke kendte til de kontroverser, landsfoged
Rosengren måtte have haft med de danske politifolk i Sverige. Politiinspektør
Krenchel har forklaret, at han ikke anede, at der var forskellige meninger der ovre
mellem svensk og dansk politi; alle de intriger, han senere havde hørt om derovre
fra, kendte han ikke. Glud har forklaret, at han var ganske uvidende om, at man i
216
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Sverige ved afhøringer søgte at bringe på det rene, om flygtningene var sabotører
eller kommunister, og at disse kategorier blev behandlet på særlig streng måde. Ro
sengren sagd-e intet derom.

Odmar havde først efter kapitulationen hørt om uoverensstemmelserne i
Sverige mellem dansk og svensk politi. Hvordan arbejdet formede sig for de danske
politifolk, der var i Sverige inden Sverigesrejsen, kendte han ikke noget til. Det eneste
skriftlige, han hørte fra Weiss, var brevet af 27. november 194322) .

Kriminalassistent H. G. Andersen har forklaret, at da han kom hjem fra sin
rejse (efter Sverigesrejsen) , fortalte han Krenchel og Glud, hvordan det lå derovre, og
at Weiss efter hans opfattelse var i god tro. Weiss havde fortalt ham, at han af en eller
anden, der stod i modsætning til Rosengren, vistnok Persl:ow, havde fået oplyst, at
der gjorde sig to forskellige strørn:ruinger gældende i Sverige, hvoraf Rosengren re
præsenterede den ene, og dette var et udslag af Rosengrens indstilling i samarbejde
med det danske politi i København.

Departementschef Eivind Larsen har forklaret, at Rosengren efter hans erfa
ring var en svensk embedsmand, som havde sine instruktioner, som han måtte følge
af hensyn til Sverige og svenske interesser, men i det omfang, det var ham muligt,
prøvede at tilpasse dem for at imødekomme danske ønsker og hjælpe danske interes
ser. De svenske embedsmænd i Sydsverige havde an. meget vanskelig stilling, idet der
blev stilleJt store krav og forventninger til dem fra dansk side. At Rosengren skulle
have virket noget tyskorienteret eller interesseret, havde Eivind Larsen aldrig nogen
sinde lagt mærke til eller hørt om af andre.

5. Selve Sverigesrejsen.

Om selve Sueriqesrejsen. som han på den således givne baggrund så den, har
Weiss forklaret følgende:

Lørdag eftermiddag, då Weiss kom ned på modtagercentralen på borgerskolen
i Malmø, sagde landsfogeden til ham, at nu var der kommet to,mand over som flygt
ninge, der var specielt uddannede til at finde kommunister og sabotører. Så sagde
Weiss : »Hvordan er de kommet?c »Jo«, sagde landsfogeden, »for en uges tid siden
rejste departementschef Eivind Larsen fra Stockholm og herned gennem Malmø. Da
talte jeg med ham. Så rejste jeg med færgen til København, og der tilkaldte Eivind
Larsen Glud og Odmar, og jeg havde en samtale med dem, og de lovede så at sende to
mand over, som var specialuddannede til at finde disse folk frem. De er, som sagt,
kommet i dag. »Nå«, sagde Weiss: så til Rosengren, »skal de så være her foruden de
øvrige«. Det var han jo interesseret i, fordi det var ham, der skulle skaffe penge til
betaling af dem - der var endnu ikke nogen ordning med betaling fra offentlige
myndigheder. Så sagde landsfogeden: -Nei, så sender vi to af dem på modtagereen
tralen til Snogeholms. »Som hvad«, spurgte Weiss. -Som flygtninge«, svarede lands
fogeden. Så sagde Weiss: »Det kan man ikke; man kan ikke' sende dem derned som
flygtninge, når de har arbejdet godt her, til fordel for to, der kommer fra Køben
havn. Hvad så, hvis der pludselig kommer en ny strøm, og vi på ny skal bruge flere
folk her? Er d'et så Deres mening at hente dem fra Snogeholm hertil? c Ja, det
var det. Så sagde Weiss: »Det kan De ikke, De kan ikke først lade dem gå på Snoge
holm mellem hel- og halvnazister og så på ny anvende dem som politifolk; det må
jeg protestere imod«. Så spurgte ham. Rosengren: »Hvem er de folk, der er kommet
herover?c Landsfogeden svarede, at det var Hugo Andersen og Dyrsted. »Ja så«,
sagde Weiss til ham, »så tror jeg ikke, jeg personlig skal have mere med dette fore
tagende her at gøre, men nu vil jeg tale med mine kolleger» . Han sagde også til ham,
at han ville gøre ham opmærksom på, at Hugo Andersen havde været anført i de il
legale blade som en dårlig politimand, der fangede de frie danske, og at Lindvang, der
forrettede tjeneste på borgerskolen, som følge af Hugo Andersens arbejde var idømt et
års fængsel, og det var på grund af dette års fængsel at han var flygtet. Dengang
mente Lindvang, at han havde noget at bebrejde Hugo Andersen.

22) A. nr. 4tH, side 1637.
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Som af Weiss forklaret i den parlamentariske kommission'") nævnte han også
om eftermiddagen overfor landsfogeden, at Hugo Andersen havde forsøgt at angive
ham som medlem af organisationen frie danske og at Hugo Andersen havde modtaget
et sølvcigaretetui med taknemmelig inskription fra gestape for sit gode samarbejde
med dette korps. Landsfogeden afviste, hvad Weiss sagde, og så blev der iøvrigt ikke
nogen diskussion mere med ham, og Weiss gik hjem og kaldte de øvrige danske poli
tifolk sammen i sit hjem.

I mødet deltog Bouet, Sunov og Lindvang; Alfred Andersen var på Snogeholm.
Weiss forelagde, hvad der var sket, og Sunov bekræftede overfor de andre, at lands
fogeden havde sagt, at to mand skulle sendes tilbage til Snogeholm, og at han agtede,
hvis det var påkrævet, at trække dem op på borgerskolen igen. Bouet og Sunov
kendte kun Hugo Andersens navn fra den illegale presse og den engelske radio, hvor
imod Lindvang brokkede sig gevaldigt over den behandling, han havde fået af Kay og
Hugo Andersen, da han blev anholdt, og sagde, at han ville ikke arbejde sammen
med Hugo Andersen. Lindvang sagde dengang, at Hugo- Andersen og Kay Andersen
nærmest under påskud af, at de ville tale med ham, havde fået ham op på gården
og derefter uden varsel fået ham transporteret ud til tyskerne, hvad han ikke havde
tænkt sig.

På mødet talte de også om, at den stilling, Hugo Andersen specielt havde fået
over for de danskere, der arbejdede illegalt, på grund af den måde han var omtalt
på, ville virke hindrende for dansk politis arbejde i Sverige; en hvilken som helst
modstandsmand, der kom til Sverige og hørte, at det var Hugo Andersen, der skulle
afhøre ham, ville afgjort være i opposition med det samme. Alene af den grund
kunne man ikke arbejde sammen med ham, for derigennem ville de øvriges arbejde
blive generet over for modstandsbevægelsen. De andre var noget ivrige, men Weiss
sagde til dem, at efter hans opfattelse kunne de kun meddele kommissarie Ruener
heim, at de ikke kunne arbejde som politifolk i Sverige under de tidligere forudsæt
ninger, hvis Hugo Andersen skulle arbejde med. Med de andres samtykke meddelte
Wetss telefonisk Ruenerheim dette og bad ham lade meddelelsen gå videre fil lands
foged Rosengren.

I samtalen med landsfogdem havde denne fremhævet, at disse folk var speci
elt uddannede til at skille kommunister og sabotører ud, og længere hen i samtalen
sagde han noget om, at de jo var specielt uddannede og bedre egnede end dem, de
havde i .Sveri~e. Efter Weiss' mening kunne man ikke, fordi de var kriminalbetjente,
sige, at de var bedre uddannede til det job end ordensbetjente, for i Sverige gjaldt
det om, at de folk, man anvendte, havde kendskab til de illegale personer, der fandtes
herhjemme, og det havde Hugo Andersen og Kay Anderseru ikke, de havde ikke
været sammen med de øvrige illegale, vidste ikke, hvem der havde lavet sabotage,
vidste ikke, hvilke folk der hørte sammen i grupper, og kunne ikke vide det, fordi
deres stilling overfor modstandsbevægelsen var sådan, at enhver ting, der kunne
skjules for dem, ville blive skjult. De havde i virkeligheden ikke de kvalifikationer,
som Rosengren havde regnet med. Ingen af dem havde tidligere været beskæftiget
specielt med kommunisteftersøgning og derved fået personligt kendskab til kommu
nisterne; men de var heller ikke egnede til at opfylde det krav, som Weiss mente
man måtte stille til en mand, når han var i Sverige. De danske politimænd i Sverige
havde stilfærdigt sørget for, at der ikke kom til at stå noget i rapporterne om illegal
virksomhed. Men kom der så i den situation folk med en anden indstilling netop med
den specielle opgave at få at vide, hvem der drev de illegale ruter fra dansk side, så
ville de have fået det serveret gratis, for folk fortalte det omgående', og så kunne
meddelelserne gå direkte gennem dem til en mand, som var interesseret i at stoppe
de illegale ruter.

Søndag formiddag kom brevet fra Madsen og Dinesen, og umiddelbart efter
ringede Ruenerheim og meddelte, at landsfoged Rosengren ville tale med Weiss
på sit kontor kl. 12.

23) Stenogr, ref. spalte 425.
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Weiss kom så op til landsfogeden, som han først talte med alene. Weiss
sagde straks, at udover de ting, han havde nævnt den første dag, var der nu kommet
et brev fra København, og Weiss læste noget af dette brevs indhold op for ham,
nemlig det, der vedrørte Hermannsen på Dagmarhus,. og sagde til ham, om han
kunne anvende folk, der var sendt over til Sverige med Tyskernes velsignelse, (l
brevet stod der -rned Tyskernes, d. v. s. Hermannsens velsignelse c , og Odsnar har
forklaret, at Weiss kendte Odmars forhold til Hermannsen og vidste, at Odmar havde
et sagligt samarbejde med ham uden den tyske ledelses vidende. Odmar anså det
for givet, at Weiss vidste, at hvis Odmar fik en politimand til Sverige uden pas eller
visum, var det gennem Hermannsen).

Landsfogden blev meget betænkelig ved at høre, at de var sendt til Sverige
med Tyskernes velsignelse. Så spurgte han igen Weiss ud om, hvad han havde at
indvende mod Hugo Andersens anvendelse på Borgerskolen, og Weiss fremhævede
præcis det samme, som han havde talt om hele tiden. Rosengren spurgte ham, hvad
han kunne sige mod Dyrsted, og dertil svarede han, at mod Dyrsted kunne han i og
for sig intet sige, udover, at hvis han havde fået en speciel ordre fra ledelsen, således
som man kunne tænke sig efter dette brev, ville han følge denne ordre i tykt og tyndt,
selvom det gik ud over modstandsbevægelsen. Weiss holdt sig meget for øje ikke at
sige noget som helst mod Dyrsteds nationale in.dstilling, han sagde kun, alt han ville
være en ordre fra ledelsen strengt følgagtig. Brevets bemærkninger: »Dyrsted er
snarere værre, det er et par idioter, misliebige personer,« læste han ikke op for
Rosengreen.

Rosengren sagde, æt det havde forbavset ham meget, alt Odmar havde så
nært et samarbejde med tyskerne, og at han ville bære sig ad på den facon, som
fremgik af brevet, og han var lige ved at sige, at man måtte jo næsten betegne ham
som stikker. Han anvendte en svensk form, som ikke direkte sagde det, men det var
meningen. Kommissarie Richard Hansen var under slutningen af samtalen kommet
til stede. Landsfogeden refererede den første del af sin samtale med Weiss for ham
og spurgte, hvad han mente, og dertil sagde Richard Hansen, at Hugo Andersen
havde han aldrig nogensinde haft fidus til, og havde det stået til ham, skulle han
aldrig anvendes i Sverige. (Når der i det stenografiske referat fra den parlamenta
riske kommission stod, at Richard Hansen sagde, at han aldrig havde' haft fidus til
Odmar, var det en fejl. Richard Hansen sagde Hugo Andersen, men nævnte forøvrigt
Odmar i samme forbindelse. Han tog Hugo Andersen først, det var ham, der var tale
om.) Da Richard Hansen havde fremsat sine udtalelser, sagde landsfogeden, at så
kunne Richard Hansen sige til dem, at de kunne ikke anvendes i Malmø ved politiet,
men de kunne få valget mellem at komme til en skovforlægning eller rejse tilbage til
København. Dermed var diskussionen afsluttet, og Richard Hansen og Weiss fulgtes
ad fra landsfogeden. Senere på eftermiddagen sad Weiss inde på Richard Hansens
kontor og hørte, at.han i nabokontoret meddelte Hugo Andersen og Dyrsted landsfo
gedens beslutning, hvortil Hugo Andersen svarede, at den behandling ville de ikke
finde sig i, de var sendt over af ledelsen, og de ville klage til deres ledelse, og lands
fogeden skulle få noget andet at vide, når de først var kommet hjem. Weiss mødte
Hugo Andersen 'Og Dyrsted på gaden søndag eftermiddag. Hugo Andersen ville
komme hen og trykke ham i hånden, og det ville Weiss ikke. Han syntes ikke, der var
meget at tale med dem om. På polisverket havde Weiss ikke set dem, og han mente,
at de heller ikke havde set ham, da døren var lukket ind til det værelse, hvor han sad.
Det var mørkt udenfor, der var tændt elektrisk lys på kontoret. At Weiss i halvmør
ket havde passeret dem uden at bemærke dem, var ikke utænkeligt.

l den omstændighed, at Hugo Andersen og Dyrsted kunne vende tilbage til
Danmark, og at tyskerne ikke blandede sig i det, skønt de blev skreget ud i den ille
gale presse, så Weiss et bevis for, at rejsen havde fundet sted med tysk forståelse.

Også de fornævnte danske politimænd, Lindvang, Alfred Andersen, Sunavag
Bouet har givet forklaring om, hvad de så og hørte på selve Sverigesrejsen.

Lindvang har forklaret, at de på borgerskolen ikke havde nogen direkte for
bindelse med kredsene herhjemme; den eneste, der faktisk havde kontakt, var Weiss.
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Der var rygter fremme om, at de skulle komme over, 'Og Weiss kaldte alle de danske
[politifolk sammen til et møde og sagde: »Hvis det sker, skal de altså trevle den ille
gale bevægelse 'Op herovre, det vil vi ikke finde os i; vil I være med? så nedlægger vi
arbejdet allesammene . Det skete først, da de kom, det var ikke en beslutning, der lå
forud. Inden Hugo Andersen og Dyrsted faktisk dukkede op, vidste Lindvang ikke no
get om, at de skulle komme. Lindvang personlig havde ikke noget imod Dyrsted og
iHugo Andersen; han kendte dem for så vidt ikke. De holdt sig kun til, hvad Weiss
fortalte dem. Det gik de ud fra måtte være rigtigt, og derfor stod de selvfølgelig
sammen om, at de ikke ville arbejde sammen med de to, hvis de skulle ansættes. Weiss
sagde, at de kom over med tyskernes velsignelse, og de skulle altså faktisk på en
mildt> arbejde sammen med tyskerne. Det, at de kom officielt over med færgen med
tyskernes velsignelse, så heller ikke så godt ud. Weiss mente jo, at de var sendt over
for at skade den illegale bevægelse, som jo for manges vedkommende fortsatte i Sve
rige. Lindvang havde iøvrigt ikke noget indtryk af, at man skadede ·den illegale be
~ægelse fra politiets øverste embedsmænd hjemme og havde ikke hørt noget eksem
pel på det.

Alfred Andersen sad dengang på Snogeholm, 60 km fra Malmø, og det eneste
han kendte til Sverigesrejsen, var, at politikommissarie Richard Hansen i telefonen
spurgte, hvad han kendte til overbetjent Hugo Andersen og overbetjent Dyrsted.
lAlfred Andersen sagde, at han havde hørt hjemme, at Hugo Andersen havde modta
get et cigaretetui af tyskerne, og at adskillige kolleger derhjemme mente, at der havde
været lagt lidt for stor aggressivitet i hans arbejde for at finde ud af -De frie Dan
ske«; Dyrsted havde han ikke noget særligt kendskab til, udover at han var som folk
er flest, en mand, der gerne ville frem. Så sluttede Richard Hansen samtalen af med
at sige: »Ja, men det passer jo godt, så er det jo godt, at jeg har sendt dem tilhages.
Afgørelsen var altså allerede truffet. Det var det første, Alfred Andersen hørte om
Sverigesrejsen. Så kom han ind til Malmø 'Og skulle blive der nogle dage, og i hotel
Adians vestibule traf han Hugo Andersen og Dyrsted.. Han var jo klar over, at de
skulle tilbage, men slet ikke over, hvorfor de var kommet, og blev meget forbavset
over, at de ikke ville hilse på ham. Han gik op på sit værelse, og han vekslede ikke
et ord med nogen af dem. En dags tid efter fik han at vide af de andre, hvorledes tin
gene lå. Bagefter havde han så undret sig over, at de kunne rejse tilbage.

Sunov har forklaret, at da de den 27. november havde hørt, at der skulle
komme to »specialutbildadee, blev de forfærdede 'Og havde møde samme aften hos
Weiss, Under mødet ringede Weiss til Ruenerheim og sagde efter fælles overenskomst
med de andre politimænd, at hvis de pågældende gik i arbejde som »specialutbildade
folk, som skulle søge efter kommunister og sabotører, ville de nedlægge arbejdet med
det samme, og de ville i alt fald ikke arbejde sammen med dem; Weiss bad Ruener
heim ringe tillandsfogeden og meddele ham det, og det skete 'Også. Der havde også
været tale om, at der ville blive for mange, og landsfogeden havde sagt, at så kunne de
sende to mand til Snogeholm. H vis man kom ned til Snogeholm at arbejde, var det
en frivillig indespærring, for man var under censur, når man var dernede. Det var
altså en forringelse af stillingen at blive forflyttet fra Malmø til Snogeholm. Ved
sammenkomsten på Borgerskolen fik de at vide, hvem de to politimænd var. Det var
jo det, der var så oprørende: Hugo Andersen og Dyrsted. Det var som at sætte en
rød klud foran en tyr, når man nævnede navnene Kay og Hugo Andersen herhjemme
under krigen, i alt fald i frihedsbevægelsen. Hvor meget de havde gjort, vidste Sunov
ikke, men i alt fald syntes de, at det ikke var noget godt at sende Hugo Andersen
til Sverige for at arbejde med alt det. Dyrsted kendte han intet til. Han overværede
Weiss' samtale med Rosengren om, hvad der var i vejen med Hugo Andersen. Det
skete ved den samme lejlighed på Borgerskolen, for da fik Weiss første gang rul; vide,
at det var Hugo Andersen og Dyrsted, hvorefter han med det samme sagde: »Ja, men
det kan man ikke, det er forbryderisk, for Hugo Andersen har været med til at
klare hele »F'rie Danske- op, været med til anholde dem. c Den beslutning, der blev
truffet ved mødet hos Weiss og meddelt Ruenerheim, gik ud på, at de ikke ville ar
bejde mere, hvis de to skulle arbejde, for de ville anse det for, at deres fingre blev
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snavsede, 'og de turde ikke over for frihedsbevægelsen arbejde sammen med dem.
Hugo Andersen havde været nævnt i engelsk radio på det tidspunkt, det havde Su
nov selv hørt, og det kunne ikke være nogen danske politimænd ubekendt. Så ræ
sonnerede de: Hvis en mand som Dyrsted vil tage til Sverige med Hugo Andersen,
kan han ikke være god nok. Brevet fra Madsen og Dinesen fik Weiss først senere,
enten om aftenen eller næste dags morgen. Det var sikkert, fOT på mødet talte de alle
sammen om, at de måtte underrette dem derhjemme for muligvis at hindre hjemme
fra, at Hugo Andersen 'Og Dyrsted kom over. Det havde der ikke været grund til,
hvis man af Madsen og Dinesens brev havde vidst, at de vidste besked.

Bouet har særlig fremhævet, at Hugo Andersen og Dyrsted trods den måde,
de var kommet på, tog hjem officielt med færgen. Det var ikke en risiko, man løb
uden at have forbindelser.

Af Weiss' forklaring til den parlamentariske kommission og den foran refe
rerede forklaring til kommissionsdomstolen fremgår, at han som bevæggrund for sin
handlemåde i forbindelse med Sverigesrejsen også har fremhævet Hugo og Kay An
der.sens optræden overfor ham'"), og at han overfor landsfogeden refererede denne
'optræden som ~t forsøg på at angive Weiss som meddelagtig i organisationen De frie
Danske og iøvrigt særlig fremhævede, at Hugo Andersen havde været med til at
sørge for, at politibetjent Lindvang fik Bit års fængsel for meddelagtighed i den nævnte
organisation, samt at Hugo Andersen havde modtaget et sølvcigaretetui fra gestapo
med inskription med tak for godt samarbejde.

6. Cigaretetuierne.

Weiss har om sit kendskab til sammenhængen med det omtalte sølvcigaret
etui forklaret, at han en dag på politigården hørte, at der havde været en middag,
vist på Langelinie, 'Og der havde en del af folkene fra statsadvokatens afdeling mod
taget et sølvcigaretetui med inskription fra gestapo, og det kunne jo ikke være for
dårligt samarbejde, det var for godt. Blandt disse kolleger var Hugo Andersen og
tre andre. Man syntes, det var meget forkasteligt, at de havde fået noget sådant, og
det var selvfølgelig almindeligt samtaleemne på politigården. Weiss havde aldrig selv
set etuiet.

Ifølge politikommissær Odmars forklaring forholdt det sig således med de om
talte cigaretetuier: Engang i efteråret 1941 kom nogle tyske politimænd herop fra
Hamborg under ledelse af kriminalinspektør Knuth, der skulle foretage forskellige
undersøgelser i en sag, de havde nede i Hamborg, og som var forgrenet til Køben
havn. De anmodede om at få dansk politiassistance til disse undersøgelser. Odmar
forelagde det for departementschef Eivind Larsen og statsadvokat Kjalke, der sank
tionerede, at afdeling A. S. gav assistance med 2 kriminalpolitimænd. Det blev kri
minælbetjent Fr. Christensen og Børge Larsen. Tyskerne blev færdige heroppe og
rejste hjem igen, men i vinteren 1942 kom kriminalinspektør Knuth tilbage enten
i en udløber af den samme sag eller i en ny sag, og begærede assistance; Odmar fore
lagde det på sædvanlig måde, det blev sanktioneret, og der blev sat to, andre politi
mænd til det, Nørreheden og Hugo Andersen. Odmar ville ikke have, at nogen af
de unge mænd i afdelingen blev for kendt med tyskerne. Tyskerne spurgte, om de ikke
kunne få de to, som de kendte fra tidligere, men det afslog Odmar - de var op
taget i en anden sag.

Så klagede kriminaJlinspektør Knuth til Dr. Fest, som klagede til justitsmini
steriet. Odmar fastholdt sit standpunkt, og Odmar og Hermannsen blev enige om
at prøve at få dr. Fest væk; ham kunne ingen af dem lide. Odmar sagde, at han
var morderlig gal over, at to mænd, som det danske politi havde ydet udmærket as
sistance tidligere, klagede over ham til ministeriet, og Hermannsen bragte det vi-

24) Stenogr. ret spalte 421.



1727

dere til Kanstein, der derved blev gjort bekendt med, at dr. Fest havde klaget til
justitsministeriet udenom ham. Fest fik en omgang af Kanstein, mem det spøgede vi
dere i tyskernes hjerner. Hermannsen fortalte Odmar, at nu skulle den strid bilægges;
tyskerne havde bestemt at holde en frokost ude i Strandmøllekroen, og der ville hver
af de danske deltagere få overrakt et cigaretetui. Odmar var efter drøftelse med Her
mannsen indstillet på at nægte at komme til den frokost; han satte departementsche
fen ind i sagen, men departementschefen sagde, at det blev han nødt til at tage imod,
der var ikke andet at gøre. Så kom indbydelsen en formiddag. Der var indbydelse til
Nørreheden. Hugo Andersen, Fr. Christensen, Børge Larsen og Odmar, og så skulle
der være dr. Fest og nogle stykker til. Odmar meddelte tyskerne, at han desværre
var forhindret. Han lod de andre indbudte underrette og sagde til Nørreheden, at
de kunne betragte det som en ordre. Efter frokosten kom Nørreheden og Hugo An
dersen og sagde til Odmar: »Vi har fået et cigaretetui, det vil vi ikke have«. De afleve
rede dem til Odmar, som senere havde fået cigaretetuierne også af de to andre.

Hermannsen fortalte, at de havde holdt rådslagning på Dagmarhus om, hvor
dan de skulle bære sig ad med at formilde Odmar, som altså stadigvæk var gal i ho
vedet. Det endte med, at der kom en kriminalrat Bockelmann herop med en hale af
folk og præsenterede sig og de andre, hvorefter han smed de andre ud og holdt en
vældig tale for Odmar om det mternationale politi og om misforståelser, der ikke
måtte være, og gav Odmar en undskyldning for kriminalinspektør Knuths opførsel
heroppe og overrakte ham et endnu større cigaretetui, end de andre havde fået. Det
havde siden ligget i hans skuffe sammen med etuierne. Odmar havde ikke - som af
Weiss forklaret - sagt til Ruenerheim, at Weiss' påstand om, at Hugo Andersen
havde fået et sådant sølvcigaretetui af tyskerne, var løgn, og at han iøvrigt aldrig
nogensinde havde været hængt ud i de illegale blade. Han havde sagt til Ruener
heim, at Kay Andersen ikke havde fået et etui, og ham havde aldrig lagt skjul på,
at Hugo Andersen havde været hængt ud i de illegale blade. Han havde fortalt Rue
nerheim historien om Hamborg-politiet, og Ruenerheim havde også set hans eget
cigaretetui. Ruenerheim havde haft det i hånden og beundret det. Den mulighed be
står, at Ruenerheim kan: have forvekslet Kay Andersen og Hugo Andersen. Den
dag, Ruenerheim var i København, talte han og Odmar meget hurtigt, fordi der val'
meget at tale om, inden han skulle hjem.

Hugo Andersen har forklaret, at der en formiddag, medens han havde fri,
blev telefoneret til ham på bopælen fra statsadvokatens afdeling om at møde med
det samme. Da han indfandt sig, fik han af politikommissær Odmar pålæg om sam
men med tre kolleger at køre med nogle tyskere i disses motorvogne. - De kørte dem
derpå til Strandmøllekroen, hvor de skulle spise. - Under spisningen var der en tysk
embedsmand - vist en Regierungsrat, som Hugo Andersen ikke kendte, som rejste
sig, og idet han udtalte et eller andet, overgav han hver af de fire danske politimænd
et sølvcigaretetui. - Da Hugo Andersen fandt det uklogt på stedet at reagere, tog
ban etuiet, som han straks efter afleverede til politikommissær Odmar, der havde
sendt ham af sted. - Han sagde til Odmar, at han hverken ville eje eil.ler have det
etui, og havde ikke set det siden. Hermannsen og dr. Fest var med. Hvad regierungs
raten sagde, kunne Hugo Andersen ikke- huske, men der stod jo i disse cigaret
etuier: Fur gute Zusammenarbeit eller lignende, så han havde vel i de få ord, han
sagde, været inde på det emne.

Kriminalrat Hermannsen har forklaret, at han havde været med til en frokost
på Strandmøllekroen, hvor der blev 'over rakt 4 danske kriminalbetjente cigaret
etuier. Anledningen til overrækkelsen kunne han ikke rigtig huske, men han huskede,
at Odmar også skulle være kommet, men sagde nej. Det var en Regierungsrat, der
overrakte etuierne. Det var ikke Fest. Denne var en stor modstander af Odmar. Han
og Odmar var gensidigt misfornøjet med hinanden. Odmar var til det sidste gal på
Fest. Den eneste han kunne komme nogenlunde ud af det med var Kanstein. Der var
f. eks. en kriminalkommissær Span i Aksel Larsen-affæren; det var frygteligt som
Odmar behandlede den Berlinerkommissær. Odmar skældte ham ud. Det var »einma
lige. Hermannsen havde så mange gange bedt Odmar om at være fornuftig; han kom
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lidt videre med lidt venlige 'ord; men Odmar slog i bordet. Den eneste, han klarede
sig med, var Kanstein. Han var en fornuftig og rolig mand, fagmand og ikke nogen
tosset nazi. Nærmere enkeltheder om frokosten på Strandmøllekroen kunne Her
mannsen ikke huske.

7. »De frie Danske«,

a. Om sagen mod »De frie Danske« kan henvises til fremstillingen i justitsmini
steriets redegørelse for statsadvokaten for særlige anliggenders virksomhed i tiden
fra august 1942 til 29. august 194325

) .

For domstolen er der givet mere indgående forklaringer om denne sag og
Hugo Andersens rolle i den.

Odmar har forklaret, at han den 4. september 1942 sad på politigården om
aftenen. Departementschef Eivind Larsen, statsadvokat Hoff og Odmar havde tid
ligere på eftermiddagen været kaldt ned i Abwehrstelle til en forhandling, der drej
ede sig om pågribelsen af en faldskærmsudspringer. Det var den ulykkelige begiven
hed, der medførte, at Odmars meget nære ven og kammerat Østergård-Nielsen blev
skudt'"). Odmar havde fået ordre til, at der skulle iværksættes en aktion, i hvilken
anledning han havde kaldt forskellige folk til politigården. Ved S-tiden om aftenen
blev der ringet fra Dagmarhus til politigården, om Odmar ville skaffe fat i stats
advokat Hoff, han skulle komme øjeblikkelig. Odmar gjorde sit bedste, men kunne
ikke få fat i statsadvokaten og heller ikke i departementschefen. Så fik han besked
fra Dagmarhus om selv at komme. Der sad Kanstein, Wåsche, Drescher, Hermann
sen og vistnok Major Carl Andersen. De gav ham en sludder for en sladder, der var
en sag, og politiet skulle stille med 4 vogne og 8 mand kl. 5 næste morgen. Det
drejede sig om en hemmelig krigsretssag, det var en alvorlig sag rettet imod den
tyske værnemagt. - Odmar ville have noget at vide om, hvad det drejede sig om.
Det kunne de desværre ikke sige. - Så kunne Odmar ikke sige, om den ordre ville
blive udført eller ikke, men han skulle forelægge det for sine overordnede. Det blev
pålagt ham at lægge dem mest muligt på sinde, at det var en så alvorlig sag.

Han gik op på politigården, skreven rapport om det og fortsatte sit arbejde
med planlæggelsen af den omtalte aktion næste morgen, fik så fat i både statsadvo
katen og departementschefen og sagde, at de måtte komme 'Op på gården, der var
noget galt. De kom begge to, Odmar forelagde dem rapporten; de sanktionerede den
og sagde, at det måtte finde sted. Odmar fik altså denne ordre og beordrede S mand
til at træffe 4 eller S tyskere den næste morgen kl. 5. De anholdt så de første af De
frie Danske. Det danske politi anede ikke dengang noget om »Da frie Danske«, man
troede, det var en spionsag eller lignende. Sagen blev behandlet af major Drescher,
dr. Wåsche og en tysk kriminalassistent, der hed Erichsen.

Fraset, at Hermannsen havde siddet på politigård-en og afhørt de tyske emi
granter, så var dette første gang, der var en slags blandet dansk-tysk afhøring. Det
var dr. Wåsche, der havde stikker-oplysningerne. Det var ikke sådan, at der var
stillet dansk politi til rådighed for dr. Wåsche, men der blev den underlige sammen
blanding, at der var tyskere til stede, når danskerne afhørte på politigård-en. De
anholdte sad dels i politigårdens fængsel, dels i vestre fængsels tyske afdeling.
Resultatet til syvende og sidst blev, at det danske politi fik dem allesammen.og fik
dem dømt ved dansk ret. Men det var vel nok denne mærkelige blandede afhøring,
som man altså ikke kunne komme udenom, der kom til at kaste et odiøst skær OVEn"

Hugo Andersen og Kay Andersen, som efter ordre behandlede sagen. Der var ikke i
sagen om De frie Danske foretag t et eneste efterforskningsskridt i nogen som helst
retning, uden at det havde været forelagt statsadvokaten og Odmar 'Og var blevet
godkendt af dem begge to. Der blev ikke anvendt stikkere i sagen af det danske politi,
men tyskerne anvendte stikk-ere i massevis, ellers ville det have været umuligt for
dem. I sagen De frie Danske havde de også anvendt danske stikkere. Det danske

25) A. nr. 47, side 244 ff. 26) A. nr. 47, side 255 f.
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politi, som deltog, brugte ikke stikkere, men efterforskede kun det nødtørfstigste.
Hugo Andersen og Kay Andersen kom bort fra statsadvokatens afdeling. De havde
gentagne gange anmodet om at komme væk.

Hugo Andersen har forklaret, at han i statsadvokatens afdeling var beskæf
tiget med alle slags forekommende sager, derunder »De frie Danske«, der var noget
særligt derved, at de anholdelser, der blev foretaget, blev foretaget til tyskerne, til
tysk afhøring. De anholdte kom senere over til dansk jurisdiktion. Undersøgelsen
leded-es af tyskere, alt hvad der blev foretaget, hver enkelt aktion, anholdelse, ran
sagning o. s. v. skete på tysk begæring, fremsat til statsadvokaten. Kay og Hugo
Andersen fik instrukser om, hvad de skulle gøre fra deres ledelses side og tog person
lig aldrig noget initiativ. At tyskerne måtte arbejde med nogle stikkere, var jo
næsten klart. Hvor skulle de ellers få deres oplysninger fra? De danske politimænd
kunne jo efterhånden nok regne ud, at visse personer var meddelere, men de havde
ikke haft noget personligt samarbejde med de af tyskerne brugte stikkere. I det il
legale. blad »Danske 'I'idende« stod en lille bemærkning om, at et par danske krimi
nalbetjente, Kay og Hugo Andersen, gik tyskerne svært livligt til hånde, eller noget
lignende. Det var omtalt i forbindelse med den såkaldte Esther Ammundsen-sag'"),
som ejendommeligt nok hverken Kay Andersen eller Hugo Andersen havde haft
noget at gøre med, og som ikke havde noget at gøre med »De frie Danske«. Senere
var der igen tale om, at de skulle hænges ud, men det bl-ev afværget.

Når de anholdte i sagen »De frie Danske- blev overført til dansk jurisdiktion,
fik man de tyske rapporter med, og der blev fra dansk side ikke foretaget andet, end
at de blev oversat til dansk, og på den måde gik de frem til byretten. Det havde intet
med efterforskning i kriminalpolitimæssig henseende at gøre. Tyskerne gik til stats
advokat Hoff eller efterhånden, hvad de mente var nemmere, til Kay eller Hugo
Andersen og sagde: »Vi skal gerne ud og anholde i morgen tidlig, vi vil gerne have
en vogn parat kl. 7c. Det blev i hvert enkelt tilfælde forelagt statsadvokaten eller
Odmar, og de fik besked på at tage med. Når Hugo Andersen søgte væk fra statsad
vokatens afdeling, skyldtes det den stadige risiko for at blive hængt ud i de Illegale
blade for noget, man faktisk ikke havde gjort. De frie Danske udsendte den 7. juni
1943 - vel nærmest som en slags spøg, men i hvert fald ret generende - nogle
konvolutter med påtryk: »brødrene Hugo-Kay Andersen, Detektivbureau, Opportu
niststræde, Filial Erichsen & Wiischec. Sommetider lå der en lille seddel i til Kay
og Hugo Andersen, der var ikke fjendskab mellem personerne.

Kay Andersen har forklaret, at han gjorde tjeneste hos statsadvokaten for
særlige anliggender fra afdelingen blev oprettet i april 1940 til 1. juli 1943. Han
arbejdede sammen med Hugo Andersen i den sag, der hed »De frie Danskes, og som
blev anledning til, at de blev hængt ud i de illegale blade. De blev først hængt ud i
den engelske radio på grund af Esther Amundsen-sagen, som ingen af dem havde
haft med at gøre. »De frie Danske- blev grebet an på en særlig måde fra starten, idet
Kay og Hugo Andersen den 4. september 1942 blev kaldt op til politikommissær
Odmar, som fortalte dem, at Tyskerne ønskede politiassistance til en aktion, der
skulle foretages næste morgen tidlig. I følge den rapport, politikommissær Odmar
havde skrevet, havde han forlangt at få at vide, hvad Aktionen drejede sig om, men
det kunne man ikke imødekomme fra tysk side, men forlangte blot, at der skulle
stilles så og så mange kriminalpolitifolk til disposition den næste morgen kl. 5. Od
mar forelagde sagen for statsadvokat Troels Hoff eller departementschef Eivind
Larsen, og en af dem traf bestemmelse om, at de skulle møde den næste morgen og
med tyskerne ud at foretage en aktion. De fik den besked, at de anholdte ved de
anholdelser, der eventuelt måtte blive foretaget under denne aktion, skulle afleveres
direkte i den tyske afdeling i Vestre fængsel. Kay Andersen mødte den næste morgen
kl. 5 og fik besked på, at en tysker, som han blev sat sammen med, skulle ned og
foretage en anholdelse i Skindergade. Kay Andersen spurgte om hvad etage og om

27) Jfr. A. nr. 47. (Esther Ammundsen nævnes side 258 som Balslevs kusine).
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mandens fulde navn, og fik, skønt tyskeren var meget vrangvillig, at vide, at den
pågældende hed Hanøl. Da de kom derned, blev det betydet ham, at han skulle
anholdes og overføres til den tyske afdeling i Vestre fængsel. I den forbindelse blev
der spurgt, om han havde noget imod, at de så efter, hvad han havde liggende; det
blev der givet tilladelse til, og i skrivebordsskuffen fandt tyskeren så en del for
skellige illegale blade lagt sammen pænt og ordentligt. På vejen tilbage ud til af
delingen fik den anholdte lejlighed til at sige til Kay Andersen: »Hvad skal jeg sige
til disse tyskere?« Kay Andersen fortalte ham, at efter ordre skulle han afleveres
direkte til den tyske afdeling, og det var meget svært at sige, hvad han skulle sige,
men' »man kan da i hvert fald altid høre, hvad man bliver spurgt om.«

To dage "'efter fik han at vide, at Hanøl var stikker for tyskerne, og at de be
vidst havde været sat ud på at skulle anholde Hanøl, for at tyskerne kunne se, om
det danske politi var loyalt eller ikke. Denne viden måtte Kay Andersen selvfølgelig
lade gå videre til sine kolleger , for at de i lignende påkommende tilfælde kunne und
gå at løbe lige i en fælde. Senere blev det sagt ham af major Drescher, der var
undersøgelsesleder på Dagmarhus og behandlede sagen De frie Danske, at der på
det tidspunkt blev rettet stærke sigtelser mod det danske kriminalpoliti for at sabo
tere tyskernes arbejde, og at man havde tilrettelagt sagen netop for at prøve at
skaffe bevis for disse sigtelser. løvrigt var gangen den i hele sagen De frie Danske,
at ,de udførte en hel del forskellige politiopgaver sammen med tyskerne. Selvstæn
digt arbejde udførte de aldrig. Hugo Andersen og han var afgivet fra politigården
for at assistere ved denne sag, som de fik besked om skulle behandles af tyskerne i
håb om, at man senere kunne få den under dansk jurisdiktion. Hvis de ikke var fra
værende eller havde andre opgaver, kom beskeden automatisk til dem om at foretage
det og det; de forelagde det enten for politikommissær Odmar eller for chefen for
afdelingen, statsadvokat Hoff, der traf bestemmelse i hvert enkelt tilfælde om, hvor
vidt det pågældende ønske skulle imødekommes eller ikke. Mange gange _sagde de
dog på egen hånd, at der måtte skaffes noget mere, før de kunne foretage noget. Når
man straks kunne se, at det kunne man ikke komme udenom på det foreliggende
grundlag, forelagde de derimod sagen. De foretog ikke noget skridt af nogen art,
efterforskning, ransagning eller anholdelse, uden på begæring og efter ordre. Efter
sin egen mening stod Kay Andersen sig ualmindelig godt med personerne fra »De
frie Danske«. Han havde kun haft tak, når han siden havde mødt dem.

Kriminaloverbetjent Ib Larsen har derimod forklaret, at han selv havde del
taget i sagen »De frie Danske«, idet han, der dengang var kriminalbetjent, en over
gang var Kay Andersens makker eller assistent og hjalp ham med det, han skulle
besørge . Ib Larsen var kommet over i opdagelsespolitiet den 1. september 19!ill;
han og hans kolleger gjorde mere, end der stod på papiret, for de anholdte og hjalp
dem han vidste, at Kay Andersen og Hugo Andersen, som havde haft sagen fra
starten, havde glimrende samarbejde med Wiische og Erichsen på Dagmarhus. De
andre rystede på hovedet og sagde: »Hvorfor laver de alt det arbejde? Det er unød
vendigt, de kunne klare sig med mindre, hvorfor alt det med Wiische og Erichsen«.
Der blev efter deres mening rodet mere op i De frie Danske, end det havde været
nødvendigt; der blev anholdt så mange mennesker, måske 2/3 havde været nok. De
mente, at Hugo Andersen og Kay Andersen arbejdede for meget i tysk interesse i
den sag. På forespørgsel, om Ib Larsen havde noget særligt at støtte det på, kunne
han ikke anføre noget konkret eksempel, men hævdede, at det var atmosfæren om
det og den omstændighed, at Hugo Andersen modtog et sølvcigaretetui med inskrip
tion om godt samarbejde med tyskerne.

Weiss har forklaret, at han oprindelig var den mand, der skulle udfinde, hvor
de illegale blade kom fra, hvor de blev trykt. Han blev gang på gang opfordret til at
skaffe noget om De frie Danske, men svarede hver gang undvigende. Det var Weiss'
specielle opgave at få beslaglagt de blade, der talte i en tone, som var skadelig for det
dansk-tyske forhold, og han havde i mange tilfælde været nødt til at gå ind for
beslaglæggelse af la Cours pjecer og andre ting, som politiet var beordret til. Det
havde han gjort tilla Cours og Arne Sørensens fulde tilfredshed. Kay og Hugo An-
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dersen kunne, syntes han, have gjort det på samme måde. Weiss havde en dag haft
en samtale med Hugo Andersen, da denne sammen med Kay Andersen og nogle ty
skere havde foretaget en anholdelse på Køgevej. Det var nogle, der ville flygte og de
blev anholdt i en hus"). Tyskerne havde haft meddeler med. Ved den [ejlighed sagde
Weiss: »Vil I virkelig være bekendt at foretage anholdelse af danske statsborgere
ved hjælp af stikkere. Det ville jeg i hvert fald aldrig tillade mig at gøre«. Og siden
havde der aldrig været talt et ord mellem ham og Hugo Andersen af nogen art. Efter
Weiss' private mening bar Kay og Hugo Andersen sig ikke ad, som man burde gøre,
men var for initiativrige.

b. Om anholdelsen af politibetjent Lindvang i forbindelsen med sagen, som af
Weiss særlig blev fremdraget over for landsfogeden, er oplyst følgende:

Hugo Andersen har bestridt rigtigheden af Weiss' forklaring om, at han
skulle havet været med til at sørge for, at Lindvang fik et års fængsel i De frie
Danske-sagen, og erklæret, at Weiss som politimand måtte være klar herover. An
holdelsen foregik på følgende måde: Tyskerne fremsatte begæring om at få fat i
Lindvang. Kay og Hugo Andersen tog telefonen og ringede ud til Lindvang, for
klarede ham, hvad der forelå og spurgte, om han ville komme ind på politigården,
eller hvad. han ville. Han kom, og så forlangte tyskerne, da han havde afgivet for
klaring, at han skulle indsættes i arrest.

Kay Andersen har noget mere udførligt forklaret, at Wåschø og Erichsen
kom og sagde, at nu måtte de have Lindvang, idet nogle i De frie Danske havde sagt,
at han var et led i gruppen. Derfor begærede de ham anholdt. Sagen blev som sæd
vanlig forelagt, og man mente at måtte imødekomme kravet, hvorefter Hugo og Kay
Andersen blev enige om, at de nok kunne risikere at give ham et praj på forhånd.
En af dem ringede til Lindvang og sagde: »Det er fra politigården, statsadvokaten
for særlige anliggender, der er fremsat ønske fra tysk side om, at De (eller du), skal
komme herop og tale med mig; jeg ved ikke, om vi skal sende en vogn, eller De (eller
du) selv ønsker at komme herop i afdelingen». Lindvang kom eller blev hentet, men
han var i hvert fald adviseret og kunne stikke af. Lindvang havde altid siden sagt,
at det var allright, det, der skete, han havde ikke noget at bebrejde Kay Andersen,
tværtimod var det en god måde at få en tilsigelse på. løvrigt havde Kay og Hugo
Andersen ikke afhørt Lindvang; det var jo en kollega, det sagde de, de gerne ville
bede sig fritaget for. På det tidspunkt havde de kun at foretage anholdelser. Senere
blev sagen pådømt ved dansk jurisdiktion og Lindvang fik vist endog en dom ved
højesteret"), men selvfølgelig kunne de ikke komme i en dansk ret med en på tysk
affattet rapport, så den måtte de for det første oversætte og så tilrettelægge sagen
for dansk ret; derved var det naturligvis nødvendigt at spørge arrestanterne, hvor
dan det lå. Såvidt muligt fik rapporterne i hvert fald ikke et dårligere- udseende, end
de havde, når de kom fra tyskerne.

L'indvang selv er af kommissionsdomstolen spurgt, om der i forbindelse med
hans anholdelse var noget som var kompromitterende for nogen, og har dertil svaret,
at det syntes han ikke. Der blev ringet til ham om eftermiddagen enten af Hugo eller
Kay Andersen og spurgt, om han ville komme ind på politigården og afgive nogle
oplysninger vedrørende en eller anden af dem, der var arresteret, og det havde han
ikke noget imod. De sendte efter aftale en vogn og hentede ham. Han var af den for
mening, at han skulle ind til det danske politi og eventuelt oplyse, hvad han vidste.
Nu ville han selvfølgelig nok mene, at hvis han ikke havde været så naiv, var han
nok gået under jorden på det tidspunkt, for han kom d'irekte op til tyskerne og der
fra ud i vestre fængsel. Det var ikke hans opfattelse, ~t der blev lagt en fælde for
ham. Ej heller havde hverken Hugo eller Kay Andersen senere under sagens' be
handling over for ham udvist et initiativ, som han syntes var stødende eller for
bavsende. Han havde absolut ikke grund til at beklage sig over nogen. af dem, tvært-

28) Jfr. A. nr. 4.7, side 248, sidste stk. Episoden fandt sted den 29. januar 1943.
29) Jfr. U. f. R. 1943, side 819 ff.
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imod, de var uhyre elskværdige, og Odmar var ligeledes meget elskværdig over for
hans kone; hun og Lindvang mødtes, når han var til forhør. De gjorde, hvad
de kunne.

c. I maj 1943 fandt det sammenstød sted mellem Hugo og Kay Andersen og
Weiss, som sidstnævnte har omtalt i sin forklaring til den parlamentariske kom
mission"). Hans forklaring for kommissionsdomstolen om episoden går ud på
følgende:

Dagen før store bededag 1943 skulle han ned og tale med statsadvokat Hoff;
så kom Odmar fra sit kontor og bad ham om at komme derind. Odmar lukkede
døren og sagde til ham: Jeg vil fortælle dig, at jeg har fået besked på, at du er den
mand, der her på gården givel' underretning til Frie Danskes. Det var Weiss ikke
glad for at høre, for han havde forbindelse med Frie Danske, og derfor svarede han
ikke direkte, men spurgte, hvem der påstod det. Så sagde Odmar, at det var der
nogle arrestanter, der havde sagt. Weiss sagde, at det kunne han ikke tro, han ville
gerne have at vide, hvem det var. Derefter ringede Odmar efter Hugo Andersen og
bad ham fortælle Weiss det, som han for lidt siden havde fortalt Odmar. Derefter
sagde Hugo Andersen, at Kay Andersen og han selv gennem længere tid havde
mærket en vis' fjendtlig indstilling fra Weiss' side 'over for dem, og det havde bibragt
dem den tanke, at han måtte være den mand på gården, der gav oplysninger til Frie
Danske. Derfor havde de anstillet undersøgelser, og nu havde to arrestanter tilstået,
at det var Weiss, der gjorde det. Weiss vidste, at man. havde Gilbert Nielsen og Cajus
Johansen og andre siddende, og derfor kunne det være, at disse folk havde sagt det,
og for at vinde tid sagde han, at han ville gerne selv høre, om arrestanterne vovede
at påstå det, når han stod over for dem. Så sagde Hugo Andersen, at det kunne ikke
lade sig gøre. »Jo«, sagde Odmar, »det kan det, vil du sørge for, at de bliver hentet
ind og stillet over for Weiss«. Så gik Hugo Andersen med den besked. Weiss sad på
Odmars kontor og ventede længe. Det stod for ham, at han ville blive anholdt ligesom
Lindvang blev det, og da han havde en del i lommen, sojn han gerne ville af med,
ville han gerne ud af kontoret. Han sagde til Odmar, om han ikke kunne vente på
kontoret hos sig selv, og det sagde Odmar ja til. Han ville ringe efter ham, når
arrestanterne var kommet ind. Weiss ordnede de ting, der var nødvendige, hvis han
skulle anholdes. Kl. 5 om eftermiddagen sku1le der være fest for afdeling D's perso
nale og noget af statsadvokatens afdeling oppe på politigården. Weiss skulle selv
med. 5 minutter før 5 ringede han ned til Odmar og spurgte, om det var nødvendigt,
at han ventede længere, for han skulle gerne til denne fest. Odmar svarede, at sagen
var blevet udsat til næste dag, og Weiss kunne bare tage med til festen. Dagen efter
store bededag mødte de påny til tjeneste. Alfred Andersen var der sammen med
Weiss, og da de havde det meste af det sammen, var han også nervøs, Da de efter
lang Ventetid kom ned til Odmar, sagde denne til Weiss: »Det er ikke dig længere,
der er sigtet for denne her efterretningsvirksomhed til Frie Danske, men det er
Alfred Andersen,c og idet han så henvendte sig til Alfred Andersen, sagde han:
-Du er bl. a. den Mand, der har givet Frie Danske numrene på de telefoner, der
aflyttes, og her er telefonnumrene. c
Det vidste Weiss var rigtigt, og så var han klar 'over, at arrestanterne havde til
stået, Så sagde han til Odmar: »Hør, det her kan vi ikke finde os i. Først kommer
Hugo Andersen og sigter mig, og så, da den ikke holder, og jeg ikke tilstår på
stedet, laver man det om til, at det er Alfred Andersen. Det kan vi ikke være tjent
med. Når vi går og arbejde med informationsarbejde, så må der være en vis tiltro
tilos. Vi må forlange, at der kommer en undersøgelse, så vi kan arbejde i fred for
fremtiden. c Odmar sagde, at det syntes han ikke de skulle lave. Man måtte jo 
sagde han - sikre sig, at det ikke var politifolk, der skrev dårligt om andre politi
folk i de illegale blade. Så sagde Weiss: -Men hvis der nu kommer nye artikler i et
eller andet illegalt blad, som vi slet ikke kender til, så vil man risikere, at det bliver

30) Stenogr. ref. spalte 421.
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[agt på ryggen af os, at vi er ophavsmændene, og på den måde, Hugo Andersen og
!Kay Andersen optræder i deres anholdelser af de illegale, kan man jo forvente det.
iVi vil ikke løbe den risiko påny«. Odmar sagde, at man ville nødigt have et tjeneste
mandsforhør under de daværende forhold, og henstillede, at Weiss trak det krav
tilbage, så skulle han droppe sagen, og hvis der så kom en ny artikel, skulle han
love ham, at de ikke skulle tro, at det var ham og Alfred Andersen, der stod bag
ved. Så var der ikke tale om mere. Det var første gang, Weiss nogensinde havde
været stillet overfor eventuelt at kunne blive anholdt, og han huskede derfor gan
ske tydeligt, hvad der blev sagt. Der var ikke tale om Alfred Andersen, kun om
Weiss, så når de henvendte sig til Odmar, var det for at ramme Weiss. Den til
Odmar afgivne notits"), der også omhandlede Alfred Andersen, måtte derfor være
skrevet, efter at man havde talt med Weiss første gang. Weiss mente dengang og
mener stadigvæk, at Odmar var allright over for ham. Han havde fået en hen
vendelse fra nogle af sine underordnede i afdelingen, og derfor måtte han fore
tage sig noget , men han gjorde intet for eventuelt at hænge Weiss op. Han kunne
have beholdt ham, og de ting, han havde på sig, kunne have talt for sig selv.
Det gjorde han ikke. Men Hugo Andersen og Kay Andersen var hans kolleger, de
havde talt 'om De frie Danske tidligere, de vidste, at Gilbert Nielsen og Sonny
Nielsen var meddelere for ham, de kunne have sagt til ham: -Nå, gamle ven, den er
gal, nu er der sagt sådan og sådan, så må du selv tage dine forholdsregler». I stedet
henvendte de sig til hans nærmeste chef og meldte det til ham. De kunne ikke vide,
om Odmar kunne forsvare over for sin samvittighed at droppe en sag, de selv havde
sat ham til at opklare under de daværende forhold. Hugo og Kay Andersen havde
vist deres sindelag over for Weiss på et tidligere tidspunkt, idet Gilbert Nielsen og
vistnok Cajus Johansen havde bedt om en personlig samtale med ham. De ringede
Weiss op og sagde, at han skulle komme ned på gården, Gilbert Nielsen ville gerne
give ham en oplysning. Så sagde Weiss til Kay og Hugo Andersen, om han ikke
kunne komme til at tale med Gilbert Nielsen alene, men det kunne han ikke. Det
kunne de roligt have gjort; det gjorde man overalt på gården i den slags anliggen
der, når en anden politimand bad om det, men de ville ikke give ham chancen for
at kunne dække noget, der eventuelt skulle dækkes. At de muligvis frygtede fol' at
blive hængt ud i de illegale blade ligesom ved Lindvangaffæren, kunne efter Weiss'
mening ikke berettige dem til at udsætte en kollega for at blive sat i spjældet. At
der ikke skete noget var ikke dm-es, men Odmars skyld.

Weiss' makker - Alfred Andersen - har skildret episoden således:
En formiddag fik han og Weiss besked på at blive hjemme. Weiss fik besked

på at komme til Odmar. Han kom tilbage igen uden nogen besked. Senere blev de
kaldt derned begge to på en gang. På det tidspunkt havde Alfred Andersen ikke
nogen anelse om, hvad det hele drejede sig om. Odmar var meget ophidset, og Alfred
Andersen blev noget chokeret, for det er altid så kedeligt, når chefen er ophidset.
Odmar sagde så til Alfred Andersen direkte, at nu var det ikke Weiss mere, der
var sigtet, men nu var det ham, han var sigtet for at have givet nogle oplysninger
til De frie Danske. Han fik forelagt en liste med en hel del telefonnumre og benæg
tede at have givet nogen af disse oplysninger; det var numre på de telefoner, som
politiet på daværende tidspunkt aflyttede; det dækkede hele politiets aflytning, ikke
alene det politiske arbejde, men også, hvad der tilfældigt var kommet ind af andre
sager. Alfred Andersen fralagde sig ansvaret for det, men politikommissær Odmar
fastholdt i en meget aggressiv tone, at han havde været med til det. På det tids
punkt greb Weiss ind og sagde, at når sagen lå, som den lå, måtte de forlange en
tjenstlig undersøgelse af forholdet. Det syntes politikommissær Odmar ikke; han
ville have, at man skulle erkende, at man havde haft med det at gøre. Der kom ikke
mere ud af det, udover at Alfred Andersen var meget bange for de tjenstlige følger.
Listen, der var forelagt ham, var hans egen liste, men det kunne han ikke på da
værende tidspunkt erkende. Han havde nogle forfærdelige dage, men Odmar foretog
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sig intet over for ham i den anledning, og han blev ikke generet i sit arbejde. Han
havde ingen fornemmelse af at være frosset ud. Odmar sagde: »Der sker ikke mere
i den sag«, og rev notitsen, han havde fået, i stykker. Hans ængstelse fortog sig ret
hurtigt.

Om dette sammenstød og om baggrunden derfor har Hugo Andersen . for
klaret følgende: Under sagens behandling i maj måned 1943 blev der fra tysk side
fremsat begæring om at foranledige Lidegård - en af dem der var med i »De frie
Danske- - til stede i den tyske afdeling i vestre fængsel, idet man ønskede en sup
plerende afhøring; Lidegård havde tidligere været anholdt og var blevet løsladt.
Denne begæring blev forelagt ledelsen i statsadvokatens afdeling, med hvilken det
aftaltes, at der telefonisk skulde rettes henvendelse til Lidegård på dennes arbejds
plads ved dagbladet »Politiken«, idet han derved var i stand til selv at tage stilling
til, om han ville komme. De telefonerede til Lidegård og underrettede ham om, at
tyskerne ønskede ham foranlediget til stede til en supplerende afhøring. Han erklæ
rede at ville møde og indfandt sig kort efter på politigården, hvor han som ved tid
ligere samtaler udtalte sin frygt for, at tyskerne skulle kende noget til hans intime
forbindelse med faldskærmsagenter. Lidegård måtte selv træffe bestemmelse om.
hvorvidt han ønskede at lade sig køre til vestre fængsel, idet Kay og Hugo Andersen
pointerede, at de ikke kunne garantere noget om tyskernes hensigter, men kun var
i stand til ordret at gentage den fra tysk side fremsatte begæring OIl\ supplerende
afhøring. Lidegård bestemte sig til påny at lade sig afhøre af tyskerne, og da Kay
og Hugo Andersen, der kørte ham derhen, regnede med, at Lidegård skulle køre
med dem tilbage, ventede de, men de havde ikke lejlighed til at overvære afhøringen.
Efter ca. 15-30 minutters forlob henvendte dr. Wåsche sig til dem, ledsaget af
Lidegård og meddelte, at Lidegård var anholdt og ville blive genindsat i den tyske
arrest. Årsagen hertil kunne man ikke oplyse om. Kay og Hugo Andersen proteste
rede meget kraftigt over den fra tysk side anvendte fremgangsmåde, idet. de fandt
det unfair at foranledige en person til stede ved at give det udseende af, æt det kun
drejede sig om supplerende oplysninger, når resultatet blev anholdelse, men dr.
Wåsche oplyste, at man ikke havde kunnet forudse resultatet, der var begrundet
i afhøringen. I øjeblikket kunne de intet udrette. De var begge meget ilde berørt
over den vending, sagen havde taget, og navnlig ængstelige for Lidegård. der efter
eget udsagn havde forbindelse med faldskærmsagentorganisationen her i landet.
Da Lidegård ikke blev løsladt i de nærmest følgende dage, henvendte de sig til
dr. Wåsche, hvem de meddelte, at de meget gerne så Lidegård løsladt snarest. Lide
gård blev også løsladt og flygtede kort efter til Sverige. Et par dage efter løsla
delsen besøgte han dem i afdelingen og udtrykte sin glæde over løsladelsen samt
meddelte, at han heldigvis ikke havde været nødsaget til at indrømme noget om sin
deltagelse i faldskærmsorganisationen. I samtalens løb oplyste han, at også de
havde grund til at være tilfredse med hans løsladelse, thi herved var det blevet
undgået, at de blev hængt ud i »De frie Danskees kommende nummer for ved lum
skeri at have foranlediget hans genindsættelse i den tyske afdeling i vestre fængsel.
Lidegård havde nemlig om aftenen efter sin løsladelse i Tivoli tilfældigt modt en af
bladet »De frie Danske-s redaktører, Sonny Nielsen, som i yderst harmfulde ven
dinger havde forsikret, at han nok skulle sørge for, at Hugo og Kay Andersen blev
omtalt i et kommende nummer af »De frie Danske e, fordi de under falske forudsæt
ninger havde formået Lidegård til at møde på politigården. Lidegård havde straks
redegjort for sagens rette sammenhæng, hvorefter Sonny Nielsen havde erklæret,
at der jo herefter intet var at bebrejde Kay og Hugo Andersen, men han havde fra
en politimand ved navn Alfred Andersen modtaget ganske andre oplysninger, ifølge
hvilket de så afgjort burde hænges ud. Alfred Andersen tænkte de sig mulig kunne
være identisk med Weiss' makker, om hvem de bl. a . af en arrestant ved navn
Gilbert Nielsen havde erfaret, at han ligesom Weiss havde en vis tilknytning tiL »De
frie Danske«, idet de bl. a . havde givet oplysninger til denne organisation om ty
skernes begæringer over for statsadvokaten for særlige anliggender. Når dette sidste
blevanfort i den notits, de afgav til Odmar, skyldtes det selvsagt kun, at man der-
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ved eventuelt kunne identificere den af Sonny Nielsen som kilde angivne Alfred
Andersen.

Rigtigheden af denne forklaring er blevet bekræftet ved den af korrespon
dent Obresiew Age Møller Lidegård givne forklaring, hvorefter han blev arresteret
to gange og ført til vestre fængsel; i begge tilfælde var Kay og Hugo Andersen med
ved arrestætionen. Første gang var på Gl. Køge Landevej. Anden gang ringede
Kay Andersen til ham på -Pclitiken« og sagde, at de gerne villle tale med ham 
det var desværre forretning. Lidegård sagde: »Nå, det lyder [o ikke godt«, og Kay
Andersen svarede: »Nei, det er det nok heller ikke«. Lidegård tænkte så på, om han
skulle gå derhen eller ikke. Det blev til, at han gik derhen og spurgte, hvad der var
i vejen. Kay And ersen sagde: »Ja, jeg kan ikke sige det bestemt, vi har fået besked
fra tyskerne om, at De skal an-esteres og bringes ud til vestre fængsel». Han vidste
ikke, hvad det drejede sig om, men der var blevet arresteret en mand, som hed
Knud Nielsen ude på Vestbanevej i Valby"), og det var muligvis i forbindelse med
hans sag. Lidegård erklærede på forespørgsel, at han regnede med at kunne klare
den, for han havde ikke haft noget af betydning med ham at gøre. Så sagde Kay
Andersen: -Nå, så må vi hellere tage dsrud«. Lidegård fik efter ønske lov at gå på
toilettet først og sad alene derude i måske 10 minutter og overvejede, om han nu
skulle gå sin vej eller tage med til tyskerne. Han tog altså derhen og blev fri efter
5 dages forløb. På et besøg i Tivoli mødte han Sonny Nielsen, der var redaktør af
-De frie Danske- på det tidspunkt. Sonny Nielsen sagde, at han troede, at Lidegård
var arresteret. Lidegård forklarede, hvordan det hang sammen. Knud Nielsen
havde opgivet hans navn i stedet for en andens, fordi han troede, at Lidegård var
i Sverige; Lidegård havde mødt Knud Nielsen på Østerport stætion og fortalte, at
nu rejste han til Sverige. Sonny Nielsen sagde, at nu skulle Kay Andersen og Hugo
Andersen i den illegale presse, han var meget oprørt på dem, men Lidegård for
klarede ham, hvordan det var gået til, og at de havde givet ham alle chancer. Han
havde ingen anledning til klage over de to politimænd, tværtimod. Han fik to chan
cer, som han måske var dum nok til ikke at benytte, fordi han troede, ban kunne
klare den, hvad han også kunne; men han havde to fuldstændig reelle chancer
for at gå.

Om selve den af Weiss omtalte henvendelse til Odmar og mødet hos Odmar
i d-en anledning har Hugo Andersen forklaret, at Kay Andersens og hans henven
delser til politikommissær Odmar havde udelukkende til hensigt at forebygge, at
kolleger indenfor afdelingen bragte urigtige oplysninger til illegale blade, det var
udelukkende en præventiv handling. At blive hængt ud i den illegale presse kunne
ikke blot være særdeles ubehageligt, men også være forbundet med en ikke uvæsent
Iig risiko. De havde ikke andre steder at gå til end deres ledelse, som også var
Weiss' overordnede. Mødet hos Odmar mellem Kay og Hugo Andersen og overbe
tjent Weiss, der blev hidkaldt, endte faktisk ikke med noget. De havde talt med
Gilbert Nielsen og Cajus Johansen, det var vist navnlig Gilbert Nielsen, der fortalte
- Cajus Johansen var lidt. mere forbeholden -, at når der var sandsynlighed for ,
at de kunne blive hængt ud i bladet, kunne det gå over Weiss, og det var de blevet
noget ha.rmfulde over. Det "var det, de talte med Odmar om. De havde udarbejdet en
notits efter Odmars anmodning. De skrev den i 3 eksemplarer og gav Odmar den
ene og beholdt selv hver en. Notitsen er dateret den 18. maj 1943 og er trykt som
bilag"). Weiss blev kaldt til stede og konfronteret med Hugo Andersen, og Weiss
viste det vist fra sig som noget, han ikke kendte til. Weiss skældte ud - Hugo An
dersen egnede sig ikke til at skændes stærkt. At Weiss opfattede det som en anmel
delse, havde de forstået bagefter. Episoden endte dengang således, at Hugo Ander
sen ikke havde nogen særlig stærk erindring om den; det kom først op igen efter
kapitulationen. Det kom ikke frem i de illegale blade; bortset fra den lille bemærk-
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ning i Esther Ammundsen sagen, som var helt hen i vejret, havde Hugo Andersen
aldrig været omtalt i illegale blade, før han kom hjem fra Sverige.

Kay Andersen har forklaret, at Lidegård opsøgte ham og Hugo Andersen 
han var løsladt på deres initiativ - og sagde, at han havde mødt Sonny Nielsen,
og det var et kolossalt held for dem, for ellers ville de være kommet til at figurerre
i en for dem mindre heldig artikel i næste nummer af »De frie Danske«; Sonny
Nielsen, som Lidegård havde truffet i Tivoli, havde sagt, wt det var en infam måde,
hvorpå Lidegård af dem var blevet Jokket til at blive genindsat i tysk arrest, og det
havde han, Sonny Nielsen, fået at vide af en politimand på politigården, han nævnte
vist navnet Alfred Andersen. Da de hørte, hvad de havde været lige ved at blive
hængt ud for, fandt de, at det eneste rette forum at henvende sig til var deres nær
meste foresatte, politikommissær Odmar, og ham fortalte de så, hvad Lidegård
havde referet for dem. Det havde jo sin interesse forr dem at se, hvem der var in
teresseret i at genere dem i deres arbejde, som de mente at udføre, som de skulle og
burde, og derfor havde de nogle samtaler med Gilbert Nielsen, der var arrestant
i sagen »De frie Danskes, og som fortalte dem, at han havde forbindelse- med Weiss
og Alfred Andersen, og at disse to havde givet ham forhåndsoplysninger om, hvad
der skulle foregå i sagen »De frie Danskes, således at man kunne advisere de på
gældende. Det var navnlig en list-e over telefonnumre, som man havde fået kendelse
for skulle aflyttes; disse numre skulle Gilbert Nielsen have fået underretning om
gennem Weiss og Alfred Andersen eller en af dem, og dette satte Hugo og Kay
Andersen naturligvis i forbindelse med det navn, Sonny Nielsen kunne give på
politimanden, som havde meddelt disse oplysninger, og som altså skulle være- den
direkte årsag til, at de skulle hænges ud. Når de meddelte det til politikommissær
Odmar, skyldtes det naturligvis ikke ønsket om over for ham at beklage sig over,
at Weiss og Alfred Andersen gav oplysninger til advarsel for »De frie Danske«, men
alene ønsket om at prøve på at undgå selv at blive griset til. De havde absolut tillid
til Odmar, så de kunne ikke se, at de kunne bære sig ad på anden m åde.

Samtalen mellem Odmar og Weiss overværede Kay Andersen ikke, og han
havde ikke været nærværende ved noget møde, hvor det blev diskuteret, med und
tagelse af første gang, da Hugo Andersen og han i fællesskab forelagde sagen for
Odmar, og han bad dem skrive en notits. Det endte med, at Odmar fortalte, at nu
havde han talt med Weiss og Alfred Andersen, og han mente ikke, der ville komme
nogen artikel, hvori Kay og Hugo Andersen ville blive kritiseret for deres indstil
ling i sagen »Da frie Danskes. Det skete så heller ikke før i forbindelse med Sveriges
rejsen. Noget udestående med Weiss i øvrigt havde Kay Andersen. ikke. Hans navn
blev nævnt hele tiden i forbindelse med Hugo Andersen: såsnart Hugo Andersen
nævntes, rykkede Kay Andersen automatisk med ind. Man kaldte dem for brødrene
Andersen, hvilket vist egentlig var ment som noget pænt mellem arrestanterne
inden for »De frie Danske«, men senere var det blevet et skældsord.

Al/red Andersen har forklaret, at hans forbindelse med Sonny Nielsen i og
for sig var meget løs. Han havde ikke hverken telefonisk eller på anden måde givet
Sonny Nielsen nogen oplysning om Kay og Hugo Andersen og Lidegård. men kun
om den rent saglige ting, hjælp til almindeligt modstandsarbejde. Hans oplysnin
ger gik ikke ud på at bekrige nogen. Der er ikke andre politifolk, der hedder Alfred
Andersen. Der var misstemning mellem Kay og Hugo Andersen og ham såvel mel
lem dem og hele resten af afdelingen.

Om den omhandlede episode har Odmar forklaret, æt Hugo Andersen og Kay
Andersen kom til ham og fortalte, at de fra pålidelig kilde havde hørt, at man på
tænkte et angreb på dem i det illegale blad »De frie Danske«; man beskyldte dem
for, at de under falske forudsætninger telefonisk havde lokket en mand til at møde
og derefter havde afleveret ham til den tyske afdeling i vestre fængsel - det val'
altså Lidegård. De sagde til Odmar: »Det er Weiss, der står bag det angreb.« Weiss
kendte han nu meget nøje, de kom samtidig til den politiske afdeling den 1. april
1940 og havde arbejdet temmelig intimt sammen, så Odmar troede ikke på den hi
storie og sagde til Hugo og Kay Andersen, at det var umuligt, det kunne Weiss ikke
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have gjort. De blev ved at påstå det; de havde det fra så og så pålidelig en kilde .
•Nå, [a,« sagde Odmar, :ohvis I vil have det, skal jeg gerne forelægge det for Weiss.«
Han kaldte så Weiss ned og sagde til ham, hvordan 'landet lå, og Weiss fløj op med
det samme og sagde: -Det stemmer ikke.« Det var den 20. maj 1943, en aften, afde
ling D havde fest på politigården. Hugo og Kay Andersen blev ved deres. Odmar
ville så tale med deres hjemmelsmand, men det kunne ikke blive den dag, og kl. 5
måtte Odmar blæse af, da ringede Weiss ned og spurgte, om han skulle vente 
Odmar havde pålagt ham at vente, til han havde fået fat i disse mennesker. Nogle
dage senere snakkede Odmar så formentlig med Gilbert Nielsen og Cajus Johansen
eller en af dem og så en til. Odmar var chef både for Hugo og Kay Andersen og
for Weiss og Alfred Andersen. Han fik det indtryk gennem de to mennesker, han
snakkede med, at det nærmest var Alfred Andersen, der havde givet disse oplys
ninger; tyskerne kom engang imellem og forlangte denne eller hin telefon aflyttet,
så blev der afsagt retskendelse, og så blev telefonerne aflyttet. Det var disse telefon
lister, det drejede sig om, dem skulle Alfred Andersen have skrevet af og givet til
kredsen De frie Danske, og det havde Odmar ikke sådan noget særligt at indvende
imod. Weiss var nu trådt i baggrunden, det var Alfred Andersen, som var mere i
forgrunden. Så kaldte Odmar alle fire parter sammen og sagde, at det drejede sig
altså kun om dette, men Alfred Andersen og Weiss nægtede stadig at have givet
oplysninger, der på nogen måde kurune virke krænkende for kolleger, og Odmar
sagde da, at nu ville han betragte den sag som ude af verden, rev papirerne i styk
ker og kastede dem i papirkurven. Og derefter havde han overhovedet ikke skænket
den affære en tanke, før den blev aktuel igen på grundlag af Sverigesrejsen. Weiss
og Alfred Andersen forlangte tjenestemandsfurhør. men Odmar sagde: »Gu kan I
ikke få tjenestemandsforhør om det sludder.«

Der havde stået en notits i et eller andet blad om Hugo Andersen og Kay An
dersen ; noget før debte her var på tale, havde der stået en notits om disse to mænd,
vistnok i »Danske 'I'idende«, et kort, men ganske uberettiget angreb. Det virkede
meget stærkt på politifolk, som mod deres villie havde med de sager at gøre, hvis
man antydede, at de gik tyskernes ærinde 'og var landsforrædere. Hugo Andersen
og Kay Andersen havde på forskellig måde været meget ude for den slags. Det
måtte selvsagt sætte deres nerver på højkant, for hvis der kom et angreb i de illegale
blade, var det umuligt at rense sig derfor i de samme blade. Det var selvfølgelig
derfor, de tog så stærkt på vej, inden det kom der. Weiss kunne ikke få det indtryk,
at Hugo Andersen og Kay Andersen havde anmeldt ham til deres fælles chef. Man
kan ikke anmelde en kollega hos en afdelingsleder. Hvilke andre steder skulle de gå
hen med deres besværinger end til deres afdelingsleder? Når Odmar havde ordnet
sagen, var den ude af verden.

Hugo Andersen havde senere givet Odmar et gennemslag, som han havde
beholdt, af notitsen af 18. maj 1943. Det er dette gennemslag, der er gengivet som
bilag").

Odmar har med bestemthed fastholdt, at denne notits var afleveret til ham,
inden han begyndte at forhandle med Weiss. Der kunne muligvis foreligge det, at
da Weiss nægtede i første omgang, har Odmar sagt til de to Andersener, at så
måtte han have noget skriftligt om det for at kunne arbejde videre. I hvert fald var
han nogenlunde sikker på, at den notits var til stede, da sagen blev afsluttet; da
havde han nemlig en hel del papirer, som han rev i stykker og smed i papirkurven,
og der må den have været imellem. At Weiss og Alfred Andersen skulle have regnet
med at blive anholdt som meddelagtige i sagen mod De frie Danske, betegnede Od
mar som noget vrøvl; det kunne ikke være Weiss' mening, det var ganske udelukket.

Også Gilbert Nielsen, som Weiss havde forbindelse med, og Cajus Johansen
er afhørt af kommissionsdomstolen om deres kendskab til denne episode og om
Hugo og Kay Andersens optræden i sage.n. »De frie Danske-. Weiss og Alfred An
dersen havde - har Weiss forklaret - formået Gilbert Nielsen til at indmelde sig

34) A. nr. 435, side 1666.
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i en gruppe under Aage- H. Andersens parti, og han kom med en hel del oplysnin
ger til dem derfra. Weiss havde i sin tid anholdt Gilbert Nielsen i anledning af en
tysk besværing over, at han og nogle unge K.U.er havde tegnet nazimærker på en
hel del forretningsfolks ruder i København. De slap billigt, og kort tid efter hen
vendte Gilbert Nielsen sig til Weiss, fordi han havde fået tillid til ham under sagens
behandling. Hverken Alfred Andersen eller Weiss vidste noget om, at Gilbert Niel
sen eller Sonny Nielsen havde noget med »De frie Danskue at gøre, idet Weiss var
i forbindelse med en helt anden politimand, der havde forbindelse til »De frie Dan
ske e, og først ved Gilbert Nielsens anholdelse fik de positivt at vide, at han og også
Sonny Nielsen havde med »De frie Danske- at gøre , og fra det øjeblik gav de dem
en hel del- oplysninger.

Redaktør Gilbert Nielsen har forklaret, at da han var arresteret i sagen -De
frie Danske«, satte han sig ved hjælp af kriminalbetjent Chr. Andersen i forbindelse
med Weiss. Chr. Andersen sad summen med Kay og Hugo Andersen og flere på det
samme kontor. Han var meddeler til -De frie Danske», og han hentede Gilbert Niel
sen fra fængslet og gav ham lejlighed til i statsadvokat Troels Hoffs værelse at tale
med Weiss, som Gilbert Nielsen samarbejdede med. Weiss kunne kun meddele ham,
at han ingen oplysninger kunne få, for Kay og Hugo Andersen havde fuldstændig
lukket kontoret.

Ved at tale med Gilbert Nielsen havde Kay og Hugo Andersen fået færten af,
at en politimand var meddeler til »Dø frie Danske« . De vidste ikke, at det var Weiss,
og det havde Gilbert Nielsen heller ikke fortalt. Han nævnte hverken ham eller Al
fred Andersen. En gang senere var de blevet kaldt ind til et forhør, de fik altså
frokost derinde, og da kom Gilbert Nielsen ind til Odmar, der spurgte, hvordan han
så på Kay og Hugo Andersen, og han sagde, at de havde fået en vis tillid til dem, for
i begyndelsen var de ikke, som de ønskede, men senere .blev det anderledes. løvrigt
syntes han, at Hugo Andersen havde man aldrig rigtig haft noget at sige om; den.
der var mest aggressiv i starten, var Kay Andersen. Men efterhånden 'Opvejedes en
hel del af den skade, de havde gjort ved deres optræden; de var ualmindelig flinke
over for de anholdte i sagen. Det var rigtigt, at han havde fortalt Hugo Andersen
om den i notitsen af 18. maj 1943 omtalte telefonaflytning, men han havde ikke sagt
noget om, hvor han havde fået listen fra, mente han. Det var hans opfattelse, at
Kay og Hugo Andersen var lidt mere skarpe til at begynde med; de kunne godt have
været mindre ivrige i tjenesten. Nu havde de jo haft den ulykkelige sag med Hanøl,
hvor de var blevet bluffet, det kunne man ikke komme udern om, og så kom de til Gil
bert Nielsen og fandt nazistiske papirer overalt og ikke noget illegalt, og så tænkte
de : hvad er nu det? Men så kom han ind på gården, blev ikke afhørt af tyskerne,
men af Kay og Hugo Andersen, og der blev først sagt til ham: »Det nytter ingenting,
vi ved jo alting, De kan lige så godt Iortælle« Hvis de vidste så meget, at han var il
legal, så havde de ikke prøvet at presse ham så meget, som de gjorde, så havde de
sagt til ham: -Nu er vi altså alene her, der er ingen tyskere, nu skal vi sludre
lidt om det. e

Cajus Johansen, der ligeledes var anholdt i sagen De frie Danske og sad to år,
før han flygtede, har forklaret, rul han blev anholdt og arresteret af »Brødrene An
dersene i forbindelse med tyskerne. Indenfor De frie Danske taltes der om, at der
var forbindelse ind til politiet; der blev også sagt, at der var forbindelse mellem
overbetjent Roland Olsen og den frie presse, og med overbetjent Weiss og Alfred An
dersen, der altid arbejdede sammen med Weiss. Først efter at de var blevet dømt, da
dommen var offentliggjort i den engelske radio, blev »Brødrene Andersene hængt
ud; i den engelske radio nævntes Kay og Hugo Andersen som en af grundene til,
at de var blevet arresteret. Efter den tid nævnte Hugo Andersen for Cajus Johansen,
at hans familie ikke ville hilse på ham på gaden, fordi han var nævnt i de illegale
blade og den engelske radio. De spurgte, om Cajus Johansen og Gilbert Nielsen ikke
kunne gøre noget for at rense dem. Cajus Johansen sagde, at det kunne han ikke,
for han vidste ikke, hvem der trykte bladet på den tid, da han havde siddet næsten et
år. Han havde aldrig talt med politikommissær Odmar. Hugo Andersen beklagede
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sig et par gange og sagde: »Det er godt gjort, at man skal hænges ud, fordi man
passer sit arbejde«. Men udover det havde der aldrig været talt om den sag. Han
havde personlig ikke følt sig dårligt behandlet af »Brødrene Andersene. Det var kun
lige den morgen, da han blev arresteret; måske Kay Andersen kunne have optrådt
lidt anderledes; men udover det var han altid blevet behandlet pænt, når han kom
ind på politigården. Han mente ikke, Kay og Hugo Andersen havde fået viden om
mange ting, som ikke var gået videre, men Hugo Andersen havde aldrig på nogen
måde behandlet ham anderledes, end han skulle behandle ham.

8. Weiss-Dyrsted.

Mellem Weiss og Dyrsted var der ikke sådant uvenskab som mellem Weiss
'og Hugo Andersen, men de havde dog haft et sammenstød. Dyrsted har herom for
klaret, a t de samtidig gjorde tjeneste i generalstaben. Dyrsted var ældst i tjenesten
og den ældste, og Weiss gik og refererede til viceinspektøren uden om ham, og så
sagde Dyrsted, at de måtte vist hellere ophæve det makkerskab, han syntes, Weiss
var en dårlig kollega. De aftalte at gå op til viceinspektøren. for at få talt ud, men
da Dyrsted kom i forkontoret, fik han at vide, at Weiss havde været der for længe
siden og var gået igen.

Weiss har forklaret, at han ikke kunne huske denne episode. Det var iøvrigt
en naturlig ting, at Glud og han talte om de ting. Han mindedes ikke nogen uover
ensstemmelse.

9. Kontrol med posten.

Weiss har endvidere henvist til, at han blev bestyrket i sin opfattelse ved den
omstændighed, at der 8 dage efter Sverigesrejsen blev etableret en særlig kontrol fra
svensk side med hans post. Tidligere havde svenskerne kontrolleret den post, der
kom med færgen, med mindre den kom med ganske bestemte personer, som trans
porterede den. ukontrolleret over, hvorimod posten, som blev sendt med bådene,
aldrig blev kontrolleret.

Den, som kom med de politifolk, som var på færgen, blev konltrolleret i visse
tilfælde. På et senere tidspunkt kom det frem, at hvis Grunnets post til de polske da
mer kom over med færgen, blev den kontrolleret; når han sendte den med Ruener
heim, måtte han selv tage ansvaret for, at Ruenerheim som kommissarie i Malmø
lukkede den op, men når den kom med de menige kriminalpolitifolk, blev den ikke
kontrolleret forud for Sverigesrejsen. Det er ikke engang fra denne søndag, men
først ca. 8 dage senere, at kontrollen blev indført.

Det skyldtes for det første, at Ruenerheim var blevet bange for den post, som
Gruanet havde sendt over med ham; så beholdt han to forsendelser, som han Jod ligge
i sit skrivebord, eller opbevarede dem i hvert fald, og rejste tilbage og foreviste dem
for Odmar, og så advarede formentlig Odmar - det var altså den slutning de i
Sverige drog af det - Ruenerheim mod at have noget med det at gøre, og Ruener
heim blev bange.

Men det så også i Weiss' øjne mærkeligt ud, at Ruenerheim, da han 8 dage
efter Sverigesrejsen kom hjem fra København, hvor han havde talt med Odmar,
meddelte Weiss, at hvad han havde meddelt landsfogeden med hensyn til Hugo An
dersen var usandhed, idet Hugo Andersen efter Odmars opgivelse til Huenerhøim
ikke havde fået noget cigaretetui og aldrig havde været i de illegale blade. Derefter
kunne det svenske politi ikke have tillid til Weiss mere, nu måtte man tage korise
kvensen af det over for ham. Derefter indførte landsfogeden skarp censur over for
al post, Weiss transporterede, og forlangte, at alt, hvad han sendte, ligegyldig ad
hvilken rute,. skulle forevises det svenske politi først, og alt, hvad der kom, skulle
forevises det svenske politi, og hvis man greb ham i at gøre noget bag deres ryg, ville
det få konsekvenser for hans vedkommende. Indtil da havde de transporteret
både militære og almindelige pressemeddelelser og faldskærmsfolkenes mikrofo
tografier og Trueisens oplysninger til oberstløjtnant Nordentoft, som afleve-
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rede disse oplysninger til englænderne, og disse bidrog til at skabe en velvillig
indstilling fra allieret side. Alt det blev afbrudt; der kom et langt slip, hvor man
havde vanskelighed ved at transportere, indtil man fandt ud af, hvordan det så
kunne gøres. Fra landsfogedens side indførtes også streng kontrol med de nye ru
ter, og fik svenskerne fat i nogen som helst militære ting, beslaglagde de det om
gående, og så gik det til den svenske forsvarsstab og blev liggende der. Det var,
mente Weiss, konsekvensen af den handling, Glud og Odmar og Eivind Larsen fo
retog sig sammen med Rosengren. Hvis denne mistro over for ham ikke var kom
met, ville svenskerne, som landet lå, ikke have indført den kontrol overfor ham.

Weiss har endvidere som bevæggrunde for sin optræden i forbindelse med
Sverigesrejsen henvist til de meddelelser, han havde fået hjemmefra, nemlig 1) i
Madsens og Dinesens brev af 1. november 104335

) om planer om oprettelse af en
særlig afdeling, som skulle arbejde mod kommunister.rre, 2) i et brev 'Om, at Odmar
havde forbudt daværende løjtnant Truelsen at arbejde efterretningsmæssigt, 3) i Mad
sens og Dineseås breve af 26. november 194336

) og 4) af 29. november 194337
) , 5) i.

kriminalassistent Grunnets brev af 5. december 194338
) og 6) 'Overbetjent Ib Larsens

brev af 19. december 19433°) . Disse breves indhold og de med udgangspunkt i dem
foretagne undersøgelser refereres senere.

Weiss har udtrykkelig fremhævet, at i de breve, han fik fra Madsen og Dine
sen, fik ham en del oplysninger, som rystede ham i hans opfattelse og som var af
langt større betydning, derunder om oprettelsen af en speciel afdeling til kommu
nistforfølgelse og om forbudet for major TrueIsen mod 8Jt arbejde med efterretnings
væsenet i Danmark og oversende sine oplysninger til Sverige, hvor han netop sad
som formidler af transporten fra Danmark til den danske generalstabsafdeling i
Stockholm. Brevet fra løjtnant Trueisen har ikke foreligget for kommissionsdom
stolen. Weiss har forklaret, at han modtog det, inden Hugo Andersen 'Og Dyrsted
kom til Malmø. I en til kommissionsdomstolen fremsendt redegørelse af 21. august
1947 har TrueIsen derimod ment at kunne fastlægge datoen for sin samtale med
Odmar til 29. november 1943, altså efter Sverigesrejsen.

Uddrag af Madsen og Dinesens brev af 25. november 1943 læste Weiss som
foran nævnt op for landsfoged Rosengren søndag formiddag den 28. november
1943. De øvrige breve ligger alle efter Sverigesrejsen.

III. Mørcks kendskab til rejsen.

Endelig har Weiss") omtalt em samtale, han ugen efter Sverigesrejsen havde
med den danskfødte svenske statsborger Direktør Pete?' Andreas Mørck, der på
foranledning af politiinspektør Kudsk var blevet opsøgt af Glud og med ham havde
haft en samtale om Hugo Andersens og Dyrsteds rejse.

Direktør Mørck, der boede i Malmø, men havde en villa f Klampenborg, havde
været i København på week-end ugen efter Hugo- Andersens og Dyrsteds oversen
delse. Da han kom tilbage, sendte han bud efter Weiss og meddelte ham, at han om
lørdagen var blevet opsøgt af politiinspektør Kudsk, som han kendte privat, og som
havde bedt ham om at tage en samtale med vicepolitiinspektør Glud. Det var Mørck
gået ind på, 'og dagen efter, altså mandag, var Glud kommet ud til Mørck. Han
havde bedt Mørck sige til svenskerne, at Weiss altid havde. været engelskorienteret,
og at det svenske kriminalpoliti måtte være klar over, at alle de oplysninger, der
kom i hans besiddelse, uvægerlig ville blive givet videre til englænderne. Weiss

35) A. nr. 423, side 1644.
36) A. nr. 424, side 1645.
37) A. nr. 425, side 1648.
38) A. nr. 426, side 1649.
39) A. nr. 430, side 1659.
40) Stenogr. ref. spalte 430 f.



1741

havde opfattet det som en opfordring til, at han skulle anholdes af det svenske po
liti for spionage. Mørck havde spurgt, om Glud havde nogen andel i oversendelsen
af Dyrsted og Hugo Andersen, 'Og det bekræftede Glud, idet han sagde, at han havde
været med til at bestemme, at Dyrsted skulle sendes af sted, og Odmar, at Hugo An
dersen skulle sendes af sted. Så sagde Mørck til Glud, at når det forholdt sig sådan,
havde han ikke nogen meddelelse at skulle give det svenske politi, idet han i forvejen
kendte Weiss og hans arbejde. Så havde Glud sluttet samtalen med nogle bemærknin
ger om, at Mørck måtte være klar 'over, at Weiss ikk var rigtig klog, og at man skulle
være meget forsigtig med ham.

Glud-Johansen har for kommissionsdomstolen forklaret, at der var noget
rigtigt deri. Politiinspektør Kudsk kom en dag og fortalte ham, at han havde været
i selskab med en direktør Mørck fra Malmø, hvis eksistens Glud ikke kendte dengang,
og Kudsk havde drøftet Svengesrejsen med ham, idet de illegale blade allerede på
det tidspunkt havde beskæftiget sig med det. Under samtalen havde Mørck sagt, at
han vidste, at 3-4-5 dage, før disse mennesker var rejst over, havde en mand på
Dagmarhus set en rapport ligge om denne overrejse, således at tyskerne altså allerede
officielt skulle være bekendt med det fem dage forud. Glud Johansen sagde til
Kudsk, at det var ganske udelukket, men Kudsk påstod, at når Mørck sagde det,
måtte det være rigtigt, og tilbød at skaffe Glud en samtale med ham. Så tog Glud
derud og talte med direktør Mørck, der var uhyre elskværdig. De sad og sludrede en
times tid, og Glud fik det indtryk, at det ikke passede, at der var nogen, der havde
set det på Dagmarhus. Mørck henviste til nogle andre, som måske kunne stige det.
Så opgav Glud det. Mørck havde altså ikke selv set noget på Dagmarhus. I hvert fald
var det hele så usikkert, at Glud mente, at der ikke var nogen grund til at dyrke
det videre. Det kunne ikke være rigtigt. Under samtalen foreslog Mørck, at Glud
skulle rejse over til Malmø og drøfte sagen med Weiss. Det ville Glud ikke. HaID
var for så vidt villig til at drøfte sagen med Weiss, men han ville ikke rejse
over til Malmø.

I den af Weiss givne fremstilling var spørgsmålet om spionagen stillet fuld
stændig på hovedet. Forholdet var det, at kriminalkommissær Ruenerheim fra
Malmø var her og fortalte, først til Odmar og derefter til Glud selv, at man var klar
over, at der eksisterede en polsk spionageorganisation i Sverige, der fik oplysninger
over Danmark. Disse blev ekspederet til kriminalassistent Grunnet, som fra Køben
havn sendte dem til Weiss, der afleverede dem til en polsk dame, der havde et eller
andet bureau ovre i Malmø, og derfra blev det så videresendt fil Stockholm, til det pol
ske gesandtskab deroppe. Ruenerheim gjorde udtrykkelig opmærksom på, at enten
af det polske gesandtskab eller af en enkelt tjenestemand inden for dette blev oplys
ningerne videresolgt til den højstbydende. i visse tilfælde endda til begge parter, Han
nævnte bestemte sager, som på den måde var solgt til tyskerne. Ruenerheim fortælte
yderligere, at forholdet efter svensk ret var så graverende, at Grunuet ville blive an
holdt, hvis han kom til Malmø, og at man stærkt overvejede at anholde Weiss. Grun
den til, at Ruenerheim ønskede at referere det for Glud, var vist, at han håbede at
kunne standse det på anden måde ved indgriben fra Danmark. Glud overvejede, om
der kunne gøres noget, og fortalte politiinspektør Krenchel det, men de.blev enige om,
at det var et farligt område at gribe ind på, og tav stille. Det var dette, han anty
dede for Mørck ved at strejfe spionagen.

Ruenerheim fortalte i denne forbindelse om mikrofotokopier, som var sendt
over, dels af maskindele og dels af rapporter fra statsadvokatens afdeling, og han
var meget fortørnet over, at man førte ham bag lyset på den måde.

Det kunne godt være, at Glud har foreslået Dyrsted og Odmar Hugo Ander
sen. For så vidt kunne samtalen godt være rigtig refereret. Derimod havde Glud
selvfølgelig ikke bedt Mørck give nogen Meddelelse til det svenske politi. Da det var
Huenerheim ,der havde fortalt ham det, kunne han da ikke gennem en privat mand
sende oplysninger derom over til Ruenerheim. Glud anså det for sandsynligt, at han
havde sagt, at hvis Weiss stod bagved de fremkomne angreb i de illegale blade, så
måtte han ikke være rigtig klog. Weiss kendte Gluds sindelag fra hele tiden inden
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han rejste, og hvis han nu mente, at Glud skulle begynde at gå tyskernes ærinde, så
måtte han ikke være rigtig klog. Sådan tænkte han dengang ofte. Han regnede med,
at Weiss måtte være grebet af flygtningementaliteten. Der måtte være noget galt
med ham. .

Politiinspektør Krenchel har forklaret, at han husker, at Glud engang under
besættelsen sagde til ham, efter at han havde trykket sig lidt ved det: »Ja, Weiss skal
være polsk spion eller sådan noget, og Ruenerheim har sagt, at han med nød og
næppe har undgået at blive anholdt af det svenske politi«. I hvilken anledning Glud
sagde det, kunne Krenchel ikke huske og heller ikke, at han med Glud havde drøftet,
om der kunne gøres noget, men det var højst sandsynligt.

Direktør Mørck har for kommissionsdomstolen forklaret, at han i Malmø af
nogle politifolk, bl. a. af Weiss, fik oplysning om, at der var kommet 2 politifolk over,
som skulle forsøge at være behjælpelige med forskelligt arbejde. De var tyskinteres
serede, og Weiss var ikke sikker på, om de oplysninger, de fik, ville gå direkte til
tyskerne i stedet. Mørck rejste tit til Danmark, og på en af turene traf han sammen
med politiinspektør Kudsk og spurgte ham, hvorledes det kunne være, at det danske
politi sendte sådanne 2 mennesker over til Sverige. Politiinspektør Kudsk stillede
sig ret uforstående over for det, han kunne ikke tænke sig den mulighed, at 2 dan
ske politifolk skulle genere De frie Danskes arbejde i udlandet, men da han ikke
havde noget kendskab til det selv, ville han forsøge at skaffe' sig orientering om,
hvorledes det hang sammen. Og dagen efter blev Mørck ringet op af politiinspektø
ren, der spurgte, om han ville komme ind og tale med vicepolitiinspektør Glud. Det
ville Mørck ikke, men resultatet blev, at Glud dagen efter kom ud for at tale med
ham. Politiinspektør Kudsk er en gammel bekendt af Mørck og dennes hustru, og
Mørck traf ham v-ed en fødselsdagsfest i en svigerindes hjem. Møroks indtryk var,
at Glud kom ud for at forsøge at retfærdiggøre sig. Han udtalte bl. a., at »pclitiln
spekter Odmar- havde været på Dagmarhus, og på forespørgsel, om det var Od
mar eller Glud, der havde valgt de 2 politimænd, blev der svaret, at det var Glud,
som havde valgt den ene; hvem der havde valgt den anden, var der ikke noget om.
(Lidt senere forklarede Mørck, at det var Odmar, der havde valgt den ene). Odmar
havde været på Dagmarhus for at forsøge at finde kvalificerede folk til at sende
over og samle de oplysninger, de kunne få og sende til de fremmede. Der var givet
besked til den tyske vagtpost ved færgen om, at de ~o mennesker kom, men ikke til
det danske paspoliti. På forehold indrømmede Mørck, at Glud om Odmars henven
delse på Dagmarhus faktisk ikke havde sagt andet end, at han henvendte sig der for
at få tilladelse til at sende 2 mænd over. At det danske politi ikke var underrettet,
støttede Mørck på, at overbetjent Remtoft havde sagt ham, art der ikke var givet ham
meddelelse om, at de skulle over. Remtoft havde ikke talt om, at det var Odmar, som
kørte dem ned og sagde, at de skulle igennem. Det var Coutume, at politiet blev un
derrettet, når nogen skulle over illegalt; hvis det var en officiel handling, ville de
bare kunne rejse på deres politiskilt.

I Gluds udtalelse til ham om, at Odmar havde været på Dagmarhus, havde
Mørck selv lagt, at Odmar havde diskuteret med tyskerne, hvilke danske der skulle
over. Weiss havde sagt ham, at Hugo Andersen og Dyrsted skulle til Sverige på
foranledning af de herrer Odmar og Glud. Weiss var, hævdede Mørck, underrettet
inden deres afrejse fra København om, hvem der skulle over. Weiss havde fortalt
ham, at de skulle komme inden den tid. Før Mørcks samtale med Glud havde en
student, som Mørck havde truffet i forbindelse med illegalt arbejde, men som des
værre var død, sagt til Mørck, at han havde set en rapport, og at han havde en foto
grafisk gengivelse af den. Mørck havde selv set et lystryk af den rapport, et brud
stykke af en samtale mellem politiinspektør Odmar og nogle på Dagmarhus. På
spørgsmålet om den var på dansk eller tysk svarede han, at den var på noget blan
dingsvæsen, det meste var tysk, men der var danske vendinger i. Mørck nævnte ikke
for Glud, at han selv havde set en fotokopi af rapporten. Man sagde ikke alt, hvad
man vidste, og på det tidspunkt vidste han ikke, om politinspektørerne Glud og Od
mar var på den ene eller den anden side. I fotokopien stod der noget lignende som,
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at Odmar havde været på Dagmarhus. og ved samtaler der var der enighed om, at
der skulle sandes nogen over, eller der skulle forsøges at skaffes nogle oplysninger,
men han erinarede ikke skarpt, hvad der stod i det, men mente, at papirerne kunne
findes. Hvor vidste han ikke. Studenten, der viste ham det, val' død. Mørck traf ham
på Rådhuspladsen, hvor de mødtes og udvekslede breve og talte om forskellige ting.
Studenten fortalte det ikke som noget særlig interessant eller opsigtvækkende. Mørck
spurgte om, hvorledes det kunne hænge sammen, at der var kommet disse mennesker
over, om han havde kendskab til dem eller kunne skaffe det, og så skaffede han det
altså. Fotokopien mente Mørck, at han havde set, dengang Glud var hos ham; men han
var ikke i stand til at sige det bestemt. Studenten hørte efter al sandsynlighed til stu
denternes efterretningstjeneste. Mørck mente, at han kunne huske, at han talte med po
litiinspektør Kudsk sådan noget som den 27. eller 28. november, idet hans svigerinde
har fødselsdag den 28. november, Den første, der fortalte Mørck om rejsen, var Weiss.
Den 27., da rejsen fandt sted, var Mørck i København. Han havde oplysninger med, da
han kom til København, om at de skulle komme. Han var antagelig kommet til Køben
havn om fredagen dem 26.november og vidste da allerede, at Hugo Andersen og Dyr
sted skulle over. Det var ved svigerindens fødselsdagsgilde, at han talte med Kudsk om
sagen, men om det blev holdt den 'ene dag eller den anden, vidste han ikke. Han
mente, at han havde talt med Kudsk om Sverigesrejsen og om politirapporten samme
dag eller dagen efter, at Hugo Andersen og Dyrsted var rejst til Malmø, og at Weiss,
som han havde talt med forind-en, også har kendt hele historien, før den blev sat i
værk. Foreholdt, at det af brevet fra Weiss til Glud og Odmar, dateret den 27. no
vember 194341) , tydeligt fremgår, at det den 27. november kom som en bombe for
Weiss, at der skulle komme nogle over , erkendte Mørck, at han ikke kunne fastholde
sin opfattelse. Han fastholdt, at han selv havde set fotokopien af den omtalte rap
port, hvori der havde stået noget sådant som, at politiinspektør Odmar havde for
handlet med Dagmarhus, med Hennannse.n, om aJt få nogle folk over, og ikke andet.
Han havde ikke fæstet sig ved andet end det. Da Glud var ude hos Mørck, sagde
Glud om Weiss, at han var Nazist. Det blev foreholdt Mørck, at Weiss havde refe
reret det sådan, at Glud havde beskyldt ham for at stå i englændernes tjeneste, hvad
nazisterne jo ikke plejer, og dertil erklærede Mørck, at Weiss' nævnte udtalelse om
englænderne var rigtig nok. Der havde ikke været tale om, at Glud bad ham bringe
nogen hilsen, nogen besked til det svenske politi om Weiss. Han husker i hvert fald
ikke noget bestemt derom. At Glud ville have ham til at advare det svenske politi
mod Weiss med den oplysning, at Weiss dreven eller anden spionagevirksomhed,
kunne han slet ikke huske. At Glud sagde, at Mørck måtte være klar over, a;t Weiss
ikke var rigtig klog, og at man skulle være meget forsigtig med ham, var derimod
nogenlunds rigtigt. Om Gluds forklaring på, i hvilken forbindelse den bemærkning
kunne være faldet, kunne stemme, kunne han ikke huske nu så mange år efter.

Politikommissær Odmar erklærede på forespørgsel om, hvorvidt det var ham
bekendt, at der - som det måtte antages efter købmand Mørcks forklaring - i sin
tid blev optaget rapport om hans besøg på Dagmarhus og afsendelsen af de to poli
tifolk, at det var udelukket. Der kunne være sket det, at Hermannsen blev trængt,
men det spørgsmål måtte Hennannsen kunne løse. Mørck kendte han kun af om
tale; han kendte hans virksomhed fra Ruenerheim. At der skulle eksistere en
sådan rapport, og at den har spøget i dagene omkring Sverigesr-ejsen i fotokopi,
hørte Odmar først nu.

Politiinspektør Henrry Kudsk har forklaret, at Mørck, som han omgås privat.
bragte Sverigesrejsen på bane over for ham. Kudsk havde det indtryk, at Mørck
havde oplysninger, som gav et overordentligt skævt billede af Københavns politi,
specielt vicepolirtiinspektør Glud og politiinspektør Krenchel; det var Kudsk ked af,
og han foreslog derfor et møde mellem Mørck og Glud. Det kunne passe, at han
havde truffet Mørck i et selskab omkring den 27. november, sandsynligvis ved
Mørcks kones fødselsdag den 27. november. Det var givet, at det var Mørck, der

41) A. nr . 418, side 1637.
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bragte Sverigesrejsen på tale. Kudsk kendte på det tidspunkt ikke noget til det og
var meget forbavset over den hurtige viden, Mørck havde om disse ting. Kudsk
kunne imidlertid ikke huske, hvad han allerede fik at vide den dag, og hvad han har
fået at vide ved de senere samtaler, for da han fik lidt at vide af Mørck, var det me
get muligt anledning til, at han på det tidspunkt straks gik til Krenchel og GIud og
talte om sagen. Det som navnlig havde stødt Mørck, var vist den måde, hvorpå Hugo
Andersen og Dyrsted kom over, idet det kunne se ud, som 'Om det var med tyskernes
sanktion. Det havde han dog næppe sagt ved den første lejlighed. Mørck havde sagt,
at de var smuglet over uden om den offentlige kontrol. Tyskerne havde været klar
over, at disse to mænd blev bragt om bord og sendt over. At der af Mørck var hen
vist til et ganske særligt håndgribeligt bevis over for Kudsk, et bevis for, at tyskerne
var orienteret om, hvad det drejede sig om med Sverigesrejsen, kunne Kudsk nu ikke
huske. Kudsk vidste, at Mørck havde meget nøje kontakt med Weiss i Sverige, og reg
nede med, at meget af det, han vidste, det meste af det, havde han gennem Weiss.
Først da Kudsk blev gjort bekendt med vicepolitiinspektør GIuds referat af, hvorledes
han overfor GIud havde refereret sin samtale med Mørck, kunne han huske, at Mørck
sagde, at det var en mand på »Dagmarhus c, der vidste det. Han kunne så også huske,
at han har givet det videre, og det var måske nok det, der chokerede ham mest. Han
regnede nu ikke med, at det var rigtigt, og når han ikke straks kunne komme i tanker
om det under afhøringen, var det, fordi han, da han fik klaring på sagen, over
hovedet ikke tillagde dette rygte, at nogen på »Dagmarhuse kendte en rapport om det,
nogen vægt. Kudsk regnede med, at der kunne foreligge en sådan misforståelse, at en
mand på »Dagmarhus« var blevet blandet ind i det. Han var nu ganske sikker på, at
han den aften ved fødseIsdagsselskabet fik at vide af Mørck, at denne vidste, at »Dag
marhuse havde vidst det. Når Mørck sagde, at der forelå en rapport, mente Kudsk, at
han var i god tro. Men hans kilde havde været forkert underrettet. Om en student
havde Kudsk aldrig hørt i den forbindelse. Kudsk regnede med Weiss som Møroks
yderste kilde fra Sverige og med, at der måtte være kommet en mand over med en
færge senere end Mørck, som Mørck derefter havde været i kontakt med. Resultatet
af GIuds besøg hos Mørck blev negativt; Mørck var stadig mistroisk 'Over for ham
og Odmar. Såvidt Kudsk forstod, havde Glud heller ikke fortalt Mørck, hvordan det
faktisk var gået til. Kudsk anså det ikke for sandsynligt, at han havde truffet Mørck
før til Jul. Det var givet, at de havde talt om det igen og drøftet, hvilket indtryk han
havde fået af GIud. Hvis GIud bestemt erindrede, at Kudsk kun een gang havde gjort
opmærksom på sagen - altså samtidig rejst spørgsmålet om Sverigesrejsen og taåt
om rapporten -, mente Kudsk også, det var rigtigt, og så måtte deraf følge, at Mørck
havde talt om rapporten allerede ved fødselsdagsgildet i slutningen af november.
Kudsks første samtale med Glud fulgte umiddelbart efter hans samtale med Mørck.
Kudsk var sikker på, at Mørck ikke sagde, at rapporten forelå i fotokopi, men det
forekom ham ikke, at han: senere havde meddelt ham, at der forelaa fotokopi. Han
havde talt om sagen med Glud mange' gange, men havde ikke startet den med nyt
materiale, troede han at kunne sige.

Glud. blev gjort bekendt med politiinspektør Kudsks forklaring i hovedtræk og
spurgt, om Kudsk kom ved to forskellige lejligheder, først om selve affæren og der
næst, om rapporten eller om disse oplysninger kom samtidig. Glud erklærede sig
ganske sikker på, at anledningen til hans drøftelse med Kudsk om dette problem var
angrebene i den illegale presse. Kudsk kom næsten daglig op på GIuds kontor og
hørte den engelske og den svenske presse, og herunder drøftede de også de daglige
problemer, der forelå. Glud ville tro, at der i den illegale presse havde været adskil
lige angreb, inden de drøftede det. Han ville tro, at det var hen i december. Han var
ganske sikker på, at Kudsk ikke havde omtalt det for ham, inden de illegale blade
havde skrevet om det. Hvis Kudsk havde- sagt det til ham mandag den 29. eller tirs
dag den 30. november, ville det have være uhyre vigtigt for ham. Han ville altså
derigennem have fået at vide, at der var noget forinden, men det havde han aldrig
vidst. Han huskede tydeligt samtalen med Kudsk. De drøftede disse angreb i de ille
gale blade, og Glud hævdede over for Kudsk, at det var helt ud i det blå. Dertil sagde
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Kudsk: »Ja, men når jeg nu fortæller Dem, at der er en mand, som jeg har været i
selskab med, som har viden om- (han sagde ikke, det var en rapport), »at der har
foreligget noget skriftligt på Dagmarhus, forinden de rejste.« Så svarede GIud: »Det
passer ikke , det kan ikke have foreligget.e - »Ja, men De kan selv tale med man
den. c - Sådan udviklede samtalen sig. Det gjaldt for GIud at få klaring på, hvad der
kunne ligge i det, det var det, der interesserede ham så stærkt, at hån tog ud til
Mørck. Interessen kunne kun skyldes de illegale blades angreb, for indtil det tids
punkt havde sagen ikke nogen større vigtighed for dem. De to, der havde været der
ovre, var kommet hjem, og når svenskerne ikke havde brug for dem, ja så ville op
dagelsespolitiet hellere end gerne have dem. Og på det tidspunkt mente man ikke, der
var nogen affære. GIud ville tro, at han var ude hos Mørck henimod slutningen af
måneden, vistnok efter juleaften.

Der blev derefter foretaget en fælles afhøring af GIud og Kudsk for at prøve
at få fastslået, hvornår Kudsk tog sagen op over for GIud, hvad der var anledningen
dertil, og hvornår rapporten på Dagmarhus først blev nævnt.

Glud mente, at samtalen sikkert var ført i december, og var sikker på, at det
havde stået i de illegale blade først. Ksulsk: mente, at han kom op til GIud, fordi han
havde fået det at vide af Mørck, og at samtalen havde fundet sted i dagene efter den
27. november. Efter Gluds opfattelse kom Kudsk, efter lilt Sverigesrejsem. havde været
omtalt i de illegale blade, og fortalte, at der var en mand, der sagde, at der var set en
rapport på Dagmarhus, og denne rapport på Dagmarhus skulle være set, forinden
de to mænd rejste over; det var det, der gav anledning til, at GIud skulle henvende sig
til Mørck. Han sagde den dag til Kudsk under diskussionen: »Det er ganske udeluk
ket, for der er ikke andre end Odmar, Krenchøl og mig, der ved det. c Så sagde Kudsk:
-Ja, men ikke des mindre er det rigtigt, der er en mand, der har set det. c GIud gen
tog: »Det kan ikke passe. Jeg har ikke overværet Odmars samtale med Hermannsen,
men jeg er sikker på, det kan ikke være derfra, og andre steder fra kan det ikke
komme, for der var ikke andre end os tre, der vidste det, og vi har ikke sagt det til
nogen. c Anklagemyndighedens 'repræsentant bemærkede, at samtalen mellem Odmar
og Hermannsen fandt sted nogle dage, før de to mænd rejste, for meningen var egent.
lig, at de skulle være rejst noget før, og alt var i orden, men så blev rejsen af en eller
anden grund udsat til /lørdag. Der var altså ingen ting i vejen for, at samtalen mellem
Odmar og Hermannsen fandt sted nogle dage før den 27., da de rejste over. At nogen
på Dagmarhus kunne have set en rapport eller et notat, kunne derfor ikke på for
hånd udelukkes.

GIuds samtale med Mørck fandt - mente GIud med sikkerhed at kunne sige
sted ganske kort efter samtalen med Kudsk.

Kriminalassistent H. C. Andersen har forklaret, at han i december 1943 havde
været i Stockholm i anledning af en bedragerisag, og på tilbagerejsen traf ha:n. Weiss
i Malmø; han var sammen med en mand, der hed Mørck, som H. C. Andersen ikke
havde set før. H. C. Andersen var dengang medlem af himinalpolitiforentingens be
styrelse. Der havde på et vist tidspunkt været rejst spørgsmål om at afskedige Weiss.
Bestyrelsen ville gerne have at vide, hvordan det så ud, set fra den anden side. Weiss
sagde, at han - vistnok ved et brev - havde fået at vide, at Dyrsted og Hugo Ander
sen ville komme over . Med hensyn til Dyrsted var hans stilling den, at det kunne ikke
gøre noget, men med hensyn til Hugo Andersen var det således, at han jo var hængt ud
i den illegale presse i forvejen, og så havde man fået den opfattelse derovre, at Hugo
Andersen stod i et vist modsætningsforhold til adskillige af dem, der var derovre,
bl. a. til Lindvang ude fra Frederiksberg. Det gav et vist modsætningsforhold, og så
var der også det, at man vist havde fået indtrykket af, at de to skulle over og rem
placere nogle af de andre, og de andre skulle hældes ud. Så var der også noget om,
at det var Weiss' opfattelse - hvordan han var kommet til det, kunne H. C. Andersen
ikke huske -, at denne omflytning stod i forbindelse med en skærpet kurs over for
kommunister og sabotører. Hans opfattelse var, at det var et samspil mellem svensk
og dansk politi, som havde det formål at udskille kommunister og sabotører for at
give dem en særbehandling, nemlig sætte dem i fængsel. Det var hans opfattelse, og
219
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der spillede Mørck ind. Mørck sagde, at han havde beviser eller det, han regnede for
beviser, for, at denne rejse var kommet i stand efter aftale mellem dansk og tysk
politi. Han nævnte noget om en fotokopi, som efter hans meninJg indeholdt bevis
derfor. Formålet med rejsen sagde han vistnok ikke noget om, men det var efter hans
mening evident, at det var et sammenspil. H. C. Andersen fik ikke noget nærmere at
vide om, hvad der stod i fotokopien. Det var kun Møroks resume eller opfattelse af,
hvad det betød, andet ikke. Det var vistnok en rapport fra Dagmarhus eller ShelI
huset, hvis det var en rapport, men det var H. C. Andersen ikke sikker på. Han havde
aldrig hørt om den senere.

Direktør Mørck blev derefter afhørt påny, efter at mam gennem andre afhørin
ger var blevet klar over, at hans første viden om sverigesrejsen, som han ganske rig
tigt havde, før rejsen fandt sted, ikke hidrørte fra Sverige, men sandsynligvis fra
overbetjentene Madsen og Dinesen, hos hvem Mørck aflagde besøg fredag den 26. no- I
vember 1943 for at aflevere illegal post. Mørck mente, at det lød meget sandsynligt,
men at han dog kunne have fået besked om navnene også af den student, der skaffede
fotokopien. Om han havde talt med studenten før eller 'senere, kunne han ikke svare
på, men han kunne ikke tænke sig, at han havde sagt til politiinspektør Kudsk, at
han havde set en kopi, som han ikke havde set. Han havde set et lystryk, og da det
viste sig, at der nok var taget ikke en, men flere fotokopier, håbede han, det skulle
lykkes at skaffe en. Studenten var ganske vist død, men Weiss vidste, hvilken gruppe
han tilhørte. De papirer, Mørck havde med til den gruppe af studenter, kom bl. a. fra
Weiss. Da Mørck kom til Madsen og Dinesen, var Remtort der ikke. Om Remtoft
havde vidst besked om rejsen og fortalt ham det, vidste han ikke, men han troede det
ikke. At Mørck ved at tale med de danske og tyske politifolk fik den opfattelse, at de
danske ikke var underrettet i forvejen om, at de to folk skulle til Sverige, betød blot,
at der ikke var nogen af de danske politifolk, der havde sagt til ham, at de vidste det
i forvejen. Mørck henstillede, at man spurgte Hermannsen, om der var forskel på
hans såkaldte dagbog og de rapporter, han skrev. Det var vel ikke umuligt, at det var
fra hans dagbog, der var aftrykt noget. I notitsen eller rapporten stod der ikke ret
meget, ikke andet end. sådan noget lignende som, at Odmar havde været på Dagmar
hus og haft en samtale med Hermannsen. Om navnene Hugo Andersen og Dyrsted

- havde været med, var Mørck ikke sikker på.
Mørck ønskede at rette sin forklaring om, at politiinspektør GIud havde ment,

at Weiss var nazist. Det var ikke rigtigt; GIud havde sagt, at Weiss ikke var rigtig
klog, og at han var engelskvenlig. GIuds besøg hos ham fandt sted søndagen efter
Mørcks samtale med Kudsk eller måske den efter samtalen følgende fredag eller lør
dag. Mørck havde efter al sandsynlighed været i København en gang om ugen. Huske,
at det var Madsen og Dinesen, der gav ham besked, ikke, som han tidligere havde
forklaret, Weiss i Sverige, kunne Mørek ikke.

Weiss har oplyst, at GIuds henvendelse til Mørck fandt sted om mandagen,
niendedagen efter Hugo Andersen og Dyrsteds rejse. Mørck fortalte Weiss 'Om den, da
han dagen efter, om tirsdagen, kom til Malmø, og Mørck sagde da også til Weiss,
at Studenternes Efterretningstjeneste - han nævnede ikke personen - havde vist
ham enten en fotokopi eller en genpart af en rapport, der var på Dagmarhus, og deraf
fremgik, at formålet med Hugo Andersens og Dyrsteds oversendelse til Sverige var,
at de skulle afbryde forbindelserne mellem Danmark 'Og Sverige. Mørck havde aldrig
nævnt, hvem studenten var. Mørck sagde engang, det var en rapport. Weiss lovede
at forsøge at finde frem til de folk fra Studenternes Efterretningstjeneste', der kunne
kende til fotokopien.

Glud har senere suppleret sin fremstilling, idet det var gået op for ham, at den
første dag, han talte om sagen med Kudsk, ville denne ikke nævne sin kilde. Det
bebrejdede GIud ham, han syntes, det var underligt at sprede rygter ud og ikke ville
opgive kilden. Kudsk sagde, han ville først tale med den pågældende selv. Så var 
Ruenerheim vist i København en dag eller to efter, og da havde GIud bedt Odmar om
at søge hos ham at få at vide, hvem det kunne være. Ruenerheim havde så utvivlsomt
fortalt Odmar, at det kunne være denne Mørck, for næste gang, GIud talte med Kudsk
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- det kan have været sådan noget som den 6. eller 7. december måske - sagde han
til Kudsk: »E r det ikke Mørck?« Det indrømmede Kudsk så, og ved samme lejlighed
lovede han at skaffe Glud samtalen med Mørck, og det måtte også have været en af de
første dage efter. Derfor forskød tidspunktet sig til begyndelsen af december. Rappor
ten dukkede op i den første samtale. Gluds opfattelse var herefter, at Kudsk umid
delbart efter, at han ved fødselsdagsfesten havde truffet Mørck, må have talt
med Glud, og at det allerede var ved Mørcks næste besøg, som rimeligvis har været
8 dage efter, at Glud talte med Mørck.

Kriminalrat Hermannsen har forklaret, at når Odmar henvendte sig til ham
om nogle politifolk, som skulle til Sverige uden visum, noterede han ikke noget ned
j en dagbog eller en rapport. Han skrev kun navnene op på et lille stykke papir, og
så ringede han straks til sine to mænd ved færgen, og så var det borte; det var jo
pligtforsømmelse fra hans side. At en mand skulle have set en fotokopi af en rapport
om denne rejse, erklærede Hermannsen for ganske udelukket; det havde aldrig fore
ligget. Odmar var en fornuftig mand 'Og vidste, at Hermannsen på dette punkt arbej
dede illegalt, så han gik stille med dørene. Hermannsen havde aldrig haft noget så
dant noteret op, hverken i en dagbog eller i et notat; han havde dog sikkert skrevet
de to navne op med det samme.

Gennem Weiss' undersøgelser lykkedes det at identificere den student, af hvem
Mørck havde fået fotokopien forevist, og som Mørck mente at kunne genkende efter
et fotografi; han hed Troels Bredkjær. Mørck mente stadig, at det var fra Bredkjær.
at han først hørte om Sverlgesrejsen, ikke fra Remtofit og heller ikke fra. Madsen og
Dinesen af hvem han ikke troede han. havde hørt om den. Han mente, at ham af
Bredkjær også havde fået oplysning om, at der var afgået rapport til Sverige om,
hvad der foregik. Han mente nu med sikkerhed at kunne sige, at hans samtale med
Glud fandt sted ugen efter hans samtale med Kudsk, nemlig søndag den 5. december
1943. Når han oprindelig havde forklaret, at Glud havde sagt, at Weiss var nazist,
var det for senere at kunne rette det; han ville have et punkt, han kunne komme til
bage til. Hvis man over for Mørck ville hævde den opfattelse, at haru kunne have fået
den første oplysning om Sverigesrejsen fra Remtoft, ville han heller ikke protestere
derimod; han kunne blot ikke huske det. Han kom normalt kun på politigården en
gang, og det vår ikke meget sandsynligt, at han skulle have truffet Remtoft i tiden
mellem sin ankomst og sin bortrejse.

Kornetelev Erik Westenholz Kier, som man ved. Weiss' undersøgelse var kom
met t forbindelse med, har forklaret, at Bredkjær og han 1942--43 boede og læste
sammen i Lundtoftegade 99. De arbejdede begge for Studenternes Efterretningstjene
ste. Da Kiel" i efteråret 1943 kom hjem fra en illegal tur til Sverige med færgen, blev
han inJtroduceret hos en mand, der hed Carl Erik Abel, som havde forbindelse med
gestape. Bredkjær fik et godt samarbejde med Abel, og fra denne fik han en fotokopi
fra Dagmarhus, hvori der var en vistnok fuldstændig afskrift af en meddelelse, som
vedrørte de omhandlede to betjente. Kiel" var overhovedet ikke i stand til at huske
deres navne, han troede ikke en gang, han kunne huske dem, hvis han så dem, selv
om han var sikker på, at navnene stod på papiret. Bredkjær viste ham det tilfældigt.
Kiel" havde imidlertid fået lejlighed på Tagensvej 62, 1. sal, han var efterlyst på det
tidspunkt, og lejligheden stod derfor i et andet navru Abel overdrog Kiel" eller Bred
kjær det, han fik fat på, fordi de havde regelmæssig forbindelse frem og tilbage til
Sverige. Den 1. eller 2. december 1943 kom Kiel" hjem fra Sverige - under alle om
stændigheder var det en lørdag; mandagen efter blev han taget. Bredkjær spurgte,
ham, om det omhandlede og flere andre dokumenter måtte ligge i hans lejlighed på
Tagensvej, 'Og det var der intet i vejen for. Den 6. december 1943 blev Kiel" arresteret
af tyskerne. 14 dage efter fik han det første besøg, og det lykkedes ham at få en med
delelse ud om, at lejligheden ikke ville blive angivet, så de kunne roligt beholde den og
lade dokumenterne blive. I fængslet fik han en måneds tid efter bekræftelse på, at
meddelelsen var blevet forst ået, og at lejligheden stadig benyttedes som hovedophe
varingssted. Den 6. marts 1944 blev lejligheden på Tagensvej taget; det skyldtes skyg
ning, bl. a. af Bredkjær. Ty kerne opdagede da, 8It lejligheden tilhørte Kier. Om de
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fandt netop det dokument, turde han ikke sige, men at de fandt dokumenter af kom
promitterende art, fik han indtryk af i de kommende forhør, hvor de beskyldte ham
for spionage. Gennem brevforbindelse med Bredkjær i fængslet, fik han det indtryk
at der ikke var fjernet noget fra Tagensvej, da tyskerne kom, tværtimod, arkivet val
forøget, derfor måtte han formode, at det omhandlede dokument også er blevet tageI
af tyskerne.

Tyskerne havde ikke i noget forhør vist ham fotokopien, skønt de viste ham
mange forskellige ting fra Tagensvej, men netop dette specielle havde de ikke vist
ham. Abel blev senere henrettet; han var ikke i sine forhør - det spurgte Kiel' meget
indgående om, når de var sammen - blevet spurgt om netop dette dokument. Kie~
spurgte ham, om han var blevet spurgt om noget i forbindelse med Bredkjær og Kiel' ,
og Abel var i hvert fald klar over, at dette dokument var i forbindelse med dem, så
han ville øjeblikkelig have sagt det, hvis han var blevet spurgt.

Bredkjær døde i Porta Westphalia den 20. februar 1945. Kiers interesse fon
den. omhandlede fotokopi var ikke sådan, at han erindrede, hvad der stod i den, men
det var det, at hvis den blev fundet, kunne man regne med, at tyskerne kunne føre
den tilbage til Dagmarhus. Der stod »Dagmarhuse øverst oppe i hjørnet, og der stod
vist ikke »Happort«. Det var en hel side; det var taget på flere fotokopistrimler, og
han fik det indtryk, at det drejede sig om en side. Det apparat, de betjente sig af,
kunne kun tage W-15 linier, og derfor var det altså blevet delt ud. Han kunne selv
følgelig ikke garantere for, at det ikke var gået over på næste side. Bredkjær spurgte,
om Kiel', hvis han skulle til Sverige igen, ville spørge overbetjent Weiss, om han
kendte noget til disse to folk, og om han turde sige noget, Der havde sikkert ikke
været tale om noget fordelagtigt eller ufordelagtigt, men blot ornat spørge om oplys
ninger vedrørende disse to folk ·for at få koncise meddelelser om dem. Navnene Hugo
Andersen og Dyrstedsagde ham ikke noget. Han havde set dem så flygtigt, så hvis
han kunne huske dem, ville det ikke være fra det dokument, så ville det være, fordi
han havde set dem senere. Abel var i forbindelse med flere tyskere på Dagmarhus.
deriblandt EW Elsass-Lothringer og flere østrigere, som, takket være silkestrømper og
andet, var meget villige til at give forskellige ting, som han bad om. Abel kendte Dag
marhus fuldstændig og vidste, i hvilke afdelinger hver enkelt sag blev behandlet,
og har altså til disse tyskere kunnet sige: Jeg vil gerne have oplysninger om det og
det dokument i den og den afdeling, etage det og det, værelse det og det. Fotokopierne
blev taget inde på 'Shellhuset,

IV. Som rejsen så ud for de ikke indviede politimænd i Danmark,
der korresponderede med Weiss.

I. Meddelelsen om rejsen.

Af Madsens og Dinesens brev til Weiss af 26. november 194342) fremgår, at
de den 26. november 1943 fik meddelelse om, at Hugo Andersen og Dyrsted skulle til
Sverige den næste dag, af R, der samme dag havde fået meddelelse derom af Glud'
og Odmar. R er identisk med kriminalassistent Carl Seren Sofus Bemioii, der siden
1934 har været den daglige leder af paskontrollen i Københavns havn og lufthavnen.
Han har oprindelig forklaret, at han første gang hørte om Sverigesrejsen dagen før
den fandt sted, idet vicepolitiinspektør Glud ringede til ham og meddelte ham, at to
mand skulle rejse til Sverige uden udrejsetilladelse. Remtoft kunne nok, når sous
chefen for Københavns opdagelsespoliti ringede, at de skulle rejse ud, give dem til
ladelse til at rejse, idet han gik ud fra, at de iøvrigt havde formaliteterne i orden.
Der var jo tyske politifolk ved færgen, og det var deres sag at tage stilling til det.
Hvis der kom nogen, som ikke havde et visum i deres pas, kunne de ikke rejse, med
mindre både det danske og det tyske- politi gav tilladelse. Han fik beskeden i tele
fonen, han var ikke ovre hos Glud. Glud meddelte blot, at der kom et par mand, som
12) A. nr. 424. side 1645.
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skulle til Sverige. Formålet med det kendte Remtoft ikke noget til. Så foretog han
sig ikke noget mere den dag. Den næste dag mødte Odmar ved paskontrollen sammen
med de to, som Remtoft altså så var Hugo Andersen og Dyrsted, som han kendte
personlig. Odmar ledsagede dem ned til paskontrollen og udenom langs med bygnin
gen hen bagom 'Og ind til gitterværket, og da de så kom ned, sagde Remtoft til den
tyske politimand, de havde dernede, om han vidste besked med det, for nu kom de og
skulle rejse ud, og Tyskeren sagde, at det var i orden, det havde han fået besked på.
Han vidste altså besked om, at de skulle rejse ud. Det var der ikke andre, der vidste
besked om på det tidspunkt. Først da de rejste, satte Remtoft sig i forbindelse med
Ohr. Madsen og Dinesen og meddelte dem det. Han turde dog ikke sige bestemt, om
det havde været dagen forinden -- efter Gluds opringning.

Hverken Odmar eller Glud havde sagt noget om, at det skulle være hemmeligt.
Remtoft spurgte hverken Glud eller Odmar, hvilken opgave disse to mennesker skulle
have. Han var i den tid hver dag nede ved færgen, og når han havde været ved fær
gen, gik han næsten hver dag til Dinesen og Madsen. Han besørgede post og sådan
noget. Remtoft havde en personlig følelse af, at der var noget ved den udrejse, som
ikke skulle være; Madsen og Dinesen ville gerne have lidt nøjere kontakt med, hvad
der skulle foregå. At det skulle behandles fortroligt, var noget af det, der gav Rem
toft anledning til mistanke, men han kunne ikke mindes, at Glud netop lagde ham
på sinde, at det var noget, han skulle bevare som en hemmelighed. Enkelthederne
om, hvordan han meddelte Madsen og Dinesen det, kunne han ikke huske.

Til den af Københavns opdagelsespolitis personale nedsatte undersøgelses
kommission. havde han givet en udtalelse, der blev foreholdt ham og som pan er-
kendte at have skrevet. Erklæringen begynder: .

:tI anledning af foranstående skal undertegnede 'Oplyse, at jeg, den dag Dyr
sted og Hugo Andersen udrejste til Sverige, forinden deres udrejse af den tyske
kriminalassistent Klewer blev gjort bekendt med, at der ville komme to kriminal
politimænd fra Københavns opdagelsespoliti, som havde fået tyskernes tilladelse til
at udrejse. Om formålet med deres rejse nævnte han intet.«

Erklæringen fremkalder det indtryk, at det første, Remtoft hørte om rejsen~

fik han at vide om lørdagen af tyskerne; men faktisk vidste Remtoft det altså for
inden fra Glud. Hvorfor han ikke havde skrevet det i erklæringen, kunne han ikke
udtale sig om. Erklæringen fortsætter:

:t Begge de pågældende blev ledsaget til færgen af politikommissær Odmar o,g
gik uden om kontrollen, og jeg blev anmodet om at gøre de svenske kolleger, der var
med færgen, opmærksom på, at de 2 skulle behandles som flygtninge, og at sagen
var i orden fra svensk side. c

:tJeg kan nu ikke erindre, om det var Klewer eller Odmar, der overfor mig
nævnte, at Dyrsted og Hugo Andersen skulle være i Sverige et par måneder eller til
krigens afslutning for at bistå det svenske politi ved afhøring af flygtninge, der an
kom til Sverige. c

Remtoft fastholdt under afhøringen, at han fik det at vide ved færgen af
K.lmver eller Odmar, og at han var ikke i stand til at sige af hvem af dem. M Glud
havde han bare fået at vide, at de skulle over, og han kendte overhovedet ikke noget
til sagen, før han fik den telefonopringning fra Glud. Det var måske nok noget, der
så længe som muligt skulle holdes som en hemmelighed, og det var vel også det, der
var det mystiske ved sagen. At han af Glud havde fået på>1æg om ikke at tale med
noget menneske om det, men at det skulle bevares som strengt fortroligt, troede han
ikke på. Hvis det skulle bevares som strengt fortroligt, var det jo ikke noget af Glud
at henvende sig til ham som underordnet tjenestemand. Han havde ikke nogen be
myndigelse til at lade nogen gå uden om paskontrollen. Det sorterede under rigs
politichefen, og Remtoft sorterede ikke under Glud. Glud ringede afgjort kun til ham,
fordi han kendte ham personlig, og de havde kendt hinanden gennem flere år. Det
havde aldrig stået for Remtoft, som om han skulle bevare det som en hemmelighed,
og det var jo 'Også vanskeligt. Han var ikke alene ved paskontrollen; der var andre
danske politimænd dernede, og de kom uden om bygningen og ind gennem lågen,
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hvor ellers aldrig noget menneske kom ind. Når de danske politifolk skulle en tur til
Malmø uden pas, foregik det rultid gennem kontrollen. Hvis det ikke skulle være rent
illegalt, foregik det ind gennem kontrollen forbi tyskerne, uden noget som helst. Det
kunne godt tænkes. Madsen og Dinesen havde været ovre nogle gange, men det skete
altid efter aftale med daværende kriminalrat Hermannsen, og det vidste tyskerne
besked om dernede, når de skulle"en tur over, altså på samme måde som Hugo An
dersen og Dyrsted. men i de andre tilfælde var det foregået ad normalvej, ind gen
nem kontrollen. Her foregik det ad den unormale vej, udenom bygningen, mellem
toget og bygningen, så de gik lige over, hvor færgen lå. Det normale var, at når
politifolk skulle den vej, kom de tilbage igen næste dag. Det særlige ved denne over
rejse var, at de ikke skulle hjem igen, samt at der pludseligt dukkede to mennesker
op, som man aldrig nogensinde havde hørt have haft nogen forbindelse med Sverige.
Det var egentlig det, der gjorde det mærkværdigt, at det var folk, som man over
hovedet ikke havde haft noget arbejde sammen med, som nu pludselig skulle sendes
til Sverige. Derimod mente Remtoft bestemt ikke at have hørt noget om, at det skulle
være en hemmelighed. Det virkede noget mystisk, for der var jo politifolk nok i
Sverige, mente han. At der pludselig skulle sendes yderligere to mand fra Køben
havns opdagelsespoliti med ledelsens velsignelse og med tyskernes sanktion 'Over til
Sverige og opholde sig der et par måneder og så komme tilbage igen, og at de skulle
over som flygtninge, det virkede mystisk.

Remtoft blev gjort bekendt med Madsen og Dinesens fremstilling i brevet af
26. november 1943 og erklærede derefter straks, at hvis Madsen og Dinesen havde
skrevet det ned samme dag, var der for så vidt ikke noget af diskutere, for så stod det
jo faktisk i deres erindring. Ban kunne ikke huske det, men mente stadig, at han
først fortalte det til Madsen og Dinesen, efter at Andersen og Dyrsted var rejst, da
han fik at vide, at de skulle over som flygtninge. Det måtte være som Madsen og
Dinesen skrev, for de ville ikke skyde ham noget i skoene, som han ikke havde sagt.
Men det stod for ham ganske klart, som om det var Glud, der ringede og meddelte
ham det. Han var selv nede ved færgen, den dag de kom tilbage og kunne godt
huske, og det fik han også at vide fra politikommissær Ruenerheim, som han stod i
nær kontakt med, at der havde været noget oprør i Sverige, da Hugo Andersen og
Dyrsted kom.

Hans udtalelse i Erklæringen, om at han ikke kunne huske, om det var
Klever eller Odmar, der forklarede ham formålet med rejsen, at de skulle blive der
ovre 'Og hjælpe det svenske politi, ville formentlig ikke kunne holde. Efter Madsens
og Dinesens brev af 26. november 1943 måtte han have fået det at vide af Glud.

Af erklæringen får man det indtryk, at det er muligt, at det var tyskerne, der
vidste besked om det hele og fortalte ham det, medens forholdet, som Remtoft erken
der, var det, at han dagen i forvejen havde fortalt det til Madsen og Dineson og altså
vidste det hele i forvejen.

Remtoft kunne ikke se, at han havde gjort noget forkert ved at lade meddelel
sen gå videre på det tidspunkt, selvom den var betroet ham i hemmelighed. Det var
krigstid, og der foregik noget. Han havde ikke under krigen haft nogen lejlighed til
at konstatere, at Glud havde gjort ting, som han ikke kunne stå ved som dansk
mand. Om Odmar havde han hørt snak, men selv havde han ikke konstateret noget,
hvorom man kunne sige: Odmar har på dette punkt gjort noget, som er udansk. Han
måtte erkende, at det så ud til, at der virkelig var sagt til ham, at det var noget, som
skulle behandles som en dyb hemmelighed, men huske det, kunne han ikke. Når han
havde fortalt det til Madsen og Dinesen, var det, fordi han havde en følelse af, at der
vist var noget galt. Han snakkede ikke med andre. Da han fortalte Madsen og Dine
se.nJ det, var der ikke andre til stede end de to. De sad jo på et kontor, hvor der var
flere mennesker ved siden af, et pal" yngre kolleger til den ene side 'Og kriminalassi
stent Lars Hansen længere inde, og stadig kom og gik der folk, men han havde ikke
nogen erindring om, at der var nogen fremmede til stede. Mørck kunne ikke ha ve
fået sit første kendskab til sagen fra Remtoft. Da han på færgen traf Mørck om fre
dagen, vidste han ikke nog-et, og- han traf ham ikke igen, før han rejste tilbage
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om mandagen. Der gik dengang kun færge een gang om dagen. Remtoft turde ikke
sige, om de var samtidig hos Madsen og Dinesen om fredagen; de var truffet sammen
der tilfældigt flere gange.

Ghr. Madsen har forklaret, at han første gang hørte noget om, at Hugo An
dersen og Dyrsted skulle til Sverige om fredagen den 26. november 1943 af Remtoft
i Dinesens nærværelse. Der var ingen andre til stede. Mørck var ikke til stede, da
Remtoft kom og fortalte om den eventuelle sendelse. Han kom senere på eftermid
dagen med post. Remtoft kom op til Dinesen og Madsen direkte nede fra Glud og bad
om at tale med dem alene for lukkede døre. Når de fik besøg af gæster, var det ikke
ualmindeligt, at de Jukkede dørene. Remtoft var temmelig oprevet, da han kom,
særlig under hensyn til hele situationen, som val' gået i forve-jen, og som kun de
kendte til. Remtoft sagde noget om, at det var en hemmelighed, det lå i sagems natur.
På spørgsmålet om, hvad det var for en situation han sigtede til, svarede Madsen, at
det var et helt billede. Dinesen og han havde et specielt arbejde. De havde haft kom
murristhistorien fra april 1940, interneringen den 22. juni 1941, hele kommunist
spørgsmålet. Så kom den 29. august 1943 og den 28. august først med. Horserød
lejren. Den 26., 27. og 28. august vidste de, hvad der skulle ske, og brændte ælt, hvad
der lå af rapporter, for efter deres opfattelse kunne det skade, hvis det faldt i tysker
nes hænder. De havde hjælp dertil af unge kolleger. Så kom stilstanden, arbejdet lå
stille, den temmelig store afdeling blev efterhånden afviklet.

Madsens og Dinesens tilstedeværelse ved færgen var uønsket, derfor fik de
tilsigelse til at møde hos vicepolitiinspektør Glud kl. 10; de måtte ikke forlade politi
gården lørdag formiddag. Remtoft gjorde dem opmærksom på, at der nu skulle
sendes to mand til Sverige som flygtninge; de skulle illegalt opholde sig som flygt
ninge, og han havde fået den besked, at det kunne måske være inden for et længere
tidsrum eller et kortere tidsrum, det kunne også ske, at de skulle opholde sig i
Sverige indtil krigens slutning, men det var ordnet på en sådan måde, at da i hvert
fald skulle have lov til senere at komme hjem, vistnok omkring jul, og oversendelsen
var ordnet således, at tyskerne var indforstået. Madsen vidste ganske vist godt, er
klærede han, at det var krimmalrat Hørmannsen, men han var trods alt også tysker.
Det var ham, Odmar forhandlede med dag ud og dag ind, det var ham, der var kon
taktmand. Madsen var kendt med, at Hermannsen var venligt indstillet over for det
danske politi og gav meddelelser. Det kunne han ikke så godt undgå at være, efter
som han og Dinesen havde kommunistsagerne på det tidspunkt. Enhver rapport, der
optoges om anholdelse af kommunister og afhøring af kommunister, skulle straks
oversendes i genpart til »del'l Bevollmågtigte des deutschen Reichs« . Madsen vidste
meget vel, at der mellem Hermannsen og Odmar bestod et forhold på den måde, at
Hermannsen underhånden gav 'oplysninger, som ledelsen på Dagmarhus ikke vidste
gik videre. Hermannsen så ikke venligt på det, man kalder propaganda eller kommu
nister. At Hermannsen q-ennem Odmar varskoede Weiss og Roland Olsen om, at de
var på anholdelseslisten, havde Madsen først hørt om senere. Hermannsen plejede
at spille på flere violiner. Madsen og Dinesen havde også visse forbindelser til ty
skerne, der ikke var mindre gode end Odmars. Det var ikke altid velset. Deres for
bindelser gik både over tyske politimænd og folk uden for i direkte forbindelse med
den højeste tyske ledelse, hvor de fik resultater og underretning, og der havde de
gang på gang fået ret kraftige advarsler mod Hermannsen. Forskellige tyskere, der
havde været ualmindelig gode for Danmark, givet mange store resultater, hjulpet på
mange områder, havde sagt rent ud til dem på det tidspunkt, at Hermannsen var et
svin i hele sin måde og hele sin optræden. Madsens 'opfattelse af Hermannsen på det
tidspunkt var, at Hermannsen havde nok så megen fordel af forbindelsen til det
danske politi, som det danske politi havde af forbindelsen til Hermannsen. Han
kunne komme og orientere sine tyske venner. Han skulle [o også have en vis prestige
hos sine tyskere i den ledende stilling, han faktisk indtog. Man måtte ikke tro, at han
i hele sin administration kun administrerede til fordel for danskerne. Madsen og
Dinesen havde en absolut mistillid til Hermannsen, men han havde gjort meget godt
og senere endnu mere. Begrundelsen for Madsens Qg Dinesens mistillid til Hermann-
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sen havde de i den karakteristik, de fik af ham fra de forskellige tyskere, de 'havde
forbindelse med. Hermannsen var aldrig ædru, men karakteristikken havde ikke
forbindelse dermed. Det var en fordel for danskerne, at han drak så meget.

Dinesen, som har arbejdet sammen med Chr. Madsen i Afdeling D fra 1. april
1940, til de den 15. august 1944 måtte flygte til Sverige, fordi tyskerne havde været
hjemme for at få fat i dem, har forklaret, at han hørte første gang om Sveriges
rejsen af Remtoft, der fortalte, at der var rettet henvendelse til ham om, at der
skulle to politimænd til Sverige, Efter hvad han forstod, skulle det være Hugo An
dersen og Dyrsted. Madsen og Dinesen syntes det var mærkeligt, at de, som hver dag
gik og plejede deres illegale forbindelser med Sverige og kendte tyskerne nede ved
færgen og forsøgte at snyde dem, ikke fik besked om det. Da Remtoft kom hjem fra
færgen den 27. november sagde ham -Nu er de rejst.« Det mærkelige var, at den
Dag var Madsen og Dinesen kaldt til souschefen. Senere havde souschefen til Dinesen
sagt, at det var, fordi de ikke skullle have noget at vide om, at Hugo Andersen og
Dyrsted skulle til Sverige. Madsen og Dinesen. følte det, som om ledelsen ikke rigtigt
havde tillid til dem. De havde ellers sendt så mange prominente mænd over den vej,
hvorfor de så ikke også kunne sende et par kolleger over? Dinesen og Madsen havde
ikke noget kendskab til Hermannsen og hans forhold. Det eneste, de faktisk havde
kendskab til, var, at Hermannsen var 'en slags forbindelsesled, et - officielt 
mellemled mellem de danske og tyskerne. De var klar over, at Hermannsen faktisk
havde ledelsen af den tyske paskontrol ved færgen i frihavnen, og at de, hvis et eller
andet dernede blev nægtet dem, hvis de en dag eventuelt skulle til 'Sverige, kunne
henvende sig til Hermannsen; han var tysk politimand, og de var danske politi
mænd. Dinesen havde ikke haft ret meget med Hermannsen at gøre, men en gang
havde de henvenJdt sig til ham for at komme over til Sverige, og da var der ikke
noget i vejen. De havde selv forbindelse med nogle tyskere, Westermann og Duckwitz.
Med Duckwitz mente Dinesen ikke, at de havde talt om Hermannsen, for han kendte
ham ikke, men Westermanm. var ikke rigtig gode venner med ham. Westermann
holdt stadig på, at han. selv var kriminalmand, ikke gestapomand som Hermannsen.

Som nævrut har Clir. Madsen begrundet sin opfattelse af formålet med Hugo
Andersen og Dyrsteds rejse, om hvilken han kun var blevet underrettetaf Remtoft
på den foran refererede måde, ·med en henvisning til de begivenheder; der var
gået i forvejen, til hele situationen, og har herved navnlig henvist til kommunist
interneringen, hvorom henvises til referatet af kommissionsdomstolens undersøgelse
desangående") .

2. Brevet af I. November 1943 fra Madsen og Dmesen.

Han har endvidere henvist til, at der som omtalt i hans og Dinesens brev til
Weiss af 1. november 194344

) havde været tale om oprettelse af en afdeling, der
skulle skaffe 'oplysninger om kommunisternes forhold. I brevet hedder det bl. a.:
"Han har gjort os opmærksom paa, at vi ingen Forbindelse har eller Stikkere har
blandt Kommunisterne, hvorfor der skal udtages 3-4 Mand til særlig at arbejde
med Kommunismen, det skal dog særlig tage Sigte paa Tiden efter Krigen - - -. e

Herom har Dinesen forklaret, at det er politikommissær Odmar, der henvises
tiJl i brevet af 1. november 1943. Der blev faktisk oprettet en ny afdeling, og det var
meningen, at Madsen og han skulle have haft den under sig, men de sagde, at de
ikke ville have noget med det at gøre. Dinesen kendte lidt til de forskellige og syntes,
dansk politi skulle trække sig en lille smule tilbage, det stod ikke for godt i forvejen.
På det tidspunkt var der ikke nogen fare fra kommunisternes side, det havde han
og Madsen sagt ikke een, men flere gange, og de syntes ikke, afdelingen skulle
oprettes.

43) A. nr. 261.
44) A. nr. 423, side 1644. Brevet er også nævnt af Weiss som motiverende for ham.
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I slutningen af oktober og i begyndelsen af november var det, den nye afde
ling skulle oprettes. Madsen og Dinesen sagde: -Kan De ikke finde andre at sætte
til det?« De ville gerne sættes til andet arbejde, men det var der ikke tale om. De
måtte ikke flyttes derfra. De ville ikke samle flere oplysninger, de var rodet ind i
så meget, at de ikke ville ind i det også. D€Jr blev ikke noget kommunistisk kartotek.
:r stedet kom der en del andre kartoteker, også med hensyn til den modsatte fløj, Ro
sendals afdeling. Men det kunne Dinesen og Madsen ikke vide dengang. Det, de skrev,
var, hvad de tænkte sig meningen var efter de oplysninger, de havde dengang.

Dkr. Madsen har forklaret, at han og Dinesen skulle lave en kommunistafde
ling. Den gamle var stoppet og gået i stykker, arbejdet lå stille. Så ville man fra
ledelsens side have aktiviteten genoprettet. Det var Glud og Odmar, der forhandlede
med Madsen og Dinesen om dette, begge temmeligt kraftigt, og der førtes en del
samtaler. På spørgsmålet om, hvorvidt han havde indtryk af, at Glud og Odmar
ville lave denne afdeling, svarede Madsen: »Dersom dommeren kendte forholdene
dengang på politigården, ville De vide, at der var særlige administrationsforhold
deroppe, der var visse chefer, der ikke betød meget, andre betød mere; visse chefers
afgørelser og ordrer tog man ikke så meget hensyn til. I alle disse ting gik linien
fra opdagelsespolitiet til justitsministeriet, det gik ikke til politidirektøren eller til
rigspolitichefen.« De fik, forklarede han, direkte anmodning om genoprettelse. Af
delingen skulle bestå af 20--30 mennesker (cfr. brevet: 3--4). De måtte selv ud
vælge dem, de skulle have til at arbejde for sig, de kunne få ubegrænsede midler og
kunne blive uafhængige i deres stilling. Man ville kunne bevise over for tyskerne,
at det danske politi arbejdede mod den tiltagende sabotage og mod kommunisternes
aktivitet, som var kraftig på det tidspunkt.

Madsen blev spurgt, om der var noget om, at kommunisterne samlede våben,
og svarede hertil, at der blev sagt til dem, at man ikke ville have disse gentagne og
voksende rejser af sabotører mellem Sverige og Danmark, det tog særligt sigte på
våbentransporter. Dem ville man have standset, fordi man mente, at disse våben
faldt i de forkerte hænder, underforstået i dette tilfælde kommunisterne. Dengang
regeringen gik af, var det jo ikke alene en politikrise, men også en militærkrise,
og man gav tydeligt udtryk for også andre steder, hvor nervøs man var for, hvor
ledes dette sku1le ende. Der var også tæt forbindelse mellem politiledelsen og mili
tæret dengang. M8.Ill var nervøs for, at der skulle komme for megen våbentransport,
det ville man have stoppet af hensyn til den overhåndtagende sabotage, det blev
udtrykkelig Sagt, og af hensyn til, at våbnene ikke måtte falde i forkerte hænder.
Det blev sagt under samtalen, som fandt sted mellem Odmar, Glud, Dinesen og Mad
sen, og som varede en 4--5 timer. Madsen og Dinesen nægtede at påtage sig opgaven,
skønt der blev lagt pres på dem og givet udtryk for, at de skulle fjernes. Der kom
ingen kommunistafdeling, for Madsen og Dinesen nøjedes ikke med at virke inden
døre for at stoppe dette foretagende; det var idiotisk. Afdelingen blev stoppet, men
det kunne ingen vide dengang, det var ikke engang afgjort endeligt den 27. novem
ber 1943. Hele omsvinget for Glud og Odmar kom først i januar 1944. Dette hørte
med til baggrunden for Madsens og Dinesens opfattelse af stillingen.

De blev kaldt ned, ikke ~n, men flere gange til Odmar, der sagde, at kunne
han ikke få deres hjælp til det, skulle han nok være mand for at standse disse trans
porter af illegale sabotører og våbentransporter, underforstået kommunister, som
var nogle af de mest aktive i det foretagende. Madsen havde en ret god forbindelse
til kommunisterne, og det var rigtigt, som af Dinesen forklaret, at de sagde, at de
kunne indestå for , at kommunisterne ikke ville lave et kup.

Ved en fornyet afhøring af Dinesen om den omhandlede afdelings oprettelse
supplerede han sin tidligere forklaring: Afdelingen skulle være til information.
Forhandlingerne om det foregik hos vicepolitiinspektør Glud, hvor Madsen og han
blev kaldt ned. De skulle have den afdeling, men der var jo. lidt uoverensstemmelse,
Madsen og Dinesen var blevet enige om ikke at ville have noget med det at gøre, de
ville helst være fritaget, de bad om at blive fritaget for det. Dinesen syntes ikke,
220
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man kan sige, der blev lagt pres på dem, de blev opfordret til det. Vicepolitiinspek
tøren sagde, at han syntes, de skulle fortsætte.

Dinesen blev gjort bekendt med, at overbetjent Madsen havde forklaret, at der
blev givet udtryk for, at han skulle fjernes. Herom forklarede Dinesen, at de selv
sagde: »De kan bare flytte os hen i en anden afdeling og sætte andre til det.« Der
blev også talt om, at de skulle fjernes, men det kunne de ikke; der blev sagt af nogen
dernedefra, vistnok Eivind Larsen, at de skulle fortsætte i den afdeling.

Det var ellers meningen, at de stadig skulle søge at få oplysninger om kom
munisternes virkefelt, deres arbejde, og hvad de foretog sig. De fik ikke noget at
vide om grunden til, at der skulle laves en særlig kommunistinformation. Det, der
gav anledning til, at man begyndte at interessere sig for, hvad kommunisterne lavede,
var vel nok, at der på det tidspunkt var tale om, at der af de illegale kommunister '
skulle opretholdes en hel del illegale forbindelser, at de transporterede enten våben
eller meddelelser. Om det blev sagt direkte, kunne Dinesen ikke huske, men det havde
været på tale. Han kendte nogle af kommunisterne godt og syntes ikke, han havde
fået den opfattelse, at kommunisterne eventuelt ville bruge våben mod den danske
befolkning. Hvis de fik våben, ville de selvfølgelig bruge dem mod tyskerne og deres
hjælpere. På dommerens spørgsmål om han havde indtryk af, at Odmar stod stejlt
på det 'og sagde, at ville de ikke hjælpe til, skulle han nok få andre til at standse
disse transporter, svarede Dinesen: »Jeg ved ikke, om Odmar har sagt, at han skulle
få disse transporter standset, men jeg ved, at Odmar var utilfreds med, at vi ikke
ville fortsætte, og det tror jeg for så vidt, viceinspektøren var enig i, fordi vi havde
haft med det at gøre så længe.«

At den omtalte afdeling ikke blev oprettet, men at der blev en anden afde
ling, fik Dinesen at vide umiddelbart efter, at han og Madsen bavde haft den sam
tale. Han havde ikke lejlighed til at se, hvad de bestilte i den nye afdeling; han holdt
sig helt derfra.

Glud har forklaret, at efter den 29. august, sådan noget som i november,
kom politiinspektør Krenchel og meddelte, at politidirektøren havde sagt, at kom
munisterne samlede våben, og at de ville benytte disse våben, når tyskerne brød
sammen: - det imødeså man allerede på det tidspunkt, man regnede med, at det
skulle blive før, end det blev. Disse oplysninger havde foruroliget politidirektør
Stamm stærkt. Man havde på det tidspunkt ophævet informationsafdelingen. Politi
direktøren sagde, den måtte genoprettes.

Krenchel kom op til Glud og sagde, at det skulle bringes i orden. Glud sagde,
at det var uhyre- vanskeligt, men da det skulle gøres efter politidirekførens ordre,
måtte man forsøge, og så kaldte Glud Madsen og Dinesen ned og sagde, hvad det
drejede sig om, at politidirektøren havde fået disse rygter om, at kommunisterne
samlede våben og ville benytte dem, når tyskerne brød sammen, og at man skulle
forsøge at genoprette inrformationsafdelingen for at holde sig vidende om, hvordan
det lå. Madsen og Dinesen udbad sig betænkningstid. De sagde, at de var betænke
lige ved det, men de mente, de havde lov til at tænke over det nogle dage. Så kom
de nogle dage senere og sagde: »J a vi har overvejet det, men vi vil hellere søge vor
afsked end gå ind i det arbejde her, og forøvrigt mener vi at kunne garantere for,
at' kommunisterne ikke samler våben til det formål og ikke vil bruge våben til det.«
Glud troede det heller ikke. Det blev politiinspektøren underrettet om - han stod
vist i det samme værelse - og det underrettede han så politidirektør Stamm om.
Politidirektøren sagde ikke noget om det og havde aldrig senere rykket for oprettel
sen af afdelingen, men den blev oprettet, bare ikke under den form; Madsen og
Dinesen nægtede at have med det at gøre; det tog Glud strengt formelt; det var en
meget tjenstlig 'og meget korrekt holdning, han indtog overfor dem ved den lejlig
hed, fordi han ikke helt stolede på, at de kunne være tavse; de havde så mange for
bindelser, at han mente, at der var grund til at være forsigtig med, hvad han sagde
til dem. Da de havde nægtet det, kaldte han overbetjent Rosendal ned og sagde, om
han kunde genoprette informationsafdelingen, men til ham sagde han, at det, det
drejede sig om her, det var kun at skaffe oplysninger om landsforrædere. Indtil
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det tidspunkt havde Glud sammen med Odmar forsøgt at pille alle t.yske stikkere
ud af statsadvokatens sager, Det var i arbejde der, men det var kun-en, enkeli mand,
der gik og puslede med det; det havde bragt Glud på den tanke, at de kunde· lave
noget langt større og bedre, og han foreslog Rosendal, at han skulle forestå op
rettelsen af en afdeling, som udelukkende beskæftigede sig med at samle oplysnin
ger om landsforrædere. Rosendal gik med til det, og der blev fra begyndelsen sat
4-5 mand op i den afdeling. Det var noget, som politidirektøren ikke arnede noget
om, at det var deres opgave. Glud havde sagt til politiinspektør Krenchel, at en in
formationsafdeling ikke kunne oprettes, og i hvert fald ville det tage lang tid. Han
gik ud fra, at Krenchel har bragt det videre til politidirektøren. Først efter at han i
den forstand var færdig med det, kaldte han Rosendal ind, og tiol ham sagde
han ikke noget 'om kommunisterne. Den oprettede afdeling samlede oplysninger
om Schalburgmænd, Sommermænd og S.S .-mænd og stikkere og satte dem ind i et
særligt kartotek og i et specialkartotek for hver gruppe. De havde vist sådan noget
som 5000, da de var færdige. Men ud over det antog det efterhånden langt større
former. Da likvideringerne og tyskernes terrordrab begyndte, var man lidt usikker
overfor, hvad det i grunden var, der foregik, men efterhånden blev man klar over,
at det var tyskerne selv, der lavede det, og begyndte derefter at indsamle oplysnin
ger om, hvem der stod bag ved det og i grunden havde med det at gøre', og efter
hånden fik man rede på adskillige af de tyskere og en lang række af de danskere,
der havde med det at gøre. Afdelingen voksede efterhånden, til den kom til at bestå
af i hvert fald 8 eller 10 mand, og alt det materiale, de bearbejdede, blev affotogra
feret og lagt i bankboks. Hvor det var nødvendigt at have rapporterne, -blev de lagt
på sikre steder ude i byen. Desværre lå der også noget på politigården, for der blev
arbejdet med det den 19. september 1944, da tyskerne tog politiet, og de tog altså
noget af materialet, men de kunne ikke rigtig få noget ud af det, og rejste aldrig
sag, skønt det vel egentlig var spionage. Det var store betydningsfulde ting, der lå
deroppe, f. eks. sådan noget som Kaj MunJks drabsmænd.

Arbejdet blev efter den 19-. september 1944 fortsat af det illegale politi, men
ikke med de midler. Politiet havde før 19. september 1944 tyskernes. rapporter i
mange tilfælde 'Og enkelte arrestanter, f. eks. Tesea-banden og en, der hed Asmus
sen, som kunne pumpes. I almindelighed tog tyskerne dem, når det danske politi
anholdt der-es stikkere, men det skete, at politiet fik lov til æt beholde dem, og de
blev pumpet efter alle kunstens- regler, og politiet fik efterhånden et nogenlunde
klart overblik over hele den ter-ror, som tyskerne havde sat i scene.

Da der var gået en 3 ugers tid, fortalte Glud Krenchel, der spurgte, hvad de
folk i grunden lavede, om afdelingens arbejde. Krenchel spurgte, om han var klar
over det ansvar, han påtog sig overfor de mennesker, men da Glud svarede, at de
ikke var beordret til det, men frivilligt var gået med til det, havde Krenchel ikke
noget at indvende mod det.

Politiinspektør Krenehel har forklaret, at politidirektøren forlangte, at der
skulle laves en særlig afdeling til at skaffe oplysning om, hvorvidt kommunisterne
bevæbnede sig for at benytte våbnene ved en mulig kapitulation eller ved en eller
anden afgørende begivenhed, en særlig krisetilstand, til at bemægtige sig magten.
Det blev slet ikke til noget. GIud sagde vist straks, at det ikke kunne lade sig gøre,
og det var Krenchel i og for sig ganske klar over. Men de talte med Madsen og Dine
sen, og de sagde vist, at det kunne de ikke - måske, at de ikke ville det. I hvert
tilfælde sagde de, at de kunne gå ind for, at det var noget sludder. De havde så gode
forbindelser i de kredse, og de sagde, at kommunisterne ville føre en fuldstændig
loyal parlamentarisk politik. Der blev vist senere lavet noget, men det var lige mod
sat, det var vist noget med nazisterne. Krenchel snakkede med Stamm om det og
har vist sagt til ham, at han - Krenchel - kunne med sikkerhed garantere for,
at det var noget sludder. Stamm sagde vist, det måtte gøres, og så lavede. man den
afdeling, som Lavede det andet. Men det lå sådan, at politiinspektøren ikke kUI1JD.e
huske andet end, at der skete noget i den retning. En ting kunne han huske ganske
bestemt, og det var, at Madsen og Dinesen stod i hans forværelse og sagde: »Vi ken-
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der de ledende folk så godt, at vi ved, det er noget sludder, der er slet ikke spor
grund til at være bange fOll' det.« Der var ikke grund til at lave noget. Det var også
vanskeligt, det kunne slet ikke gøres på det tidspunkt, det var helt vanvittigt. Så
blev der lavet noget andet. Når de likviderede nogle danske folk, skulle man se at
få så meget materiale som muligt, som man kunne have , når der engang skete
noget. Glud sagde, at det var meget farligt, men om Krenchel ikke var enig i, at
der måtte gøres noget, og Krenchel sagde, om han ikke måtte overveje det. Han
ville nødigt give ordre til noget, der var så dødsensfarligt, som det var, men det
endte med, at han sagde: »Jeg synes, De har ret, det er vist en nødvendighed.«
Og så skete det altså. Der var nogle mænd, der særlig blev beskæftiget med det, og
de vidste efterhånden god besked. Det var noget, politidirektøren ikke anede noget
om. Krenchel måtte undertiden handle uden engang at turde betro- politidirek
tøren det. Man nåede efterhånden op på en 5000 kartotekskort, der blev mikro
fotograferet. Det mikrofotograferede var ude i en boks, og selve rappo-rterne, der
dannede grundlaget, var i genparter ude i byen, da politiet blev taget den 19. sep
tember, hvorimod selve kartoteket beroede på politigården. De, der vidste besked
med det, var ikke så stolte af det, for der kunne være sket meget, hvis tyskerne
havde forstået, hvad det drejede sig om, hvis det var kommet i de rigtige hænder.
Det må på en eller anden måde være kommet i urette hænder.

Forhenværende politidirektør Stamm er blevet spurgt, om det var rigtigt, at
det var ham, der havde ønsket, at man skulle begynde igen at undersøge kommuni
sternes forhold, derunder om de samlede våben, for at man kunne være orienteret,
når krigen engang var til ende. Han havde ikke nogen erindring herom på anden
måde, end at hvis der var kommet nogen, der havde fortalt, at nogen, ligegyldigt
hvem det.så var, havde begyndt at samle våben sammen, så havde han sagt, at det
måtte man tage sig af og se at få klaret. Ligegyldigt hvem der samlede våben, havde
det interesse, hvis det var til ulovlige formål. Hvis der hemmeligt skulle samles våben
nogen steder, uden at man vidste besked om det, måtte man foretage undersøgelser.
Politiet havde selv våbenlagre i frihavnen, dem tog tyskerne, det havde våbenlagre' på
politigården, de blev transporteret bort, efter at politigården var besat, frihedskæm
perne havde våbenlagre på Bispebjerg hospitals loft; Stamm fik at vide, at tyskerne
var ude efter dem, og så fik de det væk om natten, og da tyskerne kom om mo-r
genen og skulle hente våbnene, havde frihedskæmperne dem i behold andetsteds. Men
det kom altid an på, hvad det drejede sig om, man måtte vide besked, som politidirek
tør kunne man hverken lade den ene eller den anden samle våben, hvis det var så
dan, at de skulle bruges til noget ulovligt formål.

Kriminaloverbetjent J. Fr. Andersen Rosendal har forklaret, at der ikke over
for ham har været tale om en afdeling, der skulle følge kommunisternes virksomhed.
Efter at Weiss, der særlig beskæftigede sig med at samle oplysninger om nazisterne,
var forsvundet til Sverige lige før den 29. august, blev han kaldt ned til politiinspek
tør Glud; om politikommissær Odmar også var til stede, erindrede han ikke; han
havde derefter flere møder med dem begge. Han blev spurgt, om han kunne tænke sig
at gå ind i en informationsafdeling med nogle kolleger, og hvem af kollegerne han
kunne tænke sig, og der blev drøftet andre spørgsmål. Han skulle have kontor, hvor
Weiss og Alfred Andersen havde kontor, og det stod ham med det samme klart, at
det var oplysninger om nazister, han skulle samle i forsættelse af det arbejde, som
Weiss og Alfred Andersen havdø.

Han mente næsten bestemt at kunne huske, at det var i sidste halvdel af
november 1943. De kom i gang med det få dage efter samtalen med Glud. Der kom
nogle kolleger med straks og senere kom der flere til. Rosendallovede at give besked,
hvis han fandt noget nærmere holdepunkt angående tidspunktet for afdelingens op
rettelse. De søgte oplysninger om frivillige, om Schalburgkorpset. En af Rosendals
forste opgaver var at udarbejde en indberetning til chefen for opdagelsespolitiet om
Schalburgkorpset. Man indrettede omgående et kartotek. Det blev holdt så hemme
ligt som muligt, men selvfølgelig måtte man tale med nogen på politigården. Senere
kom K. O. Frederiksen fra statsadvokatens afdeling op til afdelingen, og han havde
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da med sig et kartotek, som så supplerede deres. Kartoteket var efterhånden blevet ret
stort, med flere specialkartoteker. Det var et renJt personkartotek. De skaffede grund
lag for »Banansn.es anholdelse, som blev foretaget af den afdeling, som H. C. Ander
sen blev sat i spidsen for, der skulle opklare de politiske mordsager. I nogen tid ar
bejdede de i afdelingen fra kl. 8 morgen til kl. 11 aften, og Rosendal for sit ved
kommende "Ml' lidt ængstelig. To kolleger fra sikkerhedspolitiet i Ringsted var blevet
anholdt af tyskerne for at samle oplysninger af ganske samme art som dem, Rosen
dals afdeling samlede; rigspolitichefen intervenerede og sagde, at han tog ansvaret
for de oplysninger, de havde samlet; men tyskerne sagde, at de var ligeglade, og be
holdt dem. Odmar sagde ved en lejlighed, at Rosendal måtte være klar over, at skete
der noget, kunne man ikke hjælpe ham. Gennemslag af rapporterne blev gemt for
skellige steder; de gav dem ned til Glud eller Odmar, der sørgede for, at de kom væk;
hvor de kom hen, skulle afdelingen ikke vide. Desuden blev de vigtigste af akterne
fotograferet og gemt et andet sted. Der var ikke noget samarbejde med Madsen og
Dinesen, hvis arbejde med interneringen af kommunister og forhindring af illegal
kommunistisk propaganda var ebbet ud før 29. august 1943, men som stadig sad i det
samme værelse ved siders af Rosendals afdeling. Hvad de egentlig lavede, stod vist
ikke ret mange på politigården klart. Rosendal formodede, at de vel havde noget in
formationsarbejde ligesom han. Madsen havde ikke direkte overfor Rosendal slået på
eller sagt, at der skulle være samarbejde, men han havde sagt noget om det til hans
medarbejdere. Madsen kom på kontoret, så kartoteket, kigged-e i det nogle gange og
kom forresten også med nogle oplysninger til det, nogle lister over nazistisk inficerede
personer. Der var imidlertid noget, der gjorde, at nogle af navnene syntes de ikke
kunne være rigtige. Rosendal blev irriteret over Madsens facon med at kante sig rundt.
omkring dem og deres kontor og oplysninger; han blev navnlig vred, da Madsen
gjorde sig ærinde derind en dag, da han sad og var ved at renskrive oplysninger om
Schalburgkorpset, som skulle afleveres til politiinspektør Krenchel via Glud. Efter
et mindre skænderi trak Madsen sig ud af kontoret.

OverbetjenJt Rosendal har til kommissionsdomstolen afleveret en rapport,
hvoraf fremgår, at hans afdeling var i gang i de sidste dage af november. Han har
dokumenteret det derved, at kriminalbetjent Espensen den 29. november 1943 blev
forflyttet til afdeling D; men dengang var der allerede flere andre i afdelingen for
uden Rosendal selv.

3. Brevet af 26. november 1943 fra Madsen og Dinesen.

Straks efter at Madsen og Dinesen havde hørt Remtofts beretning om, at Hugo
Andersen og Dyrsted skulle rejse til Sverige, skrev de til Weiss brevet af 26. november
194346

) og gjorde deri rede for, hvad de havde fået at vide. De skrev næsten daglig
derover og var også den dag, fredag den 26. november, i færd med at skrive et brev.

Dinesen har om dette brev forklaret, at dets indhold faldt meget godt i tråd
med den sindstilstand, den atmosfære, man var i på det tidspunkt. Man var faktisk
mistroisk over for alt og adle. De faktiske oplysninger i brevet havde de fra Remtoft.
Det var et referat af, hvad der var sagt til Remtoft. Bemærkningen om meningen med
de to kollegers overrejse beroede på en formodning, de havde. De vidste ikke mere, end
hvad Remtoft sagde. De anede intet om de forberedelser, der. var sket til deres af
:rejse før bagefter; men da de hørte, hvad Remtoft sagde, gjorde de sig deres egne
tanker om, hvad meningen var. Der var jo på det tidspunkt mange illegale ruter over
Øresund, som hverken danske eller svenske myndigheder havde nogen som helst kon
trol med. Dinesen fremhævede, at brevet ikke var skrevet i den mening, at Weiss
skulle sende det hjem og rette angreb på nogen politimænd her. At brevet gik ind til
Rosengreen, var en fejl af Weiss. Det var kun til hans egen orientering. Formålet
var kun, at de skulle være forsigtige derovre i Sverige, ikke at brevet skulle benyttes
til angreb på nogen som helst herhjemme. Der var uro om Hugo Andersen. Der var

45) A. nr. 424, side 1645.
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skrevet en hel del i de illegale blade. Dyrsted havde der vist ikke været noget om, men
man kunne vist sige, at Dyrsted var tjenstligt veldisciplineret, så man kunne frygte,
at han ville gøre, hvad han fik ordre til, lige meget hvad det var.

Også Chr. Madslm har afgivet forklaring om brevet af 26. november 1943. På
forehold af den passus i brevet : »det er givet, at de skal opklare, hvad der foregår
af illegal kommunistisk forbindelse mellem Danmark og Sverige, af illegale våbenfor
sendelser. hvad danske kredse derovre hedriver o. s. V.« og på spørgsmålet om, hvor
vidt der forelå noget særligt for ham på det punkt, svarede han, at det var den slags
ting, som det nu bagefter ikke var til at bevise ; det lå i hele den udvikling, der gik i
forvejen, Odmars direkte udtalelser, hele hans hensigt. Weiss skrev til dem, at man i
Sverige ønskede udskilt sabotører og kommunister.") Mellem Malmø og Kobenhavn
var der en livlig forbindelse, der var en livlig forbindelse mellem politiet der og po
litiet her. Det officielle politi, de havde derovre, havde altså ikke villet hjælpe med at
udskille sabotører og kommunister. Herhjemme var man interesseret i det. Det var
noget, man ikke kunne bevise nu, men med hele stemningen dengang, var det i højeste
grad noget håndgribeligt; det sagde sig selv, at i dag ville man ikke sige, at man
sendte disse mennesker over for at foretage visse undersøgelser. Remtoft var nok den
første, der gav dem besked om, at Hugo Andersen og Dyrsted skulle af sted, men det
kom i virkeligheden ikke Dinesen og Madsen overraskende. I ledelsen havde man over
for dem gentagne gange givet udtryk for megen utilfredshed med de kolleger, der
var flygtet over til Malmø, ikke Ior deres tidligere virksomhed, men for den virk
somhed, de på det tidspunkt udøvede i Malmø. Det havde Odmar gjort mange gange.
Madsen var ved færgen, da Hosengreen var med en 8 dages tid før Sverigesrejsen
den 19.-20. november. Han så, at Hosengreen var med . Eivind Larsen ringede til po
litigården, og lidt efter kom Glud og Odmar og havde en forhandling på færgen. Hvad
der blev talt om, vidste han ikke. Før rejsen fandt sted, havde han og Dinesen været
kaldt ned til Odmar. Der var et irritationsmoment over, at de havde denne forbin
delse med færgen. De andre ruter kendte de ikke på politigården, men de vidste, at
Madsen og Dinesen havde en vis forbindelse til Sverige med færgen. Madsen og Di
nesen havde ikke andet med færgen at gøre end at passe denne illegale forbindelse
til Sverige. Der var en del fra statsadvokatens afdeling, der arbejdede under Odmar,
som fik lov til at rejse en tur over og tilbage. Nogle foretog afhøringer, nogle tog kun
over for at få Sverigesturen. Det var kun folk fra statsadvokatens afdeling, fra Od
mars afdeling. Andre fik ikke lov at rejse. Hermannsen vidste besked om det, for det
blev han underrettet om. Glud forsøgte ved oversendelsen af forskellige illegale perse
ner at dække det på samme måde. Det mærkelige ved Hugo Andersens og Dyrsteds
rejse lå også i den måde, de kom over på, og den måde, de skulle opholde sig som
flygtninge i Sverige og arbejde for politiet som Fllegale, men alligevel kunne de
komme tilbage igen, det var ganske utroligt, når andre ikke kunne få tilladelse til det.
Der var aldrig tidligere udlånt politi, der var kun rent privat assistance for sven
skerne. Og hvornår var tyskerne gået med til at sende dansk politi derover for at
komme hjem på ferie og rejse tilbage? Nogen oplysning om formålet med rejsen havde
Madsen ikke fået; det lå i luften, det lå kraftigt i den udvikling, der var foregået.
Han og Dinesen blev kaldt ned, og det blev udtrykkelig sagt til dem, at man ikke
ville tole:r:ere disse forbindelser; de kunne tillade sig at sende et privat brev fra kri
minalbetjent Christian Andersens hustru til ham og til kriminalbetjent Roland Olsen
fra hans hustru og til Alfred Andersen fra hans og til Weiss fra hans kone, men der
udover måtte de ikke have nogen forbindelse eller korrespondance med Sverige, en
hver anden forbindelse skulle standse. Når det blev sagt så udtrykkeligt, kunne der
ikke være nogen tvivl set fra deres synspunkt. Dertil kom, at de vidste, at svenskerne
forlangte, at flygtningepolitiet i Malmø skulle udskille sabotører og kommunister fra
de almindelige flygtninge, men det ville danske politimænd i Sverige ikke gøre. Mad
sen og Dinesen var fra We-iss underrettet om de besværligheder, han havde, og var
mange gange selv i Sverige for at søge udlignet besværligheder. Weiss havde mange
gange kontroverser med det svenske politi i Malmø.

46) Ledelsen vidste intet herom, jfr, side 1717 ff.
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Når doer i brevet står: s man sender disse 2 misliebige personer til Sverige ... «,

måtte man, sagde Chr. Madsen, huske, at det er skrevet til Weiss set med hans øjne.
Madsen var vel nok den eneste kollega, der forsvarede Hugo Andersen, som stod ham
ret nær - de havde ligget på kaserne sammen -, og som han altid personlig godt
havde kunnet lide. Madsen pointerede dengang, æt det for ham og Dinesen ikke var
det afgørende, at det netop var de to, der skulle derover. Vendingen »Dyrsted er jo
snarere værre«, tog sigte på Dyrsted som en aktivt arbejdende og dygtig politimand;
af den grund var det meget farligt at få ham over til den specielle virksomhed. Weiss
var ikke på talefod med nogen af dem. Han havde dog vist ikke noget mod Dyrsted.
Det var personligt had, han havde til Hugo Andersen, fordi han mente, at Hugo An
dersen havde stukket ham over for ledelsen. Madsen og Dinesen var ikke inde i en
kelthederne i alle disse skænderier. lYlen ælt det var årsagen til det spændte forhold,
'Og derfor kaldte Weiss altid Kay og Hugo Andersen stikkere eller sådan noget. Med
Hugo' Andersen havde Madsen altså ikke noget personligt udestående, men han vid
ste, at Weiss og han hadede hinanden som pesten. Dyrsted var der politisk set ikke
noget at bemærke til, men han var en meget dygtig og aktivt arbejdende politimand
og som sådan, forudsat at Madsen og Dinesens teori var rigtig, netop af den grund
farlig. Madsen og Dinesen havde været ude mandag formiddag for at forsøge gen
nem deres politiske forbindelse at opnå, at Hugo Andersen og Dyrsted blev kaldt til
bage, og havde fået løfte om, at der skulle blive sørget derfor, men så fik de ved12
121/2-tiden at vide, at de var kommet hjem, og så måtte de til at afblæse hele den hi
storie. Med ledelsen havde de overhovedet ikke drøftet spørgsmålet, men de var
enig om, at det ville virke som et prestigetab for dansk politi, at de' blev returneret,
det vill-e blive en skandale. Det var der aldrig blevet, hvis de var blevet hjemkaldt.
Madsen troede ikke, at Weiss - som af ham forklaret - var hos lands.fogeden, efter
at han havde fået brevet af 26. november 1943. Han havde ikke modtaget det, hvilket
fremgik af hans eget brev til Madsen og Dinesen. Det kom om søndagen samtidig med
brevet Itilledelsen47) , det var åbent, og som de også læste. I Weiss' brev til Madsen
og Dinesen stod der, hvorledes han havde handlet i Sverige. Afgørelsen var truffet
lørdag eftermiddag, og søndag formiddag havde han ikke Madsens og Dinesens brev.
Han kunne ikke have haft det før til middag. Brevet fra Weiss til Madsen og Dine
sen var dateret Malmø den 27. november 1943, lørdag aften. Dinesen fik det af Rem
toft søndag eftermiddag ved en fodboldkamp. I brevet stod bl. a.: »Jeg tog derefter
straks til Ruenerheim, der forklarede, at i løbet af dagen var Dyrsted og Hugo An
dersen kommet her til byen og havde meldt sig til ham. Han havde derefter spurgt,
hvad der. havde været i vejen i Danmark, men det havde de ikke svaret rigtigt på, for
de melder sig illegalt. Han havde ikke kunnet forstå, hvad der egentlig var i vejen
med dem, men han havde slået sig til tåls med, at han havde ordre til i morgen at
møde med dem hos Iandsfogden til instruktion. Jeg fortalte ham derefter, hvordan
jeg så på det, og at Hugo Andersen havde været med til at anmelde mig for at have
været i forbindelse med frie danske, og at han hele tiden havde arbejdet sammen med
dr. Wåsche m. fl., og a.t de havde anvendt sig af stikkere, der arbejdede for ty
skerne, og at jeg derefter ikke ville have mere med politiarbejdet i Sverige at gøre,
'Og at jeg derefter helt ville holde mig på den militære linie for generalstaben, ligesom
jeg, når tidens fylde kom, ville forbeholde mig i Danmark at sige min virkelige me
ning om det, der nu skete her. Jeg sammenkaldte derefter alle de andre her i Malmø,
nemlig Bonet, Lindvang, O. P. Larsen") og Høegh-Madsen, der alle omgående erklæ
rede, at de så herefter ikke mere ønskede at virke som politifolk i Sverige, hvis Hugo
Andersen blev ansat her. Ingen af dem, ikke heller jeg, ville gøre vrøvl over Dyrsted.
selvom vi så på ham med mistroiske øjne. Dette standpunkt har vi i ajten dels med
delt Buenerhevm og bedt ham om i morgen at gøre landsjogeden bekendt hermed, og
endelig har vi oplyst Richard Hansen, der er leder af orgamdsazionen på Borgersko
len, om forholdet. Han har derefter erklæret, at hvis vi strejker, vil han heller ikke

47) Af 27. november 1943, A. nr. 418, side 1637.
48) C. P. Larsen = C. P. Sunov.
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have mere med hele organisationen at gøre, idet han nu havde- fået foriroende til de
politifolk, der hele tiden havde arbejdet støt og roligt og havde opklaret så mange
vanskelige tilfælde og hele tiden havde vist sig reelle over for Sverige. Sagen er så
ledes, at vi alle strejker, når Hugo Andersen skal arbejde et hvilket som helst sted i
Sverige, idet vi alle gør det ud fra den betragtning, at vi kan ikke være sikker på,
hvilke oplysninger han vil sende hjem, idet han her vil få kendskab til, hvilke våben
der i øjeblikket findes i Danmark, og til hvilke personer eller organisationer, der er i
besiddelse af dem. Han vil således ved at skrive hjem kunne trevle alt op og hjælpe
tyskerne på enhver måde. Ser I, det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen
er den, at vi herefter er klar over her i Sverige, hvor vi har Odmar og Glud - det har
jeg forøvrigt længe være klar over - og ligeledes har jeg været klar over, at jeg bl. a.
er blevet slagtet, for at man ikke fra tysk side skulle få fat i mig, for så kunne jeg ikke
fortælle, hvad jeg vidste om Odmar og andre.«

pinesen har bekræftet, at forholdet mellem Weiss og Hugo Andersen ikke-var
godt. Han vidste ikke rigtigt, hvad der var i vejen; de var vist lidt jaloux på hinanden,
den ene var bange for, at den anden skulle få for meget at sige hos Odmar. Han havde
ikke selv noget udestående hverken med Weiss, Hugo Andersen eller dennes makker
Kay Andersen. Når han og Madsen skrev »disse misliebige fyre«, kunne det godt
tænkes at være inspireret af en fornemmelse af, at Weiss. anså disse folk for mislie
bige fyre. Hvis der var forbindelse mellem Odmar og Glud her og Weiss i Sverige var
det i alle tilfælde meget lidt.

4. Brevet af 29. november 1943 fra Madsen og Dinesen.

Den 29. november 1943 om mandagen, da Hugo Andersen og Dyrsted kom til
bage, men, som det fremgår af indholdet, inden dette var blevet brevskriverne bekendt,
skrev Madsen og Dinesen påny et brev til Weiss").

Det hedder deri: »Vi kan fortælle dig, at det absolut ikke er landsfogedens ide,
men Eivind Larsen, Glud og Odmars - den svenske regering tør ikke officielt give
oplysning og heller ikke underhånden, men så har man lavet den genistreg at an
bringe stikkerne som en slags flygtninge i Malmø c.

Dinesen har derom udtalt, at det 'vist var skrevet lidt for stærkt. Det skulle
hellere være en formod..ning. De havde ikke nogen baggrund for at udtale sig om, hvad
de i grunden blev sendt over for. Når de skrev, at det absolut ikke var landsfogedens
ide, men Eivind Larsen, Glud og Odmars, havde de ikke noget holdepunkt for det,
det var kun en formodning. De havde ikke noget konkret eller bestemt om dette. De,
som kendte en lille smule til arbejdet, kunne ikke rigtigt forstå, hvad de skulle sendes
over efter. Når de skrev: »Max, det er den farligste stikkervirksomhed, vi endnu har
været ude for - det er nemlig meningen, at de skal skaffe oplysninger om enhver
form for illegalt arbejde«, så var der heller ikke nogen rigtig baggrund for den an
tagelse. Det var deres frygt for, at det skulle ske, som fik udtryk på den måde . De
havde betydeligt illegalt arbejde i forbindelse med Sverige og var bange for, at det
skulle blive slået i stykker. Omtalen af Dyrsted havde ikke noget at gøre med hans
nationale forhold; der var ikke noget at bebrejde ham nationalt, spørgsmålet var
kun, om det var klogt eller uklogt at sende disse mennesker derover, Det er foreholdt
Chr. Madsen, at når det i brevet hedder: »Du må fortsætte arbejdet med sagen i
Sverige - for begge, Dyrsted 'Og Hugo skal omgående hjemsendes. - Du må endelig
ikke spare ham Dyrsted, for han er sgu ikke bedre end den andene , falder dette ikke
helt i tråd med Madsens forklaring om, at det for ham og Dinesen gjaldt om at
undgå skandale og få dem hjemkaldt. Chr, Madsen har imidlertid fastholdt, at de
mandag formiddag satte sig i forbindelse med forskellige politikere, for at de skulle
lægge tryk på ledelsen med det samme. Det var i orden øjeblikkelig. Politikerne blev
forfærdede over tanken.

Dinesen har forklaret, at det var meget muligt, at de havde talt med deres poli
tiske venner om sagen, inden Hugo Andersen og Dyrsted var kommet hjem. Det troede

49) A. nr. 425. side 1648.
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han nok, de havde - for at sætte dem ind i sagen og eventuelt høre deres mening
om det. Madsen og han mente stadigvæk, at det var forkert, at de to mennesker var
sendt over, og de ville gerne have at vide, hvad de egentlig skulle derover for. Det var
de ikke helt klar over. Det kunne de politiske venner måske ikke sådan sige, men de
kunne måske godt indirekte give et råd. Nogen erindring om, at han sammen. med
Madsen havde besøgt de politiske venner, havde Dinesen ikke, men det gik han ud
fra. De plejede at være sammen. Han og Madsen havde kun interesse i at få at vide,
hvad de egentlig skulle i Sverige, og tænkte vist heller ikke over, om det kunne spille
nogen rolle, om de kom hjem på den ene måde eller på den anden måde. De skulle
have oplysning om, hvad de skulle derovre, og se eventuelt at få dem hjem, hvis
det var noget forkert, de var derovre for.

5. TrueIsen.

Blandt de momenter, der havde haft betydning for Weiss? vurdering og op
fattelse al Sverigesrejsen og politiledelsens indstilling, var som nævnt ifølge hans for
klaring til den parlamentariske kommission"), at han havde fået et brev hjemmefra
om, at den daværende løjtnant Trueisen. havde været kaldt op til Odmar og havde
fået besked om, at han skulle ophøre med sin ejterretningsvirksomhed. Dette brev
foreligger ikke; det kan efter det oplyste have været fra kriminalassistent Grunnet
eller fra Madsen og Dinesen, idet Truelsen til dem havde fortalt om det passerede,
og dette havde bidraget også til dannelsen af deres opfattelse'.

Grunnet, der har gjort tjeneste i statsadvokatens afdeling som kriminalassi
stent fra oprettelsen i april 1940 til 1. marts 1944, 8 dage før han blev arresteret af
Tyskerne, har derom forklaret følgende:

Allerede på et meget tidligt tidspunkt under besættelsen kom han ind i illegal
virksomhed, idet han fik nær tilknytning til den polsk-engelsk-danske militære efter
retningstjeneste. Det var gennem en forbindelse, som hans hustru havde med det
polske gesandtskab i København, og da den daværende polske handelsattache Re
-diger flygtede til Sverige med sin kone og svigerinde og bosatte sig i Malmø, bad
Grunnets hustru ham besøge dem, hvis han havde nogen mulighed for at komme til
Sverige. Derved stiftede han personlig bekendtskab med disse mennesker, der ledede
den polske udenlandske efterretningstjeneste. Efterhånden fik Grunnet fuld kontakt
med dem og over dem med exilregeringen i London, og det medførte, at en masse
mennesker henvendte sig til ham, også fra almindelige danske illegale kredse, og kom
på hans kontor, hvor de følte, det var mest sikkert. Det fik Odmar en anelse om, og
det skyldtes vist denne viden hos ham om, at Grunnet havde med illegalt arbejde at
gøre, som han ,ikke kendte noget til, at forholdet mellem dem blev lidt spændt, fordi
Odmar vist havde den opfattelse, at Grunnet ikke måtte foretage sig noget, som
Odmar ikke vidste, idet han mente, han skulle tage ansvaret for, hvad Grunnet fore
tog sig, når han var i statsadvokatens afdeling. Grunnet derimod mente, at så længe
han ikke officielt optrådte som repræsentant for politiet, måtte han selv tage ansva
ret for, hvad han foretog sig, det kunne hans foresatte, når de ikke vidste det, aldrig
få ansvaret for. Grunnet sad i et kontor ved siden af Odmars. De havde fulgtes gen
nem graderne, indtil Odmar blev politikommissær, og forholdet mellem dem var til at
begynde med ualmindelig godt, men efterhånden blev Odmar noget indesluttet, og
Grunnet, som mente, at der måtte være fuld tillid mellem dem, Iølte sig utryg.

Indtil den 29. august 1943 havde Grunnet nogen forbindelse med en løjtnant
Trueisen fra generalstabens efterretningstjeneste, bl. a. derigennem, at han i den
politiske afdeling før besættelsen havde behandlet sagen mod den tyske spion Fiedr
muc. Efter den 29. august fik Grunnet besøg af Trueisen en dag, han havde været
inde på Odmars kontor - man måtte gennem Grunnets kontor for at komme til
Odmars -, og da fortalte han, at han af Odmar havde fået at vide, at Odmar fra de
højeste militære myndigheder havde fået ordre til at sige til Trueisen, at han skulle

50) Stenogr. ref. spalte 424.
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ophøre med sin efterretningstjeneste efter 29. august episoden. TrueIsen sagde til
Grunnet, at han til Odmar havde sagt, at han ville ophøre med det, men de to - han
og Grunnet - ville fortsætte som sædvanlig. Det gjorde de også, og Odmar var klar
over, at Grunnet fortsatte med sit illegale arbejde, for der kom en masse mennesker
på hans kontor, som Odmar .ikke kendte, og Odmar var på en måde nysgerrig; han
stillede ikke Grunnet direkte spørgsmål om, hvad det var for mennesker, men det
vakte hans ubehag, at de sad hos ham, og det kunne ikke undgås, at han af og til så
nogen komme fra Sverige med en pakke brevpost og andre forsendelser, som absolut
kunne ses at være illegale. Han sagde imidlertid ikke noget til Gruanet på det tids-
punkt. I I

Når Grunnet i sit brev til Weiss af 5. december 194351) om statsadvokat Hoff
skriver: »Han er klar over, at det er Eivind Larsen, der har fået de to højeste mili
tære myndigheder til at gå ind for, at al »illegal- forbindelse med Jer på den anden
side skal afbrydes fuldstændig, da den slags arbejde ikke er dansk arbejde, men kun
til fordel for en fremmed magt,« var dette et referat af Grunnets opfattelse af Hoffs
synspunkt i det spørgsmål. Grnnnet stod i meget nær forbindelse med Hoff, idet han
daglig konfererede med ham om tyskersagerne. Derfor kom de til at tale om det, og
det var Grunnets indtryk som refereret i brevet, at det var Hoffs reaktion overfor
den viden, han pludselig fik om det forhold. Noget andet støttepunkt end samtalen
med Hof! havde han ikke for at skrive det.5la) Han havde måske støttet eller under
bygget sin egen opfattelse med, at Odmar engang sagde til ham, at det var general
Gørtz, der, enten direkte eller indirekte, havde givet denne ordre, hvorefter den mili
tære efterretningstjeneste efter den 29. august måtte ophøre.

Det er altså forsåvidt det, han har hørt af Truelsen, der danner baggrund fol."
Grunnets opfattelse.

Den forestilling, der gør sig gældende i Grunnets brev, at Sverigesrejsen
sættes i forbindelse med de højeste militære myndigheder, kommer også til udtryk i
artiklerne i »Hjemmefrontene 'Og »Ncrdisk Nyhedstjeneste e.")

Dinesen har i anledning af, at disse udtalelser i de illegale blade om, at gene
ral Gørtz skulle have været medinteresseret i Sverigesrejsen, henvist til, at en mili
tærperson fra landbrugsrådet, Truelsen, der kom hos Odmar, havde haft et inter
mezzo med Odmar angående et eller andet. Han fik besked på, at han ikke måtte
sende illegalt herfra over til Sverige. Det skulle vist være efter ordre fra en aller
højeste militærperson. Truelsen kom op og fortalte Madsen og Dinesen, at han havde
været hos Odmar, og denne havde forbudt at have nogen som helst illegal forbindelse
mellem Danmark og Sverige, i det hele taget nogen steder; Dinesen forstod, det skulle
være med det danske illegale militærs sanktion, der var tale om dette her.

Om episoden med TrueIsen har Madsen forklaret, at Truelsen blev kaldt op og
blev gjort bekendt med, at han skulle ophøre med sin efterretningstjeneste og sin
forbindelse til Sverige. Han kom lige fra Odmar op til Dinesen og Madsen og refere
rede, hvad der var passeret. Der var også en officer til stede, det var vist en af Gørtz'
adjudanter. Odmar havde nær forbindelse med militæret, og det var i de kredse be
sluttet, at' nu skulle Truelsens virksomhed standse, og'Iians illegale forbindelse med
Sverige afbrydes.

Sekretær i landbrugsrådet Svend Aage Povlsgaard Trueisen har selv for
kommissionsdomstolen forklaret, at han efter den 29. august 1943 fik ordre af gene
ral Gørtz gennem oberst Nordentoft, den daværende chef for efterretningsvæsenet,
til at reorganisere den danske efterretningstjeneste, og i den anledning fik han besøg
fra Sverige af en af Nordentofts stabsofficerer, kaptajn Winkel, der gav ham visse
kilder, han kunne begynde med.

Truelsen var -løjtnant i reserven og blev hjemsendt efter den 9. april 1940,
men havde stadig kontakt med og arbejdede for oberst Nordentoft. Han fik bl. a.
~r~re til at fortsætte den forbindelse, generalstaben havde haft med Odmar før den
51) A. nr. 426, side 1649.
51a) Jfr. nedenfor side 1769 (statsadvokat Hoffs forklaring).
52) Citeret i parolen af 10. december 1943, A. nr. 428, side 1655.
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29. august 1943. TrueIsen havde en samtale med Odmar i slutningen af september
eller begyndelsen al oktober om stadig at give informationer til hærens efterretnings
tjeneste. Odmar gav udtryk for, at han var vidende om, at disse oplysninger gik til
englænderne. Han påpegede, at det måtte ske under stor forsigtighed efter den 29.
august, men han var villig til at give rigspolitichefens fortrolige meddelelser. Det var
det væsentlige, TrueIsen fik af Odmar. I begyndelsen af november blev Trueisen
pludselig kaldt op til Odmar. Til stede var kaptajn Schjødt-Eriksen, Odmar og kap
tajn Klint, der på det tidspunkt var mellemmand mellem general Gørtz og Truelsen.
Bet begyndte med, at Odmar meddelte, at den efterretningstjeneste måtte høre op,
politiet ville ikke samarbejde med hæren, såfremt den efterretningstjeneste, der gik
ud på at skaffe oplysninger ud over det rent interne danske, og som kom englæn
derne til gode, skulle fortsættes. Han opfordrede Trueisen til at standse den virksom
hed, fordi den indebar for stor risiko, og i stedet for benytte den militære efterret
ningstjeneste, der nu var bygget op, men som kun var i sin vorden, til en klar
læggelse af den kommunistiske aktivitet ved at skaffe informationer fra Tyskland
om sprængstof og lignende. Dertil svarede Truelsen, at det kunne han ikke have
noget med at gøre, fordi han anså kommunisterne for på det tidspunkt at være en så
aktiv del af den danske modstandsbevægelse, at han ville opfatte det som et dolke
stød i ryggen, hvis han begyndte at finde ud af deres aktivitet. Han spurgte Schjødt
Eriksen, om det også var hærens opfattelse, at den tjeneste skulle holde op. DertiJl
svarede han, at det ikke var endelig afgjort, men i øvrigt meddelte Trueisen dem
begge, at han gerne ville have betænkningstid, fordi han ville indhente en ordre fra
Nordentoft om, hvad han skulle gøre, for hvis den aktivitet med efterretningstjene
sten hørte op på det tidspunkt, ville Nordentoft i åg for sig svæve frit i Stockholm;
ham væsentligste opgave var at administrere den danske hærs informationer til de
allierede, såvel til England som til Amerika. At Trueleen ikke skulle befatte sig med
de ting mere, blev over fol' ham begrundet med, at risikoen ved at foretage en hand
ling af den art var fOT stor, og at Odmar så på den slags med rent danske øjne:
Skulle der være en aktivitet, skulle den kun komme interne danske forhold til gode
og skulle som sådan ikke omfatte spionage uden for Danmarks grænser 'Og teknisk
spionage såsom sprængstof ved V i-våben, som de arbejdede med på det tidspunkt.
Trueisen bavde indtryk af, at Schjødt-Eriksen og Odmar havde talt sammen, før
han kom til stede. Han formodede, at der på det tidspunkt fra hærens side var over
vejelser igang, hvad der også senere viste sig at være rigtigt, idet general Gørtz
senere gav tilladelse, det drejede sig kun om nogle dage, så blev den tjeneste fortsat,
blot uden politiets viden, og fra det tidspunkt hørte hans forbindelse med Odmar op.
Trueisen talte selvfølgelig om, hvad der var passeret, bl. a. med Madsen o~ Dinesen,
som han havde fast forbindelse med. De var hans kontakt med Sverige pa det tids
punkt, før han selv fik båd, de tog hans oplysninger til Sverige. Grunnet havde han
også forbindelse med, ikke efterretningsmæssigt - han arbejdede for andre inter
esser - men TrueIsen tog hans breve med over med den båd, som sejlede for ham.
Trueisen mindedes 'ikke at have talt med andre end Madsen og Dinesen. At man be
brejdede ham den fremgangsmåde, han brugte, når han samlede 'Oplysninger, blev
der ikke sagt noget om. Det var rigtigt, at han bl. a. havde været i Tønder, hvor han
besøgte' politimester Brix og kaptajn Digmann, som han senere efter besættelsens
ophør havde haft en uoverensstemmelse med om sit besøg i Tønder. Digmann mente,
at det var uforsvarligt at køre i en civil politivogn, der var udlånt TrueIsen af politi
mester Agersted, og køre op i nærheden af Digtnanns bopæl i Tønder, hvilket Truel
sen forsvarede med, at når han var hos politimester Brix, og det var en politivogn,
der var kendt af folk dernede, måtte han også køre til hans bopæl. Den udlægning
af, hvad der skete på mødet, at man vel egentlig ikke ønskede at standse efterret
ningstjenesten, men man ønskede at koble ham fra, virkede fremmed for Truelsen,
for der blev udtrykkeligt sagt, at de betænkeligheder, man havde, ikke havde noget
med den personlige ledelse af tjenesten at gøre. Men hvad der lå bagved selve af
gørelsen, var han ude af stand til at bedømme. Ran blev bare stillet over for den
kendsgerning, at nu skulle det, han bavde med at gøre, afbrydes, fordi risikoen var
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for stor, At han blev gjort bekendt med, at hans fremgangsmåde i Tønder gav an
ledning til, at den hjemmetyske spionage filosoferede over det og lod det gå videre,
og at kaptajnen tog til København for at beklage sig, mindedes han ikke, men det
var så mange år efter. Han var selvfølgelig bekendt med, at episoden i Tønder og
den episode, at han gik ind på flyvepladsen i Ålborg og var der i 4 timer for at tegne
den op, gav hærens ledelse nogen bekymring. Det var efter mødet hos Odmar. For at
undgå, at englænderne selv påbegyndte en efterretningstjeneste her i landet, arbej
dede man noget hasarderet på det tidspunkt. Når Grunnet havde refereret Trueisens
udtalelse til ham efter mødet således, at Odmar fra de højeste militære myndigheder
havde fået ordre tiJl at sige til Truelsen, at han skulle ophøre med sin efterretnings
virksomhed efter 29. august episoden, kunne han ikke se, at den forklaring var for
skellig fra hans egen. Når Grunnet sagde, at Truelsen (ikke efterretningstjenesten)
skulle ophøre, havde det sin forklaring i, at Truelsen var leder af efterretnings
tjenesten. De nævnte omstændigheder, som kunne give anledning til at betragte
netop Truelsens virksomhed og måden, hvorpå den udøvedes, som risikabel, blev ikke
nævnt specielt for ham, Trueisen sagde på mødet, at tiden ikke var inde til passivi
tet; han var villig til at tage den risiko, arbejdet indebar, så mente han også, de
andre kunne. Man vidste ikke, hvornår krigen var færdig. Han gjorde indsigelse,
fordi det drejede sig om efterretningstjeneste i almindelighed. Hvis det blot havde
drejet sig om et personligt spørgsmål, kunne han bare være trådt tilbage. Schjødt
Eriksen var forbindelsesled til visse politikere og gav dem oplysninger, men TrueI
sen stod som leder af tjenesten og havde radioforbindelse til England og havde
staben uden indblanding fra nogen side, indtil han rejste den 14. eller 15. maj, da
blev den overtaget af kaptajn F. B. Larsen, der var hans næstkommanderende, så
længe han var der. Det var hans indtryk, at det ikke var hans måde at tage tingene
på, som man havde noget specielt at udsætte på, men at det virkelig var meningen,
at selve den virksomhed, som han var leder af, skulle afbrydes.

Kaptajn Svend Poul Schjødt-Eriksen har forklaret, at det efter hans mening
ikke på noget tidspunkt havde været Odmars hensigt at afbryde Truelsens virksom
hed, men Truelsens optræden på det tidspunkt var således, at Odmar og Schjødt
Eriksen var temmelig enige om at betegne den som livsfarlig på grund af hans let
sindighed. Han måtte nødvendigvis have et standsningsstød; hvis han blev arresteret
af tyskerne kunne bl. a. politiet blive kompromitteret gennem hans viden. Fra okto
ber 1943 var ,Schjødt-Eriksen kommet på politigården hver dag, væsentlig hos Od
mar. Han, der kom direkte fra internering i Marienlyst og aldrig før havde haft med
efterretningstjeneste at gøre, mødte hos Odmar meget stor forståelse af den militære
efterretningstjenestes arbejde og af betydningen af at få det videreført. Først og
fremmest skulle der skaffes en efterretningstjeneste, der kunne sikre officererne mod
at blive arresteret, kort sagt i rette tid skaffe oplysning om tyskernes hensigter og
alarmtjeneste. Ved udformningen af dette apparat var Odmar til stor nytte og bi
stand. Senere fik Schjødt-Eriksen nogle medhjælpere, to af dem fik til opgave at be
søge Odmar hver dag simpelt hen for at udveksle oplysninger med ham. På samme
tidspunkt arbejdede Trueisen med at samle 'oplysninger på forskellig måde landet
over, og de blev sendt til Sverige, hvor der sad en del danske fra efterretningstjene
sten; de bearbejdede oplysningerne og videresendte dem til englænderne og også til
svenskerne. Trueisen havde i en vis forstand sin egen afdeling. Han havde sine for
bindelser landet over, som han havde overtaget fra hærens efterretningstjeneste, og
han havde fået den opgave fortsat at afhøre dem og meddele stoffet. Truelsens frem
gangsmåde var såvel efter Odmars som efter Schjødt-Eriksens skøn for letsindig.
Han. tog f. eks. en bil i Jylland, der blev stillet til rådighed enten af politimester Ager
sted eller det civile luftværn, og med den kørte han rundt fra kilde·til kilde, bl. a. til
Tønder, hvor han opsøgte en kaptajn og lod bilen stå neden for huset. Hjemmety
skerne havde den gang en sådan føling med, hvem der kom til de forskellige perso
ner, at de øjeblikkelig rapporterede, at der var den og den danske bil med de og de
mennesker, så denne kaptajn blev mistænkeliggjort og var så opskræmt, at han
rejste til København for at forklare, at på den måde 'kunne man ikke komme i droske
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eller offentlig bil og hente efterretninger og navnlig ikke i 'en by som Tønder. Der
var flere eksempler af lignende art. Så aftalte Odmar og Schjødt-Eriksen, at de
måtte sige et eller andet til Trueisen, det måtte gøres med vægt og autoritet, og det
var ikke det samme, hvis Schjødt-Eriksen sagde det til ham på en tilfældig kafe, hvor
de mødtes den gang, som hvis det blev sagt oppe i Odmars kontor. Trnelsen fik
besked om at komme; til stede var Odmar, Trueisen og Schjødt-Eriksen. Odmar
sagde til ham, at nu havde de de og de eksempler på, hvordan han rejste rundt 'Og
samlede oplysninger, og pil. det letsindighed, han derved udviste. Det han foretog sig,
sagde Odmar, var udpræget 'eft erretningst jeneste til fordel for England, for der
kunne ikke være nogen dansk interesse i at vide, hvilken kompagnichef der lå i en
by ovre i Jylland; det var udpræget militær interesse, og aet havde Truelsen gjort pil.
en så letsindig måde, at det hele blev bragt i fare. Det kunne ikke fortsat ga godt, og
derfor måtte der omgående findes 'en anden ordning, ellers ville Odmar trække sig
ud af det, fordi han sad i en officiel stilling, i hvilken han kunne kompromittere en
hel afdeling inden for politiet, oven i købet den afdeling, som havde det intimeste
samarbejde med tyskerne og spillede spillet med dem. Odmar sagde ikke noget om, at
Trueisen skulle afbryde sine forbindelser med Sverige, og at Odmar skulle sørge for
at stoppe alle illegale forbindelser til Sverige. Om Schjødt-Eriksen tog Ordet, kunne
han ikke huske, men hvis han havde gjort det, havde det været for at støtte Odmar.
Odmar holdt ta11e, hvorefter 'I'ruelsen vist ikke sagde noget, og så gik han og Schjødt
Eriksen. Der var ikke tale om nogen form for diskussion. Der var ikke fra Odmars
side tale om at afbryde den illegale forbindelse med Sverige, 'Og det lød i Schjøclt
Eriksens øren højst mærkeligt, æt Odmar skulle have sagt det, da han og Schjødt
Eriksen skiftedes til at sende hinandens ting til Sverige, hvilket fortsattes over et
halvt år. På et vist tidspunkt tog Schjødt-Eriksen over for Odmar, nogen tid efter
tog Odmar over for ham til Sverige. På den måde skiftedes de, idet de benyttede den
rute, der syntes at være mest sikker. Efter den tid havde der været udveksling af
såvel folk som post. De havde forsat livlig forbindelse, lige til Odmar blev arrestere.t
i september. Få måneder efter samtalen måtte Truelsen over hals og hoved rejse
til Sverige.

Oberst Nordentojt har forklaret, at han kendte kun episoden fra Trueisen.
Trueisen var hovedmand i efterretningstjenesten herhjemme, og det var med ham.
forbindelsen gik, men tingene gik over ad mange veje. Efter den 29. august var også
efterretningsvæsenet desorganiseret. Oberst Nordentoft sad her indtil 11. oktober og
måtte så benytte en lejlighed til at komme bort herfra. Da det skete, var der ikke
orden i apparatet; de stedfundne brydninger mellem forskellige personer, indtil det
kom i gang igen, kendte han kun referat af. Nordentoft sendte kaptajn J agd til
Truelsen, som havde været ansat i efterretningsvæsenet før krigen og i begyndelsen
af 1940. Derigerunem fik man sat forbindelse i gang, og forbindelsen med det hjem
lige efterretningsvæsen og Stockholm foregik gennem major Truelsen, der sad som
hovedmand herhjemme, indtil han måtte forsvinde i april eller maj 1944.

Odma« har om episoden med major Trueisen forklaret, at efter at general
stabens efterretningssektion var hørt op, meldte der sig en mand, der sagde, at nu
var det ham, der havde med det at gøre. Han havde en rute til Sverige. Da Norden
toft skulle til Sverige, erklærede han, at han ikke kendte den pågældende, 'Og han
ville ikke benytte hans rute. Odmar fandt det derfor bedst at bakke ud fra ham. Så
kom Trueisen og erklærede, at han havde overtaget det hverv, og han fik så det, han
ville have af Odmar. Så kom kaptajn Winkel hjem fra Sverige, og Odmar fik af ham
at vide, at det var ikke Trueisen, der var tænkt som forbindelsesmand, det var en
anden, nemlig kaptajn Schjødt-Eriksen, som Odmar så havde været i forbindelse
med lige til den 19. september 1944, da Odmar blev anholdt. Kaptajn Schjødt-Erlksen
kom til Odmar og fortalte, at Trueisen var noget uforsigtig 'Ovre i Jylland. Samtidig
hørte Odmar fra anden side, at Truelsen lod det materiale, han fik af Odmar, mikro
fotografere og sendte mikrofotografierne til Sverige, og fra anden side igen hørte
Odmar, at der kom mikrofotografier til et bestemt sted ovre i Sverige, hvorfra de så
gik videre. og det sted i Sverige. de blev bragt til, var han ikke så begejstret for. Det
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var det polske bureau i. Malmø. Odmar og Schjødt-Eriksen blev enige om, at det var
bedre, at Schjødt-Eriksen fik det materiale, og at Odmar officielt koblede fra Truel
sen. Ved den sammenkomst, hvor det skete, var det meget muligt, at bølgerne gik
højt. Det materiale, som TrueIsen hidtil havde fået, fik nu Schjødt-Eriksen, der bar
sig ad på akkurat samme måde med det som TrueIsen, det gik blot ikke over det
bestemte sted i Malmø; Odmar ville ikke have noget materiale, der kunne føres til
bage til ham, til at gå den vej. Odmar har om tidspunktet for samtalen med TrueIsen
og Schjødt-Eriksen forklaret, at det i hvert fald har været nogle dage efter den 16.
november 1943. Den 16. november havde Odmar 25 års jubilæum, og der gik nogle
dage efter, muligvis 14-15 dage efter den 16. november, indtil artiklen kom i
»Hjemmefronten e , Artiklen findes gengivet i parolen. Den er udateret, men den kom
sikkert umiddelbart efter den 29., måske om onsdagen. Bruddet med TrueIsen var
ikke et led i en lang række forhandlinger, der tenderede mod en afbrydelse af for
bindelsen. Der fandt en forhandling sted forud mellem Schjodt-Eriksen og Odmar,
hvor de aftalte, at Odmar skulle bryde med Trualsen, men det var ikke mere end
een forhandling. Det blev ikke drøftet med , TrueIsen eller andre - bortset fra
Schjødt-Eriksen - inden mødet. Truelseri kom uforberedt op og fik at vide, at nu
ville Odmar ikke have mere med det at gøre.

I en skrivelse af 21. august 1947 til kommissionsdomstolen har sekretær
Svend Trueisen. som nævnt suppleret sin forklaring og har i den forbindelse oplyst,
at mødet på politikommissær Odmars kontor med ham, kaptajn Schjødt-Eriksen og
kaptajn Klint efter hans formening fandt sted, ikke som tidligere udtalt i begyndel
sen af november, men omkring den 29. november 1943, idet det var samme dag som
Terkel M. Terkelsen i London radio kommenterede frihedsrådets piece 'om ud
rensningen.

Ohr. Madsen har igjort gældende, at forhandlingerne med TrueIsen havde
stået på et stykke tid, og at det var en selvfølge, at de havde fundet sted betydeligt
før Sverigesrejsen. Det stemmer imidlertid ikke med Truelsens og heller ikke med
Schjødt-Eriksens og Odmars forklaringer.

6. Grunnets brev af 5. december 1943.

Ifølge Weiss' forklaring til den parlamentariske kommission (spalte 429 f.) blev
han bestyrket i den opfattelse, at politiledelsen i København ville de illegale forbin
delser til Sverige til livs; ved et brev fra kriminalassistent Grunnet af 5. decem
ber 194353

) .

Grunnet har i den anledning over for kommissionsdomstolen forklaret føl
gende: Han korresponderede jævnlig med Weiss, idet denne', da han kom til Sverige,
skulle søge assistance hos Grunnets polske forbindelser, Grunnet introducerede ham
hos to polske damer, fru Rediger og hendes søster i Malmø, og der havde han siden
sin gang. Posten blev af hensyn til disse to damer sendt til Weiss fra Grunnet under
et dæknavn, således at det svenske politi ikke behøvede at få at vide, at Grunnet
havde forbindelse med polakkerne, for ikke at skade disse, da de jo var i et neutralt
land. Det svenske politi fik det imidlertid at vide. Oprindelig begyndte Grunnet med
at sende sine breve over til disse damer gennem det svenske politi - det var inden
Weiss kom derover. Damerne kendte en fremstående politimand i Malmø, som kom i
deres hjem som gæst, og Grunnet formåede ham under en samtale under et besøg
hos damerne uden at sige, hvad det drejede sig om, til at tage mod breve fra Grun
net via politiet på færgen, adresseret til paspolitiet, og indeni var der så breve adres
seret tiJ damerne. Den svenske politimand vidste ikke, hvad brevene indeholdt; det
var måske et misbrug, for disse breve kom til at indeholde andet og mere, end han
og Grunnet oprindelig havde tænkt sig; de første breve havde intet med spionage at
gøre, men var kun breve fra venner og bekendte her i landet, som de gerne ville høre
fra. Grunnet fik en del adresser på deres venner og bekendte i København og omegn,

53) A. nr. 426, side 1649.
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som han skulle henvende sig til og meddele, at han var i stand til at bringe breve
'over til de polske damer i Sverige. Det var til at begynde med personlig korrespon
dance, men udviklede sig, da Grunuet gik ind i efterretningstjenesten med polak
kerne, til,at han sendte sine egne breve, der indeholdt noget ganske andet; men
stadig fik han breve fra venner og bekendte, som gik i den samme pakke. Grunnet
vidste, hvad det drejede sig om, han var frivilligt gået ind i spionagearbejdet og
kunne derfor ikke undslå sig for at bringe posten videre, men Ruenerheim kunne
ikke være klar over, hvad indholdet var, før senere. De første breve besørgede han
prompte, og Grunnet fik svar omgående, men så en dag' i efteråret 1943 kom han,
da han havde været inde hos Odmar, 'Og gav Grunnet et brev, som var sendt nogle
dage i forvejen, tilbage og sagde: »Dette brev tør jeg ikke aflevere, for det er den
rane spionage, jeg kommer 10 år på fæstningen, hvis det bliver opdagere. Grunuet
sagde: »Det skal du ikke have ulejlighed af, kære Ruenrerheim, så skal jeg fa det
over på anden måde«. »Ja og så«, sagde han, -har jeg to breve liggende i min skuffe
i Malmø, som jeg ikke har kunnet lide at besørges. Det betød, at de to breve havde
været til undersøgelse; de havde sikkert været åbnet; Grunnet havde ikke set det,
men hørt fra anden side, at det brev, Ruenerheim leverede tilbage, havde været åbnet
enten i Sverige eller her. I hvert fald vidste Odmar, at Ruenerheim havde leveret
dette brev tilbage, og at brevet indeholdt oplysninger, som kun kunne betegnes som
spionage. Grunnet anså det for diskretionsbrud fra Ruenerheims side. Kort efter
Ruenerheims besøg blev Grunnet en dag kaldt ind til Odmar, som sagde: »Du har
med illegalt arbejde at gøre«. Grunnet sagde: :oNej, det har jeg ikke-, for han fandt
ikke, han havde nogen pligt til at oplyse Odmar om det. »Jo«, sagde Odmar, »det
ved jeg bestemt e. - »Hvor kan du vide det fra?e spurgte Grunnet - »J o, det ved
jeg, du har, og jeg kan sige, du må vælge mellem det illegale arbejde og arbejdet her
i afdelingene svarede Odmar. Grunnet spurgte: »Er det en trusel? Vil det sige, at
jeg bliver fjer.DIet, hvis jeg har illegalt arbejde?e Ja, det kunne han tage, som han
ville. Grunnet regnede med, at Odmar havde visse forbindelser såvel inden for hæren
som med andre myndi&"heder og med disse førte forhandlinger om ting, som Grun
net ik.ke blev indviet i, og som også berørte illegalt arbejde, idet der jævnlig hos
Odmar kom officerer og drøftede med ham visse emner, som Grunnet ikke kendte
noget til. Det var altid for lukkede døre, men det var folk, som havde med militæ
rets affærer 8Jt gøre. Om de kom blot for at underrette Odmar, eller om denne- havde
nogen opgave i samarbejde med militæret, kendte Grunnet ikke noget til; kun kunne
ban tænke sig til, at der var en intim forbindelse, men han blev aldrig præsenteret
for disse mennesker og vidste ikke, hvad det drejede sig om. Men under denne sam
tale med Odmar sagde denne, at ham vidste, at Grunnet korresponderede med Weiss,
og at »denne illegale korrespondance, denne illegale forbindelse til Sverige; han
skulle nok sørge for at få afbrudt de illegale forbindelser til Sverige. e Grunnet for
stod, at Odmar i det hele taget skulle afbryde alle illegale forbindelser, men tænkte:
»Så får han travlt, hvis han skal afbryde alle illegale forbindelser. e Grunnet syntes,
det var at tage munden for fuld og at sige mere, end Odmar kunne stå ved, for
·det var måske farligt at sige, at han ville afbryde alle illegale forbindelser til Sve
rige. Om Odmar virkelig har ment at ville gøre det, eller det kun var en trusel for
at få Grunnet til at opgive sit illegale arbejde, var han ikke kllar over, men bemærk
ningen var faldet. Det, Odmar var vred 'Over, var, at Grunnet havde den forbindelse.
Grunnet havde mindst 3--4 gange om ugen både, der sejlede mellem København
og Malmø og bragte ikke alene hans, men efterhånden al mulig post; der var fri
hedsrådets post, som senere kom med i hans både, breve til flygtninge, militære
personer, fædre eller unge sønner, der var i hæren og var rejst derover, medens
familien var derhjemme. Det rygtedes efterhånden, at der var et slags brevsamlings
sted hos Grunnet. Det gik fra den ene til den anden: kør bare ud til Grunnet, han
modtager breve. Derved fik han en omfangsrig korrespondance eller brevpost. Grun
net var klar over, at hans virksomhed som al illegal virksomhed, ikke mindst brev
befordring, var risikabel. Han var klar over, at han kunne få 3 måneders hæfte
for det. Han mente ikke, at det kunne være til skade for statsadvokatens afdeling.
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Når ingen i afdelingen havde nogen virkelig positiv viden om det, mente han, det
måtte stå for hans egen regning. Efter Grunnets mening viste Odmar unødig æng
stelse for afdelingen og sin egen person, idet Grunnet var hans mellemmand på
Dagmarhus; der blev han skubbet op hver dag for at snakke med tyskerne i tide og
utide. Hermannsen kendte Grunnets indstilling. Grunnet havde åbent sagt til ham,
at han ville handle for sit land med alle til rådighed stående midler. Hermannsen
vidste dog ikke, at Grunnet drevefterretningsvirksomhed. Madsen og Dinesen var
forbindelsesmænd til Weiss og Grunnet, og de afsendte breve sammen. De drøftede,
hvad Weiss skrev til dem hver især, og Weiss skrev mange gange breve, som man
syntes, han kunne lade være med, for han sad i sikkerhed og stillede krav; de syn
tes, han måtte tænke på, hvad det kunne koste Danmark fra tyskerne, hvis de skulle
foretage visse handlinger. Weiss havde skrevet til Grunnet 'om Sverigesrejsen, og
Grunnet havde også svaret på det. Brevet, dateret 5. december 1943 til »Kære Laurit
sene, underskrevet »Din hengivne Vilhelm Christiansen e var fra ham til Weiss. Den
i brevet omtalte M. er Mørck, R. = Ruenerheim, O = Odmar og M. og D. =
Madsen og Dinesen.

Om det var i den samme samtale eller en anden, at Odmar havde fortalt, at
kriminalrat Bunke havde spurgt Odmar, hvorlænge denne ville tage ansvaret for,
at hans personale arbejdede illegalt, og sagt til Grunnet, at han måtte vælge mel
lem sit illegale arbejde og arbejdet i afdelingen, kunne Grunnet ikke huske bestemt,
men den udtalelse var i hvert fald faldet, det stod fast. Grunnet havde som nævnt
opfattet Odmars udtalelse sådan, at han ville alle illegale ruter til livs. Del" var
ham intet bekendt om, at Odmar havde arbejdet for at hindre andre forbindelser,
udover denne hans egen udtalelse. -

. Odmar har forldaret, at den samtale, Grunnet påberåber sig, må være to
eller tre samtaler, Odmar har haft med ham. Efter den 29. august 1943 blev det be
stemt af de ledende, ansvarlige personer, at politiet skulle fortsætte, statsadvokatens
afdeling skulle fortsætte. Odmar var nærmest stemt for, at afdelingen skulle ned
lægges, men det blev altså bestemt, at afdelingen skulle fortsætte, og der blev givet
den retningslinie, at helst ingen af de tjenstgørende i afdeling A.S., i hvert fald
ingen af afdelingslederne, måtte drive spionage eller illegalt arbejde på en sådan
måde, at det kom tyskerne for øre, idet man var ængstelig for, at hvis der risikere
des anholdelse, ville det på grund af afdelingens særlige kårakter true afdelingens
eksistens og dermed det sidste svage bolværk, der var. Efter at Odmar i forbindelse
med genopbygningen af hærens efterretningstjeneste efter 29. august 1943 havde
fået kontakt med kaptajn Schjødt-Eriksen, kom denne vistnok i november 1943 op
til ham og fortalte, at man ude i byen ganske åbenlyst talte om en vis bestemt illegal
gruppe, som havde forbindelse med Grunnet, og som Grunnet gav oplysninger til.
Han opfordrede Odmar til at give Grunnet et praj, for med den snak, der var i
byen, blev den gruppe snart splittet af tyskerne. Fra anden side havde Odmar
erfaret, at Grunnet havde temmelig livlig forbindelse med Sverige. Grunnet var
Odmars næstkommanderende, de var lige gamle i tjeneste og levealder, omtrent i
politialder osv., og det var ikke nemt for Odmar at sige det til ham; han. kunne ikke
vejlede ham. Han kunne ikke gøre noget i kraft af alder og værdighed og brød sig'
ikke om at give ham råd som hans foresatte, og hans nationale synspunkter faldt
sammen med Odmars. Navnlig ønskede Odmar ikke, at Grunnet skulle mene, at han
fiskede hos ham for at få noget at vide om hans illegale arbejde. Tilsidst fik han
Grunnet ind en dag og omtalte for ham den officielle stillingtagen, som var givet fra
departementschef Eivind Larsen, begyndte aJt snakke med ham om afdelingens frem
tidige arbejde og sagde: »Nu skal vi jo igen i gang, og vi er nødt tiJ. at være for
sigtige, for vi må holde den gående så længe som muligt af hensyn til den danske be
folkning«, akkurat den samme historie, som Odmar havde fået hundredvis af gange.
Derigennem kom han ind på spørgsmålet om Grunnets illegale arbejde og udtrykte
ængstelse for, at han drev det for åbenlyst, at han var for fræk, han måtte være lidt
mere diskret. Det forstod han ikke, eller han ville ikke forstå det. Det var muligt, at
Odmar for at komme på gled havde spurgt, om han havde forbindelse med Weiss, og'
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avilke ruter han brugte til Malmø. A1iI.e gik dengang og sukkede efter ruter; der kom
nasser af mennesker rendende og sagde, at de var i vanskeligheder og bad om
rjælp med en eller anden anvisning. Derfor gjaldt det om at få fat i så mange ruter
lom muligt, ikke for at stoppe dem, men for at benytte dem. At Odmar skulle have
:agt, at han skulle stoppe alle illegale ruter, betegnede han som rent vrøvl. Det var
ildrig sagt, og Grunnøt, med hvem han havde arbejdet temmelig nært sammen i tre
ir, og som havde været sammen med ham i bedrageriafdelingen iden 1938, måtte
log kende ham sa meget, at han vidste, han ikke var spion for tyskerne eller ville
'toppe illegale ruter eller være landsforræder.

Derimod var det rigtigt, at han havde talt med Grunnet om kriminadrat
3unke. Det var en dag, Odmar var henne hos Bunke vistnok i anledning af et falsk
rolitiskilt eller et falsk legitimationskort. Bunke larmede forfærdeligt over, at det
andt sted, og Odmar sagde, at han ikke kunne tro det, men skulle undersøge det.
3å viste Bunke Odmar, at man havde fundet Ib Bøcker Frederiksens mappe; han
',ar med i fru Meyer-sagen, tyskerne havde hos Bøcker Frederiksens søster fundet
ians mappe med rapporter om den gruppes sabotage, oplysninger om planlæggelse
f Toms flugt og andre oplysninger. Det viste Bunke ham uvist af hvilken grund.
Ian fik lov at låne bunken med op på politigården, og viste den til Grunnet og til
Ihr. Madsen, Dinesen, Statsadvokaten, Politiadvokaten og i det hele taget tiJl alle,
om kunne tænkes at have noget som helst med den gruppe eller tilsluttede til ~p
len at gøre, så de kunne meddele dem, at tyskerne vidste besked med de papirer.
mdet gjorde han ikke og havde aldrig på nogen måde søgt at indvirke på Grunnet,
å han kunne få det indtryk, at Odmar gik tyskernes ærinde.

I brevet af 5. december 1943 omtaler Grunnet statsadvokat Hoffs reaktion,
a han hørte om Sverigesrejsen, jfr. foran side 1762.

Statsadvokat Troels Hoff har herom forklaret, at han onsdag den 24. eller tors
lag den 25. noxember 1943 tog til Jylland og vendte tilbage derfra formentlig tirsdag
.ften, Inden han rejste, kendte han intet til planen om at sende to politifolk til
lverige, men det var noget af det første, han hørte, da han kom tilbage. Han følte
ig noget krænket over, at man ikke havde indviet ham i planen, og skældte ud,
nen fik så at vide, at det var en anmodning, en henvendelse fra det svenske politi
irekte til Københavns opdagelsespoliti om at være det svenske politi behjælpelig
ned paskontrollen eller undersøgelserne af de danske flygtninge, der kom til Sve~

ige, og det havde han ikke noget med at gøre. Det var han ikke rigtig enig i, men da
.et var godkendt af justitsministeriet, måtte han bøje sig for det ræsonnemenJt. Nær
lnunnet i sit brev til Weiss af 5. december 1943 refererer, at Hoff skulle være klar
ver, at Eivind Larsen havde fået de to højeste militære myndigheder til at afbryde
l illegal forbindelse med dem i Sverige, måtte det bero på en misforståelse fra
lrunnets side. Det havde han ikke været klar over dengang, og han var det heller
Irke nu. Han var ikke stødt på noget, som kunne vise, at man omgikkes med planer
ra politiledelsens side, om at man - som nogle ville vide - ville forsøge at stoppe
.ele den illegale trafik over Sverige, eller at man faktisk lagde den illegale virksom
ed hindringer i vejen. Ej heller kendte han noget eksempel på, at det ved indgriben
ra dansk side skulle være gået nogen politimand galt, fordi han havde forbindelse
aed den illegale trafik til Sverige. Det var ingen hemmelighed inden foi" statsadvoka
sns afdeling, at Grunnet havde visse illegale forbindelser, og det var også et alminde
gt indtryk, at han var noget letsindig.

Brevets bemærkning om, at Eivind Larsen har fået de to højeste militære
lyndigheder til o. s. v., stemmer som nævnt foran s. 1762 med »Hjemmefrorstenes
emærkning 54) om, at Eivind Larsen har arbejdet i forståelse med generalløjtnant
;bbe Gørtz o. s. v. Politiinspektør Krenchel har forklaret, at der aldrig havde været
oget samarbejde mellem opdagelsespolitiet og general Gørtz om afbrydelse af ille
ale forbindelser. Der havde ikke nogensinde for ham været fremført den tanke, at
er kunde være en dansk politiinteresse i at sende observatører til Sverige.

4) Citeret i parolen af 10. februar 1943, A. nr. 428, side 1655.
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I brevet refereres dernæst Grunnets samtaJ1.e med Hermannsen på Dagmarhu
(brevets stk. 4.-5). Grunnet har dertil forklaret, at han kom næsten daglig hos Her
mannsen på Dagmarhus, og den omtalte samtale må have fundet sted efter, a
Hugo Andersen og Dyrsted var kommet hjem. Weiss havde skrevet til ham vistnol
tidligere, at han havde fået at vide noget om, at der skulle ske noget sådant, Ol
Grunnet fik ikke svaret ham, før han fik underretning om, at de havde været der Ol
var 'sendt hjem, Der taltes om det på politigården. Han havde selv talt med Hug
Andersen, der var hans personlige ven. Spørgsmålet kom på tale, da han besøgt
Hermannsen i anden anledning; Grunnet bragte det højst sandsynligt selv på hans
sikkert på grund af, at det var sivet ud, alt det var med tyskernes billigelse og dere,
hjælp, at de var kommet med færgen over. Da han om lørdagen den 4. decembe
1943 talte med Hermannsen. havde rejsen været omtalt i de illegale blade. Mal
blev jo faktisk underrettet om mange ting gennem den illegale presse på et lang
tidligere tidspunkt, end man ellers ville have fået det at vide. Det var sikkert rig
tig t, at Grunnet havde haft sin viden både fra politigården og fra de illegale blade
og han var pikeret over, at der var skrevet så meget om det. Derfor drøftede han ds
naturligvis med Hermannsen, da der formentlig i de illegale blade har stået, a
det var med tyskernes billigelse. Hermannsen sagde så, som der står i brevet. Her
mannsen var virkelig pikeret over det; han følte det, som om man havde drejet har
en knap og fået ham med til noget, som han ikke syntes var helt rigtigt. At dansk
politifolk kom frem og tilbage mellem Frihavnen og Malmø, var ikke noget usæd
vanligt, det var fuldstændig åbenlyst, og man havde spurgt Hermannsen om ds
mange gange for at sikre sig; det var heller ikke noget usædvanligt. Det, som stødt
Grunnet, var den udtalelse, der var faldet om, at de to skulle -over som flygtninge. DE
var ikke nødvendigt foi' dem at rejse derover officielt' overfor tyskerne som flygt
ninge med Hermannsens vidend-e og billigelse, de kunne jo rejse til Sverige, nå!
de ville, og blive derovre, der var ingen grund til, at Hermannsen skulle informere
om deres afrejse, og til at de skulle optræde som flygtninge. At dette var et ønsk
fra svensk side, havde Grunnet senere hørt om, men positiv viden havde han ikkr
Hermannsen havde ingen kontrol med, hvornår de kom tilbage, om de blev der e
dag eller en måned, en ailmindelig tjenesterejse kontrollerede han ikke. Politifol
rejste uhindret frem og tilbage, de behøvede ikke at spørge Hermannsen. Paskan
trollen, Remtoft, kendte dem og hilste, når de gik igennem, og man kunne gå igen
nem med sin kone, uden at der var en kat, der sagde noget; et officielt stempel fa
at komme tilbage var ikke nødvendigt; man kunne blive dero-vre kortere eller læn
gere tid.

Den almindelige opfattelse var, at det var den kommunistiske side af flyg l
ningespørgsmålet, man i Sverige interesserede sig for, og at de derfor måtte rejs
som flygtninge. Rejsen havde efter Grunnets mening været arrangeret på en temms
lig klodset måde, så den måtte komme til at give anklagepunkter fra forskellig sid
og man kunne kritisere ordningen som ikke holdbar.

Grunnet talte som nævnt med Hugo Andersen, efter at han var kommet hjen
og spurgte, hvordan det var gået. Jo, fortalte Hugo Andersen, de fik kun beske
på at rejse over og måtte være forberedt på at blive der til krigens afslutning, me
de ville gerne hjem tiJ. julen, og det kunne måske nok ordnes. Hvad der var den
opgave, skulle de have haft at vide derovre. Grunnet gik ud fra, hvad han ogs
skrev i brevet til Weiss, at Madsen og Dinesen var bedre informeret, de havde mer
kontakt med Glud og Odmar. Skildringen i brevet af Grunnets samtale med Hel
mannsen stemte med Grunnets erindring om, hvad Hermannsen sagde. Han kunr
ikke få andet indtryk af samtalen, end at man havde søgt tyskernes velsignelse t
det. Om der var et samarbejde mellem Odmar og Hermannsen, som ikke var kenc
af de ledende tyskere, erklærede Grunnet, at han ikke kunne udtale sig om. Ha
vidste ikke, om Odmars samtaler og aftaler med Hermannsen kun gjaldt ham pei
sonlig eller de 'Også gjaldt højere tyskere indenfor Dagmarhus. Det var nok ve
en indiskretion fra Hermannsens side, at man fik Weiss og Roland Olsen af stø
men Hermannsen var en mand, der bar kappen på begge skuldre. Den ene da
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kunne han udmærket godt yde det danske politi en tjeneste og den næste dag det
modsatte. At de virkelig ledende tyskere var med i spørgsmålet om rejsen, havde
Grunnet, mente. han, al god grund til at tro. Overfor den betragtning, at Grunnets
eget referat af samtalen med Hermannsen ikke giver grundlag for at tro, at det var
med Kansbeins og de andre herrers billigelse, idet der står, »at han (Hermannsen)
var kommet til at stå i et sådant Iys,« hvad der ikke havde været grund for Her
mannsen til at være ked af, hvis Kanstein havde vidst besked, erklærede Grunnet,
at det kunne siges, men Hermannsen var nok åbenhjertig, men ikke længere end
det passede i hans eget kram.

Når Hermannsen gav udtryk for, at han havde lavet noget, så han var ked
af at være kommet i et skævt lys, kunne det, mente Grunnet, tænkes, at Hermannsen
ville rense sig overfor Grunnet; han var tilsyneladende en personlig god ven af ham
og gav overfor ham udtryk for de allerbedste følelser; han kunne have gået ledel
sens ærinde uden at fortælle Grunuet det, og så, da Grunnet bragte sagen på bane,
have villet give udtryk for, at det var ham, der kom i fedtefadet.

Det var rigtigt, at der kunne sendes og blev sendt mange politifolk over gen
nem paskontrollen uden videre; og når Odmar skulle have nogle folk over, gik han
op til Hermannsen og sagde: sådan og sådan, og der var aldrig noget i vejen. Det
særlige i dette tilfælde var efter Grunnets mening ikke alene, at disse to skulle blive
en lang tid derovre og alligevel kunne komme tilbage, men også begrundelsen for
deres langvarige ophold derovre, som Hermannsen gengav på den måde, at der var
en masse kommunister, der beskæftigede sig med våbentransport til Danmark og
anden illegal virksomhed, og for at få sat en stopper herfor var det, man havde
ønsket assistance, så disse to mænd kunne komme til Sverige og arbejde i landets
interesse. At der var et sammenspil mellem svenskerne og de øverste danske myn
digheder og tyskerne med en fælles interesse, lå, indrømmede Grunnet, i og for sig
ikke i hans referat af Hermannsens udtalelser. Grunuet havde per-sonlig ikke nogen
yderligere viden ud over det, han refererede i brevet. Det var en hypotese fra hans
side som fra anden side, at der var et sammenspil. Han fik den opfattelse, at der
mere eller mindre var en tysk interesse i det, og at tyskerne var informeret om det.

Grunnets breve var formentlig noget inspireret af de breve, han havde fået
fra Weiss med hans forklaring, og hvori han bad Grunnet undersøge visse ting i
forbindelse med de problemer, han havde til klaring af sin egen sag, hvor han altså
fremstillede dette og hint som løgru eller sandt.

Grunnet var i og for sig noget pikeret over, at der var kommet dette misfor
hold mellem Weiss og Glud og Odmar, for det havde hele tiden, inden Weiss rejste,
været hans absolutte opfattelse, at Weiss var en betroet mand hos Glud og Odmar,
man var glad for hans informationer; de var faktisk som pot og pande, og Weiss
var aldrig til! at vriste et ord ud af om, hvad hans informationer gik ud på i politisk
henseende. Grunuet fik aldrig noget at vide af Weiss, mens han var her i landet.
Derfor forbavsedes han over Weiss' stærke angreb på Glud og Odmar senere i
Sverige.

Når der i brevet brugtes vendingen »med tyskernes velsignelse- var det måske
et uheldigt ordvalg. Grunuet havde, da ban skrev, sikkert med tyskerne ment Her
marrusen. Han havde ikke nogen personlig viden om, at der var højere tyskere med.

l tilknytning til omtalen i Grunnets brev af cigaretetuiet") , erklærede Grun
net, at hele cigaretetuihistorien var almindelig bekendt. De, der fik disse cigaret
etuier, havde selvfølgelig ikke arbejdet anderledes med tyskerne end andre. Det val'
rent tilfældigt, hvem der blev udtaget til at ledsage de tyskere, der var kommet herop,
for at få lejlighed til at vise en erkendtlighed til det danske politi, der havde været
dem behjælpelig under deres arbejde. l afdelingen var man bekendt med, at disse
cigaretetuier var udleveret, og det havde vakt et vist mishag hos alJ1e, også hos enkelte
af modtagerne. Grunnet var dengang for så vidt på talefod med Odmar; de talte om
det, og Odmar fragik, at han havde modtaget noget, men Grunuet sagde: det passer

55) Jfr. foran side 1726 ff.
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vist ikke, sådan og sådan ligger landet, og Odmar vedgik så, at han havde fået det
- vedgik var måske ikke det rette ord, men det viste sig. Og i den forbindelse, at
Odmar selv havde modtaget et cigaretetui, syntes Grunnet det var underligt, at han
over for Ruenerheim ville dække 'Over, at Hugo Andersen havde fået et.

Kriminålrat Hernuinnsen, der blev gjort bekendt med Grunnets brev af 5.
december 1943 til Weiss, forklarede derefter, at når han, som Grunnet skriver, var
lidt pikeret, var det selvfølgelig, fordi de to kom tilbage fra Sverige, uden at han
havde fået det at vide. Han hørte det først af Grunnet. Når det stod i de illegale
blade, at to danske politimænd var i Sverige uden pas, risikerede Hermannsen,
at det kom frem i lyset. Nu stolede de to tyskere ved færgen, Klewer og Reinisch,
på Hermannsen, så det gik, de slog ikke alarm, men alligevel var det altid en van
skelighed for ham, når der pludselig kom to' uanmeldte tilbage. Med hensyn til bre
vets øvrige indhold vidste han "ikke, om han havde hørt det fra Grunnet, men det
var jo omtrent det samme, som stod i de illegale blade. Grunnet og Odmar var ikke
venner. De var af ganske forskellig karakter. Odmar var rolig, saglig, fin og be
stemt, Grunnet var impulsiv og lidt fantastisk, helt anderledes. Odmar havde aldrig
sagt et ord til Hermannsen mod Grunnet, men når denne 'var sammen med Her
mannsen, og de drak en øl, talte han altid mod Odmar. Hermannsen anså Grunnet
for at være lidt forvirret, lidt fantast. Hermannsen kunne ikke sige helt bestemt,
om Grunnet og han havde talt om rejsen, men han mente ikke, de' havde talt om det,
før det kom ud i de illegale blade. Grunnets referat i brevet af samtalen med Her
mannsen blev mere indgående foreholdt cienne. Han mente ganske bestemt, at Od
mar ikke havde sagt et eneste ord om, hvad de to skulle. Det var muligt, de havde
talt om det, efter at bladene havde skrevet om det, ikke før. At Hermannsen, da
Grunnet kom ind på spørgsmålet, skulle have givet ham den i brevet refererede for
klaring at løbe med - af hensyn til, at Hermannsens foresatte måske kunne be
gynde at spørge om sagen -, anså han for udelukket. Reinisch 'Og Klewer var også
gode venner med danske politifolk, og der kom gudskelov ingen meddelelser, ingen
skriftlige meddelelser, således som der var grund tiJ. at frygte. Det var ganske ude
lukket, at Odmar før rejsen med et eneste 'ord havde fortalt Hermannsen om,
at de i Sverige sku1le søge oplysninger om kommunisternes våben, det havde han
kun læst i de illegale blade. Han mente bestemt, at Odmar havde sagt til ham,
da de talte om det bagefter: »Det er noget stort pjat.« Det var rigtigt, at Odmar bag
efter spurgte, 'Om Hermannsen havde haft vanskeligheder i anledning af de skrive
rier om de to danske betjente. Hermannsen svarede: »Nej, gudskelov, de folk, vi har
deroppe, kan. ikke læse dansk.« Der var så meget papir, at det faktisk var umuligt
at oversætte det hele. Der havde ganske bestemt ikke mellem Hermannsen og Od
mar været drøftet en plan om, at nu skulle de folk over til Sverige og hindre den
illegale forbindelse. Odmar ville aldrig være gået med til en sådan plan. Hans
samarbejde: med Hermannsen var venskabeligt, men med hensyn til information og
hjælp var det absolut ensidigt; Hermannsen var den givende.

7. Ib Larsens brev af 19. december 1943.

Glud har erklæret, at den ide, at der hos ledende personer inden for politiet
skulle have været interesse i at stoppe illegale ruter, var helt ud i det blå, for man
savnede jo egentlig stærkt ruter. Man måtte i enkelte tilfælde benytte færgerne til,
transport til Sverige, fordi man ikke havde nogen rute. På den anden side ment1Glud ikke, at det var helt unaturligt, at folk af politiets styrke kunne få den opfat
telse, at politiets 'ledelse kunne være interesseret i at gøre forbindelsen med Sverige
vanskeligere. Den øverste ledelse havde jo den opgave at søge at holde det gående og
måtte gang på gang indskærpe, at de midlertidige forbud sku1le respekteres. Kystpo
litiet var der jo for at hindre den illegale trafik, var organiseret netop med det som
opgave, og officielt måtte politiets ledelse nu engang fastholde, at det var dets opgave.

Weiss' tro på, at der faktisk havde foreligget ønske fra ledelsen og særlig
Gluds side om at stoppe de illegale forbindelser med Sverige, var som nævnt i hans
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forklaring i den parlamentariske kommission") bestyrket ved et brev fra Ih Larsen
af 19. december 1943.

Ib Larsen har om dette brev") forklaret, at -tvillingerne« er Madsen og Dine
sen. De to besøg, som (G. ) Glud ifølge brevet har aflagt hos Bouets svigermoder,
havde han fået refereret af sin kollega, overbetjent Frydensberg-Sørensen, der
kaldtes »Missen«, og som atter havde det eruten fra fru Bonet eller fra hendes
moder, Bouets svigermoder. Noget personligt kendskab til -det havde han ikke.

Den omtalte fru I!agmar Dohn. har forklaret, at hun, hvis svigersøn var kap
tajn Bouet, der havde været ansat i statens færdselspoliti og opholdt sig i Sverige,
en overgang havde en datter af viceinspektør GIud i huset. Hun var kommet der
efter en annonce, fru Dohn havde i avisen. Hun opførte sig nydeligt og pænt, men
så en dag kom hun og spurgte, om familien ikke havde breve, der skulle til Sverige
til Bouet, hendes fader havde sagt, at de havde så gode! forbindelser. Dertil svarede
fru Dohn, at de skrev ikke sammen. Frk. GIud kom gang på gang og sagde, at hendes
fader skulle til Sverige, om de dog ikke villle have brev med derover. De fik gemnem
de små illegale blade at vide, at hendes far var tyskinteresseret, så de blev meget,
meget tavse, navnlig efter den tid, hun ville have breve; hun havde ikke fået nogen
før heller. Så kom Gluds datter en morgen tidlig styrtende ind, tog fru Dohn om
balsen og sagde: »Er det ikke forfærdeligt, min far står i de små blade og er mis
tænkt som tyskvenlig«. »Døt er vel nok uretfærdigt«, sagde fru Dohn. »Det kan De
ikke gøre for, det har jeg godt læst, men det skal De ikke bryde Dem om, for hvis
det, som De siger, er usandfærdigt, kommer der nok en dag, hvor Deres fader bli
ver renset.« Næste dag kom faderen og sagde, at han vidste godt, at fru Dohn havde
en søn, der sad i fængsel, og en svigersøn i Sverige, 'Og han kendte deres indstilling.
Der kunne så forfærdelig nemt komme et eller andet i vejen, så han ville foretrække
at tage sin datter hjem. Hertil svarede fru Dann: »Så kan hun rejse til den 1.« 
hun kunne ikke rejse samme dag. Dagen efter ringede GIud op og sagde, at datteren
nødig ville (ra sin plads, om fru Dohn ikke kunne tænke sig at beholde hende. Det
kunne hun imidlertid ikke. Naget som helst holdepunkt for den antagelse, at del'
skulle være et eller andet muggent ved, at frk. GIud blev anbragt hos hende, eller
ved den måde, hendes fader tog tingene på, havde fru Dohn ikke. Da Glud kom og
ville have sin datter hjem, fordi der så nemt kunne komme uoverensstemmelser, for
.stod fru Dohn det ikke, da hun aidrig havde talt politik med hans datter, men hun
sagde, at det stod ham frit for; inderst inde syntes hun i og for sig på det tidspunkt,
at det bedste nok var, at hun kom hjem. Hun havde kun talt een gang med GIud,
han havde kun været i hendes hjem een gang. GIud bragte ikke andre ting på bane
ud over, at han sagde, at han godt vidste, hvor danske de var, han vidste, at fru
Dohns søn sad i fængsel. De talte ikke om andet, end enhver ville have talt om.

Fru Dohn blev gjort bekendt med Ib Larsens brev af 19. december 1943. Hun
kendte ikke Ib Larsen, men mente, at han måske efter kapitulationen havde været
hos hende i følge med Frydensberg-Sørensen. Når det i brevet hed, at Glud havde
sagt til hende, at til hende kunne han godt sige, at det havde været deres hensigt 81t
stoppe alle de illegaJle forbindelser mellem Danmark og Sverige, var det ikke rigtigt.
Anden gang talte de i telefonen, og da talte de ikke om sådan noget. Glud havde hel
ler ikke sagt noget om, at det var efter ønske fra svenskerne, der ikke ville have flere
flygtninge over til Sverige. Navnet fru Børgesen. der nævnes i brevet, var under kri
gen hendes datters, fru Bouets, dæknavn.

Glud har efter at være gjort bekendt med Ib Larsens brev af 19. december
1943 forklaret, at hans datter, som dengang var 17-18 år, skulle lære husholdning
og kom efter en annonce i huset hos fru Dohn i oktober eller september 1943. Da de
illegale blade begyndte deres angreb på GIud, kom datteren hjem en dag og fortalte,
at fru Dohn havde læst et angreb i et illegalt blad på GIud op for hende og sagt, at
det var da frygteligt, at han var sådan en, og så gik Glud til fru Dohn og sagde, at

'56) Stenogr. ref. spalte 431 f .
.57) A. nr. 430, side 1659.
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hun måtte forstå, at det måtte hun ikke blande hans børn ind i, ellers måtte datteren
derfra øjeblikkelig; det. stod ikke helt klart for ham, om han havde været der engang
til og sagt, æt hun ikke havde holdt sit løfte, og at datteren så ikke kunne være
der. Glud fik først efter, at datteren var kommet i huset, at vide, at fru Dohns
søn (Lunøe) var fængslet i ørum-sagen, og at Bouet var hendes svigersøn; så
sørgede han for, at hans datter kom derfra, for da disse angreb i de illegale
blade fortsatte, kunne en ung pige på 17 år let komme til BIt sige et eller
andet, som straks gik over til Bouet, der boede sammen med Weiss i Malmø.
Påstanden om, at Glud til fru Dohn skulle have sagt, at man havde haft til hen
sigt at stoppe de illegale forbindelser mellem Sverige og Danmark, var selvføl
gelig ganske idiotisk. På det tidspunkt, da han daglig blev angrebet, gik han selv
følgelig ikke ud og sagde til en fremmed dame, som han ikke kendte noget som helst
andet til, end at hun havde forbindelse med de illegale, at han nok skulle få det stop
pet. Hele Gluds samtale drejede sig om datteren og ikke noget som helst andet. Selv
følgelig havde Glud sagt til fru Dohn, at angrebene på ham var usandfærdige, men
ud over det havde han ikke drøftet det med hende. Han turde aflægge ed på, at han.
selvfølgelig aldrig havde sagt, at han ville stoppe trafikken. Det var fuldkommen me
ningsløst. Han havde selvfølgelig aldrig med et ord og langt mindre i gerning for
søgt eller ønsket at få de illegale forbindelser ophævet. Det var jo i enhver danskers'
interesse på det tidspunkt, at der var så gode forbindelser som muligt. På et tids
punkt, da Chr. Madsen og Dinesen endnu ikke var rejst til Sverige, kom de og for
talte, at der skulle oprettes en illegal forbindelse mellem Amagers sydspids og Sve-·
rige, som skulle bringe meddelelser fra Sverige herover og omvendt, og de foreslog,.
at opdagelsespolitiets ledelse skulle betaile 1/3 af udgiften. Det ville vist koste 2000
kr . om måneden, og Glud sagde- vist efter nogen betænkning, at de turde ikke sætte
1000 kr. af statens penge ind hver måned på det. Det var egentlig nærmest sådan en
assurance, hvis Malmøfærgen på et eller andet tidspunkt skulle svigte.

Herom har Dinesen forklaret, at Weiss og Alfred Andersen i Malmø var ble-o
vet uenige, og Alfred Andersen havde fået en kollega derover, der hed Niels Jensen.
På det tidspunkt var Weiss også blevet uvenner med kriminalkommissær Richard
Hansen, og forbindelsen derover var blevet afbrudt. Alfred Andersen og Niels Jen
sen skrev i forståelse med Richard Hansen i Malmø til Madsen og Dinesen, om der
var mulighed for at få oprettet en ny rute, således at svenskerne skulle betaile halv
delen og den anden halvdel af omkostningerne ved oprettelsen af ruten betales fra
dansk side. Madsen og Dinesen forelagde dette spørgsmål for vicepolitiinspektør
Glud. Ran var lidt betænkelig ved det til at begynde med, men så sagde han: -Jeg
går med til det alligevel, men det skal altså være uofficielt, det er noget, der siger
sig selv«, og det blev således. Så fik de startet en rute, der blev drevet af to fiskere,
der kaldtes for .far og søn« - det var de også. De havde en lille fiskerbåd, posten
blev sendt med. Posten lå i en benzindunk med falsk bund og de »kontaktede« en fi- .
skerbåd fra svensk side på nærmere angivet stecl ude i Øresund. Dinesen havde ikke
indtryk af, at de overordnede inden for ledelsen gjorde noget for at stoppe illegale
forbindelser eller for at hindre kolleger i illegal virksomhed. Det lille intermezzo mel
lem Odmar og Trueisen om dennes stilling var det eneste, han kendte til efter Sveri
gesturen. Weiss skrevet brev hjem til Glud og Odmar") , der viste det til Madsen og
Dinesen. Da beklagede, at Weiss var blevet sådan, men sagde, at Glud måtte tage
hensyn til mentaliteten, der rådede derovre blandt flygtningene, og han kendte jo
Weiss så godt. Ved den lejlighed sagde Glud : til Madsen og Dinesen: .Jeg ved ud
mærket godt, at I har illegale forbindelser, det har jeg heller ikke noget imod, at
I har, men jeg vil godt vide en lille smule om, hvad det er, der foregår. Skal vi nu
ikke fra i dag aftale, at I siger til mig, når I sender nogen derover?« Det blev de
så enige om, det skulle de nok . Det havde ikke givet nogen vanskeligheder for Madsen
og Dinesen. Hvis der var noget fremme om gnidninger med hensyn til de illegale

58) 27. november 1943, A. nr. 418, side 1637. Brevet omtales i M. og D.s brev af 29. no
vember 1943, A. nr. 425, side 1648.
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'liter, troede Dinesen, begrundelsen måtte søges alene i modsætningen mellem Odmar
'g Truelsen. Somme tider var der også lidt gnidninger og vanskeligheder mellem
iolitikommissæren og kriminalassistent Grunuet. Da de havde den samtale med
Hud, efter at Weiss havde skrevet, blev det sagt til dem, at de ikke måtte sende no
:et Illegalt materiale, således at forstå, at de godt måtte sende private breve til dem,
ler var flygtet til Sverige, men ikke efterretninger. Skulle der sendes andet end breve
tg den slags fra familien, ville GIud og Odmar vide besked.

GIuds forklaring har Ohr. Madsen betegnet som det rene sludder. Senere kom
[er en kontakt mellem Alfred Andersen og de forskellige i Sverige og Dinesen og
v.Iadsen, for at de kunne komme uden om svensk politikontrol. De brugte »far og
.øn - og Hendil og Tom på Forchammersvej, der senere blev skudt. Da englænderne
Ig det militære efterretningsvæsen havde vanskeligheder ved at få meddelelser gen
lem Sverige ucensureret, gik de til Madsen og Dinesen, og de lavede en handel med
~om. Når Madsen og Dinesen havde store ting, gav de det til ham, og film og hvad
lan fik fra engelsk side gav han dem, og så havde de engang om ugen en rute, der
run måtte sejle med disse bestemte ting. De havde specielle beholdere; den post, der
(Om med denne rute, gik ucensureret gennem Sverige. Derfor var englænderne og
unerikanerne og militæret interesseret heri.

Om Dinesens forklaring om ruten erklærede Chr, Madsen, at det var en højst
Jesynderlig forklaring, Der var aldrig rettet henvendelse til GIud om en sådan rute.
Politiet havde ikke betalt 2 øre til ruten. Udgifterne blev fordelt på en hel række for
ikellige, Ham bekendt havde der ikke været forhandling med GIud om en sådan rute,
19 han kunne ikke tænke sig, at Dinesen på det tidspunkt havde været nede at tale
ned GIud om nogen som helst rute. Det ville forbavse ham i høj grad. Dinesens
'orklaring var i hvert fald ikke rigtig.

En konfrontation mellem Madsen og Dinesen kunne ikke klare uoverensstem
nelsen. Ohr. Madsen forklarede, at det var rigtigt, som af Dinesen forklaret, at de
'ik em henvendelse fra Sverige om oprettelse af en rute, men bestred, at han skulle
lave været hos GIud om den, og at ruten havde været forelagt GIud, der efter hans
nening overhovedet ikke havde kendskab til dens eksistens.

Dinesen mente bestemt, at Madsen måtte kunne huske, at de havde talt med
1lud. Det erklærede Ohr. Madsen fGT fuldkomment latterligt. Han kunne ikke for
nå, hvad de skulle tale med GIud om. Hvis der var rettet henvendelse om det til
1lud, måtte Dinesen og GIud have ordnet det bag Madsens ryg. Han havde aldrig
nogensinde hørt om, at de skulle have talt om en rute med GIud. Dinesen kunne sta
Iig ikke forstå, at Madsen ikke kunne huske det der med hensyn til benzindunken.
Det var både Odmar og GIud klar over.

8. Ib Larsens brev af 6. december I943.

Også et brev af 6. december 1943 fra kriminalbetjent Ib Larsen til Weiss6~

belyser de tanker, de kredse, der stod i forbindelse med Weiss, gjorde sig i tiden om
kring Sverigesrejsen. I brevet hedder det, at Ib Larsen :aer fuldt informeret om
sagene (d. v. s. om Sverigesrejsen).

Ib Larsen har forklaret, at han dermed refererer tid. sin samtale med Madsen
Jg Dinesen fredag den 26. november 1943. Han blev kaldt o>p af Madsen og fik af
ham og Dinesen besked om, hvad de vidste, nemlig at Hugo Andersen og Dyrsted
skulle sendes til Sverige, og blev anmodet om at bringe denne meddelelse til London
over den illegale radio, som ham havde forbindelse med. Madsen og Dinesen ville
sikre sig, at Sverige fik besked om, at de kom derover, London måtte ikke offentlig
gøre meddelelsen, men kun bringe den videre til Sverige. Det Ib Larsen havde med at
gøre var via den illegale sender i Købeuhavn at sende til England meddelelse om,
hvad der skete med de folk, der blev sendt herover. Han leverede overhovedet ikke
stof til den danske udsendelse i London.

59) A. nr. 427. side 1652.
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Chr. Madsen har bekræftet rigtigheden af'Ib Larsens forklaring om formål
med at underrette radiofolkene, som Ib Larsen havde forbindelse med. Meningen va
at neutralisere Hugo Andersen og Dyrsteds virksomhed, ikke at få det offentliggjort

Ib Larsen kunne ikke huske, hvorfor han i brevet havde skrevet, at han efte
at have hørt Hugo Andersen nævnt i den engelske radio den 12. februar 1943 havd.
sat ham i kartoteket over »De frie Danskes, og han var heller ikke i stand til at hu
ske, hvad radioomtalen gik ud på, eller hvad der havde stået i De frie Danske (hvo
han urigtigt havde været omtalt i forbindelse med sagen mod Esther Ammundset
m. fl.). Kuverten til »Brødrene Andersene var antagelig nok en spøg, men Ib Larsei
syntes dog, at den pegede på, at andre havde samme indtryk som han og hans kol
leger af Hugo Andersen og Kay Andersens arbejde med tyskerne.

Når Ib Larsen i det samme brev af 6. december 1943 skrev: »De kan bande på
at jeg er k:lar over grunden til Iorflyttelsen«, sigtede det til følgende: Den 29. augus
opsøgte Ib Larsen 'og hans kollega, Parkild, politikommissær Odmar. Alt var i virva:
den dag. De opsøgte ham privat på bopælen og spurgte om, hvor overbetjent Rolanc
Olsen var henne. Han var deres illegale chef i deres lille afdeling, og de vidste bog
staveligt ikke, hvad der var sket, om han var anholdt, el1er hvad der var foregåe
De gik op til politikommissær Odmar søndag eftermiddag ved 3-4-tiden og spurgt.
ham til råds om, hvad de skulle gøre; de regnede stadig med, at Odmar var ikk
alene deres chef, men deres ven og forstod deres arbejde og vidste, hvad de foretos
sig, idet Roland Olsen havde fortalt Ib Larsen, at Odmar var informeret om, hvac
de lavede. Derfor havde de tillid til Odmar. Han fortælte dem, at Roland Olsen VaJ

stukket af, og han ventede selv at blive anholdt, hvad øjeblik det skulle være. Derefter
spurgte han, hvem der var tilbage i afdelingen, der beskæftigede sig med illegal
arbejde, og da de stadig havde tilJlid til Odmar, fortalte de, hvem det var: de var kur
4 tilbage. Odmar var uhyre elskværdig over for dem, og da Ib Larsen fortalte ham
at han ville overtage Roland Olsens arbejde, sagde han: »Det kan jeg godt forstå
og hvis De er bange for at komme op i afdelingen i morgen, melder De Dem syg i 1~

dage foreløbig, for at vi kan se, hvad der sker«. Da de gik derfra, traf de en kollega
Chr. Andersen - eller også dagen efter -, og de blev enige om allesammen at melde
sig kl. 9 om morgenen i afdelingen, hvor Odmar havde bedt dem komme for at holds
optælling over, hvem der var tilbage, og hvem der var flygtet, De var der alle 4, og
da Odmar havde set, hvem der var, sagde han: -Nu kan De gå alle 4, De kan gå u9
og observere og sige, at De observerer fOT mig personlig.« De gik så alle- 4. GhI". An
dersen og Ib Larsen gik til læge og fik en sygemelding for 14 dage, og den sendte ds
til Odmar; Ib Larsen ringede og sagde, at de havde gjort det sådan og sådan, og
Odmar sagde, det var udmærket, og så hørte han ikke mere fra dem. De to andre kol
Jeger, Frytlensberg-Sørensen og Parkild, blev i afdelingen, da de kun havde haft
meget lidt iJllegaH arbejde. Chr, Andersen tog vistnok den 15. september til Sverige
han turde ikke blive længere. Ib Larsen. ville blive. Inden de 14 dage var gået, fik har
&ennem en anden kollega besked fra Odmar om, at hvis han ønskede at blive længen
væk, kunne han godt. Da ingen. havde spurgt efter ham i de 14 dage, meldte han sig til
Odmar, som var glad ved at se ham, og så gik det videre, indtil de blev flyttet vistnok
i november måned; da blev netop de 3 mænd, der var tilbage, Frydensberg-Sørensen
Parkild og Ib Larsen, Nyttet fra politigården, Ib Larsen kom til station 7, Frydens
berg tiJ station 8 og Parkild til station 6. De kunne ikke forstå, at det skulle være nød.
vendigt, når de netop havde brug for at være på politigården for at få de oplysninger
de kunne få, til brug for deres virksomhed, og de blev mere og mere klar over, at Ho
land Olsen ikke var stukket af godvilligt, han var blevet anmodet om at forsvinde, og
efter at nu de tre var blevet flyttet fra afdelingen, kunne de se, at deres arbejde ikkr
'\ ar tolereret fra ledelsens side, skønt den var informeret om, hvad der foregik. Dl
formodede, at Roland Olsen havde fået ordre af Odmar til at forsvinde, og de selv val
blevet forflyttet, for di de var for besværlige og farlige at have i afdelingen; hvis ty·
skerne opdagede, at de arbejdede illegalt, kunne det måske komme til at gå ud ovei
afdelingen, og det ansvar turde Odmar ikke tage. Også efter at være blevet gjort beo
kendt rued omstændighederne ved Weiss' og Roland Olsens flugt til Sverige mente Il
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Larsen stadig, at Odmar havde været glail ved at give Roland Olsen »den ordre«. Det
sluttede han af hele atmosfæren i afdelingen.

Efter Sverigesrejsen kom det frem i et blad, »Hjemmefronten«, hvad der var
sk-et. Hvor den beretning stammede fra, vidste Ib Larsen ikke, men resultatet blev,
at politiinspektør Krenchel holdt en parole i opdagelsespolitiets vagtstue. Ib Larsen
var der tilfældigvis fra station 7 som vagt på politigård-en på eftermiddagsvagt, idet
de folk, der tidligere havde været hos statsadvokaten for særlige antliggender, skulle
have den vagt derinde, hvis der kom tyske sager. Han overværede parolen og hørte
bl. a. poilitiinspektør Krenchel udtale, at hvis der var nogen i 2. afdeling, der drev
privat politik, måtte de hellere træde ud af politiet, for det kunne ikke tolereres").
Dagen efter blev Frydensberg-Søren.sen, Parkild og Ib Larsen af Glud telefonisk
anmodet om at komme op og læse parolen igennem. Parkild kaldes i brevet »China«,
Frydensberg-Sørensen »Missen e , Ib Larsen slap fri, fordi han havde overværet
parolen, men de to andre måtte læse den igennem og skrive under på, at de havde
læst den. Kun de tre blev tilsagt; deraf kunne man mærke, at ledelsen sigtede dem
for at have skrevet i bladene om Sverigesrejsen. De gik alle tre til formanden for
kriminalpolitiforeningen og sagde, at de ikke kunne lade sidde på sig, at de havde
skrevet den artikel om politiinspektør Glud; de ønskede, at foreningen skulle tage sig
af det. Formanden lovede det, men senere fik de at vide, at han ikke på daværende I

tidspunkt ønskede at tage sig af sagen.
Det var umiddelbart før Sverigesrejsen, at de kom væk fra afdelingen. Det

ene med det andet gjorde, at de havde den opfattelse, at ledelsen ikke kunne goutere,
hvad de lavede, men ville modarbejde dem; det var, ligesom de spændte ben for dem
deroppe. Det var svært at nævne et eksempel derpå; det var atmosfæren. Ved at
være blevet flyttet bort fra afdelingen tabte de kontakten. England påskønnede f. eks.
i høj grad, at de på grundlag af indberetningerne til afdelingen via radioen kunne
give meddelelse om, at der var faldet de 'og de flyvere ned med det og det navn og
kendemærke. Det kunne de ikke gøre mere efter for1ilyttelsen. De tog mange oplys
ninger, som de havde brug for, og det var de nu afskåret fra. Alle sager blev låst ned
for dem. På spørgsmålet, om man kunne sige nogen bestemte ting, der kunne vise, at
Odmar gik tyskernes ærinde, svarede Ib Larsen: -Nej, absolut ikke.« Indtil den 29.
august stolede de fuldt og fast på Odmar og betragtede ham ikke alene som deres
chef, men også som deres ven. Men da de blev forflyttet og så, hvorledes hele arbejdet
deroppe gik, begyndte de at tvivle, om Odmar havde ment det så oprigtigt, som han
havde givet udtryk for.

Om disse forflyttelser er der forklaret af vicepolitiinspektør Glud-Johansen.
Det var tre ganske unge mennesker, egentlig uden kriminalpolitimæssig uddannelse,
de var lige flyttet op, det var normalt, at de blev forflyttet. Ib Larsen kom - frem
gik det af hans egen forklaring - 'Over i opdagelsespolitiet den 1. september 1940.
Efter den sædvanlige regel i opdagelsespolitiet flyttes folkene mellem de forskellige
afdelinger de første år for at få en nogenlunde alsidig uddannelse. Arbejdet i stats
advokatens afdeling var noget specielt, som ikke gav nogen kriminalpolitimæssig
uddannelse af betydnJing. Det var i og for sig forklaring nok. Men det stod for Glud,
som om der i statsadvokatens afdeling blev sagt, at tyskerne havde kig på disse folk.
Tyskerne havde vist afleveret nogle papirer, hvoraf det fremgik, at man havde dem i
kikkerten. Han mente, at enten statsadvokat Hoff eller politikommissær Odmar
måtte kunne huske det klart. Der var også en anden affære, hvor Parkild og Ib
Larsen havde været ude at køre med en vogn. Der var ikke så lidt vrøvl i den anled
ning. Det havde sikkert også spillet en rolle. Da man samtidig fra statsadvokatens
afdeling fik besked om, at tyskerne havde disse folk i kikkerten, mente man, at tids
punktet måtte være inde til en forflyttelse, der i sig selv var begrundet i den alminde
lige turnus for de yngre i 2. afdeling.

Politikommissær Odtnar har forklaret, at der blev flyttet mange den 1. de
cember 1943 som et led i turnustjenesten. Han mindedes ikke i øjeblikket noget om,,

60) SmIn. parolens ordlyd, A. nr. 428, side 1655, og bemærkningerne dertil foran side 1712 f.
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at man havde fået det indtryk, at man fra tysk side havde! kik på Ib Larsen og
Frydensberg-Sørensen, og at man derfor tænkte sig, det måske var bedst at flytte
dem væk. Det var, erklærede han på forespørgsel, Bunke, der som tidligere omtalt
havde afleveret noget til ham, som pegede direkte tilbage på barakken, hvor Frydens
berg-Sørensen og Ib Larsen den gang var placeret, Men det var vist først senere
efter forflyttelsen. Det måtte være de papirer, Glud havde sigtet til. Ib Larsen havde
ikke sagt noget om, at han nødig ville flyttes, fordi han lavede det og det illegale
arbejde. Da Frydensberg-Sørensen og Ib Larsen opsøgte Odmar den 29. august i
hans hjem og fortalte, at de beskæftigede sig med illegalt arbejde, rådede Odmar dem
på det bedste og Jovede at varsko dem, hvis der skete noget, ligesom han havde var
skoet Weiss og Roland Olsen, og det var de meget tilfredse med. Hvad det var for
illegalt arbejde, Ib Larsen havde, vidste Odmar ikke. Det var ikke på Odmars for
anledning, at Ib Larsen og Frydensberg-Sørensen blev flyttet fra statsadvokatens
afdeling.

Ib Larsen har erkendt, at det var en større omflytning, der fandt sted; der
.blev forflyttet 7-8 mand fra den afdeling. Det blev forklaret som en ganske normal
omflytning, men Ib Larsen mente, at havde det været for- uddannelsens skylld, skulle
han have været til et undersøgelseskammer. Han havde tidligere været på station, så
det måtte være tilstrækkeligt.

Efter at have undersøgt forholdet oplyste Odmar, at der ved den lejlighed,
den 1. december 1943, var foretaget en personaleindskrænkning i afdeling A. S. Der
blev vist flyttet 9 mand væk, og der kom kun 5 i stedet, for en tid efter den 29. au
gust ebbede det mere og mere ud. I det hele blev der den gang forflyttet mellem 110
og 120; det var en ganske almindelig uddannelsesomflytning. Det er chefen og sous
chefen, der forflytter, ikke afdelingslederne. Ib Larsen stod vistnok ikke omtalt i de
papirer, som politikommissæren fik af Bunke, og som han iøvrigt vistnok først fik
senere. Odmar erindrede ikke noget om, at der havde været rettet mistanke imod
ham fra tysk side.

Veden senere afhøring oplyste Glud, at der den 1. december forflyttedes 91
af de unge i anden afdeling og en del af de ældre. Når man får unge folk fra ordens
politiet ind, er det reglen, at de først placeres ved stationerne og ved undersøgelses
kamrene, et års tid eller to hvert sted - det var i hvert fald reglen tidligere - og
så forsøger 'man i den periode at komme til klarhed over deres evner, hvor de egent
Hg egner sig. Politimanden begynder i ordenspolitiet, og efter nogle års tjeneste der
bliver han medhjælper, og så kommer han ind i kriminalpolitiet, hvis man mener
hans evner ligger for arbejdet der. I krigsårene havde man uhyre store vanskeligheder,
idet de folk, der blev placeret i arbejdet med tyskerne og med kommunisterne, d. v. s.
i statsadvokatens afdeling, ikke fik nogen virkelig kriminalpolitimæssig uddannelse. I
hvert fald de 90 % af de unge, der kom derop, var gode folk, men ved en så voldsom for
øgelse måtte der komme en del imellem, som egentlig ikke var egnede til kriminalpoli
tiets arbejde og specielt ikke var egnede til på visse områderat blive overladt til sig selv.
De gik deres egne veje, og man konstaterede efterhånden nogen opløsning. Man for
søgte efter bedste evne at holde orden i det, men det var vanskeligt. Man forsøgte
først og fremmest at forhindre, at der kom nazister ind. Det lykkedes stort set. Man
flyttede de unge forholdsvis ofte og søgte i det hele taget at give dem nogen uddan
nelse. løvrigt benyttede man også i visse tilfælde omflytning, hvis man hørte om en
mand, at han havde lavet et eller andet, som viste, at han ikke kunne tåle at have
frie hænder, så blev han sat på en post, hvor han var mere kontrollabel, og nogle af
omflytningerne kunne altså ske med den begrundelse. Men der kunne spille så
mange ting ind ved disse omflytninger. Når man flytter en mand, er det uvægerligt
nødvendigt at flytte to', idet der skal en bort der, hvor den pågældende skal til, og
det kunne altså trække en hel række med sig at flytte en enkelt mand, og de, som
blev flyttet af hensyrn til denne mand, kunne altså spekulere på, hvad nu grunden
var til det. Det kunne man selvfølgelig ikke forklare dem, og man måtte så tage den
ubehagelighed, 'at de gik og følte sig forurettede. Et eksempel var Frydensberg
Sørensen. Han blev også forflyttet ved den lejlighed; han blev flyttet ud på station 8.

--'------ - -
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Så snart han kom derud, protesterede politikommissæren gennem "L politiinspek
tør, fordi Frydensberg-Sørensen engang tidligere havde haft et sammenstød med en
overbetjent i ordenspolitiet på station 5, og de var blevet flyttet fra stationen begge
to, fordi de ikke måtte arbejde sammen. GIud havde ikke været opmærksom på, at
denne overbetjent var blevet flyttet til station 8, og da Frydensberg-Sørensen kom
derud, protesterede 1. politiinspektør, og resultatet blev, at politidirektøren resol
verede, at Frydensberg-Sørensen skulle flyttes derfra. Han blev så flyttet til station
6, og i løbet af nogle dage var der også vrøvl der. Han blev der nu alligevel nogle
måneder, men så blev han flyttet op til 1. undersøgelseskammer, til politiadvokat
Haslund; der gik ikke mere end nogle få dage, så kom politiinspektør Kudsk med en
klage fra Haslund over, at Frydensberg-Sørensen ikke passede sin tjeneste, men
havde en mængde forskelligt for, som Haslund ikke kunne kontrollere hvad var;
Haslund havde vist tænkt sig, at det var tyskernes arbejde, han gik og udførte,
Frydensberg-Sørensen blev så flyttet til et andet undersøgelseskammer. Når man nu
flytter sådan rundt med en mand, får han ikke nogen begrundelse for, hvorfor han
flyttes, og derfor kan. han måske føle sig noget stødt over det. Det simpleste var selv
følgelig, at man sagde til dem, at de blev flyttet af den og den grund, men forholdene
dengang. var vanskelige, og hvis det nu var tyske interesser, en mand dyrkede, var
det noget vanskeligt at erklære over for ham, at det måtte han ikke, for så fik man
ballade med tyskerne. Derfor tav man ganske stille. Der er selvfølgelig ingen regel
for, hvor man skal flytteS! hen, om man skal på station eller til undersøgelseskammer;
der er kun 13 undersøgelseskamre, og det er begrænset, hvor mange man kan flytte
dertil. Ved denne lejlighed flyttede man netop noget rigeligt til undersøgelseskam
rene, udelukkende af hensyn til uddannelsen, men det var alligevel begrænset, hvor
mange der kunne komme der. Der er iøvrigt mange andre ting, der spiller ind ved
disse omflytninger: mændenes bopæl, deres evner og spørgsmålet, 'Om de kan arbejde
sammen med dem, de kommer til. Man burde selvfølgelig nok, inden forflyttelser
fandt sted, tale med vedkommende afdelingsleder, men politikommissærerne har ofte
tendens til at værne om deres folk, og Odmar var udpræget på det område. Han var
efter GIuds opfattelse ikke altid helt saglig, for han gik i brechen for sine folk, også
selvom der var noget galt. Derfor kunne forflyttelser godt ske, uden at underlederne
havde sanktioneret det. For Ib Larsens vedkommende var der desuden en anden
begrundelse. Statsadvokatens afdeling var en stat i staten; opdagelsespolitiets ledelse
havde ikke noget med de der beskæftigede folks tjeneste at gøre og havde egentlig
ringe føling med, hvad de i grunden lavede. Oprettelsen af statsadvokatens afdeling
medførte, at 2. afdeling var fuldstændig fri for tyskerne; GIud havde overhovedet
aldrig haft nogetsomhelst at gøre med en tysker, før han blev anholdt af dem, og det
kunne man selvfølgelig kun slippe for ved, at statsadvokatens afdeling eksisterede.
Efterhånden blev fordelen derved mindre, for der gik brud på disciplinen i stats
advokatens afdeling, og det smittede noget i det øvrige korps. Da GIud kom hjem fra
ferie i juli 1943, fortalte politikommissær Bjerring, som havde vikarieret for ham,
at der havde været et automobiluheld, vistnok på hjørnet af Rysenstensgade og
Vestre Boulevard, hvor to af afdeling A. S.s folk var kørt sammen med en anden
vogn. Der skete ikke så stor skade, men da Bjerring, som var fungerende souschef,
sagde, at en notits, de havde afgivet til ham om, hvad der var sket, ikke passede,
hævdede de, at de ikke behøvede at give nogen forklaring til ham, da han ikke var
deres overordnede, de hørte hjemme i statsadvokatens afdeling. Bierring beklagede
sig og erklærede, at det var umuligt at opretholde blot nogenlunde disciplin, når
ganske unge mennesker kunne erklære, at de ikke var underlagt souschefen. GIud
talte med Odmar 'om det, men den skavank hos ham, at han altid gik i brechen for
sit personale, uanset hvad de havde lavet, kom også klart frem ved denne lejlighed.
Resultatet blev, at man flyttede dem fra statsadvokatens afdeling; de måtte forstå,
at opdagelsespolitiet var en helhed, og at de ikke over for souschefen kunne hævde,
når de lavede et eller andet, at det kom ikke ham ved.

Efter at Ib Larsen var kommet ud på stationen, ringede stationsledsren en
dag til GIud og sagde, at Ib Larsen var ikke kommet til tjeneste; en dame havde
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ringet og meldt ham syg. Efter Gluds anmodning kørte stationslederen hjem til ham
efter en dags tids forløb for at høre, hvordan det stod tiL Han var der flere gange,
men der var ingen hjemme. Efter vistnok 14 dages forløb kom Ib Larsen igen, og da
angav han, at han hav~e været bange for tyskerne, og at det var g~unden til, at h~n!
var blevet borte fra tjenesten. Glud spurgte ham, om han nu turde forrette SlU'

tjeneste; det sagde han ja til, og så gik han roligt ind til sit arbejde. I anledning af
omtalen i Ib Larsens brev af, at han og Parkild og Frydensberg-Sørensen blev ud
trykkelig opfordret til at læse parolen, har Glud forklaret, at politiinspektør Kren
chel dengang sagde, at hele styrken skulle gøres bekendt med den, og de, der havde
tjeneste på stationerne og var forhindret i at møde til parolen, blev vist kaldt op bag
efter. Glud ville derfor gå ud fra, at der var flere andre, der blev kaldt op; det var
vist umuligt for den enkelte at have nogen klarhed over, hvor mange der var kaldt
op. Af brevet fremgår iøvrigt, at Ib Larsen slap, fordi han havde været Hl parole.

9. Sand1erkommissionens beretning.

I den af den svenske parlamentariske kommission, Sandlerkommissionen, af
givne beretning findes p. 199-200 gengivet en embedserklæring af 20. november
1943 61), som tilsyneladende kunne give nogen støtte for den antagelse, 3Jt der virkelig
har været noget om, at danske myndigheder ville stoppe den illegale trafik mellem
Danmark og Sverige. Ganske vist drejer det sig det nævnte sted i Sandlerkommissio
nens betænkning om den illegale trafik fra Sverige til Danmark, ikke omvendt, men
tidsmæssigt falder episoden nogenlunde sammen med departementschef Eivind Lar
sens rejse til Sverige, på hvilken aftalen med landsfoged. Rosengren blev truffet.

Kriminalassistent Chr. 1lfadsen har henledt opmærksomheden på, at hans
vidneforklaring om, at man fra dansk side havde givet udtryk for, at man ønskede
den illegale trafik standset 'Og ikke ville have rejser frem og tilbage af sabotører,
transport af våben og ammunition og sprængstoffer, bestyrkes af den nævnte ind
beretning af 20. november 1943 fra landsfoged Rosengren, idet det vel drejer sig om
danske sabotører, der er blevet interneret i Sverige for at have transporteret spræng
stoffer til Danmark, men landsfogeden bruger nøjagtig de samme grunde for, at
man' ville have den illegale trafik med sabotører, våben og ammunition og spræng
stoffer standset, som man netop over for Dinesen og Madsen havde brugt fra
dansk side.

Departementschef Eivind Larsen har forklaret, at den rejse, på hvilken lands
fogeden kom om bord til ham på færgen, fandt sted·ikke den 19. november, men den
20. Hans gamle pas har udrejsestempel fra Sverige den 20. november 1943.

Departementschefen blev gjort bekendt med den nævnte skrivelse fra lands
foged Rosengreen, som er dateret den 20 november 1943, og hvori der tales om, at
det er af største vigtighed, ikke mindst for forholdet mellem Sverige på den ene side
og de tyske og ansvarlige danske myndigheder på den anden side, at en vis illegal
trafik fra Sverige til Danmark - ikke omvendt - så vidt muligt bringes til ophør.
Departementschefen udta:lte hertil, at dette problem, som det fremgik af begyndel
sen af Rosengrens skrivelse, var af gammel dato i Sverige. Det var forhold, som
han gennem længere tid i Sverige har været inde på, dels på initiativ af de svenske l
myndigheder, dels også i dansk interesse. At der netop i de dage, da departements
chefen rejste tilbage, kom en indstilling hos svenskerne om at afbryde trafikken fra
Sverige til Danmark, beroede på en tilfældighed. Der var ingen forbindelse mellem
det i skrivelsen omtalte problem af gammel dato og Sverigesrejsen, der som før sagt
kom i stand på svensk initiativ og således, at de to, der blev sendt over, kun fik
ordre tiJl at melde sig til Rosengren og ikke havde nogen som helst anden opgave
fra dansk side end at melde sig og stille sig til rådighed på samme måde som de
andre politifolk blev benyttet af svenskerne. Det, der tales om i Rosengrens brev, er
ikke de illegale forbindelser fra Danmark til Sverige, men en vis trafik fra Sverige
til Danmark; det var en dansk ligeså vel som en svensk interesse at have meget nøje

61) A. nr. 4.39. side 1674.
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kontrol med, helst helt at forhindre, ikke at folk gik fra Danmark til Sverige, men
netop at de gik fra Sverige til Danmark. Allerede længe før det omhandlede tids
punkt var det et spørgsmål, som blev diskuteret også fra svensk side, fordi der be
stod en svensk interesse i det, som det også fremgår af slutningen af denne passus,
hvor Rosengren henviser til , at det er et spørgsmåll om forholdet mellem på den
ene side Sverige og på den anden side de tyske myndigheder i Danmark og de an
svarlige danske myndigheder. Fra juni 1940 til august 1944 foretog departements
chefen ialt 15 rejser til Sverige - bortset fra de- rejser, hvor han gik over uden at
anvende passet. Formålet med disse rejser var at pleje forbindelser og forhandlin
ger, som ikke kunne gå gennem de officielle kanaler, mellem danske myndigheder,
i første række gesandtskabet i Stockholm, og med de svenske myndigheder, samt
tillige at informere gesandtskabet om enkeltheder i udvildingen hernede. Som eks
empel nævnte departementschefen et tilfælde, hvor man presset af tyskerne måtte
fremsætte begæring om udlevering af personer, som tyskerne ville have til Danmark,
samtidig med at han rejste op og fortalte gesandten, kammerherre Kruse, at det
skulle han ikke tage for højtidelig, og fortalte udenrigsdepartementet på samme
måde, at nu fik de en udleveringsbegæring, men det skulle de ikke tage for hårdt
på. I første række var det danske kredse, K'ruse og Torp-Pedersen, han havde at
gøre med, senere, efter 29. august 1943, de organisationer, der blev dannet i forhin
delse med gesandtskabet. De egentlige illegale kredse i Stockholm havde han kun
forbindelse med i relativt få tilfælde af hensyn til tyskerne, som havde et særdeles
veludviklet efterretningsvæsen i Stockholm. Under disse forhandlinger rejstes også
spørgsmålet om tilbagevenden af danske flygtninge fra Sverige til Danmark. I første
række var det sabotører, og senere blev det på bredere basis folk, der af andre
grunde i forbindelse med illegal virksomhed var eftersøgt af tyskerne. Det var et
spørgsmål, som tyskerne flere gange med styrke bragte frem, idet de mente, at en
del af sabotagen på Sjælland, navnlig i den østlige del af Sjælland, blev udført af
sabotører, som holdt til i Sverige og foretog rejser over Øresund. Det kom i særlig
grad frem ved de første togattentater, der blev foretaget syd for Helsingør i efter
året 1942. Fra tysk side truede man med at ville udskrive befolkningen og sætte den
til tvungen banevagt med ansvar for, at der ikke skete noget på banelinien. Det var
selvfølgelig ting, som voldte de danske myndigheder store bekymringer, og det måtte
stå som tvivlsomt, hvorvidt disse handlinger nn enkeltvis var af så betydelig karak
ter, at de kunne bære den risiko i videre forstand, som de kunne medføre, derunder
en uønskelig stramning af forholdene til Sverige, navnlig afspærringsforholdene.
Senere voksede problemet i styrke; svenskerne tog det op, og fra dansk side havde
man en meget betydelig interesse i, at folk, som måtte flygte, fordi de var eftersøgt
af tyskerne, ikke uden tvingende nødvendighed kom tilbage til Danmark. Der fore
kom flere eksempler på en temmelig letsindig og dristig tilbagevenden, som med
førte betydelig fare ikke alene for den pågældende selv, men også for andre ud fra,
hvad han vidste, og hvad tyskerne kunne tvinge ud af ham. Svenskerne var kom
met ind på den trafik at sende' æventyrere, som de fangede, tilbage igen. Det gav an
ledning til, at departementschefen tog specielt det spørgsmål op. Fra tysk side var
man ved den første jernbanesabotage, den i Snekkersten, inde på, at det var en
bande sabotører, som var kommet hertil over sundet og var taget tilbage igen. De
første forhandlinger sketepå et tidspunkt, da modstandsbevægelsen ikke var o-rga
niseret så fast her, at det var sat i system, som det blev senere, da illugt til Sverige
blev mere almindelig. Det var mere spredt dengang. Disse spørgsmål drøftede de
partementsc,hefen både med de danske illegale og 'Også med de svenske myndigheder,
og de svenske myndigheder havde selvfølgelig også deres interesse i, at det ikke kom
til vanskeligheder for svenskerne. Det var i 1942 og begyndelsen af 1943, hvor Sve
rige endnu tog og vel måtte tage et ikke uvæsentligt hensyn til den tyske stilling til
disse problemer. Derfor gik disse fælles overvejelser ud på, at når der kom folk
herfra, der var flygtet for tyskerne, fordi de havde grund til det, så lå der deri, at
de frembød meget betydelig risiko for sig selv og andre, hvis tyskerne fik fat i dem,
og at deres værdi i det illegale arbejde til en vis grad var svundet ind ved, at ty-
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skernes opmærksomhed var henvendt på dem i en sådan grad, at de mente det nød
vendigt at flygte. De fælles bestræbelser gik derfor ud på at komme bort fra, at folk
på eget initiativ fandt på at vende tilbage, hvad enten de ville over og foretage yder
Iigere handlinger mod tyskerne eller de blot ville over for at besøge familien. Det
var ting, som allerede fra 1942 havde været genstand for løbende forhandlinger
mellem svenskerne og det danske gesandtskab og Eivind Larsen. Senere blev disse
tanker videreført. Efter august 1943 fortsatte man fra dansk side, både fra flygt
ningskontorets side og fra militære kredse i Sverige, disse forhandlinger og hæv
dede netop de samme betragtninger, som departementschefen havde gjort gældende,
og dette førte til en yderligere skærpelse fra svensk side. Svenskerne forbød udrejse,
medmindre den både var autoriseret af de illegale kredse i Sverige og konfirmeret
af det svenske sikkerhedspoliti, der ligefrem stemplede et udrejsevisum, som man
tog med på de illegale rejser. Det var netop for at sikre, at der var et fornuftigt og
tvingende formål for hver enkelt, der rejste tilbage til Danmark. Formålet med de
partementschefens rejse til Stockholm før den 20. november 1943 var vistnok de
omtalte forhandlinger, bl. a. om visse forsendelser, som man mente havde udgang
fra Finland, men som løvrigt ikke spillede nogen væsentlig rolle, og så hans fOT
handling om, at folk ikke måtte passere tilbage igen, når de var kommet over på
illegal måde. Eivind Larsen havde ikke nogen erindring om, at han på færgen med
landsfogden drøftede det i dennes skrivelse af 20. november 1943 omtalte emne (tra
fikken fra Sverige til Danmark), men da de havde talt om hans ønske om de to
politifolk, drøftede de hele situationen igennem, som den lå, og utvivlsomt også dette,
som de tidligere havde drøftet. Der var ingen forbindelse mellem dette og Rosen
grens ønske om at få de to, mænd over. Anledningen til, at Rosengren i skrivelse
af 20. november 1943 omtaler emnet, er jo, at svenskerne netop havde et tilfælde,
hvor en, der var kommet til Sverige i begyndelsen af oktober, fordi han var kompro
mitteret ved sin medvirken ved jødetransporter, efter et stykke tid var forsvundet
til Danmark og derpå dukket op igen i Sverige den 11. november 1943, hvor han
blev anholdt af det svenske politi, der havde en sag løbende mod ham, idet de mis
tænkte ham for at føre sprængstoffer over. Nogen forbindelse mellem denne svenske
og for så vidt også danske interesse i at hindre tilbagerejse fra Sverige til Danmark
og det, som Madsen og Dinesen formodede i brevet af 26. november 1943, nemlig
det modsatte, at hindre illegal forbindelse fra Danma.rk til Sverige, var der ikke.
De to ting havde ikke noget som helst med hinanden at gøre. De falder blot tidsmæs
sigt sammen. Sagen i Malmø mod denne mand var til behandling i Malmø netop
på det tidspunkt; Rosengren får en rapport af 18. november, og sagen sender han
ganske normalt til socialstyrelsen den 20. november. Der var ikke spor af overra
skende i Rosengrens tilføjelse, for det var netop det stående problem. Han benytter
dette tilfælde, der netop aktualiserer problemet, til at komme med disse bemærk
ninger.

I en skrivelse af 14. juni 1948 forespurgte justitsminister Buseh-Jansen til
brug for kommissionens undersøgelse statsråd Mossberg i Stockholm, om det kunne
oplyses, hvilke omstændigheder der har givet landsfoged Rosengren anledning til .
den 20. november 1943 at fremsætte de i hans i Sandlerkommissionens betænknings
første del side 200 gengivne skrivelse indeholdte betragtninger, specielt, om tilskyn
delsen hertil og meddelelse om faktiske oplysninger stammer fra dansk sid-e. Som
svar herpå modtog justitsministeren den skrivelse af 16. juli 1948, der findes trykt
som ·A. nr. 440, s. 1675.

V. De illegale blades omtale af rejsen.
Som berørt blev Sverigesrejsen omtalt i flere illegale blade, nemlig i "Hjem

mefronten« og »Nordisk Nyhedstjeneste- - artiklerne i disse to blade er citeret i
parolen af 10. december 194362

) - og i »Dø frie Danske-") . Også i »I nformation e
62) A. nr. 428, side 1655.
63) A. nr. 434, side 1664.
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har rejsen været omtalt, men det er ikke lykkedes at fremskaffe et eksemplar af det
pågældende nummer.

Kommissionsdomstolen har søgt at finde frem til kilderne til de omhandlede
artikler, og det er også lykkedes, men det har ved undersøgelsen vist sig, at disse
artikler har øst af de kilder, der er omtalt foran, og ikke har haft andre,

Redaktør Børge Outze har forklaret, at han var sikker på, at den omtale af
Sverigesrejsen, som i meget nær tilknytning til hjemkomsten kom i »Intormation e,
ikke havde forbindelse med Peter Petersen, der var fornærmet på Outze på det tids
punkt; det kunne derfor ikke være ham, der var kilden. Det stammede fra stats
advokatens afdeling; Outze kunne ikke sige det helt sikkert, men den slags plejede
han at få gennem Madsen eller Dinesen, og han var ret sikker på, at det var de to, der
havde givet ham meddelelsen dengang, ikke formuleringen, den var hans egen, men
facts om sagen. Der eksisterede næppe noget eksemplar af det nummer af »Infor
mation«. Det første halvår var faktisk gået tabt. Tyskerne tog det på det kgl. bi
bliotek. Fra november findes der kun spredte eksemplarer. »Informatione har aldrig
været noget egentlig dagblad. Det begyndte med et meget lille oplag, på ikke mere
end ca. 20 eksemplarer, beregnet for de eksisterende illegale blade, og kom daglig
jra 1. august 1943. Outze kom personlig hver dag hos Madsen og Dinesen. Det var
muligt, at han i november ikke kom personligt; da havde han med flygtningerej
serne at gøre og lå en del på kysten, men så havde han fået sine oplysninger gen
nem Sigvald Kristensen, den nuværende presseattache i Oslo, Som var »Social
Demokratenes politimedarbejder. Han stod hele den afdeling meget nær og kom der
daglig. Outze havde fra midten af 1943 haft samarbejde med såvel Glud som Odmar,
oprindelig uden at de vidste det, men i løbet af sommeren 1943 kunne de ikke have
været i tvivl om, at deres oplysninger gik videre, fordi de simpelthen så dem på tryk
i løbet af ganske kort tid . Det, der var det vigtigste på det tidspunkt, var, at anhol
delseslisterne fra tyskerne blev spillet den illegale presse i hænde samme dag, og
det skete gennem Odmar, oprindelig med hans vidende, således at han vidste, at
disse lister blev fjernet fra hans kontor og lagt tilbage igen, og sen-ere skete det i
mange tilfælde direkte, således at Outze gik ind til Odmar og fik dem. I mange ·til
fælde havde han ringet enten til Glud eller direkte til Odmar og fået svar i telefonen
eller givet oplysninger. Et par gange havde han brændt fingrene ved at ringe for
tidligt til politiet om forsøg på stikkerlikvideringer eller likvideringer, hvor han
kendte navnet på den, der var såret eller skudt, inden politiet endnu vidste, hvem
det var; politiet kunne jo ikke være i tvivl om, at man kendte noget til sagen, når
man spurgte om, hvordan den og den person havde det. Det havde været ganske
åbenlyst. Da han gik under jorden i februar 1944, kom han på politigården under
falsk naVDJ og fik stadig oplysninger. Artiklen har rimeligvis ligget tæt op ad »No(1'
disk Nyhedstjeneste«. Redaktør Outze har derom forklaret følgende: »Nordisk Ny
hedstjeneste« begyndte i foråret 1943. Da blev der lavet et slags bureau for den
illegale presse, som Outze var medarbejder ved. Op mod augustdagene blev der så
meget stof, at det blev ugørligt at få det ud med »Nordisk Nyhedstjeneste«, der kun
kom en gang om ugen. Så begyndte Outze at sende ud til de samme abonnenter di
rekte, og omkring begyndelsen af august måned blev arbejdet delt således, at Outze
sendte daglig til de vigtigste, til hovedabonnenterne, og så samlede »Nordisk Ny
hedstieneste- hans og andres stof og sendte det ud en il. to gange om ugen. Det fort
satte til omkring nytår. Så blev stoffet delt en.gang til, således at Outze sendte dansk
stof og -Nordisk Nyhedstjeneste- sendte udenlandsk stof til stadigvæk de samme
blade, og endelig blev det hele slået sammen i en pulje omkring 1. maj 1944, idet
Outze da mistede sine folk og sit kontor. Så rykkede han ind i s Nordisk Nyheds
tjenestes. I december eller slutningen af november havde »Nordisk Nyhedstjeneste«
sendt et par gange om ugen og gengivet det stof, som havde stået i »Information.e
i de daglige udsendelser: Den notits, som findes i »Nordisk Nyhedstjeneste«, kan
have foreligget et par dage før i selve »Informatione, som kun kom i nogle få
eksemplarer, hvo-raf et gik til politiet. Kilden til artiklerne i »Nordisk Nyhedstjene
ste « og »H jemmefr onteo« havde givet været den samme. »Hjemmefronten« fik »In-
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Iormazion« At den første publikation var skrevet, endnu inden Hugo Andersen og
Dyrsted kom hjem fra Sverige om mandagen, var meget sandsynligt.

Redaktør Peter Petersen har forklaret, at der, efter at artiklen. i »Informa
tion- var kommet frem, fremkom rygter om, at den vistnok skulle stamme fra Mad
sen og Dinesen. Det var kun rygter. En aften på politigården på Chr, Madsens
kontor blev denne artikel diskuteret, og der blev også nævnt, at Chr. Madsen skulle
være bagmand for artiklen. Men det benægtede han meget stærkt, idet hall! sagde
noget i retning af: »Jeg finder det ganske idiotisk og skadeligt at bringe en sådan
artikel frem i dag.«

Chr. Madsen har forklaret, at Børge Outze kom hver dag op hos Glud og
Odmar, og han gik fra dem op til Madsen og Dinesen. Han fik stof hos- dem til
»Information-. Om han var hos dem lørdag eftermiddag eller på hvilket tidspunkt,
han kom, kunne Madsen ikke huske, men han kom hver dag, så det var meget
muligt. Den gang Hugo Andersen og Dyrsted var rejst med færgen, gik det som en
løbeild ud over hele byen, så det var ingen hemmelighed mere, og hvis Børge Outze
så er kommet og har villet have en forklaring, har de forklaret ham, hvordan de
opfattede sagen. Med Outze snakkede de om alting, det ville være unaturligt, om de
ikke også snakkede om dette her. Han mente, at artiklen i »Nordisk Nyhedstjeneste
havde samme kilde som artiklen i »Hjemmefronten«. Det val' jo, sagde han, ind
flydelsesrige mænd, der på det tidspunkt stod bag ved det der. Madsen og Dinesen
havde ikke nogen forbindelse med »Nordisk Nyhedstjeneste«. De havde forbindelse
med Outze, men det var ikke nogen stærk forbindelse på det tidspunkt.

Det første sted, hvor Madsen og Dinesen så Sverigesrejsen omtalt, var, mente
Madsen, »Hjemmefronten«, og den var de gale over, fordi der var alt det politiske,
alt det med Gørtz blandet ind i.

Også Ghui har ment at turde sige med sikkerhed, at den første artikel om
Sverigesrejsen var i »Hiemmefrontene. De fik klarhed over, at det var revisor Steen
Hansens blad. Glud spurgte statsadvokat Hoff, idet der stod i artiklen, at statsadvo
katen var uvidende om det og protesterede, om det var rigtigt, og da svarede han,
at det var han uden kendskab til. Artiklen i »Nordisk Nyhedstjenestes var efter
»Hiemmefronten-. Det pågældende nummer af »Hjemmefronten« er udateret, men
der er omtalt en begivenhed den 29. november som en frisk begivenhed, så det er
sandsynligvis kommet enten 1. eller 2. december.

Redaktør Niels Emil Jørgensen, der under besættelsen havde med bladet
:>Hjemmefrontene at gøre, har om den i parolen gengivne omtale af Sverigesrejsen
udtalt, at han var temmelig sikker på, at han havde sine informationer fra Fritz
Drescher. som senere var faldet ned fra en flyvemaskine, og som var kendt i den
illegale bevægelse under navnet Poulsen og havde en del forbindelser med politi
gården. Den, der informerede ikke bare Niels Jørgensen, men vist også »Infcrma
tion« og den øvrige illegale presse om det omtalte forhold, var Fritz Drescher. Med
Outze havde Niels Jørgensen et meget nært samarbejde, idet de sad på to kontorer
lige ved siden af hinanden på :> Nationaltidendee. De arbejdede næsten hver dag
sammen og talte vist også om denne sag eller blev i hvert fald umiddelbart orienteret
om den eller orienterede hinanden om den. Om det kom først i »Hjemmefronten«,
eller om det allerede forinden havde stået i »Information-, kunne han ikke sige. Det
nummer af »Hjemmefronten« kunne sandsynligvis ikke skaffes tilveje. Det kan
meget vel være citeret efter »Hjemmefronten«, fordi »Information- kom til en snæv
rere kreds af mennesker. Fritz Drescher havde gennem lang tid haft forbindelse med
bestemte politifolk på politigården; i al væsentlig -udstrækning dækkede han dette
område. Når Niels Jørgensen erindrede bestemt, at han blev informeret af ham"
skyldtes det, at Drescher var meget optaget af den historie. »Information« og »Hiem
megronten« havde, uanset hvilket af dem der kom først, i hvert fald sandsynligvis
samme kilde. Niels Jørgensen havde ikke haft kilder i Sverige.

Overbetjent Chr. Madsen har forklaret, at så vidt han erindrede, begyndte
Drescher først at komme til ham og Dinesen på nogenlunde samme tidspunkt som
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igvæld Kristensen. Han kom til Weiss 'Og Alfred Andersen og havde også fast for-o
indeise med »Dansks Tidendee . Chr. Madsen kunne ikke erindre, at han havde
esøg af Drescher i Sverigesrejsen. Drescher havde sin gang hos Weiss og Alfred
.ndersen.vog da de var rejst, kom han ind til Madsen og Dinesen, Om det kan have
æret ham, der har været meddeler til Niels Jørgensen om Sverigesrejsen, kunne han
let ikke sige. Den eneste journalist, som han kunne huske, de havde en lang dis
jUssion med, var Peter Petersen. Fritz Drescher var på det tidspunkt ganske' uin
er esseret i journalistiske -ting. Han var interesseret i efterretningsting, spionage.
ladsen havde aldrig vidst noget om, at der var forbindelse mellem Drescher og
Iiels Jørgensen rent journalistisk. Drescher havde sit eget blad, »Danskø 'Pidende«,
et trykte han. .

Hvad artiklen i »De frie Danske- angår, er kilden til den fuldstændig klarlagt.
Peter Petersen har forklaret, at han havde forbindelse med »De frie Dan

kee og var en meget nær medarbejder hos Kaj Holbech, hans kollega på »B.T.«, som
enere blev skudt, og som var redaktør af »De frie Danske- dengang. Holbech var
nder kraftig påvirkning af visse kredse inden for politiet imod Glud, Odmar, Hugo
.ndersen, Dyrsted og i nogen grad imod Eivind Larsen, og det resulterede i en
rtikel, der kom i »De frie Danske«. Da Holbech så art.iklen i »Infoemation«, mente
an også, at "De frie Danske- skulle have et angreb på dem, og det modsatte Peter
'etersen sig, desværre uden held, således, at der kom en artikel, som han i alt fald
cke ville godkende. Han fik artiklen til gennemsyn, men de ting, han strøg, kom
led alligevel. Det var Holbech. der havde ansvaret for artiklen. Peter Petersen ville
ave haft, man skulle have gengivet Gluds og Odmars forklaring loyalt, selvom han
eller ikke troede på den dengang.

Med udgangspunkt i Ib Larsens brev til Weiss af 6. december 194364
) (stk. 3:

Når det her på denne side kommer ud i de små blade« o. s. v.) er Ib Larsen spurgt,
m han har arbejdet på at bringe historien ud i de illegale blade, hvad han har
ægtet. Haru havde ikke haft noget som helst med de illegale blade at gøre. I "De
rie Danske- havde han dog været med at sætte en artikel op sammen med Holbech
g Peter Petersen. Ib Larsen fortalte, hvordan det var, efter hvad han vidste'. Han
ar ikke hovedmeddeler; skrevet artiklen havde han ikke, kun været med til at fOT
ælle Holbech, hvad der var sket. Han havde af Madsen og Dinesen fået det frem
tillet sådan, at han ikke kunne få andet ud af det, end at Glud og Odmar ville for
øge på at gøre noget imod den illegale bevægelse, og det blev understreget ved hans,
'arkils og Frydensberg-Sørensens fOi':fll.yttelse.

Denne fremstilling- har Peter Petersen bekræftet. Ib Larsen og Holbech kom
il dag hjem til ham på hans bopæl og ville have bistand til de-nne artikel. Peter
'etersen sagde, at han syntes ikke, de skulle skrive noget om det, dels fordi det
avde stået i »Information« og altså var gammelt, og dels fordi det byggede på efter
ans mening forkerte betragtninger. Holbech havde et udkast til artiklen med.
'eter Petersen læste den igennem og sagde, at han var modstander af den form, og
t han gerne ville have lov til at se det, inden det kom frem, for der var ingen me
ing i at skrive noget notorisk urigtigt. Bet overværede Ib Larsen.

Ib Larsen har derefter forklaret, at Peter Petersens forklaring er rigtig.
'eter Petersen var vist fra den anden side informeret om, at forholdet ikke var helt
et, som Holbech havde omtalt, og derfor protesterede han. Ib Larsen havde ikke
at udkastet, før han kom op sammen med redaktør Holbech til Peter Petersen.
tedaktør Holbech havde selv skrevet artiklen. Ih Larsen havde ikke skrevet en eneste
nje af dem Det var et stående samtalemne i de dage. Redaktør Holbech havde om
ang med flere af Ib .Larsens kolleger, og det var naturligt at tale om, hvad der var
ket. Holbech var godt informeret om sagerne, Han spurgte også Ib Larsen ud om,
vordan han syntes, det lå.

Dinesen har forklaret, at han og Madsen telefonisk blev kaldt hen i Vester
øhus, og at de der traf Holbech. Peter Petersen og en forholdsvis ung mand, der

4) A. nr. 427. side 1652.
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ikke blev præsenteret. Holbech læste artiklen op. Så sagde Dinesen: »Jeg ved ikke
om du vil være med, jeg vil i alt fald ikke. Hvis I sætter den i nogle af de illegal
blade, er vi færdige med at arbejde sammen med jer, så er vi helt færdige, så blive
der ingen. postforhindelse.e De ville ikke have, der kom noget i de illegale blads
hverken om ledelsen eller om kolleger. Det samme mente Madsen. Når Outze kom Ol
til dem, talte de om alt muligt. Selvfølgelig havde de 'også drøftet Sverigesrejsen mø
Outze. De havde sikkert også talt med Sigvald Kristensen, men han havde vist ikk
noget med »Information« at gøre på det tidspunkt. Sigvald Kristensen kom SOD

politireporter daglig på politigården. Når det i brevet af 26. november 1943 hedder
r Vi skal bruge cdle politiske kredse samt endvidere samtlige illegale organisatione
og kredse. Der bliver et ramaskrig her i byen, når denne historie kommer frem
havde Madsen og Dinesen ikke dermed tænkt, at de skulle offentliggøre noget i d
illegale blade. Dinesen fik, da han kom op til redaktør Holbech, den fornemmelse
at den skrivelse, som han sad og læste, var et brev, han havde fået, og han mønte
det var kommet fra dem, der var i Sverige. Madsen og Dinesen havde ikke mege:
forbindelse med Holbech og Peter Petersen efter den tid . De sendte i alt fald ikk
noget, Madsen og ,han havde absolut ikke tænkt sig, at der skulle skrives artikle
i de illegale blade, at det skulle bruges til angreb på deres kolleger inden for politie
og politiets ledelse. Når journalisterne kom hos dem i de dage, hvor Sverigesrejser
havde den allerstørste aktuelle interesse, er der selvfølgelig blevet talt om sagen
men nogen plan om, at det skulle udnyttes til angreb, havde de ikke.

Også Ohr. Madsen har forklaret, at offentlig omtale af sagen var i modstri.
med hans og Dinesens interesser, når Hugo Andersen og Dyrsted var kommet hjerr
Var de blevet derovre og begyndt at arbejde, havde det været en hel anden situatio:r
men når de var kommet hjem om mandagen, havde Dinesen og han ingen interess
i, at der blev røre om det, tværtimod generede det ikke så lidt, at der senere ble
skrevet om det. De forsøgte også at få stoppet den store artikel i »De frie Danske.
De havde en ret intim forbindelse med redaktør Holbech, fordi de ekspederede pOE
mellem »De frie Danske- og deres forbindelser i Sverige. De blev kaldt op i Hol
bechs lejlighed i Vestersøhus og fik der forelagt et manuskript til artiklen. De læst
den igennem og syntes, at den var uheldig. Dinesen tog meget stærkt på vej og råbt
op. Holbech blev lidt. irriteret over, at de ikke kunne godkende artiklen. Dinesen
fremstilling var sikkert rigtig - de havde truffet deres afgørelse i forvejen - mel
Madsen kunne ikke huske ordene ordret. Så forsøgte de udefra at standse artikler:
men det mislykkedes.

Man havde som nævnt, da artiklerne i de illegale blade kom from herhjemme
den opfattelse, at de stammede fra Sverige, direkte eller indirekte fra Weiss. De:
foretagne undersøgelse har godtgjort, at det ikke var tilfældet.

Weiss har selv forklaret, at han. ugedagen efter den søndag, der faldt midt
Sverigesrejsen, sad på hotel Kramer i Malmø og spiste frokost med oberst Norden
toft. Medens de sad på hotellet, kom der en fisker med et brev, som han sagde, ha:
skulle have svar på omgående. Brevet var fra redaktør Holbech, der skrev, at ha:
var rasende 'Over det, der var foregået med Hugo Andersen og Dyrsted, og nu vill
han gerne til næste nummer af -De frie Danskes have en artikel fra Weiss, forme
som et interview om, hvad der var foregået. Fiskeren oplyste samtidig, at han havd
kun en time eller halvanden at vente i Malmø og skulle så tilbage. Medens Weiss sa
ved bordet sammen med Nordentoft, skrev han på et stykke papir til Holbech, at d
ban, uår krigen var forbi, påny skulle være politimand, kunne han ikke indlade si
på det, Holbech ønskede; denne måtte skaffe sig oplysninger hjemmefra. Men hva
der var- foregået i Sverige, måtte ban gerne under private former senere få en be
skrivelse af fra Weiss' hånd. Brevet blev sendt af sted med det samme. Weiss havdr
såvidt ban kunne huske, ikke med Peter Petersen talt om, at det burde i de illegal
blade herhjemme.

Peter Petersen har forklaret, at han først søndag formiddag talte med Weis
om Hugo Andersens og Dyrsteds tilstedeværelse derovre, og det var faktisk slet ikk
på tale at bringe noget om det i illegale blade. Den tanke, at Weiss kunne vær
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kilden gennem Peter Petersen, var jo ret nærliggende, og hvis han havde gjort det,
ville han heller ikke bestride det; men der var ikke noget om det.

Oberst Nardentajt har forklaret, at han erindrede dette med den fisker, der
kom med et brev og sagde, at han skulle have svar med det samme. Weiss skrev vist
på en regning eller et andet lille stykke papir. Det kunne ikke have været forfærde
ligt meget, og det var vist noget lignende som af Weiss forklaret. Det var udeluk
ket, at Weiss havde sat sig hen og skrevet en beretning. Oberst Nordentofts tid var
ikke til at se på, at han skrev sådan noget.

Battet meDJte ganske vist, at det under forhandlingerne med Weiss og de
øvrige politimænd i Sverige blev drøftet, at det nu gjaldt om at få stortrommen sat
i gang og få den illegale presse til at omtale sågen. De var alle sammen opsatte på
at få pressen hjemme underrettet om, at man fra højere sted herhjemme sendte
sådanne folk derover. Weiss skrev formentlig til direktør Mikkelsen fra , Skandia«,
chefen for »Frie Danske«. Direktør Niels Mikkelsen har imidlertid selv forklaret, at
hans tilknytning til foretagendet »Frie Danske- var mere af administrativ art, og
selve redaktionere af bladet havde han ikke meget med at gøre, det foretog redaktør
Holbech. der vistnok havde skrevet den omhandlede artikel. Direktør Mikkelsen
mente at mindes, at redaktør Holbech kom med disse oplysninger, som han havde
fået på politigården. Selve artiklens tilsynekomst havde direktør Mikkelsen ikke haft
aktiv del i. Han mente ikke, at Weiss i dagene lige i begyndelsen af december havde
skrevet til ham eller Holbech om at få noget i »De frie Danskes . Impulsen til artiklen
kom, mente han, fra politifolk, der på det tidspunkt var på politigården.

Også spørgsmålet om kilden til de oplysninger, der fandtes på forskellige
kartotekkort, som af Dyrsted blev afleveret til kommissionsdomstolen, har været
gjort til genstand for undersøgelse. I svensk politiafdelings duplikerede bog, der
dannede grundlag for feltpolitiets anholdelser, stod en passus, som Dyrsted mente
efter stilen at kunne identificere som hidrørende fra Weiss. Den lød:
. sDyrsted, Carl Theodor, Frb., 31. 11. 1903. K. A. P . G. Ramms MIe 25,

Frb., Godth. 6133. HSM. Nr. 1. 22. 11. 44. Til Sverige som Stikker, men udvist.
D. f. D. Berygtet i nat. Kredse. Blev af Departeme:rutschef Eivind Larsen, Vicepoliti
insp. Glud og Odmar sendt som -Fllygtning e til Sverige fo'!.' at delt. i Afhør. af
Flygtninge og herigennem skaffe sig Oplysn, om ill . Arbejde i Dmk. Nummeret blev
opd. og Hr. Dyrsted sendt retur sammen med Hugo Andersen, som var her i samme
Anledning.«

Kommunisternes Kartotek er forsynet med en berigtigelse:
»Svar fra H. C. (Andersen): Blev sendt til Sverige af Chefen fOT Opdagelses

politiet for at arbejde blandt danske Flygtninge i Sverige, hvor han skulde blive til
efter Krigen. Det var aftalt med Landsfiskalen i Malmø. Da Dyrsted var sendt over
sammen med Krmbtj. Hugo Andersen, der tidligere var hængt ud, nægtede de dan
ske Politimænd at arbejde sammen med dem, og Landsfiskalen sendte dem derpaa
tilbage. De blev ikke udvist. Det er ganske- utvivlsomt, at Dyrsted er en god dansk
Mand, og han rejste kun til Malmø efter Ordre, som han gik ind paa at modtage.
Hvis der har været noget hemmeligt Formaal med Rejsen, har Dyrsted ikke været
vidende derom, i saa Fald ligger Ansvaret hos Vicepolitiinspektør Glud og Politi
kommissær Odmar.«

Weiss har forklaret, at han ikke har givet nogen meddelelse til kartoteket
og altså heller ikke har skrevet den omhandlede passus, og rigtigheden heraf er
godtgjort, idet tilførslen er sket på grundlag af meddelelser fra Danmark (»Hjem
merrenten-s stikkermeddelelser,og -Dø frie Danskes) .
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Tillæg.

Fru Alvilda Larsens skrivelse af 24. august 1947 til kommissionen angående
det danske politis forhold til flygtningene i Sverige.

•
Dr.Olgasvej 51, den 24. august 1947.

Til formanden for den af folketinget i henhold til grundlovens § 45 nedsatte parlamen
tariske kommission.

Undertegnede Alvilda Møller f. Larsen, medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse, boende
Dronning Olgasvej 51, tillader mig herved at henvende mig til den parlamentariske kommission i føl
gende anledning:

I september måned 1943 måtte jeg flygte til Sverige, og efter at være ankommet dertil fik jeg
beskæftigelse i Stockholm, idet jeg blev medlem af det blandt danske flygtninge nedsatte kontakt
udvalg, hvis formål var at være mellemled mellem danske flygtninge og svenske myndigheder samt at
formidle illegale forbindelser mellem danske flygtninge og Danmark. Senere blev jeg medlem af det
under det danske gesandtskab nedsatte anerkendelsesudvalg, som havde til opgave at prøve de danske
flygtninges forhold og indstille, hvorvidt de kunne anerkendes som politiske flygtninge. Jeg havde som
følge af denne min virksomhed med illegale brevforsendelser til Danmark at gøre, og som led i dette
arbejde censurerede jeg de til mig afgivne breve for at skønne over, om de var egnede til viderebefordring.

Formentlig først på foråret 1944 fik jeg besøg af den fra Kulmar fængsel løsladte danske sabo
tør Kaj Nielsen, der nu er bosiddende her i byen. Han overgav mig et brev, som en medfange i Kalmar
havde givet ham inden løsladelsen med anmodning om, at det måtte blive hjemsendt til hans forældre
i København. Den pågældende medfanges navn er Bøttger Frederiksen, der havde været impliceret i
fru Meyer-sagen, og som ligeledes er bosiddende i København. Dette brev gennemlæste jeg, men da jeg
ikke fandt, at det burde viderebefordres, holdt jeg det tilbage. Brevet havde jeg efter befrielsen med
tilbage til Danmark, men desværre har jeg forlagt det, men dersom det findes igen, skal jeg sende det
til kommissionen. Jeg erindrer imidlertid meget vel brevets indhold. Frederiksen berettede til foræl
drene, at han i Danmark havde været anholdt af det danske politi. Hans sag havde været behandlet
af politikommissær Andst, der på alle måder havde søgt at bevæge ham til at aflægge tilståelse, idet
han navnlig truede med, at han i modsat fald ville blive udleveret til det tyske politi. Frederiksen bil
stod imidlertid ikke noget og stod således efter Andsts udtalelser i overhængende fare for at blive ud
leveret til tyskerne. På dette tidspunkt af sagen gav Andst ham pludselig det tilbud, at han af det
danske politi skulle blive befordret til Sverige på betingelse af, at han der ville indsamle oplysninger
om de danske kommunisters virksomhed i Sverige, deres illegale ruter til Danmark, hvilke kommu
nister der var mellem flygtningene O.S.v.

De oplysninger, som han således indsamlede, skulle han sende til det danske politi. Jeg erin
drer ikke, ad hvilke veje materialet skulle tilflyde det danske politi.

For at redde sig indvilgede Bøttger Frederiksen i at arbejde for det danske politi på den an
givne måde, og han sendtes derefter med en af politiets ruter til Sverige. Her var han i nogen tid på
fri fod, men afgav ingen oplysninger til det danske politi. Da han således havde overtrådt de betingelser,
under hvilke det danske politi havde sendt ham til Sverige, foranledigede Andst under et ophold i
Sverige, at han blev anholdt af det svenske politi, hvorefter han havnede i KaIrnar fængsel.

Bøttger Frederiksens formål med at sende brevet til forældrene var, at disse skulle advare
rette vedkommende mod den af Andst udøvede virksomhed, der efter hans formening var rettet mod
den danske modstandsbevægelse og særlig dennes kommunistiske del.

Jeg vedlægger et brev fra Aage Fischer til den svenske rigsdagsmand Hilding Hagberg. i
hvilket han omtaler en dansk politikommissær, der formentlig er identisk med Andst.

Jeg finder anledning til at henlede opmærksomheden på den danske politifuldmægtig Gunnar
Olsens virk(3omhed i Sverige. Denne virksomhed fandt kontaktudvalget det nødvendigt at undersøge

,i forbindelse med den meget omtalte Paulsen-affære. Man kom ikke rigtig til bunds i sagen, men mis
tanken om, at Olsen gennem Paulsen havde ladet tilflyde de tyske' myndigheder oplysninger om dan
ske kommunister i Sverige blev ikke afkræftet, og Olsens forhold var i hvert fald af en sådan art, at
kontaktudvalget fandt anledning til at meddele Olsen en misbilligelse. Resultatet af affæren med
Gunnar Olsen blev, at man traf den ordning, at det i Sverige arbejdende danske politi af sikkerheds
mæssige grunde ikke måtte få oplysninger om, hvem der illegalt rejste mellem Danmark og Sverige,
idet vi nærede en efter vor formening begrundet mistanke om, at i hvert fald dele af det danske politi
ikke var til at stole på. Kontaktudvalgets opmærksomhed var også henvendt på, at det i Sverige arbej
dende danske politi fandt det påkrævet at føre politiske kartoteker over de danske flygtninge.

Jeg føler anledning til at meddele den parlamentariske kommission disse oplysninger, da jeg
mener, at de bør undersøges nærmere, såfremt kommissionen ønsker at komme til bunds i politiets
forhold under besættelsen.

Ærbødigst

Alvilda Larsen Møller.
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444.

Skrivelse af lz. maj 1944 fra dr. Best til den danske centraladministration.

)ER REICHSBEVOLLMACHTIGTE IN DANEMARK

Kopenhagen, den 12. Mai 1944.

An die Diimische Zentral'verwaltung z. Hdn. des Direkiors des Auss/m
ministeriums Herrn. Svenningsen, Kopenhagen.

Die von illegalen Organisationen im Auftrage auswårtiger Måehte ausge
iihrte Sabotage gegen dånischø Betriebe, an deren ungestOrter Arbeit dånisches wie
leutsehes Interesse besteht, hat in den letzten Wochen wieder zugenommen.

Da die dånische Polizei trotz ausserordentlieher Verstarkung ihres Perso
ialbestandes, der in den letzten Jahren mit deutscher Zustimmung stattgefunden
rat, keine Erfolge in der Ermittlung und Festnahme der Sprengstoff- und Gewalt
lerbrecher erzielt hat, sehe ieh mich gezwungen, die dånische Zentralverwaltung
im die folgenden Massnahmen zu ersuehen:

1) Die in der anliegenden Liste aufgefiihrten Betriebe sind bis auf weiteres
ttåndig dureh ausreiehende Kråfte der dånisehen Polizei zu sehiitzen.

2) Fiir diesen Zweck sind in erster Linie die bisher auf der Insel Seeland als
riistenpolizei verwendeten Polizeikråfte einzusetzen, auf deren weiteren Einsatz
ml' Bewaehung der Kiiste Seelands von deu.tseher Seite verzichet wird.

3) Die an die Sabotagewachen ausgegebenen oder im Besitz der Sabotage
vaehen befindlichen Waffen sind im ganzen Lande von der Polizei einzuziehen und
n Verwahrung zu nehmen, da diese Waffen erfahrungsgemåss doch nicht zum
3chutz der Betriebe verwendøt, sondern bei jeder Gelegenheit den Saboteuren ausge
iefert werden. Ieh behalte mil' die Benennnng einzelner Betriebe vor, deren Sabo
.agegewachen bewaffnet bleiben sollen.

4) Soweit bei der polizeilichen Sicherung von Betrieben Personen wegen
rtrafbarer Handlungen festgenommen werden, sind sie den dånisehen Gerichten
ml' Aburteilung wegen aller bisher von ihnen begangenen Straftaten zu iibergeben.
Jie Festnahmen sind unverziiglich der deutschen Sicherheitspolizei mitzuteilen, die
~egebenenfalls die Verhafteten zur Klarung zusammenhångender Straftaten ver
rebmen wird.

Ieh bitte um moglichst umgehende Unterriehtung iiber die Durchfiihrung der
zorstehenden Massnahmen und weise darauf hin, dass, wenn die dånische Polizei
schlechten Willen zur Erfiillung diesel' se1bstverståndlichen polizeilichen Aufgaben
oeweist, von deutscher Seite die Berechtigung der seit .:1940 zugestandenen Ver
stårkung der Polizei nicht långer wird anerkannt werden kdnnen,

(sign.) W. Best.



1792

444a.

Ovetsættelse.

DEN RIGSBEFULDMÆGTIGEDE I DA.NMA.RK

KØbenhavn, den, 12. Maj 1944.

Tit den. Danske Centrall01'valtning ved Direktøren 101' Udenriqsniin:
sieriei, Hen' S'venningsen, København.

Den af illegale Organisationer paa udenlandske Magters. Vegne udførte Sabc
tage mod danske Virksomheder, som baade Danmark og Tyskland har Interesse
kan arbejde uforstyrret, er i de sidste Uger igen taget til.

Da det danske Politi trods. den overordentlige Forøgelse af sit Personale, SOT

i Løbet af de sidste Aar med tysk Samtykke har fundet Sted, ikke har opnaaet RE
sultater med Hensyn til at opdage og anholde Sprængstof- og Voldsforbryderne, se
jeg mig nødsaget til at anmode den danske Centralforvaltning om at træffe følgend
Forholdsregler:

1) De paa vedlagte Liste anførte Virksomheder skal indtil videre til Stadig
hed beskyttes af tilstrækkelige Styrker af det danske Politi.

2) I dette Øjemed skal der i første Række indsættes de hidtil paa Øen Sjæl
land som Kystpoliti anvendte Politistyrker, idet man fra tysk Side giver Afkald P~
disse Styrkers fortsatte Indsats til BevogtnJing af Sjællands Kyst. .J

3) De til Sabotagevagterne udleverede eller i Sabotagevagternes Besiddels
værende Vaaben skal over hele Landet inddrages af Politiet og tages i Forvarin~
da disse Vaaben, efter hvad Erfaringen viser, alligevel ikke anvendes til Værn fo
Virksomhederne, men ved enhver Lejlighed udleveres til Sabotørerne. Jeg forbehol
der mig at betegne enkelte Virksomheder, hvis Sabotagevagter skal vedblive med a
"Være bevæbnede.

4) Saafremt der under den politimæssige Sikring af Virksomheder blive
anholdt Personer paa Grund af strafbare Handlinger, skal de overgives til de dansk
Domstole til Paadømmelse for alle af dem hidtil begaaede strafbare Handlinger. An
holdelserne skal uden Ophold meddeles til det tyske Sikkerhedspoliti, som i givet Til
fælde vil afhøre de arresterede til Opklaring af sammenhængende strafbar
Handlinger.

Jeg anmoder om saavidt som muligt at faa omgaaende Meddelelse om Gennem
førelsen af de ovennævnte Forholdsregler og henviser til, at hvis det danske Polit
viser daarlig Vilje til at opfylde disse selvfølgelige politimæssige Opgaver, saa vi
man fra tysk Side ikke længere kunne anerkende Berettigelsen af den efter 1941
'ndrømmede Forøgelse af Politistyrken.

(sign.) W. Best.

------ - - ---
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445.

Udenrigsministeriets skrivelse af 16. maJ 1944 til dr. Best,

UDENRIGSMINISTERIET

Kopenhagen, den 16. Mai 1944.

Seiner Exzellenz Herrn Dr. Werner Besi, BfWoUmiichtigtem des deutschen
Reiches in Dtmemork; Dagmarhus.

Exzellenz,

Die obersts Polizeileitung hat mit Interesse von dem in Ihrem Schreiben vom
12. Mai 1944 enthaltenen Vorschlag fiir eine Neuregelung der Sabotagebewachung
Kenntnis genommen und ist gern bereit, die Frage der Durchfiihrbarkeit der ange
regien Massnahmen einer nåheren Priifung zu unterziehen.

Solange die in Aussicht gestellte Liste iiber die von der Polizei zu bewachen
den Betriebe noch nicht vorliegt, ist es [edoch nicht moglich, eine endgiiltige Stel
lungnahmø herbeizufiihren, da die mit der gedachten Neuregelung verkniipften
Probleme verschiedener Art nicht allein auf Grund der von Ihnen erwåhnten GeL.
samtzahl der zu schutzenden Betriebe iiberblickt werden konnen.

Ich erlaube mir dahør, zunåchst der Uebersendung der erwåhnten Liste
entgegenzusehen.

Mit ausgezeichnetster Hochachtung
Ihr sehr ergebener

225
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445a.

Oversættelse.

UDENRI GS MINISTERIET

KØbenhavn, den 16. Maj 1944.

Til Hans Excellence Herr. Dr. Werner Besi, Befuldmægtiget for det
Tyske Rige i Danmark. Daqmarhus.

Deres Excellence.
Den øverste Politiledelse har med Interesse gjort sig bekendt med det i Deres

Skrivelse af 12. Maj 1944 indeholdte Forslag til en Nyordning af Sabotageværnet og
er gerne rede til at underkaste Spørgsmaalet om Gennemførligheden af de foreslaa
ede Forholdsregler en nærmere Undersøgelse.

Saalænge den lovede Liste over de Virksomheder, der skal bevogtes af Poli
tiet, endnu ikke foreligger, er det dog ikke muligt at tage endelig Stilling til Spørgs
maalet, da man ikke udelukkende paa Grundlag af det af Dem omtalte samlede Tal
paa de Virksomheder, der skal beskyttes, kan faa et Overblik over de Problemer af
forskellig Art, der staar i Forbindelse med den paatænkte Nyordning.

Jeg tillader mig derfor foreløbig at imødese Tilsendelsen af den omtalte Liste.

Med udmærket Højagtelse
Deres meget ærbødige
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446.

Skrivelse af 17. maj 1944 fra dr. Best til den danske centraladministration.

DER REICRSBEVOLLMACHTIGTE IN DANEMARK

Kopenhagen, den 17. 5. 1944.

Tgb. Nr.: II 771/44.

An die Diinische Zentralverwaltung z. Hd. des Direktors des Aussen
ministeriums Herrn Svenningsen, Kopenhagen.

. .
Unter Bezugnahme auf mein Schreiben betreffund den: Schutz dåniseher Be

triebe durch die dånische Polizei vom 12. Mai 1944 und auf die Besprechung zwi
schen Herrn Direktør Svenningsen und mir am 16. Mai 1944 iibersende ich in An
lage die erwåhnte Liste der Betriebe, an deren Schufz gegen Sabotage sowohl då
nisches wie deutsches Interesse besteht.

Ieh sehe nunmehr Ihrer Nachricht entgegen, wann die technisehen Einzel
heiten zwischen Vartretern der dånisehen und der deutschen Polizei besprochen
werden kdnnen,

w. Best.
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Seeland.

1. A. Gem'g Andersens Maskinfabrik, Kopenhagen, Vilh. Bergsosalle 5.
2. A/S Asra, Kopenhagen, Ndrrevoldgado 54.
3. A/S Atlas, Kopenhagen, Baldersgade 3.
4. Bohnstedt-Petersen AJS, Kopenhagen, Sundkrogsgade 1-3.
5. J/S Carltorp, Kopenhagen, Roskildevej 371.
6. Nordisk Radio Industri A/S, Kopenhagen, Finsensvej 39.
i. Dania Maschinenwerke AG, Kopenhagen, Blegdamsvej 28-32.
8. Dansk Bakelit Industri A/S, Kopenhagen-Valby, Roskildevej 33.
9. Esab A/S, Kopenhagen., Trekronergade 92.

10. Fabriken F. K. L., Kopenhagen N., Tagensvej 97.
11. Tobias Jensen A/S, Kopenhagen, GI. Kongevej 3-5.
12. Johannesen & Lund, Maskinfabrik, Kopenhagen, Ryesgade 51.
13. Helweg Mikkelsen & Co., Kopenhagen, Aarhusgade 88.
14. Neutrofon, Poul Petersen, Kopenhagen, Montmestervej 17.
15. Nordbjerg & Wedell A/S, Kopenhagen, Sundkrogsgade.
j 6. Nordhavns-Vaerftet, Kopenhagen.
17. Nordisk Solar A/S, Kopenhagen, Haderslevvej 25.
18. M. P. Pedersen, Kopenhagen, Lille Strandstraede 14.
19. Petersen & Wraa A/S, Maskinfabrik, Kopenhagen, Heinidalsgade 30-32.
20. Standard Electric AJS, Raadmandsgade 71.
21. Aage J. Sørensen, Maskinfabrik, Kopenhagen, Stubmdllevei 35.
22. Torotor, Ing. Niels Hansen, Charlottenlund, Kollegievej 6.
23. Valby Maskinfabrik & Jernstdberi A/S, Kopenhagen, Gammel Koge Landevej 22
24. Volund AJS, Kopenhagen, Oresundsvej 147.
25. H. Lysdal, Kopenhagen, Bornholmsgade 3.
26. Scheuer & Morch, Kopenhagen, Ndrregade 7.
27. Nordisk Korsettfabrik, Kopenhageru, Amaliegade 37.
28. N. P. Christensen, Kopenhagen, Vesterbrogade 34.
29. Aage Kiel' A/S, Kopenhagen, Lemberggade 9.
30. Julius Tafdrup, Kopenhagen, Vesterbrogade 9 B.
31. Fritz Neubert., Kopenhagen, Finsensvej 6.
32. Motorenfabrik Dan A/S, Kopenhagen, Bragesgade 10.
33. Ford Motor Company A/S, Kopenhagen, Sydhavnsgade 27.
34. Jensen Industri A/S, Kopenhagen, Hillerodgade 30.
35. G. Johansens Maskinfabrik, Kopenhagen, Elmegade 5.
36. Nordisk KOleteknik A/S, Kopenhagen, Hosendmsallee 11.
37. Siernens Elektricitets A/S, Kopenhagen, Blegdamsvej 124.
38. Wegemo Gas Motor A/S, Kopenhagen, Valdemarsgade 16.

Jiltland-Filnen.

1. Aalborg Vaerfit A/S, Aalborg.
2. Aarhus Motor Company A/S, Aarhus-Havn.
3. Apenrader Motorenfabrik. H. Callesen, Apenrade.
4. Dansk Automobilbyggeri, I W. Darr, Silkeborg.
5. Frichs A/S, Maskinfabrik, Aarhus.
6. Helsinger J ernskibs- og Maskinfabrik, Helsinger.
7. Dansk Akkumulator & Elektrumotorfahrik A/S, Odense.
8. De Forenede Maskinfabrikker, Nakskov.



1797

9. Pedershaab Maskinfabrik AJS, Bronderslev,
O. Villi. Pedersen, Maskinfabrik, Hang.
1. Thomas Ths. Sabroe & Co., Aarhus.

.2. Skandia Vognfabrik AJS, Randers.

.3. Thomas B. 'I'hrige, Odense.
4. Schweizerei Derby, Aarhus, Silovej.

l5. Nakskov Skibsvaerft AJS, Nakskov.
l6. Odense Skibsvaerft, Odense.
l7. Henry Rasmussen, Bootsvaerft, Svendborg.
l8. Svendborg Schiffswerft, Svendborg.
19. Varde Staalvaerk AJS, Varde.
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446a.

Oversættelse.

DEN RIGSBEFULDMÆGTIGEDE I DANMARK

KØbenhavn, den 17. Maj 1944.

Tgb. Nr.: II 771/44.

Til den Danske Oentraljorvaltning ved Direktøren i Udenrigsministeriet,
Herr Svenm.ingsen, København.

Under Henvisning til min Skrivelse af 12. Maj 1944 om det danske Politis
Beskyttelse af danske Virksomheder og til Konferencen den 16. Maj 1944 mellem
Herr Direktør Svenningsen og mig sender jeg som Bilag den omtalte Liste over
Virksomheder, som man baade fra dansk og fra tysk Side har Interesse i at beskytte
mod Sabotage.

Jeg imødeser nu Deres Meddelelse om, hvornaar de tekniske Detailler vil
kunne være Genstand for en Konference mellem Repræsentanter for det danske og
det tyske Politi.

(sign.) W. Best.
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ad bilag.

Oversættelse.

Sjælland.

1. A. Georg Andersens Maskinfabrik, København, Vilh. Bergsøesallå 5.
2. A/S Asra, København, Nørrevoldgade 54.
3. A/S Atlas , København, Baldersgade 3.
4. Bohnstedt-Petersen A/S, København, Sundkrogsgade 1--3.
5. I/S Carltorp, København, Roskildevej 371.
6. Nordisk Radio Industri A/S, København, Finsenvej 39.
7. Dania Maskinfabrikker ~/S, København, Blegdamsvej 28-32.
8. DaJ;1Sk Bakelit Industri AIS, København-Valby, Roskildevej 33.
9. Esab A/S, København, Trekro-nergade 92.

10. Fabriken F. K. L., København N, Tagensvej 97.
11. Tobias Jensen A/S, København, GI. Kongevej 3-5.
j 2. Johannesen & Lund, Maskinfabrik, København, Ryesgade 51.
13. Helweg Mikkelsen & Co., København, Aarhusgade 88.
j 4. Neutrofon, Poul Petersen, København, Møntmestervej 17.
15. Nordhjerg & Wedell, A/S, Sundkrogsgade.
16. Nordhavnsværftet, København.
17. Nordisk Solar A/S, København, Haderslevvej 25.
18. M. P . Pedersen, København, Lille Strandstræde 14.
19. Petersen & Wraa A/S, Maskinfabrik, København, Heimdalsgade 30-32.
20. Standard Electric A/S. Raadmandsgade 71.
21. Aage J. Sørensen, Maskinfabrik, København, Stubmøllevej 35.
22. Torotor, Ing. Niels Hansen, Charlottenlund, Kollegievej 6.
23. Valby Maskinfabrik & Jernstøberi A/S, København, Gammel Køge Landevej 22.
24. Vølund A/S, København, 0resundvej 147.
25. H. Lysdal, København, Bornholmsgade 3.
26. Scheuer & Mørch, København, Nørregade 7.
27. Nordisk Korsetfabrik, København, Amaliegade 37.
28. N. P . Christensen, København, Vesterbrogade 34.
29. Aage Kier A/S, Lemberggade 9.
30. Julius Tafdrup, København, Vesterbrogada 9 B.
31. Fritz Nøubert, København, Finsensvej 6.
32. Motorfabrik Dan A/S, København, Bragesgade 10.
33. Ford Motor -Company A/S, København, Sydhavnsgade 27.
34. Jensen Industri A/S, København, Hillerødgade 30.
35. G. Johansens Maskinfabrik, København, Elmegade 5.
36. Nordisk Køleteknik A/S, København, Rosenørnsalle 11.
37. Siernens Elektricitets A/S, København, Blegdamsvej 124.
38. Wegemo Gas Motor AIS, København, Valdemarsgade 16.

JyUaruJ,-Fyn.

1. Aalbo-rg Værft A/S, Aalborg.
2. Aarhus Mo-tor Company A/S, Aarhus Havn.
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3. Aabenraa Motorfabrik, H. Callesen, Aabenraa.
4. Dansk Automobil Byggeri, I. W. Darr, Silkeborg.
5. Frichs A/S, Maskinfabrik, Aarhus.
6. Helsingør Jernskibs- og Maskinfabrik, Helsingør.
7. Dansk Akkumulator & Elektromotorfabrik AJS, Odense.
8. De forenede Maskinfabrikker, Nakskov.
9. Pedershaab Maskinfabrik A/S, Brønderslev.

10. Vilh. Pedersen, Maskinfabrik, Høng.
11. Thomas Ths. Sabroe & Co., Aarhus.
12. Skandia Vognfabrik A/S, Randers.
13. Thomas B. Thrige, Odense.
14. Svejseriet Derby, Aarhus, Silovej.
15. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov.
16. Odense Skibsværft, Odense.
17. Henry Rasmussen, Baadværft, Svendborg,
18. Svendborg Skibsværft, Svendborg.
19. Varde Staalværk A/S, Varde.

--------
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447.
(A. nr. 48, bilag 5.)

Udenrigsministeriets memorandum af 4. juni 1944. (Svar på tysk krav om bevogtning af en

række industrivirksomheder).

UDENRIGSMINISTERIET

Aufzeichnung.

W8.hrend der ersten 21/2 Jahre der Besetzung wurde ungeachtet dessen, dass
keine formene allgemeine Verabredung dariiber getroffen worden war, die Regel
ung durchgefiihrt, dass Strafsachen, die aus Beeintriichtigung deutscher Interessen
entsprangen, der dånisehen Jurisdiktion iiberwiesen wurden. Die diinische Regier
ung fiihrte auf ihrer Seite verschiedene extraordiniire gesetzliche Bestimmungen
durch, die aus diesem Anlass notwendig waren, und die Entwicklung verlief in dem
genannten Zeitraum in einer Weise, die, wenn die der dånisehen Bevolkerung durch
die Besetzung verursachte grosse Belastung beriicksichtigt wird, als iiberraschend
ruhig und reibungslos hezeichnet werden muss.

Im Herbst 1942 trat jedoch eine ernste entscheidende Aenderung der bisher
beatandenen Regelung dadurch ein, dass døutscherseits verlangt wurde, teils die Mit
wirkung der dånisehen Polizei zu Festnahmen direkt an deutsches Gefiingnis, teils
Auslieferung zur deutschen Gerichtsbarkeit von Dånen, die von der dånisehen Po
lizei festgenommen worden waren.

Dies brachte die Polizei in eine ungeheuer schwierige Lage, indem die Vor
aussetzung fiir die Effektivitiit ihrer Arbeit war, dass sie im Einvernehmen mit
und mit Beistand von der Mehrheit der BevOlkerung arbeiten konnte, welches unter
den so geånderten Verhiiltnissen nicht Hinger moglich war. Trotzdem bemiihte sich
die Polizei, daran mitzuwirken, dass eine allgemeine TInruhe in der Bevdlkerung
keine Wurzeln fassen sollte.

Die Ereignisse am 29. August 1943 verschoben jedoch in entscheidender
Weise die Grundlage fiir die Tiitigkeit der Polizei in Bezug auf die mit der Besetz
ung in Verbindung stehenden Verhiiltnisse, und es wurde an demselben Tage den
deutschen Behorden gegeniiber zum Ausdruck gebracht, dass die von der Polizei
bisher ausgefiihrten Aufgaben, die sich aus der Anwesenheit der deutschen Truppen
ergaben, als hinfiillig betrachtet werden mussten. Dies wurde døutscherseits aner
kannt, und es bestand Einigkeit dariiber, dass jetzt ein neuer modus vivendi ge
funden werden musste.

Ausgehend hiervon wurden danach Verhandlungen aufgenommen, wiihrend
welcher die diinische Polizei und die dånJische Zentralverwaltung ihren Standpunkt
modifizierten, weil sie der Meinung waren, dass dies der Aufrechterhaltung von
Ruhe und Ordnung dienen wiirde.

Diese Verhandlungen glaubten die deutschen Bahorden trotz der ihrerseits
urspriinglich ergriffenen lnitiative nicht zum Abschluss bringen zu sollen, und in
der Zwischenzeit hat die Entwicklung einen Charakter angenommen, der die Aus
sichten fiir das urspriinglich beiderseits angestrebte Ziel vernichtet hat.

Die Verhiiltnisse haben sich leider in verschiirftem Grade so gestaltet, dass
bestimmte kleinere Kreise in eine Bekiimpfung deutscher Interessen hineingegan
226
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gen sind, welches deutscherseits wiederholt offentlich als von den Feinden Deutsch
lands in Gang gesetzt und geleitet bezeichnet worden ist, und daher nun als Kampf
handlungen im weiteren Sinne betrachtet wird.

Dahingegen hat ' sich die grosse Beviilkerung in ganz i.iberwiegendem Masse
ruhig verhalten und sich - mit ganz vereinzelten Ausnahmen teilweise unbedeu
tenden Charakters - von groaseren Gesamtdemonstrationen enthalten. Wo dies 
ausnahmsweise - vorgekommen ist, war die dånische Polizei iibrigens im Stande,
solche Demonstrationen zum Aufhoren zu bringen, und zwar recht schnell, jeden
falls wo die Verhåltnissø nicht ,durch das Eingreifen deutscher Truppen, sei es
unorganisiert oder auf hoheren Befehl, kompliziert wurden.

Die Unruhen im August 1943, waren grundsåtzlich nicht anderer Art, ob
wohl sie durch ihren Umfang und ihre Dauer eine Sonderstellung einnahmen. Auch
in diesem Falle hatten sich jedoch die Unruhen und die Streikbewegung abreagiert,
bevor die deutschen Massnahmen am 29. August durchgefiihrt wurden.

Die Stellung der dånisehen Beborden zur Frage des aktiven Auftretens der
Polizei zum Schutze der deutschen Kriegsindustrieinteressen in Dånemark muss
davon abhångig sein, inwieweit dies au! liingere Sicht und in einem grosseren Zu
sammenhang genommen zur Forderung der allgemeinen Ruhe und. Ordnung im
Lande und somit zur Siche1'ung einer ruhigen Fortsetzung der bishet: im Grossen
und Ganzen ungestorten Produktion sowohl au! dem Gebiet der Landwirtschaft
als au! dem iibrigen Wirtscha!tsgebiet beitragen niird, Denn es muss hier festge
stellt werden; dass abgesehen von den bedauerlichen Verhåltnissen, die sich dadurch
auswirken, dass bestimmte kleinere, unverantwortliche Kreise (auf der einen Seite
englischorientierte, auf der anderen Seite deutschorientierte) Sabotage und andere
Gewaltakten ausiiben, im allgemeinen im Lande eine Ruhe und eine Ordnung herr
schen, um deren Bewahrung man bestrebt sein muss.

Von dem genannten Hauptgesichtspunkt aus ist die Angelegenheit zum Ge
genstand eingehender und ernster Ueberlegungen gemacht worden. Diese Ueberle
gungen ergaben, dass man auf ein Gebiet aufmerksam wurde, wo ein Ausbau des
Bewachungsdienstes der Polizei dem genannten Zweck dienen und daher nach da
nischer Auffassung angebracht sein wiirde. Es handelt sich hier um die gemein
niitzlichen offentlichen Betriebe zur Versorgung der Bevolkerung mit Wasser, Gas
und Elektrizitåt, ein Gebiet, dessen Sicherung ausser dånisehen Interessen in hohem
Grade auch deutschen Interessen dient, welches bei mehreren Gelegenhelten seitens
der deutschen Polizei bei Verhandlungen mit der dånisehen Polizei hervorgehoben
worden ist.

Wahrend eine Bewachung diesel' Betriebe von allen Seiten als eine natfir
liche Aufgabe fiir die dånische Polizei anerkannt werden muss, wiirde vermutlich
die iiberwiegende Mehrheit der Bevolkerung kein Verstandnis dafiir aufbringen
konnen, dass die Polizei sichtbar zum unmittelbaren Wachtdienst fiir deutsche
Kriegsproduktionsinteressen gegen aus dem Krieg entsprungene Angriffe gegen
dieselben auftråte.

Die Moglichkeiten der Polizei, wie bisher auch nach dem 29. August, den
grossen Teil der BevOlkerung dazu zu vermogen, sich ruhig zu verhalten, beruht
nicht auf ihren Machtmitteln, denn diese sind im Verhåltnis zur Menge der Be
volkerung sehr beschrånkt, sie beruht dahingegen auf ihrer Autoritåt, Und es ist
damit zu rechnen, dass diese Autoritåt, wenn der genannte Bewachungsdienst fiir
deutsche Kriegsproduktionsinteressen mit den sich daraus argebenden Konsequen
sen durchgefiihrt werden wiirde, in einer solehen Weise untergraben werden wiirde,
dass die Moglichkeit der Polizei, die - auch in deutschem Interesse - sehr be
deutende Aufgabe zu losen, den grossen Tei! der Bevolkerung ruhig zu verhalten,
verschwinden wiirde.

Das Resultat hiervon wåre eine allgemeine Unruhe - indem die Situation
von den Kreisen, die gerade Unruhe wiinschen, propagandamassig ausgenutzt wer
den wiirde -, und diese Zuståndø wiirden sich so entwickeln, dass die Produktions
moglichkeiten in einer viel grosseren Perspektive gesehen in einschneidender Weise
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beøintråchtigt werden wiirden. Wenn die bisherigen bedeutenden Produktionser
gebnisse haben erreicht werden konnen, so ist dies - ausser auf die wirtschaftli
chen Faktoren - auch darauf zuriickzufiihren, dass trotz der sehr langen Dauer
der Besetzung und der sich daraus ergebenden grossen Belastung doch im Lande
innere Ruhe geherrscht hat, welches wiederum dadurch bedingt war, das s die Be
vdlkerung ein ungsschwåchtes Vertrauen zu der dånisehen Staatsverwaltung, der
dånisehen Ordnungsmacht und der dånisehen Wirtschaftsfiihrung gehabt hat. Es
diirfte auch von einem deutschen Gesichtspunkt aus gesehen von Bedeutung sein,
dass dieses Vertrauen in keinem Punkt erschiittert wird.

Eine Untergrabung der Autoritåt der Polizei wåre desweiteren damit gleich
bedeutend, dass eine allgemeine Rechtsunsicherheit entstehen wiirde, und voraus
sichtlich auch eine Aenderung der Tatsache, dass Dånemark wolil dasjenige der
okkupierten Lander ist, wo die Angehdrigen der Deutschen Wehrmacht sich 
ohne Vorsichtsmassnahmen zu beobachten - am ruhigsten unter der Bevolkerung
hat bewegen und sich immer noch bewegen kormen.

Auf Grund der hier angefiihrten Betrachtungen vertritt man dånischerseits
die Auffassung, dass es im gemeinsamen Interesse liegt, dass eine Erweiterung der
Sabotagebewachung durch die Polizei nicht auf dem von deutscher Seite erwåhnten
Sektor erfolgt. Man findet es indessen natiirlich, dass der Einsatz der Polizei da
durch Ausdruck findet, dass sie einen effektiven Ausbau der Bewachung der wich
tigeren offentlichen Betriebe und Einrichtungen zur Versorgung der Bøvolkerung
und der Besetzungstruppen mit Wasser, Gas und Elektrizitåt durchfiihrt und zwar
in dem Ausmass, wo dies moglich ist an Hand des Personals und MaterieIs, woriiber
die Polizei zurzeit verfiigt oder - im Hinblick auf diese Aufgabe nach nåharen Ver
handlungen wiirde verfiigen konnen.

Kopenhagen, den 4. Juni 1944.
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447 a.
Oversættelse.

UDENRIGSMINISTERIET

Notits

Under de første 21/ 2 Aar af Besættelsen blev til Trods for, at der ikke var truf
fet nogen formel almindelig Aftale herom, den Ordning gennemført, at de Straffe
sager, der fremkom ved Krænkelse af tyske Interesser, blev henvist til dansk Juris
diktion. Den danske Regering gennemførte paa sin Side forskellige ekstraordinære
Lovbestemmelser, der var nødvendige i denne Anledning, og Udviklingen forløb i det
nævnte Tidsrum paa en Maade, der, naar der tages Hensyn til den store Belastning,
som voldtes den danske Befolkning ved Besættelsen, maa betegnes som forbavsende
rolig og gnidningsløs.

I Efteraaret 1942 indtraadte der imidlertid en alvorlig afgørende Forandring
i den hidtil bestaaende Ordning ved, at der fra tysk Side blev krævet dels Medvirken
af det danske Politi til Anholdelser direkte til tysk Fængsel, dels Udlevering til tysk
Retshaandhævelse af Danskere, der var blevet anholdt af det danske Politi.

Dette bragte Politiet i en uhyre vanskelig Situation, idet Forudsætningen for
Effektiviteten af dets Arbejde var, at det kunde arbejde i Forstaaelse med og med Bi
stand fra Majoriteten af Befolkningen, hvad der under de saaledes forandrede For
hold ikke var muligt. Alligevel gjorde Politiet sig Umage for at medvirke til, at en
almindelig Uro ikke skulde slaa Rod i Befolkningen.

Men Begivenhederne den 29. August 1943 fremkaldte paa afgørende Maade
en Forskydning af Basis for Politiets Virksomhed med Hensyn til de Forhold, som
staar i Forbindelse med Besættelsen, og det blev samme Dag erklæret overfor de tyske
Myndigheder, at de af Politiet hidtil udførte Opgaver, der fremgik af de tyske Trop
pers Tilstedeværelse, maatte betragtes som bortfaldne. Dette blev anerkendt fra tysk
Side, og der var Enighed om, at man nu maatte finde en ny modus viven di.

Idet man gik ud herfra, blev der derefter 'Optaget Forhandlinger, under hvilke
det danske Politi og den danske Centraladministration modificerede deres Stand
punkt, fordi de var af den Mening, at dette vilde tjene til Opretholdelsen af Ro og
Orden.

Disse Forhandlinger mente de tyske Myndigheder, uagtet det oprindelig var
dem, som havde taget Initiativet, ikke at burde bringe til Afslutning, og i Mellemti
den har Udviklingen antaget en Karakter, som har tilintetgjort Udsigterne for at naa
til det oprindeligt fra begge Sider tilstræbte Maal.

Forholdene har desværre i skærpet Grad formet sig saaledes, at bestemte
mindre Kredse er gaaet over til at bekæmpe tyske Interesser, hvad der fra tysk Side
gentagne Gange offentligt er blevet betegnet som værende sat i Gang af og ledet af
Tysklands Fjender, og som derfor nu betragtes som Kamphandlinger i videre Forstand.

Derimod har den store Befolkning i ganske overvejende Grad forholdt sig ro
ligt og - paa ganske enkelte Undtagelser nær til Dels af ubetydelig Karakter - af
holdt sig fra større samlede Demonstrationer. Hvor dette - undtagelsesvis - er
forekommet, var det danske Politi forøvrigt i Stand til at standse saadanne Demon
strationer, og tilmed ret hurtigt, i hvert Fald overalt, hvor Forholdene ikke blev
kompliceret ved, at tyske Tropper greb ind, det være 'Sig uorganiseret eller efter
højere Ordre.

Urolighederne i August 1943 havde principielt ikke nogen anden Karakter,
. omend de ved deres Omfang og Varighed indtog en Særstilling. Men ogsaa i dette
Tilfælde var Urolighederne og Strejkebevægelsen ebbet ud, førend de tyske Foran
staltninger blev gennemført den 29. August.

De danske Myndigheders Stilling til Spørgsmaalet om Politiets aktive Optræ
den til Beskyttelse af de tyske Krigsindustriinteresser i Danmark maa være afhængig
af, hvor vidt dette paa længere Sigt og set i en større Sammenhæng vil bidrage til
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Fremme af den almindelige Ro og Orden i Landet og dermed til Sikring af en rolig
Fortsættelse af den hidtil i det store og hele uforstyrrede Produktion baade paa Land
brugets Omraade og paa det øvrige Erhvervslivs Omraede. Thi det maa her slaas
fast, at bortset fra de beklagelige Forhold, som lægger sig for Dagen ved, at be
ste-mte, mindre uansvarlige Kredse (paa den ene Side engelsk-orienterede, paa den
anden Side de tysk-orienterede) øver Sabotage og andre Voldshandlinger, saa her
sker der i Almindelighed en Ro og Orden, som man maa bestræbe sig paa at bevare.

Ud fra det nævnte Hovedsynspunkt er Sagen blevet gjort til Genstand for ind
gaaende og alvorlige Overvejelser. Disse Overvejelser gav til Resultat, at man blev
opmærksom paa et Omraade., hvor en Udvidelse af Politiets Bevogtningstjeneste
vilde tjene det omtalte Formaal og derfor efter dansk. Opfattelse vilde være paa sin
Plads. Det drejer sig her om de almennyttige offentlige Virksomheder til Befolknin
gens Forsyning med Vand, Gas og Elektricitet, et Omraade, hvis Sikring foruden de
danske Interesser ogsaa i høj Grad tjener tyske Interesser, hvad der ved mange Lej
ligheder er blevet fremhævet fra det tyske Politis Side under Forhandlinger med det
danske Politi.

Medens Bevogtningen af disse Virksomheder fra alle Sider maa anerkendes
at være en naturlig Opgave fOT det danske Politi, vilde formodentlig den overvejende
Majoritet af Befolkningen ikke kunne forstaa, at Politiet aabenlyst optraadte til di
rekte Vagttjeneste for tyske Krigsproduktionsinteresser mod Angreb paa disse, der
opstaar som Følge af Krigen.

Politiets Chancer for som hidtil ogsaa efter den 29. August at faa den store
Del af Befolkningen til at forholde sig roligt, beror ikke paa dets Magtmidler, for
disse er i Forhold til Befolkningsmængden meget begrænsede, men de beror der
imod paa dets Autoritet. Og man maa regne med, at hvis den nævnte Bevogtnings
tjeneste for tyske Krigsproduktionsinteresser med deraf flydende Konsekvenser
skulde blive gennemført, saa vilde denne Autoritet blive undergravet paa en saadan
Maade, at Politiets Chancer for at løse den - ogsaa i tysk Interesse - meget bety
delige Opgave, nemlig at faa den store Del af Befolkningen til at forholde sig ro
ligt, ganske vilde forsvinde.

Resultatet heraf vilde blive en almindelig Uro - idet Situationen propaganda
mæssigt vilde blive udnyttet af de Kredse, som netop ønsker Uro -, og disse Til
stande vilde udvikle sig saaledes, at Produktionsmulighederne, set i et langt større
Perspektiv, paa indgribende Maade vilde lide Skade. Naar man har kunnet naa til
de hidtil betydelige Produktionsresultater, saa skyldes dette - foruden de erhvervs
mæssige Faktorer - ogsaa den Omstændighed, at der til Trods fOT Besættelsens
Langvarighed og den deraf resulterende store Belastning alligevel har hersket indre
Ro i Landet, hvad der igen var betinget af, at Befolkningen har haft en usvækket
Tillid til den danske Statsforvaltning, den danske Ordensmagt og det danske økono
miske System. Det vilde sikkert ogsaa set fra et tysk Synspunkt have Betydning, at
denne Tillid ikke paa noget Punkt bliver rokket.

En Nedbrydning af Politiets Autoritet vilde ydermere være ensbetydende med,
at der vilde opstaa en almindelig Retsusikkerhed og sandsynligvis ogsaa en Æn
dring i det Faktum, at Danmark vel nok er det af de okkuperede Lande, hvor Med
lemmer af den tyske Værnemagt - uden at iagttage Forsigtighedsregler - har
kunnet færdes roligst blandt Befolkningen og stadig kan gøre det.

Paa Basis af de her anførte Betragtninger hævder man fra dansk Side den
Opfattelse, at det er i fælles Interesse, at en Udvidelse af Politiets Sabotagebevogt
ning ikke finder Sted paa det fra tysk Side omtalte Omraade. Man finder det imidler
tid naturligt, at Politiets Indsats kommer til Udtryk ved, at det gennemfører en effek
tiv Organisation til Bevogtning af de vigtigere offentlige Virksomheder og Anlæg til
Befolkningens og Besættelsestroppernes Forsyning med Vand, Gas og Elektricitet
og det i det Omfang, som det er muligt med det Personale og det Materiel, som Politiet
for Tiden disponerer arver eller - med Henblik paa denne Opgave efter nærmere
.Forhandlinger - vilde kunne komme til at made over.

København, den 4. Juni 1944.
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448.

Skrivelse af 17. Juni 1944 fra dr, Best til- den danske centraladministration.

DER REICHSBEVOLLMACHTIGTE IN DANEMARK

Kopenhagen, den 17. 6. 1944.

II/1191/44.

An die Diinische Zentralvenvaltung z. Hd. des Direktors des Aussen
ministeriums Herrn Nils Svenningsen, Kopønhagen.

In der mir am 5. Juni 1946 iibergebenem Aufzeichnung vom 4. Juni 1944
wird die Auffassung vertreten, dass die dånische Polizei nicht die gewerblichen
Betriebe, die in der von mir mit meinem Schreiben vom 17. Mai 1944 iibersandten
Liste aufgefiihrt sind, gegen Sprengstoffverbrechen und andere rechtswidrige Be
schådigungen schiitzen soll.

Solange die dånische Polizei nicht gewillt ist, ihre gesetzlicbe Pflicbt zur Ver
biitung von Sprengstoffverbrechen und anderen strafbaren Handlungen zu er
fiiIlen, kann - wie ich hereits in meinem Schreiben vom 12. Mai 1944 angedeutet.
habe - von deutscher Seite die Notwendigkeit und Berechtigung der personellen
und materialmåssigen Verstarkung nicht mehr anerkanut werden, die seit dem
Jahre 1940 schrittweise zugestanden wurde in der Erwartung, dass die dånische
Polizei in ErfiiIlung ihrer gesetzlichen Pflichten die Ordnung im Lande aufrecht er
ha1ten und dånische und deutsche Interessen gegen rechtswidrige Angriffe schiitzen
werde.

Hiernach wåre der personelle und materialmåssige Bestand der dånisehen.
Polizei auf den im April 1940 vorhanden gewesenen Umfang zuriickzufiihren unter
Beriicksichtigung iler Ergånzungen, die durch nach diesem Zeitpunkt erwachsene
neue Aufgaben, die auch [etzt noch von der dånisehen Polizei wirklich erfiillt werden,
erforderlich geworden sind.

Zur Klarung der Frage, welche neuen Aufgaben der dånisehen Polizei nach
dem April 1940 erwåchsen sind und von ihr auch heute noch wirklicb erfiillt
werden, ersuche ich um unverziigliche Aufnahme von Verhandlungen zwischen der
zuståndigøn dånisehen Fachbehorde und dem Hoheren SS- und Polizeifiihrer.

W. Best.

Tilføjet: 2 Afskrifter sendt Eivind Larsen. 19. Juni 44. Sv.
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448 a.

Oversættelse.

DEN RIGSBEFULDMÆGTIGEDE I DANMARK

København, den 17. 6. 19#.

II -1191 - 44.

Til døn Danske Oentraljorvaltning ved Direktøren i UdenrigsmiJnlisteriet,
Herr Nils Svenningsen, København.

I den mig den 5. Juni 1944 overrakte Notits af 4. Juni 1944 hævdes den An
skuelse, at det danske Politi ikke skal beskytte de industrielle Virksomheder, som er
opført paa den af mig med min Skrivelse af 17. Maj 1944 sendte Liste, mod Spræng
stofforbrydelser og andre retsstridige Beskadigelser.

Saalænge som det danske Politi ikke er villig til at opfylde sin lovmæssige
Pligt til at forebygge Sprængstofforbrydelser og andre strafbare Handlinger, kan
man - som jeg allerede i mfn Skrivelse af 12. Maj 1944 har antydet - fra tysk
Side ikke mere anerkende Nødvendigheden og Berettigelsen af den personelle og
materialmæssige Forøgelse, som siden Aaret 1940 Skridt for Skridt blev indrømmet
i Forventning om, at det danske Politi under Opfyldelse af sine lovmæssige Pligter
vilde opretholde Ordenen i Landet og værne danske og tyske Interesser mod rets
stridige Angreb.

Herefter burde det for det danske Politi til Raadighed staaende Personale og
Materiel reduceres til, hvad det omfattede i April 1940, under Hensyntagen til de
Suppleringer, som er blevet nødvendige som Følge af de nye Opgaver, der er op
staaet eft.er dette Tidspunkt og som ogsaa nu virkelig opfyldes af det danske Politi.

Til Opklaring af Spørgsmaalet om, hvilke nye Opgaver der er opstaaet for
det danske Politi efter den 9. April 1940 og som ogsaa nu virkelig opfyldes af dette,
anmoder jeg om, at der uopholdelig maa blive indledet Forhandlinger mellem den
kompetenLe danske faglige Myndighed og den Højere SS- og Politifører.

(s~gn.) W. Best,
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449.
(A. nr. 48, bilag 6.)

Skrivelse af 1. juli 1944 fra dr, Best til den danske centraladministration. (Krav om politiets.
indsættfltse i sabotagebekæmpelsen).

DER REICHSBEVOLLMACHTIGTE IN DANEMARK

Kopenhagen, den 1. Juli 1944. .

An die Diinische ZentralverwaUung z.Hd. des Direkiors des Aussen
ministeriums Herrn Nils Svenningsen, Kopenhagen.

Sehr geehrter Herr Direktor Svenningsen.
Nach der heute zwischen uns gefiihrten Besprechung hat der H6here SS

und Polizeifiihrer mir berichtet, in welchem Umfang in Gross-Kopenhagen Pliinder
ungen, Zerst6rungen von Geschiiften und Wohnungen, Brandstiftungen sowie An
griffe auf Personen stattgefunden haben, ohne dass die diinische Polizei das Gering
ste gegen die vor ihren Augen tåtigen Yerbrecher unternommen hat. Hingegen ist
mehrfach festgestellt worden, dass dånischø Polizeibeamte diese \rerbrecher vor
dem Erscheinen deutscher Streifen gewarnt und damit der Ergreifung entzogen
haben.

Dieser Bericht veranlasst mich, zu den aus der gegenwiirtigen Situation er
wachsenden Forderungen noch die Forderung hinzufiigen, dass unverziiglich die
Polizei angewiesen wird, mit nachdriick1ichstem Einsatz fiir Ordnung und Sicher
heit zu sorgen, jeder Zerst6rung, [eder Pliinderung und [edern Angriff auf Per
sonen mit Gewalt und mit der Waffe entgegenzutreten und die Yerbrecher fest
zunehmen. Diese Yerpflichtung, Yerbrechen unbedingt zu verhindern, umfasst
Objekte jeder Art, die nach den Erfahrungen der letzen Zeit von verbrecherischen
Anschliigen bedroht sind. Auch von Sabotage bedrohte Wirtschaftsbetriebe sind von
jetzt ab durch die dånische Polizei zu schiitzen, die fiir pflichtgemasse Durchfiihr
ung dieser Aufgabe verantwortlich gemacht wird.

Ich erwarte die Beståtigung. dass die dånische Polizei die von mir geforder
ten Befehle erhålt, bis heute 20.00 Uhr. Von der Annahme dieser Forderung und
von ihrer Durchfiihrung innerhalb der n åchsten 24 Stunden hångt es ab, ob und
wann von deutscher Seite die zur Bekiimpfung des Kopenhagener Aufruhrs ge
troffenen Massnahmen geiindert werden kormen.

Wegen der technischen Durchfiihrung der polizeilichen Massnahmen emp
fehle ich die sofortige Aufnahme von Besprechungen zwischen den zuståndigen
dånisehen Beborden und dem H6heren SS- und Polizeifiihrer.

Mit vorziiglicher Hochachtung!

sign. W. Best,
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449 a.

Oversættelse.
DEN RIGSBEFULDMÆGTIGEDE

I DANMARK

København, den 1. Juli 1944.

Til den danske Centraladministration ved Direktøren i Udenrigs
ministeriet, Hr. Nils Svenningsen, København.

Meget ærede Hr. Direktør Svenningsen.

Efter den Konference, vi idag har haft, har den Højere S.S.- og Politifører
indberettet til mig, i hvilket Omfang der i Storkøbenhavn har fundet Plyndringer,
Ødelæggelser af Forretninger og Lejligheder, Brandstiftelser, samt Angreb paa Per
soner Sted, uden at det danske Politi har foretaget sig det mindste overfor de For
brydere, der handlede lige for øjnene af det. Tværtimod er det hyppigt blevet kon
stateret, at danske P.olitimænd har advaret disse Forbrydere, før tyske Patrouiller
kom til Stede, og derved forhindret, at de blev paagrebet.

Denne Indberetning giver mig Anledning til at føje endnu et Krav til de af
den nuværende Situation fremkaldte Krav, nemlig at Politiet uopholdeligt faar In
struks om saa eftertrykkeligt som overhovedet muligt at sørge for Orden og Sikker
hed, med Magt og med Vaaben at optræde mod enhver Ødelæggelse, enhver Plyndring
og ethvert Angreb paa Personer og at anholde Forbryderne. Denne Pligt til ube
tinget at forhindre Forbrydelser omfatter Objekter af enhver Art, der efter den sidste
Tids Erfaringer trues af forbryderiske Attentater. Ogsaa Erhvervsvirksomheder, der
trues af Sabotage, skal fra nu af beskyttes af det danske Politi, der gøres ansvarligt
for den pligtmæssige Gennemførelse af denne Opgave.

Jeg afventer Bekræftelsen paa, at det danske Politi faar de af mig krævede
Ordrer, indtil KI. 20.00 i dag . Af Antagelsen af dette Krav og af dets Gennemførelse
indenfor de næste 24 Timer afhænger det, om og hvornaar de til Bekæmpelsen al
Oprøret i København trufne Foranstaltninger fra tysk Side vil kunne forandres.

Angaaende den tekniske Gennemførelse af de politimæssige Foranstaltninger
anbefaler jeg, at der straks indledes Konferencer mellem de kompetente danske
Myndigheder og den Højere SS- og Politifører.

Med udmærket Højagtelse!

(sign.) W. Best.

227



1810

450.
(A. nr. 48, bilag 7.)

Departementschef Eivind Larsens referat af dennes og rigspolitichefens samtale den 2. juli
1944 kl. 12.30 med Pancke, v. Helmburg og Bovensiepen. (Vedrørende krav om pol1ti(e\ts lnld

sætteise i sabotagebekæmpelsen),

Den 1. Juli om Eftermiddagen aftalte Rigspolitichefen efter Anmodning fra
mig et Møde med Pancke, for at man fra Politiets Side kunde drøfte Enkelthederne
vedrørende det Spørgsmaal i Dr. Bests Skrivelse af samme Dato, der vedrørte nær
mere Instruktioner til Politiet om kraftigere Indgriben mod Plyndring og lignende
Forbrydelser. Kl. 24 blev det meddelt mig, at Pancke havde ladet meddele, at han
ønskede at tale med mig Kl. 10 den 2. Juli. Jeg bad om, at der maatte blive givet
Rigspolitichefen Meddelelse om, at han maatte gaa til Pancke og meddele, at jeg
paa Grund af andre Møder var forhindret i at komme tilstede.

Den 2. om Formiddagen meddelte Rigspolitichefen mig, at han havde været
hos Pancke, men at denne havde afvist Forhandling med ham, idet han mente kun
at kunne drøfte de foreliggende Spørgsmaal med mig. Da der netop var Departe
mentschefmøde, ringede jeg til Pancke og sagde, at jeg vilde komme Kl. 12.30. Paa
dette Tidspunkt indfandt Rigspolitichefen og jeg os hos Pancke, hvor endvidere
von Heimburg og Bovensiepen var tilstede.

Vi begyndte fra vor Side at gaa ind paa de Spørgsmaal, der omtaltes i Skri
velsens første Stykke, men Pancke gik straks over til Spørgsmaal om Politiets Med
virken til Bekæmpelse af Sabotage, idet han sagde, at man nu fra tysk Side maatte
kræve et aktivt Samarbejde, og at dette maatte vise sig ved, at der af Politiet blev
stillet fast Sabotagebevogtning ved en Række Virksomheder. Jeg svarede hertil
først, at jeg havde forstaaet paa Direktør Svenningsen efter dennes Samtale med
Dr. Best, at de almindelige Spørgsmaal af vigtig, principiel Karakter skulde drøf
tes ogsaa under Deltagelse af Dr. Best og Direktør Svenningsen, og at jeg derfor
ikke var forberedt paa under de foreliggende Omstændigheder at komme ind paa
disse Forhold. Pancke lod til at være uvidende om denne Del af Samtalen mellem
Svenningsen og Best. Jeg føjede derefter til, at jeg ligeledes af Direktør Svenning
sen udtrykkelig havde faaet oplyst, at Samtalen i Gaar Aftes imellem ham og Best
netop var gaaet ud paa, at der ikke opstod Spørgsmaal om tyske Krav -om faste
Vagter, men derimod om en udvidet Patrouilletjeneste, hvis tekniske Ordning skulde
gøres til Genstand for Drøftelse direkte imellem Politiet og det tyske Politi. Denne
Forudsætning stod Pancke ganske fremmed overfor, og h~n pointerede, at det var
det af ham rejste Spørgsmaal, der skulde drøftes, og at jeg maatte kunne gaa ind
i Forhandlingerne, da jeg var den ansvarlige Leder af Politiet i denne Relation. Jeg
svarede hertil, at jeg saa kun kunde sige, at Politiet ikke kunde gaa ind paa en
saadan Tjeneste. Pancke udtalte, at han forstod, at jeg selvfølgelig maatte have
»nogen i Ryggene, og at han derfor vilde foreslaa, at Sagen blev taget op igen i
Løbet af Eftermiddagen, og vi aftalte, at jeg Kl. 17 skulde sætte mig i Forbindelse
med ham.

Da Pancke derefter lod til at betragte Samtalen som afsluttet, mente jeg det
dog rettest, forinden jeg sluttede Forhandlingerne, at gaa ind i Sagens Realitet,
og jeg henviste til, at jeg maatte betragte Politiets Opfattelse af Spørgsmaalet om
faste Vagter som fuldstændig afgjort ved den Aufzeichnung, der var overleveret
Dr. Best, idet jeg yderligere sagde, hvad jeg for Resten allerede tidligere har sagt
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il Pancke, at den Begrundelse, der er givet, er Udtryk for min fulde Overbevisning
'g Vurdering af de Momenter, der er afgørende for Politiets Stilling. Jeg gik
ængere tilbage, idet jeg sagde, at d'Herrer maatte forstaa, at jeg nu havde gennem
evet de mere end 4 Aar, Besættelsen har varet, og altid i det Omfang, det har
igget i min Haand, har fulgt en ganske fast Linie, der blev betinget af, hvad det
lanske Politi med Besættelsestropper i Landet kunde indlade sig paa at foretage,
Ig hvad jeg betragtede som gennemførligt. Jeg havde altid i den forløbne Tid over
01' de vedkommende tyske Myndigheder, naar der var stillet Forslag eller Krav
il Politiet, ganske aabent sagt til, naar jeg mente, at man fra tysk Side ønskede
l'1edvirken til Forhold, som jeg ikke fandt gennemførlige, og altid belagt det med
nine Grunde. Paa samme Maade vilde jeg hel' ganske aabent sige, hvorfor jeg
nente, at de tyske Krav ikke kunde føres videre.

J eg har altid hævdet, at man her i Landet maatte skelne mellem paa den
me Side de organiserede Grupper, der gik ind i systematisk Kamp mod tyske
.nteresser, og paa den anden Side den store, brede Befolkning, som i hvert Tilfælde
det store og hele har holdt sig passivt. Afgrænsningen var vel ikke saa stærk, idet

ri jo nu havde Erfaring for, at der blot skulde ulyksalige 3 Timer til at kalde hele
Ien københavnske Befolkning frem. Paa samme Maade vilde Virksomhed fra Poli
iets Sid-e, der gik ud over, hvad der efter nøje Overvejelse maatte siges at stemme
ned danske Interesser, medføre et Skred, som Politiet ikke vilde bidrage til.

Pancke sagde, at han dog mente, en Ordre fra mig vilde blive efterfulgt a'!
Politiet, id-et dette maatte have fuld Forstaaelse af, at jeg »ikke var købt af
I'yskerne« (han undskyldte iøvrigt Anvendelsen af dette Udtryk), og at dette maatte
:rembyde den fornødne nationale Garanti. Jeg svarede, at jeg ogsaa mente, at en
Drdre fra mig vilde blive fulgt, men Grunden dertil maatte søges i, at jeg netop
altid havde bestræbt mig paa at holde det inden for det Omraade, hvor Politiets
Indsats var forstaaelig for Befolkningen og dermed ogsaa for Politiet selv. Dette
Forhold vilde fuldstændig forrykkes, hvis jeg gik ind for en aktiv Medvirken fra
Politiets Side i den Retning, som nu krævedes.

Det blev fremhævet, at dette at beskytte danske Virksomheder da maatte
være en national Interesse, og man gav Udtryk fol' ikke at kunne forstaa det mod
satte Standpunkt. Jeg svarede, at d'Herrer maatte forstaa, -at Sagen havde sin
Komplikation i deres Nærværelse i Landet, idet det danske Politi netop derigennem
blev bundet i sin Virksomhed, hvilket fik Pancke til at ytre, at Fabrikkerne saa
mænd ogsaa vilde springe i Luften, selvom de tyske Besættelsestropper ikke var
her. Jeg sagde, at dette var en Misforstaaelse, og henviste til, at Sabotagen i Sve
rige, hvis Leveringer til Tyskland mangefold overstiger, hvad der ydes fra Danmark,
praktisk taget var ukendt. Dette skyldtes, mente Pancke, at det svenske Politi havde
sat en effektiv Sabotagebevogtning i Gang. Jeg sagde, at jeg var .bekendt med dette,
men det var netop Forsk-ellen mellem Forholdene i Sverige og Forholdene i Dan
mark, at der var det svenske Politis Indsats alene et Udtryk for den svenske Stats
selvstændige Beføjelser.

Pancke gik videre og sagde, at han, hvis det kunde lette Situationen, var
villig til ikke at drøfte Indsættelse af Vagt paa et principielt Grundlag, hvis han
havde min personlige Forsikring om, at jeg, naar man fra tysk Side i det enkelte
Tilfælde fremsatte Ønsker om en saadan Ordning, vilde lade den gennemføre. Hertil
svarede jeg, at det ikke efter min Opfattelse kunde forandre Situationen, men blot
henskyde det Problem, del' nu forelaa til Afgørelse, til et senere Tidspunkt.

Von Heimburg spurgte om, hvordan man vilde stille sig, hvis man ikke talte
om Sabotagevagt ved det danske Politi, men derimod opstillede den Tanke, at Poli
tiet paa visse Virksomheder overtog Sabotagevagtens Ledelse paa den Maade, at en
eller flere Politifolk blev sat som Ledere af Vagtkorpset. Jeg vendte mig til Hr.
Bovensiepen og sagde, at jeg gerne vilde stille ham et Par Spørgsmaal, som han
dog muligvis ikke vilde besvare. Jeg spurgte, om ikke Sabotagebevogtningen paa
Rekyl-Riffelsyndikatet i tyske øjne havde været betragtet som forbilledlig, hvilket
han bekræftede. J eg spurgte, om den stedfundne Sabotage var sket udefra eller
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under Medvirken af Kræfter indefra, hvilket han besvarede med, at det ikke va
kommet til Kamp. Jeg sagde, at det vidste jeg godt, men var interesseret i, or
dette skyldtes, at Vagterne var overrumplet eller et Sammenspil mellem Sabotørern
og Vagterne. Han sagde, at det sidste var Tilfældet. Jeg spurgte derfor, hvorlede
man, hvis dette kunde finde Sted i et saadant Korps, tænkte sig, at Politiet ve'
at indsætte Ledere Steder, hvor Kvaliteten af Vagterne maaske var ringere, kund
paatage sig Ansvaret for Bevogtningens Udførelse. Hertil blev kun svaret, at An
svaret selvfølgelig maatte afgøres efter de foreliggende Omstændigheder. Det va
selvfølgeligt, at en Sabotagevagt, hvis den pludselig blev stillet overfor et stort Anta
bevæbnede Sabotører, ikke kunde klare sig, og som et Eksempel paa, at man i Praksi
indtog den Stilling, viste Tilfældet i Ryesgade, hvor man var af den Opfattelse, a
den af Politiet indsatte Sabotagebevogtning havde gjort, hvad der med Rimelighel
kunde forventes af den for at forhindre Sabotagen.

Da Samtalen paany var ved at slutte, sagde jeg til Pancke, at jeg gerne vild
prøve at trænge bag det foreliggende Spørgsmaal ved direkte at spørge, om d
Grunde, der fik Tyskerne til at kræve det danske Politis Medvirken, skyldtes, a
man principielt ønskede et Samarbejde med det danske Politi paa dette Omraade
eller det udsprang af rent praktiske Forhold. Pancke svarede hertil, at man natur
ligvis principielt gerne vilde have et Samarbejde med det danske Politi, men a
praktiske Forhold ogsaa spillede ind.

Jeg sagde iøvrigt, at vi vilde gøre von Heimburgs Forslag til Genstand fo
nøjere Overvejelse, idet vi selvfølgelig ogsaa paany vilde se paa Hovedspørgsmaalet
og det aftaltes, at jeg skulde sætte mig i Forbindelse med Pancke KI. 17.

sign. Blvlnd Larsen.
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451.
(A. nr. 48, bilag 8.)

lepartementschef Eivind Larsens referat af dennes og rigspolitichefens samtale den 2. juli
944 kl. 17 med Pancke, v. Helmburg og Bovenslepen. (Vedrørende krav om politiets ind

sættelse I sabotagebekæmpelsen).

Den 2. Juli 1944 Kl. 17 indfandt Rigspolitichefen og jeg os paany hos
Pancke, der havde von Heimburg ved sin Side. Lidt senere kom Bovensiepen til.

Vi meddelte, at vi nu nærmere havde overvejet de Ønsker, der var kommet
il Udtryk under Forhandlingen tidligere paa Eftermiddagen, og vi var kommet
il det Resultat, at det danske Politi ikke kunde gaa med paa at sætte Politibevogt
aing ved de paagældende Virksomheder og ej heller indsætte Politifolk som Vagt
edere. Dette Spørgsmaal maatte have fundet sin endelige Afgørelse ved de tidligere
Iforhandlinger derom.

Derimod var man villig til yderligere at udbygge Politiets Tilsyn med Sabo
.agevagtor dningan i Overensstemmelse med Loven om Sabotagebevogtning, idet det
var muligt, at Politiets Indsats her maaske i Tidens Løb var faldet lidt af paa det,
iet vil altsaa sige, at man vilde foretage en fornyet kritisk Gennemgang af de af
Virksomhederne stillede Vagter og gennemgaa hele Vagtordningen specielt med det
for øje at sikre de mekaniske Foranstaltninger og deres Betjening for at naa frem
til saa god en Alarmeringsmulighed som muligt. Man var endvidere parat til at
indsætte en meget forstærket Patrouilletjeneste til Sikring haade af de Virksom
heder, der her var Tale om, og til Sikring af andre Steder, der kunde blive Genstand
for Ødelæggelse.

Man gav fra tysk Side Ildtryk for, at dette var meget utilfredsstillende, og
Pancke henstillede meget indtrængende, at det maatte naa til en positiv Stilling.
I denne Forbindelse blev Spørgsmaalet om de løbende Forhandlinger om Politiets
Reduktion kastet ind, og man sagde fra tysk Side, at hele dette Spørgsmaal vilde
bortfalde, saafremt Politiet kunde vise sig imødekommende overfor Forslaget om
at sætte Politimænd som Ledere af Bevogtningerne. Under Forhandlingerne udtalte
Bovensiepen, at Sabotagen og Uroen maatte stoppe; man skulde ellers fra tysk
Side nok vise sig i Stand til at gribe effektivt ind. Det berørte ingen tysk Interesse,
om man næste Gang satte Spærretiden fra Kl. 15 eller hele Dagen, og man skulde
nok vise sig i Stand til at tumle den københavnske Befolkning.

Pancke fremhævede paany meget indtrængende Betydningen af, at man fra
dansk Side kunde se sig i Stand til at indgaa paa at overtage Ledelsen af Bevogt
ningerne.

Til de øvrige Argumenter herimod anførte jeg, at Politiet ikke hverken prin
cipielt eller praktisk kunde binde Politistyrker til den foreslaaede Opgave, saalænge
der stadig skete en Række Ødelæggelser af Steder, der kun havde dansk Interesse,
og som blev udsat for disse Angreb som en Kontrasabotage. Dette gav Pancke
Anledning til at sige, at han i det hele taget ønskede, at alle Ødelæggelser, hvad
enten man kunde henføre dem under den ene eller den anden Gruppe, maatte
ophøre. Jeg gjorde Rede for min egen Opfattelse af Forholdet og for de Linier, der
bestemte min Stilling. Jeg havde altid, sagde jeg, fulgt de Linier, der tidligere var
nedlagt af Regeringen, og som nu matte videreføres. Herunder havde jeg muligvis
maattet være med til at foretage Ting, som store Dele af Befolkningen stod fremmed
overfor, men jeg havde naturligvis ment det min Pligt at se bort herfra, og omvendt
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havde jeg med det samme Formaal for øje, nemlig at forhindre, at Situationei
skulde tilspidse sig paa en for Befolkningen faretruende Maade, muligvis ogsa.
foretaget Ting, som i Hr. Bovensiepens øjne kunde blive betragtet som mistænkeligs

Under Hensyn til det, der fremkom fra tysk Side - ikke mindst 'I'ilsagne
om at lade Kravet om Politiets Reduktion falde -, sluttede jeg Forhandlingern
med at sige, at de Ting, der fra tysk Side var fremført, naturligvis havde maatte
gøre Indtryk paa os, og at vi skulde underkaste hele Spørgsmaalet fornyed
Overvejelser.

For at faa et Overblik over Omfanget af de Virksomheder, man fra tys]
Side havde for øje ved Kravet om Indsættelse af danske Bevogtningsledere, bal
jeg om næste Morgen at faa en Liste over de paagældende Virksomheder, idet de
under alle Forhold i hvert Tilfælde - hvad jeg iøvrigt allerede havde anført unde
de tidligere Forhandlinger - maatte være en Forudsætning, at de 100 pet.'s tysk.
Virksomheder, paa hvilke der allerede var indrettet et professionelt Sabotagebevogt
ningskorps, blev ladet ude af Betragtning.

Mandag Morgen fandt der en Sammenkomst Sted paa PoIitigaarden af d,
forskellige Politiledere og Politirepræsentanter, der tidligere har drøftet disse For
hold, men paa Grund af Begivenhedernes Udvikling i København samme Formiddaj
maatte Forhandlingerne afbrydes, hvorefter jeg meddelte Pancke, at man maatf
udskyde Sagens videre Drøftelse. Denne Udskydelse blev derefter af en noget længen
Varighed, idet jeg paa Grund af Sygdom maatte tage hjem Mandag Formiddag.

sign. Eivind Larsen.
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452.
(A. nr. 48, bilag 9.)

Departementschef Eivind Larsens referat af møde den 7. juli 1944 med Pancke, v. Helmburg og
Boveuslepen. (Afslag på krav om at sætte polItiledere Ind som bevogtningsledere på de enkelte

virksomheder).

Den 7. Juli 1944 KI. 16.15 havde jeg efter Aftale en Forhandling med
Pancke, der hos sig havde von Heimburg og Bovensiepen. I

Jeg indledede med at beklage, at Forhandlingerne havde trukket noget ud,
fordi jeg havde været syg et Par Dage, og det var saa meget beklageligere, som
jeg ikke var i Stand til at afgive andet Svar end under vore sidste Drøftelser,
nemlig dette at Politiet ikke kunde gaa med til at sætte Politiledere ind som Bevogt
ningsledere paa de enkelte Virksomheder.

Jeg bad Pancke forstaa , at Situationen i Øjeblikket var meget vanskelig
for Gennemførelsen af Forholdet som ønsket fra tysk Side. For det første var der,
som jeg allerede tidligere havde nævnt, fra Politiets Side og Administrationens Side
for ikke ret længe siden taget principiel Stilling til Spørgsmaalet om Politi paa
Virksomhederne, og for det andet var den Forhandling, vi nu var inde i, paa
begyndt fra dansk Side under de Omstændigheder, at det udtrykkeligt fra tysk
Side var tilkendegivet, at Dr. Bests Skrivelse om forøget Indsats af Politiet skulde
forstaas saaledes, at der ikke opstod Spørgsmaal om direkte Indsættelse af Politi
paa Bevogtningsstederne. J eg henviste herom til mine Bemærkninger ved vor første
Forhandling den 2. Juli, idet jeg sagde, at jeg forstod paa Pancke, at han ikke den
Gang var bekendt med den mundtlige Indskrænkning af Skrivelsen, som havde
fundet Sted overfor Direktør Svenningsen. Pancke svarede hertil, at det havde han
godt været, men han havde sagt til Dr. Best, at Indsættelsen alene af PatrouiIler
ikke indeholdt den fornødne Sikkerhed.

Som det andet Moment, der gjorde det vanskeligt, anførte jeg, at der natur
ligvis stadig var efterladt et dybt Indtryk af de voldsomme og ulykkelige Begiven
heder, der havde fundet Sted i den foregaaende Uge.

Pancke gav Udtryk for sin Forbavselse over, at dette var mit endelige Stand
punkt, og gentog en Række af sine tidligere Betragtninger, hvilket førte til en
Diskussion i det store og hele paa samme Linier som den, der havde fundet Sted
ved de tidligere Møder.

Jeg foreslog, at man straks skulde gaa i Gang med det, man fra dansk
Side var parat til at sætte ind: Forstærket Virksomhed inden for Sabotagebevogt
ningslovens Rammer og Indsættelse af Patrouiller, idet jeg bragte i Forslag, at
det sidste Spørgsmaal gjordes til Genstand for Forhandling direkte mellem Politiet
i Storkøbenhavn og von Heimburg. Da man paany fra tysk Side vilde fastholde sit
Krav og kom med Bemærkninger om, at man ellers maatte overveje, hvilke Skridt
man vil tage , udtalte jeg, at jeg syntes, man skulde udskyde det Spørgsmaal, idet
jeg paany bad om Forstaaelse for de Vanskeligheder, der i Øjeblikket forelaa for
Politiet. Man burde, mente jeg, se Tiden an 1 eller 2 Uger. Naar man først var
kommet i Gang med Patrouillerne, og Forholdene iøvrigt afspændte sig, var der
dog i hvert Tilfælde en teoretisk Mulighed for, at man fra dansk Side kunde gaa
et Skridt videre, men jeg understregede udtrykkeligt, at denne Udtalelse alene stod
for min egen Regning og paa ingen Maade maatte opfattes som nogen Tilkende-
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giveIse af, at en positiv Stilling fra dansk Side vilde være særlig sandsynligt
senere.

Dette gav Bovensiepen Anledning til at bemærke, at som Sagen nu laa,
maatte Spørgsmaalet om, hvorvidt det danske Politi vilde sætte Patrouiller ind
eller ej, ganske ligge i vore Hænder, idet man nu paa tysk Side kun havde tilbage
at overveje, hvilke Skridt man maatte tage, efter at jeg nu definitivt havde indtaget
en afvisende Holdning. Hertil sluttede Pancke sig, idet han sagde, at man nu vilde
gøre disse Spørgsmaal til Genstand for Overvejelse. Jeg svarede hertil, at det maatte
vi jo saa afvente. Da vi tog Afsked med hinanden, sagde Pancke, han syntes allige
vel, vi stadig skulde overveje Sagen, og jeg vilde jo altid kunne komme i Forhindel e
med ham.

Eivind Larsen.
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453.

JUSTITSMINISTERIET
Departementschef Eivind Larsen.

KØbenhavn, den 13. November 1946.

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

I Anledning af Kommissionens i Skrivelse af 16. Oktober 1946 stillede,
af Departementschef Svendsen til mig videregivne Spørgsmaal om, paa hvilken
Foranledning og efter hvilke Forhandlinger Justitsministeriet efter 29. August
1943 udsendte Anordning om Forbud mod Anvendelse af Rammeantenner,
skal jeg hoslagt fremsende en i Justitsministeriet udarbejdet Redegørelse.

Eivind Larsen.
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Redegørelse om Forbud mod Anvendelse af Rammeantenner.

Forbudet mod Fabrikation og Forhandling af Rammeantenner til Radiofoni
modtagning indeholdtes i en den 17. November 1943 i Medfør af § 2 i midlertidig
Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 af Justitsministeriet udfærdiget Bekendtgørelse - ikke
i nogen Lovanordning.

Et Eksemplar af Bekendtgørelsen vedlægges som Bilag A. .
I Medfør af samme Bestemmelse var tidligere blandt andet udfærdiget Be

kendtgørelse Nr. 359 af 15. August 1942 angaaende Fabrikation, Besiddelse,
Erhvervelse og Benyttelse m. v. af Radiosendere.

Man mærkede under Besættelsen stadig stigende Irritation fra tysk Side over
den fjendtlige Propaganda, der som Følge af den fri Adgang til Radiofonimod
tagning gjorde sig gældende her i Landet. I Tyskland var der jo Forbud mod at
aflytte udenlandske Sendere og strenge Straffe - Dødsstraf eller Tugthusstraf for
Overtrædelse af Forbudet. I de besatte Lande indførtes tilsvarende Forbud. I Norge
udstedte den højere SS- und Polizeifiihrer Rediess den 1. August 1941 en Forord
ning, der paabød Aflevering af Radiomodtagere i store Dele af Landet. I Danmark
var det lykkedes at undgaa tilsvarende Foranstaltninger, bl. a. ved Gennemførelse af
mindre betydningsfulde Skridt som Følge af tyske Henvendelser, der lod befrygte
videregaaende Krav; saaledes udsendtes i Anledning af en tysk Henvendelse den
23. December 1942 den som Bilag B vedlagte Cirkulæreskrivelse, efter -at Udkast
til den havde været forelagt og godkendt i Ministermøder.

Fra det tyske Riges Befuldmægtigede i Danmark modtog Justitsministeriet
den 6. November 1943 efter forudgaaende telefonisk Henvendelse til Ministeriet
en Skrivelse, af hvilken Afskrift vedlægges som Bilag C, og hvori der stilledes Krav
om Udstedelse af Forbud mod Fremstilling (s Herstellung«) af og Handel med
Rammeantenner.

Sagen drøftedes med Udenrigsministeriet af Departementschef Eivind Larsen.
Man ansaa det for nødvendigt at imødekomme det tyske Ønske, idet en Nægtelse
af at gennemføre dette relativt lidt indgribende Forbud, naar hensaas til Forholdene
i Tyskland og i andre besatte Lande, kunde befrygtes at føre til videregaaende
Forholdsregler fra tysk Side saasom Forbud mod Aflytning af udenlandske Radio
fonistationer eventuelt Konfiskation af Radiomodtagere.

Bekendtgørelsen, om hvis tekniske Enkeltheder der forhandledes med Mini
steriet for offentlige Arbejder og Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, for
muleredes iøvrigt paa en saadan Maade, at kun den erhvervsmæssige Fabrikation
og Forhandling, ikke privates Fremstilling af Rammeantenner omfattedes deraf.
Det tyske Krav gik ud paa Forbud mod »Herstellung- af Rammeantenner.

Samtidig med Udsendelsen gjorde man Ministeriet for Handel, Industri og
Søfart bekendt med, at Forbudet alene g-jaldt Rammeantenner til Radiofonimod
tagning, saaledes at Fabrikation og Forhandling af Rammeantenner til Anvendelse
ved Radiotjenesten i Skibe ikke var forbudt, og henstillede, at der af Handels
ministeriet blev givet de interesserede Rederiforeninger, Rederier og Radiofahrikan
ter Meddelelse herom, hvilket skete.

Der har ikke været rejst nogen Straffesag for Overtrædelse af Bekendt
gørelsen.
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Bilag A.

Bekendtgørelse om Forbud mod Fabrikation og Forhandling af Rammeantenner til
Radiofonlmodtågning.

I Medfør af § 2 i midlertidig Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 om skærpet Straf
for Overtrædelse af Borgerlig Straffelov og om Ændring af Politilovgivningen
fastsættes herved følgende:

Fabrikation og Forhandling af Rammeantenner til Radiofonimodtagning er
forbudt.

Overtrædelse af Forbudet straffes med Bøde, Hæfte eller Fængsel ind
til 2 Aar.

Denne Bekendtgørelse træder straks i Kraft.
Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Justitsministeriet, den 17. November 1943.

P.M.V.

Eivind Larsen.
Hertelt.



1822

Bilag B.

JUSTITSMINISTERIET

KØbenhavn, den 23. December 1942.

Oirkulæreskrivelse til Politidirektøren i København og samtlige
Politimestre.

I en Række Tilfælde er det sket, at Radioudsendelser fra Lande, der er
i Krig med Tyskland, angaaende Krigen og Forholdene i de krigsførende og
neutrale Lande, derunder særlig de paa Dansk, Norsk og Svensk udsendte Pro
pagandameddelelser, er gengivet i offentligt tilgængelige Lokaler i Hoteller,
Restaurationer o. lign. Steder. Da det under de nuværende Forhold maa betrag
tes som aldeles nødvendigt, at noget saadant ikke finder Sted, skal man anmode
om, at der maa blive givet Indehavere af Hoteller og Restauranter m. v. i
Politikredsen Paalæg om at undlade Udsendelse af saadanne Meddelelser og
Tilkendegivelse om, at den af Politiet i Medfør af § 24, Stk. 1, i Lov Nr. 129
af 15. Marts 1939 om Beværtning og Gæstgiveri m. m. meddelte Tilladelse til
Underholdning ved Radioanlæg omgaaende vil blive inddraget, saafremt Paa
læget overtrædes.

Man skal derhos anmode om, at det maa blive overvaaget af Politiet,
at Paalægget overholdes, og at den nævnte Tilladelse i Medfør af Beværterlovens
§ 24 omgaaende maa blive inddraget, saafremt der sker Overtrædelse.

E. Thune Jacobsen.
Herfelt.
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Bilag C.

DER BEVOLLMACHTIGTE DES REICHES
IN DANEMARK

Leiter der Hauptabteilung II.

Kopenhagen, den 6. November 1943.

An .das Dånische Justizministerium,
z. Hd. Herrn Kontorchef Herfeli, Kopenhagen.

Beirifft: Rahmenantennen fiir Rundfunkgeråte.

Unter Bezugnahme auf das soeben gefiihrte fernmiindliche Gespråch
darf ich folgendes wiederholen:

. Es hat sich schon seit langerem gezeigt, dass der Bau und der Vertrieb
von Rahmenantennen fiir Rundfunikgeråte besonders geeignet ist, die Verbrei
tung der feindlichen Rundfunkpropaganda in Dånemark zu fordern. Es ist
daher, wie bekannt, schon vor einiger Zeit die Veroffentlichung von Anweis
ungen iiber den Bau und die Anwendung von Rahmenantennen in Zeitungen
und Zeitschriften unterbunden worden. Diese Massnahme fiir sich allein hat
sich nicht als zureichend erwiesen; es ist deshalb erforderlich, dass dariiber
hinaus die Herstellung und der Vertrieb von Rahmenantennen unmittelbar
verboten werden.

Ich wåre dankbar, wenn beschleunigt veranlasst werden kdnnte, dass
ein solches Verbot mit entsprechender Strafandrohung erlassen wird.

sign. Stalmann.
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ad Bllag .C.

Oversættelse.

DEN BEFULDMÆGTIGEDE
FOR RIGET I DANMARK

Leder af Hovedafdeling II.

København, den 6. November 1943.

Til Det Danske Justitsministerium,
ved Hr. Kontorchef Herjeli, København.

Ang.: Rammeantenner til Radioapparater.

Idet jeg henholder mig til .den lige førte Telefonsamtale, maa jeg have
Lov til at gentage følgende:

Det har allerede i længere Tid vist sig, at Bygningen og Salget af
Rammeantenner til Radioapparater er særlig egnet til at fremme Udspre
delse af den fjendtlige Radiopropaganda i Danmark. Derfor er som bekendt
allerede for nogen Tid siden Offentliggørelse af Anvisninger paa Bygning og
Anvendelse af Rammeantenner i Aviser og Tidsskrifter blevet forbudt. Denne
Forholdsregel for sig alene har vist sig ikke at være tilstrækkelig; det er derfor
nødvendigt, at desuden Fremstilling og Salg af Rammeantenner direkte bliver
forbudt.

Jeg vilde være taknemmelig for , om man hurtigt kunde foranledige, at
et saadant Forbud med tilsvarende Truselom Straf bliver udstedt.

(slgn.) Stalmann.
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45.

Lovanordning nr. 488 af 20. november 1943 om visse ægtevielser.
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454.

Justitsministeriets svarskrivelse af 13. september 1949.

JUSTITSMINISTERIET

,rtØbenhavn, den 13. september 1949.

+ 12 bilag.

Den af folketinget under 8. januar 1948 nedsatte kommissim i henhold Ul
grundlovens § 45.

Under henvisning til kommissionens skrivelse af 19. august 1949 skal man
ioslagt i bekræftede afskrifter fremsende de vigtigste dokumenter vedrørende udste
lelsen af lovanordning nr. 488 af 20. november 1943 om visse ægtevielser, idet man
.kal bemærke følgende:

I tiden efter den tyske militærbesættelse af Danmark blev der i en række til
ælde over for justitsministeriet rejst spørgsmål om gyldigheden af ægteskaber, ind
rået mellem personer tilhørende den tyske værnemagt og danske kvinder for tyske
nilitærø retsembedsmænd her i landet. I alle tilfælde måtte justitsministeriet udtale,
rt de pågældende ægteskaber, der ikke var indgået for nogen efter dansk ret-kompe
ent myndighed, ikke var gyldige her i landet. I tilknytning til en af disse sager hen
rtiller den herværende tyske rigsbefuldmægtigede i skrivelse til udenrigsministeriet
tf 15. marts 1943 (bilag 1), at man fra dansk side søgte tilvejebragt hjemmel for, at
ler kunne tillægges sådanne ægteskaber gyldighed i Danmark.

Under hensyn hertil og til, at også justitsministeriet måtte finde det ønske
igt, at de forviklede og uklare retsforhold, der var skabt ved, at disse ægteskaber
nåtte anses for gyldige i Tyskland, således at de i ægteskabet fødte børn var ægte
ifter tysk ret, medens ægteskabet her i landet var en .ruullitet og børnene derfor efter
lansk ret måtte betragtes som fødte udenfor ægteskab, blev bragt til o-phør, optog [u
ititsministeriet sagen til nærmere 'Overvejelse. Ved skrivelse af 17. april 1943 til kir
ceministeriet (bilag 2) udbad man sig en udtalelse o-m, hvorvidt kirkeministeriet
nåtte have noget at erindre imod fremsættelse af et lovforslag om de pågældende
rielsers ægteskabsstiftende virkning, eller om kirkeministeriet måtte kunne anvise
inden udvej, f. eks. bekræftelse ved kirkelig akt af sådanne allerede foretagne vielser.
)a kirkeministeriet ved skrivelse af 28. april 1943 (bilag 3) udtalte, at den sidst
iævnte udvej ikke stod åben, måtte justitsministeriet tage under overvejelse at søge
ilvejebragt lovhjemmel for legalisering af de-pågældende ægteskaber. Som forbillede
'or en sådan lovgivning tog man navnlig lo-vene nr. 273 af 6. maj 1921 og nr. 55 af 14.
narts 1931, ved hvilke der tillagdes ægtevielser, foretaget af gejstlige i Sønderjylland
tiden fra genforeningen til den 31. december 1922, borgerlig gyldighed.

Om enkeltheder vedrørende forhandlingerne om lovforslagets udformning skal
nan henvise til bilagene 4.-10.

Ved regeringens fratræden den 29. august 1943 forelå der et fuldt udarbejdet
idkast til forslag til lov om disse ægtevielser. Da sagen efter den 29. august 1943 ikke
runne fremmes på normal måde ved en af rigsdagen vedtaget lov, anså justitsmini-
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steriet det for rigtigst at udstede en lovanordning på grundlag af det foreliggendr
udkast, idet man måtte anse sig bundet ved de gennem lang tid førte forhandlinger
med de tyske myndigheder om forslaget. Denne opfattelse blev bestyrket ved, at del
underhånden fra udenrigsministeriet tilgik justitsministeriet oplysning 'Om, at gene
ral Hanneken under en forhandlig i september 1943 om administrationsstyret netop
havde nævnt denne sag, som generalen mente var trukket alt fOT meget i langdrag, Os
som han nu ventede gennemført meget hurtigt. Også gennem officielle kanaler ble,
det fra tysk side tilkendegivet, at man ønskede loven gennemført snarest, jfr. uden
rigsministeriets skrivelse af 15. november 1943 (bilag 11).

Det tilføjes, at der ifølge en fra tysk side efter kapitulationen udarbejdet liste
er indgået ialt 109 ægteskaber, der omfattes af lovanordningen.

Busch-Jensen.

Heide-Jerqensen.
fg.

--._-- ...._.----
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BUag 1.

UDENRI GSMINISTERIET

KØbenhavn, den 20. Marts 1943.

Under Henvisning til stedfundne Furhandlinger og tidligere Brevveksling ved
rørende Spørgsmalet om tyske Soldaters Indgaaelse af Ægteskab med danske Kvin
der for tyske militære Myndigheder her i Landet, senest Justitsministeriets Skrivelse
af 16. Januar d. A., Journal Nr. R. 161893~ meddeler Udenrigsministeriet, at man fra
den herværende tyske Befuldmægtigede har modtaget en saalydende Skrivelse af
15. d. M.:

»Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 23. Januar 1943, die Eheschlies
sungen deutscher WehrmachtsangehOriger mit Dånisehen Staatsbtirgerinnen betref
fend, gestatte ich mir Ihnen hierdurch mitzuteilen, dass nach § 22 der dritten Ver
ordnung zur Ausfiihrung des Personenstandsgesetzes (Personenstandsverordnung
der Wehrmacht) vom 4. 11. 1939 (RGBL. 1939 Teil I S. 2163 ff.) Wehrmachtsange
horige in Dånemark mit dånisehen Staatsbiirgerinnen vor dem richterlichen Militår
[ustizbeamten, der als Standesbeamter im Sinne der Vorschriften des Ehegesetzes, des
Personenstandsgesetzes und der zu diesen Gesetzen ergangenen Ausfiihrungsbestim
mungen gilt, die Ehe eingehen konnen.

Es diirfte duchaus im beiderseitigen Interesse liegen. zumal im Laufe der Zeit
die Zahl soleher Ehen zunehmen wird, dass die Stellung der mit deutschen Wehr
machtsangehorigen verheirateten dånisehen Frauen und insbesondere der aus diesen
Ehen hervorgehenden Kinder in 'der Offentlichkeit durch eine Anerkendung dåni
scherseits gefestigt und gesichert wird.

Ich hoffe, dass es moglich sein wird, durch enstprechende Massnahmen die
rechtliche Unterlage fiir die Giiltigkeit bereits geschlossener und in Zukunft noch zu
schliessende Ehen zu schaffen. c *)

Udenrigsministeriet skal under Henvisning til foranstaaende henstille, at det
optages til Overvejelse at søge tilvejebragt HjemmelIor eru Anerkendelse af de om
handlede Vielsers Retsgyldighed her i Landet.

Om Resultatet af det kgl. Ministeriums Overvejelser tør man imødese Under
retning.

P.M.V.:
sign. F. Hvass.

·)1 Oversættelse: Under Henvisning til Deres Skrivelse af 2' Januar 1943 angaaende
tyske Militærpersoners Giftermaal med Kvinder med dansk Statsborgerret tillader jeg mig
herved at meddele Dem, at efter § 22 i den tredje Forordning til Gennemførelse af ,.Per
senenstandse-Loven (»Personenstands«-Forordning for Værnemagten) af 4.11.1939 (RGBL
).939, I Del Side 2163 ff), kan Medlemmer af den tyske Værnemagt i Danmark indgaa Ægte
skab med Kvinder med dansk Statsborgerret for den judicielle Militærjustitsembedsmand,
der anses som Giftefoged i Overensstemmelse med Reglerne i Ægteskabsloven, »Personen
standse-Loven og de til disse Love udstedte Gennemførelsesbestemmelser.

Det turde absolut være i begge Parters Interesse, navnlig fordi i Tidens LØb Antallet
af saadanne Ægteskaber vil stige, at de danske Kvinders Stilling, der er gift med Medlem
mer af den tyske Værnemagt, og særlig ogsaa de BØrns Stilling, der fødes i disse Ægte
skaber, overfor Offentligheden fæstnes og sikres ved en Anerkendelse fra dansk Side.

Jeg haaber, at det vil være muligt ved passende Forholdsregler at skabe det retlige
Grundlag for Gyldigheden af Ægteskaber, der allerede er indgaaet, og som i Fremtiden
maatte blive indgaaet,
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Bilag 2

JUSTITSMINISTERIET

KØbenhavn, den 17. April 1943.

Kirkeministeriet.

Under Behandlingen af en Række Faderskabssager mod Personer hørende til
de tyske militære Styrker er det for Justitsministeriet blevet oplyst, at det siden den
9. April 1940 i flere Tilfælde er forekommet, at Ægteskaber mellem Personer, af
hvilke Brudgommen hører til eller gør Tjeneste i tyske militære Styrker, er indgaaet
for herværende tyske militære Retsembedsmænd, der efter tysk Ret i Henhold til § 22
i Forordningen af 4. November 1939 er beføjede til at foretage Vielser.

Efter at Justitsministeriet i Slutningen af 1942 havde henledt Udenrigsmini
steriets Opmærksomhed paa, at saadanne Ægteskaber efter gældende dansk Ret ikke
er retsgyldige i Danmark, har man fra Udenrigsministeriet paa Foranledning af det
tyske Riges herværende Befuldmægtigede modtaget Henstilling om, at det optages til
Overvejelse at søge tilvejebragt Hjemmel for en Anerkendelse af de heromhandlede
Vielsers Retsgyldighed her i Landet.

Justitsministeriet har herefter overvejet, hvorvidt det for at imødekomme
denne Henstilling vil være nødvendigt at udarbejde et Forslag til Lov om disse Viel
sers ægteskabsstiftende Virkning, men forinden videre foretages skal man udbede
sig en Udtalelse om, hvorvidt der fra Kirkeministeriets Side maatte haves noget at
erindre imod FremsæteIse af saadant Lovforslag, eller om Kirkeministeriet maatte
kunne anvise anden Udvej, f. Eks. Bekræftelse ved kirkelig Akt af saadanne alle
rede foretagne Vielser.

Man vedlægger Udenrigsministeriets Skrivelse af 7. April 1943, der vedrører
en med nærværende beslægtet Sag. .

sign. E. Thune Jacobsen.
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Bilag 3.

KIRKE MINI STERIET

KØbenhavn, den 28. April 1943.

Justitsm,inisteriet.

I Skrivelse af 17. April 1943 (S. 1476) har Justitsministeriet med Henvisning
til, at det siden den 9. April 1940 i flere Tilfælde er forekommet, at Ægteskab mellem
Personer, af hvilke Brudgommen hører til eller gør Tjeneste i tyske militære Styrker,
er indgaaet for herværende tyske militære Retsembedsmænd, der efter tysk Ret er
beføjede til at foretage Vielser, men at saadanne Ægteskaber efter gældende dansk
Ret ikke er retsgyldige i Danmark, meddelt, at velbemeldte Ministerium har overvejet,
hvorvidt det for at imødekomme en gennem Udenrigsministeriet fra det tyske Riges
herværende Befuldmægtigede modtaget Henstilling om at søge tilvejebragt Hjemmel
for en Anerkendelse af de heromhandlede Vielsers Retsgyldighed her i Landet vil
være nødvendigt at udarbejde et Forslag til Lov om disse Vielsers ægteskabsstiftende
Virkning.

Justitsministeriet har derhos udbedt sig en Udtalelse fra nærværende Ministe
rium om, hvorvidt der herfra maatte vides noget at erindre imod Fremsættelse af et
saadant Lovforslag, eller om Kirkeministeriet maatte kunne anvise anden Udvej,
f. Eks. Bekræftelse ved kirkelig Akt af saadanne allerede foretagne Vielser.

I Anledning heraf skal man meddele til Underretning, at der ikke efter den
bestaaende Lovgivning ses at være nogen Mulighed for ved en Bekræftelse af kirkelig
Art at give saadanne Vielser som de herommeddelte Retskraft her i Landet, og at
nærværende Ministerium for sit Vedkommende ikke skal rejse nogen Indvending
imod, at der eventuelt træffes Mgørelse om Fremsættelse af et Forslag til Lov om
disse Vielsers ægteskabsstiftende Virkning her i Landet.

1 Bilag følger hoslagt tilbage.
sign. V. Holbøll.
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Bilag 4.

Udkast.

JUSTITSMINISTERIET

3.-5.-1943.

Forslag til Lov om visse Ægtevielser.

§ 1.
Ægteskabsstiftende Virkning tillægges Vielser, foretagne her i Landet efter

den 9. April 1940 af tyske militære Retsembedsmænd, som efter tysk Ret gyldigt
kan foretage Vielser, saafremt Brudgommen paa Vielsens Tidspunkt henhører til
den tyske Værnemagt eller gør Tjeneste i tyske militære Styrker.

§ 2.
Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft straks.

Bemærkninger til Lovforslaget.

I en Række Tilfælde er det siden den
9. April 1940 sket, at Ægteskaber mellem
Personer, af hvilke Brudgommen henhø
rer til den tyske Værnemagt eller gør Tje
neste i tyske militære Styrker, er indgaaet
for herværende tyske militære Retsem
bedsmænd, der efter tysk Ret i Henhold
til § 22 i Forordnigen af 4. November
1939 er beføjede til at foretage Vielser.
Medens disse Ægteskaber er gyldige efter
tysk Ret, vil de efter hidtil gældende
dansk Ret savne Retsvirkning her i Lan
det, saaledes at en dansk Kvinde, der har
indgaaet et saadant Ægteskab, af danske
Myndigheder vil være at behandle som
ugift, ligesom Børn af en saadan Forbin
delse efter dansk Ret maatte anses som
født uden for Ægteskab. Da det maa an-

tages at være i begge Landes Interesse,
at denne Uoverensstemmelse mellem de
gældende Regler fjernes, fremsættes nær
værende Forslag, der ikke blot for Frem
tiden under den nuværende tyske Besæt
telse aabner Adgang til at indgaa Ægte
skab i Danmark for de tyske militære
Myndigheder, naar Brudgommen hører til
den tyske Værnemagt eller gør Tjeneste j

tyske militære Styrker, men ogsaa lega
liserer de Vielser, der paa denne Maade
i Tiden efter den 9. April 1940 har fundet
Sted. I sidstnævnte Henseende ligger
Lovforslaget paa Linie med Bestemmel
serne i Lov Nr. 273 af 6. Maj 1921 og
Lov Nr. 55 af 14. Marts 1931 om Ægte
vielse i de sønderjyske Landsdele.
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Bilag 5.

JUSTITSMINISTERIET

KØbeflhavn, den 25. Maj 1943.

Udenriqsministeriei.

Under Henvisning til tidligere Brevveksling, senest Udenrigsministeriets Skri
velse af 20. Marts 1943 (P. J. L Nr. 13. Tys. l/S) vedrørende Spørgsmaalet om
Gyldigheden af Vielser, foretaget af tyske militære Retsembedsmænd her i Landet.
skal man hoslagt fremsende et Udkast til Forslag til en Lov, der under visse Betin
gelser tillægger saadanne Vielser ægteskabsstiftende Virkning, idet bemærkes, at
JustitsminJisteriet er sindet at forelægge Rigsdagen Forslaget i denne Skikkelse.

Forinden Forelæggelsen skal man dog anmode Udenæigsministeriet om at
gøre de tyske Myndigheder bek-endt med -Forslaget og 'optage Forhandling med
disse om følgende 3 Punkter:

1) Af Hensyn til senere at sikre sig Dokumentation for Ægteskabets Indgaa
else vilde man finde det ønskeligt, at der træffes Aftale med de tyske Myndighe
der om, at der angåaende Ægteskaber, som indgaas for herværende tyske Retsem
bedsmænd, sendes Meddelelse til en dertil udpeget dansk Myndighed, saaledes at
der angaaende disse Ægteskabers Indgaaelse kan finde Tilførsel Sted til en her i
Land-et ført Ministerialbog, for Eksempel en af Københavns Magistrat ført særlig
Ægteskabsbog.

Man vilde sætte Pris paa ogsaa at modtage Meddelelse om de for tyske Rets
embedsmænd adlerede indgaaede Ægteskaber til Indførelse i en saadan Ægte
skabsbog.

2) Det maa anses for ønskeligt, at Vielser ikke finder Sted, før der for d-en
danske Brud foreligger Attest fra vedkommende danske Myndighed om, at hun op
fylder dansk Rets Ægteskabsbetingelser.

3) Fjernvielser er ukendt i dansk Ret, og man maa være betænkelig ved
disse Vielser. Man vilde derfor finde det meget ønskeligt, om de kunde undgaas.

Efter den Anledning, Sagen giver, skal man derhos anmode Udenrigsmini
steriet om at optage Forhandling med de tyske Myndigheder om Anerkendelse fra
tysk Side af Gyldigheden af de Ægteskaber, som tyske militære' Personer har ind
gaaet med dansk-e Kvinder for en dansk Myndighed. Da Parterne maa antages at
være gaaet ud fra, at Ægteskaberne var gyldige, vilde man finde det meget ønske
ligt, om deres Gyldighed kunde anerkendes ogsaa i Tyskland.

Man vedlægger Akterne i en af Borgmesteren i Aarhus hertil indsendt Sag
vedrørende Gyldigheden af en paa Borgmesterkontoret foretagen Vielse.

sign. E. Thune Jacobsen.

280
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Bilag 6

UDENRIGSMINISTERIET

KØbenhavn, den 25. Juni 1943.

Under Henvisning til tidligere Brevveksling vedrørende Spørgsmaalet orr
Gyldigheden af Vielser foretaget af tyske' militære Retsembedsmænd her i Landet, se
nest Justdtsministerlets Skrivelse af 25. f. M., Journal Nr. S 1476, meddeler Uden
rigsministeriet herved, at det med den nævnte Skrivelse fulgte Forslag til Lov on:
visse Ægtevielser har været forelagt det tyske Riges herværende Befuldmægtigede
der har foreslaaet af rent redaktionelle Grund at ændre Ordlyden i § 1 mellem ds
to første Kommaer saaledes: »der her i Landet er foretaget efter den 9. April 194(
og vil blive foretaget i Fremtiden af tyske militære Retsembedsmænd-.

I Anledning af det i Justitsministeriets Skrivelse iøvrigt anførte har del
tyske Riges Befuldmægtigede fremsat følgende Bemærkninger:

1.) Die geplante Zentralkartei diirfte im beiderseitigen Interesse liegen. Sebald dis
Einrichtung getrOffen ist, werden die erfnrderlichen Anweisungen an dir
Wehrmachtsgerichte ergehen, dass alle bisher geschlossenen und in Zukunf
noch zu schliessenden Ehen dorthin gemeldet werden.

2.) Wiinscht ein Wehrmachtsangehoriger eine Ehe mit einer dånisehen Staats
biirgerin einzugehen, so sind folgeride Nachweise ftir die Braut zu erbringen:
1. Die Geburtsurkunde,
2. ein Zeugnis der arisehen Abstammung,
3. ein Ehetauglichkeitszeugnis,
4. Lichtbilder,
5. eine politische und rassenpolitische Beurteilung.

Erst wenn das alles vorliegt und feststeht, dass die Braut ehemiindig und
gesund ist und wenn andere Ehehindernisse nicht vorliegen, wird die Trauung
vorgenommen. Damit sind meines Wissens: auch die nach dånisehen Recht er
forderlichem Voraussetzungen erfiillt.

3.) Es wird den Angehorigen der deutschen Wehrmacht, die sich mit dåniseher
Frauen verheiraten woUen, empfohlen werden, von Ferntrauungen ahzusehen
Ein Verbot von Ferntrauungen ist unmoglich, da sie gesetzlich zugelassen sind
Auch bei diesen Trauungen, die sich nul" dadurch von den normalen unterschei
den, dass die belden VerIobten getrennt voneinarider bei verschiedenen Standes
bearuten ihre Erklårungen abgeben, sind die oben angefiihrten Nachweise z\.
fiihren. Die bisher vorgenommenen Ferntrauungen miissen ebenfalls unter da,
Gesetz fallen.

4.) Wehrmachtsangehorigen ist die Trauung vor einem dånisehen Standesbeamter
verboten. Handelt er diesem Verbot zuwider, kann er bestraft werden. Gegen dir
Giiltigkeit diesel" vor einem dånisehen Standesbeamten in einer nach dånisehen
Recht gultigen Form geschlossenen Ehe, konnen nach deutschen Recht keim
Einwendungen erhoben werden.*)
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Man tilbagesender hoslagt de hertil oversendte Akter vedrørende en paa Borg
mesterkontoret i Aarhus foretaget Vielse.

Udenrigsministeriet imødeser en Meddelelse om, hvad der videre passerer i
Sagen.

P. M. V.:

E. B.

sign. Dahl.

') I Oversættelse:

1.) Det pnatænkte Centralkartotek er sikkert i begge Parters Interesse. Saa snart denne
Institution er i Orden, vil der blive udstedt de paakrævede Instrukser til de tyske Mi
litærretter om, at alle Ægteskaber, der hidtil er indgaaet og i Fremtiden maatte ind.
gaas, bliver anmeldt til det.

2.) Ønsker et Medlem af Værnemagten at indgaa Ægteskab med en Kvinde med dansk
Statsborgerret, da skal fØlgende Bevisligheder for Bruden tilvejebringes:
1. FØdselsattest,
2. Attest for arisk Afstamning,
3. Attest for Egnethed til Ægteskab,
4. Fotografier,
5. en politisk og racepolitisk Bedømmelse.
FØrst naar alt dette foreligger og det er sikkert, at Bruden er gammel nok til at kunne
indgaa Ægteskab og er sund, og naar der ikke foreligger andre Hindringer for Gifter
maalet, foretages Ægtevielsen. Dermed er, saavidt jeg ved, ogsaa de efter dansk Ret
nødvendige Forudsætninger opfyldt.

3.) Det tilraades Medlemmer af den tyske Værnemagt, der vil gifte sig med danske Kvin
der, at se bort fra Fjernvielser. Et Forbud mod Fjernvielser er umuligt, eftersom de
er tilladt efter Loven. Ogsaa ved disse Ægtevielser, der kun adskiller sig fra de nor
male ved, at de to Forlovede hver paa sit Sted afgiver deres Erklæringer overfor for
skellige Giftefogeder, skal de ovenfor angivne Bevisligheder fremskaffes. De hidtil fore
tagne Fjernvielser skal ligeledes falde ind under Loven.

4'.) Det er forbudt Medlemmer af Værnemagten at lade sig ægtevie af en dansk til Fore
tagelse af Ægtevielse kompetent borgerlig Myndighed. Handler han mod dette Forbud,
kan han straffes. Mod Gyldigheden af et saadant for en dansk borgerlig Myndighed i
en efter dansk Ret gyldig Form indgaaet Ægteskab kan der efter tysk Ret ikke rejses
Indsigelse.
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Bilag 7.

JUSTITSMINISTERIET

KØbenhavn, den 14. Juli 1943.

Udenrigstninisteriet.

Under Henvisning til tidligere Brevveksling, senest Udenrigsministeriets Skri
velse af 25. Juni 1943 (P. J. I Journ. Nr. 13 Tys 1/8) vedrørende Spørgsmaalet om
Gyldigheden af Vielser foretaget af tyske militære Retsembedsmænd her i Landet,
skal man i Anledning af, at det tyske Riges herværende Befuldmægtigede har udtalt,
at Tilstedeværelsen af de i dansk Ret foreskrevne Ægteskabsbetingelser formentlig
tilstrækkeligt sikres ved den forud for de omhandlede Vielser gaaende Prøvelse a f
Ægteskabsbetingelserne efter tysk Ret, anføre, at der, selvom Ægteskabsbetingelserne
efter dansk og tysk Ret i Hovedtrækkene er de samme, dog bestaar visse ikke ubetyd e
lige Forskelligheder. Dette gælder saaledes med Hensyn til de for Ægteskabs Indgaa
else foreskrevne Aldersbetingelser, idet der for Kvindens Vedkommende efter dansk
Ret kræves en Alder af 18 Aar, medens del' efter tysk Ret kun kræves en Alder a f
16 Aar. Dertil kommer nogle mindre væsentlige Forskelligheder, hvoriblandt kan
nævnes, at Ægteskab kan indgaas efter tysk Ret, uanset at den ene af Parterne er
sindssyg, aandssvag eller Epileptiker, for saa vidt den anden Part er ufrugtbar, me
dens Ægteskab under de nævnte Omstændigheder efter dansk Ret kun kan indgaas
efter dertil af Justitsministeriet meddelt Tilladelse, ligesom Bevilling efter dansk Ret
kræves, saafremt en af Parterne er kronisk Alkoholist.

Man kan saaledes ikke være enig i, at den af de tyske Myndigheder foretagne
Prøvelse af, om Ægteskabsbetingelserne efter tysk Ret er tilstede, er en tilstrækkelig
Garanti for Tilstedeværelsen af dansk Rets Betingelser, og man skal henstille, a t
Spørgsmaalet om Tilvejebringelse af dansk Ægteskabsattest som Betingelse for Ægte
skabets Indgaaelse maa blive taget op til fornyet Forhandling med de tyske Myn
digheder.

Vedrørende det af det tyske Riges Befuldmægtigede om Fjernvielser anførte
skal man derhos udtale, at det i dansk Ægteskabsret er en saa fundamental Regel, a l
Brudefolkene skal møde samtidig for den ægteskabsstiftende Myndighed, at Tilside
sættelse heraf efter gældende dansk Ret medfører, at Vielsen er en Nullitet. Man maa
derfor fortsat finde det overvejende betænkeligt at tillæge en Vielse ægteskabsstiftende.
Virkning i Tilfælde, hvor denne Regel ikke er iagttaget, og man skal henstille, at og
saa Spørgsmaalet om Fjernvielserne bliver gjort til Genstand for fornyede Forhand
linger med de tyske Myndigheder .

sign. E. Thune Jacobsen.
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Bilag 8. .

U D ENRI GSMINI STERIET

København, den 17. August 1943.

Justitsl1tinisteriet.

Efter at have gjort det tyske Riges Befuldmægtigede bekendt med Indholdet af
Justitsministeriets Skrivelse af 14. f. M., Journal Nr. S 1476, vedrørende Gyldig
heden af Vielser foretaget af tyske militære Retsembedsmænd i Danmark har man
fra den Befuldmægtigede modtaget følgende Forslag:

»Dem Gesetz iiber die Anerkennung der deutseh-dånischen Ehen wird im § 1
ein Naehsatz ungefiihr folgenden Inhalts angefUgt:

»sofern die Braut die naeh dånischem Recht geforderten Bedingungen fi.i.r das
Eingeheru einer Ehe erffillt-.

Mit diesex Regelung wåren meines Erachtens fiir die Zukunft alle Zweifels
fragen gekliirt. Die Brautleute wiirden von hieraus darauf hingewiesen werden, dass
die Braut die naeh dåniseham Reeht geforderten Bedingungen fur das Eingehen
einer Ehe erfiillen muss wenn die .Ehe naeh dåniseham Reeht anerkannt werclen
soll, Ieh nehme an, dass die Zentralkartei, in die alle deutsch-dånischen Ehen einge
tragen werden sollen, vor der Eintragung die Priifung der dånisehen Voraussetzun
gen fiir die Ehe vornehmen und danaeh die Eintragungen erledigen kann.

Fiir die bis heute bereits gesehlossenen Ehen konnte die Priifung nachtråglich
erfolgen. Ieh glaube nieht, dass Ehen mit dånisehen Staatsangehorigen unter 18
Jahren bereits geselilossen sind. Sollte das im einen oder anderen Falle gesehehen
sein, kdnnte ja die Anerkenruung erfolgen, wenn die Frau das vorgeschriebene Alter
erreicht hat.

Eine Ehe mit einer geistessehwachen oder geisteskranken Frau wird einem Sol
daten niemals gestattet werden. Aueh gibt es keine deutschen Soldaten, die mit diesen
Krankheiten behaftet sind, so dass die AusfUhrungen iiber diese Frage in dem Schrei
ben des Aussenministeriums vom 23. Juli 1943 (P. J. I Nr. 13 Tys. 1/8) nur theore
tisehe Bedeutung haben und ebensowenig praktisch werden, wie in dem Falle, dass
einer von beiden Brautsleuten chronischer Alkoholist ist. Ich glaube auch nicht, dass
bisher sehon eine Ferntrauung zwisehen einem Soldaten und einer dånisehen Staats
biirgerin stattgefunden hat. Sollte dies wirk1ich der Fall sein, so miisste dieser Einzel
fall besonders behandelt werden. Ich kann mir nicht denken, dass das irgendwelche
uniiberwindliche Schwierigkeiten bieten sollte,

Wenn die Brautleute in Zukunft wissen, dass eine Ferntrauung nach då
nischem Recht nicht anerkannt wird, wird man vielleicht davon ahsehen, sofern
man auf eine Anerkennung Wert legt. Sollte aber trotzdem dann noch die Ehe durch
Ferntrauen geschlossen werden, so miisste auch in diesem Falle eine besondere Be
handlung noch stattfinden.«*)

I denne Anledning udbeder man sig fornyet Udtalelse fra Justitsministeriet.

P.M. V.
E. B.

sign. Dah],

') I Oversættelse: Der tilfØjes til Loven om Anerkendelse af de tysk-danske Ægteskaber
j § 1 en Eftersætning omtrent af fØlgende Indhold:

»saafremt Bruden opfylder de efter dansk Ret krævede Betingelser for at
kunne indgaa Ægteskabe.

Ved denne Ordning vilde efter mit Skøn alle Tvivlsspergsmaal for Fremtiden være
klarede. Brud og Brudgom vilde fra tysk Side blive gjort opmærksom paa, at Bruden skal
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opfylde de efter dansk Ret krævede Betingelser for at kunne indgaa Ægteskab, hvis Ægte
skabet skal anerkendes efter dansk Ret. Jeg antager, at Centralkartoteket, i hvilket alle tysk
danske Ægteskaber skal Indføres, fØr Indrørelssn kan foretage Undersøgelsen af de danske
Forudsætninger for Ægteskabet og derefter kan ekspedere Indførelserne.

For de indtil nu allerede indgaaede Ægteskaber vilde denne Undersøgelse kunne
finde Sted bagefter. Jeg tror ikke, at der hidtil er indgaaet Ægteskaber med Kvinder med
dansk Statsborgerret under 18 Aar. Skulde dette i et eller andet Tilfælde være sket, vilde
Anerkendelsen jo kunne ske, naar Kvinden har naaet den foreskrevne Alder.

Det vil aldrig blive tilladt nogen Soldat at indgaa Ægteskab med en aandssvag eller
sindssyg Kvinde. Der findes heller ingen tyske Soldater, der lider af disse Sygdomme, saa 
ledes at Udtalelserne om dette Spørgsmaal i Udenrigsministeriets Skrivelse af 23. Juli 1943
(P. J. I Nr. 13, Tys. l/S) kun har teoretisk Betydning og ligesaa lidt bliver praktiske som
i det Tilfælde, at en af de to Brudefolk er kronisk Alkoholist. Jeg tror heller ikke, at der
hidtil har fundet nogen Fjernvielse Sted mellem en Soldat og en Kvinde med dansk Stats
borgerret. Skulde saadant virkelig være Tilfældet, saa maatte dette isolerede Tilfælde være
Genstand for særlig Behandling. Jeg kan ikke tænke mig, at dette skulde frembyde nogen
somhelst uovervindelige Vanskeligheder.

Naar Brud og Brudgom i Fremtiden ved, at en Fjernvielse ikke bliver anerkendt
efter dansk Ret, vil man manske se bort derfra, saafremt man lægger Vægt paa en Aner
kendelse. Men skulde der alligevel blive indgaaet Ægteskab ved Fjernvielse, saa maatte
der ogsaa i dette Tilfælde derefter finde en særlig Behandling Sted.«
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BUag 9.

JU S TITS Ml NI S TE RIE T

riøbenhavn, den 15. September 1943.

Udenrigsministeriet.

Under Henvisning til tidligere Brevveksling, senest Udenrigsministeriets Skri
velse af 17. August 1943 (P. J. 1. Journ. Nr. 13 Tys 1/8) vedrørende Spørgsmaalet
om Gyldigheden af Vielser foretaget af tyske militære Retsembedsmænd her i Landet
skal man -meddele, at Justitsministeriet under Hensyn til det af de tyske Myndig
heder indtagne Standpunkt mener at kunne frafalde Henstillingen om, at det som
Betingelse for Gyldigheden af de omhandlede Ægteskaber foreskrives, at der for
inden Vielsen indhentes dansk Ægteskabsattest for Brudens Vedkommende.

Det tilføjes, at Justitsmiruisteriet er rede til at søge gennemført en Lovordning
i Overensstemmelse med det med Justitsministeriets Skrivelse af 25. Maj 1943 frem
sendte Udkast med den af de tyske Myndigheder foreslaaede redaktionelle Ændring
i Forslagets § 1.

P.M. V.
sign. Aage Svendsen.
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Bilag 10.

UDENRIGSMINISTERIET

København, den 28. Oktober 1943.

Justitsministeriet.

Under Henvisning til tidligere Brevveksling vedrørende Gyldigheden af Viel
ser foretaget af tyske militære Retsembedsmænd i Danmark, senest Justitsministe
riets Skrivelse af 15. f. M., Journal Nr. S. 1476, meddeler Udenrigsministeriet efter
stedfunden Brevveksling med det tyske Riges Befuldmægtigede, at man fra tysk Sid
har givet sin Tilslutning til det i Justitsministeriets ovennævnte Skrivelse i. f. om
handlede Udkast til en Lovordning med følgende Tekst:

»Ægteskabsstiftende Virkning tillægges Vielser, der her i Landet er foretaget
efter den 9. April 1940 eller fremtidig foretages af tyske militære Retsembeds
mænd, som efter tysk Ret gyldigt kan foretage Vielser, saafremt Brudgommen paa
Vielsens Tidspunkt henhører til den tyske Værnemagt eller gør Tjeneste i tyske
militære Styrker.«

Man forventer, at Justitsministeriet herefter træffer Foranstaltning til Udste
delse af en Lovanordning i Overensstemmelse med ovenetaaende.

F.M.
sign. Nils Svenningsen.

--~--------
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Bilag 11.

UDENRIGSMINISTERIET

København, den 15. November 1943.

Justitsministeriet.

Under Henvisning til tidligere Brevveksling vedrørende Gyldigheden af Viel
ser foretaget af tyske militære Retsembedsmænd i Danmark, senest Udenrigsministe
riets Skrivelse af 28. f. M., Justitsministeriet J. Nr. S 1476, undlader man ikke at
meddele, at det tyske Riges Befuldmægtigede har anmodet om, at denne Sag maa
blive fremskyndet.

P.M. V.
E. B.

sign. Dahl.

231
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Bilag 12.

Lovanordning Nr. 488 af 22. November 1943 om vlss~ Ægtevielser.. .
Da det maa anses for nødvendigt, at der tillægges Vielser, der foretages af

tyske Retsembedsmænd her i Landet under den nuværende tyske Besættelse, Gyldig
hed efter dansk Ret, bestemmer Justitsministeriet herved følgende :

§1.
Ægteskabstiftende Virkning tillægges Vielser, der her i Landet er foretaget

efter den 9. April 1940 eller fremtidig foretages af tyske militære Retsembedsmænd,
som efter tysk Ret gyldigt kan foretage Vielser , saafremt Brudgommen paa Vielsens
Tidspunkt henhører til den tyske Værnemagt eller gør Tjeneste i tyske militære
Styrker.

§ 2.
Denne Lovanordning træder i Kraft straks.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Justitsministeriet, dew 20. November 1943.

Aage Svendsen,
Departementschef.
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Folkestrejken j København j juni-juli 1944.
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455.

UD ENRI GSMINISTERIET

KØbenhavn, den 14. marts 1949.

Div. bilag.

Den af folketinget under 8. januar 1948 nedsatte kommission i henhold
til grundlovens § 45, rigsdagen.

Under henvisning til tidligere brevveksling, senest skrivelse herfra af 8. fe
uar 1949, tillader udenrigsministeriet sig hoslagt at fremsende følgende aktstykker
-drørends de under folkestrejken i juni og juli 194.4 stedfundne forhandlinger:

a. Fotokopi af notits af 26. juni 1944.
b. Fotokopi af notits af 29. juni 1944.
c. Fotokopi af stiftamtmand Herschends telefontelegram den 3. juli 1944 til

rværende direktør Svenningsen, departementschef Saurbrey, departementschef
øirup og departementschef Eivind Larsen.

d. Genpart af et af hr. Svenningsen udarbejdet referat af 17. juli 1944 ved
-ren de folkestrejken. Om denne redegørelses tilblivelse har ambassadør Svenning
n på forespørgsel herfra oplyst, at den, som det allerede fremgår af dateringen
- 13. og 17. juli 1944 -, blev dikteret i dagene umiddelbart efter folkestrejkens
'slu tning. Grundlaget for diktatet var hr. Svenningsens egenhændige meget ud
rlige blyantsoptegnclser, der var optaget ikke blot dag for dag, men time for time
ader den kritiske periode.

e. En af Københavns politi udfærdiget beretning over forholdene i Køben
avn fra den 29. juni kl. 10 til den 5. juli 1944 kl. 10.

P. m. v.

C. A. C. Brun.
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Bilag

NOTITS

Søndag den 25. Juni KJ. 19.20 indfandt Regierungsdirektor Stalmann 1

efter Aftale i Udenrigsministeriet for at overbringe en Meddelelse fra den Rigsbefui
mægtigede.

Dr. Stalmarin gjorde mig bekendt med den Rigsbefuldmægtigedes Beslutni
om at indføre Spærretid, Forsamlingsforbud etc. i Stor-København. Han tilføjer
at den Rigsbefuldmægtigede yderligere krævede den 26. d. M. inden KJ. 12 at f
stillet 16 benzindrevne Lastautomobiler til Raadighed til Brug ved den forøge
tyske Patruljetjeneste, som nu skal indføres. Paa Forespørgsel oplyste Hr. Sti
mann, at denne Pætrudjetjeneste vilde blive udøvet dels af tysk Politi, dels af ty
Militær.

Dr. Stalmann. medbragte ikke nogen udformet Meddelelse om de nye Fe
anstalrtninger, men havde disse noteret i Punkter, nemlig:

1. Forbud mod Trafik i Tiden mellem Kl. 20 og Kl. 5,
2. Forbud mod Ansamling af mere end 5 Personer paa offentlig Gae

Vej etc.,
3. Totalt Forsamlingsforbud,
4. Pligt til at rette sig efter de tyske Patruljers Anvisninger,
5. En Straffebestemmelse gaaende ud paa, at den, der overtræder tyske A

ordninger, straffes med Fængsel og Bøde eller en af disse Straffe, i alvc
ligere Tilfælde med Tugthus.

Paa mit Spørgsmaal om, hvad der mentes med »Anordninger«, svarede E
Stalmannr, at der dels tænktes paa de almindelige Forbud mod Trafik etc., dels pi
de Anvisninger, der i Enkelttilfælde maatte blive givet af de tyske Patruljer.

Spørgsmaalet 'om Straffebestemmelsen gav Anledning til en Iængere Dre
telse, hvori ogsaa Departementschef Eivind Larsen blev inddraget (telefonis1
Resultatet blev, at deru paatænkte Meddelelse om Straffebestemmelsen foreløbig ud
lodes, idet man i første Omgang indskrænkede sig til at sige, at nærmere Bester
melser angåaende Undtagelser og om Straffebestemmelser for Overtrædelse af '
tyske Anordninger senere viJlde blive bekendtgjort. Det aftaltes i denne Forbindels
at Sagen nærmere skulde drøftes Mandag den 26. ds. mellem de danske og de tys:
Myndigheder.

Overfor Dr. Stalmann fremhævede jeg stærkt, at en Spærretid fra Kl. ~

Aften vilde virke meget haardt og meget uheldigt. Dette vilda i særlig Grad gaa l

over de mindrebemidlede Dele af Befolkningen. Det vilde utvivlsomt fremkalde st.
Forbitring inden for Arbejderbefolkningen. Man kunde ikke se bort fra Mulighed!
af Strejkebevægelser, og i hvert Fald var der jo noget, som hed Qegal Sabotage. MQ
burde dog paa tysk Side betænke dette, inden den endelige Bestemmelse blev trufft
Dr. Stalmann viste selv stor Forstaaelss for mine Synspunkter og sagde, at ha
igen vilde tale med den Rigsbefuldmægtigede om Sagen. Efter at han havde gjn
dette , meddelte han mig ved halvelleve-Tiden om Aftenen, at Dr- Best selv hav:
været opmærksom paa de af mig paapegede Hensyn. Saaledes som Situations
forelaa, kunde Dr. Best imidlertid nu ikke gøre andet end æt indføre Spærret.
allIerede fra KJ. 20 Aften, men saafremt Udviklingen i den kommende Tid tillod de
vilde der blive indført Lempelser.
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Angaaende de ovenfor omtalte 16 Lastautomobiler telefonerede jeg i Dag
Mandag den 26. Kl. 9.30 til Departementschef J espersen; der lovede at undersøge,
om disse Vogne kunde fremskaffes. Departementschefen gik ud fra, at Vogne-ne i
givet Fald blev beslaglagt af de tyske Myndigheder. Dr: Stalmann bekræftede paa
telefonisk Forespørgsel, at dette vilde blive Tilfældet. Jeg fremhævede overfor' Hr.
Stalmann, at Vognena i hvert Fald næppe vilde kunne skaffes til Kl. 12 i Dag, men
at man nu undersøgte Sagen i Handelsministeriet. Han vilde faa nærmere Besked
gennem Kontorchef Peschardt.

Den 26. Juni 1944.

Nils Svenningsen-
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Bilag b.

NOTITS

Tirsdag den 27. Juni indfandt Formanden for Dansk Arbejdsgiverfo-rening,
Ingeniør T. K. Thomsen, sig eFter eget Ønske i Udenrigsministeriet for at drøfte
Spørgsmaalet om, hvorledes man burde forholde sig i Anledning af, at Arbejderne:
i stor Udstrækning forlader Arbejdspladserne ved Middagstid. Denne Bevægelse
var Mandag den 26. d. M. begyndt hos Burmeister & Wain og havde den følgende
Dag grebet videre om sig, saaledes at den nu alene indenfor Jernindustrien omfat
tede flere Tusind Mand. Ingeniør Thomsen havde ønsket, at ogsaa Repræsentanter
for Arbejdernes Organisationer kunde have været tilstede ved Drøftelsen i Uden
rigsministeriet, men dette havde af praktiske Grunde ikke været muligt. Han op
lyste, æt Sammenslutningen, af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien
samme Dag, altsaa den 27. d. M., til sine Medlemmer havde udsendt et Cirkulære,
hvorved det paalægges de Virksomheder, hvor Arbejdsstandsninger af den nævnte
Art finder Sted, at meddele Arbejderne, at deres Adfærd er ulovlig, og at Sagen vil
blive indberettet til Arbejdsgiverorganisationen. Paa tilsvarende Maade havde
Dansk Smede- og Maskinarbejder-Forbund til de københavnske Afdelinger og Til
lidsmænd udsendt et Cirkulære, hvori Medlemmerne paa det kraftigste opfordres
til at fortsætte Arbejdets rolige Gang, idet det fremhæves, at Nedlæggelse af Arbej
det ikke alene for Arbejderne selv, men for hele Organisationen kan faa de aller
værste Følger.

Ingeniør Thomsen fremhævede, at der jo her ikke var Tale om nogen egentlig
Arbejdskonflikt mel1em Arbejdere og Arbejdsgivere, men om en Strejkebevægelse af
politisk Karakter. Man havde dog indenfo-r Arbejdsgiverforeningen overvejet at
indstævne de strejkende Arbejdere for den faste Voldgifsret for at faa Arbejdsned
læggelsen kendt ulovlig. Meningerne om Betimeligheden heraf var blandt Arbejds
giverne delte. Der var sikkert baade paa: Arbejdernes og paa Arbejdsgivernes Side
en ret stor Nervøsitet tilstede med Hensyn til Konsekvenserne af den omtalte Strej
kebevægelse og derfor ogsaa en Tilbøjelighed til at modvirke denne.

Departementscheferne Høirup og Eivind Larsen, som efter min Anmodning
deltog i Mødet med Ingeniør Thomsen, samt undertegnede var alle ganske enige om,
at det i Øjeblikket vilde være uheldigt, dersom der udover Udsendelsen af de ovenfor
omtalte Cirkulærer blev foretaget yderligere. Vi havde paa Forhaand advaret de
tyske Myndigheder med at indføre Spærretid fra Kl. 8 Aften, idet vi særlig havde
henpeget paa Sandsynligheden af Reaktioner fra Arbejdernes Side. De tyske Myn
(ligheder var selvfølgelig bekendt med, at Arbejderne i stor Udstrækning Mandag
og Tirsdag havde nedlagt Arbejdet ved Middagstid, men de havde overhovedet ikke
rart paa sig i dette Spørgsmaal overfor Centraladministrationen. Dette var hemær
kølsesværdigt, naar man erindrede, med hvilken Energi Tyskerne i Februar var
optraadt i Sagen om Telefonbomberne hos Burmeister & Wain. Tyskernes Passivitet
mod Hensyn til Arbejdsnedlæggelserne i den nuværende Situation maatte forment
lig tages som et Tegn paa, at de overvejede en Lempelse af den indførte Ordning.
i nder disse Omstændigheder vilde det være uheldigt, dersom Arbejdsgiverne skred
til Sagsanlæg overfor Arbejderne.

Ingeniør Thomsen takkede for den Vejledning, han havde modtaget. Han
følte sig bestyrket i, at der intet burde foretages.
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Onsdag den 28. Juni henvendte Overborgmester Viggo Christensen og Borg
nester H. P. Sørensen sig til undertegnede. De kom som Hepræsentantee for samt
ige Københavns Borgmestre. De oplyste, at Halvdagsstrejkebevægelsen nu ogsaa
iavde bredt sig til Kommunens Arbejdere og en Del af dennes Tjenestemænd. Den
imfattede saaJledes Arbejderne paa de kommunale Gas- og Elektricitetsværker samt
\.rbejderne ved Sporvejene. Disse Arbejdere var af Provokatører blevet truet med
rt blive skudt ned, dersom de viste sig i Arbejde efter Kl. 12. Det kørende Personale
red Sporvejene var »begyndt at murre«, og det var ikke godt at vide, hvor længe
lette Personale vilde afstaa fra alt gøre fælles Sag med Arbejderne. Havnearbej
l er ne i Københavns Havn var gaaet i Strejke, saaledes at Kommunen f. Eks. over
rovedet ikke kunde faa losset Kul i disse Dage. Af Kommunens Arbejdere omfat
ede Halvdagsstrejkebevægelsen nu 3000 li. 4000 Mand.

Københavns Borgmestre betragtede Situationen som meget alvorlig og nærede
Ængstelse for,' at Tingene kunde udvikle sig paa katastrofal Maade. Borgmestrene
rillde derfor opfordre Udenrigsministeriet til at træde i Forhandling med den tyske
Rigsbefuldmægtigede med det Formaal at opnaa en Lempelse af den nuværenc1e
) rdning, saaledes at Spærretiden. først begyndte Kl. 23. Imidlertid maatte Situa
.ion en bedst kurune overses af Udenrigsministeriet, og Borgmestrene vilde derfor
overlade til dette, hvad der vilde være mest betimeligt at foretage i den nuværende
Situation.

Yderligere fremhævede de to Borgmestre, at saafremt man fra tysk Side
naatte paatænke at gribe til mere· dratiske Foranstaltninger, saasom Fængsling af
msvarligø Mænd' paa Arbejdsforholdenes Omraade, vilde det være særdeles ønske
igt, at saadanne Foranstaltninger blev udsat til efter Lønningsdagen Fredag den
30. J uni, Man maatte nemlig regne· med, at det magre lønningsmæssige Resultat,
rom denne Lønningsdag paa Grund af de stedfundne Arbejdsnedlæggelser vilde
orings, vilde virke i høj Grad afsvalæde med Hensyn til eIlJ Fortsættelse af den
. aabegyndte Bevægelse.

Som Svar paa de to Borgmestres Henvendelse udtalte undertegnede, at jeg
:or mit Vedkommende maatte finde det rigtigst, at der fra Centraladministrationens
Side endnu ikke blev foretaget noget overfor de tyske Myndigheder. Vi havde drøftet
!lette Spørgsmaal paa Departementschefmødet den foregaaende Dag og havde her
været eninge om, at man foreløbig ikke- burde tage noget Initiativ overfor de tys~e

M:yndigheder. Jeg maatte stadig være- af denne Anskuelse; men vilde nu paa For
anlledning af den skete Henvendelse drøfte Spørgsmaaløt med de paagældende Kol
eger indenfor Centraladministrationen.

Efter Mødet med de to Borgmestre talte jeg med Departementschef Høirup,
I er var enig i, at vi i hvert Fald skulde se Tiden an indtil den følgende Dag.

Onsdag Aften den 28. Juni blev jeg af Kontorchef Eskelund gjort bekendt
n ed, at der nu fra tysk Side til Offentliggørelse Torsdag den 29. i Morgenbladene
ar fremkommet en. Bekendtgørelse om, at Spærretiden udsættes fra Kl. 20 til Kl.
~3 med Virkning fra Torsdag den 29. Juni.

Den 29. Juni 1944.

Nils Svenningsen.
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Telefontelegram Herschend 70 den 3. 7. 1944 Kl. 20.20 til Direktør Svenningsen, Departements
chef Saurbrey, Departementschef Høirup og Departementschef Eivind Larsen.

Borgmesteren i Esbjerg har i Dag Kl. ca. 17.30 oplyst, at den tyske Værne
magt har besat de offentlige Værker i Byen. Borgmesteren, der i Løbet af Dagei
har været i Forbandling med den tyske Kommandants Stedfortræder samt Er
bvervs- og Arbejderorganisatiouer, har diet Indtryk, at denne Disposition fra tys]
Side vil vanskeliggøre, maaske umuliggøre et heldigt Resultat af de paagældend
Forhandlinger, som Borgmesteren mente tegnede forholdsvis lyst.

Efter Anmodning fra Borgmesteren tog jeg straks Møde med General v. Han
neken og redegjorde derunder for Sagen, saaledes som den var oplyst overfor mi,
af Borgmesteren. J eg bemærkede, at Strejken i Esbjerg maatte anses som en Ar
Sympatistrejke opstaaet under Hensyn til Forholdene i København, og at del
maatte antages at ville falde bort, naar Forholdene i København kom i Ro, hvjlke
der jo nu synes at være nogen Udsigt til.

Generali v. Hanneken stillede sig straks afvisende og motiverede nærmer,
sine Grunde for ikke at kunne ændre den trufne Ordning om Besættelse af Vær
kerne. Han pointerede, at Arbejderne i Esbjerg havde begyndt Strejken, og at Vær
nemagtens Skridt kun er en Reaktion heroverfor, en Reaktion, der endda e-r mindre
indgribende end den, der var grebet til i København. Generalen opfattede nærmes
Henvendelsen fra Borgmesteren som en Art Ultimatum, som han naturligvis, bl. a
af Prestigehensyn, ikke kunde gaa ind paa. Generalen pointerede, at Strejken i Es ,
bjerg havde taget sin Begyndelse, efter at Opraahøt fra de ansvarlige danske Myn·
digheder og Organisationer var blevet bekendtgjort. Hvis de danske Myndighe-de
kunde garantere" at Arbejderne vilde gaa i Gang i Morgen, vilde de tyske Forholds
regler blive ophævet, men i Antagelse af at en saadan Garanti ikke kunde afgives
maatte Besættelsen indtil videre opretholdes.

Under Sammenligninger melle-m Forholdet mellem Esbjerg og Københavr
bemærkede Generalen vedrørende København, at hvis Forholdene ikke ordnede.
100 pCt. der indtil Kl. 12 i Morgen, vil Tilførslerne til København blive standset
14 Dage. Saadanne Forholdsregler var der foreløbig ikke Taile om for Esbjergs Ved
kommende.

Generalen sluttede med alt bemærke, at han tog til Efterretning, at Borg
mesteren og jeg troede, at Ro og Orden i Esbjerg vilde kunne opnaas igen, hvi l
Tropperne bliver trukket tilbage fra de offentlige Værker. Generalen beklagede Io:
Tiden ikke at kunne trække Tropperne tilbage.

Generalen haabede og ventede, at de danske Myndigheder og Organisationei
vilde virke for Arbejdets Genoptagelse, og haabede, at Arbejdet viiide blive salt
Gang. Generalen pointerede, at de-r i rulle Tilfælde maatte skrides ind overfor dr
Strejkende', han forbeholdt sig at tage de Forholdsregler, der maatte til, hvis Ar·
bejdet ikke blev genoptaget. Generalen agtede dog ikke at anvende Repressalier moc
nogen, hvis Arbejdet ble-v genoptaget straks.

Generalen henstillede endvidere, at jeg henvendte mig til Amtmænd, Borg
mestre og Politimestre m. fl. i Jylland og meddelte, at de bør forklare Befolkningen
at det vil være det sikreste, at Befolkningen forholder sig i Ro.
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Paa min udtrykkelige Forespørgsel gentog Generalen, at han indtil videre
kun vilde lade de offentlige Værker besætte, men at der ikke vilde blive afbrudt for
Forsyningerne fra Værkerne. Hvis Forhandlingerne ikke endte med heldige Re
sultater, vil man derimod forvente Afbrydelse af Forsyningerne.

Efter Mødet med Generalen indfandt Dr. Casper sig hos mig og afleverede føl-
gende Udtalelse: .

»Auf Grund der heutigen Besprechung bei Herrn General v. Hanneken
iibermittle ich Ihnen in! folgenden eine Abschrift des handschriftlichen Vermerks des
Herrn Generals, den er auf Grund seines Ferngespråchs mit dem Standertåltesten
in Esbjerg schrieh:

»Der Btirgermeister in Esbjerg ist seit heute Mittag nicht zu Verhand
lungen erschienen, Daher nahm der Standentålteste an, dass keine Verhand
lung iiber die Wiederaufnahme der Arbeit moglich sei und hat die Versorgungs
betriebe strllgelegt,

Es ist von mie fern veranlasst, dass der Burgermeister mit dem Stand
ortåltesten betreffend Wiederaufnahmø der Arbeit fur Morgen verhandelt. Wenn
der Burgermeister Erfolg erhofft, son heute abend wieder Freigabe der Ver
sorgungsbetriebe erfolgen. Militii.rische Wache bleibt in men Versorgungsbe
triehen.« *)

Foraastaaende Meddelelse fra General v. Hanneken har jeg gjort Borgmeste
ren i Esbjerg bekendt med. Han oplyste heroverfor, at han har været i Møde med
Standcrtkommandantens Stedfortræder fra KJ. 16.30 til KJ. godt 17, og at han
derefter har aflagt Referat i Magistraten og sat sig i Forbindelse med mig, men at
der ikke er kommet nogen Henvendelse til ham senere fra Kommandanten om
Møde. Først nu i Aften har Kommandanten anmodet om en Forhandling.

Det bemærkes, at Borgmesteren har maattet føre Forhandlinger idag med
Oberleutmant J anetz, hvis Forflyttelse var lovet af den tyske Befalingshavende for
14 Dage siden I

Sagen ligger derefter altsaa væsentlig anderledes, end Generalen under Sam
talen gav Udtryk for.

Herschend 70.

*) Oversættelse: »Paa Basis af Konferencen i Dag hos Herr' General von Hanneken
sender jeg Dem i det fØlgende en Afskrift af Herr Generalens haandskrevnc Notat, som han
nedskrev paa Grundlag af sin Telefonsamtale med Garnisonskommandanten i Esbjerg:

Borgmesteren i Esbjerg har siden i Middags ikke givet MØde til Forhandlinger. Der
for antog Garnisonskommandanten, at det ikke var muligt at forhandle om Genoptagelsen
af Arbejdet, og har standset Forsyningsværkerne.

Jeg har desuden foranlediget, at Borgmesteren forhandler med Garnisonskomman
danten om Genoptagelse af Arbejdet i Morgen. Hvis Borgmesteren haaber paa et gunstigt
Resultat, skal i Aften Forsyningsværkerne igen frigives. Militærvagter vedbliver der: at
være i Forsyningsværkerne.«
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Bilag d.

Generalstrejken i København 30. Juni-3. Juli 1944.

Spørgsl1walet om.. Politiets Medvil'ken til Afværgelse af Sabotage blev af de
tyske Myndigheder paany taget op midt under Strejken, og Forhandlingerne om
dennes Bilæggelse blev derved belastet med dette Spørgsmaal.

Se herom dette Referat.

REFERAT

Mandag den 26. Juni blev der i Pressen offentliggjort en tysk Bekendtgø
relse om, at der med øjeblikkelig Virkning indførtes Spærretid fra Kl. 20 til Kl. 5.
Denne Spærretid opretholdtes Mandag den 26., Tirsdag den 27. og Onsdag den 28.
Juni. Torsdag den 29. Juni ændredes Spærretidens Judtræden fra KJ. 20 til Kl. 23.
Desuagtet udbrød der Fredag den 30. Juni Generalstrejke i Storkøbenhavn, efter
at der de fire foregaa-ende Dage i Ugen i stor Udstrækning havde fundet. Arbejds
nedlæggelse Sted ved Middagstid. Denne Bevægelse var begyndt allerede Mandag
den 26. hos Burmeister & Wain og havde i Løbet af Tirsdagen og Onsdagen bredt
sig indenfor Jernindustrien.

Da jeg Fredag Morgen den 30. Juni lidt før Kl. 9 ankom til Christiansborg,
fik jeg af et Bud fra Dagmarhus overrakt et Brev fra Dr. Best, der bad mig om
straks at komme <til en Konference'. Da jeg nogle Minutter senere gav Møde' hos
Dr. Best, stillede han mig straks det Spørgsmaal: Hvad skal dette betyde? Jeg kunde
kun svare, at Generalstrejken var kommet TJdenrigsministeriet ganske uventet, og
at jeg nu straks vilde søge Kontakt med de ledende Arbejderførere og andre indfly
delsesrige Mænd for med dem at overveje, hvilke ForanstaJltninger der kunde træf
fes fra dansk Side til Bilæggeisa af Strejken. Dr. Best forberedte mig paa, at der
som Strejken ikke omgaaende blev slaaet ned, vilde man fra tysk Side tage skarpe
Forholdsregler. Forberedelser hertil var allerede i Gang, og han vilde paa det ind
stændigste tilraade, at man fra dansk Side sørgede for at afværge den Katastrofe,
som truede med at indtræde.

Hele Fredagen den 30. Juni gik med interne danske Forhandlinger om, hvad
der ri.i.aatte kunne gøres for at faa Strejken hævet. Disse Forhandlinger førtes med
Formanden for De samvirkende Fagforbund, Hr. Eiler Jensen, Formanden for Ar
bejdsgiverforeningen, Hr. T. K. Thomsen, Overborgmester Viggo Christensen samt
forskellige Politikere, hvoriblandt først og fremmest fhv. Statsminister Buhl. Fra
konservativ Side sendte man Repræsentanter - Ole Bjørn Kraft og Poul Sørensen
- til flere Møder, hvor de Radikale og Venstre ikke var repræsenteret. Foruden
Furhandlinger indenfor den her nævnte Kreds førtes i Dagens Løb en Række Drøf
telser mellem Departementscheferne. Man samledes ret tidligt paa Dagen om den
Tanke, at det vilde være rigtigt at udsende et forholdsvis kortfattet Opraab. Der var
overvejende Stemning for, at dette Opraab kun skulde underskrives af Repræsen
tanter for Hovedstadskommunerne samt af Repræsentanter for Arbejdsgiverfor
eningen, De samvirkende Fagforbund og de store Erhvervsorganisationer, medens
det af Teksten skulde fremgaa, at Opraabet støttedes af Cheferne for Centraladmini
strationen 'og Repræsentanter for de samarbejdende politiske Partier. Man enedes
om følgende Ordlyd af det paatænkte Opraab:
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»1 Forstaaelse med Cheferne for Centraladminfstrationen og Repræsen
tanter for de samarbejdende politiske Partier ønsker vi undertegnede Repræ
sentanter for Hovedstadskommunerne samt danske Arbejds- og Erhvervsorga
nisationer at rette følgende Henvendelse til Befolkningen i Anledning af den
Situation, som er opstaaet som Følge af, at Besættelsesmagten beklageligvis ha',
ment at macdie iværksætte forskrillige Foranstaltninger.

Arbejdsnedlæggelsen i København har bragt Hovedstadens Befolkning
i en. skæbnesvanger Situation. Konsekvenserne af en fortsat Strejkebevægelse
er uoverskuelige. Tilførslerne af Levnedsmidler og andre Livsfornødenheder til
Hovedstaden svigter allerede og vil i Løbet af korteste Tid gaa helt i Staa. Faren
før Indgreb med Virkninger af uoprettelig Karakter er overhængende. Gen
oprettelse af Byens normale Liver en nødvendig Forudsætning for, at truende
Ulykker skal kunne undgaas.

AlJle og enhver opfordres derfor indtrængende til straks at genoptage
deres daglige Gerning. c

Der blev fra alle Sider lagt stor Vægt paa den understregede Passus, idet
man. mente, at Medtagelse af denne Passus vilde bidrage til at gøre Opraabet mere
virkningsfuldt og overfor Publikum vilde være en Garanti for, at Opraabet ikke var
fremtvunget af de tyske Myndigheder.

Fredag Aften den 30. Juni Kl. 19 henvendte jeg mig tiQ Dr. Best paa Dag
marhus for at forelægge ham Opraabet. J eg begyndte med at udtale, at ingen ansvar
lige My;ndigheder eller Organisationer billigede Strejken. Tværtimod. Strejken var
sandsynligvis iværksat af kommunistiske Provokatører, der havde agiteret rundt om
kring paa Arbejdspladserne. (Ved en senere Lejlighed viste Dr. Best mig et af
Banmarks kommunistiske Parti udsendt Opraab, der bekræftede, at man fra kom
munistisk Side havde arbejdet for Strejken.) Alle var enign om, at Strejken maatte
bæves, og fra alle ansvarlige Sider var man villig til at øve Indflydelse i denne Ret
ning, men jeg kunde ikke lægge Skjul paa, at Ansvaret for, at Strejken overhovedet
var kommet til Udbrud, hvilede hos de tyske Myndigheder, der havde indført Spær
retid adlerede Kl. 20. Det var denne Foranstaltning, der havde udløst en stærk For
bitrelse indenfor Befolkningen, en Forbitrelse, som i særlig Grad rettede sig mod
Schalburg-Korpset paa Grund af dettes forskellige Udskejelser. Man var fra dansk
Side rede til at udsende et Opraab, men af Hensyn til 0nsketom, at dette maatte
faa størst mulig Virkning, vilde det være af stor Betydning, dersom der fra tysk
Side kunde gøres en Gestus, f. Eks. derved at Schalburg-Korpset blev fjernet fra
Hovedstaden.

Efter at have paahørt disse Udtalelser bemærkede Dr. Best uden at gaa ind
paa de af mig anførte Synspunkter, at han selv tillige med de øvrige tyske. »Spitzerr«
i Dagens Løb havde overvejet Situationen, og at det var blevet besluttet, at der nu
skulde skabes Ro og Orden i Hovedstaden ved tyske Midler. Disse Midler val' alle
rede i Færd med at blive bragt i Anvendelse (s die Mibtel laufen schon an«). Dr.
Best fortsatte med, under Anvendelse af meget stærke Udtryk, del' vidnede om en
uligevægtig Sindstilstand, 8Jt fremføre den stærkeste Kritik af hele Befolkningen og
navnlig af de danske Myndigheder, blandt hvilke ogsaa ved denne Lejlighed Poli
tiet i særlig Grad kom i Skudlinien. Alle og enhver var medskyldige i den Situation,
der var opstaaet, alle, lige fra Kongen og nedefter over Politikerne og Embedsmæn
dene, og derfor vilde ogsaa alle komme til at undgælde. Den tyske Ære var trukket
i Snavset, og dette maatte der bødes for. Der var i Befolkningen som Helhed og hos
de danske Myndigheder en Leflen for d-en illegale Bevægelse. Hvad der var kommet
fra dansk Side, havde kun været Talemaader og Tvetungethed. Det var nu endelig
forbi med den tyske Tilllid. Det københavnske Pak maatte smage Pisken. Den tyske
Mildhed var blevet opfattet som Svaghed. Fra tysk Side vilde man nu vise, at det
ikke var nogen Kunst at ordne en By paa en Million Mennesker. Befolkningen
maatte have en Skræk i Livet, og man forlangte nu fra tysk Side betingelsesløs Ka
pitulation. Det kunde ikke blive ved paa den hidtidige Maade med Forhandlinger
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og Drøftelser og Møder. Nu hed det »Fugsamkeit oder Sanktionene. Danmark vilde
faa sin Straf for dette. Dr. Best bad mig bemærke, at han for første Gang anvendte
Ordet Straf, og han tilføjede, at vi kunde være overbevist om, at han vilde sørge
for, at Straffen blev iværksat. (Saaledes som Ordene faJldt, er jeg ikke i Tvivl om, at
han her tænkte paa den Behandling, der vilde blive Danmark til Del efter en tysk
Sejr, altsaa paa Landets politiske Status i Fremtiden, saaledes som han ud fra
et tysk Synspunkt forestiller sig denne). Med Hensyn til de øjeblikkelige For
anstaltninger udtalte han endvidere, at man vilde udregne Værdien af de Tyskland
interesserende Fabrikker etc., der var blevet ødelagt ved Sabotage, og at der vilde ske
Afkortning i Ho-vedstadens Forsyninger med tyske Raavarer saasom Kul etc. til en
tilsvarende Værdi. Han gjorde en Bemærkning om, at vi kunde være glade for, wt
Berlin ikke havde udstedt Instruktioner i den foreliggende Situation, da der ellers
utvivlsomt maatte regnes med, at der straks skete en Ændring i Landets nuvæ
rende Status.

Foranlediget ved, æt Dr, Best selv bragte Berlin paa Tale, fandt jeg det rime
ligt at henvise til de Drøftelser, Afdelingschef Wassard fornylig havde haft med en
Række fremståaende Mænd indenfor den tyske Regering samt højtståaende tyske
Emhedsmænd. Under disse Drøftelser havde Tonen været en hellt anden, idet man
der fra tysk Side havde haft den fuldeste Forstaaelse for de danske Betragtninger
om den almindelige Ro og Orden og havde fremhævet, at det netop gjaldt om ikke
at foretage noget, som kunde svække 'den danske Administrations Autoritet. Dette
Anbringende fra min Side fejede Dr. Best ganske til Side med em lidt foragtelig
Bemærkning om, at disse Erhvervsfolk ikke var med der, hvor de vigtigste Beslut
ninger blev truffet, og hvor den store Krigsmaskine blev styret.

Uanset at Dr. Bests stemningsbetonede Udbrud ikke just var den bedste
Baggrund for en fortsat frugtbar Drøftelse, bad jeg ham dog læse det af mig med
bragte Koncept til det paatænkte Opraab, Han læste det igennem, men lod iøvrigt
ikke til at interessere sig videre for det. Han gjorde lflot en Bemærkning om, at den
ovenfor omtalte (understregede) Passus i hvert Fald ikke kunde passere, da den
gav et forvrænget Billede af Situationen. Det var dog ganske misvisende at lægge
Skylden for den opstaaede Situation paa de tyske Myndigheder. Han forstod ikke,
at ikke Opraahet var fremkommet allerede Fredag ved Middagstid. Det Faktum, at
det havde taget en hel Dag at naa frem til dette Opraab, viste, at det her i Landet
herskende System var uanvendeligt i en Krigssituation.

Vi kom paany ind paa KI. 2D-Spærretiden, som efter min Mening var Grun
den til hele Miseren. Ganske vist var Spærretiden blevet ændret til KI. 23 om Tors
dagen, altsaa inden Strejken udbrød, men de tre Dage, den havde været i Kraft,
havde været nok tiIl, at det var begyndt at rulle, og naar Bevægelsen' først var kom
met i Gang, var det naturligvis ikke let at stoppe den. Paa FOlranledning af en Ud
tailelse fra Dr. Best mindede jeg ham om, at vi fra dansk Side Søndag den 25., da
vi om Aftenen havde faaet Meddelelse om KI. 2D-Spærretiden havde advaret stærkt
imod denne Foranstaltning. Jeg havde under den første Samtale med Dr- Stal
mann givet Udtryk for denne Advarsel og desuden foreslaaet, at hele Sagen blev
udsat 24 Timer, saaledes at vi i Ro og Mag om Mandagen den 26. Juni kunde have
forhandlet nærmere om Sagen. Dette var blevet afvist. Senere paa Aftenen Søndag
den 25. Juni havde jeg rettet en fornyet Henvendelse tiJl Dr. Stalmann og henledt
hans Opmærksomhed paa, fut en Spærretid allerede KI. 20 sandsynligvis vilde frem
kalde Bevægelse i Arbejderkredse. J eg havde tilføjet, at en Strejke kunde man na
turligvis bryde ved brutale Midler, men at der var noget, der hed -Iegal Sabotages ,
nemlig dette, at Arbejderne vel møder, men arbejder langsomt. Jeg havde derfor
paany advaret Dr. Stalmann. Efter at denne Søndag Aften havde været i Forbin
delse med Dr. Best, havde han senere paa Aftenen telefonisk meddelt mig, at der
intet var at gøre. Spærretiden vilde blive fastsat til KI. 20, men der kunde jo altid
senere blive Tale om at lempe den. Fra dansk Side havde vi derfor den bedste Sam
vittighed overfor denne Foranstaltning, der var Grunden til Strejkens Udbrud, og
for hvilken de tyske Myndigheder havde Ansvaret.
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J eg bad indtrængende Dr. Best om, at han vilde give OIS Respit et Par Dage,
aaledes at vi fra dansk Side kunde faa Lejlighed til at gøre en Indsats f<iiI" ved egne
Æidler at faa Strejken hævet. Dr. Best afslog dette, idet han udtalte, at der den
iaafølgende Dag, altsaa Lørdag den 1. Juli, skulde være Ha- og Orden. Og at dette
Ilev Tilfældet, vilde man fra tysk Side sørge for. Vi vilde i Løbet af de næste tre
Jage faa at se, hvilke Midler Tyskerne nu agtede at benytte. Idet jeg gik ud af
Jøren, spurgte jeg Dr. Best, om han havde sagt sit sidste Ord til min Anmodning
un Respit. Han besvarede uden nogensomhelst Vaklen dette Spørgsmaal be
.ræftende.

Fredag Aften den 30. Juni gjorde jeg dels overfor Departementscheferne, dels
Iverfor Repræsentanter for Underskriverne af det paatænkte Opraab rede for For
øbet af Samtalen med Dr. Best.

Fredag Aften den 30. Juni besatte tyske Tropper de offentlige Værker for
las, Vand og Elektricitet i Storkøbenhavn og foranledigede, at der med øjeblikkelig
l irkning blev lukket af for Levering af disse Livsfornødenheder.

Lørdag Morgen den 1. Juli fortsattes de interne .Drøftelser om Opraabet dels
ndenfor Kredsen af dettes Underskrivere, dels paa Departementschefmøde. Opraabet
'ar Natten mellem Fredag og Lørdag blevet trykt i Provinsen, og et Forsøg fra min
3ide Fredag Aften paa ved Trykningen at faa ændret den af Dr. Best kasserede
Passus var af tekniske Grunde mislykkedes. Resultatet af de interne Forhandlinger
.ørdag Morgen og Formiddag blev, a.t man baade af tekniske 'Og principielle Grunde
'andt det umuligt at ændre Opraabets Tekst, saaledes som den nu forelaa trykt i et
neget stort Oplag. Man var villlig til at udsende dette Opraab, men kun paa Betin
~else af, at der fra tysk Side blev givet et Tilsagn om, at der fra et forud bekendt
~jort Tidspunkt blev lukket op igen for Gas, Vand og Elektricitet.

Lørdag den 1. Juli Kl. 11 henvendte jeg mig efter Aftale med Dr. Best til
ienne paa Dagmarhus. Dr . Best var imidlertid blevet kaldt til et Møde, og der laa
Besked til mig om at komme igen Kl. 12.30. Under den Samtale, som jeg til dette
sidstnævnte Tidspunkt saa fik med Dr. Best, fastholdt denne, 8It 1. Stykke i Opraahet
.kke kunde passere, uden at den ovenfor omtalte Passus blev ændret. Derimod var
aan straks rede til at give Tilsagn om det andet Punkt, nemlig Ophævelse af Spær
ringen for Gas, Vand og Elektricitet til et forud bekendtgjort Tidspunkt, idet han
var modtagelig for den Betragtning, at det ikke kunde nytte noget med en Opfor
iring f:iiJ. Arbejderne om at gaa i Arbejde, uden at der samtidig blev sagt noget om,
at de nødvendige Forudsætninger for Arbejdets Genoptagelse (Vand, Elektrioitet etc.)
var til Stede. Dr. Best gik endda et Skridt videre, idet han erklærede, at Arbejderne
i god Tid, inden de genoptog Arbejdet, maatte have Vand, Gas og Elektricitet i deres
Hjem til Madlavning, Vask etc. Han vilde nu med sine tekniske Sagkyndige over-
veje, fra hvilket Tidspunkt der kunde blive Tale om Genaabning. .

Efter at vi havde drøftet Spørgsmaalet om Opraabet og Forudsætningerne
for dette færdigt, fremførte Dr. Best overfor mig følgende to Krav og en Anbefaling:

1. Hwn krævede et Personskifte i Politiets Ledelse baade forsanvidt angaar
Politiets Personalepolitik 'og de politimæssiga Instruktioner til de underordnede
Politimyndigheder. Han nævnte ikke Navne og var heller ikke k!lar over, om Kravet
sigtede mod et eller flere Embeder. Dersom de to Funktioner var forenet hos samme
f!;mbedsmand, var det kun den paagældende, Kravet tog Sigte paa, Var Kompeten
"en derimod fordelt, kunde der blive Tale om to Embedsmænd. Da jeg nævnte, at
Ansvaret for de politimæssige Instruktioner i sidste Instans laa hos Departements
chef Eivind Larsen, svarede Dr. Best, at saa maatte det blive ham, der skulde ud
skiftes. Man vilde fra tysk Side ikke paætvinge os en bestemt--ny Mand som øverste
Politileder. idet man stadig holdt fast ved det hidtidige Princip, æt der ikke fra tysk
Side skal gribes ind i Centrwlforvaltningen, men man ønskede at modtage et Forslag
fra dansk Side med Hensyn til den nye øverste Leder af Politiet.

2. Dernæst krævede Dr. Best, at Formanden for De samvirkende Fagfor
bund, Hr. Eiler Jensen, maabte træde tilbage. Hr. Eiler Jensen var ikke længere
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-tragbar«, idet han i den givne Situation havde svigtet fuldkommen (s vollig' vel'
sagt«). Dr. Best havde sikre Oplysninger om, at Eiler Jensens Holdning i den nu
værende Situation stemmede vel overens med hans indre Overbevisning (s Er lieg
bewusst auf der feindseligen Linie-). De samvirkende Fagforbund maatte æltsar
skaffe sig en ny Formand. Dr. Best vidste, at der fandtes en Række rolige og for
nuftige Folk, der var Ledere af de enkelte Fagforbund, og han vilde uden viden
overlads det til De samvirkende Fagforbund selv at vælge en ny Formand. Hall
krævede hen ikke, at der skulde forelægges ham Forslag paa Forhaand.

3. Endelig fremsatte Dr. Best en indtrængende Anbefaling om, at der, saa
snart Strejken maatte være hævet, blev truffet Foranstaltninger til Overarbejde
Motiveringen for denne Henstilling var dels Ønsket om at indhente de Arbejds
resultater, der var gaaet tabt ved Strejken, dels Hensynet til at Arbejderne skuldr
have Lejlighed til at indtjene den tabte Løn. Dr. Best vilde interessere sig for, hvor
ledes denne Henstilling vilde blive taget til Følge. Han vilde forhøre sig om Spørgs
maalet og interessere sig for, hvor der maatte være Modstand mod Tanken.

Dr. Best betonede, at de to første Punkter var Krav, medens Punkt 3 eftei
Sagens Natur ikke kunde opstilles som et Krav eller en Betingelse, men maattJ
være en indtrængende Henstilling. For 'en Sikkerheds Skyld spurgte jeg ham, 'Om. de
tre Punkter, han her havde nævnt, var at opfatte som en Advis til mig om noget, del
senere vilde fremkomme officielt. Han svarede hertil, at jeg kunde betragte det son
officielle Henvendelser. Jeg fandt ikke Anledning til at gaa ind i en Diskussion med
Dr. Best om Betimeligheden af de to Krav, men indskrænkede mig til en Bemærk
ning om, at disse Krav naturligvis vilde vække den største Opsigt paa dansk Side

I Forbindelse med sine Udtalelser om de ovennævnte Krav gjorde Dr. Best
nogle Bemærkninger om, at der i Fremtiden forventedes en mere eksakt og mers
villig Reageren fra dansk Side 'overfor tyske Ønsker. »Dis Bureau-Sabotage muss
zuriickgeschraubt werden«.*)

Medens jeg opholdt mig hos Dr. Best, blev der af tyske Soldater rundt om
kring i Byen opklæbet en Bekendtgørelse, ifølge hvilken dem tyske Kommandant paa
Sjælland overtog den udøvende Magt for Storkøbenhavns Omraade til Oprethol
delse af Orden og Sikkerhed. Denne Bekendtgørelse havde følgende Ordlyd:

»BEKENDTGØRELSE.

Som Kommandant for de tyske Tropper paa Sjælland bekendtgør jeg
herved:

Efter Henvendelse fra den Rigsbefuldmægtigede i Danmark og med
Fuldmagt fra den øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark har jeg •

DEN 1. JULI 194.4 KL. 12 MIDDAG
overtaget den udøvende Magt for Stor-Københavns Omraade til Opretholdelse
af Orden og Sikkerhed.

Med øjeblikkelig Virkning er al Trafik ud af Stor-København og enhver
Trafik ind i Byen forbudt.

Der advares imod at nærme sig Gadespærringerne i Byens Udkanter,
da de der posterede Vagter har Befaling til med Vaabenmagt at tilbagevise
enhver, der nærmer sig.

I Stor-Københavns Omraade er enhver Forsamling, der bestaar af mere
end 5 Personer, forbudt i Gader, Stræder, paa Veje og Pladser.

Den tyske Værnemagte forstærked-e Patruljer har Ordre til ufortøvet at
skyde paa enhver Forsamling, der bestaar af mere end 5 Personer.

Der gøres opmærksom paa, at Spærretiden strengt skal overholdes.
Efter Klokken 23 vil der hensynsløst blive skudt paa enhver Gruppe

Personer og ogsaa paa Enkeltpersoner, som ikke øjeblikkellig standser paa Til
raab og Iegitimerer sig.

- - -
') I oversættelse: »Kontor-Sabotagen maa skrues tilbage...
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Disse Forholdsregler er blevet nødvendige, da en stor Del af den køben
havnske Befolkning af ansvarsløse Elementer har ladet sig bevæge til Opsætsig
hed mod de Anvisninger, som den Rigsbefuldmægtigede har givet. De politiske
og-lovlige ansvarlige danske Myndigheder hal' ikke kunnet forhindre dette. Fra
tysk Side er det utvetydigt blevet fastslaaet, at Bekendtgørelsen fra den Rigs
befuldmægtigede af 26. Juni 1944 til Bekæmpelse af Sprængstofforbrydelser
og andre Attentater var blevet nødvendige, fordi de danske Myndigheder og
Politiet ved deres Passivitet samt 'en &;;0-1' Del af Københavns Befolkning hal'
fremmet Sprængstof- og Voldsforbrydelserne, saaledes som det har vist sig til og
med den 26. Juni 1944.

Da der i Dagene mellem den 26. og 29..Juni ikke har fundet Sabotage
handlinger Sted, besluttede den Rigsbefuldmægtigede at lette Spærretiden til
Kl. 23. Til Trods herfor har store Dele af Københavns Befolkning den 30. Juni
1944 ladet sig paavirke af uansvarlige Elementer til ikke at arbejde, men i
Stedet for søgt at forstyrre den offentlige Orden i Byens Gader.

Ansvaret for, at der nu maa træffes særlige Forholdsregler, falder udeluk
kende paa dem, SOlll har ladet sig ophidse til de sidste Dages kortsynede Op
træden.

Rlchter,

Generalløjtnant. «

Med Hensyn til den militære Undtagelsestilstand, der saaledes var indført, er
lær ede Dr. Best, at det for de danske Myndigheder ikke var nødvendigt at træde i
orbindelse med Generalløjtnant Ricliter. Forretningsgangen skulde stadig være den
unme som hidtil.

Umiddelbart efter Samtalen med Dr. Best gjorde jeg Departementschef Ei
ind Larsen og Forhundsformand Eiler Jensen bekendt med det tyske Krav om disse
I Herres Tilbagetræden. Jeg gjorde derefter først i Kredsen af Underskriverne af
~ paatænkte Opraah og dernæst paa Departemenschefsmøde Rede for Forløbet af
amtalen med Dr. Best. Der var under de interne Forhandlinger, som min Rede
ørelse gav Anledning til, fuld Enighed om, at Kravet om Eiler Jensens Mgang
muliggjorde Udsendellsen af et Opraab. Om den af Dr. Best forlangte Ændring i
eksten kunde der diskuteres. Dette skulde ikke være afgørende, men det var umu
gt at udsende et Opraab, samtidig med at Eiler Jensen paa tysk Krav traadte til
age. Det aftaltes, at jeg skulde fortsætte Forhandlingerne med Dr. Best .efter
anne Linie.

Under Mødet med Departementscheferne Lørdag den 1. Juli Kl. 14 indløb del'
:-a Dr. Best en Skriv-else af samme Dato, hvori stilledes Krav med Hensyn til Poli
ets Optræden dels overfor Plyndringer og lignende Udskejelser, dels til Beskyttelse
f Industrivirksomheder mod Sabotage. Denne Skrivelse, der var stilet til »die
iånische Zentralverwaltung, z. Hd. des Direktors des Aussenministeriums, Herrn
lils Svenningsen«, havde følgende Ordlyd:

»Nach der heute zwiscben uns gefiihrten Besprechung halt der Hohere
SS- und Polizeifiihrer mir berichtet, in welchem Umfang in Gross-Kopenhagen
Pliinderungen, Zerstorungen von Geschatten und W ohnungen, Brandstiftun
gen sowie Angriffe auf Personen stattgefunden haben, ohne dass die dånische
Polizei das Geringste gagen die vor ihren Augen tårigen Verbrecher unternom
men hat. Hingegen ist mehrfach festgestelIt worden, dass dånische Polizeibe
amte diese Verbrecher vor dem Erscheinen døutscher Streifen gewarnt. und
damit der Ergreifung entzogen haben.

Dieser Bericht veranllasst mich, zu den aus der gegsnwårtigen Situation
erwachsenden Forderungen noch die Forderung hinzuzufiigen, dass unverziig
lich die Polizei angewiesen wird, mit nachdriicklichsten Einsatz fiir Ordnung

13
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und Sicherheit zu sorgen, jeder Zerstorung, jeder Pliinderung und [edem Al
griff auf Personen mit Gewalt und mit der Waffe entgegenzutreten und d
Verbrecher festzunehmen. Diese Verpflichtung, Verbrechen unbedingt zu ve
hindern, umfasst Ohjekte jeder Art, die nach den Erfahrungen der letzten ZE
von verbrecherischen Anschliigen bedroht sind. Auch von Sabotage bedroh
Wirtschaftsbetriebe sind von jetzt ab durch die dånischø Polizei zu schiitze
die fiir pflichtgemåsss Durchfiihrung diesel' Aufgabe verantwortlich g.
macht wird.

Ich erwarte die Beståtigung. dass die dånischs Polizei die von mir go
forderten Befehle erhiilt, bis heute 20.00 Uhr. Von der Annalime diesel' Fo
derung und von ihrar Durchfiihrung inruerhalb der n åchsten 24 Stunden hån,
es ab, oh und wann von deutscher Seite die zur Bekiimpfung des Koperihagens
Aufruhrs getroffenen Massnahmen geiindert werden konnen.

Wegen der technischen Durchfiihrung der polizeilichen Massnahms
empfehle ich die sofortige Aufnahme von Besprechungen zwischen den zt
standigen dånisehen Behorden und dem Hoheren SS- und Polizeifiihrer.e")

Der var paa Mødet Enighed om, at det tyske Krav om Indskriden mod Plyi
dringer og lignende selvfølgelig kunde imødekommes. Med Hensyn til det and.
Krav var man ikke ganske klar over, hvorvidt dette betød en Genopliven af de
gamle Sag om Politiets Overtagelse af Sabotagebevogtningen. Hr. Eivind Larse
var tilbøjelig til at mene, at der ikke Iaa helt saa meget i Kravet.

Man drøftede derefter paa Mødet Kravet om Departementschef Eivind Lal
sens Tilbagetræden. Eivind Larsen sølv var mest stemt for, at dette Krav ude
videre blev efterkommet, og at man fandt en Efterfølger for ham. I Forsamlinge
var der store Betænkeligheder heroverfor. .

Inden jeg havde naaet at melde mig til Dr. Best for at gøre ham bekendt mel
at Kravet 'om EilBQ' Jensens Afgang umuliggjorde Udsendelsen af et Opraab, fik je
Besøg af Hr. Duckwitz, der kom for at meddele mig, at der maatte være Muligheds
for at undgaa Eiler Jensens Tilbagetræden. Det fremgik af Hr. Duckwitz' Udtalelse'
at der øjensynlig nu var mere Interesse end tidligere paa tysk Side for Udsendelse
af et Opraab. Betingelserne for, at Ejler Jensen kunde blive, var:

1) at Buhloverfor Dr, Best bekræftede, at Hr. Duckwitz' Opfattelse af Eile
Jensen - gaaende ucl paa, at han havde gjort alt for at modvirke Strejken og i si
Embedsførelse ikke havde været tyskfjendtlig - var rigtig;

2) at der fra dansk Side blev givet et imødekommende Svar paa Politikraven.

Hr. Duckwitz erklærede, at det med Hensyn til Sabotagebevogtningen ikk
krævedes, æt det danske Politi skulde paatage sig at stille faste Poster. Hvad der
Dag den 1. Juli forlangtes, var blot et Tilsagn om, at man var villig til i positi
Aand at optage Forhandlinger om Politiets Medvirken til Sabotagebevogtninger
Hr. Duckwitz tilføjede, at der under disse Forhandlinger ikke vilde blive Tale or
faste Poster, men om en Række andre Foranstaltninger saasom forstærket Patrulje
tjeneste, mere effektiv Bevogtning af enkelte Kvarterer, i givet Fald ved Oprettele
af nye Politistationer, Udrykningstjeneste etc. Dr. Best havde erklæret sig villig t
personlig om fornødent at deltage i disse Forhandlinger paa Betingelse af, a
undertegneds fra dansk Side deltog heri.

Jeg bekræftede overfor Hr. Duckwitz dennes Opfattelse af Hr. Eiler Jenser
Den nye Situation, der var indtraadt som li'olge af Hr. Duckwitz' Henven

delse, blev nu gjort til Genstand for nye interne Drøftelser paa Møder med Under
skriverne af det paatænkte Opraah og paa Departementschefsmøde. Problemern
kunde nu grupperes paa følgende Maade:

1) Komplekset: Eiler Jensens Afgang elGer Forbliven - Opraabets Udsen
delse - Besvarelsen af de tyske Politikrav.

2) Kravet om Eivind Larsens Afgang.
---

.) Oversættelse side 1867.

---- -
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Under Mødet med Politikerne m. fl. Lørdag KI. 17, men inden Departements
chefsmødet KI. 18, fik jeg en ny Henvendelse fra Hr. Duckwitz, der denne Gang
kom for at sige, at det til Trods for det tidligere paa Dagen fremsatte absolutte Krav
om et Personskifte i den øverste Politiledelse dog sandsynligvis ikke vilde være ude
lukket, at baade Departementschef Eivind Larsen og Rigspolitichef Begtrup-Hansen,
mod hvilke to Herrer Kravet i Virkeligheden rettede sig, kunde forblive i deres
Embeder. Man var nemlig blevet klar over det ejendommelige i, at dette Krav om
Personskifte stilledes samtidig med Kravet om mere effektiv Indsats af Politiet i de
to ovenfor nævnte Henseender. .

Paa Departementschefsmødet Lørdag ved 18-Tiden blev det klart, at der
kunde afgives positivt Svar, saaledes som antydet af Hr. Duckwitz, paa Politi
kravene. Med Hensyn til Departementschef Eivind Larsen Tilbagetræden eller For
bliven blev Resultatet af Drøftelserne det, at jeg bemyndigedes til at erklære overfor
Dr. Best, at Eivind Larsen efter den skarpe Kritik, der havde været fremsat mod
Politiet og mod ham personlig, ikke paa nogen Maadø kunde føle sig opfordret til at
forblive i sin Stilling, men tværtimod maatte have mest Lyst til at forsvinde; Departe
mentschefen indsaa imidlertid det upraktiske i at træde tilbage netop under den nu
værende Situation og var derfor villig til foreløbig at blive, men maatte forbeholde sig
i Løbet af den kommende Tid at trække sig tilbage, saafre:mt Forhoildene udviklede sig
paa en Maade, som efter Jlans Skøn maatte begrunde dette.

Lørdag den 1. Juli KI. 19.30 gav jeg Møde hos Dr. Best paa Dagmarhus. Vi
drøftede først det ovenfor under 1) nævnte Kompleks. J eg gentog overfor Dr. Best,
hvad jeg havde udtalt over for Hr. Duckwitz om Hr. Eiler Jensen, og tilføjede, at
jeg personlig kunde bevidne, at Hr. Eiler Jensen havde været en af de mest ivrige
for at modvirke Strejken. Dr. Best udtalte, at de- Oplysninger, han nu havde faaet,
bavde afkræftet det Grundlag, paa hvilket han havde fremført sit Krav om Eiler
Jensens Afgang. Han var nu indforstaaet med , at Eiler Jensen forblev i Stillingen
som Formand for De samvirkende. Hvad angaar Opraabet, kunde Dr. Best stadig
ikke acceptere den oftnævnte Passus i Slutningen af 1. Afsnit. Jeg accepterede der
for at afrunde dette Stykke med en Passus af ganske neutral Karakter (». . .. som
Følge af den sidste Tids Begivenheder«). Opraabet, hvis første Udgave var blevet
trykt i Provinsen, maatte fremstilles i København, idet der ikke længere var tekni
ske Muligheder for at faa det gioot i Provinsen. Det kunde ikke trykkes ved Haand
kraft, hvorfor det var nødvendigt, at der blev leveret elektrisk Strøm i København.
saledes at et herværende Trykkeri kunde komme. i Gang. Man kunde ikke nøjes med
Strøm i et enkelt Kvarter, da der i saa Fald vilde gøre sig »Skruebrækkerhensyn«
gældende. Dr. Best var ret uforetaaende overfor denne sidste Betragtning. Resul
tatet af en længere. Samtale om dette Punkt blev, at Dr. Best erklærede, at man vilde
gaa i Gang med at forberede Strømlevering, saaledes at Radioerne kunde benyttes
den følgende Dag. Det var teknisk umuligt paa een Gang at levere Strøm til hele
Byen, men de·rsom han fik opgivet, i hvilket K varter vedkommende Trykkeri laa,
vilde han undersøge, om der maatte være tekniske Muligheder for, at Strøm blev
leveret forlods i dette Kvarter. Endelig fremhævede jeg med Hensyn til Opraabets

dsendelse, at Forudsætningen herfor maatte være et ub-etinget Tilsagn fra tysk
Side om Ophævelse af Spærringen for Gas, Vand og Elektricitet til et forud bekendt
gjort Tidspunkt. Dr. Best var ganske rede til at opfylde denne Forudsætning, idet
han erklærede, at alt skuld-e være i Orderu til Aabning for Gas, Vand og Elektricitet
Søndag Aften den 2. Juli. Meddelelse herom vilde fremkomme i Radioen, saasnart
man følte sig nogenlunde sikker paa, at Arbejdets Genoptagelse om Mandagen var
sikret.

Med Hensyn til det tredie Led i det heromhandlede Kompleks, nemlig Politi
kravene, begyndte jeg med at tage et Forbehold, refererende sig til Kravet om
Eivind Larsens Afgang. Med dette Forbehold kunde jeg svare Ja til Kravet om
Indskriden overfor Plyndringer og Qignende. Til dette bekræftende Svar føjede jeg
nogle Kommentarer, gaaende ud paa, at Politiet faktisk havde foretaget Arrestation
af en Række Personer, der havde gjort sig skyldig i Plyndring, at Politiets Ind-
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skriden til Sikring mod Plyndringer var blevet vanskeliggjort af tysk Militær, som
f. Eks. i et Tilfælde havde beskudt en Udrykningsvogn. der netop var paa Vej for a t
beskytte mod Plyndringer, at Politiet ikke, som det paastodes i Dr. Bests Skrivelse.
havde indladt sig paa at beskytte Forbryderne, men i al Allmindelighed havde for
søgt at faa Folk til at passere Gaden ved at henvise .til Risikoen for tyske Troppers
Indgriben, samt endelig at det danske Politi selv fandt det rigtigt at træde i For
handlinger med det tyske Politi om dette SpørgsmaaI. - Til Kravet om Politiets
Medvirken til Sabotagebevogtning svarede jeg, at man var rede til at forhandl!'
dette Spørgsmaal i positiv Aand. Personlig var jeg naturligvis villig til at deltage i
disse Forhandlinger. Om de Foranstaltninger, der kunde blive Tale om at indføre.
kunde jeg paa nærværende Tidspunkt ikke udtale mig. Det eneste sikre var, a t
Politiet under ingen Omstændigheder var rede til at paatage sig at stille faste
Poster paa Fabrikkerne. Dr. Best gav Udtryk for Tilfredshed med dette Svar, idet
han erklærede, at han godt forstod, at Politiet ikke vilde paatage sig det odiøse
Hverv at »staa Skildvagt ved de paagældende Fabrikker-e, men der var jo ogsaa
mange andre Midler, vedblev Dr. Best, og vi kom i denne Forbindelse ind paa de
Foranstaltninger, Hr. Duckwitz havde anført (Patruljetjeneste, Kvarterbevogtning
etc.). Dr. Best vilde finde det ønskeligt, om Forhandlingerne mellem det danske og
det tyske Politi kunde blive paabegyndt allerede den følgende Dag Søndag den 2.
J uli, Selv vilde han ikke deltage direkte i disse Forhandling-er, medmindre der
skullde opstaa Problemer, som ikke kunde løses mellem de danske 'Og de tyske Politi
myndigheder.

Hermed var saaledes Komplekset: Eiler Jensen - Opraabet - Politikravene
bragt til en positiv Løsning. Vi gik derefter over til det andet Hovedpunkt, nemlig
Kravet om Eivind Larsens og Rigspolitichef Begtrup-Hansens Tilbagetræden. Om
Rigspolitichefen forklarede jeg, at han hverken med Hensyn til Personale-Politikken
eller med Hensyn til de politi-tekniske Instruktioner har den afgørende Myndighed.
Rigspolitichefembedet var em Stilling, som det inaaske ikke var saa let for udenfor
staaende helt at Iorstaa. Rigspolitichefen beskæftigede sig i særlig Grad med det
organisatoriske. Denne Erklæring tilfredsstillede Dr. Best, og dermed var Kravet
om Hr. Begtrup-Hansens Tilbagetræden bortfaldet. Med Hensyn til Departements
chef Eivind Larsen udtalte jeg mig i Overensstemmelse med, hvad ovenfor er be
mærket om Resultatet af Drøftelserne paa Departementschefsmødet. Dr. Best accep
terede den Ordning, at Hr. Eivind Larsen forblev i sit Embede med det af mig an
førte Forbehold. Han gav Udtryk for en Erkendelse af, at det i den foreliggende
Situation og under. H-ensyn til de tyske Krav om en mere effektiv Indsats af P olitiet
ikke vilde være hensigtsmæssigt, om Hr. Eivind Larsen traadte tilbage' netop nu.

Efter min Samtale med Dr. Best blev Lørdag Aften de forskellige interesse
rede danske Parter gjold bekendt med Resultatet, og man rettede nu Bestræbelserne
paa at faa Opraabet trykt i ny Udgave. Dette sidste gav Anledning til en Række
T'elefonsamtaler i Løbet af Aftenen.

Søndag Formiddag den 2. Juli fortes i Udenrigsministeriet en Række Drøftelse l'

angaaende Opraabets Trykning. Der var Søndag Formiddag endnu ikke leveret
Strøm, skønt vi Lørdag Aften havde meddelt Dr. Best, at Trykningen skulde finde
Sted enten i Linnåsgade eller i »Social-Demokraten es Trykkeri, Nørre Farimags
gade. Sagen blev endelig ordnet saaledes, at Trykning kunde paabegyndes Søndag
KI. 1315•

I Løbet af Søndag Formiddag forte jeg ogsaa forskellige Telefonsamtaler med
Dr. Best. Denne interesserede sig nu for , hvorledes det gik med Bekæmpelsen af
Strejkebevægelsen i Provinsen, og spurgte, hvorledes Udsigterne var for Genop
tagelse af Arbejdet i København Mandag den 3. Juli. Hvad Provinsen angik, kunde
jeg meddele Dr. Best, at Generaldirektør Knutzen som Liniedepeche til samtlige
Jernbanestationer paa Sjælland og Falster havde udsendt Opraabet, og at Eiler
Jensen havde foranlediget, at de lokale Fagforeninger i de sjællandske Byer, hvor
der havde været Uroligheder og Strejke, var blevet gjort bekendt med Bestræbelserne
i København 'Og henvist til hos den lokale Stationsforstander at skaffe sig det Op-
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raah, der vilde komme samme Aften. Med Støtte fra Overborgmesteren og Borg
mester H. P. Sørensen udtalte jeg mig forhaabningsfuldt overfor Dr. Best med Hen
syn til Genoptagelse af Arbejdet i København Mandag, selvom jeg jo. ikke var i
Stand til at garantere noget.

Det meddeltes fra tysk Side , a"t Trafikspærringen omkring Storkøbenhavn
vilde blive ophævet fra og med Mandag Morgen Kl. 5, forsaavidt angik Trafikken af
Gaaende og Cyklister samt alle offentlige Befordringsmidler (Tog, Sporvogn, Rute
biler). Herom samt angaaende Aabningen for Gas, Vand og Elektricitet vilde de
tyske Myndigheder selv udsende en Meddelelse gennem Radio. Fra dansk Side
maatte man, ligeledes gennem Radioen, give nærmere Meddelelse om Trafik
midlerne.

Søndag Formiddag den 2. Juli gik Departementschef Eivind Larsen til et
Møde med Politigeneral Pancke angaaende Politiets Medvirken ved Sabotagebe
vogtningen. Det viste sig, at General Pancke trods de Tilsagn, der Dagen i Forvejen
var- givet undertegnede af Hr. Duckwitz og Dr. Best, holdt fast ved Kravet 'om, at
Politiet maatte stille faste Vagtposter paa de Fabrikker, der interesserede de tyske
Myndigheder. Departementschefen afviste dette Krav som uantageligt, Resultatet af
denne Samtale blev, at Forhandlingerne mellem Departementschefen og Generallen
skulde fortsættes samme Eftermiddag. I Mellemtiden satte jeg mig i Forbindelse
med Dr. Best, hvem jeg foreholdt det mærkelige i General Panckes Holdning paa
Baggrund af, hvad Dr. Hest og Hr. Duckwitz havde sagt mig Dagen i Forvejen. Jeg
erindrede Dr. Best om, at jeg Lørdag Aften havde udtalt. at det eneste sikre var, at
vi under ingen Omstændigheder kunde indlade os paa at stille faste Poster. Hertil
havde Dr, Best stiJllet sig absolut forstaaende og gennem sine Udtalelser bekræftet,
hvad Duckwitz tidligere havde meddelt mig, nemlig at dette Krav ikke vilde blive 'Op
retholdt. Dr. Best gjorde gældende, at han jo Lørdag Aften ikke havde sluttet nogen
•Vertrag«, men kun givet Udtryk for sin personlige Mening. Han var stadig person
lig af den Anskuelse, at de faste Poster maatte kunne undgaas, men det var det
tyske Politi, der trængte paa i denne Henseende. Han vilde indtrængende henstille,
at Hr. Eivind Larsen under de fortsatte Forhandlinger ikke gav et MsIag. Konse
kvenserne heraf vilde ikke kunne overskues.•Ich garantiers fiir nichts, werun. ein
Nein gesagt wird«. Det kunde blive »das Ende der dånisehen Polizei«. Han mente,
der maatte kunne findes en mindre paafaldende Form for de faste Poster. Det var
jo ikke nødvendigt, at Politiet optraadte uniformeret. Formen var ligegyldig, naar
det blot blev klart, at Politiet overtog Ansvaret »fiir den stationaren Schutz der
Betriebe«, d. v. s. Ansvaret for »die sauberø und ordnungsmåssige Durchfiihrung
der Massnahmen c. Senere ændred e Dr. Best dette til •die Verantwortung fiir die
ordnuagsmåssige Ausfiihrung des stationaren Schutzes« .") Paa Grundlag af denne
Formel maatte der kunne findes en Udvej. Eksempelvis nævnte Dr, Best i denne
Forbindelse, at Politiet ved Sabotagen mod »Jeko« (Nordværk) i Ryesgade fuldtud
havde gjort sin' Pligt, selvom Sabotagen her var lykkedes. Politiet havde her gjort
Brug af Skydevaaben, 'og der kunde intet bebrejdes Politiet. Man kunde ikke forlange,
at Politivagten sikulde kunne holde Stand overfor den meget talstærke Bande af
Sabotører.

Kl. 16.40 telefonerede Dr. Best efter nu at have talt med General Pancke. Til
min egen personlige Information kunde Dr. Best udtale, at General Pancke »voeaus
siohtlich« viIlde være indforstaaet med en Løsning paa Basis af den førnævnte For
mel. Fra tysk Side havde man forstaaet, at der var to Forhold, der var af Betyd
ning for det danske Politi, nemlig for det første Spørgsmaalet om at stille Poster i
Uniform overfor Publikum, og for det andet Omfanget af det Ansvar, Politiet paa
tog sig. I førstnævnte Henseende gentog Dr. Best, at Uniformen var ligegyldig. I
sidstnævnte Henseende henviste han igen til Tilfældet i Ryesgade som normgivende
for, hvad man med Rimelighed kunde forvente af Politiet.

*) I oversættelse:
IIJeg garanterer ikke for noget, hvis der bliver sagt Nej.«
Det kunde blive »Slut med det danske Politi«.
IIfor den faste Beskyttelse af Virksomheder«, d.v.s. Ansvaret for Ilden ordentlige og

forsvarlige Gennemførelse af Forholdsreglernee,
liAnsvaret for den forsvarlig~~e~G~e~n!!n~e:!!m2!f!ørr.le~ls~eW!!afWd!m.b~..Bl~JJ.1c.lSJe....._-------
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Om Forløbet af disse Samtaler med Dr. Best underrettede jeg Kl. 16.45 De
partementschef Eivind Larsen, inden han gik til nyt Møde med General Pancke. Det
aftaltes med Departementschefen, at han skulde lægge Forhandlingen saaledes an,
at der fra dansk Side blev fremhævet alt det positive, man var rede til at gennem
føre, saaledes at Svaret efter de fornyede Overvejelser ikke blot blevet Nej til
Kravet om de faste Poster. Heller ikke dette Møde bragte imidJlertid noget Resultat,
idet Generalen, selvom han ikke fastholdt Kravet om faste Poster i den oprindelige
Form, dog forlangte en Ordning, hvorefter Politiet paa hver af de ca. 70 Virk
somheder, der interesserede Tyskerne, skulde stille faste Vagtkommandører.

Sent Søndag Eftermiddag den 2. Juli udsendtes Opraabet i den af Dr. Best'
accepterede Form:

»1 Forstaaelse med Cheferne for Centraladministrationen og Repræsen
tanter for de samarbejdende politiske Partier ønsker vi undertegnede Repræ
sentanter for Hovedstadskommunerne samt danske Arbejds- og Erhvervsorga
nisationer at rette følgende Henvendelse til Befolkningen i Anledning af den
Situation, som er opstaaet som Følge af den sidste Tids Begivenheder.

Arbejdsnedlæggelsen i Kobenhavn har bragt Hovedstadens Befolkning
i en skæbnesvanger Situation. Konsekvenserne af en fortsat Strejkebevægelse
er uoverskuelige. Tilførslerne af Levnedsmidler og andre Livsfornødenheder til
Hovedstaden svigter allerede og vil i Løbet af korteste Tid gaa helt i Staa.
Faren for Indgreb med Virkninger af uoprettelig Karakter er overhængende.
Genoprettelse af Byens normale Liver en nødvendig Forudsætning for, at
truende Ulykker skal kunne undgaas.

Alle og enhver opfordres derfor indtrængende til straks. at genoptage
deres daglige Gerning.«

Søndag Aften blev der i hele Storkøbenhavn lukket .OP igen for Gas, Vand og
Elektricitet.

Mandag den 3. Juli oprandt, uden at Generalstrejken var hævet. Mange
Steder var Arbejderne nok mødt paa Arbejdspladserne, inen uden at gaa i Arbejde.
Enkelte Sporvognslinier var begyndt alt køre, men Vognene maatte vende tillbage til
Remisen, da de blev gjort til Genstand for Overfald. KI. 9.50 telefonerede Dr. Best for
at drøfte Situationen med undertegnede. Han anbefalede følgende Foranstalt
ninger:

1) at en indflydelsesrig Personlighed, f. Eks. Hr. Eiler Jensen eller endnu
bedre Folketingsmand BuM holdt en Radiotale, hvori toges Afstand fra Strejken,
og hvori Strejkebevægelsen blev stemplet som kommunistisk; dette vilde politisk
placere Danmark paa en udmærket Maade;

2) at de enkelte Fagforeningsledere personlig tog ud paa de vigtigste Ar
bejdspladser for at tale Arbejderne til Rette;

3) at Politiet tog kraftigt fat overfor alle Terrorister.
Strejken maattø hurtigt hæves. Dersom Arbejdet ved Middagstid ikke var

genoptaget, vilde de militære Myndigheder træffe Beslutning om, hvad der yder
ligere skulde ske. Dr. Best bebudede, at der paany vildeblive spærret for Gas, Vand
og Elektricitet, og dersom det kom hertil, kunde vi være forvisset om, at der først
igen vilde blive lukket op, naær Arbejderne var mødt paa Arbejdspladserne.

Med Hensyn til Punkt 1 bemærkede jeg, at der maaskø nok kunde arrangeres
en Radiotale, men alt det var fuldstændig udelukket at stemple Strejken som kom
munistisk. Noget saadant vilde ikke have den rette Virkning.

Efter at have taJlt med Folketingsmand Buhl, Departementschef Eivind Lar
sen 'Og Forbundsformand Eiler Jensen ringede jeg paany til Dr. Best og forklarede
ham, at hans Anbefalinger under Nr. 2 og 3 allerede paa Forhaand var imøde
kommet, og at Spørgsmaalet om en Radiotale nu blev overvejet. J eg gjorde Dr. Best
opmærksom paa Betydningen af, at de tyske Tropper udviste Tilbageholdenhed, og
henviste endvidere til, at Schalburg-Korpsets Optræden i denne Situation var af
yderst uheldig Virkning. Dr. Best erklærede, at han vilde gaa ind for, at Tropperne
viste »Zuriickhæltung im Rahmen des fur die Sicherheit moglichene") . Hvad angik

*) I oversættelse: »Tilbageholdenhed indenfor, hvad der er muligt for Sikkerhederie.
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chalhurg-Korpset, erklærede han, at dette Korps under ingen Omstændigheder var
ragt til Indsats, og at Medlemmerne af Korpse-t havde strengt Paalæg om ikke at
ise sig i Uniform paa Gaden. Dr. Best vilde være interesseret i at modtage Meldinger
'a dansk Side om Tilfælde, i hvilke Korpsets Medlemmer maatte overtræde denne
-efaling. Disse Udtalelser af Dr. Best kunde jeg gøre Brug af under de interne
anske Forhandlinger, de maatte blot ikke offentliggøres. Dr. Best tilføjede, at Gene
al Pancke personlig havde arresteret en Schalburg-Patrulje, der i Strid med de
ivnø Ordrer var kørt rundt paa Vejene i Hellerup. Under en Samtale lidt senere
aa Formiddagen udtalte Dr. Best, at Virksomhederne i Løbet af Dagen paa synlig
4:aade maatte komme i Gang. -Es muss klar in Erscheinung treten, dass die Be
riebe nicht mehr im Streik sind, sondem dass der ganze Streik all 3. Juli beendet
>1;«*). Han gentog Truslen om Lukning for Vand, Gas og Elektricitet.

I Anledning af Dr. Bests Opfordring om til de tyske Myndigheder at ind
erette Tilfælde, hvor Schalburg-Folk overtraadte det ovennævnte Forbud, rettede
Jdenrigsministeriet samme Dag ved Afdelingschef Hvass en Henvendellse til Oher
;ruppenfiihrer Pancke, hvem Hr. Hvass forelagde en Række Meldinger fra det
lanske Politi om Episoder, hvor Schalhurg-Folk havde gjort sig skyldige i Ud
kejelser af' forskellig Art. Obergruppenfiihrer Pancke bekræftede overfor Hr.
Ivass, hvad Dr, Best tidligere havde meddelt mig om, at det var Schalburg-Fol
:ene forbudt under de nuværende Forhold at vise sig i Uniform paa Gaden.

Efter Samtalen med Overborgmesteren, der opllyste, at de tyske Myndig
Leder havde truet med BJt arrestere vedkommende Borgmester og Fagforeningsleder,
lersom Sporvognene ikke paany kom i Gang, kunde jeg ved Middagstid meddele Dr.
3est, at Københavns Magistrat nu havde udstedt en Ordre om, at Sporvognene uden
-Iensyn til Konsekvenserne omgaaende skulde genoptage Kørslen, og at der var
ruffet Aftale mellem Sporvognene og Politiet om, at hver Sporvogn vilde blive be
nandet med en eller to Politibetjente til Beskyttelse mod Terrorhandlinger.

Mandagen gik iøvrigt med interne Drøftelser om en Henvendelse til Befolk
ringen gennem Radioen, Kl. 15.30 var man riaaet saa vidt, at følgende Herrer havde
-rklæret sig rede til at tale:

Folketingsmand Buhl,
FoIlketingsmand Ole Bjørn Kraft,
Forbundsformand Eiler Jensen,
Civilingeniør T. K. Thomsen (Formand for Arbejdsgiverfoceningan),
Overborgmester Viggo Christensen.

Betingelserne for, at disse Herrer vilde tale, var:
1) at de fik Lov til at tale ucensureret, men selvfølgelig under -det Ansvar,

Situationen bød, og paa en Maade der var egnet til Opnaaelse af Formaalet;
2) at man fra tysk Side gik med til, at det i Udsendelsen blev sagt
a. at de tyske Patruljer vilde blive afskaffet indtjl Spærretid, .
b. at de faste tyske Poster havde faaet Ordrer til ikke -at optræde

provokerende. •
Med Hensyn til det danske Politi var man rede til i Udsendelsen at sige, at

Politiet var instrueret om med Udnyttelse af alle instruktionsmæssige Midler at
skride- haardt ind imod Udskejelse:r og Forsøg paa at forhindre Genoptagelse af det
normale Liv.

J eg gjorde de designerede Talere bekendt med, at det var umuligt for de tyske
Millitærmyndigheder at gaa ind paa disse Betingelser, men var rede til at tage en
Drøftelse herom med Dr. Best. Kl. 15.50 fik jeg en Samtale med Dr, Best i hans Hjem
i Skovshoved. Dr. Best erklærede, at de nævnte Betingelser ikke var acceptable, men
han var indforstaaet med følgende:

1) de danske Talere kan tale ucensureret, forudsat at der ikke hverken di
rekte eller indirekte fremsættes noget Angreb paa tyske Myndigheder, og at der ikke

') [oversættelse: »Det maa tydeligt lægge sig for Dagen, at der ikke mere hersker
Strejke i Virksomhederne, men at hele Strejken er afsluttet den 3. Juli.«
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fremkommer Udtalelser, der placerer Skyldsporgsmaalet paa en »forker t - Maad
jfr. den al Dr. Best kasserede Passus i Opraabets første Udgave;

2) angaaendø de tyske Tropper kan der i Udsendelsen udtales følgende: . F l
tysk Side er man, forsaavidt angaar Indsættelsen af Tropper, rede til at bidrage 1
Normalisering af Livet og Gadebilledet (i samme Tempo som Befolkningen selv gt
det), idet man anerkender det Princip, at Ordenshaandhævelsen er det danske Pc
litis Opgave, saaledes at Tropper kun vil blive indsat i Tilfælde, hvor Politiet ikl
skulde magte: denne Opgave, eller i Tilfælde hvor tyske Interesser skulde blive al
grebet«. - De i Parentes anførte Ord vilde Dr. Best helst have med, men det VB

ikke Il;0gen conditio sine qua non.
3) Dr. Best vilde være rede til i Dag, Mandag den 3. Juli, at rette en For!

spørgsøl til General Ricliter om Indskrænkning af Patruljetjenesten, og i Morge;
Tirsdag den 4. Juli, vilde han anbefale Generalen at foretage en meget stærk Inl'
skrænkning i Patruljeringen.

Folketingsmand Buhl, hvem jeg omgaaende gjorde bekendt med dette R
sultat af min Forhandling med Dr. Best, var ikke tillfreds med den under 2) anført
Formulering. Paa hans Initiativ arrangeredes derfor et Møde mellem ham og D
Best, hvilket Møde fandt Sted paa Dagmarhus KI. 17. Folketingsmanden aftalte m '
Dr. Best, 8Jt han i Radiotalen kunde sige følgende:

»Fra tysk Side er det tilkendegivet, at der, saasnart Byens Liv atter er no r
. malt, vil ske lID Tilbagetrækning af de tyske Tropper, som har været sat ind

disse Dage«
De ovennævnte fem Herrer rettede derefter Mandag den 3. Juli KJ. 19.30 gen

nem Radioen en indtrængende Appel til Befolkningen om at genoptage den daglig
Gerning.

Mandag den 3. Juli om Eftermiddagen udsendtes af Justitsministeriet pa
Fjernskriver følgende Instruktion til samtlige Politimestre i Landet:

»1 Forbindelse med den pr. Fjernskriver den 30. Juni 1944 udsendt
Meddelelse fra Justitsministeriet angaaende Politiets Optræden under Urolig
heder skal man meddele:

Efter at Urolighederne i København flere Steder har antaget en mel'
ondartet Karakter, og efter at der nu fra ansvarlig dansk Side er udsendt Op
fordring om at genoptage Arbejdet, er der i Forstaaelse med de samarbejdend
politiske Partier 'givet Københavns Politi fornyede Instruktioner. Disse gaa
ud paa, at der skal skrides ind, 'Om fornødent under Brug af Stavene øller a
Skydevaaben i Overensstemmelse med de derom gældende Instrukser, i Tilfæld.
af Plyndringer, Brandstiftelser, Angreb paa Samfærdselsmidler, voldelige Over
fald og Forsøg paa at hindre Genoptagelsen af det normale daglige Liv. I 'I'il
fælde af, at tysk Militær eller Politi sættes ind, bør det danske Politi dog son
hidtil trække sig tilbage.

Disse Retningslinier, med hvilke de centrale tyske Myndigheder er gjor
bekendt, bør følges ogsaa udenfor Kobenhavn, saafremt Uroligheder maatt:
opstaa. «

Tirsdag Morgen den 4. Juli var Gadebilledet igen normalt. Saa godt SOIl

paa alle Arbejdspladser var Arbejderne mødt, og normalt Arbejde blev genopta
get. Dr. Best ringede Tirsdag Morgen for at omtale en beklagelig Episode; del
havde fundet Sted paa Amager, vistnok paa en Arbejdsplads tilhørende K K K K
Her havde af en Fejltagelse en tysk Patrulje beskudt Arbejderne, der ventede paa
at komme ind paa Arbejdspladsen. Dr. Best betegnede dette som '~eine Entgleisung
og tilføjede, alt der var udstedt Befaling til Tropperne om, at' de om Dagen indtil
Spærretid overhovedet ikke maatte skyde paa Grupper af Personer, selvom Grup
perne talte mere end fem Personer. Dr, Best vidste ikke, om i det paagældende Til
fælde Arbejderne var optraadt provokerende eller ej, men uden Hensyn hertil bekla
gede han det skete og ønskede, at man fra dansk Side bestræbte sig for at undgaa
Konsekvenser af dette IncideIIlt. Han vilde gerne gennem Radioen udsende en Med-
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deleIse om den nævnte nye Ordre til Tropperne. Han bad mig om et Fo-rslag. J eg
fo-reslog da følgende:

»1 Anledning af, at de tyske Tropper i Dag til Morgen i et Tilfælde ved en
beklagelig Fejltagelse nar gjort Brug af Skydevaaben, ønsker man fra o-fficiel
tysk Side at oplyse, at Tropperne har Ordre til, at der ikke om Dagen maa
skydes mod Menneskeansamlinger. «

Efter at have o-vervejet denne Formullering telefo-nerede Dr. Best kort efter
og meddelte, at man nu havde besluttet sig til noget ændet, nemlig til helt at op
hæve Forbudet mod, at mere end fem Pe-rsonel" samles paa offentlig Gade, Vej eller
Plads. Til en Meddelelse herom agtede man at knytte en Advarsel til Publikum mod
»Zusammenrottungen« og fjendtlig Holdning overfor Tyskerne. Dr, Best oplæste
for mig Teksten til en saadan Meddelelse og Advarsel. Jeg bemærkede hertil, at det
sikkert var fornuftigt at ophæve Forbudet mod Ansamlinger paa mere end fem
Personer, men at det vilde være højst uklogt hertil at knytte den paatænkte Advar
sel, da dette kun vilde virke opirrende. J eg foreslog Dr, Best i Stedet for Advarslen
at tilføje en Bemærkning om, at der »altsaa ikke vilde blive skredet ind overfor
fredellige Ansarnlinger«. Paa denne Maade vilde han indirekte faa Advarslen med.

Dr. Best accepterede mit Raad og udsendte Tirsdag KI. 12.30 gennem Radioen
følgende Meddelelse, hvorved ogsaa Lastbiltrafikken blev frigivet i Tiden fra KI. 5
til KI. 20: .

:>Af Hensyn til Gennemførelsen af det normal Liv i København ophæves
Bestemmelsen om, at der ikke maa samles mere end 5 Mennesker paa Gader og
Pladser, saa denne Bestemmelse kun gælder i selve Spærretiden, altsaa fra
KL 23 til KI. 5.

Som Følge heraf vil der ikke blive foretaget hverken politimæssige eller
militære Indgreb o-verfor fredelige Forsamlinger. Saa længe Udgangsforbudet
gælder, bestaar stadigt indenfor Spærretiden Forbudet mod, art; mere end 5
Personer samles paa Gader eller Pladser.

Trafik med Lastbiler frigives med øjeblikkelig Virkning i Tiden KI. 5-20. '(
Samtidig ophævedes Trafikspærringen rundt om København samt Spærrin

gen af Telefon- og Telegrafforbindelsen mellem København og det øvrige Land.

Tirsdag Eftermiddag den 4. Juli fremsatte Formanden for De samvirkende
Fagforbund, Hr. Eiler Jensen, følgende Udtalelse, der bl. a. tilsigtede at overbe
vise Befolkningen i Provinsen om, at Forholdene nu atter var normale i Hoved
staden:

»Af alle de Rapporter, som vi i Dagens Løb har modtaget fra Organisa
tioner og Arbejdspladser i Hovedstaden, fremgaar det, at Arbejdsforholdene
atter er blevet normale. Enkelte Steder spillede visse tekniske Vanskeligheder
og Marketendøri-Spørgsmaal ind fra Morgenstunden, men disse Vanskelighe
der blev eftørhaanden overvundet, og Arbejdet har i store Træk gaaet sin nor
male Gang.•

Onsdag den 5. Juli gik Livet st.raks fra Morgenstunden overalt sin helt nor
male Gang.

Torsdag den 6. Juli bekendtgjordes i Pressen fra officiel tysk Side en Medde
lelse om, at Spærretiden for at lette Erhvervs- og Arbejdstrafikken: med øjeblikkelig
Virkning ændredes til at gælde Tiden fra KI. 23 til KI. 4. Samtidig ændredes Fo-r
budet mod Lastbilkørsel til kun at gælde fra KI. 20 til KI. 4.

Lørdag .den 8. Juli ophævedes Mødeforbudet. forsaavidt angaar Spærretids
foranstaltninger, saaledes at baade Træning og Sportsarrangementer igen kunde
udfolde sig frit. Dette gjaldt ikke blot for den almindelige Idræt, med ogsaa Vædde
løb paa Tr8l' -, Galop- og Cyklebanerne, samt Honing indenfor de tilladte Omraader.
234
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Lørdag den 8. Juli bekendtgjordes fra 'Officiel tysk Side folgende om Spærre
tidens fuldstændige Ophævelse:

»Spærretiden i Sto-rkøbenhavn, som har været i Kraft indtil i Dag Lør
dag den 8. Juli i Tiden fra KI. 23.00 til Kl. 4.00, ophæves fra og med
Søndag Aften den 9. Juli 1944.

Spærretiden er altsaa endnu i Kraft Natten mellem Lørdag og Søndag.

Samtidig udstedte Generalløjtnant Ricliter følgende Bekendtgørelse:

»Efter at RO' og Orden er genoprettet i Stor-København, overdrager jeg
atter, med Virkning fra Søndag den 9. Juli 1944 KI. 5 Morgen, den udøvende
Magt i det storkøbenhavnske Omraade, som jeg overtog den 1. Juli 1944, til do
kompetente civile Myndigheder.

Richter,

Generalløjtnant. c

Angåaende Spørgsmaalet 'om Lønbetaling til Arbejderne i Strejkedagene af
holdtes der Onsdag den 5. Juli hos undertegnede et Møde, hvori deltog Departe
mentscheferne Dige og Høirup, Overborgmester Viggo Christensen, Ingeniør T. K.
Thomsen og en Repræsentant for De samvirkende Fagforbund. Der var paa dette
Møde Enighed om, at Arbejdsgiverne ikke. kunde betale Arbejdsløn for hele Strejke
tiden og derved saa at sige finansiere Strejken. Der var imidlertid endvidere Enighed

. om, at Arbejdsløn burde betales for normal Arbejdstid indenfor det Tidsrum, i hvilket

. der paa Grund af Lukningen for Gas, Vand og Elektricitet havde bestaaet en objek
tiv Hindring for Udførelse af industrielt Arbejde. Det maatte i denne Forbindelse
erindres, at en Del af Arbejderne og Funktionærerne, saaledes f. Eks. Sporvejs
funktionærerne, faktisk var mødt op paa Arbejdspladserne allerede den 1. Juli og
vilde være gaaet i Arbejde, saafremt der havde været elektrisk Stram til Raadighed.
Der var endelig paa Mødet Enighed om, at der for Mandagen den 3. Juli vilde
kunne ydes Arbejdsløn till Arbejdere, der denne Dag val' mødt paa Arbejdspladserne,
men var blevet hjemsendt af vedkommende Driftsledelse.

For Udenrigsministeriets Vedkommende mente jeg at burde gaa med til denne
Ordning, uanset at det i Betragtning af Dr. Bests ovenfor omtalte Henstilling om
Overarbejde ikke var ganske uden Betænkelighed at gøre det uden tysk Indfor
staaelse.

Efter Mødet i Udenrigsministeriet udsendte Dansk Arbejdsgiverforening
samme Dag til samtlige Organisationer og Enkeltvirksomheder indenfor Storkøben
havn et Cirkulære af føIgende Ordlyd:

»Vedrørende Afslutningen af Generalstrejken meddeler Dansk Arbejds
giverforening herved følgende:

Medens der ikke maa ydes de strejkende Arbejdere Betaling for den ved
Strejken indtil Fredag den 30. Juni om Mtenen tabte Tid, henstiller Arbejdsgi
verforeningen, at der ydes Betaling for no-rmal Arbejdstid, der fælder i Tids
rummet mellem Fredag Aften, da der blev lukket for Gås, Vand og Elektricitet,
og indtil Mandag Morgen KI. 6. Betalingen ydes dog ikke Arbejdere, der kun
antages fra Dag til Dag som Løsarbejdere.

For Mandagen den 3. Juli kan der kun ydes Betaling til de Arbejdere,
der mødte til Arbejde denne Dag og erklærede sig villig tiJl at gaa i Arbejde, men
blev hjemsendte paa Arbejdsgivernes Foranledning.

Ovenstaaende Henstilling gælder ikke for Omraader uden for Storkoben
havn, hvor Gas-, Vand- og Elektricitetsforsyningen ikke har været afbrudt.«

Da jeg Lørdag den 8. Juli i anden Anledning var hos Dr. Best paa Dagmar
hus, benyttede jeg Lejligheden til at underrette ham 'Om den saaledes trufne Ordning.



1867

Dr. Best tog med nogen Nølen min Meddelelse til Efterretning, idet han fremhæ
vede, at det nøje maatte paases, at Arbejdsløn virkelig kun blev udbetælt til Arbej
dere, der faktisk havde været arbejdsvillige.

Den 13. Juli 194.4.

Nils Svenningsen.

P. S. Under Samtalen med Dr. Best Lørdag den 8. Juli kom jeg ogsaa ind paa
hans Henstilling om Overarbejde med de to Formaal: 1) at indhente de tabte Arbejds
resultater, 2) at give Arbejderne Lejlighed tN at indtjene den tabte Løn. I Overens
stemmelse med det Standpunkt, Departementschef Høirup havde indtaget, og med
de Oplysninger, som var modtaget fra sagkyndig Side, udtalte jeg overfor Dr. Best,
at de danske Myndigheder intet havde imod at give de fornødne Dispensationer til
Gennemførelse af Overarbejde, men at det var i høj Grad tvivlsomt, om der overho
vedet forelaa nogen praktisk Mulighed for at gennemføre Overarbejde paa de Fa
brikker, der interesserede de tyske Myndigheder, idet Forholdene paa disse Fabrikker
stort æt enten var, at der arbejdedes i Døgndrift, eller at der var indført Arbejdsde
ling paa Grund af Materialemangel. I begge Tilfælde var det klart, at der ikke fand
tes Mulighed for at indføre Overarbejde. Det var mit Indtryk, at Dr. Best akkviesce
rede ved denne Meddelelse, og at han næppe vil komme tilbage til Sporgsmaalet OlU

Overarbejde,

Med Vi.rkning fra og med Søndag den 16. Juli har de tyske Myndigheder op
hævet Forbudet mod Benyttelse af Bildrosker i Storkøberihavn samt Forbudet mod
Lastbilkørsel i Storkøbenhavn i 'I'ideæ mellem KJ. 20 og Kl. 4. Hermed er den sidste
Rest af Trafikrestriktioner bortfaldet.

Den 17. Juli 1944.

Nils Svenningsen.

Oversættelse af den rigsbefuldmægtigedes skrivelse af 1. juli 1944 til udenrigsmini
steriets direktør, foran side 1857-1858: »Efter den Konference, vi i Dag har haft, har
den HØjere S.S.- og Politifører indberettet til mig, i hvilket Omfang der i Storkebenhavn
har fundet Plyndringer, Ødelæggelser af Forretninger og Lejligheder, Brandstiftelser
samt Agreb paa Personer Sted, uden at det danske Politi har foretaget sig det mindste
overfor de Forbrydere, der handlede lige for øjnene af dem. Tværtimod er det hYPp'igt
blevet konstateret, at danske Politimænd har advaret disse Forbrydere, før tyske Patrouiller
kom til Stede, og derved forhindret, at de blev paagrebet.

Denne Indberetning giver mig Anledning til at fØje endnu et Krav til de af den nu
værende Situation fremkaldte Krav, nemlig at Politiet uopholdeligt faar Instruks om saa
eftertrykkeligt som overhovedet muligt at sørge for Orden og Sikkerhed, med Magt og med
Vaaben at optræde mod enhver Ødelæggelse, enhver Plyndring og ethvert Angreb paa Per
soner og at anholde Forbryderne. Denne Pligt til ubetinget at forhindre Forbrydelser om
fatter Objekter af enhver Art, der efter den sidste Tids Erfaringer trues af forbryderiske
Attentater. Ogsaa Erhvervsvirksomheder, der trues af Sabotage, skal fra nu af beskyttes af
det danske Politi, der gøres ansvarligt for den pligtmæssige Gennemførelse af denne
Opgave.

Jeg afventer Bekræftelsen paa, at det danske Politi faar de af mig krævede Ordrer,
'i ndtil KI. 20,00 i Dag. Af Antagelsen af dette Krav og af dets Gennemfarelse indenfor de
næste 24 Timer afhænger det, om og hvornaar de til Bekæmpelsen af Oprøret i KØbenhavn
trufne Foranstaltninger fra tysk Side vil kunne forandres.

Angaaende den tekniske Gennemførelse af de politimæssige Foranstaltninger anbe
faler jeg, at der straks indledes Konferencer mellem de kompetente danske Myndigheder
og den Højere S.S.- og Politlferer.e
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Bilag e.

Beretning over Forholdene i København fra den 29. Juni Kl. IO til den

5. Juli 1944 Kl. IO.

Den 4. Dag af Spærretiden begyndte roligt, og det ml' først hen mod Aften,
at der begyndte at opstaa Episoder. I

KI. 20,00 væltede Urostiftere. en Sporvogn paa Hjørnet af Istedgade og
Saxogade.

KI. 20,30 var der igen Rali Istedgade, selvom der var mange Mennesker.
KI. 20,50 blev der lagt Cement og lignende. Materiale i Sporarealet i Isted

gade, hvilket bragte et Sporvognstog ti~ at standse. Da det var nødvendigt for at faa
Trafikken i Gang at løfte Sporvognen, blev Falck tilkaldt, men da Falck kom til
Stede, nægtede Personalet at flytte Sporvognen, fordi Befolkningen indtog en truende'
Holdning overfor dem. Karl efter kom der en Personmotorvogn med 3 civile dansk
talende Personer til Stedet, formentlig i tysk Sikkerhedspolitis Tjeneste. De opfor
drede den tilstedeværende Ob om snarest at faa Sporvognstoget flyttet, og da hans
Svar tiJlsyneladende ikke tilfredsstillede dem, gav de sig til at skyde ind i Folke
mængden, hvorved der blev saaret 9 Mennesker.

KI. 21,20 blev al Trafik i Istedgade i begge Retninger standset. Sporvejene
lovede, at man selv vilde sørge for, at Sporvognstoget blev fjernet fra Istedgade.

KI. 21,30 meddelte' Politikommissæren fra Station 5, at Folk i Istedgade var
meget ophidsede over, at de 3 førnævnte civile tyske Sikkerhedspolitifolk havde gi
vet sig til at skyde paa Befolkningen. Politikommissæren mente. ikke, at det var mu
ligt at opnaa noget ved at indsætte Politi i siuttede Formationer mod Befolkningen,
idet Folk var meget aggressive og ophidsede. .

KI. 21,35 meddelte Politikommissæren, at Personalet. var trukket tilbage fra
Istedgade, og samtidig blev der meddelt, at Folk havde bragt et Sporvognstog til
Standsning paa Vesterbrogade ud for Nr. 77.

KI. 21,45 var det blandede Kommando tilkaldt til »Olympia Bare paa Axel
torv i Anledning af, at 2 civile Tyskere skød paa Folk.

KI. 22,02 indgik der Melding om, at der var sort med Mennesker i Istedgade
kvarteret. Der var travl Aktivitet med at brække Brosten og Fliser op. Del' havde
lydt Skud, men hvorfra vidste man ikke.

KI. 22,10. En civil Mand affyrede paa Vesterbros Torv flere Skud og har for 
mentlig saaret 3 Personer. Han blev anholdt og bragt til Stationen. .

KI. 22,15. Politikommissær Bentsen meddelte, at K 3848, som tilhører det
tyske Sikkerhedspoliti, uden Varsel har beskudt Folk paa Hjørnet af m. Kongevej
og Værnedamsvej, hvilket har bevirket stor Ophidselse .

Kl . 22,30 meddeltes der fra Station 5, at der var en Masse Mennesker paa
Vesterbrogade og Vesterbros Torv til Værnedamsvej, man færre længere ude. Der
var ligeledes mange Mennesker i Dannebrogsgade. Kriminalbetjent Zuschlag ha.r
KI. 22,10 bemærket K 3848 køre ad Vesterbrogade mod Byen. Vognens Passagerer
skød mod Befolkningen.

KI. 22,43 blev der væltet en Sporvogn i Istedgade, og man kørte frem og til-
bage med de andre Sporvogne. I Dannebrogsgade var der tændt Baal flere Steder.

KI. 23,10 indgik følgende Situationsmelding fra Kredsene:
Station 1: Ro i Kredsen.
Station 2: Baal i Nyhavn ved Havnegade. Paa et vist Tidspunkt val' der

mange Mennesker til Stede, men de er fjernede, og der er nu Ro overalt.
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Station 3: Ro i Kredsen.
Station 4: Man er begyndt at tænde Baal forskellige Steder.
Station 5: Ro i Kredsen.
Station 6: Der er roligt overalt, men mange Mennesker paa Gaden, særlig

i Baggesensgade.
Station 7: Ro i Kredsen, bortset fra et mindre Baal paa Ole Nielsenvej og i

Aarhusgade.
Station 8: Ro i Kredsen. Baal paa Hjørnet af Tuborgvej og Tagensvej.
Station 9: Adskillige Baal i Kredsen og adskitllige JyIennesker paa Gaden,

men ellers roligt.
KI. 23,46 meddelte Kommunehospitalet, at der ialt er indbragt 15 Personel'

til de københavnske Hospitaler, heraf en død og 10 indlagt.
KI. 23,48. Major Rehbein underrettot om Situationen. Han udtalte herefter, at

tysk Politi ikke vilde interessere sig for Kvarteret i Aiften.
KI. 1,30. Det blandede Kommando meddeler, at Kommandoet i Istedgade hal'

anholdt 4 Personer, hvoraf 2 i SS-Uniform, disse Personer har i Istedgade udøvet
Kontrol med Trafikaruter og herunder skudt med deres Pistoler. De 4 Mænd hedder
saaledes: Vagtmand i S.D. Jørgen Michaelsen, Vagtmand i S.D. Hans Jepsen, ansat
i det tyske Gesandtskab Gustav Jensen, SS-Grenader Hilmer Mogensen, Feltpost Nr.
34531A.

KI. 2,20. Det blandede Kommando' meddelte, at Hellerup Politi havde stand
set K 3848 paa Tranegaardsvej i Hellerup og konstateret, at det var Folk fra det
tyske Sikkerhedspoliti, der havde kørt med Vognen, idet de havde fremvist Ausweis.

m.. 5,30 meddelte Station 9, at der var forsamlet flere Hundrede Sporvejs
funktionærer i Sporvejsremissen i Va1bylanggade, og at de nægtede at gaa i Arbejde.
formentlig paa Grund af det, der var sket i Aftes.

KI. 5,40 meddelte Station 1, at Sporvejstrafikken paa Nørrebro og fra Valby
ikke er kommet i Gang til Morgen.

KI. 6,30 meddelte den blandede Kommando, at Vagten havde konstateret, at
det er Kriminalass. Vægge fra det tyske Kriminalpoliti, der er Fører af K 3848.
Han har forklaret, at der i Istedgade er blevet kastet en tung Genstand paa Vognen ,
og at det er derfor man har skudt.

Kl. 6,40 meddelte Trafikass. Jacobsen fra Sporvejene, at Sporvognene fra
Nørrebro og Valby ikke kørte ud, fordi Funktionærerne var nervøse paa Grund af
Befolkningens Optræden. Sporvogne fra Sundby og Aarhusgade standser, efterhaan
den som de naar frem t:itl Nørrebro og Valby.

KI. 8,08. Station 2 har efter Ordre haft en Ordonnans hos Sporvejsdirektøren,
der har forklaret, at Sporvejspersonalet fra i Aftes var forblevet paa Remiserne
Natten over, da de ikke vilde risikere at tage hjem. Da Morgenpersonalet mødte paa
Remiserne, blev de af det derværende Personale sat ind i Situationen, hvorefter
'Morgenpersonalet .ogsaa nedlagde Arbejdet. Fra visse Remiser kørte Personalet
ud, men da de naaede de Remiser, hvor Arbejdsnedlæggelsen var begyndt, hørte
disse ogsaa op. Sporvejsdirektøren havde udtalt, at han KI. 8,30 sammen med
Borgmesteren vilde indfinde sig hos Politidirektøren.

KI. 9,15 blev der meddelt, at Aluminiumsfabrikken paa Englandsvej var
sprængt i Luften.

KI. 9,30 blev der meddelt, at Folk var ved at vælte Lastvogne paa Brønshøj
Torv.

. Den. 30. Juni 1944.
KI. 10,23 var Istedgade sort af Mennesker, og man var i Færd med at bygge

'Barrikader.
RI. 10,28 blev der fjernet et stort engelsk Flag, der var hængt ud over Nørre

.brogade.
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K1. 10,55 brev der fra Hovedbanegaarden meddelt, at al Toggang er suspen
deret indtil videre.

K1. 11,15 kørte en tysk Patrulje ad Vesterbrogade 'Og Istedgade og truede
Befolkningen med Maskinpistol. Ved Hovedhanegaarden blev der skudt paa Befolk
ningen, 2 blev saaret.

K1. 11,25. Situationen faretruende i Istedgade, idet der flere Steder bygges
Barrikader.

K1. 11,28. Station 6 har trukket Personalet bort fra Urocentret ved Griffen.
feldtsgade, Mængden angreb en tysk Soldat og forsøgte at klæde ham af, hvorefter
Personalet fra Station 6 skød Skræmmeskud, hvorved yderligere Voldsomheder af
værgedes.

K:1. 11,35 blev det meddelt, at samtlige Arbejdere havde forladt Frihavnen.
K1. 12,05. Tysk Ordenspoliti besatte Saxogade mellem Vesterbrogade og Mat

thæusgade. Store Menneskemængder søgtes bortdrevet af dansk Politi.
K1. 12,10. Der hejstes dansk og russisk Flag paa Norrebrogade.
K1. 12,24. En stor Lastvogn blev væltet paa Nørrebrogade og Slotsgade. Den

spærrer hele Gaden. Fortovene ved Siderne er spærret af Cyklestativer og andet.
K1. 12,25 blev der etableret Vagt paa samtlige Værker.
Kl. 12,45. Værnemagten har overtaget Bevogtning af Købmagergade Post

kontor, hvor man i Porten ud til Løvstræde kontrollerer Folk, der gaar ud
og ind.

Kl. 12,56. Ifølge Fjernskrivermeddelelse fra Hellerup Politistation er Politi
kontoret i Københavns Amts Nordre Birk, Blegdamsvej 6, flyttet til Hellerup Politi
station. Kriminalpolitiet fra Nordre Birk er flyttet til Kriminalpolitiet, Bernstorffs
vej 132.

K1. 13,32 blev der anbragt et Sovjetflag i Toppen af en Lysmast i Frederiks
borggade. Flaget blev fjernet ved Politiets Foranstaltning.

K1. 13,,56 blev det meddelt, at Kommunehospitalet udskrev adle opgaaende
Patienter fOT at give Plads til de mange saarede, der blev indbragt.

K1. 14,15 meddelte K. 6., at han maatte have Forstærkning, da hele Nørre
brogade var i Oprør, der byggedes Barrikader, knustes Ruder og plyndredes i Bu
tikkerne, specielt Nørrebrogade fra Blaagaardsgade til Fælledvej.

K1. 14,25 meddelte K. 5., at der mellem Saxogade og Vesterbrogade kun var
faa Mennesker, men at Istedgade mellem Oehlenschlægersgade og Enghaveplads var
tæt pakket med Mennesker. Man havde forsøgt at drive Folk væk under Anvendelse
af Stavene, men det lod sig ikke gøre.

K1. 14,37 blev der sendt Personale til Hjørnet af Frederiksborggade og Nan
sensgade, hvor Folk var ved at bryde Sten op for at bygge Barrikader.

K1. 15,18 blev der antændt Brand hos Buldog, Nørrebrogade. Brandvæsenet
og Politi blev sendt til Stedet.

K1. 15,12 var der overordentlig store Menneskemængder ved Nørrebrogade.
Fælledvej, Blaagaardsgadø og Blaagaardsplads, Fælledvej blev ryddet i Retning
mod Nørrebrogade. Der blev angrebet med Stave, ligesom der blev afgivet en
Mængde Skræmmeskud, øen Demonstrant blev saaret. Det viste sig umuligt at faa
drevet Folkemængden bort. K. 6. har opfordret Folkemængden til at holde sig i Ro
og afholde sig fra Plyndring og Hærværk.

K1. 15,32. Værnemagten skred ind over for Befolkningen med Vaaben og for-
langte Barrikaderne fjernet. .

KJ. 16,02 blev der meddelt, at der var dræbt en og saaret en paa Brønshøj
Torv. To tyske Officerer, som kom forbi en Klynge Mennesker, skød paa Mængden
med deres Pistol, da man kom med Tilraab til dem.

K1. 16,25. Situationen i Istedgade forholdsvis rolig, men en Damefrisørsalon.
2 Tobaksforretningeæ og en Installationsforretning i Oehlenschlægersgade er hærgede.
Indboet er smidt ud paa Gaden. Inventaret fra Installationsforretningen er brændt.

K1. 16,30 besatte Værnemagten Langebro.

--- - - - -
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KI. 16,50 meddelte Havnedirektøren, at Brofogeden paa Knippelsbro og for
modentlig ogsaa paa Langebro var blevet fjernet af de tyske Myndigheder, der har
besat Broerne med Kanoner og Personale.

KI. 17,00. En Personvogn bemandet med SS-Soldater har paa Hjørnet af
Blegdamsvej og Helgesensgade skudt ind i en Klynge, hvorved 2 Personer blev
saaret og ført til Rigshospitalet. Vognen kørte til Frimurerlogen.

KI. 17,05 blev Trianglen ryddet af tyske Soldater.
KI. 18,30. 2 tyske Officerer har paa Nørrebros Runddel med Pistol truet 2

Politibetjente til at fjerne Barrikader.
KI. 19,00. Paa Tåget af en Ejendom paa Vesterbrogade overfor Saxogade har

Tyskerne anbragt Maskingeværer, hvormed de bestryger Saxogade.
KI. 19,22 blev der meddelt vedrørende Branden hos -Buldog: Hele Hjørne

ejendommen er brændt ned, alt er totalt ødelagt. Slukningen er tilendebragt.
KI. 19,35 blev der fra Støttepunktet paa Nørrebros Runddel affyret et Skud

med Kanonen langs Nørrebrogade. Granaten eksploderede paa Hjørnet af Kapel
vej. Der saaredes mange og dræbtes 5-6 Personer.

KI. 19,54. De tyske Myndigheder forbyder al Kørsel med Brandvæsenets
og Redningskorpsenes Køretøjer ogsaa Ambulancer mellem KI. 23-5. I dette Tids
rum maa Kørsel kun finde Sted efter Ordre fra 1. Politiinspektør.

KI. 20,13 indgik der Melding om et stort Baal paa Vesterbrogade. Det var
Inventaret fra D.N.S.A.P.s Kontor, der var smidt ud paa Gaden og brændt.

o KI. 20,20 meddelte Hospitalssektionen, at der i Dagens Løb indtil KI. 20 var
indbragt 141 Patienter, herunder 5 dræbte, til københavnske Hospitaler.

KI. 20,30. Situationsmeldinger.
Station 1: Til Dels Ro i Kredsen, undtagen i Kvarteret omkring Frederiks-

borggade.
Station 2: Ingen Melding.
Station 3:. Ingen Melding.
Station 4: Ro i Kredsen.
Station 5: Forholdsvis Ro paa Vesterbrogade. Sabotagebrand paa Vester

brogade 91 i Autoværksted. Tobaksforretning i Abel Kathrinesgade plyndret. Mange
Mennesker i Istedgade.

Station 6: Ingen Melding.
Station 7: Ro i kredsen.
Station 8: Der bygges Barrikader paa Elmelundsgade og paa Frederiks

sundsvej. Baal paa Nørrebrogade ud fOT Nr. 222. To Sporvogne væltet paa Brøns
høj Ton.

Station 9: Ingen Melding.
KI. 20,55. Værnemagten har besat Elektricitetsværket i Gothersgade.
KI. 21,00 meddelte P .k. Bentsen, Frederiksberg, at Værnemagten havde besat

Gas- og Elektricitetsværket paa Finsensvej.
K~. 21,15 meddelte Station 9, at Værnemagten havde besat Valby Gasværk.
KI. 21,00 blev H. C. Ørstedsværket besat af tysk Militær.
KI. 21,20 besatte Værnemagten Vandværket paa GI. Kongevej.
KI. 21,36 meddelte Centralkommaridoen, at føigende Værker er besat af den

tyske Værnemagt eller tysk Politi:
1. Ørstedsværket,
2. Gothersgadeværket,
3. Valbyværket,
4. Belysningsvæsenets HovedkonJtor, Vognmagergade 8.

Der er af de tyske Myndigheder givet Ordre til at afbryde Forsyningerne.
IH 21,40 blev østre Elektricitetsværk og østre Gasværk besat af Værne

magten.
KI. 21,45 besatte Værnemagten Frederiksberg Gas- og Elektricitetsværk paa

Finsensvej.
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Kl. 21,50 blev det fra Central-Kommandoen meddelt, at al Telefon- og Tele
grafforbindelse mellem Storkøbenhavn og saavel Indland som Udland var afbrudt
indtil videre. Forbudet omfattede derimod ikke den interne Telefontrafik, der kun
var afbrudt delvis.

K1. 22,05 blev der meddelt, at Værket paa Hortensiavej var besat af Værne-
~~. .

Kl. 22,40 blev der opsat Løbesedler i 2. Kreds med følgende Tekst: Studenter
nes Efterretningstjeneste: Fortsæt Strejken til disse Kraver gennemført:

Ud med SchaJburgfolkene. y æk med Stikkere. Ophør med Spærretiden.
Vis loyail Opførsel overfor dansk Politi og vær paa ,Vagt overfor Gestape i

danske Politiuniformer.
Kl. 23,03 meddelte Distriktskommando 22, at Dragor Gas- og Elektricitets

værk var besat af tyske Soldater, og der var lukket for Gassen i Dragør.
Kl. 23,00 meddelte Afsnit 2: Brandstationen i Dragør er besat af Tyskerne,

der er lukket for de store Ledninger fra Vandtaarnet til Byen.
Kl. 24,00 blev der meddelt, at der var Brand i Bagbygningen til Ejendom

men Korsgade 16, og at der var Fare for Naboejendommen. Brandvæsenet fik Til
ladelse til at rykke ud.

Kl. 0,25 meddelte Maskinmesteren paa Thorsbro Vandværk, at Driften blev
indstillet paa Grund af Elektricitetsmangel. Der blev givet Ordre til, at Dieseldriften
skulde sættes ind, hvilket blev forsøgt, men Trykket var for lavt, formentlig pan
Grund af et Ledningsbrud i Købeuhavn.

Kil. 0,48 meddelte Hospitalsoverledelsen: Indtil KI. 24 er der indbragt 221
Personer, hvoraf 14 dræbte.

KI. 0,55 blev Østhanestationen besat af Værnemagten, hvorefter Politibevogt-
ning blev inddraget. .

Kl. 1,05 medde-lte Station 8, at Værnemagten KI. 22,20 havdø overtaget Vag
ten ved Islevbro Vandværk.

Kl. 3,09 indgik Meddelelse om Sabotage paa Statsfængslet i Vridsløselille. En
Deling fra Kobenhavn blev sendt til Assistance.

K-I. 6,20 tvang tyske Patruljer Befolkningen til at fjerne Barrikaderne paa
Nørrebrogade, en Mand blev skudt ud for Nørrebrogade 182. .

Kl. 8,34 meddelte Lyngby Politi, at Tankmanden paa Kildegaardsplads til
Morgen havde stoppet en Politipatrulje og meddelt, at Værnemagten var ved .at
tømme Beholdningerne, 'Og hvis han ikke udleverede ælt, vilde han blive betragtet
som Sabotør. Han oplyste endvidere, at han havde en Beholdning paa 8000 Liter
tilhørende Kobenhavns Politi.

IB. 8,45 meddelte Station 4, at der var slaaet en Mængde Ruder itu i Kredsen.
Der samlede sig store Folkemængder ved Viktualieforretninger, Urtekræmmere og
Grønthandlere.

Kl. 9,00 blev det meddelt, at Arbejderne hos B & W, Strandgade. havde er
klæret Sympatistrejke.

Kl. 9,20 meddelte Station 4, at Værnemagten i Holmbladsgade-Bremensgade
Woltersgadekvarteret bar skudt ca. 10 Mennesker.

Kl. 9,45 meddelte Station 7, at der blev tændt Baal udenfor Marskandiser
forretningen, Viborggade 74, og at Værnemagten skød paa Befolkningen.

Den 1. Juli 1944.

KI. 10,38. Tyske Soldater med Maskingeværer og Fodfolkskanoner paa
Strejfpatrulje i 6. Kreds. Foreløbig 10 saaret. Politiet trukket ind.

KI. 11,25 meddelte Rødovre Politi, at en stor tysk Kolonne for ca. 2 Timer
siden har passeret paa Vej mod Byen.

Kil. 11,55 blev det meddelt fra Station 5, at der skydes overalt i Kredsen.
Alle Poster trukket ind. Tyske Soldater kører rundt med Lastvogne og tager Folk
op, der staar i Gadedørene. Barrikader i Istedgade fjernet.
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Kl . 11,50 blev det fra Station 7 meddelt, at Schalburgfolk har indfundet sig
iaa Finsens Institutet paa Rosenvængets Alle, hvor de afhørte Folk i Anledning af,
Lt Haaret er klippet af nogle Kvinder, der skal være Kæreste med Schalburgfolk.
~fter Ordre fra Oberstløjtnant Mauff maa det blandede Kommando (Overfalds
commando) ikke rykke ud. Der blev fra 1. Politiinspektørens Kontor rettet Hen
;endelse om Ændring af d-enne Ordre, men Oberstløjtnant Mauff blev ikke truffet
il Stede, og der er saaledes intet at gøre, idet dansk Politi ikke kan fjerne dem. Fra
Hospitalssektionen indgik der Anmodning om Hjælp i samme Anledning. Hjælpen
naa tte afslaas.

Kl. 12,00. Den tyske Værnemagt har overtaget den udøvende Magt for Stor
mbenhavns Omraade. Undtagelsestilstand indført.

Kl. 12,05 meddelte den vagthavende Ovenlæge paa Radiumstationen, Strand
xiuleva r den , at Schalburgfolk havde besat Radiumstationen, den vagthavende fra
Værnemagten havde talt med Oberstløjtnant Mauffs Stedfortræder, der meddelte,
al Besættelsen var sket efter Ordre.

Kl. 12,10. Major Rehbein er af Udrykningschefen underrettet om Sclralburg
'olkenes Forhold paa Radiumstationen. Tysk Sikkerhedspoliti udsendtes til Stedet.

Kl. 12,10 blev der meddelt, at Schallmrgfoilk havde indfundet sig hos Hus
rssistenternes Fagforeningsformand paa Finseninstituttet.

Kl. 12,35 blev der meddelt fra Station 4, at der blev skudt flere Steder i
Kredsen. Indtil nu havde Kredsen i Dag haft 25 dræbte aller haardt saarede. Sta
"ionens Udrykningsvogn blev for kort Tid siden beskudt paa Amagerbrogade. Flere
Skud gaaet igennem Karrosseriet. En Pb. har faaet Strejfskud i Kinden. En Flyve
maskine er fløjet over Amagerbrogade og har beskudt Folk med Maskingevær.

KJ. 12,35 meddelte den blandede Overfaldskommando, at der nu er Ro paa
Finseninsti tuttet. Aarsagen til , at Schallmrgkorpset besatte Instituttet, var, at en
3angpige, der gik med en Schalhurgmand, var blevet generet af de øvrige Gang
piger. Schalburgmanden havde i den Anledning indfundet sig paa Instituttet, hvor
han truede med Pistot Det lykkedes imidlertid at faa ham ud, men han tilkaldte en
Deling fra Kasernen, der besatte Instituttet. Forholdet er nu bragt i Orden, idet
3angpigen, der gik med Schalburgmanden, og den Pige, der havde generet hende
mest, var smidt ud. Delingen havde derefter forladt Instituttet.

Kl. 13,45 meddelte Hospitalsefterretningstjenesten, at der siden i Aftes Kl.
00 til de københavnske Hospitaler VM' indbragt 4 døde og 56 saarede.

Kl. 14,12 meddelte Station 8, at der for kort Tid siden var indgaaet Medde
lelse til Stationen om, at en civil Mand gik og skød paa Prederikssundsvei. Sta
tionens Udrykningsvogn med en Ob. og 6-8 Mand blev sendt "til Stedet, hvor de an
holdt Manden. Umiddelbart efter kom 2 Vogne med tyske Soldater. Disse anholdt
Oh.en og Personalet og beordrede dem til at køre mellem de 2 tyske Vogne mod Byen.

K!l. 14,57 meddelte Station 8, at der havde været 2 tyske Officerer paa Sta
tionen. De var nu taget til Dagmarhus for at udvirke Frigivelse af Politierts Vogn
og Personale.

Kl. 15,27 blev det fra Hospitalsoverledelsen meddelt, at del' siden Døgnets Be
gyndelse var indbragt ialt 114 saarede og 10 døde.

Kl. 17,00 blev der til Politiet udsendt følgende Meddelelse: «FoT at afværge
Misforstaaelse meddeles det, at Bekendtgørelsen om den militære Undtagelsestil
stand ikke bevirker, at Politiet skal ophøre med at fungere. Hvor der skydes, skal
Personalet trækkes ind, men Kredsene skæl holde Føling med Forholdene og maa
udsende Personale i videst muligt Omfang. H vor det er muligt skal Personer, der
hygger Barrikader "o. lign., anholdes.«

Kl. 17,45. Værnemagten spærrede Lyngbyvej ved Lundehussøen samt ved
Rudegaardsvej. Mange Kvinder og Børn, der har været uden for Byen, er blevet
nægtet Tilladelse t.iil at passerere Lyngbyvej.

Kl. 18,15 gjorde 1. Inspektøren Oberstløjtnant Mauff opmærksom paa, at en
Mængde Mennesker legitimt havde forladt deres Bopæl og opholdt sig uden fol' •
Spærrezonen, da Tra fikforbudet traadte i Kraft. Oberstløjtnanten erklærede straks,
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at han vilde drage Omsorg for, at Fodgængere og Cyklister indtil Kl. 23 kunde
komme ind i Byen.

Kl. 18,42 meddelte Station 2, at et Par Politimænd var blevet standset al
Schalburgfolk, der under Truselom Brug af Skydevaaben havde beordret dem ti'
at gaa bjem. .

Kl. 18,50 meddelte Politidirektøren, at der er truffet den Ordning, at Gas
værkernes Arbejdere skal begynde at fyre op med det samme, og Kl. 8,00 i Morgen
skal Arbejderne have Tilladelse til at komme ind paa alle Værkerne. Saasnart
Værnemagten har trukket sig tilbage, er det Meningen, at dansk Politi skal over
tage Bevogtningen. I Morgen Kl. 17,00 vil man formentlig faa Elektricitet, og GaÆ
og Vand Kl. 20,00.

Kl. 19,55 meddelte Centralkommandoen, at Sabotagevagterne hos NESA i
Taastrup er gaaet i Strejke. .

Kl. 20,45 meddelte Stadslægen, at der i Morgen vilde blive udleveret Mad ved
Socialhjælpetjenesten paa 18-19 Skoler, fordelt over hele Byen. Der ønskes en
Politimand til hvert Sted til at opretholde Ordenen. Den forventede Kø skal staa
inde i Skolegaarden og ikke paa Gaden.

Kl. 20,44 meddelte Major Graff Kotolinsky, at hele Øen Amager er omfattet
i de Bestemmelser, som de Øverstbefalende for de tyske Tropper har udstedt den
1. Juli 1944 Kl. 12,00. Majoren bad om, at dette hurtigst muligt maattø blive be
kendtgjort for den danske Befolkning dersteds.

Kl. 21,44 meddelte Hospitalssektionen, at der siden afvigte Døgns Begyn-
delse er indbragt 165 saarede og 19 dræbte.

Kl. 21,20. Situationsmelding fra Kredsene:
Station 1: I det store ' hele er der Ro.
Station 2: Alt roligt.
Station 3: Alt roligt.
Station 4: Der er roligt i Kredsen. Kl. 20,30 er der i Elbagade fundet en

dræbt Obersturmbannfiihrer. Han er indbragt til Sundby Hospital. Pb. Buch har
faaet oplyst, at det er en civil Cyklist, der har skudt den dræbte.

Station 5: Indtil Kl. 20,45 var der roligt i Kredsen. Kl. 20,30 ble-v Politiet
kaldt ind, da der Kl. 20,00 var anbragt Kanoner flere Steder i Kredsen.

Station 6: Ro i Kredsen.
Station 7: Ro i Kredsen. Kl. 19,00 blev Posten ved Afspærringen paa Bleg~

damsvej afvæbnet af Schalburgfolk efter Ordrer fra Major Starr.
Station 8: Ingen Melding.
Station 9: Der skydes kraftigt i Vigerslev Alle. løvrigt er der Ro i Kredsen.
Kl. 21,50 meddelte Major Graff KotoJinsky, at det Omraade, som i General-

løjtnant Richters Bekendtgørelse af 1. Juli 1944 betegnes »Gross-Kopenhagene, om
fatter følgende:

Alt hvad der ligger Øst for Vestenceinten. Hvad der ligger Syd for Iltterslev
mose, Syd for Emdrupsø, Tuborgvej, Tuborg Fabrikker og desuden! hele Amager.
Desuden meddelte Majoren, at Værnemagtskommandanturen ønsker, at dansk Politi
fra i Aften Kl. 23,00 med Poster og Udrykningskommandoer overtager Tjenesten
i nævnte Omraader i Nat i Spærretiden mellem Kl. 23,00 og 5,00.

Kl. 22,15 blev der forøvet Sabotage mod Bjørns Radio, Amagerbrogade 201.
Kl. 23,10 meddelte Frederiksberg Politi: Alt roligt mellem Kl. 22 og Kl. 23.

Kl. 23,15 meddelte Pk. fra Station 7, at alle Posterne var trukket ind, idet der blev
skudt meget i Kredsen.

Kl. 1,40 meddelte Hospitalssektionen: I Døgnet fra den 1. Juli Kl. 00 til Kl.
20,00 er der indbragt ialt 23 dræbte og 134 saarede.

Kl. 7,30 meddelte Rigspolitichefens Afdeling, at al Færgegang mellem Kor
sør og Nyborg var standset.

Kl. 9,50 meddelte Hospitalstjenesten, at private Folk fra i Dag kan købe
Børnemælk paa Kommunehospitalet, Bispebjerg Hospital og Sundby Hospital. Folk
maa medbringe Børnenes Daabsattest eller anden Legitimation samt Spand
eller Flaske.

--------
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Den 2. Juli 1944.

KI. 10,55 indfandt der sig en Lastvogn m.ed Schalburgfolk i Kildevældsgade,
rvor Posterne var placeret for at afvise Folk. Schalburgfolkene opfordrede Politiet
il at skyde paa Befolkningen; da Politiet ikke vilde gøre dette, skød Schalburgfol
tene en Salve i Luften, hvorefter de forsamlede forsvandt.

Kl. 13,20 blev det blandede Kommando tilkaldt til American Tobacco Co.,
3undholmsvej, hvortil Personer i tysk Uniform havde skaffet sig Adgang. Det viste
ig, at det var det tyske Sikkerhedspoliti, der havde indfundet sig hos American To
l8.CCO CO. for at hente 2 Lastvogne med Tobaksvarer. Man havde ingen Rekvisition.

Kl. 13,40 blev det meddelt, at der af Værnemagten blev skudt paa en Mælkekø
iden for Bispebjerg Hospital.

Kl. 15,15 meddelte Hospitalstjenesten, at der fra Døgnets Begyndelse til kø
lehavnske Hospitaler var indbragt 15 saarede, hvoraf 3 dræbte.

KI. 17,00 blev der fra Værnemagten meddelt, at der KI. 19,30 vilde komme en
Jdsendelse over Radioen. Man anmodede om, at dette maatte blive.meddelt Offent
igheden.

Kl. 17,42 blev det meddelt, at Schalburgfolkene paa Lastvogn havde passeret
Itation 2 og raabt til 5-6 Politifolk, der stod uden for Stationen. som Portvagter.
'm de ikke havde læst, at der ikke maatte staa mere end 5 Personer sammen.

Kl. 17,55 blev det meddelt, at der blev skudt hensynsløst paa Befolkningen fra
Ichalburgfolkenes Side paa Fælledvej og Nørrebrogade, da Politiets Højttalervogn
ørte forbi , uanset hvor mamgø eller hvor faa Mennesker der var samlet. Reserve
.mjent 3240 Andersen blev saaret og kørt til Rigshospitalet.

KI. 18,00 blev der meddelt, at man maatte vente med at opklæbe Opraabene
m Strejkens Ophør, da der skydes ganske hensynsløst paa Folk, der staar og læser
llakaterne.

Kl. 18,07 meddelte Overbetjent Høed, at Dagmarhus og Værnemagten om
aaende vilde sørge for, at der blev givet Instruktion ud til Strejfpatruljerne om, at
et var tilladt at uddele Opraabene.

KI. 18,25 meddelte K. 9., at der blev skudt, naar Folk stimlede sammen for
t læse de 'Opklæbede Plakater. Der var lige skudt udenfor Stationen. De tyske Sol
ater erklærede, at de 'Var bekendt med Opklæbningens Lovlighed, og at de skød af
.ndre Grunde. Opklæbningen blev midlertidigt indstillet.

Kl. 18,53 blev der meddelt, at 2 Lastvogne med Schalburgfolk kørte rundt i
aderne og trængte ind i Lejligheder, hvorfra de smed Indboet ud og brændte det af.
'ed Meldingens Indgaaelse befandt de sig ved Borgmester Christiansens Gade ved
Iosarts Plads.

Kl. 20,50 blev det blandede Kommando kaldt til Glinkavej, hvor Schalburgfolk
ar trængt ind i Lejligheder paa 2. og 3. Sal. Møblement m. v. var kastet ned paa
aden og antændt. Lederen var genkendt som Viggo Bilack, Glinkavej.

Major Rehbein, Dagmarhus, meddelte Kl. 21,05, at den tyske Værnemagt fra
g med i Morgen Kl. 5 vilde inddrage sine Poster og kun udsende mindre Patruljer.
'isse Patruljer vil blive instrueret om kun at skride ind overfor aaben Demonstration
g kun gøre Brug af Skydevaaben, efter at man 3 Gange har givet Advarsel. Sam
dig ophæves Spærringen af København. Spærretiden bibeholdes. Ambulancer kan
"a nu af passere Spærrelinierne. Værnemagten forlanger til Gengæld, at Køben
avns Politi udsender- stærke Poster og Patruljer.

Kl. 21,15 meddelte Station 9, at Værnemagten paa Valby Langgade ved Bio
rafen havde skudt paa ca. 20 Personer, der stod og læste de opklæbede Plakater. De
agte Dækning, men blev anholdt og ført til en Benzintank ved Sdr. Fasanvej.

Kl. 21,50 blev det blandede Kommando kaldt til Sydhavnen, hvor der var en
el Mennesker. Der blev skudt i Luften af Tyskerne. Det lykkedes de danske Politi
.lk at faa overbevist den tyske Værnemagt om, at det kun drejede sig om Personer,
-r læste Plakaterne, hvorefter Værnemagten trak sig tilbage.
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KI. 22,00 meddelte Major Rehbein, at saafremt Strejken ophører, vil Last
motorvogne og Motorkøretøjer med Levnedsmidler fra K1: 13 Iaa Tilladelse til a
køre ind til København, hvor de maa kore til KI. 19. Den tidligere Bestemmelse om
at der kun maatte køres til KJ. 16. sættes ud af Kraft.

KI. 23,10 meddelte Belysningsvæsenet, at Elektricitetsforsyningen var
Orden. Gas- og Vandforsyningen var etableret, men endnu ikke ganske i Orde!
som sædvanlig.

KI. 1,00 blev det meddelt, at dersom der blev Uroligheder ved Sporvognene ti
Morgen, skal Urostifterne anholdes og indbringes til Stationerne, hvor Opdagerur
skal behandle Sagerne. De paagældende skal sigtes for Overtrædelse af Straffeloven
Paragraf 193.

KI. 0,15 meddelte Hospitalsoverledelsen, at i Lobet af afvigte Døgn er der ind,
bragt 8 Dræbte og 41 saarede til københavnske Hospitaler.

KI. 0,45. Politikommissærerne i 1. til 9. Kreds er instrueret om at sikre Spor
vejskorslen i Dag til Morgen med fornødent Personale, der er indskærpet, at de
skal skrides haardt ind mod eventuelle Forsøg paa Plyndring, Ildspaasættelse, Byg
ning af Barrikader m. v.

KI. 5,30 meddelte Station: 7, at der var Politipersonale ved Remiserne, mel
at der ingen Sandsynlighed var for, at Driften blev genoptaget, før Ledningsnette
hlev gennemgaaet.

KI. 6,40 blev der meddelt fra Station 9, at Folk rev Sporvognenes Kore
stænger af, ligesom der blev kastet Sten mod Sporvognene.

KI. 6,58 blev der meddelt fra Station 4: Da den første Sporvogn skulde til a.
køre, raabte nogle Fy og andre Hurra. 2 Schalburgfolk stillede sig op ved Remi
sen med Maskinpistol, hvilket resulterede i, at Sporvognen kørte tilbage til Remisen

KI. 8,15 blev der meddelt, at alle Vogne kørte fra Sundby Remise.
KI. 8,25 blev der meddelt, at Schalburgfolk ved Sundby Remise har be

skudt dansk Politi og Sporvognspersonale. Sporvognspersonalet har derefter nægte
at køre ud fra Remisen.

KJ. 8,05 blev det meddelt fra Svanemølleremisen, at Sporvejskørslen er ind
stillet efter Ordre fra Borgmesteren, idet der skydes paa Sporvognene.

KJ. 9,30: I Tiden KI. 7,45 til KI. 8,30 har Sporvejsdirektoren været til Sted
paa Politigaarden, hvor han har fulgt Meldinger om Sporvejskørslen. Direktører
vil paany forsøge at faa Korslen i Gang.

Den 3. Juli .1944.

KI. 11,50 blev Telefoncenltralerne sat under Bevogtning, og Remiserne i Sto r
køberihavn blev besat hver med en Gruppe. Endvidere er Kredsene instrueret om, a
Sporvognstogene nu søges genindsat med 2 Politimænd paa hvert Tog til Beskytteis
af Personalet og Passagererne med Ordre til at anholde ethvert Angreb. Stationern
fik Ordre til at sætte alt disponibelt Mandskab udpaa Sporvejslinierne til Sikring a
Sporvejstrafikken.

KI. 14,10 kørte en Rutebil med 10 Vagtmænd fra Kaptajn Sommers Korp
fra Dannebrogsgade mod Sdr. Boulevard med Geværer pegende ud af Vinduerrir
Sporvognene kører uregelmæssigt, men uden Hindringer.

KJ. 16,30 meddelte det blandede Kommando, at Kommandoet K'I. 15,32 va
kaldt til Carlsberg Bryggerierne i Anledning af, at en Stabsintendant havde foi
langt Mineralvand udleveret. Da Carlsberg har den Aftrule med den tyske Væma
magt, at der skal leveres Sukkermærker ved Levering af sodet Vand, 'Og da Stabs
intendanten ikke var i Besiddelse af saadanne, nægtede man at udlevers Vande
Herover blev Stabsintendanten rasende og truede med Pistol, hvorfor man tilkaldt
det blandede Kommando. Resultatet blev, at den tyske Værnemagt heslaglagd
Carlsbergs Beholdning af Mineralvand.

- -- --- -
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KI. 20,07 blev det meddelt, at samtlige Kompagnichefer har været til person
lig Instruktion hos Oberstleutnant Mauff og faaet Besked om, at der ikke under
nogen Omstændighed maa skydes paa Personer i dansk Politiuniform. Man ønskede
Politipatruljer ogsaa i Tiden KI. 23-4, samt at der foretoges en Afspærring af
Langelinie fra KI. 21-5 fra 0stbanegade ved Enden af Broen, ved Sdr. Frihavns
vej, ved Opkørslen til Langelinie ved Gefionspringvandet og ved Indkørslen til.
!Kastellet.

KI. 21,45 blev det meddelt fra Hospitalsoverledelsen. at der til Hospitalerne
den 3. Juli fra K-l: 0-21 er indbragt 8 saarede.

KI. 22,00 indgik der Melding fra Statdonerne 1 til 9, om, at der var roligt l
Kredsene,

RI. 6,40 blev det meddelt, at tyske Poster paa Hjørnet af Strandvejen og
Ehlersvej standsede Lastbiler, der kom ude fra med Levnedsmidler.

KI. 7,30 blev det meddelt fra Station 8, at Trafikken af Fodgængere og Cyk
lister er ret stærk ind mod Byen. Arbejderne· er tilsyneladende ved at gaa i Arbejde.

KI. 7,40 meddelte Station 9, at alt var roligt i Kredsen, 'Og at Sporvognene
kørte uden Hindringer og nogenlunde normalt. Arbejdet er optaget i vid Ud-
strækning. . .

KI. 8,00 blev der meddelt. at Arbejdet er paubegyndt følgende' Steder:
Amhi, Ryesgade - 50 %, Atlas - 100 %, B. & W. - f 00 %, Titan - 100 %,

Carlsberg - 100 %, Porcelænsfabrikken Norden - 100 0/0, Farvefabrikken Stilling
- 100 0/0. Fa. Levin & Co. havde genoptaget Arbejdet, men Arbejderne var paany
gaaet hjem, da en. tysk Patrulje havde skudt og saaret en Mand.

KI. 8,32 meddelte Station 4, at næsten alle Virksomheder i Kredsen var i
Gang og Butikkerne aabne. .

KI. 8,34 meddelte Station 2, at P ersonalet paa Berlingske Tidende var gaaet
i Arbejde.

KI. 9,00 meddelte Station 6, at flere Virksomheder er gaaet i Arbejde, men
regner dog ikke med, at mere end det halve kommer i Gang i Løbet af Dagen, idet et
meget stort Antal af Personalet og Arbejderne er taget paa Ferie. Det forventes, at
samtlige Virksomheder er i Gang i Morgen tidlig.

KI. 9,30 meddelte Station 9, at alt er roligt i Kredsen. Havnearbejderne gaar
i Gang i Morgen tidlig. Der er Ro ved Spørvognsremiserme. Man mener ikke, at det
er nødvendigt at have Politibevogtning paa Sporvognene længere, da alt gaar glat
igennem.

KL 9,30 meddelte Station 5, at Arbejdet var genoptaget paa normal Maade,
saavel paa store som smaa Virksomheder i Kredsen, med Undtagelse af Firma Houl
berg, hvor kun 1/3 af Arbejderne var gaaet i Gang.

KI. 9,43 meddelte Station 2, æt Arbejderne paa Ugebladet »Hjemmet- håvde
vedtaget at gaa hjem i Dag, fordi ikke alle Arbejderne var mødt, men i Morgen gaar
de i Arbejde. l

KI. 9,45 meddelte Major Goye, at Lastvogne kan køre indtil KI. 16.

Den 4. Juli 1944.

KI. 10,20 meddelte Rødovre Politi; at Politimesterembedet i København Amts
Søndre Birk paany er flyttet til Blegdamsvej 4 fra i Dag KI. 9.

KI. 11,50 meddelte Station 9: Alt roligt i Kredsen. Sporvognstrafikken fore
gaar uhindret. Der er stadig tyske Poster og Kanoner i Stilling ved Tofte
gaardsplads.

KI. 13,30 meddelte Station 2, at de tyske Poster paa Kongens Nytorv var
inddraget KI. 13,10.

KI. 18,20 blev det meddelt, at Bestemmelsen om, at der ikke maa samles mere
end 5 Mennesker paa Gader og Pladser er ændret saaledes, at Forholdet kun gælder
i selve Spærretiden, altsaa fra KI. 23-5.
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KI. 22,20. En civil Schalburgmand har truet Folk paa Livet med Pistol
Anholdt og afhørt af S. S. Det blandede Kommando afhentede ham efter endt
Afhøring.

KI. 22,30 meddelte Wehrmaohtortskommandantur Gross-Kopenhagen, a '
Spærretiden er forkortet med 2 Timer, saaledes at Spærretiden kun omfatter Tids
rummet KI. 23-Kl. 3.

KI. 20,52. Følgende meddeles efter Aftale med den tyske Værnemagt:
1) Brandvæsenets Køretøjer samt Ambulancer Kan i Spærretiden køre Udryk

ningskørsel uden forud indhentet Tilladelse..
2) Tidligere Bestemmelser, der maatte stride herimod, bortfalder.

Kl. 5,30 blev det meddelt, at 3 tyske Soldater bevæbnede med Karabiner og
Haandgranater gaar i Midten af Kørebanen i Istedgade med Retning mod Hoved
banegaarden og ser op og ned ad Husfacaderne.

KI. 5,50 blev det meddelt, at den tyske Værnemagt opholder sig paa Hjørnet
af Istedgade og Enghaveplads. Det ser ud som regelmæssig Patrouillering.

KI. 6,30 meddelte Station 5, at den tyske Patrulje var trukket til sit Kvarter.
Normal Sporvognstrafik, mange Mennesker med Sporvognene.

KI. 7,15: Situationsmelding fra samtlige Kredse: Alt roligt.

- ----
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Tysk mistillid til politiet, politiets fjernelse m. v.
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456.
(A. nr. 48, bilag 24.)

Skrivelse af 7. December 1943 fra Dr, Best til den danske Centraladministration. (Krav om
Fjernelse af Politimesteren I Randers for Deltagelse i Sabotørs Begravelse).

DER REICHSBEVOLLMACHTIGTE
IN DANEMARK

Kopenhaqen, den 7. December 1943.

An die Diinische Zentralvenvaltung z. Hd. des Direkiors
des Aussenministeriums, Herrn Svenningsen, Kopenhagen.

Aus den folgenden Griinden sehe ich mich gezwungen, die sofortige Abberu
fung des Biirgermeisters Sørensen und des Polizeimeisters Volquardt in Randers
zu fordern :

Als am 3. 12. 1943 die Vollstreckung der Todesurteile gegen 4 aus Randers
stammende Saboteure bekannt gegeben war, hat der Biirgermeister Sørensen ange
ordnet, dass auf den stådtischen Gehåuden halbmast geflaggt wurde; auch an seiner
Privatwohnung hat der Biirgermeister die Flagge auf halbmast gesetzt.

Der Polizeimeister Volquardt hat am gleichen Tage veranlasst, dass auf der
Polizeistation halhmast geflaggt wurde. Der Polizeimeister hatte schon vorher bei
der Beerdigung des bei einem t åtliehen Angriff auf einen Wehrmachtsposten
erschossenen Saboteurs Hoff einen Kranz am Grabe niederlegon lassen.

Der Biirgermeister und der Polizeimeister haben durch diese Hanillungen
ein 6ffentliches Bekenntnis zu den hingerichteten Saboteuren und damit zu der von
diesen begangenen Sabotage abgelegt. Von ihnen kann deshalb nicht erwartet wer
den, dass sie pflichtgemåss a lles tun, um durch Verhiitung jeder Sabotage die
offentliche Ordnung aufrecht zu erhalten.

Der Biirgermeister und der Polizeimeister haben mit ihrem Verhalten
weiterhin die deutsche Wehrmacht dadurch beleidigt, dass sie durch die von ihnen
veranlasste offentliche Trauerbekundung das Urteil des deutschen Kriegsgerichts
und den Vollstreckungsbefehl des Wehrmachtsbefehlshabers Dånemark als unge
recht angriffen. Es kann deshalb der deutschen Wehrmacht nicht mehr zugemutet
werden, mit diesen Beamten zusammenzuarbeiten.

Schliesslich muss festgestellt werden, dass in der von den beiden Beamten
versuchten Heroisierung hingerichteter Saboteure eine moralische Unterstiitzung
der Saboteure liegt, die die Grenzen der Strafbarkeit streift. Es ist deshalb un
bedingt erforderlich, dass die dånische Zentralverwaltung in diesera Falle gagen
iiber diesen Beamten die erforderlichen Konsequenzen zieht, um weiteren Fiillen
diesel' Art vorzubeugen, die gegebenenfalls zu deutschen Massnahmen zwingen
und noch nicht iibersehbare Schwierigkeiten verursache.n wiirden.

gez. W. Best.

23li
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456 a.

Oversættelse.
DEN RIGSBEFULD:MÆ.GTIGEDE

I DANMARK

København. den 7. December 1943.

Til den Danske Centraladministration, ved Direktøren
for Udenrigsl1tinisteriet, Hr. Svenningsen, København.

Af følgende Grunde ser jeg mig nødsaget til at kræve, at Borgmester Sørensen
og Politimester Volquartz i Randers øjeblikkelig bliver fjernet fra deres Embeder:

Da Fuldbyrdelsen af Dødsdommene over 4 fra Randers stammende Sabotører
den 3. 12. 1943 var bekendtgjort, har Borgmester Sørensen givet Ordre til , at der
skulde flages paa halv Stang paa de kommunale Bygninger; ogsaa paa sin Privat
bopæl har Borgmesteren hejst Flag paa halv Stang.

Politimester Volquartz har samme Dag foranlediget, at der flagedes paa halv
Stang paa Politistationen. Politimesteren havde allerede i Forvejen, da den ved et vol
deligt Angreb paa en tysk Vagtpost skudte Sabotør Hoff blev begravet, ladet lægge
en Krans paa Graven.

Borgmesteren og Politimesteren har ved disse Handlinger offentligt manife
steret deres Sympati for de henrettede Sabotører og dermed ogsaa for den af disse
begaaede Sabotage. Af dem kan man derfor ikke vente, at de pligtmæssigt vil gøre
alt for ved Forebyggelse af enhver Sabotage at opretholde den offentlige Orden .

Borgmesteren og Politimesteren har ved deres Optræden desuden krænket
den tyske Værnemagt, ved at de ved den af dem foranledigede offentlige Sørgede
monstration har angrebet som uretfærdig den tyske Krigsrets Dom og den af den
Øverstbefalende for Værnemagten i Danmark udstedte °Eksekutionsordre. Man kan
derfor ikke mere vente af den tyske Værnemagt, at den skulde kunne samarbejde med
disse Embedsmænd.

Endelig skal det konstateres, at der i den af de to Embedsmænd forsøgte Hero
isering af henrettede Sabotører ligger en moralsk Understøttelse af Sabotørerne, der
strejfer Grænserne for Strafbarhed. Det er derfor ubetinget nødvendigt, at den danske
Centraladministration i dette Tilfælde drager de nødvendige Konsekvenser overfor
disse Embedsmænd for at forebygge yderligere Tilfælde af denne Art, som eventuelt
vilde tvinge til tyske Forholdsregler og vilde volde Vanskeligheder, som endnu ikke
kan overskues .

(sign.) W. Best,

- --
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457.
(A. nr. 48, bilag 25.)

Departementschef Eivind Larsens Referat af Samtale den 7. Marts 1944 med Bovensiepen.
(Vedrørende tysk Mistillid til Politiets Holdning).

Tirsdag den 7. Marts 1944 Kl. 10 indfandt Bovensiepen sig hos mig efter
forudgaaemie Aftale. Han begyndte med at fremsætte nogle almindelige Bemærk
ninger om Politiet og Tyskernes Stilling til dette i Øjeblikket. Der var sket, sagde
han, saa mange Ting i den senere Tid, som havde gjort ham meget betænkelig
og stillede ham tvivlende overfor, i hvilket Omfang der kunde næres gensidig Tillid.
Han nævnede Politimester Simoni, Offentliggørelsen i den illegale Presse af de hos
Østergaard-Petersen fundne Medlemslister, de mange Tilfælde, hvor Politifolk
havde bistaaet Danskere med Flugt ud af Landet, ligesom han med Eftertryk vendte
tilbage til, at man havde fundet Politiets fortrolige Beretninger dels hos herværende
danske, der var blevet anholdt, og dels under Forsendelse til Sverige.

Endvidere omtalte han den udførlige 0mtale, som havde fundet Sted i den
illegale Presse af de Forhandlinger, der havde været ført imellem Mildner og .mig
om Politioverenskomsten og de andre Forhandlinger i Forbindelse dermed. Om
dette sidste sagde jeg i Forbigaaende, at jeg saa ingen Ulykke i, 8Jt dette Forhold
var kommet til almindelig Kendskab; tværtimod maatte jeg finde det betydnings
fuldt, dels at det blev kendt, at man havde taget dette Initiativ fra tysk Side for
at begrænse sin Aktivitet her saa meget som muligt, dels at Befolkningen blev klar
over det danske Politis Stilling. løvrigt anførte jeg i Almindelighed, at det kunde
betragtes som umuligt at forhindre, at Forhold af mere betydende Karakter efter
haanden blev bekendt i videre Kredse, thi, som man vel ogsaa vist kendte paa
Tysk: »Hvad mere end to ved, ved al Verden-. løvrigt kunde man slet ikke gene
ralisere ud fra de forskellige Forhold, han havde nævnet, og derfra antage, at der
var en direkte Forbindelse mellem Politifolk - endsige Politiledelsen - og illegale
Kredse. Disse Oplysninger passerede ofte mange Hænder og kunde saaledes ad
disse Omveje naa frem til disse Kredse. Det vilde ogsaa være meget svært at undgaa
Indiskretion inden for Politiets Rækker, thi hele den skærpede Situation kunde
ikke undgaa at medføre en vis Infiltration i et stort Korps som Politiets - Forhold
som jeg iøvrigt vilde kunne gaa ud fra, man var bekendt med i Tyskland i tid
ligere Tider.

Ran kunde ikke løsrive sig fra de Tanker, at der i vidt Omfang var For
bindelse mellem Politiet - og dermed mente han ikke alene ude i Politistyrken,
men ogsaa i Politiets Ledelse - og de illegale Kredse. Han havde Gang paa Gang
tænkt paa, hvilken Risiko disse Forhold indeholdt. Det var klart, at de tyske Myn
digheder maatte gribe ind over for de enkelte Politifolk, mod hvem de fik Grundlag
for Sigtelse i konkrete Ting. Derimod vilde han - og han vidste, Dr. Best saa paa
det paa samme Maade - kun meget ugerne blive stillet over for den Situation, at
det skulde være nødvendigt at foretage videregaaende Skridt (hvilke Skridt han
tænkte paa, sagde han ikke, og jeg spurgte ham ikke derom). Selvom imidlertid han
og Best indtog denne Stilling, maatte man imidlertid regne med, at de ledende i
Berlin, til hvem han jo maatte sende sine Rapporter, pludselig kunde tabe Taal
modigheden og derefter foranledige vidtgaaende Ting, i hvilken Forbindelse han
henviste til, hvad der var sket den 29. August.
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Han havde imidlertid spekuleret paa Muligheden. at der fra Politiets Ledelse
kunde blive givet Udtryk for over for Politiet, at Handlinger af den Art) som han
havde nævnt, ikke kunde billiges, og at man i givne Tilfælde løvrigt viste dette i
Praksis. Jeg svarede hertil, at man fra vor Side havde overvejet noget tilsvarende,
og at jeg personlig ikke fandt, at en Udsendelse af Cirkulærer el. lign . skriftlige
Paamindelser vilde være den rette Vej, og at jeg overvejede at drøfte med Rigs
politichefen Muligheden for, at en af hans betroede Politiofficerer kunde foretage
en Rejse rundt til de enkelte Politikredse og fremføre de nævnte Betragtninger og
gøre Rede for, at Politiledelsen maa tage Afstand fra, at tjenstgørende Politifolk
beskæftiger sig med Forhold, der er uforenelige med deres Pligter som Politimænd.
Bovensiepen gentog, at han meget maatte tilraade, at der foretoges et eller andet.
Det vilde have Betydning som en afværgende Foranstaltning, naar han til Berlin
kunde indberette et saadant Initiativ.

Eivind Larsen.
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458.
(A. nr. 48, bilag 26.)

Departementschef Eivind Larsens Referat af dennes og Rigspolitichefens Samtale den 9. Marts
1944 med Pancke, von Heimburg og Bovensiepen. (Vedrørende Politiets Stilling

I Tilfælde af Invasion).

Den 9. Marts 1944 Kl. 15 indfandt Rigspolitichefen og jeg os paa Dagmar
hus, idet Pancke havde bedt om Lejlighed til en almindelig Drøftelse med QS af
Politiets Forhold. Tilstede var endvidere General von Heimburg og Bovensiepen.

Generalen indledte med nogle almindelige Bemærkninger om Politiet og de
Forhold, der kunde opstaa, saafremt der skete Invasion enten direkte i Danmark
eller noget andet Sted. Han berørte paany de forskellige Tilfælde, der har foreligget,
hvor man fra tysk Side er skredet ind over for danske Politifolk, og gentog det
SpørgsmaaL som han tidligere har rejst til mig om min Opfattelse af Politikorpsets
Stilling, saafremt Udviklingen tog en saadan Retning. Som tidligere sagde jeg til
ham, at det ikke var til at undgaa, at der i et stort Korps som Politiet kom til at
foreligge en Række Tilfælde, hvor Politifolk handlede paa egen Haand, men at man
ikke derudfra skulde danne sig en forkert Opfattelse af den store Politistyrkes
Loyalitet over for Ledelsen. Jeg maatte stadig være af den Opfattelse, at selv i
Tilfælde af Invasion med den deraf ,følgende almindelige Bevægelse vilde langt den
overvejende Del af Politiet være indstillet paa at adlyde de Ordrer, der blev afgivet
af Ledelsen. Higspolitichefen gav for sit Vedkommende Udtryk for den samme
Opfattelse.

Pancke gik derefter over til en Række specielle Forhold, idet han nævnede
Tilrettelæggelsen åf en Evakuering fra de truede Steder, idet en saadan Evakuering
af Hensyn til Befolkningen maatte ske paa en Maade, der ikke kolliderede med
de tyske militære Foranstaltninger. Jeg henviste til, at dette Spørgsmaal efter de
fol' mig foreliggende Meldinger var taget op lokalt med Politimesteren i en Række
af de vestjyske Politikredse, og at jeg iøvrigt havde den Opfattelse, at dette Spørgs
maal fra dansk Side var fuldt tilrettelagt, men at jeg ikke personlig kendte nærmere
Enkeltheder, da det henhørte under det civle Luftværn. Pancke f.remhævede Nød
vendigheden af, at der i givet Tilfælde var nøje Forbindelse mellem vedkommende
Politimester og Lederen af de tyske Tropper, for at Politimesteren stadig kunde
være underrettet om Situationens Udvikling. Det vilde, føjede Pancke til, sikkert
være formaalstjenligt, at der ligefrem fra Politiets Side blev sat en Politimand
som Forbindelsesofficer, for at han kunde holde sig i stadig Forbindelse med den
tyske Troppechef. -

I Forbindelse med dette og de efterfølgende Spørgsmaal refererede jeg Ind
holdet af Justitsministeriets fortrolige Instruktion af 7. OKtober 1943, af hvilken
Pancke fik et Eksemplar. •

Man maatte, sagde Pancke videre, være forberedt paa, art der vilde opstaa
Uro i Befolkningen i Tilfælde af Invasion, og han vilde gerne vide, hvilke For
beredelser Politiet havde truffet med denne Situation fol' øje, og hvorledes man
tænkte paa at gribe den an. Jeg henviste til Instruktionens Bestemmelse om, at
Politiet straks skulde gaa i højeste Alarmberedskab, dog saaledes at Kyst- og Jern
banepolitiet først samledes efter speciel Ordre til disse Korps. Politiet vilde under
disse Forhold have en Opgave i at afholde Befolkningen fra Demonstrationer og
direkte aktiv Indgriben i Krigshandlinger o. lign .

Pancke spurgte mig, hvor langt mine Fuldmagter gik i saadant Tilfælde, og
hvilke Midler Politiet vilde gribe til. Jeg svarede, at Politiet vilde gøre alt, hvad
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det kunde, for at afholde Befolkningen eller Dele af Befolkningen fra saadanne
Skridt med de Midler, der i den foreliggende Situation var rimelige og mulige,
men at jeg hellere straks aabent vilde sige, at Ordre til Anvendelse af Skydevaaben
for at sprede Opløb o. lign. ikke vilde blive givet af mig, og at man iøvrigt maatte
regne med, at selvom saadanne Ordrer vilde blive afgivet, vilde' de næppe kunde for
ventes adlydt i større Omfang af Politistyrken. Hvis Udviklingen tog en saadan Fart,
at saadanne Midler overhovedet skulde være nødvendige, .vilde Situationen allerede
have naaet et saadant Punkt, at intet Politi alene kunde magte en saadan Opgave.
Jeg maatte imidlertid være af den Opfattelse, at en saadan Situation ikke vilde op
staa. Pancke fremhævede Betydningen af, at det danske Politi alene val' i Stand til
at opretholde Ro, idet den Situation ellers kunde komme til at foreligge, at det tyske
Politi maatte gribe til, og det vilde da ske ved Anvendelse af de skarpeste Midler 
noget han selvfølgelig gerne ønskede at undgaa.

Pancke omtalte derefter Muligheden for Dannelse af Partisangrupper, som
vilde gribe aktivt ind. Det var, sagde han, selvfølgelig noget, som man fra tysk
Side omgaaende og med alle Midler maatte slaa ned paa for at forhindre, at en
saadan Bevægelse smittede. I Forbindelse med Midlerne nævnte han Afbrænding
af Landsbyer o. lign. J eg sagde, at jeg personlig var af den Opfattelse, at Dannelse
af aktive Partisangrupper ikke vilde komme til at foreligge under de nuværende
Forhold. Hvordan Forholdet vilde blive i Tilfælde af Invasion, kunde ingen selv
følgelig overse. Han spurgte om, hvilken Stilling det danske Politi vilde hidtage
overfor saadanne Grupper, f. Eks., som han sagde, hvis man fik Kendskab til, at
der paa en Egn var ved at danne sig en Gruppe paa 100 unge Mennesker. •Jeg
svarede, at jeg maatte betragte Indsættelse af Partisaner som et militært Anlig
gende, som det danske Politi ikke vilde beskæftige sig med. Hvis man kom til
Kendskab om, at noget saadant var i Gære, vilde Politiet selvfølgelig gøre, hvad
det kunde for at afholde Folk fra at gaa videre med Tanken, men nogen større
Sandsynlighed for, at Politiet kom til Kendskab herom, forelaa ikke, da Politiet
jo ikke arbejdede paa disse Omraader.

sign. Eivind Larsen.

- -------
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459.
(A. nr. 48, bilag 27.)

Politiinspektør Maglus' Referat af Møde den 29. April 1944 med Bovenslepen. (Vedrørende
Offentliggørelse af 12 Fotografier stammende fra Politiets Fototek).

Kriminalkommissar Elpert, Dagmarhus, meddelte mig Dags Formiddag tele
fonisk, at den befalingshavende for det tyske Sikkerhedspoliti og for den tyske S.D.
i Danmark, S.S. Standartenfiihrer Bovensiepen, med Interesse afventede Underret
ning om Resultatet af de Undersøgelser, der var løbende her i Anledning af, at en
Del i et illegalt Blad publicerede Fotos efter det tyske Politis Opfattelse maatte
hidrøre fra det danske Politis officielle Fotoarkiv, og at han i hvert Fald ønskede
sig omgaaende orienteret om, hvad der hidtil er passeret i Sagen.

'I'elefonisk søgte jeg derefter straks hos den befalingshavendes Sekretær
Underretning om, hvornaar jeg maatte kunne træffe den befalingshavende, hvilket
lovedes meddelt mig.

D. D. KI. 12,30 blev jeg telefonisk und-errettet om, at jeg straks vilde kunne
komme til at tale med den befalingshavende, hos hvem jeg derefter indfandt mig
KI. 12,45.

Jeg meddelte Bovensiepen, at jeg i Gaar forgæves havde søgt Forbindelse
med Dr. Hoffmann, for hos denne at faa et Eksemplar af det paagældende illegale
Blad, da dansk Politi endnu ikke havde kunnet skaffe sig et Eksemplar, men Dr.
Hoffmann var bortrejst og ventedes først tilbage den 1. Maj 1944.

Jeg oplyste yderligere, at den ønskede Undersøgelse var i fuld Gang, og at
der allerede var fremkommet Oplysninger om, at en Politimand i Rigsregistraturen
havde stillet Fotos fra Politiet til Raadighed for uvedkommende, men at det endnu
var uoplyst, om disse Fotos var identiske med de i nævnte Blad reproducerede.

Den befalingshavende ønskede Undersøgelsen tilendebragt og Resultatet bragt
ham i Hænde senest Mandag den 1. Maj 1944.

Jeg lovede, at det til Mandag Middag tilvejebragte Materiale skulde komme
ham i Hænde Mandag, og at eventuelle manglende Undersøgelsers Resultat skulde
blive eftersendt.

Den befalingshavende ønskede Rapporterne oversat til Tysk. Jeg meddelte,
at delte ikke kunde naas til Mandag, men at en tysk Oversættelse snarest vilde blive
eftersendt til ham, hvilket han erklærede sig indforstaaet med.

Den befalingshavende meddelte iøvrigt, at han, dersom nogen af hans i det
illegale Blad afbildede Medarbejdere maatte blive dræbt, var ganske klar over, hvem
der var ansvarlig for saadant Drab, og ogsaa dansk Politi som saadant vilde have
et Ansvar for saadanne eventuelle Drab.

Denne Opfattelse protesterede jeg imod under Henvisning til, at dansk
Politis Ledelse stedse indskærpede Personalet, at det skulde være loyalt i alle tjenst
lige Forhold, og at dansk Politi som saadant derfor ikke kunde være ansvarlig for
et eventuelt Tillidsbrud fra en enkelt Polititjenestemands Side.

Ben befalingshavende oplyste iøvrigt, at han i Gaar havde været lige ved
at give Ordre til at lade en dansk Politimester arrestere af tysk Politi.

Anledningen var, at den paagældende Pm. (Pm. i Ndr. Birk) havde stillet
Betingelser, før han vilde oplyse Navnet paa en Kvinde, der efter at være blevet
saaret var blevet kørt til dansk Hospital i dansk Ambulance. Det tyske Politi
ønskede at tale med den paagældende Kvinde uden at det var afgjort, om hun
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skulde forklare som Vidne eller eventuelt sigtes. Pm.'s Standpunkt val' -F eind
begiinstigung«, og denne Opfattelse deltes af Dr. W. Best , for hvem han havde for e
lagt Spørgsmaalet.

Han havde alene i dette Tilfælde efter Omstændighederne undladt Arrestation.
fordi tysk Politi ad anden Vej var kommet i Besiddelse af de ønskede Oplysninger.

Tysk Politi kunde imidlertid ikke tolerere saadan Adfærd fra dansk Politis
Side, og det af Departementschef Eivind Larsen i Sagen indtagne Standpunkt val'
ham aldeles uforstaaeligt.

Hertil bemærkede jeg, at naar der allerede fra hojeste dansk' Side var taget
Stilling til Spørgsmaalet, var jeg ikke i Stand til at drøfte Sagen, idet yderligere
Forhandlinger om denne maatte føres med Departementschefen.

Til Slut besværede den befalingshavende sig over Rigspolitichefens Beret
ninger. Han udtrykte sin Forundring over, at de stadig udsendtes, idet han troede.
at hans Henvendelse i sin Tid var blevet imødekommet, og sin Misfornøjelse med .
at der i Beretningerne, som stadig fandtes hos illegale Kredse, blev angivet Navne
paa Personer, der arbejdede ved eller i Tilknytning til det tyske Politi. Han hen
viste især til Beretningerne for 13.-17. April 1944, af hvilke han havde Eks
emplarer, der stammede fra illegalt arbejdende Kredse.

29. April 1944.

F. C. V: von Maglus.
Pulitilnapekter.
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460.

(A. nr. 48, bilag 29.)

Urektør Svenningsens Referat af Samtaler den 26. Maj 1944 med Dr, Best, (Vedrørende den
tyske Aktion mod en Række Politifolk I Jylland).

Afskrift.

Notits .

Fredag den 26. Maj ca. 8,30 telefonerede Kontorchef Herfelt og meddelte,
Lt der i Nat eller tidligt i Morges fra tysk Side var blevet indledet Aktion mod en
{ække Politifolk i Jylland. Saaledes var bl. a. Politiadjudanten, Amtmand Refslund
I'homsen, Politimester Hoeck i Aarhus og Politimester Brix i Tønder blevet arre
iteret, Chefen for Grænsegendarmeriet, Oberst Paludan-Mtillør, der ligeledes skulde
lave været arresteret, skulde hav-e sat sig til Modværge og skudt paa en Tysker.

Det aftaltes med Kontorchef Herfelt, at Departementschef Eivind Larsen,
ler i Forgaars var rejst til Møen, straks skulde kaldes tilbage. Kontorchefen vilde
lrage Omsorg herfor. .

Jeg ringede Kl. 9,10 til Dr. Best og spurgte, hvad Meningen var med denne
\ktion. Dr. Best kendte intet til Sagen, men vilde straks skaffe sig Oplysninger og
lerefter ringe paany.

Lidt senere meddelte Kontorchef Eskelund nærmere Enkeltheder om denne
Sag, hidrørende fra Pressekilder. Ifølge Hr. Eskelunds Meddelelse vedrørte Aktionen
elgende Personer:

Amtmand Refslund Thomsen, Aabenraa, arresteret,
Redaktør Bjørn Hanssen, arresteret,
Overbetjent Jørgen Nielsen, Tønder (?), arresteret,
Politimester Brix, Tønder, arresteret,
Politimester Martensen-Larsen, Tønder, eftersøges,
Oberst Paludan Muller, formentlig omkommet i sit Hus, der blev skudt

i Brand, da han satte sig til Modværge, '
Politimester Agersted, Aarhus, arresteret,
Politimester Hoeck, Aarhus, arresteret,
Kaptajn S. A. Andersen, Luftværnet, eftersøges,
Politikommissær Jæger, Randers (?), arresteret,
Redaktør Berendsen, Tønder, arresteret,
Kaptajn Malling Jacobsen, Grænsegendarmeriet, arresteret.

Kl. 9,45 ringede Dr. Best for at give nærmere Oplysninger. Dr. Hest frem
tævede stærkt, at det ikke drejede sig om en Aktion mod Politiet som Institution,
nen udelukkende om Aktioner mod Enkeltpersoner, med Hensyn til hvilke man
aavde begrundet Mistanke om, at de var Deltagere i en hemmelig Organisation, hvis
~ormaal var Spionage og Forberedelse af væbnet Opstand. Det var en Sag, som det
yske Politi havde arbejdet med genn-em længere Tid, og omsider var Politiet kom
net i Besiddelse af en Række Bevisligheder, paa Grundlag af hvilke Arrestationerne
iavdø fundet Sted. Fra tysk Side ønskede man, at Sagen hurtigst muligt blev kendt
tf den danske Offentlighed, og man vilde derfor allerede i Dagspressen i Morgen
;ffentliggøre en Redegørelse, indeholdende Kendsgerninger om Sagen og Begrun
lslse af Aktionen mod de arresterede.
37
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Dr . Best betonede endvidere, at andre Embedsmænd end dem, der havde
været med i den hemmelige Organisation, Aktionen"tog Sigte paa, ikke behøvede al
frygte noget. Der var som sagt ikke Tale om en Aktion mod Politiet som saadant
men kun om indviduelle Sager. Dr. Best udtalte flere Gange i Samtalens Løb, al
de arresterede og eftersøgte alle var »schwer belastet». Han gav Udtryk for sin
Bekymring over, at »irrsinnige Fanatikere, der oven i Købet omfattede højtstaaends
Embedsmænd, drev deres uforsvarlige Spil til Skade for Landet. Han kom med
en Antydning, at dersom danske Myndigheder ikke sørgede for Ro og Orden, vilde
denne Sag maaske ogsaa kunne faa vidererækkende Konsekvenser.

Den 26. Maj 1944.

Nils Svenningsen.
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461.
(Å. nr. 48, bilag 28.)

Skrivelse af 17. Juni 1944 fra Dr. Best til den danske Centraladministration. (Udtalelse om, at
Politiet Ikke har opfyldt Forventningen om at ville opretholde Orden i Landet>.

DER REICHSBEVOLLMACHTlGTE
IN DANEMARK

Kopenhagen, den 17. Juni 1944.

Fortroligt.

An die Diimische Zentralverwaltung z. Hd. des Direktors des Auseen
ministeriu'ms Herrn Nils Svenningsen, Kopenhagen.

In der mir am 5. Juni 1944 iibergebenen Aufzeichnung vom 4. Juni 1944
wird die Auffassung vertreten, dass die dånische Polizei nicht die gewerblichen
Betriebe, die in der von mir mit meinen Schreiben vom 17. Mai 1944 fibersandten
Liste aufgefiihrt sind, gegen Sprengstoffverbrechen und andere rechtswidrige Be
schådigungsn schiitzen solI.

Solange die dånische Polizei nicht gewillt ist, ihre gesetzliche Pflicht zur
Verhiitung von Sprengstoffverbrechen und anderen strafbaren Handlungen zu er
Iiillen , kann - wie ich bereits in meinem Schreiben vom 12. Mai 1944 angedeutet
habe - von deutscher Seite die Notwendigkeit und Berechtigung der personellen
und materialmåssigen Verstarkung nicht mehr anerkannt werden, die seit dem
Jahre 1940 schrittweise zugestanden wurde in der Erwartung, dass die dånische
Polizei in Erfiillung ihrer gesetzlichen Pflichten die Ordnung im Lande aufrecht
erhalten und dånische und deutsche Interessen gegen rechtswidrige Angriffe schiit
zen werde.

Hiernach wåre der personelle und materialmåssige Bestand der dånisehen
Polizei auf dem im April 1940 vorhanden gewesenen Umfang zuriickzufiihren unter
Beriicksichtigung der Ergånzungen, die durch nach diesem Zeitpunkt erwachsene
neue Aufgaben, die auch jetzt noch von der danisehen Polizei wirklich erflillt wer
den, erforderlich geworden sind.

Zur Klarung der Frage, welche neuen Aufgaben der dånisehen Polizei nach
dem 9. April 1940 erwachsen sind und von ihr auch heute noch wirklich erfiillt wer
den, ersuche ich um unverziigliche Aufnahme von Verhandlungen zwischen der zu
standigen dånisehen FachbehOrde und dem :S:6heren SS- und Polizeifiihrer.

(sign.) Dr, Best.
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461 a.

Oversættelse

DEN RIGSBEFULDMÆGTIGEDE
I DANJ\IARK

København, den 17. Juni 1944.

Fortroligt

Til den Danske Oentraladministration ved Direkteren. i Udenrigs
ministeriet, H1·. Nils Svenningsen, Kobenhavn.

I den mig den 5. Juni 1944 overrakte Notits af 4. Juni 1944 hævdes den An
skuelse, at det danske Politi ikke skal beskytte mod Sprængstofforbrydelser og andrs
retsstridige Beskadigelser af de industrielle Virksomheder, som er opført paa den
af mig med min Skrivelse af 17. Maj 1944 sendte Liste.

Saalænge som det danske Politi ikke er villigt til at opfylde sin lovmæssige
Pligt til at forebygge Sprængstofforbrydelser og andre strafbare Handlinger, kan
man - som jeg allerede i min Skrivelse af 12. Maj 1944 har antydet - fra tysk sidq
ikke mere anerkende Nødvendigheden og Berettigelsen af den personelle og materlal
mæssige Forøgelse, som siden Aaret 1940 Skridt for Skridt blev indrømmet i For
ventning om, at det danske Politi under Opfyldelse af sine lovmæssige Pligter vilde
opretholde Ordenen i Landet og værne danske og tyske Interesser mod retsstridige
Angreb.

Herefter burde det for det danske Politi til Raadighed staaende Personale og
Materiel reduceres til, hvad det omfattede i April 1940, under Hensyntagen til de
Suppleringer, som er blevet nødvendige som Følge af de nye Opgaver, der er opstaaet
efter dette Tidspunkt, og som ogsaa nu virkelig opfyldes af det danske Politi.

Til Opklaring af Spørgsmaalet om, hvilke nye Opgaver der er opstaaet for det
danske Politi efter den 9. April 1940, og som ogsaa nu virkelig opfyldes af dette, an
moder jeg om, at der uopholdelig maa blive indledet Forhandlinger mellem den kom
petente danske faglige Myndighed og den Højere SS- og Politifører.

(sign.) Dr, Best,
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462.
(A. nr. 48, bila.g 30.)

Politiinspektør von Maglus' Referat af Samtale den 17. August 1944 med Dr. Hoffmann.
(Vedrørende Muligheden for generel tysk Aktion mod Politiet).

Under Samtale KI. 14 i Dag i Shel1huset med Dr. Hoffmann bemærkede
denne vedrørende Borqeruærnene, at hans Begæring til Statsadvokat Hoff om
dansk Politis Medvirken ved Tilvejebringelse af Oplysninger i Virkeligheden maatte
betragtes som værende af retorisk Karakter, idet han alligevel eIter Sagens Natur
ikke vilde kunne stole paa de eventuelle Oplysninger, som Rigspolitichefen kunde
fremskaffe, da han var ganske klar over, at Politikredsene selvsagt i Indberet
ninger vilde fortie enhver illegal Virksomhed, som de maatte være inde i eller be
kendt med.

Da tysk Militær i Danmark aldeles ikke kunde tolerere bevæbnede Korps
i Ryggen, saa han sig nødsaget til at føre sin Aktion igenn-em, og det var ikke givet,
at denne indskrænkedes til Jylland.

Dr. Hoffmann erklærede, at han var Modstander af generelle Aktioner, og
at han for sit Vedkommende ikke vilde iværksætte saadanne. Hvis Anliggendet
imidlertid blev overtaget af den tyske Værnemagt, ansaa han det fol' givet, at den
tyske Værnemagt netop vilde iværksætte en generel Aktion.

Den 17. August 1944.

F. C. V. von Maglus,
Politiinspektør.
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463.

Forordning af 19. September 1944 fra den højere SS- og Polltlfører I Danmark vedrørende
politimæssig Undtagelsestilstand.

I. Der indføres med øjeblikkelig Virkning politimæssig Undtagelsestilstand i
Danmark.

II. Det danske Politi- og C. B.-Organisationerne med Undtagelse. af C. B. U. er op
løst med ojeblikkelig Virkning.

III. Indtil en Omorganisation af det danske Politi har fundet Sted, overtages Opret
holdelsen af den offentlige Ro og Sikkerhed af den tyske Besættelsesmagt.

IV. Ulovlig Vaabenbesiddelse straffes med øjeblikkelig Skydning.
V. Handlinger, som gaar ud paa at forhindre de til Genoprettelsen af den offentlige

Ro og Orden trufne Forholdsregler straffes strengt - i visse Tilfælde med
Døden.

VI. De Indgreb, det er blevet nødvendigt at foretage indenfor det danske Politi, vil
blive' ophævet, saa snart den normale Sikkerhedstilstand er genoprettet i
København og Provinsen.

København, den 19. September .l944.
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464.

Opraab af 19. September 1944 til den danske Befolkning.

Pressekonto-ret hos den højere SS- og Politiforer i Danmark meddeler:
Mord, Sabotage 'Og Forbrydelser har i mere end et Aar været Kendetegnet

!for det offentlige Liv i Danmark. Det danske Politi ønskede ikke at træde kraftigt op
imod denne anarkistiske Udvikling. Ved Hjælp af tvetydige Opraab, som blev for
staaet paa den rigtige Maade af den politiske Underverden, troede man at kunne til
fredsstille den i Opretholdelse af Ro og Orden interesserede Besættelsesmagt, End
videre er det fastslaaet, at Sabotage og Mord blev understøttet aktivt af det danske
Politi. Alt tydede paa en Opløsning af Retstilstandene, og man drev Danmark frem
mod Bolsjeviseringen. Det lykkedes en forbryderisk Underverden at vinde saa megen
Indflydelse i det offentlige Liv, at den med Resultat kunne proklamere General
strejke og andre alvorlige Forstyrrelser af den offentlige Orden.

En Besættelsesmagt fra et Land, som i den alvorligste Time kæmper fo-r sit
Liv, kan ikke længere tillade en saadan Udvikling, Dens Interesse ligger i Opret
holdelsen af Ro og Orden.

Besættelsesmagten ser .sig derfor nødsaget til at foretage en Omorganisering
ar det danske Politi. Indtil denne Omorganisering er bragt til Ende, indføres der
derfor fra i Dag den 19. September 1944 Kl. 12.00 politimæssig Undtagelsestilstand
over hele -Danmark. Hele det danske Politi sættes indtil videre ud af Funktion.

I Overgangsperioden garanterer den tyske Besættelsesmagt for Ro og Orden.
Vi ønsker at yde den velvilligt indstillede Del af Befolkningen enhver tænkelig Be
skyttelse mod Forbrydelser. De af Besættelsesmagten gennemførte Forholdsregler
er udelukkende af politimæssig Art. Derer derfor ikke forudset noget Indgreb i den
statslige 'Og kommunale Forvaltning.

Alle Handlinger, som tager Sigte paa at forstyrre Genindførelse af Ro: og
Orden, vil blive hensynsløst bekæmpet.

Den 19. September 1944.

, Den højere SS- og Politifører i Danmark

Pancke,

SS Obergruppenfiihrer und General der Polizei,
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465.

Tysk Redegørelse af 19'. September 1944 for Interneringen af Politiet.

Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
Om Grunden til de tyske Forholdsregler mod -de illoyale Elementer indenfor

det danske Politi bekendtgøres følgende: -
Trods gentagne Opfo-rdringer og Advarsler fra tysk Side foretog det danske

Politi sig tilsyneladende intet mod den illegale Virksomhed. Trods Opfordringer til
med alle Kræfter at forhindre de politiske Mord og Forbrydelser og til at gaa haardt
frem mod Pøblen, som forvandlede Danmark til et Snigmordenes Land, feretog man
sig intet. Ganske vist havde Rigspolitichef Begtrup-Harisen allerede for et Aar siden,
da Snigmordene begyndte at tage til i Antal, erklæret, at Rigspolitiet vilde bekæmpe
disse Ugerninger og derfor blev omorganiseret.

Der blev indsat en særlig Mordkommission for København og Omegn, men
om dens Virksomhed har man aldrig hørt noget. Paa Befolkningens Forespørgsler
og Beklagelser maatte Chefen for Opdagelsespolitiet, Politiinspektør Krenchel, ende
lig svare. og han sagde bl. a. : I Længden kan det ikke fortsætte paa denne Maadø
med de mange uopklarede Forbrydelser. Opdagelsespolitiet vil sætte en Stopper
derfor.« Og atter ventede man i Danmark forgæves paa, at dette skulde ske.

Det var-imidlertid ikke manglende Evner, men ganske tydeligt med en bestemt
Hensigt, at man ikke i Virkeligheden gjorde noget positivt. Politiets Ledelse vidste
udmærket godt, at de med en Hær paa 1000 Opdagelsesbetjente vilde være i Stancl til
at forhindre Overfald og MOTd. De vidste ogsaa ganske nøjagtigt, hvor Forbryderne
var at finde. Men fordi de stiltiende billigede Snigmordene, har de aldrig kæmmet
Københavns Underverden Ior Vaaben og Forbrydere, har overhovedet aldrig fore
taget sig noget som helst Skridt for at hjælpe Retfærdigheden paa Vej, men har der
imod stadig omhyggeligt udvisket alle Spor eller tvunget Øjenvidner til Tavshed.

Politiinspektør v. Magius fra København har for faa Dage siden i Anledning
af et Mord i Ringsted bragt dette til Udtryk, idet han sagde: ~ Ved politiske Mord
indlader det danske Politi sig ikke paa Undersøgelser.«

Han havde slet ikke behøvet at betone dette, thi det var forlængst en offent
lig Hemmelighed, at alle UndersogeIser vedrørende politiske Mord øjeblikkelig blev
indstillet efter Befaling af Politiets Ledelse, saafremt Sporene ledte til de illegale
Kredse. Dermed havde det danske Politi aabent stillet sig paa Forbrydernes og de
illegale Morderes Side, ja, selv i Politiets Rækker sad der Folk, som om Dagen i deres
Egenskab af fromme Politimænd talte salvelsesfuldt om Opretholdelse af Ro, Sikker
hed og Orden, medens de om Natten sneg sig rundt som Mordere eller disses Med
skyldige. At dette er i Overensstemmelse med Sandheden, bevises tilstrækkeligt af 2
Eksempler fra København:

I Lørdags blev en Mand skudt ned paa Strandvejen, fordi det hed sig, at han
var Stikker.

Ved Midnatstid faldt Morderne, der havde kørt med en camoufleret Læge
vogn med falske Nummerplader, i Hænderne paa det danske Politi og indbragt til
Frederiksberg Politistation. Da de imidlertid der forklarede, at de tilhorte en illegal
Gruppe, blev de øjeblikkelig frigivet.
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Det andet Eksempel: Paa Pølitigaarden kunde Morderne uhindret øve sig i
Skydning paa Politiets Skydebane for at opnaa større Træfsikkerhed. Man spørger
sig selv, hvorledes dette kan have været muligt. Den danske Kriminalbetjent Chri
stoffersen, der blev skudt i Nærheden af Snekkersten, har sammen med andre dan
ske Politimænd personlig udøvet en Række Mord.

Saa sent som paa den sidste Aarsforsamling inden for Politiet erklærede
Higspolitichefen, at man maatte rette sig efter Kongens .Befaling og indtage en
ubetinget neutral Holdning. Enhver dansk Borger skulde beskyttes og enhver For
Ibrydelse bekæmpes.

Det danske Politi har imidlertid hverken beskyttet Borgerne eller bekæmpet
Forbryderne og har dermed saboteret Kongens Befaling. Paa denne Maade har det
danske Politis Ledelse undergravet Politiets Moral og Autoritet. Embedsmænd, som
lystr ede Kongens Befaling og forholdt sig loyale, blev fjernet fra deres Stillinger
eller blev tilsidesat ved Forfremmelser. Og ogsaa dermed har Politiets Ledelse gjort
Pligtopfyldelse til en tvivlsom og forkastelig Dyd.

For sin egen Sikkerhed var det danske Politis Ledelse dog meget ængstelig og
byggede sig derfo-r i København en Fæstning med Skydeskaar og Forskansninger.
Da de for at udføre dette Arbejde glemte- at yde Borgernel Beskyttelse, kunde For
br ydere, Bankrøvere og Mordere stadig frækkere og mere uhindret drive deres
Uvæsen og terrorisere den fredelige Befolkning uden at blive draget til Ansvar.

I Maanedsvis har det tyske Politi stiltiende set til ved denne Alliance med
illegale Kredse, trods det, at ogsaa Medlemmer af den tyske Værnemagt, Politi og
SS er faldet som Offer fOT disse lumske Mordatten1ater. Man bar heller ikke prote
steret, da den størst-e Del af Befolkningen udlagde denne Passivitet som Udtryk for
tysk Svaghed. Men nu er Maalet fuldt. Da det danske Politi har svigtet paa alle Om
raader , naar det gjaJldt Bekæmpelse af politiske Forbrydere, er dets fortsatte Be
staaen som Garanti for Ro og Orden og som Beskyttere for alle danske Statsborgeres
Sikkerhed ikke længere taalelig. En yderligere Taalmodighed betyder det samme
som at udlevere Danmark til Anarki og Kaos. Af denne Grund har det tyske Politi
i Dag gennemfart Opløsningen af de illoyale Dele af det danske P lit i , Opløsningen
blev gennemfart uden Blodsudgydelse.
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466.
A.

Udenrigsministeriets Direktørs Protest af September 1944 mod de tyske
Foranstaltninger mod Politiet.

Den 19. September 1944 har det herværende tyske Politi opløst og afvæbnet
det danske Politi, besat Politiets Tjenestesteder og arresteret Departementschefen for
Justitsvæsenet Eivind Larsen og hans Souschef, Kontorchef Hørfelt, Rigspolitichef
Begtrup-Hansen, Politidirektør i Købenihavn Stamm samt flere Politiofficerer af
forskellige Grader. Endvidere er over 2000 danske Polititjenestemænd blevet arre
steret og deporteret til en Lejr i Tyskland.

Den ved dænna Aktion fremkaldte Harme i hele det danske Folk kan ikke be
skrives. Som Protest mod aet fo-retagne Overgreb indtraadte der straks en ælminde
lig Arbejdsnedlæggeise, der ikke blot udstraklte sig til alle Omraader indenfo-r det
manuelle Arbejde, mem ogsaa til den aandelige Virksomheds Omraader. Det danske
Samfunds Reaktion havde ikke kunnet finde noget tydeligere Udtryk.

Aktionens Virkninger er ikke blot ensbetydende med, at den. danske Central
administration er blevet berøvet hele sin Ordensmagt i dette Ords videste Forstand
- hvilket i sig selv er intet mindre end en Katastrofe - men ogsaa, at der er ble
vet tilføjet den danske Statsforvaltning paa alle civile Omraader Skade paa en
Maade, som man næppe kan forestille sig. Kort sagt, en Grundpille for Statsforvalt
ningen er sprængt bort.

Politiet udgør nemlig i den danske Statsordæing det udøvende Organ i første
Linie for dien højere Justitsforvaltning, men endvidere ogsaa for de øvrige Forvalt
ningsgrene. Politiet er, for at nævne et af de vigtigste Omraader, i Henhold til dansk
Retsplejelov Anklagemyndighed i Straffesager. Endvidere er det i alle Forvaltnings
sager den civile Øvrighed i første Instans. Det behandler saaJledes Person- og Fa
milierøtssager, herunder Skidsmissesagør, Adoptionssager, Navnesager o'. s. v., end
videre Sundhedssager. Næringssager, Motorsager, Sager angåaende Karantænevæ
senet, Veterinærkontrollen, Pasvæsenet. Tilsynet med fremmede, Priskontrol, Be
værtervæsenet,ulovlig Handel (samtlige saakaldtø Krisesager), en Række Forsorgs
sager o. s. v. Politimestrene indtager Stillingen som Arrestinspektører og har saa
ledes ogsaa Beføjelser paa Fængselsvæsenets Omraade. For til Slut at nævne et
meget vigtigt Omraade kan det tilføjes, at Statens civile Luftværn og Luftmeldetje
nøsten staar og falder med det danske Politis Fungeren. Ved at sønderslaa det dan
ske Politi' er ogsaa Luftbeskyttelsen blevet fuldstændig lammet. Luftmeldetjenesten
er ogsaa sat ud af Funktio-n.

Foranstaaende er langt fra en udtømmende Opregning af det danske Politis
Opgaver udover Ordenens Opretho'ldellse og Bekæmpelse af Forbrydelser. Af det
anførte turde dog fremgaa med al Tydelighed, at det danske Politi udgør hele den
danske Statsfcrvaltnings forgrenede Rodnet. Rækkevidden af de af det tyske Politi
trufne Foranstaltninger er saaledes uoverskuelig. Uden Politi kan i Danmark Stats
forvaltningen ikke bestrides paa en for Befolkningen forsvarlig Maade.

Under disse Omstændigheder samt med Henblik paa, æt Fo-rholdet mellem
danske og tyske Myndigheder som Følge af Begivenhedørne den 19. September 1944
atter er undergaaet en principiel Ændring, maatte nødvendigvis dette Spørgsmaal
træde i Forgrunden, hvorvidt det var muligt og formaalstjenligt, at Centraladmini
strationens Chefer forblev i deres Stilllinger. Naar disse Chefer som danske Stats
tjenestemænd efter omhyggelig Overvejelse og ud fra en dyb Følelse af Ansvar over
for den. danske Befolkning har besluttet sig til ikke nu at træde tilbage fra deres
Embeder, men at gøre et Forsøg paa at føre Forretningerne videre under de paa en
saa skæbnesvanger Maade ændrede Forhold, saa maa der gives Udtryk Ior, at de
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ser sig nødsaget til at fralægge sig Ansvaret for, hvorledes dette Forsøg falder ud,
ddet det samtidig maa præciseres, æt de ikke kan se bort fra den Mulighed, at der
k81Th indtræde en saadan Opløsning af Forholdene, at deres yderligere Forbliven vil
blive umuliggjort.

Den danske Centraladministration nedlægger sin Protest mod det herværende
tyske Politis forannævnte Foranstaltninger og maa insistere paa, at samtlige an
holdte, respektive deporterede Politiofficerer og Politimandskaber føres tilbage og
frigives, og det danske Politis tidligere Status i det hele taget retableres.

B.
De samarbejdende Partiers Protest mod Overfaldet paa Politiet (afgivet den 23. September

1944 og tilstillet den rigsbefuldmægtIgede, men Ikke offentliggjort I Dagspressen).

Undertegnede Repræsentanter for Socialdemokratiet, Det konservative Folke
parti, Venstre, Det radikale Venstre og Danmarks Retsforbund nedlægger over for
den Rigsbefuldmægtigede den stærkeste Protest mod de skete Arrestationer og De
portationer af det danske Politi. Som Talsmænd for den danske Befolkning give·r
vi Udtryk for den dybe Harme, som dette Magtovergreb har fremkaldt overalt i vort
Land. Løsladelse og Hjemsendelse af de arresterede og de fra Hjemlandet deporte
rede Politifolk og Genoprettelse af det opløste Politi er en bydende Nødvendighed.
De nu tilvejebragte Forhold vil, om de fortsætter, føre Landet ud i en Tilstand af
Lovløshed og Opløsning i alle Samfundsforhold. Ansvaret herfor vil falde helt og
fuldt paa de Myndigheder, som har frataget Landet dets lovlige Ordensmagt.

V. Buhl, Ole Bjørn Kraft. Knud Kristensen. A. M. Hansen. Oluf Pedersen.

c.
Retspræsidenternes og Dommerforeningens Protest af 23. September 1944 mod de tyske

Foranstaltninger mod Politiet.

Undertegnede Repræsentanter for de danske Domstole nedlægger overfor den
Rigsbefuldmægtigede den alvoeligste Protest mod de Overgreb, der er foretaget over
for de danske Domstole, derved at man ved de skete Foranstaltninger overfor det
danske Politi har berøvet Domstolens den for deres Arbejde i en Række Henseende'!'
nødvendige Forudsætning. Endvidere maa vi protestere mod den hensynsløse Frem
gangsmaade, der i flere Tilfælde er anvendt ogsaa overfor Dommere i Funktion og
deres Personale under I værksætteJ.sen af de nævnte Foranstaltninger.

Det er vor absolutte Overbevisning, æt de nu tilvejebragte Forhold, om de
fortsættes, vil medføre fuldstændig Retsløshed her i Landet, en Tilstand som Dom
stolene maa fralægge sig ethvert Ansvar for.

Den 23. September 1944.
Th. Frølund,

Præsident f. Højesteret.
Fr. Vest.

Præsident i Vestre Landsret.
Svenning Rytter,

Præsident l Københavns Byret.
Kaj Mundt,

Præsident i østre Landsret.
L.N. Hvidt.

Præsident i Sø- og Handelsretten
i København.

Olrik,
Formand for Den danske Dommer

forenings Bestyrelse.
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467.
(A. nr. 48, bilag 31.)

Notits af »Auswertungekommando«, (Vedrørende Politiets Kendskab til planlagt Sabotage).

AUSWERTUNGSKOMMANDO
Politigaarden

Notiz.

Betri: Unterstuetzung illeg. Personen (Sache Oskar Verner)
ge{unden: Politigaarden III Etage, Zimmer 42.

Im .Juni oder Juli 1943 wurde aus Anlass eines Sabotagefalles eine Haus
suchung in der Wohnmig Tomsgaardsvej 62, II, von der dånisehen Polizei vorge
nommen. lnhaber der Wohnung war der Maurer Jørgen Behrendorff bzw . del'
Maurer (und SabotagewåchterP) Oskar Verner. Die Haussuchung ergab eine Fuelle
belastenden Materials an Hand dessen wahrscbeinlich eine kommunistische Sabo
tagegruppe hatte festgenommen werden kormen. Das beschlagnahmte Materlal
wurde jedoch von der dånisehen Polizei nicht ausgewertet, sondern blieb unberiihrt
in einem Papiersack verpackt stehen; es wurde nul' am 9. November 1943 (l) eine
»Wåchteruhr« (Kontrolluhr) entnommen und dem Heiber Service ausgehiindigt.

Unter dem beschlagnehmten Material befanden sich Adressen, Telefonnum
mern, Depotlisten fiber Sprengstoffe und Waffen u . desg1., ein. Organisationsplan
der Sabotagegruppen (von dem an mehreren andern Stellen im Politigaardon Foto
kopien qejunden wurden, niCIS bemeissi, dass die diinische Polizei genaue Einsicht
in das Material genommen hatte), Sabotageanweisungen; Nachrichtenzettel betrf.
dt. Betriebe, hierbei von besonderer Bedeuiunq: Lageplan der Maschinen/abri7c »Al
1visc, Kopenhagen, Gothersgade 95, und Angabe iiber die Bewachung des Betriebs,
woraus das Vorhaben einer Sabotage gegen diesen Betrieb und die M6glichkeiten
der Ausfiihrung klar zu ersehen waren:

Die Sabotage gegen die Maschinen/abri7c »Alsois«, Gothersgade 95, wurde
dann tun. 19. November 1943 ven'ibt (Sprenqbombe, Scluulen bedeutend). - Wenn
auch nicht genau festzustellen ist, seit wann das diesbezgl. Material sich in Randen
der dånisehen Polizei befand, ist es jedoch sicher, dass sie vor der veriibten Sabo
tage am 19. November t'on der Planung Kenninis hatte, da It. einem Vermerk am
9. November 1943 (siehe oben) die Kontrolluhr an den Heiber Service ausgehåndigt
wurde.

Orig. Bericht ging an L IV mit der Bitte um Kenntnisnahme

IV, 1 a mit 34 AnIagen zur weiteren Veranlassung.

Abt. D.
Stamm.
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467 a.

Oversættelse.
AUSWERTUNGSKOMMANDO

Politigaarden.

Notits.

Ang.: Understøttelse af illegale Personer (Sag Oskar Verner).

fundet: Politigaarden III Sal, Værelse 42.

I Juni eller Juli 1943 blev der i Anledning af en Sabotage foretaget en Hus
undersøgelse af det danske Politi i Lejligheden Tomsgaardsvej 62, II. Lejlighedens
Indehaver var Murer Jørgen Behrendorff eller Murer (og Sabotagevagt?) Oskar
Verner. Husundersøgelsen gav som Resultat en Mængde graverende Materiale, ved
Hjælp af hvilket en kommunistisk Sabotagegruppe sandsynligvis vilde kunne være
blevet anholdt. Men det beslaglagte Materiale blev ikke udnyttet af det danske Politi,
men blev urørt liggende indpakket i en Papirsæk; der blev kun den 9. November
1943 (l) udtaget et Kontrolur, der udleveredes til Heiber Service.

Blandt det beslaglagte Materiale fandtes Adresser, Telefonnumre, Depotlister
over Sprængstoffer og Vaaben o. 1., en Organisationsplan for Sabotagegrupper (af
hvilken der paa flere andre Steder i Politigaarden blev fundet Fotokopier, hvad der
beviser, at det danske Politi nøje havde gennemset Materialet), Sabotageanvisninger,
Efterretningssedler ang. dt. (tyske?) Virksomheder, i saa Henseende af særlig Be
tydning: Situationsplan over Maskinfabrikken »Almis«, København, Gothersgade 95,
og Angivelse om Fabrikkens> Bevogtning, hvoraf man klart kunde se, at en Sabotage
mod denne Virksomhed var planlagt og Mulighederne for dens Udførelse.

Sabotagen mod Maskinfabrikken »Almns«, Gothersgade 95, blev da begaaet
den 19. November 1943 (Sprængbombe, Skaden betydelig). - Selvom det ikke nøj
agtigt kan konstateres, siden hvilket Tidspunkt det paagældende Materiale fandtes i
det danske Politis Besiddelse, saa er det dog sikkert, at det, før Sabotagen den 19. No
vember blev udøvet, havde Kendskab til, at den var planlagt, da efter en Paategning
af 9. November 1943 (se ovenfor) Kontroluret blev udleveret til Heiber Service.

Orig. Rapport gik til L IV med Anmodning om at tage den til Efterretning.

IV, 1 a med 34 Bilag til videre Foranstaltning.
Afd. D.
Stamm.



1902

468.

Meddelelse af 24. September 1944 om, at stjaalet Bil er fundet paa Polltigaarden.

Pressekontoret hos den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:
For nogen Tid siden blev en Chrysler-Vogn stjaalet i København. Tyveriet,

der aabenbart var begåaet af en Bande, blev anmeldt til det danske Politi, og dette
lod foretage Efterforskninger, uden at Vognen dog blev fundet.

Ved de nu gennemførte Undersøgelser er den stjaalne Vogn blevet fundet paa
Københavns Politigaard, hvor den var blevet gemt.

---------



H.

Retsforholdene i tiden efter politiets fjernelse
den 19. september 1944.
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48.

PoIitikontoremes genåbning efter 19. september 1944.



Aktstykker:

469. Departementschef Aage Svendsens skrivelse af 29. oktober 1946 til kom
missionen, bilagt redegørelse .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1907
Bilag. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 341 af 7. november 1944 om
midlertidig videreførelse af de til politiet henlagte forretninger af civil og
administrativ beskaffenhed ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1910

Andre aktstykker i nærværende beretning:

Der henvises navnlig til kapitlerne 47, 49.

Anden litteratur:

Statstidende :
Justitsministeriets meddelelse om oprettelse af kredskontorer, statstidende
nr. 199 af 6. december 1944.

Ievrtgt kan bl. a. henvises til:
J. Herfelt: Retsvæsen og Politi under Besættelsen, Tiden fra 22. Juni 1941 til
Maj 1945, Danmark Under Verdenskrig og Besættelse, III, 1946, side 74-250.
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469.

DEPARTEMENTSCHEFEN I
JUSTITS MINISTERIET

København, den 29. Oktober 1946.

+ 2 Bilag.

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

I Skrivelse af 16. Oktober 1946 har Kommissionen anmodet mig om
Besvarelse af følgende Spørgsmaal:

1) Paa hvilken Foranledning og efter hvilke Forhandlinger udsendte Justits
ministeriet efter 29. August 1943 Anordning om Forbud mod Anvendelse
af Rammeantenner?

2) Udsendte Justitsministeriet efter 19. September 1944 Cirkulære til Politi
mestrene om, at Politistationerne kunde genaabnes? Hvorledes var Ind
holdet af dette Cirkulære, paa hvilken Foranledning og efter hvilke For
handlinger blev det udsendt?

Foranlediget heraf fremsendes hoslagt en i Justitsministeriet udarbejdet
Redegørelse vedrørende det sidstnævnte Spørgsmaal, idet bemærkes, at jeg har
videregivet det førstnævnte Spørgsmaal til Departementschef Eivind Larsen,
der har ført de paagældende Forhandlinger, som jeg intet Kendskab har til.

I Ærbødighed

Aage Svendsen.
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Redegørelse.

Udsendte Justitsministeriet ejier 19. September 1944 Cirkulære til Politi
mestrene om, at Politistationerne kunde genaabnes? Hvorledes var In~holdet af
dette Cirkulære, pau hvilken Foranledning og ejter hvilke Forhandhnger blev
det udsendt?

Der har ikke af Justitsministeriet været udsendt nogen Instruktion om, at
Politistationerne kunde genaabnes. Fra tysk Side blev der gennem Radioen udsendt
den i Besættelsestidens Fakta Pag. 900 gengivne Meddelelse om, at Tjenesten paa
Politistationerne vilde blive genoptaget fra den 21. September.

Derimod har der af Justitsministeriet været givet Instruktion om Genaab
ning af Politikontorerne.

Mod Opløsningen af det danske Politi blev der protesteret af Udenrigs
ministeriets Direktør paa Centraladministrationens Vegne i en Skrivelse, hvis Ind
hold er gengivet i Besættelsestidens Fakta Pag. 1548. Man understregede her
kraftigt Politiets Betydning for Videreførelsen af den civile Administration.

Den tyske Forordning af 19. September 1944 om »den politimæssige Und
tagelsestilstande bestemte uden Undtagelse: -Det danske Politi og CB-Organisatio
nerne med Undtagelse af CBU er opløst med ojeblikkelig Virkning«.

Allerede den 20. September 1944 meddelte General Pancke Udenrigsministe
riets Direktør, at der var indløbet en Oversættelsesfejl i Forordningen; der skulde
kun have staaet, at de illoyale Dele af Politiet var blevet opløst; mere end at udskille
disse havde ikke været Tanken. Pancke rejste Spørgsmaal om en Genopbygning
af Politiet.

Fra en Række Politikredse over hele Landet havde Justitsministeriet den
20. og 21. September faaet telefoniske Forespørgsler om, hvorvidt det danske
Politi fortsat skulde udøve sine almindelige Funktioner, idet lokale tyske Kom ....
mandanter i flere Tilfælde overfor Politimestre havde fremsat Krav om, at det
danske Politi fra nærmere angivne Tidspunkter paany skulde træde i Virksomhed.

Under den Uvished, der herefter herskede, maatte det anses for at være af
meget væsentlig Betydning, at der tilvejebragtes Klarhed over den rette Fortolkning
af de i den tyske Forordning brugte Udtryk. Særlig tiltrængtes der Klarhed over,
om det fra tysk Side var Hensigten, at det tyske Politi alene skulde overtage de
Funktioner, som paahviler det egentlige Ordenspoliti samt Kriminalpolitiet og
Sikkerhedspolitiet, saaledes at dansk Politi vedblivende udøvede de anklagernæssige
Funktioner, varetog de Opgaver, der paahviler Politiet som Underøvrighed paa de
civile Omraader, samt udførte de Funktioner, som paahviler Krisepolitiet, Sund
heds- og Sædeli"ghedspolitiet og Opgaver af lignende Art, som ikke i egentlig For
stand er af politimæssig Karakter.

Da Udenrigsministeriets Direktør den 22. September 1944 var kaldt til
Pancke, som rykkede for Svar med Hensyn til Spørgsrnaalet om Politiets Gen
opbygning, søgte han efter Justitsministeriets Ønske i Samtalens Løb Klaring med
Hensyn til disse SpørgsmaaI. De tyske Herrer erklærede, at de ikke interesserede
sig for Politiets anklagernæssige og centraladministrative Funktioner, og at det
maatte overlades til de danske Myndigheder at finde en Ordning i saa Henseende.

Samtidig med at man fra dansk Side iøvrigt fastholdt, at man ikke fra
Centraladministrationens Side kunde medvirke til den fra tysk Side ønskede Gen
opbygning af Politiet og ikke kunde samtykke i, at Kriminalpolitiet genoptog
Arbejdet - undtagen paa Betingelser, som man fra tysk Side ikke vilde acceptere
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- meddelte Direktør Svenningsen den 23. September 1944 Pancke, at der nu var
udsendt Instruktion til Politikontorerne om disses Genaabning for civile For
retninger.

Dette skete ved et Lørdag den 23. September 1944 om Eftermiddagen til
samtlige Politikontorer udsendt Telegram af følgend e Indhold:

»Pclitikontorer bør nu genaabnes uopholdelig til Varetagelse af Anklage
myndighedens Arbejde og alle civile Forretninger, som paahviler Politiet herunder
ogsaa Motorvæsenet. Samtlige disse Forretninger er overladt til de danske Myn
digheders egen Ordning. Skulde der desuagtet fra tysk Side blive lagt Hindringer
i Vejen for Kontorets Genaabning eller blive stillet Krav om tysk Kontrol med
deres Virksomhed bør Genaabningen stilles i Bero og telegrafisk eller telefonisk
Indberetning gives til Justitsministeriet (C. 9488).

Politikontorets Benævnelse skal være: X Politikreds Civilkontor...
Fra tysk Side udstedtes en Forordning vedrørende Reorganisation af det

danske Politi af 23. September 1944 (Besættelsestidens Fakta Pag. 901), som be
myndigede de kommunale Myndigheder til at oprette Ordens- og Kriminalpoliti
og iøvrigt bestemte: »Alle de øvrige Forretninger, der hidtil har været varetaget
af Politimestrene, kan paany udføres af disse«.

Telegrammet af 23. September 1944 fik kun ringe Virkning, idet Politi
embedsmændene! i vidt Omfang følte sig truet og derfor ikke vilde give Møde,
og Kontorpersonalet nærede Betænkelighed ved at gaa i Gang med Arbejdet, da
det frygtede Uvilje fra Befolkningens Side. Nogle Steder var de hidtil benyttede
Lokaler besat af Tyskerne. Da det meget hurtigt blev klart, at Genaabningen de
fleste Steder ikke vilde kunne gennemføres, blev der givet de Politimestre, der
telefonisk henvendte sig til Justitsministeriet, Besked herom og om, at man herefter
heller ikke vilde forlange, at' Kontoret i vedkommende Politikreds blev holdt aabent.
Nogen almindelig Tilbagekaldelse af Telegramcirkulæret ansaa man det derimod
ikke for opportunt at udsende.

En Ændring heri skete for saa vidt først ved Justitsministeriets Bekendt
gørelse af 7. November 1944, ved hvilken de omhandlede civile Forretninger for
deltes mellem de kommunale Myndigheder, visse andre særlige Myndigheder og de
under Amterne oprettede Kredskontorer, paa hvilken de paa Politikontorerne
ansatte Kontorister fortrinsvis blev beskæftiget.

Et Eksemplar af Bekendtgørelsen vedlægges.
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Bilag.

Bekendtgørelse om midlertidig Videreførelse af de til Politiet henlagte Forretninger
af civil og administrativ Beskatlenhed.

Under Hensyn til den nuværende Situation bestemmer Justitsministeriet
efter Forhandling med Indenrigsministeriet følgende med Hensyn til den midler
tidige Videreførelse af den hidtil af Politidirektøren i København og Politimestrene
gennem Politikontorerne udøvede Virksomhed af civil og administrativ Beskaf
fenhed:

I. København.

§ 1.
De Forretninger af civil og administrativ Beskaffenhed, som hidtil har været

varetaget af de forskellige Kontorer under Københavns Politi, henlægges med
nedennævnte Undtagelser til Københavns Magistrat.

De hidtil af Politiet varetagne Forretninger af civil og administrativ Art,
der har bestaaet i kontrolerende Virksomhed og Optagelse af Rapporter til Brug
i Sager, der skal forelægges andre Myndigheder, vil, da de ikke kan udøves uden
Bistand fra Politistyrken, dog i Almindelighed ikke kunne videreføres under den
nuværende Situation.

§ 2.
Til Overpræsidenten i København henlægges følgende Forretninger:
1) Bistand til Indlæggelse af sindssyge Personer paa Sindssygehospital i

Henhold til Lov Nr. 1~8 af 13. April 1938 § 5, jfr. § 2, og til Indlæggelsli af
aandssvage Personer paa Aandssvageanstalt i Henhold til Lov Nr. 171 af 16. Maj
1934 § 3, jfr. li 2.

2) Meddelelse af Tilladelse til Indsamling, Bortlodning og Tombola.
3) Udstedelse af Jagttegn.
4) Meddelelse af Tilladelse til Køb af glatløbede Jagtgeværer samt Ammuni

tion og Sikkerhedssprængstof, jfr. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 144 af 17.
Juni 1940.

§ 3.
De hidtil under Københavns Politis Motorkontor og Benzinkontor henhørende

Forretninger henlægges til et særligt Kontor, der forestaas af Lederen af de Motor
sagkyndiges Kontor i København-

II. Udenfor København.

§ 4.
Udenfor København oprettes der under Amterne Afdelinger af Amtskontoret,

der benævnes N. N. Amts Kredskontor i (for) PP. Kontorerne vil som Hovedregel
blive oprettet i de Byer, i hvilke der fandtes Politikontor eller Politiafdelingskontor.
For saa vidt det efter de lokale Forhold maatte være hensigtsmæssigt, kan der dog
efter Amternes Bestemmelse træffes en anden Ordning med Hensyn til Oprettelse
eller Beliggenhed af Kredskontorerne.
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Kontorernes Adresse vil blive bekendtgjort ved Amternes Foranstaltning.
I de Politikredse, som henhører under flere Amter, oprettes kun Kredskontorer
for det Amt, som i Medfør af Bekendtgørelse Nr. 646 af B. December 1919 fører
Tilsyn med Politikredsen.

§ 5.
Til Kredskontorerne henlægges med de nedennævnte Undtagelser de civile

og administrative Forretninger, som hidtil har paahvilet Politimestrene og været
udø~et gennem deres Kontorer, for saa vidt der ikke med Hensyn til enkelte For
retninger træffes anden Bestemmelse. De hidtil af Politiet varetagne Forretninger
af civil og administrativ Art, der har bestaaet i kontrolerende Virksomhed og
Optagelse af Rapporter til Brug i Sager, som skal forelægges højere Myndigheder,
vil dog, da de ikke kan udøves uden Bistand fra Politistyrken, i Almindelighed
ikke kunne videreføres under den nuværende Situation.

§ 6.
Af de civile og administrative Forretninger henlægges følgende til andre

Myndigheder end Kredskontorerne:
1) De af Politimestrene hidtil udførte Lægdsforstanderiforretninger vare

tages af Udskrivningschefen, saaledes at Lægdsmændene sorterer direkte under
denne. Lægdsmandsforretningerne for Købstadlægdets Vedkommende overgaar til
Borgmesteren.

2) For Købstadens Omraade henlægges Udleveringen af Hundetegn og
Regnskabsførelsen med Hensyn til Hundeafgiften til Borgmesteren. Rekvirering af
Tegn fra Direktoratet for Fængselsvæsenet (Kontoret for Arbejdsdriften) og For
delingen af dem til Kommunerne skal derimod ske fra Kredskontorerne.

3) De Funktioner, som i Henhold til Lov Nr. 133 af 7. Maj 1937 om Ind
drivelse og Sikring af Underholdsbidrag er henlagt til Politiet, henlægges til de
sociale Udvalg. Bestemmelse angaaende Afsoning af Bidrag skal dog træffes af
vedkommende Amt.

4) Udstedelsen af Legitimationskort til Erstatning for bortkomne Kort hen
lægges til Opholdskommunens Folkeregister, der forinden ved nærmere Afhøring
af den paagældende maa sikre sig, at der ikke foreligger Misbrug- af Kortet. Paa
Kortet skal anføres, at det udstedes i Stedet for et bortkommet Kort.

5) De Funktioner, som i Henhold til Lov Nr. 129 af 15. Marts 1939 om
Beværtning og Gæstgiveri samt om Handel med stærke Drikke er henlag-t til Politiet
med Hensyn til Godkendelse af Beværtningslokaler m. v., Tilsyn med Beværtninger
m. v., Udfærdigelse af Lukkebestemmelser og Udstedelse af Forbud mod Udskænk
ning, Salg eller Fordeling af stærke Drikke samt endvidere Meddelelse af Lejlig
hedstilladelser og Tilladelser til at afholde Dans m. u., jfr. Lovens §§ 22 og 24,
henlægges til Borgmesteren, udenfor Købstæderne til Sogneraadsformanden.

6) Til Underretsdommeren (i Frederiksberg Birk Dommeren i Rettens 3.
Afdeling og, hvor der er særlig Civildommer, denne) henlægges:
a) De Funktioner, som paahviler Politimestrene i Henhold til Kap. II i Lov Nr.

131 af 7. Maj 1937 om Børn uden for Ægteskab,
b) Hvervet som Formand for de i Lov Nr. 120 af 7. Maj 1937 § 22 omhandlede

Voldgiftsretter til Behandling af Tvistigheder mellem Lærling og Læremester og
c) Udmeldelse af Voldgiftsmænd i Henhold til § 4, Stk. 1 og 2, i Lov Nr. 94 af

15. Marts 1939 om Voldgift i Tvistigheder angaaende Handel med Husdyr.
7) Indgivelse af Anmeldelse om og Indbetaling af den i Lov Nr. 1041 af

1. April 1922, jfr. Lov Nr. 102 af 13. Marts 1943, fastsatte Afgift for offentlige
Forlystelser skal ske direkte til vedkommende Amtstue.

B) Den i § 10, Stk. 2, i Lov Nr. 34 af 2B. Februar 1931 om Gifte og andre
for Sundheden farlige Stoffer krævede Paategning paa Rekvisitioner til Udlevering
af Gifte til teknisk Brug til Forbrugere henlægges for Købstædernes Omraade til
vedkommende Embedslæge.

Autorisation af og Kontrollen med Giftbøger, jfr. § 10 i samme Lov samt
§ 2 i Bekendtgørelse Nr. 333 af 22. December 1931 'Om Opbevaring, Salg og Ud-
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levering til teknisk Brug af Gifte og andre for Sundheden farlige Stoffer og § 8
i Bekendtgørelse Nr. 334 af s. D. om Apotekers Udlevering af Gifte og andre for
Sundheden farlige Stoffer, henlægges saavel for Købstædernes som for Landkom
munernes Omraade til Embedslægen.

9) Godkendelse af Lærekontrakter i Henhold til § 1 i Lov Nr. 120 af 7. Maj
1937 om Lærlingeforholdet henlægges til de offentlige Arbejdsanvisningskontorer.

10) Den af Politimestrene hidtil udøvede Virksomhed som Arrestinspektører
varetages af Arrestforvarerne i Forbindelse med Direktoratet for Fængselsvæsenet.

11) Hvervet som Formand for Sundhedskommissionerne og Brandkommis
sionerne i Købstæderne udøves indtil videre af Borgmestrene i de Tilfælde, hvor
Politimestrene hidtil har varetaget disse Hverv. Hvervet som Formand for Epide
mikommissionerne henlægges for Købstædernes Vedkommende til Borgmestrene ogI
for Landets Vedkommende til vedkommende Embedslæge- Hvervet Rom Formand
for og ekspederende Medlem af Søkøbstædernes Kp,rantænek01nmissioner beklædes
indtil videre af den øverste Toldembedsmand paa Stedet.

III. Ikrafttræden.

~ 7.
Denne, Bekendtgørelse træder i Kraft straks. Ekspeditionen af de Sager,

som kræver Oprettelse af et særligt Kontor, vil dog først kunne ske fra det Tids
punkt, da det er muligt at åabne saadanne Kontorer.

Hvilket herved bringes til almindeligt Kundskab.

Justitsministeriet, den 7. November 1944.

P.M.V.

Aage Svendsen.

HerIelI.

---- ----- - -- -
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49.

Oprettelsen af vagtværn.



Aktstykker:

470. Justitsministeriets svarskrivelse af 16. september 1949 med redegørelse angående
oprettelsen af vagtværn i efteråret 1944.
Justitsministeriets skrivelse 1915
Justitsministeriets redegørelse , ., 1915
Bilag 1. Justitsministeriets cirkulære af 11. oktober 1944 angående oprettelse

af kommunale vagtværn ' , 1917
Underbilag. Formular til instruks for kommunalt vagtværn 1919

Bilag 2. Justitsministeriets cirkulære af 20. oktober 1944 angående udgifterne
til vagtværn 1921

Bilag 3. Justitsministeriets cirkulære af 15. december 1944 angående lønfast-
sættelsen for ' de faste vagtværn 1921

Bilag 4. Justitsministeriets cirkulære af 12. januar 1945 angående ulykkesfor
sikring af de kommunale vagtværns mandskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1922

Bilag 5. Justitsministeriets cirkulære af 2. februar 1945 angående de kommu-
nale vagtværn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1922

Bilag 6. Justitsministeriets cirkulære af 3. marts 1945 angående udgifter til for-
sikring af de kommuvale vagtværns mandskab 1923

Bilag 7. Justitsministeriets cirkulære af 5. juli 1945 angående politiets afvikling
af de kommunale vagtværn 1924

Bilag 8. Justitsministeriets' cirkulære af 5. juli 1945 angående kommunernes af-
vikling af de kommunale vagtværn ,. 1925

Bilag 9. Justitsministeriets cirkulære af 13. oktober 1945 angående de kommu-
nale vagtværns udrustnings-, uniforms- og inventargenstande 1926

Andre aktstykker i næruærende beretning:

Der henvises navnlig til kapitlerne 47, 48.

Anden litteratur:

Der kan bl. a. henvises til:
J. Herfelt: Retsvæsen og Politi under Besættelsen, Tiden fra 22. Juni 1941 til
Maj 1945, Danmark under Verdenskrig og Besættelse, III; 1946, side 74--250.
Jørgen Trolle: Syv Maaneder uden Politi, 1945.
Sigurd Thorsen: KØbenhavns Vagtværn 1944-1945, 1947.
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470.

JU S TIT S MINI STERIE T

CØbellhavn, den 16. september 1949.

1 pakke bilag.

Justitsministeriets svarskrivelse med redegørelse angående oprettelsen af vagtværn.

Den af folketinget under 8. januar 1948 nedsatte kommission i henhold
til grurullovens § 45.

Under henvisning til kommissionens skrivelse af 19. august 1949 skal man
loslagt fremsende en redegørelse for oprettelsen af kommunale vagtværn i efteråret
944, bilagt de af justitsministeriet udsendte cirkulærer angående vagtværnenes
orhold. .

Busch-Jensen,

N. Schaumbnrq-Christensen,
fg.

Redegørelse angående oprettelsen af vagtværn i efteråret 1944.

Efter at det danske politi den 19. september 1944 var blevet ophævet af de
yske besættelsesmyndigheder, blev spørgsmålet om foranstaltninger til erstatning
.f politiets virksomhed optaget til overvejelse, og der afholdtes den 30. september
944 i udenrigsministeriet et møde til drøftelse af problemet med deltagelse af re
iræsentanter for den danske købstadforenings bestyrelse, Københavns, Frederiks
ierg og Gentofte kommuner, amtsrådsforeningen for Danmark, fællesorganisatlo
len af landkommuner med bymæssig bebyggelse, indenrigs- og justitsministeriet.

På mødet blev det oplyst, at man fra tysk side ville kunne affinde sig med
.ommunale vagtkorps til erstatning af ordenspolitiet. Sådarine vagtværn ville kunne
idføre patrouilletjeneste og kunne tilkaldes af borgerne til bistand mod forbrydel
er. Vagtværnenes medlemmer kunne ikke egentlig uniformeres og bevæbnes, men
mrde forsynes med armbind og kasket og udstyres med knipler.

På grundlag af de nævnte forhandlinger og en udtalelse fra politikernes
amarbejdsudvalg (9-mandsudvaIget), som anbefalede oprettelsen af kommunale
.agtkorps, udsendtes den 11. oktober 1944 justitsministeriets cirkulære til Køben
ravns magistrat og samtlige kommunalbestyrelser angående oprettelse af kommu
tale vagtværn, som fastslog, at der i København, Frederiksberg, købstæderne og de
'ymæssige bebyggelser med over 2000 indbyggere burde oprettes vagtværn med fast
.ntaget mandskab, dels til pat;rouillering, dels til udrykning efter alarmering. I de
Ivr ige kommuner ansås faste vagtværn ikke for nødvendige, men det fandtes til
trækkeligt, at der udpegedes nogle personer, som under sognefogden eller en af
lenne godkendt leder var villige til at rykke ud, når de tilkaldtes i anledning af en
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forbrydelse. Der medfulgte udkast til en instruks for vagtværnene angående disse;
opgaver og pligter. Endvidere var der udarbejdet skematiske rapporter til brug vel
anholdelser og legitimationskort.

Spørgsmålet om, hvilket tilskud der fra statens side kunne forventes til kom
munernes udgifter til vagtværnene, var allerede under de forannævnte forbandlin .
ger blevet fremdraget fra kommunal side . Gennem udenrigsministeriet blev spørgs
målet forelagt for 9-mandsudvalget, der tiltrådte, at der gaves tilsagn om, at de:
til sin tid ville blive søgt tilslutning til refusion af statskassen af ~O pet. af udgif
terne til et efter forholdene rimeligt kommunalt vagtværn. Meddelelse herom ble'
givet i justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 20. oktober 1944.

Til vejledning for kommunerne angående de lønninger, der kunne ydes ti
medlemmerne af de faste vagtværn, udsendtes efter forudgående forhandlinger
arbejdsministeriet justitsministeriets cirkulære af 15. december 1944. Endvidere ble'
der i cirkulæreskrivelser af 12. januar og 3. marts 1945 givet regler angående ulyk
kesforsikring af vagtværnenes mandskab.

Ved § 6 i bekendtgørelse nr. 229 af 11. maj 1945 bestemtes det, at vagtvær
nene skulle fortsætte indtil videre under politimestrenes (politidirektørens) overle
delse, således at fremtidige udgifter refunderedes fuldt ud af statskassen. I cirku
lære af 5. juli 1945 anmodede justitsministeriet imidlertid om, at vagtværnene måtti
blive afviklet snarest, idet det tilføjedes, at de kun med justitsministeriets tilladels.
kunne fortsætte efter 1. august 1945. Bortset fra Københavns vagtværn, som op
retholdtes til efteråret 1947 med den særlige 'opgave at bevogte de tyske flygtninge
lejre ved København, afvikledes vagtværnene i løbet af efteråret 1945.

De nærmere regler for statskassens refusion af vagtværnsudgifterne, SOD!

med tilslutning fra rigsdagens finansudvalg forhøjedes til 90 pct., blev givet ved ju
stitsministeriets fornævnte cirkulære af 5. juli 1945 og ved cirkulære af 13. oktober
1945, som bl. a. også gav regler for statens overtagelse af vagtværnenes udrustning

Ifølge statsregnskabet udgor den skete refusion af vagtværnsudgifter ca. 2~

mill. kr., hvoraf dog ca. 51
/ 2 mill. kr. vedrører den foran omtalte bevogtning af tysk!

flygtningelejre efter kapitulationen ved Københavns vagtværn.

--- -
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Bilag 1.

;:;irkulære til Københavns Magistrat og samtlige Kommunalbestyrelser angaaende Oprettelse
af kommunale Vagtværn.

Under de foreliggende Forhold maa Justitsministeriet anse det for nødvendigt,
at der ved Kommunernes Foranstaltning oprettes Vagtværn eller træffes andre særlige
Foranstaltninger til Opretholdelse af Sikkerhed, Ro og Orden indenfor vedkommende
Kommunes Omraade. Justitsministeriet skal derfor efter Forhandling med Inden
rigsministeriet anmode Borgmestrene og Sogneraadsformændene om at drage Om
sorg for, at der oprettes Vagtværn efter nedenstaaende Retningslinier.

1. I København, Frederiksberg, Købstæderne og de bymæssige Bebyggelser med
over 2 000 Indbyggere bør der oprettes Vagtværn med fast antaget Mandskab. Vagt
værnene kan enten oprettes direkte af Kommunen under Borgmesterens (Sogneraads
formandens) Overledelse eller under Kommunens Tilsyn i Tilknytning til Brandvæsen
eller Redningskorps eller til andre Vagtorganisationer under Forudsætning af, at
Lederen er godkendt af Borgmesteren (Sogneraadsformanden), og a.t Mandskabet er
fast antaget og i det hele er undergivet de foor Vagtværn gældende Forskrifter.

Vagttjenesten kan tilrettelægges dels. som Patrouilletjeneste, saaledes at Vagt
mandskabet i det Omfang og til de Tider, hvor det efter Forholdene paa Stedet findes
nødvendigt, afpatrouillerer Bevogtningsomraadet, dels som Udrykningstjeneste, saa
ledes at Hjælp kan tilkaldes telefonisk fra en Vagt, der straks kan rykke ud, om mu
ligt i Motorkøretøj. Saafremt det maatte være hensigtsmæssigt, kan den for Købsta
den trufne Ordning efter Aftale mellem Kommunerne udstrækkes til de tilstødende
bymæssige Bebyggelser i Landdistrikterne.

2. I andre Kommuner vil det som Regel ikke være nødvendigt, at der oprettes
faste Vagtværn, men det vil være tilstrækkeligt, at der udpeges nogle Personer, som
under Sognefogden, eventuelt eD! anden - af Sogneraadsformanden godkendt 
Leder er villig til at rykke ud, naar de' tilkaldes i Anledning af en Forbrydelse. Even
tuelt kan Vagt indrettes i Forbindelse med det stedlige Brandvæsen eller Red
ningskorps.

3. Vagtværnenes og det øvrige Vagtmandskabs Opgave er at fremme Rets
sikkerheden, navnlig ved at søge hindret, at der hegaas Forbrydelser, herunder sær
lig Drab, Brandstiftelse, Røveri, Tyveri, Afpresning, Sædelighedsforbrydelse, Overfald
og Hærværk. Endvidere bør de søge at paagribe Gerningsmanden. Der tilkommer
Vagtmandskabet den i Retsplejelovens § 771, Stk. 2, omhandlede Beføjelse ti'l at an
holde Personer, som paagribes under Udøvelsen af en Forbrydelse eller antræffes paa
friske Spor. Den anholdte skal snarest muligt afleveres til Arresthuset.

4. Om foretagne Anholdelser optages en kortfattet Rapport, eventuelt i Vagt
værnets Lokale, hvortil den anholdte kan føres. I Rapporten angives om muligt:
a. Anholdtes fulde Navn, Fødselsdag og -aar, Fødested, Stilling og Bopæl,
b. Tid og Sted for Anholdelsen,
c. den Forbrydelse, som han sigtes for,
d. kort Beskrivelse af Omstændighederne ved Forbrydelsen og Anholdelsen,
e. Koster og andre Genstande, som er taget i Bevaring, med Angivelse af, hvor de

er fundet,
f. Navn, Stilling og Bopæl for eventuelle Vidner og andre Personer, som vil kunne

give Oplysninger af Betydning for Sagen.
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Rapporten og eventuelle Koster m. v. afleveres til Arresthuset sammen me
den anholdte.

5. Hvis Forbrydelsen er af mindre Betydning, saasom Smaatyverier, Over
fald uden væsentlig Skade og mindre groft Hærværk, kan anholdte løslades, efter a
Rapporten er optaget. Rapporten indsendes i disse Tilfælde til vedkommende Stats
advokat. Saafremt der er Tvivl om, hvorvidt den paagældende skal føres til Arrest
huset eller kan løslades, bør Spørgsmaalet forelægges Statsadvokaten eller den sær
lige Anklager, hvis en! saadan er beskikket for Politikredsen.

6. Ogsaa iøvrigt bør Vagtværnene medvirke til Opretholdelse af Sikkerhed
Ro og Orden indenfor vedkommende Kommune.

7. Indgaar der Anmeldelse til Vagtværnet om en begaaet Forbrydelse, i An
ledning af hvilken Vagtværnet ikke kan foretage Anholdelse, indsendes Anmeldelser
til vedkommende Statsadvokat. I Tilfælde af mundtlig Anmeldelse kan der optage
en kortfattet Rapport, som indsendes til Statsadvokaten.

8. Det til Vagtmandskab antagne Personale bør være efter de foreliggend
Oplysninger absolut paalidelige Personer. Vagtmandskabet skal forsynes med en a
vedkommende Borgmester (Sogneraadsformand) underskreven, med Fotografi for
synet Legitimation. Endvidere skal Vagtmandskabet forsynes med et Armbind met
Paaskrift »N.N. Kommunes Vagtværns eller lignende. Eventuelt kan det tillige ud
styres med Uniformskasket forsynet med Kommunens Vaaben el. lign. Mandskabe
bør bevæbnes med Stav og udstyres med Lygte og Fløjte.

9. For Vagtværn, som oprettes af Kommunen eller under dennes Tilsyn, hø:
der af Borgmesteren (Sogneraadsformanden) udfærdiges en Instruks. Formular ti
en saadan Instruks er aftrykt som Bilag.

En skematisk Rapport til Brug for Vagtværnene vil om nogle Dage kunne faa,
hos Bog- og Papirhandlerne og kan leveres- af A/S Olaf O. Barfod og CO.s Forlag
Gyldenløvesgade 10, København. Til Legitimationskort skal benyttes Blanketter, son
uden Vederlag vil. kunne rekvireres hos nævnte Firma. Eventuelt ubenyttede Blan
ketter bør opbevares omhyggeligt i aflaaset Skab.

10. Forsaavidt angaar København, Frederiksberg, Købstæderne og de bymæs
sige Bebyggelser med over 2 000 Indbyggere, skal man anmode om Indberetning ti
Justitsministeriet angaaende den Ordning, som træffes med Hensyn til Oprettelsen ai
Vagtværn. Oprettes der Vagtværn i andre Kommuner, bør tilsvarende Indberetnin
indsendes.

Justitsministeriet, den 11. Oktober 1944.
P. M. V.

Aage Svendsen.

Her/eli
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UnderbIlag.

Formular til Instruks for N. N. Kommunes Vagtværn.

§ 1.
Vagtværnets Opgave er at forhindre Forbrydelser og opretholde Sikkerhed,

lo 'Og Orden indenfor Kommunes Omraade.

§ 2.
Vagtværnet foretager Afpatrouillering af Kommunens Gader og Veje efter BIl

f dets Leder udfærdiget Plan, der skal godkendes af Borgmesteren (Sogneraadsfor
randen). Desuden opretholdes en Vagtstyrke til Udrykning til Assistance i paakom
rende Tilfælde.*)

§ 3.
Vagtværnlet skal navnlig søge at forhindre, at der begaas grovere Forbrydel

er , herunder særlig Drab, Brandstiftelse, Røveri, Tyveri, Afpresning, Sædeligheds
rrbrydelse, Overfald og Hærværk.

§ 4.
Vagtværnet skal iøvrigt medvirke til Opretholdelse af Sikkerhed, R'O og Orden

idenfor Kommunen. Der bør derfor ogsaa skrides ind, forsaavidt der paa Gader og
eje konstateres klare og grove Tilfælde af »Sortbørs-Handel «.

§ 5.
I Medfør af Retsplejelovens § 771, Stk. 2, er Vagtmandskabet berettiget til at

nholde Personer, der træffes i Udførelsen af en offentlig Forfølgning undergivet
rafbar Handling eller paa friske Spor.

Gerningsmændene til grovere Forbrydelser, jfr. herved § 3 og § 4, 2. Pkt., bør
ltid søges paagrebet og anholdt.

§ 6.
Om foretagne Anholdelser optages en kortfattet Rapport. Saafremt det skøn

es hensigtsmæssigt, kan anholdte føres til Vagtværnets Vagtlokale fOlr der at afgive
~ fornødne Oplysninger. I Rapporten angives om muligt:

L. Anholdtes fulde Navn, Fødselsdag og -aar, Fødested, Stilling og Bopæl,
~. Tid 'Og Sted for Anholdelsen,
J. den Forbrydelse, som han sigtes for,
i:. kort Beskrivelse af Omstændighederne ved Forbrydelsen og Anholdelsen,
), Koster og andre Genstande, som er taget i Bevaring, med Angivelse af, hvor de

er fundet,
3. Navn, Stilling og Bopæl for eventuelle Vidner og andre Personer, som vil kunne

give Oplysninger af Betydning for Sagen.
Den anholdtes Oplysninger om hans Identitet bør søges bestyrket ved Fore

sning af Legitimationskort eller paa anden Maade.
Sigtes anholdte for en grovere Forbrydelse, afleveres han snarest muligt med

Eksemplar af Rapporten og eventuelle Koster m. v. til .
rresthus. Hvis Forbrydelsen er af mindre Betydning, saasom Smaatyverier, Over-

*) I mindre Byer og bymæssige Bebyggelser kan fast Afpatrouillering eventuelt
undlades.
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fald uden 'væsentlig Skade og mindre groft Hærværk, kan anholdte løslades, naa
Rapporten er optaget. Et Eksemplar af Rapporten sendes i saa Fald til Statsadvoka
ten i (for) , Adr. . , Telefon "

Saafremt Vagtværnets Leder er i Tvivl om, hvorvidt den anholdte skal føre
til Arresthuset eller kan løslades, forelægges Spørgsmaalet mundtlig eller telefonis
Statsadvokaten eller , Adr , Telefon , der er be
skikket til særlig Anklager i Politikredsen.

§ 7.
Indgaar der skriftlig Anmeldelse til Vagtværnet om en begaaet Forbrydels.

i Anledning af hvilken Vagtværnet ikke kan foretage Anholdelse, indsendes Anmel
delsen til Statsadvokaten. I Tilfælde af mundtlig Anmeldelse kan der optages kor!
fattet Rapport, som indsendes til Statsadvokaten.

§ 8.
Til Vagtværnets Medlemmer udstedes af Borgmesteren (Sogneraadsforrman

den) en med Fotografi forsynet Legitimation, hvoraf fremgaar, at Indehaveren ti l
hører det kommunale Vagtværn. Legitimationen skal paa Forlangende forevises ve
Indskriden. .

§ 9.
Ved Indskriden og Iværksættelse af Anholdelse skal Vagtværnet optræde rolig

og besindigt og med saa megen Skaansomhed overfor den paagældende, som øje
medet og Hensynet til Vagtmandskabets Sikkerhed tillader.

§ 10.
Dem til Vagtværnet udleverede Stav maa kun benyttes

1) naar det er nødvendigt for at forhindre Forøvelse af en grovere Forbrydelse,
2) til Afværgelse af personlig Overlast mod Vagtværnets Medlemmer, eller
3) naar der er Grund til at tro, at en nødvendig Anholdelse ikke paa anden Maad

kan gennemføres.
Staven bør anvendes med Besindighed for ikke at tilføje større Overlast en

nødvendigt, og det bør som Regel tilstræbes kun at ramme Armene, Brystet elle
Ryggen. Om enhver Brug af Staven skal der straks gives Melding til Vagtværnef
Leder.

§ 11.
Vagtmandskabet skal følge de af Vagtværnets Leder givne Instruktio:ner. D

udleverede Udrustningsgenstande skal medføres under Tjenesten og udenfor denn
opbevares omhyggeligt.

(Borgmesterens eller Sogneraadsformandens Underskrift).

- --
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Bilag 2.

Cirkulærskrivelse til Københavns Magistrat og samtUg~ Kommunalbestyrelser
angaaende Udgifterne til Vagtværn.

I Forbindelse med Justitsministeriets Cirkulære af 11. Oktober 1944 angaaende
Oprettelse af kommunale Vagtværn skal man meddele, at Justitsministeriet er sindet
til sin Tid at stille Forslag overfor Lovgivningsmagten om, at 80 pCt. af de af Kom
munerne afholdte Udgifter til et efter Forholdene rimeligt kommunalt Vagtværn re
funderes af Statskassen.

I de i ovennævnte Cirkulæres Afsnit 2 nævnte Kommuner, hvor Oprettelse af
faste Vagtværn som Regel ikke vil være nødvendig, forudsættes det, at der ikke paa
løber Lønningsudgifter, eller at disse dog begrænses til et mindre Honorar til Lederen
og et passende Honorar pr. Udrykning til de Personer, der deltager heri.

Saafremt en Kommune ikke er i Stand til at udrede de med Vagtværnet for
bundne Udgifter, uden at det vil gaa ud over dens Likviditet, vil Justitsministeriet

- efter nærmere begrundet Anmodning være villig til at foranledige, at der ydes Kom
munen passende Forstrækning af Statskassen.

Justitsministeriet, den 20. Oktober 1944.
P. M. v.

Aage Svendsen.
Herfelt.

Bilag 3.

Cirkulære til Københavns Magistrat og Kommunalbestyrelserne i Købstæder samt i større
bymæssige Bebyggelser angaaende Lønfastsættelsen for de faste Vagtværn.

Af de i Henhold til Justitsministeriets Cirkulære af 11. Oktober 1944 indkomne
Indberetninger angaaende Oprettelsen af Vagtværn med fast antaget Mandskab i Kø
benhavn, Frederiksberg, Købstæderne og de bymæssige Bebyggelser med over 2000
Indbyggere fremgaar, at der er betydelige Afvigelser med Hensyn til den Løn, der
ydes Vagtmandskabet i de forskellige Byer, selv naar Hensyn tages til Forskellen i
det almindelige Lønniveau i de enkelte Byer.

Medens der med Hensyn til Lønningen af Vagtværnenes Ledere næppe kan an
gives nogen Norm, da Vagtværnene er af forskellige Størrelse og Ledelsen tilrettelagt
paa højst forskellige Maade, har Justitsministeriet derimod anset det for muligt og
hensigtsmæssigt, at der tilvejebringes Retningslinier for Lønnen for det menige Per
sonale, ikke blot af Hensyn til det Kommunerne ved Justitsministeriets Cirkulære
skrivelse af 20. Oktober 1944 givne Tilsagn om delvis Refusion til sin Tid af Stats
kassen af Udgifterne til Vagtværn, men ogsaa for at undgaa en uheldig Uro om Vagt
værnenes Arbejdsforhold paa Grund af umotiverede Forskelligheder i Arbejdslønnen.

Efter Drøftelse af Lønspørgsmaalet med Repræsentanter for Arbejdsministe
riet, Hovedstadskommunerne, Den danske Købstadforening. Fællesorganisationen af
Landkommuner med bymæssig Bebyggelse, De samvirkende Fagforbund i Danmark,
Dansk Arbejdsmands Forbund, Dansk Kommunalarbejder Forbund og Dansk Funk
tionær-Forbund skal man herefter udtale, at Justitsministeriet som passende vil anse
en Lønning, som svarer til en Timeløn paa fra 2 Kr. 65 Øre til 2 Kr. 90 Øre, nærmere
afpasset indenfor de angivne Grænser efter de stedlige Forhold. Fastsat som Ugeløn
med en daglig Tjenestetid paa 8 Timer og en ugentlig Fridag skulde Lønnen herefter
variere mellem 127 Kr. 20 Øre og 139 Kr. 20 øre. Det er herved forudsat, at det drejer
sig om normal Vagt-, Udryknings- og Patrouilletjeneste, og at der ikke ydes særlige
Tillæg Ior Nattjeneste o. lign. eller særlig Beklædningsgodtgørelse. Endvidere er der
ikke regnet med, at der ydes Beklædning af et saadant Omfang, at det kan betragtes
som et Tillæg til Lønnen.

Justitsministeriet, den 15. December 1944.
P. M. v.

24.1 Aage Svendsen.
Herfelt.
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Bilag 4.

Cirkulæreskrivelse til Københavns Magistrat og samtlige Kommunalbestyrelser angaaende

Ulykkesforsikring af de kommunale Vagtværns Mandskab.

I Henhold til § 2 i Lov ~r. 183 af 20. Maj 1933 om Forsikring mod Følger
af Ulykkestilfælde paahviler det Kommunerne at yde PersonaJet i de oprettede Vagt
værn Erstatning for Ulykkestilfælde, indtruffet i Anledning af Tjenestens Udførelse,
efter de i nævnte Lov indeholdte Regler. Forsaavidt saadanne Ulykkestilfælde maatte
indtræde, skal der derfor af Kommunerne indsendes Anmeldelse til Direktoratet fol'
Ulykkesforsikringen j Overensstemmelse med Lovens Bestemmelser.

.Med Hensyn til Refusion fra Statskassen af de af Kommunerne i den Anled
ning udbetalte Erstatningsbelob skal man efter Brevveksling med Finansministeriet
meddele, at der til sin Tid overfor Lovgivningsmagten vil blive stillet Forslag om, at
Staten overtager den fulde Risiko for Ulykkestilfælde, der overgaar Vagtværnenes
Personale i Forbindelse med Tjenestens Udførelse. De af Kommunerne i Henhold til
Ulykkesforsikringsloven afholdte Udgifter kan derfor til sin Tid forventes refunderet
fuldt ud af Statskassen. Det er dog en Forudsætning herfor, at der ikke af Kommu
nerne tegnes Forsikring for Vagtværnenes Personale til Dækning af denne Risiko.
Forsaavidt saadan Forsikring allerede maatte være tegnet, maa del' træffes Foran
staltninger til, at den. snarest muligt bringes til Ophør. Præmieudgifter i Henhold til
alllerede tegnede Forsikringer kan forventes refunderet fuldt ud af Statskassen.

Justitsministeriet, den J2..Januar 1945.

P. M. V.

Aage Svendsen.

ne-teu.

Bilag 5.

Cirkulære til Københavns Magistrat og samtlige 'Kommunalbestyrelser

angaaende de kommunale Vagtværn.

1. Det tyske Riges Befuldmægtigede i Danmark har bestemt, at der fremtid'ig
i hvert enkelt Tilfælde af paatænkte Ansættelser indenfor de af Kommunerne opret
tede faste Vagtværn skal gives Meddelelse til det tyske Sikkerhedspoliti om, hvem
der agtes ansat, saaledes at Ansættelse ikke finder Sted, dersom der fra det tyske Sik
kerhedapoliti fremkommer Indsigelse herimod.

Saafremt der herefter agtes ansat nyt Mandskab i de kommunale Vagtværn,
kan Meddelelse herom med Oplysning om de paagældendes fulde Navn, Fødselsaar og
-dag samt Fødested indgives til Justitsministeriet, der da vil foranledige, at Meddelel
sen videregives til det tyske Sikkerhedspoliti. Ved Videregiveisen vil der kun blive
meddelt de foran nævnte Oplysninger om vedkommendes Personalia.

2. Fra tysk Side har man endvidere krævet, at Vaaben, der maatte blive taget
i Bevaring af Vagtværnene, straks skal afleveres til det tyske Politi.

Dette bør ske under den Form, at de i Bevaring tagne Vaaben omqaaende af
leveres til det Arresthus, hvortil Vagtværnet afleverer anholdte Personer. Arresthu
set vil da drage Omsorg for det videre fornødne.

Justitsministeriet, den 2. Februar 1945.

P. M. V.

Aage Svendsen•
• Herieli.
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Bilag 6.

Cirkulæreskrivelse til Københavns Magistrat og samtlige Kommunalbestyrelser
angaaende Udgifter til Forsikring af de kommunal Vagtværns Mandskab.

1. I Forbindelse' med Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 12. Januar
1945 angaaende Ulykkesforsikring af de kommunale Vagtværns Mandskab skal man
i Anledning af, at der overfor Ministeriet er rejst Spørgsmaal om Adgangen til at faa
refunderet Præmieudgiften til særlige af Kommunerne tegnede Forsikringer, i Hen
hold til hvilke der udbetales Vagtværnenes Mandskab Dagpenge under Sygdom i de
første 13 Uger efter Tilskadekomst under Tjenestens Udførelse, efter Brevveksling
med Finansministeriet meddele følgende:

Der vil til sin Tid overfor Lovgivningsmagten blive stillet Forslag om, æt Staten
yder fuld Refusion af Udgifter, som Kommunerne maatte have afholdt som Følge af,
at der i Henhold til Vagtværnsmedlemmernes Ansættelsesvilkaar i Tilfælde af Til
skadekomst i Tjeneste:n. af Kommunen udbetales dem enten sædvanlig Løn eller Dag
penge i de første 13 Uger af Sygeperioden. Det er dog en Betingeilse for Refusionen,
at der i Lønningen fragaar, hvad Vagtværnsmedlemmerne i samme Periode oppe-
bærer fra Sygekasse eller Sygeforsikring, og at Dagpengesatsen ikke overstiger den i
Illykkesforsikringsloveru fastsatte. Endvidere er det en Forudsætning, Bit der ikke er
tegnet særlig Forsikring omfattende de første 13 Ugers Sygdom. Allerede tegnede For
sikringer, for hvilke Præmierne dog vil kunne. forventes refunderet fufdt ud, bør
derfor snarest bringes til Ophør.

2. Endvidere er der rejst Spørgsmaal om, hvorvidt Kommunerne af Stats
kassen vil kunne faa refunderet Erstatningsbeløb, som er udredet som Følge af ska
devoldende Handlinger begaaet af Vagtværnenes Medlemmer under Udførelsen
af Tjenesten. .

I den Anledning skal man meddele, at saadanne Erstatningsbeløb kan forven
tes refunderet i samme Omfang, som de øvrige med Vagtværnene forhundna Ud
gifter til sin Tid vil blive refunderet, jfr. herved Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse
af 20. Oktober 1944 angaaende Udgifterne til Vagtværn, hvorefter Justitsministeriet
er sindet at stille Forr'slag om, at 80 pCt. af Udgifterne refunderes.

Det er dog en Forudsætning for saadan Refusion, at Kommunernes Erstat
ningspligt er fastsiaaet ved Dom eller paa anden fyldestgørende Maade. Ansvars
forsikringspræmier vil ikke kunne forventes refunderet bortset fra allerede tegnede
Forsikringer, med Hensyn til hvilke der kan paaregnss Dækning for 80 pCt. af Præ
mierne for Tiden, indtil Forsikringerne kan ophæves eller begrænses til alene at om
fatte den Del af Erstatningspligten, som ikke kam forventes dækket af Refusionen fra
Statskassen.

J ustitsministeriet, den 3. Marts 1945.

P. M. V.

Aage Svendsen.

Herfelt.
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Bilag 7.

Cirkulære til Politidirektøren I København og Politimestrene angaaende
Afvikling af de kommunale Vagtværn.

Ved § 6 i Bekendtgørelse Nr. 229 af 11. Maj 1945 er det fastsat, at de af Kom
munerne i Henhold til Justitsministeriets Cirkulære Nr. 231 af 11. Oktober 1944 op
rettede Vagtværn fortsætter indtil videre og henlægges under Politimestrenes (i Kø
benhavn Politidirektørens) Overledelse. Udgifterne ved Vagtværnene vil fra deres
Overgang til Politiet blive refunderet fuldt ud af Statskassen.

Man skal herved anmode d'Herrer om at søge Vagtværnene afviklet i Overens
stemmelse med nedenstaende Regler:

De i Cirkulæret af 11. Oktober 1944, Afsnit 1, omhandlede faste Vagtværn bør
efter Samraad med vedkommende Politikommandør opsiges, saa snart det skønnes
foreneligt med Hensynet til Opretholdelse af RO! og Orden. Saafremt Afviklingen
ikke skønnes at kunne ske inden den 1. August 1945, maa der afgives motiveret Ind
stilling til Justitsministeriet gennem Politikommandøren om Fortsættelse af Vagt
værnet efter dette Tidspunkt.

Opsigelse af Vagtværnets Medlemmer maa ske i Overensstemmelse med de af
Kommunerne ved Ansættelsen fastsatte Regler. Saafremt det kun skønnes nødven
digt, at en Del af Vagtværnets Medlemmer fortsætter, opsiges straks den Del af
Vagtværnet, der skønnes overflødigt.

De i Cirkulæret af 11. Oktober 1944, Afsnit 2, omhandlede Vagtværn, der kun
staar til Raadighed ved Udrykning i paakommende Tilfælde, vil straks være at op
løse. Justitsministeriet har ved Cirkulære til Københavns Magistrat og samtlige
K,ommunalbestyrelser anmodet Kommunalbestyrelserne om at drage Omsorg for
Opløsning af disse Vagtværn.

Med Hensyn til Refusion af Udgifterne til Vagtværnene henvises til Cirkulære
af Dags Dato til Københavns Magistrat og samtlige Kommunalbestyrelser. Naar der
til Politiet indgaar Regnskab over Udgifterne ved Vagtværnene i Tiden efter deres
Overgang til Politiet, bedes disse Regnskaber snarest indsendt til Justitsministeriet
med Attestation om, at de i Regnskaberne omhandlede Medlemmer af Vagtværnet
har gjort Tjeneste under Politiet i det i Regnskaberne angivne Tidsrum.

Justitsministeriet, den 5. Juli 1945.

Busch-Jensen,

Herte/t.

- -------- - - --
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Bilag 8.

Cirkulære til Københavns Magistrat og .samtll ge Kommunalbestyrelser
angaaende Afvikling af de kommunale Vagtværn.

Ved § 6 i Bekendtgørelse Nr. 229 af 11. Maj 1945 er det fastsat, at de af Kom
munerne i Henhold til Justitsmimsteriets Cirkulære Nr. 231 af 11. Oktober 1944 op
rettede Vagtværn fortsætter indtil videre og henlægges under Politimestrenes (i Kø
benhavn Politidirektørens) Overledelse. Udgifterne ved Vagtværnene vil fra deres
Overgang til Politiet blive refunderet fuldt ud af Statskassen.

Justitsministeriet har ved Cirkulære af Dags Dato anmodet Politidirektøren i
København og Politimestrene om at søge de i Cirkulæret af 11. Oktober 1944, Afsnit
1, omhandJlede faste Vagtværn afviklet, saa snart det skønnes foreneligt med Hensy
net til Opretholdelse af Ro og Orden . Saafremt det skønnes nødvendigt at lade Vagt
værnene fortsætte efter den 1. August 1945, kræves hertil Justitsministeriets Tilladelse.

De i Cirkulæret af 11. Oktober 1944, Afsnit 2, omhandlede Vagtværn, der kun
staar til Raadighed til Udrykning i paakommende Tilfælde, vil snarest være at op
løse. Man skal herved anmode Kommunalbestyrelserne i de Kommuner, hvor saa
danne Vagtværn findes, om at drage Omsorg for deres Opløsning, saafremt dette ikke
allerede er sket.

I Overensstemmelse med det ved Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse af 20.
Oktober 1944 givne Tilsagn vil der blive søgt Bevilling til, at 80 pCt. af de af Kommu
nerne afholdte Udgifter til et efter Forholdene rimeligt kommunailt Vagtværn i Tiden
til og med den 13. Maj 1945 refunderes af Statskassen. I den Anledning skal man
anmode om, at der snarest muligt maa blive indsendt Regnskaber over Udgifterne
ved Vagtværnet i Tiden til og med den 13. Maj 1945, bilagt samtlige Regnskabsbilag.
Ved Indsendelsen bedes angivet Vagtværnets Størrelse i hele Perioden samt de Løn
ningsregler, der har været gældende i Kommunen. Regnskabet bedes specificeret
som følger:

1) Lønning til Vagtværnet,
2) Uniformsgenstande,
3) Udrustningsgenstande,
4) Leje af Lokaler, Rengøring, Belysning m. v.,
5) Kontorhold.

Til Afgørelse af Spørgsmaalet om, hvorvidt de til Brug for Vagtværnene ind
købte Udrustnings- og Inventargenstande vil kunne overtages af Staten, skal man
derhos anmode om Indsendelse af Fortegnelse over disse Genstande med Oplysning
om den med Anskaffelsen forbundne Udgift. Genstande, der maatte være anskaffet
efter den 13. Maj 1945, opføres særskilt paa Listen.

Naar Vagtværnet er endelig opløst, bedes Regnskabet over de af Kommunen
afholdte Udgifter for Tiden efter den 13. Maj 1945 affattet paa tilsvarende Maade og
indsendt til Justitsministeriet gennem vedkommende Politimester, i København Poli
tidirektøren.

Justitsministeriet, den 5. Juli 1945.

Busch-Jensen,

Herfelt.
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Bilag 9.

Cirkulære til samtlige Kommunalbestyrelser udenfor København angaaende de kommunale
Vagtværns Udrustnlngs-, Unlforms- og Inventargenstande.

I Forbindelse med Justitsministeriets Cirkulære af 5. Juli 1945 til Køben
havns Magistrat og samtlige Kommunalbestyrelser angaaende Afvikling af de kom
munale Vagtværn skal man meddele, at Rigsdagens Finansudvalg i Skrivelser af 19.
September 1945 har ti1traadt, at Justitsministeriet refunderer Kommunerne 90 pCt.
af de til Vagtværnet afholdte Udgifter, og at Refusion derfor nu vil finde Sted i nær
Fremtid.

Man skal i Tilslutning hertil meddel-e, at Staten ønsker at overtage samtlige de
til Brug for Vagtværnene indkøbte Udrustnings-, Uniforms- og Inventargenstande til
Anvendelse under Direktoratet for Fængselsvæsenet, hvor der paa Grund af store
Personaleudvidelser er haardt Brug for disse Effekter, og der vil ikke kunne gives
Kommunerne Adgang til helt eller delvis selv at overtage denne Udrustning.

Da Staten i Henhold til foranstaaende refunderer 90 pCt. af samtlige Vagt
værnsudgifter, derunder Udgifterne til Anskaffelser af de ovennævnte Effekter, vilde
Kommunerne ved Statens Overtagelse af disse have Krav paa en yderligere Refusion
paa 10 pCt. af Effekternes nuoærende Værdi, hvorefter Resultatet vilde blive, at
Kommunen alene kom til at bære 10 pCt. af Værdiforringelsen. For at muliggøre en
hurtig og let anvendelig Fremgangsmaade har Justitsministeriet imidlertid opnaaet
Tilslutning fra Den danske Købstadforening, Fællesorganisationen af Landkommu
ner med bymæssig Bebyggelse og De samvirkende Sogneraadsforeninger til en Ord
ning, hvorefter der regnes med en gennemsnitlig Værdiforringelse af samtlige an
skaffede Effekter paa 50 pCt. af Anskaffelsesprisen. Staten skal herefter i Overens
stemmelse med foranstaaende refundere Kommunerne ialt 95 pCt. af Anskaffelses
prisen, og denne Refusion vil finde Sted i Forbindelse med den almindelige-Refusion
af Vagtværnsudgifterne.

Genstandene bedes af Kommunerne indsendt for Jyllands Vedkommende til
Statsfængslet i Horsens, for Fyen med omliggende Øer til Statsfængslet i Nyborg og
for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm til Yesire Fængsel, Vigerslev Alle 1, Kø
benhavn V.

Forsendelsesomkostningerne vil blive godtgjort Kommunerne af Fængsels:"
væsenet, hvorved bemærkes. at G-enstandene af Kommunerne vil kunne indsendes til
vedkommende Fængsel pr. Efterkrav for saa vidt angaar Fragten.

Eventuelle Henvendelser om praktiske Enkeltheder vedrørende Fængselsvæ
senets Overtagelse af de omhanilledeEffekter kan rettes til Kontoret for Fængsels
væsenets Arbejdsdrift, Ny Vestergade 1, København K (Telefon: Central 11.650),
Kontorchefen eller Ekspeditionssekretæren.

Justitsministeriet, den 13. Oktober 1945.

Busch-Jensen.

E. Andersen .



Tillæg.
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471.

J U S T I T S MI N I S T E R I E T.

'Øbenhavn, den 9. November 1946.

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

Foranlediget af, at det i Dagspressen er omtalt, at der fra Kommis
sionen sker Afhøringer vedrørende den saakaldte »Sveriges-Rejse«, skal man
meddele, at det paagældende Forhold har været og er Genstand for en Under
søgelse af Politiet i Forbindelse med Justitsministeriet.

Saafremt det er muligt, vil man sætte Pris paa til Brug fo-r denne Under
søgelse at faa tilstillet det Materiale, som maatte foreligge for Kommissionen.

A. L. Elmquist.



1932

472.

Responsum afgivet af professor. dr. jur. Erwin Munch-Petersen og

professor. dr, jur. Poul Andersen.

Under Henvisning til en Samtale med Formanden og Næstformanden fo
den ved Folketingets Beslutning af 19. December 1945 i Henhold til Grundloven
§ 45 nedsatte Kommission skal vi udtale følgende:

Ifølge Grl. § 45 er de der omhandlede Kommissioner »berettigede til at fordr
skriftlige eller mundtlige Oplysninger saavel af private Borgere som af offentlig
Myndigheder- .

Dette betyder efter den almindelige Opfattelse ikke blot, at Kommissioner
kan anmode private Borgere og offentlige Myndigheder om Oplysninger, men til
lige, at Anmodningen medfører en Forpligtelse til at meddele Oplysninger, jfn
Berlin I S. 473 f., Matzen III S. 356 f., Holck II S. 178.

Denne Opfattelse er utvivlsomt rigtig, idet den finder Medhold i Forhand
Iingerne paa den grundlovgivende Rigsforsamling.

Bestemmelsen fandtes allerede i Grundlovsudkastet, og medens den ikke ga 
Grundlovskomiteen Anledning til Bemærkninger, affødte den en ret omfattende
Diskussion i selve Rigsforsamlingen, jfr. Sp. 2344-54 og 3272-73, idet der navnlir
fra forskellig Side ytredes Betænkeligheder ved den foreslaaede Adgang for Kom
missionen til at fordre Oplysninger af private Borgere. Kultusministeren ment.
endog, at man ved Oplysninger fra private Mænd kun havde tænkt paa frivillig'
Oplysninger, jfr. Sp. 2351. Men da Liittichau stillede et Ændringsforslag, hvor
efter Kommissionerne kun skulde kunne fordre Oplysninger af offentlige Myndig
heder, blev dette Ændringsforslag forkastet med 76 Stemmer mod 38, jfr. Sp. 3273

Det er antaget, at Pligten til at give Oplysninger er begrænset paa sarnrm
Maade som Vidnepligten, jfr. Matzen II S. 357 og Berlin I S. 474 Note 66 og denne
Antagelse finder f. s. v. en vis Støtte i Forhandlingerne i Rigsforsamlingen, son;
flere Medlemmer gav Udtryk for, at der maatte gælde en Begrænsning i privat!
Borgeres Oplysningspligt. Ordføreren udtalte saaledes, at det »ikke kan være Me
ningen at affordre en Privatmand Oplysninger, der vilde gribe forstyrrende ind
hans hele private Forhold, end mindre Meningen at paalægge private Borgere
Besværligheder ved saadanne Erklæringers Afgivelse-. »1 de fleste Tilfælde nytte]
det ikke at henvende sig til Private, uden hvor de frivilligt og af et godt Hjerte
ville give Oplysning e. Det væsentlige var »de offentlige Autoriteters Pligt til a'
give de Oplysninger, som maattø blive Iorlangte«. Jfr. Sp. 2350, 2353 og 3272.

Den nærmere Fastsættelse af en saadan Begrænsning i private Borgeres Op
lysningspligt bliver imidlertid af mindre Interesse, idet der ikke er hjemlet Kom
missionen noget Middel, hvorved den kan fremtvinge private Borgeres Fremmød!
eller tvinge dem til at udtale sig for Kommissionen. At Kommissionen kan anlægge
Sag, jfr. Berlin I S. 473 f. og Matzen II S. 355, er formentlig uden synderlig prak
tisk Betydning; men skulde Adgangen til Sagsanlæg blive benyttet, kan det natur
ligvis for Domstolene blive et Spørgsmaal, hvon langt Oplysningspligten stræk
ker sig.

Urigtige Forklaringer for Kommissionen er strafbare i H. t. Strfl. § 162, jfr
Krabbes Kommentar S. 372 og Hurwitz' Udgave af Strfl. S. 162. F. s. v. Strafari
svaret her er betinget af, at der er Tale om Forhold, angåaende hvilke den paa
gældende er pligtig at afgive Forklaring, kan den ovennævnte Begrænsning i Op
lysningspligten ogsaa her blive af Betydning. Straffen efter § 162 er Bøde, Hæfte
indtil 6 Maaneder eller Fængsel indtil 4 Maaneder.
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Under Forhandlingerne i Rigsforsamlingen var man fuldt paa det rene med,
rt der, som foran nævnt, ikke vilde blive hjemlet parlamentariske Kommissioner
toget Middel, hvorved den kan fremtvinge private Borgeres Fremmøde eller tvinge
lem til af udtale sig for Kommissionen; men der blev peget paa, at saadanne
Ivangsmidler senere kunde tænkes fastsat ved en senere Lov. En saadan Lov, der
:pecielt tager Sigte paa parlamentariske Kommissioner, er ikke givet; men man
can spørge ,om der ikke i H. t. Retsplejeloven er Adgang for Kommissionen til at
ade afhøre Vidner for de almindelige Domstole.

I saa Henseende kan det oplyses, at der efter Praksis er Adgang til at lade
rptage Vidneforklaringer til Brug i Voldgiftssager og Tjenestemandssager, jfr. H.
l'I:unch-Petersen Den Danske Retspleje II S. 80, 303---304 og 514. Victor Hansen,
Stephan Hurwitz og Erwin Munch-Petersen Kommentar til Retsplejeloven I S. 482
-483, Stephan Hurwitz: Om Begrebet »retlig Interesse- i Procesretten S. 42 ff,
~rwin Munch-Petersen: »Jurlstene 1942 S. 769.

Herfra tør ikke sluttes, at der vil være en almindelig Adgang for Kommis
nonen til at fremskaffe Oplysninger gennem en saadan Vidneførsel. F. s. v. det
lrejer sig om Oplysninger af almindelig politisk Interesse, jfr. Folketingsbeslut
iing af 19. December 1945: »... Undersøgelser, som Kommissionen finder paa
trævede, med Hensyn til politisk Virksomhed under Besættelsen, der skønnes at
ndeholde Anslag mod Folkestyret og den hidtidige statsretlige Praksis«, maa
{ommissionen være indskrænket til selv at foretage de fornødne Afhøringer.

Derimod tør det vistnok antages, at Kommissionen vil kunne faa .foretaget
vidneførsel for Domstolene, jfr. Berlin I S. 474 Note 65, naar Talen er om Tilveje
iringelse af Oplysninger til Brug ved Afgørelsen af, om der er Grundlag for at
~øre et retligt Ansvar gældende mod bestemte Personer, jfr. den nævnte Folke
ingsbeslutning: »•• • Grundlag for at drage Ministre og andre særlig ansvarlige
il Ansvar i Anledning af deres Embedsvirksomhed under den tyske Besættelsec .

Ved en saadan Afhøring opnaas for det første, at der ogsaa hjemles Tvangs
nidler. naar Vidnet ikke kommer eller ikke vil svare, men navnlig opnaas det, at
Ier til usandfærdig Forklaring i Medfør af Strfl. § 158 knyttes en langt strengere
3traf end efter § 162, nemlig en Minimumsstraf af Fængsel i 3 Maaneder. For
rden Betydningen af, at der ved Afhøringer for Retten kan indskærpes Vidnet dette
itrenge Strafansvar, maa det ogsaa fremhæves, at det kan foreholdes Vidnet, at
lan eventuelt vil være pligtig at bekræfte sin Forklaring med Ed, hvilket psykolo
~isk er af ikke ringe Værdi.

En saadan Afhøring af Personer til Brug for den parlamentariske Kom
n ission bør efter vor Opfattelse begæres ved den almindelige Ret, f. Eks. ved Kø
Jenhavns Byret, og Kommissionen vil formentlig kunne lade sig repræsentere i
=tetten, f. Eks. ved en Højesteretssagfører.

Forhør ved Undersøgelsesret i H. t. Rpl. § 1018 vil Kommissionen forment
ig ikke kunne forlange afholdt, idet denne Bestemmelse kun hjemler saadant For
rør »i samme Omfang som hidtil«.

København, den 28. November 1946.

Poul Andersen. Erwin Munch-Petersen.
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473.

DEN AF FOLKETINGET
UNDER 19. DECEMBER 1945 NEDSATTE KOMMISSION

I HENHOLD TIL GRUNDLOVENS § 45

Den 5. December 1945.

Til
Justitsministeren.

Som meddelt Hr. Ministeren i Kommissionens Møde den 3. ds. har de
under dens Arbejde vist sig, at Kommissionen for at kunne løse den Opgave
der er den tildelt, maa have Mulighed for at kunne lade foretage Vidneafhørin
ger under Vidneansvar, og under Henvisning til det af Hr. Ministeren og Stats
ministeren i nævnte Møde givne Tilsagn om Regeringens Medvirken til Nedsæt
telsen af en ekstraordinær Ret i Henhold til RpI. § 21 til Foretagelsen ~L

saadanne Afhøringer og Undersøgelser under Vidneansvar, som Kommissioner
maatte anse fornødne, tillader jeg mig at anmode om, at Hl'. Ministeren for e
tager det fornødne i saa Henseende, dog saaledes at det nærmere vedrørend
Retten 'Og dens Opgave som aftalt i nævnte Kommissionsmøde først vil være a
anordne efter ny Forhandling mellem Ministeren og Kommissionen. Pa.
Kommissionens Vegne vil Forhandlingerne blive ført af Formanden og Næst
formanden, og jeg anmoder om, at Ministeren snarest belejligt vil træffe Aftal
om et Møde.

Holm.

Eigil Olsen.
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.J[ S 'I I T S MI NI S T E R I E T.

ibenluum, den 11. December 1946.

Til
Formanden for den parlamentariske Kommission.

Under Henvisning til Kommissionens Skrivelse af 5. December 1946 skal
jeg meddele, at jeg er rede til at forhandle med Kommissionen om den nærmere
Fastlæggelse af den Opgave, som skal overdrages den i Medfør af Retspleje
lovens § 21 nedsatte Kommissionsdomstol.

Til Kommissionens foreløbige Orientering kan jeg tilføje, at jeg fOT mit
Vedkommende vil foreslaa, at Kommissoriet bestemmes saaledes, at der ved
Siden af Foretagelse af saadanne Afhøringer og Undersøgelser under Vidne
ansvar, som Kommissionen maatte anse fornødne, foretages en almindelig
Undersøgelse af, hvorvidt der under Hensyn til de Opgaver, som i det hele
paahvilede Statsadvokaturen fo-r særlige Anliggender, vil kunne rejses nogen
Kritik af den Maade, paa hvilken disse Opgaver el\ blevet løst .af Politiet,
saaledes at det, saafremt rejste Beskyldninger maatte vise sig at være helt eller
delvist urigtige, tillige bør søges fastslaaet, fra hvem de hidrører, og om Ved
kommende vil kunne drages til Ansvar derfor.

Deres ærbødige

A. L. Elmquist.
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475.

DEN AF FOLKETINGET
UNDER 19. DECEMBER 1945 NEDSATTE KOMMISSION

I HENHOLD TIL GRUNDLOVENS § 45

31. Januar 1947.

Til
Justitsministeren.

Under Henvisning til Retsplejelovens § 21 anmoder Kommissionen he
ned om, at der maa blive anordnet en ekstraordinær Ret med den Opgave so
Bistand ved Opfyldelsen af det den parlamentariske Kommission overdrag!
Hverv at foretage saadanne Undersøgelser og Afhøringer, som Kommisslom
finder det fornødent at lade foretage ved en Ret, herunder saadanne Unde
søgelser og Afhøringer vedrørende Politiets Arbejde under Besættelsen, som f

nærmere Omstændigheder i Forhindelse med Arrestationerne af Kommunist
den 22. Juni 1941 og Udsendelsen af to Kriminalpolitifolk til Sverige den 2
November 1943 maatte give Anledning til.

Det tilføjes, at Kommissionen meget gerne ser Folketingsmand, fb
Justitsminister N. Busch-Jensen beskikket som Anklager.

Holm.

Erik Jacobsen.

--
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476.

JU STIT S MI NI S TE RIE T.

'København, den 3. Februar 1947.

+ 1 Bilag.

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

Under Dags Dato er der af Justitsministeren udfærdiget Kommissorium
for Civildommer E. Olrik, Blegdamsvej 6, til i Overensstemmelse med de i Rets
plejelovens § 21 givne Regler som Kommissionsdommer at beklæde Retten
under saadanne Undersøgelser og Afhøringer, som den af Folketinget under
19. December 1945 i Henhold til Grundlovens § 45 nedsatte Kommission finder
det fornødent at lade foretage ved en Ret, herunder saadanne Undersøgel.ser
og Afhøringer vedrørende Politiets Arbejde under Besættelsen, som de nær
mere Omstændigheder i Forbindelse; med Arrestationerne af Kommunister den
22. Juni 1941 og Udsendelsen af to Kriminalpolitifolk til Sverige den 27.
November 1943 maatte give Anledning til.

Justitsministeren har etter Ønske fra den af Folketinget under 19.
December 1945 nedsatte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45 beskikket
fhv. Justitsminister, Overretssagfører N. C. F. Busch-Jensen, M. F., til at
repræsentere den 'Offentlige Anklagemyndighed for Kommissionsdomstolen.

Hvilket man herved skal meddele undre Henvisning til Kommissionens
Skrivelse af 31. Januar 1947. En Genpart af Kommissoriet vedlægges.

A. L. H. Elmquist.

Erik Vetli.

243
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Bilag.

Til Civildommer E. Olrik.

Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Ven
ders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Laueriborg og
Oldenborg.
. Efter de Os derom foredragne Omstændigheder er det Vor Vilje og Befaling,
at Hr. Civildommeren i Overensstemmelse med de i Retsplejelovens § 21 givne
Regler beklæder Retten som Kommissionsdommer under saadanne Undersøgelser
og Afhøringer, som den af Folketinget under 19. December 1945 i Henhold til Grund
lovens § 45 nedsatte Kommission finder det fornødent at lade foretage ved en Ret,
herunder saadanne Undersøgelser og Afhøringer vedrørende Politiets Arbejde under
Besættelsen, som de nærmere Omstændigheder i Forbindelse med Arrestationerne
af Kommunister den 22. Juni 1941 og Udsendelsen af to Kriminalpolitifolk til Sve
rige den. 27. November 1943 maatte give Anledning til.

Skrevet i Kjøbenhavn, den 3. Februar 1947.

Under vort kongelige Segl.

Efter Kongens Befaling.

A. L. H. Elmquist.

Erik Vetli.
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J U S T I 'f S MI NI S TERlET

KØbenhavn, den 3. Februar 1947.

H1" Oivildommer E. Olrik, Blegdamsvej 6.

Hoslagt skal man tilstille Hr. Civildommeren et under Dags Dato af Justits
ministeren udfærdiget Kommissorium for Dem til i Overensstemmelse med de i
Retsplejelovens § 21 givne Regler som Kommissionsdommer at beklæde Retten un
der saadanne Undersøgelser og Afhøringer, som den af Folketinget under 19. De
cember 1945 i Henhold til Grundlovens § 45 nedsatte Kommission finder det for
nødent at lade foretage ved en Ret, herunder saadanne Undersøgelser og Afhørin
ger vedrørende Politiets Arbejde under Besættelsen, som de nærmere Omstændighe
der i Forbindelse med Arrestationerne af Kommunister den 22. Juni 1941 og Ud
sendelsen af to Kriminalpolitifolk til Sverige den 27. November 1943 maatte give
Anledning til. .

Justitsministeren har efter Ønske fra den af Folketinget under 19. December
1945 nedastte Kommission i Henhold til Grundlovens § 45 beskikket fhv. Justitsmi
nister, Overretssagfører N. C. F. Busch-Jensen, M. F., til at repræsentere den 'Offent
lige Anklagemyndighed for Kommissionsdomstolen.

Det tilføjes, at De skal være berettiget til at antage en Sekretær.

A. L. H. Elmquist.

Erik vau.
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JU STITSMINISTERIEl'

København, den 3. Februar 1947.

Hr. fhv. Justitsminister, Overretssagfører N. C. F. Busch-Jensen,
M. F., Rigsdagen.

Under Dags Dato er der af Justitsministeriet udfærdiget Kommissorium for
Civildommer E. Olrik, Blegdamsvej 6, til i Overensstemmelse med de i Retspleje
lovens § 21 givne Regler som Kommissionsdommer at beklæde Retten under saa
danne Undersøgelser og Afhøringer, som den af Folketinget under 19. December
1.945 i Henhold til Grundlovens § 45 nedsatte Kommission finder det fornødent a t
lade foretage ved en Ret, herunder saadanne Undersøgelser og Afhøringer vedrø
rende Politiets Arbejde under Besættelsen, som de nærmere Omstændigheder i For
bindelse med Arrestationerne af Kommunister den 22. Juni 1941 og Udsendelsen af
to Kriminalpolitifolk til Sverige den 27. November 1943 maatte give Anledning til.

Hvilket man herved skal meddele, idet Justitsministeren efter Ønske fra den
af Folketinget under 1.9. December 1945 nedsatte Kommission i Henhold til Grund
lovens § 45 beskikker Hr. Overretssagføreren til at repræsentere den offentlige An
klagemyndighed for Kommissionsdomstolen. En Genpart af Kommissoriet ved
lægges.

A. L. Ii. Elmquist.

Erik Vetli.

------- ---
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KØBENHAVNS POLITI

Politidirektøren

KØbenhavn V., den 30. Maj 1947.

Til
Formanden for den parlamentariske Kommission, Rigsdagen.

I vedlagte Udklip af Dagbladet »Land og Folke for den 29. og 30. ds.*)
anføres som Led i Illadets systematiske Forfølgning af Vicepolitiinspektør Glud
bl. a., at Glud staar som »hovedanklaget« og »hovedansvarlig« ved Kommis
sionsdomstolen og som »anklaget- ved den parlamentariske Kommission for
sin Virksomhed under Krigen i Københavns Opdagelsespoliti.

Da disse Oplysninger - saafremt de er rigtige - maa antages at hid
røre fra den parlamentariske Kommission, vilde j1eg som Vicepolitiinspektør
Gluds Overordnede og den, der har indstillet ham til Ridderkorset, sætte Pris
paa at blive gjort bekendt med, hvorvidt der i den parlamentariske Kommission
er foretaget Undersøgelser vedrørende Gluds Embedsførelse i det Omfang og
med Henblik paa Sigtelser af den Art som antydet i vedlagte Udklip.

Jeg finder Anledning til at tilføje, at jeg staar ganske uforstaaende
overfor de af Bladet fremsatte Beskyldninger mod Vicepolitiinspektør Glud,
der aldrig har været tjenstgørende i eller Chef for Afdeling D i Københavns
Opdagelsespoliti, og som efter min Opfattelse ikke har noget som helst Ansvar
for de af Politiet førte politiske Kartoteker.

Aage Seldenfaden.

*) Ikke optrykt.
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DEN AF FOLKETINGET
UNDER 19. DECEMBER 1945 NEDSATTE KOMMISSION

I HENHOLD TIL GRUNDLOVENS § 45.

Den 31. Maj 1947.
Til

Politidirektøren, København.

I Anledning af Hr. Politidirektørens Skrivelse af Gaars Dato til Kom
missionen (J. Nr. O. P. 268/1947), hvori De anmoder om at blive giort bekendt
med, hvorvidt der i den parlamentariske Kommission er foretaget Under
søgelser vedrørende Vicepolitiinspektør Gluds Embedsførelse, skal jeg meddele,
at ifølge Kommissoriet kan jeg ikke paa nærværende Tidspunkt give Oplysning
i saa Henseende.

Et Eksemplar af Kommissoriet vedlægges.
2 Bilag tilbagesendes hoslagt.

Holm.
Eigil Olsen.

----------
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Justitsministeriets kommissionsdomstole

af 6. august 1948 og 23. september s. å.
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481.
Justitsministeriets meddelelse af 29. januar 1949 om de ved den ved kgl. ordrer af 6. august
og 11. september 1948 nedsatte kommissionsdomstol foretagne afhøringer m. v. (Lelfer-kom

missionen).

Justitsministeriet 'meddeler:
. I sommeren 1948 blev der i nogle artikler og interviews givet udtryk for den

opfattelse, at politifuldmægtig Leifer måtte formodes at være i besiddelse af eller
have kendskab til materiale, der var kompromitterende :1)00- bl. a. den øverste politi
ledelse, og det blev anført som en mulighed, at den strafferetli'ge undersøgelse, der
blev indledet mod fuldmægltig Leifer i slutningen af 1945, måtte betragtes som en
forfølgelsie med det formål at hindre fremkomsten af det ovennævnte materiale. Om
dette blev det fremhævet, at det burde! bringes til offentlighedens kundskab gennem
fremlæggelse og undersøgelse i offentlige retsmøder.

Medens spørgsmålet om, hvorvidt der måtte være sket hr. Leifer nogen uret
ved den ham overgåeds fængsling, må finde sin afgørelse under den verserende
erstatruingssag, ville en bedømmelse af det foran nævnte påståede kompromitterende
materiale falde uden for erstatningssagens rammer. JustitsmiIiisteriet anmodede
derfor med henblik på nedsættelse af en kornmissionsdomstol hr. Leifer om ait. frem
sende det materiale, han måtte være i besiddelse af.

Samtidig hermed bragtes der i dagspressen €lI1 række artikler under over
skrifter som »Højtst ående embedsmænd i D. N. S. A. P.s juridiske råd?«, -Nazistee
på vigtige poster i vort retsvæsen?«, »Leifers oplysninger vil rygte politiet i dets
grundvold», og der indeholdtes i disse artikler bl. a. udtalelser af Leifer, hvori det
f. eks. hedder »Jeg kan love, at der vil komme et tordenvejr, der vil kunne rense
luften. på politigården, noget den har trængt til længe«, ». . . der vil blive tale om
en storvask af bl. a. politiledelsens øverste top, som vi ikke har set, men trængt
til de sidste 10 åJr. PublLikum vil få artige ting at høre, ting, der vil forbløffe alle,
der ikke kender de korrupte tilstande, der hersker inden foe politiet, og som lammer
den menige politimands slagkraft«, »MaIDJ må nemlig gøre sig klart, at de oplysnin
ger, jeg kan give, drejer Slig om hejforræderi. Der var tale om en plan til overtagelse
af hele regeringsmagten i Danmark ved et kup ... «

Samtidig udtalte hr. Leifør i andre interviews »Jeg har ikke hørt klage over
andre embedsmænd fmr unational optræden i forbindelse med deres navnes fore
komst i de såkaldte Bryld'ske papirer ... «, »Jeg har ikkø villlet angive nogen, men
spørges jeg, må jeg svare.s

Ved kongelig ordre af 6. august 1948 blev der nedsat en kommissionsdomstol
til at undersøge, hvorvidt der i de oplysningen, hr. Leifer havde om damske tjeneste
mænds forbindelse med D. N. S. A. P.s juridiske råd, måtte findes grundlag for at
gøre ansvar gældende mod nogen. Højesteretsdommer L. Carstens beskikkedes til
at beklæde retten, og højesteretssagfører Fllemming' Allerup blev beskikket til at re
præsenære anklagemyndigheden.

Efter at kommissionsdomstolen med udgangspunkt i de af hr. Leifer med
delte oplysninger angående de Bryld'ske papirer i enJ række offentlige retsmøder
havde foretaget en indgående undersøgelse vedrørende danske tjenestemænds for
bindelse med D. N. S. A. P.s juridiske råd, erklærede hr. Leifer i et retsmeds den
15. september 1948, at der efter hans formening ikkø forelå grundlag fo!l" at gøre
ansvar gældende mod tjenestemænd for forbindelse med det nævnte juridiske råd
i videre omfang, end det allerede vær sket i de før kommissionsdomstolens nedsæt
telse færdigbehandleds sager.
2430
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På kommissionsdommerens forespørgsel erkendte hr. Leifer endvidere:
at det på det tidspunkt, da han fremsatte de udtalelser, der har givet pressen

anledning til at rejse sagen, var ham bekendt, at det kartoteksmateriaJle, som havde
været grundlaget for hans, udtalelser til pressen, allerede dengang havde været stil
let til disposition for auditøren for tjenestemamdsdomstolen og Københavns politis
1. undersøgelseskammer,

at han ikke er i besiddelse af andet skriftligt materiale som grundlag for
sigtelser mod tjenestemænd for forbindelse med det juridiske råd end det nævnte
kartoteksmateriale samt bogen »Af øn forræders papirer», og

at han ikke på grundlag af den del af de Bryld'ske papirer, der ikke nåede
at blive katalogiseret, kan rejse sigtelse mod bestemte tjenestemænd.

Kun forsåvidt angår en enkelt person, fuldmægtig i ministeriet for offentlige
arbejder Eigtved, var der efter br. Leifers menimJg grundlag for en genoptagelse af
den vedrørende den pågældende pådømte tjenestemandssag, der havde ført til fri
findeise. Auditøren ved tjenestemandsdomstolen, der har gennemgået dette senest
fremkomne materiale, har løvrigt udtalt, at der ikke er grundlag for genoptagelse,
og æt der derfor ikke fra auditørens side vil blive foretaget videre'.

MedeIl8 hr. Leifer således, dog med forbeholdet vedrørende fuldmægtig Eigt
ved, måtte erkende, at der ikke i det af ham fremlagte materiale eller det iøvrigt
under sagen fremkomne var grundlag for at gøre ansvar gældende mod nogen tje
nestemand for forbindelse med D. N. S. A. P.s juridiske råd, udtalte han, at der
efter hans opfattelse i de ved kommissionsdomstolens undersøgelser nu fremkomne
oplysninger var grundlag for at sigte politiinspektørerne Holten og Magius for
anden unational adfærd. Ved kgl. ordre af 11. september 1948 blev derfor det op
rindelige kommissorium udvidet til at omfatte de undersøgelser og afhøringer, som
fandtes fornødne for at tilvejebrinlge klarhed herom.

Det drejede sig herved om påstået utilbørlig forbindelse med besættelsesmag
ten og for Holtens vedkommende tillige om påstået unational optræden som leder
af kystpolitiet.

Efter at disse forhold havde været genstand for indgåemlde behandling i en
række offentlige retsmøder, erklærede højesteretssagfører AHerup, der for sit ved
kommende anså undersøgelsen fOll' at være ført til bunds, at der ikke ønskedes fore
taget yderligere, medens hr. Leifer fremsatte begæring om foretagelse af flere af
høringer. Kommissionsdommeren afslog imidlertid at tage denne begæring til følge
og erlclærede kommissionsdomstolens undersøgelser for afsluttede.

I sin indberetning har kommissionsdommeren udtalt, at delt, der er frem
kommet ved undersøgelsen, ikke giver grundlag for at gøre ansvar gældende mod
politiinspektørerne Holten og Magius, ligesom dommeren under henvisning til en
af højesteretssagfører Allerup udarbejdet redegørelse har udtalt, at der ikke ved fort
satte undersøgelser kan antages at ville fremkomme yderligere oplysninger af betyd
ning for sagen.

Efter at have gennemgået det, der er kommet frem ved kommissionsdomsto
lens meget indgående undersøgelser, kan justitsministeriet tiltræde kommissions
dommerens ovennævnte bedømmelse af undersøgelsens resultat, ligesom man med
dommeren er enig i, at en fortsættelse af undersøgelserne ikke kunne antages at
ville bringe oplysninger frem af. betydmiing.

Som det fremgår af foranstående, er det fastslået, at hr. Leifer har savnet
grundlag for de beskyldninger, han har fremsat i forbindelse med de Bryld's:k.e pa
pirør. Med h-ensyn til de sigtelser, han senere fremsatte, og som kommissionsdom
stolen derefter undersøgte, er der heller ikke fremkommet noget, d'er kan give an
ledning til bebrejdelser mod politiinspektørerne Holtern og Magius for unational
optræden under besættelsen.
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Justitsministeriets meddelelse af 30. juni 1949 om de ved den ved kgl. ordre af 23. september
1948 nedsatte kommissionsdomstol foretagne afhøringer m. v. (Lcrenzen-kommtsslenen),

Justitsministe:riet meddeler:
Som det vil være bekendt, blev der ved kongelig ordre af 23. september 1948

ledsat em kommissionsdomstol, der fik til opgave at undersøge, hvilken. baggrund
Ier måtte være fOT nogle af den dødsdømte Jørgen Lorenzen m. fl. domfældte og
zaæetægtsfanger fremsatte anbringender om, at medlemmer af politiet, militærper
roner og andre har haft forbindelse med eller ført forhandlinger om samarbejde
ned besættelsesmagten eller personer eller organisationer knyttede til denne.

Selvom disse rygter på grund af deres karakter og de forhold, under hvilke
le fremkom, måtte mødes med stor skepsis, mente justitsmimtisteriet dog, at det ville
være rigtigst, at de blev undersøgt til bunds, ved at man fandt frem til rygternes'
.rdspring for at få klarlagt; om der måtte være noget grundlag for dem, og at for
[lindre, at de, såfremt dette ikke var tilfældet, senere kom frem igen på et tidspunkt,
nvor eru undersøgelæ af dem ikke ville være mulig.

Efter at have afsluttet undersøgelserne har landsdommer Jacobi, der var be
skikket som kommissionsdommer. sammen med landsretssagfører Bent Jacobsen,
ier var beskikket som anklagemyndighedens repræsentant ved kommisionsdomsto
len., aflagt beretning til justitsministeriet, bilagt retsbogen samt de til sagen ha
n.yttede akter.

De rygter, der har verseret i fængslerne, gik i hovedtræk ud på, at der før
den. 19. september 1944 har bestået et samarbejde mellem Schalburgkorpsets efter
ootningstjeneste (E. T.) og det danske politi, at danske politimænd også efter den
19. september 1944 har virket til fordel for E. T. almindeligvis kaldet Hipo, der i
virkeligheden var den militært organiserede undformerede del af E. T., at der mel
lem dele af modstandsbevægelsen (herunder også det illegale politi og officerer fra
hæren og flåden) og den tyske besættelsesmagt og E. T. har bestået eller været for
handlet om samarbejde rettet mod den kommunistiske del af modstandsbevægelæn
og om samarbejde i tilfælde af russisk. invasion i Danmark. I denne forbindelse
har rygter hævdet, at medlemmerne af de modstandsgrupper, der benævnedes
»O-gruppernee,»P-gruppernee og »M-gruppernee og medlemmerne af »Dansk Sam
linge i henhold til aftaler med det tysroe sikkerhedspoliti eller E . T. skal have været
-fredede«, således at forstå, a.t de, hvis de blev anholdt sigtet for illegal virksomhed,
blev behandlet lempeligere end andre modstandsfolk og hurtigt blev løsladt, uanset
om de var overbevist om at have forhindeise med en illegal organisation. Desuden
anførte nogle rygter, at visse politiembedsmænd har søgt at hindre, at politiunder
søgelse blev gennemført, når en fængslet landsforræder hae ønsket 8Jt afgive for
klaring om sådaæme forhold.

Kommissionsdomstolen har foretaget en omfattende og yderst grundig un
dørsøgelse af disse rygter hovedsagelig derved, at alle de personer, der angav at
have eller måtte formodes at have kendskab til disse forhold, er blevet afhørt for
kommissionsdomstolen, der har afholdt 41 retsmøder og afhørt iaIt 163 personer.
Det må herefter betragtes som fastslået, at der ikke har bestået noget samarbejde
mellem' politiet og E. T. hverken før eller efter den 19. september 1944, bortset fra
den virksomhed, der er udfoldet af personer, der senere, forsåvidt de endnu var i
live, blev sat under tiltale i henhold til straffelovstillægget, at der ikke af personer
indenfor modstandsbevægelsenJ eller militæret har været truffet aftaler eller har
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været forhandlet om aftaler om samarbejde som tidligere anfø-rt, og at rygterne OlI

&t politiembedsmænd har søgt at hindre tilbundsgående undersøgelse i visse sager
savner ethvert grundlag.

Den af kommissionsdomstolen til justitsministeriet afgivne beretning kon
kluderer, idet der tages forbehold med hensyn til de forhold, der ikke har kunn
nærmere undersøges, fordi de tyskere eller danske landsforrædere, der har fremsa
antydninger herom, har nægtet a.t give nærmere oplysruinger, således:

»Af forhørsudskriften vil det iøvrigt fremgå, at beskyldningerne om sam
arbejde med besættelsesmagten eller personer eller organisationer knyttede til denn
er fremsat af personer, der dels er af ringe kvalitet, lidet tæoværdige eller åbenbar
løgnagtige, dels på grund af deres egen stilling som dømt for overtrædelse af straf
fclovstillægget har en ganske særlig iiIlJteresse i at fremkalde den tro" at et såd an
samarbejde har eksisteret eller dog været aftalt. Selv bortset herfra findes efter de
fremkomne de fremsatte anbringender om samarbejde i alt væsentligt at have være.
grundløse, og der er ikke i noget tilfælde bevis for, at et samarbejde virkelig ha
fundet sted eller har været aftalt. I de tilfælde, hvor det er oplyst, at samtaler me<
tyskerne eller folk fra E. T. har fundet sted, har formålet enten været at hjælp
arrestanter eller at skaffe oplysnringer fra tyskerne, men det er forståeligt, at sam
talerne har kunnet give anledning til, at rygterne om samarbejde er opstået.«

Denne konklusion kan justitsministeriet tiltræde.
Med hensyn tN det ved kommissionsdomstolens arbejde fremkomne henvise:

til nedenstående redegørelse, som på grundlag af beretningen til [ustitsmimsterie
og sagens akter er udarbejdet af kommissionsdomstolen i forbindelse med anklage
myndighedens repræsentant, landsretssagfører Bent Jacobsen.

---
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Redegørelse for hovedpunkterne i de undersøgelser, der 'har været foretaget af den ved kgl.
ordre af 23. september 1948 nedsatte kommissionsdomstol.

l. Rygter om forhandlinge:r. mellem dele af eller personer inden for nwdstands
bevægelsen på den ene side og tyskerne eller E. T. på den anden side.

Af kommissionsdomstolens undersøgelse fremgår, at der har været etable
ret eller har været søgt etableret en række af kontakter mellem på den ene side mod
standsbevægelsen eller danske enkeltpersoner og på den anden side tysk politi, tysk
militær, E. T. eller lignende organisationer. I det følgende gives der en redegørelse
for de nærmere omstændigheder vedrørende kontakter af denne art, som er oplyst
under kommissionsdomstolens virksomhed. Størstedelen: af de personer, rygterne
bar udpeget, har virkilt med i modstandsbevægelsen, og man. har under hensyn
hertil og til, at rygterne hal" vist sig grundløse, ment det rettest som hovedregel ikke
at nævne dem ved. navn.

A. Angiverivirksomhed.

En modstandsmand A har forklaret, at en person B, der var formand for
en organisation af tidligere finlandsfrividlige, henvendte sig til chefen for gestape
dr, Hoffmann for at opnå våbemJ til organisationen til bekæmpelse af kommunister
ne. Til gengæld gik han ind på at angive personer, der arbejdede med antitysk ef
terretningsvirksomhed. HoffmannI lovede at reservere et våbenlager til organisa
tionen, og .A. blev derefter anholdt af tysk politi efter B's angivelse. Hoffmann har
bekræftet denne fremstilling. Hoffruanns opfattelse var, at organisationen, som B
var formand for, intet kendskab havde til sagen, men at B optrådte på egne vegne.
Efterhånden blev ham, fast angiver fOlI" Hoffmann. Efter at B var blevet likvideret
af modstandsbevægelsen, er der heller ikke fra organisationens side blevet rettet
henvendelse til Hoffruann angående disse våben, Efter den undersøgelse, kommis
siensdomstolen har ladet foretage, må man gå ud fra, alt. ikke andre medlemmer
af den omhandlede organisatiois, der deltog i iHegalt arbejde mod besættelsesmag
ten, har haft kendskab ibil B's forsøg på at få våben hos tyskerne eller til hans an
giverivirksomhed.

B. Gærderforeningerne.

Forskellige for landsforræderisk virksomhed dømte personer har forklaret,
at der under besættelsen skæl have bestået en forbindelse mellem E. T. og Garder
foreningen. Den tyske hauptmann Otto Mayr, der var adjudant f.OII" general Pamoks
og dennes forbindelsesmand til chefen. for E. T., den senere likviderede Erik V. Pe
tersen, har forklaret, at der blev ført forhandlinger med garderforeningen om 00
skyttelse af kongen i tilfælde af opstand. Fra tysk side skal denne forhandling ef
ter Mayrs forklæring være ført af en dansk SS-offioer, fra garderforeningens side
af formanden. SS-officeren har for kommissionsdomstolem hævdet, at han intet
kendskab har til sådanne forhandlinger, ligesom han ikke har talt med Mayr her
om, og IØliter afhøring af medlemmer af garderforeningens bestyrelse er der intet
grundlag for at antage, at de påståede forh~ndlingerhar fundet sted.
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C. Folketingsmand, borgmester Aksel Møller.

En del af de for kommissionsdomstolen afhørte fanger hal' hævdet, at dej
i begyndelsen af 1945 har fundet forhandlinger sted mellem en ledende E. T.-mand
den senere likviderede Mogens Reholt, og folketingsmand Aksel Møller om sam
arbejde mellem en del af modstandsbevægelsen og E. T. til bekæmpelse af eventuel
kommunistiske kupforsøg i tilfælde af russisk invasion eller tysk kapitulation. Fol
ketingsmand, borgmester Aksel Møller har i folketinget dem 21. oktober 1948 give
en fremstilling, der er bekræftet ved de bl. a. af forskellige E. T. folk for kommis
sionsdomstolen afgivne forklaringer.

D. Fhv. kirkeminister Arne Sørensem og Dansk Samling.

For kommissionsdomstolen er der fremsat påstand om, at fhv. kirkemini
ster, redaktør Arne Sørensen skal have haft et samarbejde med. besættelsesmagten
der skulle have givet sig udslag i, at han fra tyskerne modltog pekuniær understøt
telse til partiet »Dansk Samling- og udgivelsen af »Det tredie Standpunkts, og a
medlemmer af Dansk Samling skulle være fredet af tyskerne og altså nød en sær
behandlinJg i forhold til andre modstandsfolk.

Ved kommissionsdomstolens undersøgelse af de 2 fremdragne punkter er dej
intet fremkommet til støtte for, at Arne Sørensen har haft nogensomhelst forbin.
delse med besættelsesmagten eller har modtaget understøttelse fra tyskerne. Har
har i årene 1937-38 været interesseret i en vis kulturel forbindelse med Tyskland
men. han har ingen forbindelse haft med tyskere efter besættelsen og regnedes i her
værende tyske kredse for modstandsmand og var eftersøgt som sådant At medlem
mer af Dansk Samling på noget tidspunkt under besættelsen har været fredet a.
tyskerne, savner efter det oplyste ethvert grundlag. Tværtimod blev folk i sommeren
1944 arresteret af tyskerne, blot fordi de var medlemmer af Dansk Samling, mer
dem. omstændighed, at nogle af de arresterede, hvem man ikke kunne overbeviseon
noget illegalt - men ikke alle sådanne -, blev løsladt igen, og aktionen mod Dans}
Samlings medlemmer i almindelighed blev afblæst, kan. måske have givet anledning
til rygtets fremkomst.

Det skal amtføres, at påstanden om Dansk Samlings forbindelse med besæt
telsesmagten. er fremsaJt af danskere, der har været i tysk tjeneste.

Det tyske politis ledere, herunder dr. Hoffmann, har afvist påstanden son
urigtig.

E. Forhandlinger i 1944001 standsning af sabotage.

En række personer har afgivet forklaring om nogle forhand:linger, der ska
være blevet ført mellem tysk politi og modstandsbevægelsen om standsning af sa
botagen, mod art. tyskerne til gengæld løslod nogle fangne sabotører. Sagens nær
mere sammenhæng må antages at have været følgende: .

C. var medlem af mod:standsbevægelsen, og da nogle af hans kammerater
nogle Bopa-folk og en mand fra Holger Danske, var blevet arresteret af tyskernE1
satte han sig i begyndelsen af 1944 på eget initiativ i forbindelse med danskeref
D, der foregav at kunne bestikke nogle tyskere på Dagmarhus. D fik udbetalt 5.00
kr. ti'! formålet. C underrettede Bopas ledelse om sin kontakt og fik gennem E, de:
var leder af de københavnske sabotagegrupper. besked om at søge kontakt med Sf
høje kredse på Dagmarhus som muligt for at opnå løsladelse af arrestanter moc
løfte om en standsning af sabotagen. Det lykkedes at få afholdt nogle møder del:
i Taarbæk, dels på Christianshavn, dels på Frederiksberg, hvor fra tysk side !l1Bl1to{
Bunke og Elpert, men forhandlingerne blev afbrudt, uden at der var opnået noge
resultat, idet tyskerne som betingelse for at foretage løsladelser og som bevis på
at C havde beføjelse til at optræde på modstandsbevægelsens vegne, havde kræ
vet sabotagen standset en vis tid, hvilket ikke skete. Når C indlod sig i forhandlin
ger om løsladelse af arrestalllJter mod standsning af sabotagen, var det, fordi dp.;
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ifølge hans forklaring på daværende tidspunkt var givet ordre tii indskrænkning
:Lf sabotagen, samtidig med at militærgrupper skulle oprettes. Efter afbrydelsen
af forhandlingerne måtte C flygte til Sverige. E, der havde lagt pres på C for at
Jpnå et hurtigt resultat, og som hævder, efter at samtalerne var indledt, at have
boldt frihedsrådet underrettet om, hvad der passerede, men som påstår ikke på
noget tidspunkt at være gået itnd for planerne om standsning af sabotagen, måtte
efter frihedsrådets ordre trække sig tilbage som sabotageleder. fordi han havde an
svaret for forhandlingerne, og fordi man var bange for, at han var kommet i
'arezonen.

F. Hæren.

1. Rygter om forhandlinger mell-em Erik V. Petersen og en højtstående
)fficer.

For kommissionsdomstolen har en række Hipofolk forklaret, at de har hørt,
tt E. T.-chefen, Erik V. Petersen, skal have ført forhandlinger med en højtstående
lansk officer F om samarbejde mellem modstandsbevægelsen og E. T. eller tyske
'ormationer . Forud-en disse personer og F har der for domstolen været afhørt eDJ
række ledende tyske politimænd samt andre, der kunme belyse dette forhold. Af det
således oplyste fremgår følgende:

I 1942 udtrådt-e F af hæren og har siden da været ansat på Dansk Industri
3yndikat, hvor der under besættelsen bl. a. 1å 550 maskingeværer, der var bestemt
'or Ohile. I begym.delsen af januar 1944 fik han, der havde med beskyttelsen af in
lustrisyndikatet at gøre, besøg af 2 løjtnanter, som repræsenterede foreningen af
øjtnanter og kornetter, og som fortalte, at de rådede over en styrke på 800 mand,
lvilken styrke senere voksede til 2800 mand, og at det var deres tanke at lave en
stærk stilling i København med henblik på det kaos, der kunne tænkes at opstå ved
capitulationen med eventu-el terror fra resterende tyske styrker, dog at styrken også
skulle anvendes over fo,r kommunisterne, hvis det var nødvendigt for at opretholde
70 og orden eiitJer kapitulationen. F gik ind i arbejdet, hvortil de 550 maskingevæ
7er skulle anvendes, men i februar 1944 blev han arresteret af tyskerne, der havde
'ået oplysninger om organisationen. F kom i: forhør hos kriminalrat Bunke, til
rvem han sagde, at han ikke kunne forstå, hvorfor han skulle arresteres, da hans
irganisation var retwt. mod kommunisterne, og ham foregav, at han troede, at det

virkeligheden var kommunisterne, der var kommet for at arrestere ham. Da
3unke spurgt-e, om organisationen havde våben, fortalte F om de chilenske ma
;kingeværer. F blev hurtigt løsladt, men da tyskerne stadig havde mistillid til ham.
mm han senere i flere forhør hos dem, og her fremhævede han stadig, at korpset
,ar tænkt indsat mod kommunisterne. Under et af disse forhør foreslog dr, Hoff
nann - der har forklaret, at det var et af hans sædvanlige tricks -, at der skulle
itableres et samarbejde med tyskerne mod kommunJisterne. Organisationen fik fore
øbig lov til at beholde våbnene, men efter nogle måned-ers forløb bestemte general
-Iarmeken, at de skulle fjernes fra industrisyndikatet, hvilket også skete. Fra ca.
l. junJi 1944 ophørte forhørene over F, der forinden under et af forhørene havde
alt med dr. Best om sagen.

I september 1944 blev F igen arresteret af tysk-erne, der havde arresteret
rogle løjtnanter, der hørte til organisationen, og hos hvem man havde fundet et
crigsspil, afslørende planer rettet mod tyskerne. F blev afhørt af kriminalrat
Schweitzer og blev løsladt, idet han gjorde gældende, at i en så stor organisætion af
mgø mænd måtte man være forberedt på, at nogle var illegale. Schweitzer har for
daret, at F under forhøret skarpt afvist-e et af Schweitzer fremsat forslag om alt
illiere sig med tyskerne.

Af det oplyste fremgår det endvidere, at F i 1944 og 1945 har haft to henven
lelser fra anden side, der af ham måtte opfattes som gående ud på samarbejde med
yskerne, men at begge henvendelser blev afvist af ham.
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. Det kan af det oplyste anses for fastslået, at der af F eller hans medarbej-
dere kun har været ført sådanne samtaler med. tyskerne, som kunne forsvares uc
fra de givne forhold, og som kun har haft til hensigt at dække over den illegal"
organisations virksomhed og formål.

2. Rygter om samarbejde mellem militærgrupper og tyskerne.

Nogle Hipofolk hal" forklaret, at de hal" deltaget i forhandling med. en persol
G om samarbejde mellem modstandsbevægelsens militærgrupper og tyskerne. Af der
foretagne undersøgelse fremgår, at der i april 1945 har været afholdt nogle møde!
mellem G og 3 Hipofolk. Den ene af disse kendte G fra en! beværtning, hvor G ar
bejdede som tjener, og under samtaler med G var Hipomandøn blevet klar over, at C
val" modstander af tyskerne. På den anden side var G dog enig i, at der kurune op
stå en situation, hvor man kunne få brug for hinanden, navnlig i tiden fra krigen:
ophør til en regering blev dannet. Hipomanden -fik den tanke, at militærgrupperru
og tyskerne muligt kunne nå til et samarbejde, eller at man i hvert fald kunne for
holde sig passiv over for hinanden. G og Hipomanden enedes om, at Hipomanden
skulle søge forbindelse med ikke alt for yderliggående tyskorientered.e danske
E. T. om sagen, Derigennem kom Hipomanden i forbindelse med E. T.s :ledere, de.
var interesserede, hvorfor der blev arrangeret nogle møder på restauranter mellen
de tre Hipofolk og G. Hvad del" nærmere er passeret på disse møder, og hvor mangt
møder del" el" holdt, fremgår på grund af de indbyrdes divergerende forklarings:
ikke helt klart, men det må antages, rut G, der hævder aldrig at have været i' mod
standsbevægelsen, under møderne har foregivet at tilhøre en illegal gruppe og a
skulle indhente nærmere irnstruktioner fra sine fO'resatte. Forhandlingerne løb ud
sandet, formentlig fordi G som betingelse for et samarbejde forlangte, at E. T. skulle
bryde med. tyskerne straks og helt.

Efter den foretagne undersøgelse må det antages, at G. ikke har tilhørt mod
standsbevægelsen, og at han ikkø har .haft forbindelse med modstandsbevægelsen aru
gående disse forhandlinger.

En E. T.-mand har forklaret, at han i april 1945 har været dækmand unde
lml forhandling, der af trediemand førtes for Erik V. Petersen med en dansk inge,
niør H på officersgruppernes vegne.

H har forklaret, at han, der var tilknyttet modstandsbevægelsen, i 1945 kor
før kapitulationen havde besøg af en E. T.-mand, som tilbød, at Hipokorpset ville over
give sig til de danske myndigheder på den betingelse, at korpset fik lov at kæmpe mor
kommunisterne. H kendte den pågældende fra sin arbejdsplads. Han lod beskeden g;
videre til en kaptajn indenfor modstandsbevægelsen, der havde forbindelse til gena
ralstaben, Kaptajnen sagde, at H skulle svare, at han ikke kunne få kontakt, ol
denne besked gav han E. T.-manden ved. et møde i nærheden af Nørreport station
E. T.-manden trængte ind på H for at få denne til at gøre et nyt forsøg, men de
afslog H.

Der foreligger herefter ingen oplysninger, der kan begrunde en formodnin
om, at modstandsbevægelsen har indladt sig på aftaler eller forhandlinger i denn
forbi'ndelse.

3. Rygter om kontakt mellem militæret og tyske »varulvegruppar-e.

En dansk SS-mand J har forklaret, at hao i apri11945 blev forsat til SS-Jagd
verband Nord-West (kendt under betegnelsen »Peter-gruppen«) med ordre til 8

melde sig hos den daværende chef, tyskeren Issel, i København. Med Issel bavde ha
allerede tidligere drøftet, hvilke modforholdsregler man skulle tage over for en rus
sisk invasion, som man regnede med, og Issel fortalte nu, at man havde tænkt at op
stille Inogie grupper til bekæmpelse af russerne, og J fik tildelt ledelsen af disse grut
per (varulvegrupper) på Sjælland og i København. Da han af Issel forlangte ful d
stændige oplysninger om det samarbejde meld. modstandsbevægelsen m. V., som de va
enige om burde etableres, fik han af Issel, der allerede skulle have forbindelse me
modstandsbevægelsen, en skriftlig redegørelse, af hvilken han har lavet en oversæl
telse, der er fremlagt i retten. Til redegørelsen hørte 15 bilag, som J imidlertid -

---
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bortset fra en opstilling over O-grupperne - har nægtet at udlevere, og som ikke har
kunnet findes. Der indeholdes i redegørelsen almindelig holdte udtalelser om forhand
lieger mellem tyskerne og modstandsbevægelsen, og J har hævdet, at de manglende
bilag indeholder nærmere enkeltheder herom, herunder navne m. v.

Issel, der senere er blevet fængslet, sigtet for krigsforbrydelser, er blevet afhørt
for kommissionsdomstolen, hvor han har forklaret, at han ikke har givet J nogen re
degørelse, ligesom han hævder, at han ikke kender den omtalte opstilling over O-grup
perne, der ikke kan stamme fra ham. Han har overhovedet ikke på noget tidspunkt
givet sit mandskab skriftligt materiale. Bortset herfra har han bekræftet J's forkla
ring om planerne om varulvegrupper.

J havde endvidere forklaret, at han efter sine samtaler med Isselogefter at
have fået den påståede redegørelse m. v. mente, at ham kunne gå i gang med arbejdet
med opstillingen af grupperne, og da hån i den anledning søgte. en mand, som ham
kurune stole på, valgte han en dansk reserveløjtnant, som han tilfældigt havde truffet.
Forbindelsen etableredes umiddelbart før 1. maj, og resultatet blev, at der den 2. maj
1945 fandt et møde sted mellem J og en dansk kaptajn K, en kriminalbetjent, en pre
mierløjtnant og reserveløjtnanten. K, der gik under dækmavn, blev af J gjort bekendt
med, at J skulle lede de nævnte grupper på Sjælland, og da J foreslog et samarbejde,
således at der fra hver side skulle stillles lige mange personer- i ledelsen og af mand
skab, erklærede K sig villig til at samarbejde på disse vilkår. J oplyste, at han havde
nogle kasser med våben til grupperne, og tilbød K 12 kasser, som K lovede at lade af
henlte. Der blev aftalt et nyt møde den 3. maj 1945 i en restaurant på Vestervold. men
J blev forhindret, og et nyt møde den 4. maj blev ikke til noget, idet J forlod byen
sammen med Issel m. fl.

Om de pågældende forhandlinger er der afgivet forklaring af samtlige delta
gere og andre, der var bekendt med dem. Af det oplyste fremgår, at hærens efterret
ruingsvæsen gennem en i krigsministeriet tjenstgørende officer blev bekendt med, at
reserveløjtnanten kendte J, der havde med varulvevirksomhed at gøre. Det blev da
bestemt, at K, der var chef for en del af kontraspionagen, skulle søge kontakt med J
med den opgave at skaffe oplysninger til hærens efterrelmingsvæsen. Det lykkedes
hurtigt K at få forbindelse med J, og efter 811. møde med J aflagde K beretning til
hærens efterretningsvæsen og fortalte herunder, at J havde angivet at være værulve
chef for et område og ønskede intimt samarbejde med modstandsbevægelsen, samt at
de havde aftalt et senere møde. Man anmodede K om at arbejde videre med sagen,
men på grund af den kort efter indtrufne kapitulation blev forbindelsen afbrudt.

Som det fremgår af ovenstående, har de medlemmer af modstandsbevægelsen,
der optog denne kontakt, handlet i berettiget varetagelse af danske interesser. J's op
fattelse af forholdet er naturligvis bestemt af, at baggrunden for deres virksomhed,
deres hensigter o. s. v. har været ukendt for ham.

I forbindelse med sin. forklaring om det foran omhandlede forhold har Issel
forklaret, at han i slutningen af 1944 blev sendt her til landet bl. a. for at opbygge en
modstandsbevægelse, der skulle træde i funktion i tilfælde af en allieret invasion her
i landet. Som medhjælper i dette arbejde benyttede han, der var chef for ,.Petergrup
pen« sig i første række af WEIDne gruppes fremtrædende medlem, den IlJU forlængst
dødsdømte og henrettede Henning Brøndum, men løvrigt var Issels forbindelse til de
kredse, der skulle samarbejdes med, E. T.-Iederoe, Erik V. Petersen og Mogens Re
holt, ligesom han har drøftet det planlagte varulvearbejde med en anden E. T.-mand
og den foran under betegnelsen J nævnte SS-mand. Issel hævder, at han ikke selv
har haft direkte forhandlinger med de kredse, med hvem der skulle samarbejdes, og
at han er ude af stand til at opgive navnet på nogen af de personer, der har været
forhandlet med. Issel hævder, at Brøndum ca, 6 uger før kapitulationen havde op
nået forbindelse til modstandskredse. som skulle repræsentere den militære distrikts
leder for København, men at førhandlingerne aldrig kom i gang. Den herurettede
Brøndum har under behandlingen af straffesagen mod ham afgivet forklaring i al
mindelighed om sin virksomhed i forbindelse med oprettelse af varulvegrupper, men
har ikke omtalt deI1J ovennævnte kontakt, der heller ikke er kendt ad anden vej.
243 b
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4. Andre undersøgelser vedrørende rygter om kontakt mellem officerer og
tyskerne.

Af domstolens undersøgelse fremgår, at en tidligere dansk officer L har rettet
henvendelse til besættelsesmagten for at opnå våben til en illegal organisation, hvortil
han var knyttet. Den nærmere sammenhæng må efter de foreliggende oplysninger
antages at være den, at L efter sin illegale foresattes anmodning henvendte sig til en
civil tysker og til den tyske militære efterretningsofficer Falland, med hvem.han i for
vejen havde forbindelse, for at opnå våben til organisationen under foregivende af,
at de skulle anvendes mod kommunisterne og, da man. regnede med splittelse mellem
den tyske hær, S. D. o-g SS, tillige mod SS for at afværge kaos ved en kapitulation.
Inden forhandlingerne nåede ud over det indledende stadium, løb de ud i sandet. L
havde forinden rettet henvendelse til general Gørtz om planen, men denne, der opfat
tede det som en henvendelse fra den tyske hær, afviste L og henviste ham til at med
dele sin tyske forbindelse, at spørgsmålet måtte rejses officielt overfor krigsministsriet,

L's handling har været usædvanlig, men der foreligger dog ingen holdepunkter
for at antage, at han og hans foresatte i modstandsbevægelsen har handlet udfra na
tionalt angribelige, endsige strafbare motiver.

Den dødsdømte og mi henrettede E. T.-mand Jørgen Lorenzen har for kommis
sionsdomstolen forklaret, at en søn af oberst M i marts 1945 blev arresteret af ty
skerne under en aktion i Hellerup. Lorenzen deltog i aktionen og afhørte M junior,
hvem han fortalte, at man ikke var interesseret i at anholde personer, der tilhørte
militærgruppervog at man gerne ville i forbindelse med hans fader. M junior har
forklaret, at Lorenzen fortalte, at han af de tyske myndigheder var blevet opfordret
til at oprette et dansk værn i forbindelse med danske militære kredse, hvilket værn
skulle bekæmpe indre uroligheder, når tyskerne forlod landet. Lorenzen bad ham
overbringe denne meddelelse til oberst M, idet Lorenzen ville søge at få et møde ar
rangeret med obersten. M junior blev derefter løsladt og satte sig et par dage senere
i forbindelse med sin fader og fortalte, hvad der var sket. Obersten svarede, at Lo
renzen måtte henvende sig til de kompetente danske myndigheder, nemlig direktøren
for krigsministeriet, og dette svar lod M junior gå videre til Lorenzen. der forklarer,
at han ikke kan huske, om han fik denne besked.

Den af M junior afgivne forklaring må antages 8;t indeholde sagens rette
sammenhæng, nemlig at det var Lorenzen. der på denne måde forgæves søgte kontakt
med modstandsbevægelsen eller hæren.

5. Livgardens illegale stabskompagni.

Livgardens illegale stabskompagni havde brug for at kunne anvende nogle
motorkøretøjer og henvendte sig derfor gennem mellemmænd til en højerestående
tysk politimand og 'en anden tysk officer, hvorved det lykkedes at skaffe tysk køre
tilladelse til flere vogne. Det hævdes af den, der havde kontakten til den tyske politi
mand, at det blev meddelt denne, at vognene skulle bruges tN illegalt arbejde, og at
det også, for at få sagen til at glide, har været sagt, at man i givet f8jld ville be
kæmpe kommunisterne.

Modstandsbevægelsens kriminalpoliti opnåede iøvrigt kontakt med den nævnte
tyske politiofficer i januar 1945 og har af ham modtaget mange oplysninger af værdi
for modstandsbevægelsen, bl. a. lister over tyskernes danske stikkere.

6. Kapitulationsforhandlinger.

Gennem den under 5. nævnte' tyske politimand opnåede: modstandsbevægelsen
kort før kapitulationen kontakt med en i det tyske Abwehrstelle tjenstgørende major.
Gennem danske officerer og den nævnte major rettede general Gørtz henvendelse til
den tyske gene-ral Lindemann for at formå denne til at overgive sine tropper til den

------ -
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danske hær for at undgå kamphandlinger ved kapitulationen. General Lindemann
stillede sig i første omgang afvisende, men indlod sig derefter i en forhandling, der
endnu ikke var ført til ende, da kapitulationen kom.

7. General Gørtz,

Flere af de afhørte, for landsforræderisk virksomhed. domfældte personer, har
afgivet forklaring om, 8Jt visse påståede aftaler mellem modstandsbevægelsen og ty
skerne, der formentlig må være identiske med nogle af de foran! omhandlede forhold,
skal være blevet truffet af eller sanktianeret af general Gørtz. Af kommissionsdomsto-
lens undersøgelser fremgår i denne relation alene de allerede foran nævnte forhand
linger og kontakter, hvori generalen. kun har haft del i det omfang, det fremgår af
nærværende beretning. Bovensiepen har forklaret, at han personlig har givet ordre
til, at general Gørtz skulle anholdes, da man var klar over, at han havde en frem
trædende stilling indenfor modstandsbevægelsen. Dr, Best har forklaret, at ham har
sanktioneret denne ordre, 'som Boveasiepen forelagde ham, før han udstedte den.

G. Marinen.

Jørgen Lorenzen har yderligere forklaret, at han i januar 1945 fik den opgave
at skabe kontakt med den danske marine og søge truffet aftaIler om et samarbejde af
samme art, som Erik V. Petersen havde fortalt om for hærens vedkommende, Hvor
for kontakten skulle gå denne vej og ikke til marinen gennem de kontakter, man an
gav allerede at have i hæren, har han ikke kunnet forklare. Lidt senere arresterede
Lorenzen en illegal gruppe, blandt hvis medlemmer var N, der viste sig at være en af
LOOOIJlZens bekendte fra barndommen. En marinoofficer O var efterlyst i samme sag,
og Lorenzen spurgte N, om denne kunne sætte ham i forbindelse med O, idet han an
tydede, at formålet var at opnå et samarbejde med marinen i forbindelse med et for
søg på at få genoprettet den danske hær og flåde. Næste dag blev N løsladt, og få
dage senere satte han sig i forbindelse med Loreneen for at fortælle, at O var interes
seret i planen. O gik ind på at tage et møde med. Lorenzen på Politigården. På dette
møde udviklede Lorenzen samarbejdsplanen for O og opstillede ialt en halv snes
punkter, således bl. a. llJt hæren og flåden straks skulle genoprettes, at alt aktivt mod
standsarbejde fra hærens og flådens befafingsmænds side skulle ophøre, at til gen
gæld befalingsmænd i hær og flåde ikke fremtidig skulle arresteres, og at allerede
arresteret mandskab skulle løslades. O var skeptisk overfor planerne, men dog in
teresseret og lovede at bringe Lorenzens forslag videre. Også N var positivt indstillet
overfor samarbejdsplanerne og fortalte, at Lorenzen kunne komme til en middag,
hvor marineofficerer, som var »under [orden«, ville mødes; Lorenzen skulle komme
ubevæb;net og uden dækning, men kom ikke til middagen, uden at han kunne huske
grunden. Gen1nem N sendte han mere detaillerede planer vedrørende samarbejdet og
fik at vide, at man indenfor marinen var interesseret. Forhandlingerne varede til hen
mod kapitulationen.

Anna Lund, der var Lorenzens medarbejder i E . T., har forklaret, at hum har
overværet to møder på Politigården mellem Lorenzen og O. O kunne naturligvis ikke
på bindende måde indgå nogen overenskomst, men både O og N lovede, at der ikke
skulle ske de danskere, der var kruyttet til tyskerne, noget efter kapitulationen.

N har ligesom Lorenzen forklaret, at han blev arresteret i begyndelsen af fe
bruar 1945, men løsladt af Lorenzen. som spurgte, om N, der var medlem af marine
foreningen, ville hjælpe ham til at opnå forbindelse med marinen. N talte med en af
sine foresatte i modstandsbevægelsen, en politimand, om sagen, og da denne mente,
at det var af betydning at få kendskab til tyskernes planer, satte N sig i forbindelse
med O, som han arbejdede illegalt sammen med.

Om mødet på Politigården har N forklaret, at Lorenzen forelagde O en plan,
hvorefter danske militærpersoner og politifolk ville blive løsladt, hvis de på Shellhuset
og Politigården ansatte danskere blev sikret i tilfælde af kapitulationen og dækket
under en engelsk-amerikansk invasion. O blev anmodet om at forelægge dette for
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højere danske instanser. Efter mødet på Politigården blev N flere gange af Loren
ren anmodet om at rykke O for svar'; han lod disse rykkere gå videre till O, mem fil
aldrig nogen besked fra denne. Selv besøgte han flere gange Lorenzen på Politigår
den og benyttede lejligheden til at skaffe sig oplysninger, som han lod gå videre ti
den nævnte politimand, hvilket denne har bekræftet. Det var ikke meningen, at Lo
renzen skulle til middag i marineforeningen; tanken var at lokke ham udenfor Politi
gården for at likvidere ham.

O har forklaret, at han først gik ind på at møde Lorenzen. da han fik at vide
at det drejede sig om ting af betydninIg for militærelOm forhandlingerne har han
forklaret, at hæven ifølge Lorenzens forslag skulle have våben og adgang til uddan
nelse, at den skulle være passiv i tilfælde af engelsk invasion, men at den i tilfælde al
russisk invasion skulle dække tyskernes tilbagetog. Han har fremhævet, at der ikke
var tale om, at Hipo-folkene skulle have en gurustigere stilling ved kapitulationen. O
har ikke haft senere møder eller samtaler med Lorenzen om sagen, men aflagde dagen
efter mødet rapport til marineministeriet, hvorfra han ca. 1 uge senere fik at vide:
at man ikke ønskede, at han skulle foretage videre i sagen. Dette er bekræftet af en j
marineministeriet tjenstgørende officer.

Der er ikke fremkommet noget, der kan give anledning til at betvivle N og O'1=,
forklaringer, og det må anses for godtgjort, at de kun har taget forhandlingerne for
at varetage danske interesser, ligesom N iøvrigt har udnyttet den skabte forbindelse
til modstandsbevægelsens fordel.

Som bevis for eller dog ttl sandsynliggørelse af, at der skulle have fundet et
samarbejde sted mellem tyskerne eller E. T. og militæret, har flere personer, der har
gjort tjeneste i E. T. eller det tyske politi, under afhøringer for kommissionsdomstolen
forklaret, at der i vinteren 1944-----45 eller i foråret 1945 blev udstedt ordre om, at
medlemmer af modstandsbevægelsens militærgrupper eller militærpersoner i mod
standsbevægelsen ikke skulle anholdes eller, hvis de var blevet anholdt, skulle be
handles lempeligt eller eventuelt løslades. De pågældende har ikke været i stanJd til at
anføre, af hvem øn sådan ordre skulle være givet, udover at et par af dem har hen
vist til Erik V. Petersen eller til Mogens Reholt, medens en enkelt har hævdet, at
ordren skal være givet af den tyske kriminalrat Bunke under en .par ole. Andre med
lemmer af E. T. eller det tyske politi har forklaret, at de ikke under deres tjeneste
i disse korps har hørt om en sådan ordre, og at de under deres arbejde i tysk tjeneste
ikke har gjort nogen forskel på modstandsfolk af denne kategori og medlemmer af
andre grupper under modstandsbevægelsen. General Pancke har forklaret, at han var
bekendt med, at medlemmer af de »nationale modstandsgruppere i henhold til aftale
med modstandsbevægelsen skulle løslades, hvis de blev anholdt; han har dog ikke selv
deltaget i forhandlinger herom og har følgelig ikke været bundet af dem. Den davæ
rende chef for det tyske sikkerhedspoliti i Danmark Otto Boveasiepen kender intet til
sådannø forhandlinger og hævder, at han ikke har udstedt ordre om, at militærperso
ner eller medlemmer af militærgrupper ikke skulle anholdes eller skulle løslades. Der
imod ved han, at hans folk gennem arrestanter har søgt kontakt til modstandsbevæ
gelsen, men såvidt han ved, førte disse forsøg aldrig til noget. Selv har han aldrig
taget forhandlinger om samarbejde alvorligt, men betragtet dem som nonsens. Heller
ikke den tyske kriminalsekretær Falkenberg, der var forbindelsesmand mellem krimi
nJa1rat Bunke og Hipo, kender en sådan ordre, men han har forklaret, at tyskerne så
mere velvilligt på militærgrupperne end på andre dele af modstandsbevægelsen.

En væsentlig del af de verserende rygter om samarbejde mellem E. T. og mih
tæret stammer fra udtalelser fremsat af Erik V. Petersen i forbindelse med køreture,
han har foretaget i Hipokorpsets vogne. Han blev i almindelighed. sat af et tilfældigt
sted på en gade og senere hentet det samme sted, saledes at chaufføren ikke vidste,
hvor han gik hen, Som begrundelse for disse køreture, der oftest fandt sted om afte-
nen eller natten, har han henvist til forhandlinger med officerer. .

Efter det for kommissionsdomstolen oplyste er der meget, der tyder på, at
Erik V. Petersens natlige udflugter, som man i E. T. i overenstemmelse med hans ud
talellser satte i forbindelse med forhandlinger med hæren, har været af rent privat
karakter.
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De ledende ,tyske politifolk har ikke kunnet nævne nogen bestemt person eller
>:rganisation, med hvem Erik V. Petersen skulle have forbindelse. Pancke har udtalt,
at ham bekendt har Erik V. Petersen kun haft forbinldelse med folketingsmand Aksel
Møller og med den danske officer, der foran er nævnt som F~ jfr. redegørelsens af
mit 1. F. 1. Det må imidlertid betragtes som givet, at Erik V. Petersen ikke har haft
forbindelse med disse personer, men har hørt om, at andre har haft forbindelse
med dem.

Som afslutning på dette afsnit af redegørelsen skæl nævnes en af en E. T.-mand
afgivet forklaring, der går ud på, at han på Politigården har hørt om nogle forhand
linger om samarbejde med borgerlige modstandsgrupper. man at han mente, at det,
man dengang hørte på Politigården, var noget blandet med ønskedrømme og derfor
næppe helt pålideligt.

II. Arresterede 'n'Wdstandsfolks forhandlinger medJ tyskerne.
1) Den tidligere som J omtaJlte SS-mand, jfr. redegørelsens afsnit I. F. 3., har

forklaret, at en kaptajn P, der som faldskærmsmand var arresteret af tyskerne, var
villig til samarbejde med tyskerne på den måde, at han ved færgen i Korsør ville
identificere faldskærmsfolk, som tyskerne således kunne anholde. De pågældende
skulle spørges, om de var vil!lige til at samarbejde med tyskerne, og hvis de ikke var
det, forblive arresterede. Herom er endvidere afgivet forklaring af de tyske kriminal
sekretærer Elpert og Rudolf Wiese samt af kaptajn P. Af disse forklaringer fremgår
det, at det er rigtigt, at en aftale af det anførte indhold har været truffet mellem P
og Wiese, af hvem. han blev afhørt. Wiese antydede, at P kunne forbedre sin egen
stilling, hvis han ville hjælpe med at fange modstandsfolk, og det gik P efter nogen
tøven ind på, idet ham. også iøvrigt snakkede Wiese efter munden. P gik ind på pla
nen, idet han havde ordre til for enhver pris at undgå skærpet forhør, og i det håb, at
han, når han først kom til Korsør, hurtigt ville blive befriet. P undkom ved Shell
husets bombardement og underrettede straks modstanIdsbevægelsen om tyskernes
planer om at indføre kontrol ved Korsør.

Det må anses for godtgjort, at P ikke på nogen måde er gået ud over det
forsvarlige.

2) SS-manden J har endvidere forklaret, at der i krimmalrat Bunkes afdeling
af det tyske politi har været forhandlet med en arresteret dansk officer R, der senere
blev dræbt ved Shellhusets bombardement, om samarbejde med modstandsbevægelsen.
Der er afgivet forklaring herom bl. a. af den tyske kriminalsekretær Elpert, Det må
herefter antages, at Elpert virkelig har givet udtryk for, at man indenfor visse kredse
af modstandsbevægelsen kunne tænke sig et samarbejde med tyskerne mod kommu
nisterne. Forhandlingerne blev afbrudt ved R's død.

R havde indti!l sin arrestation ydet em fremragende indsats i modstandsbevæ
gelsen. To officerer, med hvem han havde haft meget nært samarbejde, har udtalt,
dels at det er utænkeligt, at R har ment noget alvordigt med sine samtaler med Elpert
0'IIl samarbejde, dels at der intet mærkeligt var i, at R som arrestant drøftede sam
arbejdsplaner med tyskerne.

Det kan efter det oplyste-ikke antages, at R er gået ud over den margin, en:
fange hos det tyske politi måtte have krav på.

3) De tyske politimænd Falkenberg og Elpert har forklaret, at der i foråret
1944 har været ført forhandlinger med en nu afdød officer S som repræsentant for
ikke-kommunistiske modstandsgrupper. S var som modstandsmand blevet arresteret
af tyskerne, men blev løsladt af Bunke, for at de nævnte forhandlinger kunne finde
sted. De skulle gå ud på ved tyskernes hjælp at sætte kommunisterne ud af spillet;
til gengæld skulle den nationale modstandsbevægelses illegale arbejde mod tyskerne
indskrænkes væsentligt. Da Bunke havde krævet. som betingelse for en overenskomst,
at folk som :t Flammen c og »Citronen- blev uskadeliggjort ved internering i Danmark,
lovede S at arrangere det således, at tyskerne kunne pågribe »Flammen« i S's lejlig
hed. Da aktionen skulle finde sted, advarede S imidlertid »Flammen«, som undkom.
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S blev senere påny arresteret af tyskerne og døde i tysk fangenskab. Hverken Fal
kenherg eller Elpert ved, på hvis' vegne S forhandlede.

Nærmere oplysninger om dette forhold har ikke kunnet fremskaffes, da både
S, -Flammen- og »Citronen« er døde, medens Bunke, der personlig og alene skal
have ført samtalerne med S, forgæves har været eftersøgt efter kapitulationen. S var:
såvidt det vides, aktiv i modstandsbevægelsen forholdsvis tidligt under besættelsen, og
der er ikke grund til at antage, at S skal have tjent tyske interesser.

III. Politiet.

Mange af de afhørte landsforrædere har for kommissionsdomstolen forklaret.
at der har bestået et samarbejde mellem ledende politimænd under Københavns politi
og under rigspolitichefembedet og E. T. Således har Jørgen Lorenzen forklaret, at
der allerede i 1943, da Schalburg-korpsets E. T. blev oprettet, blev indledt forbin
delse med en politikommissær af E. T.s daværende leder Spleth. Senere skulle Spletb
have opnået forbindelse til politiets øverste ledelse. Denne forbindelse skulle, da Spletb
i 1944 afgik til tysk frontjeneste, hvorfra han ikke er vendt tilbage, være overtaget ~~
bans efterfølger Erik V. Petersen, og det skal efter Lorenzens opgivende være Erik'
V. Petersen, der har underrettet ham om dette' forhold.

Ligeledes har Lorenzen og andre fanger påstået, at politiets ledelse har un
dertrykt undersøgelsen af sager, hvori sådanne og andre for ledelsen ubehagelige
oplysninger kunne blive fremdraget, dels ved at beordre afhøringer herom standset,
dels ved at forflytte politimænd, der ville fremdrage sådanne forhold, til afdelinger,
der ikke behandlede landsforræderisager.

Det må betragtes som fastslået, at der ikke har bestået noget samarbejde mel
lem nogen af politiets ledelse og E. T. hverken før eller efter den 19. september 1944.
Der har dog været en kontakt, idet Erik V. Petersen i forbindelse med politiets fjer
nelse den 19. september 1944 opsøgte en højtstående politimand, hvorved denne
opnåede en liste over de politifolk, der var blevet sendt til Tyskland. Derefter for
søgte politimanden i forståelse med politiets illegale ledelse at få oplysninger fra
Erik V. Petersen ved at indlade sig på nogle drøftelser. Erik V. Petersen berørt1herunder spørgsmålet om samarbejde i tilfælde af russisk invasion, men politiman
den gik ikke nærmere ind herpå. Forbindelsen til Erik V. Petersen blev afbrudt,
da man under hensyn til hans centrale stilling hos tyskerne ikke turde opretholde
kontakten.

Ligeledes savner påstanden om, at undersøgelsen af visse sager skal være
lblevet bremset med det angivne formål, ethvert grundlag.

Forholdet er det, at en del af de for landsforræderi sigtede varetægtsfanger
under politiafbøringer opdigtede forklaringer om personer også udenfor politiets
rækker enten for at komme dem til livs eller for at gavne deres egen stilling under
straffesagen. Disse forklaringer blev gjort til genstand for sædvanlig undersøgelse,
indtil det viste sig, at de var uden hold i virkeligheden. Når en fanges upålidelig
hed var blevet fastslået ved flere forklarinJger af denne art, beordrede lederen af
den afdeling, der foretog efterforskningen i sagen mod vedkommende fange, for
at fremme sagens behandling disse afhøringer standset. De fanger, der var kendt
for fantastiske forklaringer, blev herefter normalt kun afhørt om forhold, der ved
rørte deres egern sag, eller om forhold, der var rimelig formodning om, at de havde
kendskab til, da det efter de erfaringer, man havde gjort, var klart, at der ikke
kunne rejses sigtelse mod nogen alene på grundlag af deres forklaringer.

Lorenzen forklarede oprindelig for kommissionsdomstolen, at han var be
kendt med, at særlig energiske politimænd i flere tilfælde var blevet forflyttet og
derved afskåret fra at fortsætte undersøgelser, som kunne ventes at fremdrage
oplysninger, der var ubehagelige for politiets ledelse. Da kommissionsdomstolen an
modede om konkrete eksempler, erkendte han omsider, at han kun kendte eet så
dant tilfælde, og ingen anden afhørt har henvist til andre end dette eksempel. Sa
gens rette sammenhæng viste sig, da tilfældet blev undersøgt, at være den, at den

-------- -
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politiadvokat, der ledede undersøgelsen mod vedkommende fange, var konstitueret
i stillingen, og som led i normale personaledispositioner blev hans konstitution til
bagekaldt, før sagens efterforskning var afsluttet. Sagen, der var meget omfattende,
blev overdraget 00 anden politiadvokat, og den politimand, der behandlede sagen,
overførtes samtidig til dette undersøgelseskammer, hvor han fortsatte sagens' be
handling. Den pågældende politimand, der siden efter ansøgning er gået ud af po
litiets tjeneste, kender ifølge sin fm-klaring for kommissionsdomstolen i.DItet til, at
der skulle være lagt hindringer i vejen for sagens opklaring. Lorenzens påstand
'er således fuldstændig urigtig.

Lorenzen har antydet, at der skulle have bestået samarbejde eller dog kon
takt mellem E. T. og det illegale kriminalpolitihovedkvarter, idet han har hævdet,
at E. T.'s ledelse under besættelsen var bekendt med, hvor hovedkvarteret lå, og
havde udstedt ordre. om, at der skulle holdes vagt ved det for at hindre aktioner
fra tysk side. Den E. T.-Ieder, der efter Lorenzens opgivende skal have udstedt
denne ordre, har forklaret, at han var bekendt med, hvor hovedkvarteret var be
liggende; han tør ikke bestride, at han har sendt folk derhen, men mener ikke
at have givet ordre til at holde kontoret under beskyttelse og advare politifolkene
mod en eventuel tysk razzia. Når E. T. ikke foretog nogen aktion mod kontoret,
var det i overensstemmelse med E. T.'s daværende holdning, idet man for at fremme
sine samarbejdsplaner undlod at skride ind overfor andre dele af den ikke-kom
munistiske del af modstandsbevægelsen end likvideringsgrupperne.

Af den i forbindelse hermed foretagne undersøgelse fremgår, at der ikke
har eksisteret noget samarbejde mellem E. T. og den illegale politiledelse.

Udøver det her anførte har der for kommissionsdomstolen været fremsat
påstande om, at en række politimænd, der stadig gør tjeneste, og som ikke har
været underkastet strafferetlig forfølgning, skal have udfoldet landsforræderisk
virksomhed. Hver af disse påstande er i de tilfælde, hvor der er opgivet navne
eller anført omstændigheder, der kunne pege hen på en bestemt person, blevet un
dersøgt nøje, og det må betragtes som fastslået, at disse beskyldninger er grundløse.

Flere tidligere E. T.-folk har påstået, at der stadig i politiet er ansat folk,
som har arbejdet aktivt for E. T. under besættelsen. Der har ikke for kommissions
domstolen foreligget nogen mu!lighed for at efterprøve rigtigheden af disse udta
lelser, men det forekommer mindre sandsynligt, at der, hvis udtalelserne er rig
tige, mellem de mange str'affede medlemmer af E. T. ikke skulle have været blot
een, som havde opgivet navn på bare een af de pågældende politifolk. I hvert fald
skulle der efter de afgivne forklaringer i disse tilfælde kun være tale om in
dividuel angivervirksomhed og lignende og ikke om mere omfattende organiseret
samarbejde.

Tyskeren Wasche har bekræftet en påstand, der tidligere har været fremme,
om, at han under besættelseru hae fået kopier af politiets fjernskrivermeddelelser,
ligesom han har antydet at have kendskab til, at en person, hvis navn han ikke
vil nævne, havde efterretningsmæssig forbindelse med dr, Hoffmann. Wasches for
klaring virker lidet troværdig, og der kan derfor næppe tillægges hans antydnin
ger nogen vægt, bortset muligvis fra spørgsmålet om fjernskrivermeddelelserne,
som tidJigere har været indgående behandlet af politiet uden resultat.

IV. Varulvegrupper.
Tidligere i beretningen er berørt tyskernes og E. T.'s planer om organise

ring af varulvebevægelse her i landet. Flere fremtrædende E. T.-mænd har Iorkla-
. ret, at sådanne planer var udarbejdet, og at der i vidt omfang var truffet foran
staltninger til at effektuere dem. De har hævdet, at organiserede varulvegrupper
fortsat består intakt. Om finansieringen af disse grupper har de forklaret, at der
i foråret 1945 blev truffet overenskomst med fremtrædende industri- og finansfolk,
godsejere og andre, der gik ud på at stille de fornødne pengemidJer og baser til
rådighed. Efter de afgivne forklaringer skulle også et fremtrædende medlem af
modstandsbevægelsen have forbindelse med et sådant samarbejde,
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Der er for kommissionsdomstolen som led i undersøgelsen af de ovennævnte
påstande afgivet en række forklaringer herom af de allerfleste af de personer,
hvis navne har været nævnt i forbindelse med det her omtalte samarbejde. Der
er ved disse undersøgelser overhovedet intet fremkommet til støtte for påstanden
om den ovennævnte finansieringsvirksomhed, ligesom der ikke er antydning af be
vis for påstanden om en kendt modstandsmands tilknytning til E. T.

Der er intet oplyst til støtte for påstanden om, at der fortsat skulle bestå
organiserede varulvegrupper.

Til belysning af karakteren af de fremsatte påstande skal fremhæves en af
de :1 denne forbindelse centra'le forklaringer:

Jørgen Lorenzen gav ved undersøgelsens begyndelse en omfattende forkla
ring om den nævnte kreds af industri- og finansfolk, der skulle finansiere var
ulvebevægelsen, idet han nævnte en række navne. Han havde ikke selv haft forbin
delse med nogen af disse personer og henviste som sin kilde rtil en ledende E. T.-mand.

Denne, der iøvrigt er kendt som lidet troværdig, nægtede at give nærmere
oplysning om dette spørgsmål, men Iod klart skinne igennem, at han havde haft
omfattende forbindelser inden for de nævnte kredse med henblik på finansiering
af varulvebevægelsen. Da hans egen sag derefter blev behandlet i landsretten, nævnte
han en på dette tidspunkt afdød industrimands navn og bopæl, og under en for
nyet afhøring for kommissionsdomstolen bekræftede han denne forklaring, idet han
oplyste, at hele hans forbindelse til »finansieringskredsen« var gået gennem denne
mand, at han ikke havde truffet andre af kredsen, og at han kun havde hørt et
enkelt andet navn nævne.

For kommissionsdomstolen nægtede han imidlertid at give et signalement
af den pågældende industrimand, ligesom han nægtede at oplyse, hvor møderne
fandt sted, eller overhovedet at oplyse noget, der kunne tjene til verificering af
forklaringen.

Den nævnte industrimand var over 75 år gammel og syg, da forhandlingerne
skulle have fundet sted. Alle oplysninger, der har kunnet tilvejebringes om hans
forhold, ta!ler afgørende imod, at han skulle have haft nogen forbindelse af den
nævnte art.

Den her nævnte forklaring er typisk ikke blot for det lige behandlede om
råde, men også for de nedenfor under V. ganske kort omtalte beskyldninger,

Ep. E. T.-mand U har afgivet en forklaring om E. T.s oprettelse af varulve
grupper, der afviger væsentligt fra de øvriges' forklaringer. U hævder, at han af
tyskerne var specielt udtaget til oprettelse af varulvegrupper i tilknytning til dan
ske kredse, og at han samarbejdede på dette område med Erik V. Petersen. Hvilke
personer Erik V. Petersen og U har haft kontakt med, har han ikke villet. oplyse,
men der var dog højst tale om ØD snes personer, omfattende militærfolk og politi
folk af ikke høj rang.

Der er ikke fundet nulevende personer, som har haft nærmere forbindelse
med U's arbejde vedrørende varulvebevægelsen, og det har derfor ikke været mu
ligt nærmere at efterprøve forklaringens rigtighed. Der er ikke under afhøringen
af U fremkommet særlige forhold, som giver grundlag for en slutning for eller
imod rigtigheden af det af ham forklarede,

V. Andre beskyldninger.

Under kommissionsdomstolens virksomhed er der iøvrigt fremsat en række
beskyldninger mod kendte politikere dg modstandsfolk, der sigtes for landsforræ
derisk virksomhed. Da beskyldningerne efter den foretagne undersøgelse må anta
ges at være grundløse, og da de iøvrigt vedrører emner, som falder udenfor det
centrale i kommissionsdomstolens virksomhed, har man ikke fundet anledning til
·i denne redegørelse at komme nærmere ind på disse forhold. .

København i juni 1949.
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Å.

nllæg til kap. 21. Sikkerhedspolitiet og spørgsmål dette vedrørende,

483.

Folketingsmændene Robert Mikkelsens og Martin Nielsens skrivelse af
8. marts 1947 til den offentlige anklager ved kommissionsdomstolen
af 3. februar 1947.

8. marts 1947.

Hr. Folketingsrnand N. Busch-Jensen.

Med Hensyn til Telefonaflytninger skal vi meddele, at Landstingsmand, Politi
mester Bjerre, Graasten, over for Folketingsmand Villy Karlsson har udtalt, at Kri
minalbetjente fra København under Besættelsen har anmodet om hans Medvirken til
Gennemførelse af Telefonaflytninger og paa hans Udtalelse om, at Dommerkendelse
maattø indhentes hertil, erklærede, at det »plejede man ikke i København «.

Robert Mikkelsen.

484.

Martin Nielsen.

Kommissioneræ skrivelse af 24. januar 1950 tu landstingsmand, politi
mester Bjerre med dennes svarpåtegning af 7. februar s. å.

DEN AF FOLKETINGET UNDER 8. JANUAR
1948 NEDSATTE KOMMISSION I HENHOLD

TIL GRUNDLOVENS § 45

Den 24. januar 1950.

Hr. landstingsmand, politinwster Axel M. Bjerre.

Under henvisning til vedlagte til daværende medlem af kommissionen, DJU

"ærende justitsminister N. Busch-Jensen stilede skrivelse udbeder kommissionen sig
snarest belejligt en udtalelse fra Dem vedrørende de deri indeholdte oplysninger.

Holm.

Eigil Olsen'.
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Tilbagesendes med bemærkning, at jeg ikke erindrer nogensinde at have haft
en samtale med folketingsmand ViUy Karlsson, der forøvrigt er mig ganske ube
kendt, og da slet ikke med hensyn til en til mig fremsat begæring af kriminalbetjente
fra København om under besættelsen at medvirke til gennemførelse af tølefonaf
lytninger.

J eg har drøftet spørgsmåJlet med de her under besættelsen tjenstgørende
medarbejdere, og del" el" ingen af os, del" kan erindre, at del" overhovedet nogensinde
har været fremsat sådan begæring.

Det er muligt, at Karlsson ved en eller anden Iejlighed - muligvis under en
jernbanerejse - hal" overværet en drøftelse, jeg har haft med andre rigsdagskolleger
om politiets formodede tilsidesættelse af retsplejeloven, og jeg hal" muligvis hel" refe
reret et enkelt tilfælde, hvor jeg ikke var helt tilfreds med en enkelt københavnsk
politimands optræden.

Den 23. juni 1937 blev der til politikontoret i Graasten rettet telefonisk be
gæring fra Køberihavns politi om medvirken til ransagning hos en herværende
cigarhandler, der var tilsluttet Vilfred Petersens parti. J eg fremskaffede straks en
dommerkendelse med tilladelse til ransagning. Det bemærkes, at efterforskningen
foretoges i anledning af attentat på fhv. forsvarsminister Alsing' Andersens bopæl.
Da jeg ikke kunne være tilstede på det senere tidspunkt af dagen, hvor ransagningen
skulle ske, overgav jeg en her tjenstgørende kriminaloverbetjent kendelsen med an
modning om at bistå de københavnske kriminalpolitimænd, der ventedes, for at fore
tage undersøgetlse og herunder ransagningen. KriminaloverbetjeDlten afleverede ved
de københavnske kollegers ankomst kendelsen til disses leder, en kriminalassistent,
der nu er politikommissær i København. Denne fejede kendelsen tilside og sagde,
at sådan noget brugte de ikke i København. Kriminaloverbetjen1Jen lod sig over
rumple, og ransagningen blev derefter foretaget uden anvendelse af den i retspleje
loven foreskrevne formelle fremgangsmåde.

Straks næste morgen modtog jeg besøg på mit kontor af den meget opbragte
cigarhandler, der ville klage over de københavnske politimænds fremfærd. Jeg viste
ham kendelsen og sagde, at der formøntlig måtte foreligge en eller anden misfor
ståelse, og efter at være gjort bekendt med, at der virkelig forelå kendelse for, at
ransagning kunne foretages, ønskede han ikke videre foretaget.

Jeg fandt dengang og finder stadig den anvendelse af retsplejeloven uheldig,
som der blev givet udtryk for ved den pågældende lejlighed, der dog heldigvis er
det eneste tilfælde, jeg har været udsat for.

Groasien, den 7. februar 1950.

Bjerre,

politimester, M. L.

Til den af folketinget under 8. januar 1948 nedsatte kommission i
henhold til grundlovens § 45.
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B.
Tillæg til kap. 22. Arrestationen af kommunister den 22. juni 1941.

485.

Ph». justitsminister Thune Jacobsens skrivelse at 19. oktober 1948 til
kommissionen.

Hellerup, d. 19. Oktober 1948.

I den af fhv. Justits:minister Harald Petersen i den ærede Kommissions Be
retning IV Sp. 65 gengivne Forklaring angaaende Kommunisternes Anholdelse den
~2. Juni 1941 og Behandlingen. af dem i Resten af Ministerens Funktionstid til 8.
Juli s. A. hedder det: »Man maa huske paa, at den 22. Juni tiltraadte Eivind Lar
sen sin ilLye Stilling som Departementschef, og han skulde have Thune Jacobsen! til
sin overordnede. Det var de Herrer, der senere skulde administrere hele dette For
hold, og derfor ansaa jeg det for naturligt, at det blev de Herrer, der mere end jeg
kom til at faa Indflydelse paa, hvad der skete den 22. Junie, og næste Spalte svares
der ja til den Udtalelse, at det altsaa var under et vist Indtryk af Ministerens for
ventede snarlige Afgang, at han. i saa høj Grad overlod det til Eivind Larsen og
Thune Jacobsen at bestemme. Dette er, forsaavidt det vedrører mig, urigtigt. Som
andetsteds oplyst havde jeg Intetsomhelst at gøre med Anholdelsen. af Kommimi
sterne den 22. Juni. Men dernæst havde jeg intet at bestemme om de Anholdtes Be
handling, og om nogen af dem kunde frasorteres. Disse Spørgsmaad Iaa under Ju
stitsministeriet og Statsadvokaten for særlige Anliggender, og jeg erindrer f. Eks.,
at det var Justitsminister Harald Petersen, der personlig gennem Statsadvokaten
lod Folketingsmand Martin Nielsen. tilflyde en officiel Forklaring om Grunden til,
at han var blevet hensat i Vestre Fængsel.

Jeg kan endvidere oplyse, at der ved min Tiltræden som Justitsminister den
3. Juli 1941 i Justitsministeriet forelaa et Udkast dateret 5. Juli 1941 til Lov om
Forbud mod det kommunistiske Parti og mod kommunistisk Virksomhed, tilligemed
:ml af Indenrigsministeriet udarbejdet Redegørelse angaaende det kommunistiske
Partis eventuelle Opløsning, Dokumenter, hvis Indhold var mig fuldstændig ubekendt.

Det - meget naturlige - Motiv, Minister Harald Petersen havde til at af
vente Aarsdagen for sin Tiltræden, nemlig æt Retten til Ventepenge da blev aktuel,
ses iøvrigt ikke at kunne begrunde, at jeg som Rigspolitichef skulde beskæftige mig
med Kommunisternes, under Justitsministeriet beroende Anliggender.

Da jeg ikke har været gjort bekendt med den ovenståaende Forklaring, frem
kommer denne Berigtigelse med Anmodning om, at nærværende Skrivelse optages
i et af de følgende Bilag.

E. Thune Jacobsen.

Til Den af Folketinget under 8. Januar 1948 nedsatte Kommission
Henhold til Grundlovens § 45.
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c.
Tillæg til kap. 23. Kommunistloven.

486.

Uddrag af T1'oe"ls G. Jørgensen: 1'8 Aar af Højesterets Historie, 1947, sid
176-192.

Da jeg den 9. Juli 1941 ved E. Thune Jacobsens Overtagelse af Justitsministe
riet hilste paa Ministeren, faldt Talen paa den Opgave, der laa i Forgrunden af han
Overvejelser, nemlig Tilvejebringelsen af en Lovgivning om Kommunisterne, eftera
Tyskerne samtidig med at bekrige Rusland havde krævet Indskriden mod dem. Rygte
havde de sidste Dage forta1t om skete præventive Fængslinger ogsaa af danske Stats
borgere, hvad jeg dog næppe havde kunnet fæste Lid til. Nu bekræftede Ministeren de
og opgav Tallet til ca. 400, hvad dog var for højt, men han havde heller ikke selv SOD

Rigspolitichef haft noget at gøre med Fængslingerne af 22. Juni, hvorom Ministeriet
Ordre direkte var tilgaaet det stedlige Politi; det nøjagtige Tal opgaves senere ill. 29!
og efter en Maaneds Forløb til 116, hvoraf 7 Kvinder. Med Thune Jacobsen havde jet
tidligere haft Samarbejde i Retsplejeudvalget, og vi havde i den Ministerudnævnelser
nærmest forudgaaende Tid haft nogle Samtaler om Politiets Stilling ved de nazistisk.
Tilnærmelser. Han udtalte, at han gerne gennem mig vilde holde Retten underrette
om Hovedbegivenheder paa det politimæssige Omraade, og liaabede lejlighedsvis i ren'
Retsspørgsmaal at kunne have Føling med Retten. Dette sidste gjorde han snart efte
Anvendelse af med Hensyn til nysnævnte Lovgivning.') Hvad krigsmæssige Rets
sager angaar, havde Højesteret, der altid er noget bagud for Dagens Historie, paa dett,
Tidspunkt endnu ikke faaet forelagt nogen. At den ikke kunde forblive udenfor Be
handlingen af saadanne, var mig naturligvis klart og ogsaa, at dens Holdning maatb
være den saglige statsretJlige med reel Tilslutning til Rigsdagen, saaledes at det stem,
ningsmæssigø blev holdt borte. Det viste sig, at Retten, hvor Afgørelser skulde træffes
stod paa ganske samme Standpunkt. Kort efter, at Ministeren havde henvendt sig ti
mig, indfandt iøvrigt Højesteretssagfører Stegtich-Petersen sig ~ henstillede i a
Korthed til mig at søge Føling med Ministeriet, og vi var ved den Lejlighed enige om
hvorledes en eventuel Retssag fra de internerede paa det for Tiden Ioreliggendi
Grundlag vilde forløbe. Det var højst paatrængende for Ministeriet at faa Klarhec
over de fængslede Kommunisters Retsstilling med Hensyn til, om Fængslingen kundi
opretholdes paa ubestemt Tid alene paa Grundlag af det derom afgivne Øvrigheds
dekret. Herom herskede der Usikkerhed. I Ferietiden i Juli og August kunde en Ild
talelse fra den samlede Ret ikke erhverves. Jeg afgav da det Responsum i det rejst.
abstrakte Retsspørgsmaal, at Erhvervelse af Lovhjemmel var nødvendig, hvis der ikki
skulde gives Medhold til et Søgsmaal om Frigivelse, jfr. Højesteretsdom af 30. J anua:
1925, se Indledningen, og dette lagdes til Grund for Loven, saa at den kom til at inde·
holde de fornødne Bestemmelser. I Pressen. har det været hævdet, at min Handler
havde et politisk Præg og derfor disharmonerede med min Stilling. Snarere vild
dette have været Tilfældet, hvis jeg havde afslaaet at oplyse om gældende Lovgivning:
Sti:1ling, og Regeringen derved var kommet paa Vildspor, saa at Resultatet senere hen

1) Se herom i det hele Thune Jacobsen: Paa en Urias Post (1946) Kap. IX.

-- --
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'ar blevet en RetsaJgørelse, der slog Bunden ud paa den af Regeringen valgte Politik
-ver for Kommunisterne. At udtale den paagældende efter streng Fortolkning af
Irundlovens § 2 rigtige Sætning var lettere paa dette Tidspunkt, end diet af Hensyn
il de ovennævnte Følger vilde være senere at gøre det i en Dom. Der var ikke det
nindste politiske Initiativ i Udførelsen af denne Oplysningstjeneste, og vedkommende
:>ressemand maa have været helt ukendt med Højesterets traditionelle Stilling som en
uridisk Hjælper specielt overfor Justitsministeriet. Men det var ikke det eneste
lunkt, Kritikensatte ind paa overfor mig som den, der havde været i Nærheden. af
en forhadte, men efter Regeringens Mening nødvendige Lov, der den. 22. August kom
td af de ret Iangsomme Forhandlinger, der førtes med Partiernes Samarbejdsudvalg,
.et saakaldte Nimandsudvalg. Skønt ingen af Partiernes Ordførere ved Lovforslagets
Tedtageise havde talt om mulig Grundlovsstridighed, blev dette i Pressen, hvor man
"ilde vise Kommunisterne Deltagelse, mere e'Iler mindre Skik, forsaavidt angaar Lov
Ijemmelen til Frihedsberøvelse. Som videnskabeligt Holdepunkt for denne statsretlige
tnskuølse, der var saa langt mere populær end den modsatte, som jeg, se nedenfor,
ik. ind for, forelaa Professor i Retspleje Dr. juris Stephan Hurwitz' Udtalelser, som
eg nedenfor kommer tilbage till. Det var iøvrigt ogsaa Kommunisternes Mening, at
Irundlovens § 85 ikke tillod at forbyde deres Foreninger, uagtet Loven ikke blot sam
idig forbød Agitation og Virksomhed for Kommunismen og æltsaa gjorde den illegal,
nen selve dens Program, rom det den Gang var defineret af Partiets Formand, nem
ig i' Rigsdagssamlingen 1932-33, anviste Lovbruddet som Middel'). Et andet Punkt,
ag fik. at gøre med, var Ordningen af Retskontrol med Fængslingerne i Lighed med
ifholdelse af Grundlovsforhør over mistænløte Personer efter Grundlovens § 78. Ni
aandsudvalget havde ønsket Adgang til at prøve Indsigelser 1) om Fejltagelser med
Iensyn til Person, 2) om manglende skellig Grund til Fængslingen og 3) om :F'ejlta
elser med Hensyn til Oplysningerne. Det var nærmest som Formand for Retspleje
dvalget, der af praktiske Grunde ikke lodl sig indkalde, at jeg mundtlig udtalte mig,
emlig i den Retning, at det mellemste af disse 3 Emner efter almindelige statsretlige
lrundsætninger ikke egnede sig til at medtages, fordi der her skulde anlægges et poli
iteknisk og udenrigspoiitisk Skørn, der ikke var dommermæssigt. Hvis det var blevet
aget med, var ved Højeseret, hvortil der skulde kunne kæres fra Byretten, megen Tid
aedgaaet ved Procedure. om Grundene til den skete Fængsling, skønt den Retten paa
vungne Afsigelse af Kendelse herom vilde være en tom Formalitet. Kritiken har dels
endt sig mod, at Domstolene, specielt Højesteret, overhovedet blev draget frem til at
ave med disse Fængslinger at gøre, dels ganske omvendt mod at Prøvelsen af dem
ske omfattede, om der havde været Føje til at fængsle den paagældende. Mig rammer
en i intet af Tilfældene, da jeg indskrænkede mig til nævnte mig afæskede Udta
-lser, der naturligvis ikke udgjorde nogen Hindring for, at Lovgivningsmagten, hvis
ette af politiske Grunde fandtes hensigtsmæssigt, al1igevellod Prøvelsen have det vi
ere Omfang. Hvorfor skulde Retten iøvrigt holdes tilbage fra Anvendelse, mon for at
et bagefter skulde kunne hævdes, at Loven vilde være blevet tilsidesat som grundlov
tridig, om den var kommet for Højesteret? I saa Fald maa bemærkes, at Retten ikke
unde ventles at undgaa og øj heller undgik at komme til at arbejde med Loven, og
gesaa lidt som nogen af KæremaaJlsudvalgets 3 Medlemmer stemte fOT at tilside
:ette Loven som grundlovsstridig med. Hensyn til Frihedsberøvelse, hvilket eventuelt
culde være sket i Embeds Medfør, altsaa uden Paastand, skete dette med Hensyn til
'orbudet mod Foreningsdannelse. Som bemærket vilde der være fri Adgang til et
øgsmaal til Frigivelse.

1) Kommunistloven, Nr. 349 af 22. August 1941, havde følgendE!' Indhold: Kommuni
iske Foreninger og Sammenslutninger blev forbudt, og de bestaaende blev opløst. Kon1
runistisk Virksomhed og Agitation blev forbudt og gjort strafbar efter en Strafferamme,
er krævede Paadømmelse med Nævninger, hvilket dog ifØlge en senere· Lov kunde fra
iges med Tilladelse af HØjesteret. Personer, bvis Adfærd gav særlig Grund til at antage,
t de vilde deltage i den forbudte Agitation eller Virksomhed, kunde af Hensyn til Statens
ikkerhed eller dens Forhold til fremmede Magter af Justitsministeren beordres taget i For
aring. Herved var paabudt Dommerfremstilling inden 24 Timer i KØbenhavns Byret under
ære til HØjesteret. Foreningernes Formue og Arkiv toges i Bevaring.
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Lovens Forberedelse ved Nimandsudvalget medførte, at der intet kom frem or
Lov'!ID i Rigsdagssalen, før den paa een Dag forelagdes og gennemførtes i Folketinge
næste Dag i Landstinget og tredie Dag stadfæstedes. Da den stod i Lovtidende, kom de
altsaa som en Overraskelse ogsaa for det sagkyndige Publikum., og Bladene kunde ikk
ventes at ville beskæftige sig dybere med dette upopulære Lovprodukt. Dette var me '
virkende til, at [eg'), der havde haft Tid og Lejlighed til at tænke over Lovens Prc
blemer, fandt det hensigtsmæssigt at kommentere den i Faglitteraturen, og dette skef
i e'1lJ Afhandling, i det den 2. September udkomne Nummer af »J uri sten «. I en Reds
gørelse for denne Del af »mit Forhold under Besættelsen", som jeg i 1945 afgav t
Dommerforeningens Medlemmer, har jeg nævnt, at jeg leverede Artiklen »med Over
vindeise af min Ulyst« paa samme Maade, som Politikerne havde overvundet den
Ulyst, naar de gav Loven, og som Praktikerne, dier skulde arbejde med den, maatt
gøre. At der vilde komme en Stemnlngsbølga af Modvilje, og ogsaa at denne vild
gribe den Hurwitzske Teori som en. velkommen Støttestav, saa at man vilde faa e
juridisk Kritik baade af Loven og af de Retter, der anvendte den paagældende Bf
stemmeise i den, var jeg klar over fra det Øjeblik, en af Justitsministeriets 'I'[enests
mænd havde henledt min Opmærksomhed paa Teori en; hvis Plads egentlig er i Stav:
retten. Da jeg slet ikke kunde følge denne, og da det ikke kunde antages, at noge
anden vilde tage Ordet, bestemte jeg mig dertil; min Artikel vilde saa ogsaa vise, 6
Teorien havde været bemærket paa dens Plads i Lærebogen om Strafferetspleje. Fe
en Praktiker, der stilledes overfor Spørgsmaalet om Anvendelse af denne særdele
aktuelle Lov, der bevægede sig paa et for de fleste meget afsides liggende Omraadi
forelaa først og fremmest Problemet om Grundlovsmæssigheden, der kunde tænke
rejst dels ud fra den Hurwitzske Teori om Lovgivning om Frihedsberøvelse, dels u
fra en Indsigelse om, at Lovens Forbud mod kommundstisk Foreningsdannelse va
grundlovsstridigt, fordi saadanns Foreninger ikke havde noget ulovligt Formaa
Dertil kom Spørgsmaal om Begrebsbestemmelsen af •Kommunisme", der ikke var dl
fineret, om de strafbare Handlingers Omfang, om Besiddelsestagningen af Formt
og Arkivalier, om Lovens BetydnJing for Rigsdagen m. v. At det »efter Lovens' Karal
ter ikke var paakrævet æt medgive den en Kommentar", som Redaktionen af Ugeskri
for Retsvæsen, Overretssagfører Knud Jarner og Professor Dr. juris Henry Ussin,
i 1945 {remførte overfor mig, jfr. nedenfor, synes mig under disse Omstændigheder.
ret aparte Synspunkt for et retsvidenskabeligt Org8.1lJ. Det hævdes da ogsaa, at •Artil
Ien is Indhold, navnlig Indledningen, klart gik ud over en strængt juridisk Kommer
tar« Paavisningen af KommunistfO'I'!eninJgernes ulovlige Formaa.'l, hvormed Artikle
begyndte, havde imidlertid krævet Omtale af deres i Trediverne i Rigsdagen deklan
rede og ikke forinden 1941 tilbagekaldte revolutionære politiske Program, endvidet
af diverse paa dansk Grund forløbne Kriminålsager og af den af Tilknytrvngen t
Rusland betingede fjendtlige og derfor lovstridige Holdning til de tyske Tropper her
Landet, altsammen Data, der kort efter stod at læse i Rigsdagstidende, men so
ikke kunde paaregnes bekend bet eller præsente hos Læserne. Altsaa er det klart, ;
dette Stof var et nødvendigt Led i Argumentationen"), som eDJ -strængt [uridisl
Kommentar netop ikke kunde undvære. Kun hvis det bagefter havde vist sig, at ings
rejste Indsigelsen om det grundlovsstridige i Loven, havde disse Bemærkninger vær

1) Jeg havde fØr og under Besættelsen iagttaget en kØlig Tilbageholdenhed overf
det Tyske. Min Dagbog for 9. Juni 1939 viser saaledes, at jeg afslog Invitationer til Sar
vær med det tyske Juristforbunds Formand, Rigsminister Dr, Hans Frank baade hos J
ristforbundet, Gesandt v. Renthe Fink og Justitsministeriet; i Marts 1941 forlangte jeg .
officielt under Paaskud af manglende Tid - at udtræde af »Juristencs Redaktionskomi
for ikke under den i April forestaaende Forhandling i Berlin om Oprettelse af det intern
tionale Retskammer at kunne faa Udseende af at høre til Forbundets Ledelse. Paa de
anden Side fandt jeg ikke Anledning til i denne Sag at træde op mod Ledelsen, da jeg fo
stod dens Vanskeligheder. Den fordomsfrie Læser af Artiklen, der hører til »Besættelse
tidens Faktae, vil finde, at den paa tilsvarende Maade er skrevet uden Sideblik til de
tyske Side.

2) Disse Data begrundede, at Partiet - uden Paaberaabelse af en NØdssituation
var afskaaret fra Værnet i Grundlovens § 85 om Foreningsfriheden, og at det grundlov
mæssigt kunde være udelukket fra at anmelde Kandidater til Rigsdagsvalg.
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rverflødige, men det blev jo ikke Tilfældet. Mere ærligt end at fremføre nævnte søgte
Paastand vilde det være at sige, at man følelsesmæssigt fandt det ønskeligt, at Loven
kke blev omtalt, og at det kunde ganske jævnt begrundes ved Ordsproget om ikke at
.a le om Strikke i hængt Mands Hus, hvilket virker pinligt. Man har imidlertid ikke
Føje til at komme med Bebrejdelser i denne Retning, naar der var positive saglige
1runde til at omtale Loven, Og at en Lov paa to Punkter rejste Grundlovsdebat, sku1de
iog synes at være tilstrækkeligt i saa Henseende. Efter at Kongen havde stadfæstet
Loven, var det haabløst at lade, som den ikke eksisterede, dobbelt haabløst fordi der
allerede to Maaneder forinden ved de stedfundne Fængslinger var taget Forskud
paa Lovene .

Næst at omtale, at Anordning af Dommerfremstilling ikke var nogen grund
lovsmæssig Nødvendighed, behandlede Artiklen endvidere - med Afstandtagen 
Hurwitz' Teori') om, at da en egentlig Retskontrol ikke kan etableres overfor Perso
ner, der ønskes fængslet som Tilhængere af en vis Religion eller Politik, kan det
Ifølge Grundlovens § 78 ikke være tilladt at lovgive om deres Fængsling. .At em. egent
lig Retskontrol ikke kan etableres, ligger, som det endvidere hævdes, i, at der intet
Emne er for Dommerens Prøvelse, saaledes som naar en for en Forbrydelse mistænkt
Person fremstilles. Der gjordes herved i Artiklen opmærksom paa, at 'Ieoriens Op
havsmand ikke havde udtalt sig om dens Anvendelighed paa »Personer, hvis Adfærd
har givet særlig Grund til at antage, at de vil deltage i kommunistisk Virksomhed
eller Ag'itation e, som Lo-vensOrd lyder. (Tavsheden herom ogsaa senere maatte tydes
som en Bekræftelse). For Ministerium og Rigsdag maatte det antages at have været
tilstrækkeligt, at der havde foreligget en Tvangs- eller Nødssituation. som maatte
skyde dette Spørgsmaal til Side, og Fortolkningsspørgsmaalet var altsaa ikke besvaret
fra den Side.

Som dat maa antages med Rygstød i den Hurwitzske Teori fremkom kort efter
fhv. Dommer John Knox isSagførerbladet- og fhv. Minister K. K. Steincke i »Sociali
sten- med Artikler, der bebrejdede mig at have miskendt Grundlovens Værn om den
personlige Frihed. Selv om jeg havde villet, var der ikke noget at stille op med disse
Udviklinger, der uden nogen Argumentation gav Luft for Harmen eller Sorgen over
Lovens Fremkomst og søgte Trøst i et Aksiom om, at Loven stred mod Grundloven,
et Aksiom, som en god Dansker aabenbart efter Forfatterens Mening burde hylde").
I »Juristenes Nytaarsnummer 1942 tog jeg mig derimod for i en Artikel om A. S. Ør
sted paa den grundlovgivende Rigsforsamling at paavise, hvor meget eller rettere
hvor lidt der under Vedtagelsen af Grundlovens § 78 har været lagt ind i denne For
skrift. Grundlovsudvalget ønskede kun at give Bestemmelser, som uden altfor stor
Vanskelighed straks kunde træde i Kraft og strængt overholdes, medens en fuldstæn
digere og skarpere Gennemførelse af den personlige Friheds Betryggelse Iigeoverfo r
Haandhævelsen af den almindelige Sikkerhed maattø henskydes til den kriminelle
Retsplejes Anordning i Forbindelse med Nævningers Indførelse. Man omplantede
derfor fra den Colbjørnsenske Fdg. af 3. Juni 1796 § 25 Reglen om Forhør (over
mistænkte) inden 24 Timer, og Drøftelsen angik forskellige Detailler herved uden. at
fjerne sig fra Hetshaandhævelsesomraadet, Naturligvis betyder Optagelsen af nævnte
Retsplejeforskrift i Grundloven, at denne principielt erkender Betydningen af Frihe
hedens Retsgode, En Lov, der uden tilbørlig Aarsag gør Skaar i Friheden, kam derfor

1) Professorens Artikel i »Stud. [ur.e i Januar 1946 forstaar jeg saaledes, at han op
giver Teorien om Grundlovsstridighed. Han skriver: »At HØjesteret ansaa sig forpligtet til
at fØlge Besættelsestidens formelt gyldigt tilblevne Love, giver intet berettiget Grundlag for
Kritik«. At han deltager i Beklagelsen over Fremkomsten af min protesterende Artikel, er
efter hans oprindelige Standpunkt mindre mærkeligt.

2) Om de havde regnet med, at den omtalte Fortolkning af Grl. § 78. vilde faa prak
tisk Betydning for Domstolene derved, at Antagelsen af en Kompetence til under NØdstil
stande at bortse fra denne forkastedes, saaledes som Kommunisterne forkaster denne Kom
petence, kom ikke frem. Maaske nogen vil mene, at de i Jydske Lov opstillede Krav til
»god Lovglvning« kan paaberaabes som grundlovsrnæssige Normer, men Grl. formulerer jo
ikke slige Principper. Kan § 78 ikke anvendes, maa man derfor forlige sig med den Tanke,
at Retsgarantien mod Indførelsen af vidtgaaende og ekstraordinære Frfhedsberøvelser
»kun« er at søge i Lovgivningsmagtens gode Vilje.

243 d
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med Rette kaldes »stridends mod Grundlovene, nemlig som stridende mod dens Aand
men uden at Domstolene kan komme den til Livs. Dette var erkendt og udtrykt i Ar
tiklen af 2. September ved at betegne Indgrebet i den personlige Frihed som »ekstra
ordinært». I en lille Artikel i »J uristene : »Stri dende mod Grundloven« forklarede je;
den dobbelte Betydning af dette Udtryk, hvad Knox uforetaaende betegnede- som Taa,
getale, men af Mangel paa Argumentation fra den anden Side kunde nogen Diskus
sion ikke komme i Gang.

Hurwitz' Teori, der fremstilles i hans Strafferetspleje (1940) S. 659, bestoo
som bemærket i en logisk Slutning fra Manglen af Retskontrol. og det tør vel nol
siges, at et saa vidtrækkende Fortolkningsfund, gjort 91 Aar efter Fremkomsten a
Grundloven af 1849, paa Forliaand maa vente Skepsis. De historiske Oplysninger viser
positivt, at Lovgivernes Tanker har været inde i helt andre Baner. Ved at gaa nogle
faa Aar tilbage, nemlig til Interneringsloven af 11. April 1925, § 1,2. Stk., vilde mal
iøvrigt have fundet et temmeligt lignende Tilfælde, hvor Loven hjemlede Frihedsberø
velse, uden at noget var begaaet, kun paa Grund af en Persons subjektive farlige An
læg. Efter den der givne Overgangsregel kunde nemlig en psykopatisk Sædeligheds
forbryder, der var dømt ved Lovens Ikrafttræden, i et Tidsrum af 1 Aar efter Ud
staaelsen af sin Straf interneres paa ubestemt Tid, uden at der havde været noget paa
hans Forhold at bemærke, men altsaa paa Grund af hans Mistænkelighed. Teorien~
Slutning synes i fremtrædende Grad at gaa fra det mindre til det mere, som bekendt
en i Juraen ikke tilladt Vej: Grl, § 78 regulerer Administrationens Adfærd paa et vist
Omraade indenfor Betshaandhævelsen, og derfra vil man saa komme til, at den ogsaa
regulerer Lovgivningsmagtens Handlefrihed og udenfor Retshaandhævelsen. Det fæl
'les i de to Led er alene, at begge drejer sig om den personlige Friheds Retsgode.
Loven af 22. August 1941 havde iøvrigt i det efter Forholdene mulige Omfang stilleL
en Retskontrol til Raadighed, og den Vægt, Teorien lægger paa Retskontrollen, er
overhovedet ikke blevet anerkendt i dansk Lovgivning, hvor der ved andre Former
for Frihedsberøvelse end den strafferetlige ikke er paabudt Dommerfremstilling.
Den simple Slutning fra Umuligheden af at fremskaffe en effektiv Retskontrol er
ikke, at saa kan Lovgivningen ikke hjemle vedkommende Frihedsberøvelse, men der
imod at saa maa Retskontrollen undværes.

t:?om Grundlovsfortolkning følger Teorien samme Skema, som fra Oppositio
nens Side blev anvendt overfor § 71 om Afdersgrænse for Dommere, hvor det paa
stedes, at denne § »gjorde op- med alle Former for Afskedigelse og altsaa ikke
kunde suppleres med en Aildersgrænselov. Paa samme Maade skal § 78 kræve
effektiv Dommerfremstilling overalt, hvor Staten har berøvet nogen Friheden, saa
at denne effektive Fremstilling bliver Vilkaar for at hjemle Frihedsbe-røvelse. Der
maa gøres Indsigelse haade mod 1) Præmisserne og 2) Slutningen derfra.

ad 1: At Muligheden for effektiv Dommerfremstilling ikke er til Stede ved en
Lov, der frihedsberøver paa Grund af politisk eller religiøs Overbevisning, er urig
tigt, thi saa snart en Lov hegrænser Gyldigheden til visse Grunde, hvis Tilstede
værelse altsaa kan omtvistes, afgiver den Emne for Dommerprøvelse ganske ligesom
en Straffelov. Kommunistloven opfyldte den angivne Fordring; at der maatte gøres
Begrænsning, skyldtes specielle tekniske Hensyn.

ad 2: Herom henvises til det allerede anførte. At Slutningen til et ikke udtalt,
men underforetaaet Forbud mod Lovgivning ikke lader sig di-age, bestyrkes ved, at
et saadarit Forhud ikke i 1849 kendtes i konstitutionel Ret. Magna charta og Habeas
corpus-Akten satte Skranke for administrativ (kongelig) Indgriben, ikke fol' den,

.der havde Størte i en Parlamentsakt.
Den ønskede Slutning til et Lovgivningsforbud kan heller ikke drages: fra

§ 78, Stk. 3: »Ingen kan underkastes Varetægtsfængsel for en Forseelse, som kun
kan medføre Straf af Pengebod eller simpelt Fængsele. Begrundelsen skulde være,
at en paadraget strafferetlig Skyld maa virke stærkere end andre Grunde som
f. Eks. politisk Anskuelse. Men denne vilkaarlige Sætning kan ikke opstilles. Aktuel
Udøvelse af kommunistisk Virksomhed eller Agitation - Tilstedeværelse af særlig
Grund til Mistanke for Tilbøjelighed hertil udgjorde efter Loven Grundlaget for
Frihedsberøvelse - var iøvrigt truet med Straf af Fængsel indtil 8 Aar. Det er jo
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heldigvis ikke Normalen, at Grundloven har sat Lovgivningsmagten i Umyndigheds
tilstand, og dertil behøves en tydelig Hjemmel. Jeg m.aa opfatte denne Teori som ud
sprungen af det varme Ønske om i vor Grundlov at have et Værn mod en Lovgiv
ning af den afskrækkende Art, som Hitlers Tyskland gav Eksempel paa. Mere end
en Illusion, der som alle juridiske Illusioner er skadelig, har dette Ønske ikke
kunnet fostre, og dansk Mentalitet gør Optagelse i Grundloven af en Regel som den
anførte overflødig. I en Situation som den i 1941 vilde dem dog ikke yde Værn. At
Teorien ikke kunde blive levedygtig, var for mig ikke tvivlsomt, og Statsretslæreren
Professor Dr. juris Poul Andersen har da ogsaa for længe siden meddelt mig, at
han docerer den modsætte Opfattelse; endnu har han dog ikke naaet at faa givet
denne Iitterært Udtryk').

En særlig retsplejemæssig Kritik rettedes mod mig med Hensyn til, at min
Artikel, der altsaa gaar ud paa, at Loven ikke kan anfægtes paa Grund ruf Kollision
med Grundlo-ven, havde set Dagens Lys nogle Dage, før den første af Højesterets
Kæremaalskendelser om Fængslingernes Stadfæstelse forelaa (8. September). Her
ved skulde jeg have foregrebet Rettens Afgørelse og kompromitteret Rettens Uhildet
hed. Det var et Synspunkt"), der førtes frem til intern Drøftelse af nogle af Rettens
Medlemmer (V. 'I'opsøe-Jensen og Victor Hansen), men det omtaltes videre ud og
gav længe Genlyd, skønt det grundede sig i Mistorstaaelser, bl. a. den, at min Artikel
skulde gælde som Udtryk for den samlede Rets Mening. Det samme kunde være sagt
de mange andre Gange, jeg havde skrevet om juridiske Emner, og i dette Tilfælde
havde jeg netop i Omtalen af Hurwitz' 'I'eori brugt Jeg-formen. Da Præsidenten ikke
er Medlem. af Kæremaalsudvalget og kun ligesom andre Dommere kan komme til
at indtræde i det, hvis der i en Sag findes Anledning til at udvide M,edl1emstallet,
vilde jeg ikke selv faa med Afgørelsen at bestemme. Med Hensyn til selve Rets
spørgsmaalet laa det altsaa saaJledes, at baade min Opfattelse om Lovgivnings
magbens Handlefrihed og den om Hjemmelen som liggende i den statsretlige Situa
tion og som Rigsdagen havde fulgt, konkluderede i Lovens Forenelighed med Grund
loven, men naturligvis kunde ogsaa Uforeneligheden hævdes og vilde være hævdet i
Rigsdagen, bvis de kommunistiske Medlemmer havde været til Stadie. Den afgørencle
Misforstaaelse ligger imidlertid paa det Punkt, at ligesaa rigtigt det er, at Dom
meren ikke bør udtale sig fo-rud om den af ham ikke færdigbehandlede konkrete
Retssag, ligesaa urigtigt er det, at han ikke bør udtale sig om et abstrakt Retsspørgs
maal, som senere kan blive forslagt ham eller den Domstol, hvoraf han er Medlem.
Maaske han vil finde det rettest at unddrage sig Medvirken i vedkommende Sag for
ikke at mistænkes for at klæbe for fast ved sit en Gang udtalte Standpunkt, men
større Begrænsning skal han ikke paalægge sig. Anvendelsen af denne gamle og
frisindede Procesvisdom ligger lige for, og min Stilling som Rettens Formand kunde
ikke undtage mig derfra"). Hvis Retsspørgsmaalet var tvivlsomt, var det netop for-

1) Fra den anden Side har - mig bekendt - Tilhængerne af Teorien om Grund
lovsstridighed ikke fØlt Trang til at redegøre for denne Opfattelses Berettigelse. Lettere er
det jo ogsaa at lade, som om denne Sag var uddebatteret. Ved direkte Spørgsmaal til en i
Modstandsbevægelsen stærkt interesseret Byretsdommer fik jeg i 1946 det Svar, at han ikke
havde klargjort sin Stilling, medens omvendt en Højesteretssagfprer antog Grundlovsstri
dighed baade med Hensyn til Frihedsberøvelse, Foreningsforbud og Dommerfremstilling.

2) Klogt havde det i det hele været fra Dommerside og fra deres, der havde Interesse
i Domstolenes Autoritet, at slutte op om Artiklen som saglig-juridisk og skrevet med For
maalet at afværge et Domstolsodium. I Stedet derfor gjorde man den til en national Affære
og startede et personligt Odium for Forfatteren, men hvad der kom ud deraf, var et politisk
Odium for Domstolene i Almindelighed.

S) J. Nellemann bemærker i Civilprocessens alm. Del (3. Udg. 1887, S. 206): »Det er
aldeles utvivlsomt, at den Omstændighed, at Dommeren i juridiske Skrifter eller paa anden
Maade uden specielt Hensyn til den foreliggende Sag har ytret en bestemt Mening om det
almindelige Retspergsmaal, hvorpaa Sagens AfgØrelse maatte findes at bero, ikke kan gøre
ham inhabil. Ellers vilde en Dommer blive ubrugelig til at paakende Sager i samme For
hold, som han havde gjort grundige Studier eller udfoldet juridisk Forfattervirksomhed.e
Det er en Fejltagelse at mene, at Dommeren fØrst hør begynde at tænke over de abstrakte
Retsspergsmaal, naar Parterne har udtalt sig om dem. Viser det sig, at disse Udtalelser
rummer nye Synspunkter, tager han naturligvis disse op i sine endelige Overvejelser, men
ofte vil alle juridiske Synspunkter paa Forhaand ligge klart for Dagen som Emne for Dom
merens Valg.
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tjenstfuldt, at det blev behandlet litterært, inden vedkommende Dommere skred ti l
Paakendelsen. Selvom Artiklen havde haft Betydning for Opfattelsen hos Kære
maalsudvalgets Medlemmer, vilde der altsaa ikke være noget at opholde sig over.
Omvendt vilde dens Fremkomst naturligvis ikke have afholdt dem fra eventuelt al
gaa den modsatte Vej').

Disse Misforstaaelser om et Grundlovsværn overfor selve Lovgivningsmagten,
som diet var Domstolspligt at hævde til Fordel for den personlige Frihed, og at
Højesteretspræsidenten ved at udtale sig om gældende Lov og Ret paa anden Maade
end i Domsform havde været uneutral med tysk Hældning, havde i Besættelsestiden
været dyrket af dem illegale Presse med Refl.ek er til den legale. Hvad der yder
ligere mundtlig har cirkuleret, skal jeg af gode Grunde ikke komme ind paa; saa
meget ved jeg dog derom, æt jeg har al Grund til at tage et almindeligt Forbehold
mod Paalideligheden.

Da Befrielsen oprandt i Maj 1945 og fejredes af Ugeskrift for Retsvæsen i et
glædeberust Tilbageblik, var det paa Linie med det anførte, at Redaktionen fandt
det tjenligt at indflette en særlig Beklagelse af, at man ikke var blevet sparet for at
se et :oForsvar« fra min Haand for den. »skændigo Lov« om Kommunismen. Kn
tikken tog altsaa her et mere forsigtigt, men paa en vis Maade ondartet Stade,
der noget senere fra min Side affødte »En Indsigelse- i Tidsskriftet, hvortil Redak
tionen udtalte sig afvisende og konkluderede i, at Artiklens »Fremkomst fra den, der
gerne skulde personificere Aanden i Landets højeste Domstol, maatte føles som
smertelig, for ikke at sige beskæmmende«. Redaktionen fremhævede - overfor'
Omtalen af mit Motiv til at skrive - som del' afgørende, hvorledes min Artikel
»maatte opfattes og virke- ved dens Fremkomst, og at den da »almindeligt selv af
besindige Jurister opfattedes som et Forsvar for Lovenk. Jeg er slet ikke enig heri.
Mgørende - som Betingelse for at fremkomme med Dadel - maa det være, hvad
jeg selv har villet eller har maattet forstaa fornuftigvis at faa Udseende af at ville.
Den ophidsede eller overfladiske Læsers Indtryk skal ikke gaa ud over Forfatteren.
Efter Udtalelsens Sammenhæng med min Indsigelse er det klart, at Redaktionen
stadig fandt denne sin Opfattelse begrundet. Det er rigtigt, at Artiklen forsvarer
Lovens grundlovsmæssige Berettigelse, der ubeføjet var bestridt. Det var det, Knox
og Steincke følelsesmæssigt havde' bebrejdet mig, men denne Anke vil den viden
skabelig orienterede Redaktion vel ikke gøre Ul sin? Derimod er det urigtigt, at
Loven iøvrigt blev forsvaret af mig, idet jeg hverken satte mig paa deres Stand
punkt, der udøvede Trykket paa vore Statsmyndigheder, eller paa disse Statsmyn
digheders Standpunkt, forsaavidt de gav efter for Trykket, og det nytter ikke at
sige, at Artiklen »opfattedes- saaledes. Artiklen er nemlig kemisk fri for politiske
Betragtninger. Jeg vilde som foran nævnt til 'Nød kunne forstaa en følelsesmæssig
Beklagelse af, at OpmærksomhedeDJ blev henledet for meget paa Fremkomsten af
denne paatvungne, haarde Lov, men Konstruktionen »Forsvar for Lovene som et
Ankepunkt er fuldkommen uholdbar. Min Artikel er skrevet uden Kendskab til Ud
talelserne i Folketinget, der bestemt ikke gav Udtryk for' Glæde ved at give Loven.

l) Udvalgets Præmisser til Stadfæstelsen af de Byretskendelser, der beskæftiger sig
med Ugyldighedsindsigelsen, udtaler kun, at det kunde tiltrædes, at Fængsledes Indsigelser
mod Lovens Gyldighed var fundet at mangle Føje. Byretten havde dels med nærmere Be
grundelse afvist den Indsigelse, at Loven var statsretlig ugyldig, fordi de 3 kommunistiske
Rigsdagsmænd havde været udelukket under Vedtagelsen, dels omtalt den Indsigelse, at
Vedtagelsen »var i Strid med Grundlovens § 78«. Herom hed det dels, at det drejede sig om
»en i Grl. hverken direkte eller indirekte omtalt eller forudset særlig Art af Frfhedsberø
velse«, dels at § 78 ikke under de nuværende anormale Forhold var til Hinder for, at Lov
givningsmagten, naar det er tvingende nødvendigt af Hensyn til Statens Sikkerhed og dens
Forhold til fremmede Magter, fastsætter særlige Regler vedrørende de nævnte Frihedsbe
røvelser. Byretten peger altsaa dels paa Indgrebets ubetingede Legalitet ifØlge § 78, dels paa
dets Hjemmel i den konkrete Situation. HØjesteretskendelsens Udtryk, at Indsigelserne
manglede FØje, er vel ikke uforeneligt med, at kun NØdssituationen fremkaldte dette Resul
tat, men hvis det mentes, at § 78 under normale Forhold gav Rum for Indsigelsen, vilde
Udtryksmaaden være lovlig kategorisk, og Byrettens dobbelte Nej til Indsigelsen kunde
heller ikke siges at være »tiftraadt«.
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Ved at lægge Artiklen ved Siden af Ministeriets Lovbemærkninger og Ordfører
talerne vil man alligevel finde en gennemført Overensstemmelse; de samme relevante
Data om Kommunisterne lægges frem i Rigsdagen, Loven karakteriseres som »eks
traordinærc ved sine betydelige Indgreb i den personlige Frihed, og det indskærpes,
at Anvendelsen maa knyttes til Tilstedeværelsen af det Hensyn »til Statens Sikker
hed og Forholdet til fremmede Magter», som er angivet som Lovgrunden. Dette
indeholder netop de Forbehold, der kunde være Tale om at tage. Derimod er det
ganske rigtigt, at man ikke i min Artikel fandt Loven betegnet som »skændig«, eller
at jeg paa anden Maade angreb Voldsherskerne, hvad ikke lod sig gøre i 1941, og i
den Henseende var Ugeskriftet ogsaa den Gang tavs. Derpaa at støtte, at Artiklen
saa overhovedet ikke burde være skrevet, er dog at kaste Barnet ud med Badevandet.
Det drejede sig bl. a. om at gendrive en Universitetsteori, der var paa gode Veje til
at gaa ud i Befolkningen og gøre en eventuel modstaaende Domstolsafgørelse su
spekt. (M; Ophavsmanden hertil i 1946 har ladet Teorien falde, er jo glædeligt, men
annulerer ikke den Kendsgerning, at Teorien stod i Litteraturen som en Pro-vokation
tiJl Domstolsjuristerne) . Skulde Landets Jurister ikke kunne taale at overvære denne
Duel eller snarere Nødværgehandling? Talen om Artiklen som et »Fnrsvar« for
Kommunistloven er altsaa uden Realitet, men naturligvis beroende paa, et inderligt
Ubehag ved dette Stykke midlertidig dansk Lovgivning. Af mig var det blot omtalt
som den Kendsgerning, det var, og min Artikels saglige Tørhed svarede til mit
Program for Holdningen udadtil overfor de krigsmæssige Love. Redaktionen appel
lerede altsaa bekymret til »Aanden i Landets højeste Domstol.s ') og jeg kan herved
holde den det første Befrielseshalvaars suggestible Stemning tilgode. Jeg har nogle
Forudsætninger for at kunne tale om, hvad der er Aanden i denne Ret, der præges
af Medlemmernes modne Aar og medfødte Selvstændighed. At søge den sande
Mening i Landets Lovgivning, den være sig besk eller blid for Borgerne, og at udta!.l.e
den, det er Aanden i Retten, altsaa den ideelle, og det Standpunkt stemmer med det
Ørstedske indenfor Videnskaben.

I Dr. phil. Vilh. la Cours Bog »For dansk Domstol under Besættelsen- (1945),
der har Karakteren af et - temmelig hovedløst - Skandskrift mod Højesteret og
mig, og hvortil jeg senere kommer tilbage, siges det S. 8 og 122, a;t j€g har forsvaret
Kommunåstfængslingerne af 22. Juni 1941 som grundlovsmæssige, Jeg har netop
sagt, at de under normale Forhold ikke vilde være det. Min Opfattelse er, som det
allerede vil være forstaaet, at disse Øvrighedsindgreb kunde forsvares udfra det
Hensyn til Statens Selvstændighed og Kommunisternes eget Velfærd, der i Øjeblik
kets Nodssituætion maatte fremstille sig med bydende Styrke. Men disse Hensyn
kunde kun give dem en midlertidig Gyldighed. Hvis Lovgivningsmagten positivt til
kendegav, at den ikke godkendte disse Indgreb, henholdsvis undlod at godkende
dem, var Retsgrunden for dem borte.

Ved mine Undersøgelser over Højesterets Domme i Provisoristiden (Bidrag
til Højesterets Historie (1939)) er jeg blevet belært om, hvor tæt et Laag Eftertiden
kan lægge over Sandheden med Hensyn til den øverste Domstols Holdning i Sager,
hvor den politiske Lidenskab tager Magten fra Sandhedskærligheden. Besættelses
tiden har været en tilsvarende Periode, og i denne Bog har jeg derfor søgt at træffe
mine Forholdsregler derimod for mit eget Vedkommende.

Naar der er klaget over, at ingen Forsvarer blev beskikket ved de internerede
Kommunisters Kæremaal til Højesteret, hænger dette Forhold sammen med, at der
udover det abstrakte juridiske Spørgsmaal om Lovens Grundlovsmæssighed, som

1) Paa Linie hermed var fØlgende: Bestyrelsen af Juristforbundet (Professor, Dr. jur.
Erwin Munch-Petersen), der udgiver lOJuristen«, meddelte mig uden Motivering, at den paa
næste Generalforsamling vilde foreslaa mig ekskluderet. Min derpaa fulgte Udmeldelse tog
Forsamlingen til FØlge paa Vilkaar, at Beretningen redegjorde for Aarsagen. Heri siges iØv
rigt, at mit Forhold til »Juristen«, altsaa ved Artiklen af 2. Sept. 1941, maatte »anses at have
skadet Forbundets Anseelse.e Det kan bemærkes, at jeg ogsaa i M.-P.s Redaktørtid havde
haft Bidrag optaget efter 1941. Da jeg i 1944 sendte en længere Artikel til Retsplejelovens
Jubilæum, bød han mig i Stedet derfor lOVelkommen« som Bidragyder til en planlagt Arti
kelserie herom.



1974

Retten i Embeds Medfør overvejede, ikke var Procedurestof i Sagerne, hvorfor
Kæremaalsudvalget heller ikke fremkom med. Ønsker i saa Henseende; af de over
100 Kæremaal indeholdt kun de 3 Protest mod Grundlovsmæssigheden, Resten
maattn antages at være begrundet paa den Indsigelse om manglende Føje til Fængs
lingen, der ifølge Prøvelsesrettens Begrænsning ikke kunde komme tB Paakendelse.

Naar jeg i min Afhandling om Kommunistloven ikke havde talt om Nød
retten i Forbindelse med. Lovgivningskompetencen til Frihedsberøvelse, var det,
fordi jeg ikke havde Brug for dette Synspunkt, men ikke fordi jeg ikke anerkendte
dets Betydning i Forfatningsretten. Det er ganske vist et Synspunkt, der ikke altfor
let skal kunne anlægges. Naar der i Firserne i forrige Aarhundrede paa foreløbige
Love gennemførtes en Befæstning af København, opfattede Regeringen og det denne
tilsluttede Rigsdagspartl sikkert dette som en Nødretsforanstaltning i Statens vitale
Interesse, men Synspunktet havde den Mangel, at det ikke deltes af tilstrækkelig
mange. Forholdene under Besættelsen lan. i denne Henseende gunstigere. Der var
dog ogsaa"da Kredse, som holdt paa, at Myndighederne overfor de tyske Krav burde
indtage en stejlere og afvisende Holdning og lade Befolkningen tage de dermed for
bundne Følger. Efter en saadan Tankegang kunde Forrnaalet at redde Landet for
Voldførelse ikke afgive Berettigelse til æt fravige den normale Retsorden. Forholds
mæssighed mellem det Skaar, der gøres; i den normale Retsorden, og det Gode, der der
ved opnaas, samt væsentlig Enstemmighed i Anskuelserne herom maa være Betingel
ser for at gøre Brug af Teorien om statsretlig Nødret. Disse statsretlige Spørgsmaal
var mig ikke fremmede, idet jeg i 1902 i en Prisafhandling om Krigstilstandens stats
retlige Virkninger havde undersøgt Anvendelsen i dansk Retsliv af Begrebet Belej
ringstilstand og var kommet til det Resultat, at der under Krig efter Forholdets Natur
og uden positiv Hjemmel i militært Øjemed tilkommer Krigsmagten den ellers hos Ci
vilmyndighederne værende Kompetence til at udøve anordnende og eksekutiv Politi
myndighed overfor Befolkningen; Krigsministeriet havde tiltraadt og gjort Brug af
denne Udvikling. Det, der under Besættelsen var Spørgsmaal om, var paa tilsvarende
Maade om en Kompetenceforskydndng fra Grundloven til Lovgivningsmagten, fordi
Qrundlovsmyndighederne var immobile Størrelser, men Lovgivningsmagten dog
relativ mobil. Her kommer jeg til den tredie Betingelse for Nødrettens berettigede
Udøvelse, nemlig at Afvigelsen fra den normale Ordning ikke bør være større end
nødvendig. Lad os antage, at Grundloven havde haft et Forbud mod Lovgivning om
Frihedsberøvelse for politiske Anskuelser. Det tyske Krav om at foretage Kommu
nistfængslinger skulde altsaa (forudsat at Grundlovsbudet omfattede det) egentlig
kræve en Grundlovsændring for at blive legaliseret. Hvis Nødretssynspunktet blev
anlagt her, vilde det ikke bære saa langt som til at gøre Justitsministeriet endsige
Politimestrene til endelig Herre over Efterkommelsen deraf. Dertil vilde Springet
fra den normælt fornødne Grundlovsændring være for stort. Justitsministeriet vilde
kun foreløbig og i Forventning om Godkendelse ved Lov kunne tage Affære. Det
maatte tilkomme' Lovgivningsmagten endelig at afgore, om Nødretssynspunktet
kunde akcepteres. Paa lignende Maade maattø Fravigelse af Grundlovens Regler
om Politiets Stilling overfor Forsamlinger under Tag eventuelt ske gennem Lov.
Bemyndigelsesloven Nr. 452 af 11. November 1942 aabnede Adgang hertil gennem
Kg1. Anordning. Spørgsmaælet om Berettigelsen for Statsmyndighederne til at paa
beraabe sig en Nødsituation for Staten som Hjemmel for en udvidet Kompetence
maa i første 'Række afgøres af Statsmyndighederne selv. Domstolenes Kritik maa
være tilbageholdende. .

Kommunistloven kom altsaa til at beskæftige Rettens Kæremaalsudvalg med
Afgørelserne om Fængsling. Enclvidere forekom der Sager om Bobehandling af
Kommunistforeninger, og der fattedes i taårige Tilfælde af Præsidenten med to
Dommere Beslutning om kommunistiske Straffesagers Behandling uden Anvendelse
af Lægmænd uanset Strafferammens Størrelse. Dom af 23. April 1942 skærpede
Straffen for et Tilfælde af kommunistisk Agitation til 1 Aar 6 Maaneder, efter at
østre Landsret havde nedsat Bvrettens Straffemaal af 2 Aar til 8 Maaneder.

Efter at der paany i Efteraaret 1942 efter tysk Begæring var foretaget Fri-
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iedsber ovelser i et Antal aJ c. 250, modtog Retten i denne Anledning 228 Kæremaal.
Tor nogles Vedkommende førte fortsatte Undersøgelser til, at Anklagemyndigheden
'rafaldt Fængslingsbegæring; iovrigt stadfæstedes de skete Fængslinger.

487.
A.

Udsk1'ift af Øst1'e Landsrets dombog for III. afdeling. "A1" 1948 den 26.
oktober blev afsagt følgende dom, i sagen III. nr. 90/1946: Havne
arbejder Einar Bertelsen, 11Wd justitsministeriet.

13.000 kr.
7.600 »

20.600 kr.

20.000 kr.

n ed renter heraf 5 pct. p . a . fra den 12. maj 1945.

6.779 »

13.221 kr.
1er afrundes ti·l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 fOi" tort og lidelse .. . . .

ialt .------

Sagsøgeren under denne sag, havnearbejder Einar Bertelsen, der er født den
l5. maj 1915, og som havde været medlem af det kommunistiske parti fra 1932,
il han i slutningen af 1939 urlmeldte sig, blev den 12. marts 1941 fængslet som
sigtet for at være medlem af en international spionage- og sabotageorganisation>Wollwebers Gruppes). Under en mod sagsøgeren og forskellige af gruppens med
emmer rejst straffesag blev han ved Københavns Byrets dom af 7. juli 1941 fri
'undet, men blev derefter tilbageholdt i Vestre Fængsel, hvor det få dage efter
lommens afsig Ise blev tilkendegivet ham, at han var interneret. Ved Københavns
3yrets kendelse af 25. august 1941, stadfæstet ved Højesterets kendelse af 8. sep
ember s. å., blev sagsøgeren derefter taget i forvaring i medfør af § 2 i lov nr.
349 af 22. august 1941 om forbud mod kommunistiske foreninger og mod kommu
listisk virksomhed. Den 29. august 1943 blev Horserødleirøn, hvortil sagsøgeren
sammen med flere andre internerede var overflyttet den foregående dag, besat af
ysk militær, og den 2. oktober s. å. blev omkring 150 internerede, dørunder sag
søgeren, herfra deporteret til koncentrationslejren Stutthof, hvorfra han kom til
Jage her til landet den 12. maj 1945.

Sagsøgeren, der under opholdet i Stutthof havde pådraget sig invaliditet,
1<Lr i henhold til afsnit 1 i lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning tiD. besæt
.elsestidens ofre fået tillagt en erstatning for invaliditet af 6.774 kroner 30 øre,
Jeregnet på grundlag af en invaliditet på 18 % og en årsløn af 5.500 kroner, og

henhold til lovens afsnit 3 en godtgørelse for lidelse og tort på 7.600 kroner, ud
regnet på grundlag af de i lovens § 44, stk. 2, angivne satser med 25 kranier pr.
age for 134 "Ugers frihedsberøvelse i Danmark og 50 kronler pr. uge for 85 ugers
frihedsberøvelse i Tyskland.

Forinden havde sagsøgeren i november 1945 gennem landsretssagfører Kir
stein indgivet ansøgning til justitsministeriet om en erstatning udover den ham

henhold til erstatningsloven af 1. oktober 1945 tilkommende, men ved ministe
nets skrivelse' af 10. december 1945 blev andragendet afslået med den begrundelse,
at spørgsmålet om erstatning til de i henhold til loven af 22. august 1941 interne
rede må anses for at være udtømmende løst ved loven af 1. oktober 1945.

Under denne ved stævning af 6. februar 1946 anlagte sag har sagsøgeren
m efter sin endelige påstand påstået sagsøgte, justitsministeriet, tilpligtet udover
1e i henhold iH loven af 1. oktober 1945 modtagne beløb at betale ham i erstat
ing for mistet arbejdsfortjeneste
tiden 7. juli 1941-12. maj 1945 .

n ed fradrag af den af hans hustru fra det offentlige
modtagne hjælp .
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Til stø'tte for sin påstand har sagsøgeren anført, at loven af 22. augus
1,941 og dermed sagsøgerens internering var grundlovsstridig, og at interneringen
såfremt den måtte anses for retmæssig i henhold til reglerne om nødret, mått:
medføre erstatningspligt for det offentlige. Endvidere støtter sagsøgeren sit krai
på, at der efter, hvad der blev m-eddelt ved overflytningen til Horserødlejren. a
daværende justitsminister Thune Jacobsen i juli 1943 var givet de internerede:
tillidsmænd lafte om, at de internerede ville blive løsladt, hvis forholdene udvik
lede sig således, at det kom til et brud mellem regeringen og den tyske besættelses
magt. I tillid til dette løfte, der efter udtalelse fra lejrens inspektør den 28. augus
1943 da stadig stod ved magt, gjorde sagsøgeren intet forsøg på at flygte fre
lejren, skønt han og de andre internerede var bekendt med det tyske ultimaturr
til regeringen og den hele tilspidsede situation, og uagtet en fængselsfunktionær
havde tilbudt ham hjælp til flugt, idet man ikke herved ville volde regeringen van
skeligheder i dens forhold til tyskerne. Da det nævnte lofte - som sagsøgeren øn
sker at godtgøre ved vidneførsel af den daværende justitsminister og en rækkr
nærmere angivne andre personer - må anses afgivet på regeringens vegne, må
det offentlige have fuld erstatningspligt for den skade, der er forvoldt sagsøgel'er
derved, at det ikke blev opfyldt.

Sagsøgt-e har påstået frifindelse, idet interneringen, der er godkendt af Hoje
steret, ikke er grundlovsstridig, og da reglerne om nødret ej heller kan medføre er
statningspligt for det offentlige, idet der er tale om en statsretlig nødretshandling
som må sidestilles med sådanne statslige indgreb, som under krigsforhold kan fo
retages overfor private personer og formuegoder uden erstatningspligt. Endelig
angiver loven af 1. oktober 1945 udtømmende de erstatninger, der tilkommer beo
sættelsestidens ofre, hvilket også må gælde krav, der måtte støttes på et løfte son
det af sagsøgeren påberåbte, således at han er afskåret fra at kræve større erstat
ning 'end hjemlet ved denne lov.

Under særskilt procedure angående denne sidste indsigelse har sagsøgere
bestridt, at loven af 1. oktober 1945 kan anses for udtømmende. Loven hjemle)
overhovedet ikke ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og begrænser i § 41
erstatningen for tort og lidelse til bestemte takster, nemlig 25 kroner pr. påbe
gyndt uge fo·l" frihedsberøvelse i Danmark og 50 kroner pr. påbegyndt uge i til
fælde af deportation til udlandet, og disse beløb svarer - blandt andet set på bag
grund af gældende ratspraksis med hensyn til erstatning for svie og smerte - ikke
på langt nær til de erstatningsbeløb, der ville kunne ventes tilkendt sagsøgeren
hvis loven ikke havde været gældende. Af lovens forarbejder og udtalelser ved dens
forelæggelse (blandt andet folketingets forhandlinger 1945, sp. 1370, tillæg A. sp
1483) fremgår, at man ved dens tilblivelse var klar over, at der kunne blive
spørgsmål om en særstilling for personer, der på grund af tilknytning til de'
kommunistiske parti var blevet interneret og senere deporteret til Tyskland, mer.
at det kommunistiske parti ikke havde ønsket, at dets medlemmer blev stillet an
derledes end andre deltagere i frihedskampen, og i overensstemmelse hermed ble,
lovforslaget udarbejdet, Såvel med hensyn til spørgsmålet om erstatning for tab
arhejdstortieneste som vedrørende lovens bestemmelser om erstatning for tort o~

didelse må det imidlertid anses for stridende mod grundlovens § 80, at loven ved
sin ordning udelukker muligheden for en erstatning, der efter almindelige regler
ville tilkomme dø af loven omfattede personer, og det kommunistiske parti har
hvert fald ikke gyldigt kunnet tiltræde en sådan ordning med bindende virkning
for sagsøgeren, der ikke havde været medlem af partiet siden 1939 .

Der findes at måtte gives sagsøgte medhold i, at spørgsmålet om, hvorvid
loven af 22. august 1941 må anses for stridende mod grundloven, er afgjort aJ
Højesteret blandt andet ved rettens stadfæstelse af kendelsen! om sagsøgerens in
ternering i henhold til denne lov, således at denne ikke kan betegnes som stridende
mod grundloven.

Forarbejderne til loven af 1. oktober 1945 og udtalelserne under rigsdagen'
behandling af denne synes nærmest at tyde på, at loven ikke opfattes som udtry1
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'01' en juridisk erstatningspligt for staten, men som en moralsk forpligtelse, selvom
.idtalelser i motiverne (tillæg A. sp . 1483-84) og ved lovforslagets forelæggelse j
:olketinget (sp. 1370) går ud fra den antagelse, at, hvad enten loven af 22. august
L941 betragtes som grundlovsstridig eller som retmæssig ud fra et nødretssynspunkt,
avde de personer, der var blevet interneret i henhold til loven og senere deporte

ret til Tyskland, krav på fuld erstatning af statskassen for det tab, de havde lidt,
Jg at det derefter for staten var nødvendigt at tilvejebringe en lovmæssig ordning
af forholdet. .

Det tilsigtedes derfor ved loven at ligestille alle deltagere i frihedskampen,
hvad enten de tilhørte det kommunistiske parti eller ej, og ale-ne at yde en vis be
grænset erstatning, uanset at man var klar over, at en sådan ikke ville kunne
dække det personlige eller økonomiske tab, som mange havde lidt. Det bemærkes
i denne forbindelse, at »Udvalget af tidligere Stutthof-Fanger«, hvoraf sagsøgeren
var medlem, i en skrivelse af 26. september 1945 til det af folketinget efter første
behandling af lovforslaget nedsatte udvalg havde anført, at man »på grund af
det retsbrud, den tort og chikane, vi har været genstand for fra danske myndig
heders side«, anså den foreslåede godtgørelse til de ulovligt internereds fm" at være
altfor ringe, hvorfor de foreslåede beløb krævedes forhøjet, og der blev fremsat
krav om en særlig godtgørelse for tort og svie og erstatning for tabt arbejdsfor
tjeneste, 'idet der henvistes til, at fo·r exempel politiet havde oppebåret fuld løn
under interneringen,

Udvalgets henvendelse blev afvist af regeringen og gav ikke anledning til
ændring af lovforslaget, hvorefter der ikke blev ydet erstatning for tabt arbejds
fortjeneste, og erstatninger for lidelse og tort blev af administrative grunde, sær
lig hensynet til sagernes store antal, fastsat til bestemte standardbeløb pr. uge .

For så vidt sagsøgeren til støtte for sin påstand endvidere har påberåbt sig
et tilsagn fra den daværende justitsminister om løsladelse, såfremt t~skerne over
tog regeringen, bemærkes, at der under rigsdagsforhandlingerne fra kommunistisk
side fremkom meget skarpe angreb i anledning af, at regeringen og rigsdagen
havde forsømt at træffe foranstaltninger til de internerede kommunJisters løsla
delse i forbindelse med begivenhederne den 29. august 1943, ligesom det af et rigs
dagsmedlem, der havde været medlem af det i henhold til kommunistloven nedsatte
rigsdagsudvalg, blev anført (folketingets forhandlinger sp. 1866-67), at den da
værende justitsmiraster i juli eller august 1943 overfor de interneredes repræsen
tanter i .Horserødlejren havde udtalt sig s åledes , at de internerede kommunister
fik det indtryk, at de måtte løslades, hvis det kom dertil, at regeringen trådte til
bage, og tyskerne tog magten, men æt der ikke fra nogen side på rigsdagen blev
givet udtryk for, at der kunne støttes noget særligt erstatninJgskrav på regeringens
holdning overfor de internerede omkring den 29. august 1943 eller på justitsmini
sterens omtalte udtalelser.

Retten finder herefter, at det i loven udtømmende er angivet, hvem der er
berettiget til at rejse krav om erstatning, og hvilke ydelser der kan udbetales be
sættelsestidens ofre.

Da lovgivningsmagten må anses for beføjet til, som det må antages ud fra
finansielle, po!litiske og andre almene hensyn, ved lov at træffe en sådaru for alle
vedkommende bindende erstatningsordning, og da den ved loven af 1. oktober 1945
trufne ordning efter forholdets beskaffenhed ikke kan anses for stridende mod
grundlovens § 80, stk. 1, findes sagsøgeren herefter afskåret fra overfor det sag
søgte ministerium at rejse krav om erstatning udover de ham i henhold til loven
tillagte ydelser.

Sagsøgte vil herefter være at frifinde.

Sagsøgeren findes at burde godtgøre sagsøgte sagens omkostninger med
t.OOO kroner.
243 e
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Thi kendes for ret:

Sagsøgte, justitsministeriet, bor for tiltale under denne sag af sagsøgeren
havnearbejder Einar Bertelsen, fri at være.

Sagsøgeren bør inden 15 dage fra dato til sagsøgte betale sagens omkost
ruinger med 1.000 kroner.

B.

Udskrift af .Hojesterets dombog i sagen no. 424/1948. Htumearbeider
Eina?' Berthelsen. mod. JustitsministeTiet.

I denne sag blev af Hojesteret torsdag den 22. december 1949 afsagt så-
dan dom:

Den indankede dom er afsagt af østre Landsret.
I pådømmelsen har tretten dommere deltaget.
For Højesteret går appellantens påstand ud på, at sagen hjemvises til vi

dere behandling ved østre Landsret.
Indstævnte har påstået stadfæstelse.
For Højesteret har appellanten ikke stottet sin påstand på, at lov nr. 349

af 22. august 1941 skulle være grundlovsstridig.
Med denne bemærkning vil dommen! i henhold til de i den iøvrigt anførte

grunde være at stadfæste.
Sagens omkostninger for Højesteret findes appellanten at burde betale til

indstævnte med 800 kr.

Thi kendes for ret:

Landsrettens dom bør ved magt at stande.
I sagsomkostninger for Højesteret betaler apellanrten, havnearbejder Einar

Bertelsen, til indstævnte justitsministeriet, 8000 kr.
Det idømte at udrede inden 15 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse,

Ved den af ØstTe Landeret den 26. oktober 1948 i sagen afsagte dom var
kendt for ret:

»Sagsøgte, justitsministeriet, bør for tiltale under denne sag af sagsøgeren,
havnearbejde-r Einar Bertelsen, fri at være.

Sagsøgeren bør . . . . til sagsagte betale sagens omkostninger med 1.000
kr..... «

--------
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488.

Folketingsmændene Robert Mikkelsens og Mm·tin Nielsens skrivelse af
20. [ebruar 1947 til den. offentlige anklager ved k011Vlnissionsdom
stolen af 3. februar 1947.

!O. februar 1947.

Hr. fhv. Justitsminister N. Busch-Jensen.

Medfølgende Dokumenter, som alle vedrører det politiske Politis Arbejde under
lesættelsen, er fornylig overgivet os af Personer, som har haft dem i Bevaring, siden
e i sin Tid blev fjernet fra Politigaarden M Medlemmer af Modstandsbevægelsen.

Vi har fundet det rigtigst, at hele dette Materiale overgives till nærmere Under
øgelse ved den i Samraad med den pa.rlamentariske Kommission nedsatte Undersø
:elsesdomstol, og overgiver det derfor til Dem som Kommissionens Repræsentant ved
.enne Domstol.

Martin Nielsen,
M.F

Robert Mikkelsen
M.F.
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D.

Tillæg til kap. 26. Horserødlejren den 28.-29. august 1943.

489.

Kommissionens skrivelse af 14. februar 1950 til departementschef Eivind Larsen.

DEN AF FOLKETINGET
UNDER 8. JANUAR 1948 NEDSATTE KOMMISSION

I HENHOLD TIL GRUNDLOVENS § 45

Kobenhavn, den 14. februar 1950.

Hr. departementschef Eivind Larsen.

Kommissionen udbeder sig snarest Deres besvarelse af følgende spørgsmål:

1. Under henvisning til, at De den 28. august 1943 i tilknytning til et ministermød
henledte daværende justitsminister Thune Jacobsens opmærksomhed på spørgsmåle
om eventuel løsladelse af de internerede kommunister, jfr. departementschefens skri
velse af 13. september 1946, bedes yderligere oplyst:

a) Var De tilstede i mødet og hørte Thune Jacobsen rejse spørgsmålet! I hvilke)
form skete det? Blev der svaret herpå eller på anden måde reageret?

b) Såfremt De ikke overværede spørgsmålets rejsning, bedes oplyst, om De umiddel
bart efter eller senere modtog referat herom fra justitsministeren, og hvad dett
i så fald gik ud på.

2. Rar De som af Thune Jacobsen forklaret deltaget i et møde den 28. august 1943 on
eftermiddagen med justitsministeren, hvor bl. a. statsadvokat Hoff og vicefængsels
direktør Rye-Knudsen har været tilstede, og hvor Thune Jacobsen har givet ordr
til, at der ved flugtforsøg fra Horserødlejren ikke måtte skydes?

I bekræftende fald udbedes nærmere oplyst om, hvad der passerede på nævnt.
møde, herunder om det - som af Rye-Knudsen anført - var et møde med samtlige
ministeriets kontorchefer eller - som af Thune Jacobsen forklaret - var et mindre
møde, og om formen for den nævnte ordre.

Holm.

Eigil Olden.
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490.

Departementschef Eivind Larsens skrivelse af 20. februar 1950 til kommissionen.

DEPARTEMENTSCHEF
EIVIND LARSEN '

Kobenhasm, den 20. februar 1950.

len af folketinget under 8. januar 1948 nedsatte kommission i henhold til grundlovens § 45,

Ohristiansborg.

I anledning af kommissionens skrivelse af 14. d. m. skal jeg tillade mig at oplyse:

ad 1) Som det fremgår af min skrivelse til kommissionen af 13. september 1946,
ar jeg til stede ved det pågældende ministermøde.

Ganske kort efter kapitulationen nedskrev jeg et referat om, hvad der passerede
å dette møde for så vidt angår Horserødlejren. Dette referat anbragte jeg i en lukket
uvert i justitsministeriets pengeskab. Jeg regnede. med den mulighed, at kommissionen
å et eller andet tidspunkt ville have oplysninger fra mig derom og ønskede at sikre min
iden for det tilfælde, at der skulle ske et eller andet, som kunne forhindre mig i at give
plysninger.

En afskrift af referatet vedlægges. J eg er ikke i stand til at give yderligere oplys
inger udover, hvad der fremgår af dette.

ad 2) Jeg har en svag erindring om, at jeg på et eller andet tidspunkt, vist nok
m eftermiddagen den 28. august 1943, var til stede i justitsministerens kontor, hvor der
gså var andre, såvidt jeg husker vicefængselsinspektør Rye-Knudsen og muligvis stats
dvokat Hoff. Jeg kan huske, at der blev talt om flugtforsøg fra kommunisternes side,
g at det som en selvfølge blev anført, at der ikke skulle gøres anvendelse af våben for at
irhindre flugt. Hvordan ordene faldt, har jeg ikke længere nogen erindring om.

Med ærbødighed

Eivind Larsen.
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Bilag.

Departementschef Eivind Larsens referat af 194·5.

Til et af de ministermøder, der afholdtes den 28. august 1943, var, foruden direkt
Svenningsen, også jeg anmodet om at være til stede.

På et tidspunkt under mødet, hvor de almindelige forhandlinger var suspendere
eller man måske blot afventede svar på et eller andet udefra, spurgte jeg justitsministere
der sad skråt overfor mig, hvorledes vi skulle forholde os med kommunisterne i Horserø
om vi ikke skulle lukke dem ud.

Ministeren afviste denne tanke, og såvidt jeg mindes, fandt dette tilslutning h
statsministeren, der hørte min bemærkning, der iøvrigt ikke gav anledning til deba
hvilket fra min side naturligvis heller ikke var tilsigtet med min udtalelse, da det ikke tilko
mig direkte at rejse spørgsmålet i et ministermøde.

Da jeg efter afslutningen af mødet kunne få lejlighed dertil, tog jeg ned på polit
gården for med statsadvokat Hoff og politikommissær Odmar at drøfte, hvilke forhold
regler der kunne træffes med hensyn til kommunisterne.

Jeg traf Odmar, og i det samme kom overbetjentene Madsen og Dinesen, so
særligt havde beskæftiget sig med kommunistsagerne, til og spurgte, om de med det samn
måtte få lov til at }røre 30 kommunister, der sad på Vestre Fængsel, op på Horserød. ]
oplyste i denne forbindelse, at medens de jo ikke havde chancen for at komme bort f
Vestre Fængsel, var det tilrettelagt således, at kommunisterne i Horserød ville blive lukk
ud, såfremt der skulle opstå nogen fare fra tysk side.

Bemyndigelsen til overførslen fra Vestre Fængsel til Horserød blev naturlig"
straks meddelt, og såvidt 'jeg mindes, fandt kørslen sted kl. ca, 16.

Da jeg fik lejlighed til efter begivenhederne omkring den 29. august at forhø
om, hvad grunden var til, at lejren var åbnet for sent, blev det meddelt mig, at det
endnu var noget uklart, men at det så ud til, at aktionen mod Horserød var kommet :
tidligt, at advarslen til lejren ikke var nået rettidigt frem.

Eivind Larsen.
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E.
Tillæg til kap. 29. Udkast til undtagelseslovgivning.

491.

Udkast af 19. juni 1942 til lovforslag.

(Bilag E. til A. nr. 334).

Jdkast.

Forslag til Lov om Undtagelsestilstand.

Kapitel I.

Iværksættelse og Ophævelse af Undtagelsestilstatnd.

Bilag E.

Fortroligt.

§ 1.
Naar Hensynet til Landets Forsvar eller Statens Sikkerhed og Opretholdelse

.f Ro og Orden nødvendiggør det, kan det ved kgl. Anordning fastsættes, at hele

.andet eller nærmere angivne Dele deraf skal erklæres at være i Undtagelsestilstand.

§ 2.
tk . 1. Justitsministeren kan for det Tilfælde, at Dele af Landet maatte blive af
kaaret fra Fo-rbindelse med Regeringen, beskikke en eller flere dertil egnede Per
oner til at overtage den politimæssige Overledelse af de afskaarne Landsdele, Saa
remt Dele af Landet ogsaa er afskaaret fra Forbindelse med den saaftedes beskik
ede Leder, træder vedkommende Politimester i hans Sæd.
tk . 2. I Landsdele, der er afskaaret fra Forbindelse med Regeringen, kan den i Stk .

nævnte øverste Politimyndighed i en Nødstilstand, hvor Ro og Orden ikke paa
nden Maadø kan opretholdes, erklære Undtagelsestilstand for indtraadt. Undtagel
estilstand erklæres ved en Bekendtgørelse, der om mulligt indrykkes i de stedlige
lagblade og kundgøres ved Opslag og paa anden hensigtsmæssig Maade. Naar For
indeise med Regeringen 'er genoprettet, indberettes uopholdeligt om de trufne For
nstaltnIinger.

. 3. Den i Stk. 1 nævnte øverste Politimyndighed i afskaarne Landsdele udøver
nder Undtagelsestilstand de- Justitsministeren i denne Lov og dien øvrige Lovgiv
ing tillagte Beføjelser med Hensyn til Retshaandhævelsen.

§ 3.
.k. 1. Naar Uroligheder, der har foranlediget Erklæring af Undtagelsestilstand, har
ritaget et saadant Omfang, at militære Styrker maa indsættes i Kamp til. Genop
ettelse af Ro og Orden, kan Justitsministeren eller for afskaarne Landsdeles Ved
ammende den i § 2, Stk. 1, nævnte øverste Poli'timyndighed overdrage den politi
læssige Overledelse til de militære Myndigheder, saa længe Undtagelsestilstanden
sstaar .
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Stk. 2. Naar Hensynet til Landets Forsvar gør det nødvendigt, kan den øverste mili
tære Myndighed i Landsdele, der er afskaaret fra Forbindelse med Regeringen, er
klære Undtagelsestilstand for indtraadt, og den har da den politimæssige Overledels
i Omraadet. Undtagelsestilstand erklæres ved en Bekendtgørelse, der om muligt ind
rykkes i de stedJlige Dagblade og kundgøres ved Opslag og paa anden hensigtsmæssi
Maade. Naar Forbindelse med Regeringen er genoprettet, indberettes uopholdelig
om de trufne -F oranstaltninger .
Stk. 3. Naar Urolighederne inden Erklæring af Undtagelsestilstand har antaget E
saadant Omfang, at militære Styrker maa indsættes i KCt11lip til Genoprettelse af R
og Orden, kan den øverste militære Myndighed i afskaarne Landsdele efter For
handling med den øverste Politimyndighed i Omraadet erklære Undtagelsestilstan
for indtraadt, og den har da den politimæssige Overledelse i Omraadet. Stk. 2, 2. o
3. Punktum, finder tilsvarende Anvendelse.

§ 4.
Stk. 1. Undtagelsestilstand, der er erklæret i Medfør af §§ 1-3, ophæves ved kg
Anordning, saa snart Hensynet til Landets Forsvar eller Statens Sikkerhed og Or
retholdeise af Ro og Orden ikke Qængere nødvendiggør den.
Stk. 2. For Landsdele, der Hl' afskaaret fra Forbindelse med Regeringen, ophæve
Undtagelsestilstanden ved Bekendtgørelse, naar Forholdene ikke længere nødvor
diggør den. Afgørelsen træffes, uanset om Undtagelsestilstanden er erklæret i Mec
før af § 1, § 2 eiler § 3 af den, der har den politimæssige Overledelse i Omraade
efter stedfunden Forhandling mellem Politimyndighederne og de militære MyndiE
heder i Omraadet,

Kapitel II.

Særlige Regler muler Undtagelsestilstand.

§ 5.
Naar Undtagelsestilstand er erklæret, gælder de nedenfor angivne særlig

Bestemmelser.

§ 6.
Stk. 1. Enhver er pligtig til uden Hensyn til de ved Lovgivningen tilsikrede Hetti]
heder ufortøvet at efterkomme de Forbud eller Paabud, der gives af Øvrigheden. t
Opretholdelse af Ro og Orden. I Vægtringstilfælde kan Forbudet øller Paabud
straks gennemtvinges ved Anvendelse af den efter Omstændighederne nødvendig
Magt, om fornødent ved Vaabenmagt.
Stk. 2. Overtrædelse af de i Medfør af Stk. 1 givne Forbud eller Paabud straffes ms
Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 8 Aar.

. § 7.
Stk. 1. Begaas nogen af de i Borgerlig Straffelov omhandlede Forbrydelser undt
saadannø Omstændigheder, at Forbrydelsens Udførelse er blevet lettet ved Uroti
standen eller kan medvirke til Opretholdelse eller Skærpelse af denne Tilstand, ans,
dette som en særdeles skærpende Omstændighed, og saavel den mindste som de
højeste for den paagældende Forbrydelse foreskrevne Straf forhøjes, saafremt det
efter Strafferammen er muligt, til det dobbelte. Anvendelse af betinget Straffedo
er i saadanne Tffifælde udelukket.
Stk. 2. I de i Borgerlig Straffelovs §§ 98, 99, 100, 101, 103, Stk. 1, 105, 111, 112 (
113 omhandlede Tilfælde kan Straffen stige til Livsstraf. Det samme gælder Straffe
for Manddrab og grov Legemsbeskadigelse (Straffelovens § 246), naar Forbrydelse
begaas mod nogen til Ordensmagtem eller Domsmagten hørende i Anledning af dem
Tjeneste. '
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Stk. 3. Straffen for Overtrædelse af de gældende Forbud mod at være i Besiddelse
af Vaaben kan, naar vedkommende under eller i Forbindelse med væbnet Oprør
antræffes med Vaaben, som han maa antages at have brugt eller villet bruge under
Oprøret, stige til Livsstraf. .
Stk . 4. Nærmere Regler om Fuldbyrdelse af Livsstraf fastsættes ved kgl. AnordnIing.
Stk. 5. De i Borgenlig Straffelovs Kap. 12 og 130mhandllede Forbrydelser paatales
af det offentlige, uden fut Justitsministerens Paabud er nødvendig.

§ 8.
Stk. 1. Det er forbudt ved trykt Skrift eller paa anden Maade offentlig at ophidse
Befolkningen mod Statens lovlige Organer og Institutioner og at udsprede usand
færdige, misvisenide eller forvrængede Meddelelser, der er egnet til at skade disse
Organer og Institutioner i Offentlighedens Omdømme.
Stk. 2. Overtrædelse af Stk. 1 straffes med Fængsel. Saafremt Overtrædelsen sker
gennem et trykt Skrift, kan det Bogtrykkeri, i hvilket Skriftet er trykt, foreløbig
beslaglægges af Politiet og ved Dommen inddrages til Fordel for Statskassen. Ahon
nementsprotokoller eller Kartoteker o. lign. vedrørende Abonnenter eller Aftagere
af Skriftet kan tages i Forvaring.

§ 9.
Stk. 1. Saafremt de i § 8 givne Bestemmelær groft elller gentagne Gange overtrædes
gennem et trykt periodisk Skrift, kan Politiet forbyde Skriftet, saa længe Undtagel
sestilstanden varer, og beslaglægge de foreliggende Eksemplare-r af Skriftet. Forbu
det omfatter ogsaa Skrifter, der maa anses som en Fortsættelse af det for-budte Skrift,
selv om de udkommer under et andet Navn, med en anden Redaktør el. lign. Om Ned
læggelsen af saadamne Forbud afgives straks Indberetning till Justitsministeren, der
bestemmer, om Forbudet vil være at opretholde.
Stk. 2. Overtrædelse af et i Medfør af Stk. 1 meddelt Forbud straffes med Fængsel.

§ 10. .
Stk. 1. Foreninger eller Sammenslutninger, der tilsigter fut ophidse Befolkningen mod
Statens lovlige Organer og Institutioner eller ved deres Virksomhed giver Anledning
til saadan Ophidselse, er forbudt og vil straks være at opløse.
Stk . 2. Det er forbudt uden Justitsministerens Samtykke at oprette eller opretholde
Foreninger eller Sammenslutninger, der ved Udrustning med Vaaben. eller Redska
ber, som kan anvendes till Indøvning i Brugen af Vaaben, eller ved militærlignende
Organisation eller Afholdelse af militærlignende Øvelser gøres eller søges gjort egnet
til Benyttelse ved Magtanvendelse.
Stk. 3. Deltagelse i Foreninger og Sammenslutninger, der oprettes ' eller opretholdes
i Strid med Stk. •1 eller Stk. 2, og Overtrædelse af Vilkaar, der er fastsat af Justits
ministeren ved Meddelelse af Samtykke i Henhold til Stk. 2 til en Forenings eller
Sammenslutnings Bestaaen:, straffes med Fængsel
Stk. 4. Formuer, der m.arutte tilhøre an i Henhold til Stk. 1 eNer 2 forbudt Forening
eller Sammenslutning, inddrages i Statskassen. Medlemsfortegnelser, Arkiv, Proto
koller o. lign. tages i Forvaring af det offentlige.

§ 11.
Stk. 1. Personer, der har tilhørt nogen af de i § 10 omhanrdJlede forbudte Foæningar
ebler Sammenslutninger, eller hvis Adfærd i øvrigt har givet særlig Grund til at
antage, at de vil medvirke ved Oprørshandlinger- eller andre Handlinger, der alvor
ligt kan forstyrre Ro og Orden, kan, naar det skønnes nødvendigt al Hensyn til
Statens Sikkerhed, tages .i Forvaring af P oIlitiet, saa længe Undtagelsestilstan
den varer.
Mar
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Stk. 2. Om enhver Forvaringstagelse i Medfør af Stk. 1 afgives der straks Indberet
ning til Justitsministeren, der bestemmer, om ForvarinJgstagelsen viJl være at op
retholde.

§ 12.
Stk. 1. Straffen for Overtrædelse af de af Justitsministeren i Henhold til Lov Nr. 219
af 1. Maj 1940 § 2 udfærdigede Bekendtgørelser og af de af Politidirektøren i Kø
benhavn eller en Politimester i Henhold til Lov af 11. Februar 1863 § 9 eller Lov
Nr. 21 af 4. Februar 1871 § 7 trufne Bestemmelser kan stige tiJl Fængsel i 8 Aar.
Stk. 2. Straffen for Overtrædelse af de gældende Forbud mod at være i Besiddelse
af Vaaben, Ammunition elle-r Sprængstof er Fængsel, saafremt højere Straf ikke
er forskyldt, j fr. § 7, Stk. 3.

§ 13.
Stk. 1. Sager angåaende de i §§ 6 og 12 omhandlede Overtrædelser behandles som
Politisager. De i Lov om Rettens Pleje Kap. 68 (Beslaglæggelse), Kap. 69 (Ransag
ning), Kap. 71 (Anholdelse) og Kap. 72 (Fængsling) omhandJlede Retsmidler finder
AnvendelIse i samme Omfang som i Sager, som det efter de almindelige Regler i Lov
om Rettens Pleje tilkommer Statsadvokaten at forfølge. Nedlægges der af Antklage
myndigheden Paastand om Idømmelse af Fængselsstraf, skal der paa Tiltaltes For
langende beskikkes ham en Forsvarer. Der kan ikke gives Møde ved valgt Forsvarer.
Stk.2. I Sager angåaende Overtrædelse af §§ 7, 8, 9 og 10 skal Nævninger eller
Domsmænd ikke medvirke. Sagerne behandles og paakendes i Iste Instans ved Un
derret efter Reglerne i Retsplejelovens Kap. 80 med de fornødne Lempelser. Uanset
Reglerne i Retsplejelovens Kap. 63 kan Sagerne altid paadørnmes ved den Ret, i
hvis Kreds Sigtede er blevet paagrebet. Offentlig Forsvarer beskikkes i Overens
stemmelse med Reglerne i Retsplejelovens Kap. 66. Der km ikke gives Møde ved
valgt Forsvarer.

Stk. 3. J ustitsministeren kam. beskikke særlige Domstole, der uanset de almindelige
Regler om Værneting kan paadømme de i Stk. log 2 omhandlede Sager.

Stk. 4. De i Stk. log 2 omhandlede Sager skal fremmes med størst mulig Hurtig
hed. De i Lov om Rettens Pleje fastsatte Flrister gælder ikke i disse Sager, jnen Ret
ten paaser, at der gives Sigtede fornøden Tid til hans Forsvar,

Stk. 5. Den Retten ved Lov om Rettens Pileje Kap. 68 tillagte Beføjelse til at beslutte
Beslaglæggelse og kræve Udlevering 'af Dokumenter m. v. kan i de i Stk. 1 og 2
nævnte Sager som foreløbig Foranstaltning udøves af Politiet, men Beretning herom
skal ·da snarest og senest inden 48 Timer forelægges for Retten, der afgør, om Be
slaglæggelsen skal opretholdes. Uanset Betsplejelovens § 752 kan Politiet gennemse
beslagiagta Dokumenter, herunder aahne beslaglagte Breve og andre lukkede Doku
menter. Post-, Telegraf- og Telefonvæsenet samt andre offentlige Myndigheder er
pligtige ufortøvet at efterkomme de af Politiet i Efterforskningsøjemed fremsatte
Anmodninger.

Stk . 6. Anke af de i Stk. log 2 omhandlede Sager kan kun ske med Justitsministe
rens Tilladelse. Naar Hensynet til Uroens Bekæmpelse gør det paakrævet, kan de t.
ved Dommen bestemmes, at Dommen straks vill være at fuldbyrde, og æt Andragende
om Anke eller Benaadning ikke skæl have opsættende Virkning.
Stk . 7. Justitsministeren kan bestemme, at Anke og Kære fra Underret skal ske di
rekte til Højesteret. Ved Paaankø til Højesteret som 2den Instans kan Anken støttes
paa de i Retsplejelovens §§ 943 og 963, Stk. 1, anførte Grunde. I øvrigt finder ved
Anke og Kære til Højesteret Reglerne i Retsplejelovens Kap. 82 og 85 Anvendelse
med de fornødne Lempelser.

------
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Stk. 8. De i Stk. 1 og 2 omhandlede Sager kan kun efter Rettens Bestemmelse for
enes med andre Sager. Bestemmes saadan Forening, behandles Sagen i sin Helhed
efter foransiaaende Regler, livis der er rejst Tiltale efter § 6, men Retten finder,
at denne Bestemmelse ikke kan anvendes, kan Sagen fremmes til Dom efter Straffe
lovens almindelige Bestemmelser, naar Retten finder dette ubetænkeligt; ellers af
vises Sagen.

Kapitel III.

Ikrafttræden og Ophør.

§ 14.
Denne Lov, del' ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft straks. Der kan ved

kgl. Anordning træffes Bestemmelse om dens Bortfald.
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F.

Tillæg til kap. 31. Sagen mod dr, la Cour.

492.

Uddrag al Troels G. Jørgensen: 18 Aar al Højesterets Historie, 1947, side
211-215.

Dommen af 25. Juni 1942 over fhv. Lektor, Dr. phil. Vilhelm Dornonville de
la Cour bekræftede paany, at Højesterets Bedømmelse af Tidsforholdenes Krav i
FOThoM til Underinstansernes i Reglen gik i skærpende Retning. Det drejede sig om
Overtrædelse af den forlængede Lov af 22. Juli 1940 om offentlig givne landsskade
lige Meddelelser (Straffemaksimum 1 Aars Fængsel), og Sagen var fra Byretten
anket direkte til Højesteret. I Juli 1941 havde la Cour for Overtrædelse af denne Lov
ved Udgivelse af et Skrift været idømt 80 Dages Hæfte, og Byretten havde nu idømt
ham lige Straf i 4 Maaneder for et dien 4. Februar 1942 i Rødovre holdt Foredrag,
medens den havde frifundet ham for Tiltale angaaende et andet den 8. September
1941 og den 27. Januar 1942 henholdsvis i Aabenraa og i Aalborg holdt Foredrag.
Højesteret fandt begge Foredrag strafbare, dog ikke efter den strængere Lov af 18.
Januar 1941, og satte Straffen enstemmigt og med 11 Stemmer til Fængsel i 7 Maa
neder. Der henvistes i Dommen til, at Udenrigsministeriet havde udtalt, at la Cour
som Udgiver af aktuelle Pjecer, hvoraf 2 var beslaglagt (en tredje var tilbageholdt
af ham selv) og ved sin Foredragsvirksomhed i meget høj Grad havde bidraget til at
skabe Vanskeligheder i Forhold til de tyske Myndigheder, og at Ministeriet paa
disses Foranledning uden Resultat havde rettet Henvendelse til ham om at ophøre
med denne Virksomhed, en Udtalelse der kunde have Vægt i Strafudmaalingen, men
som ikke udvidede Sagens Genstand. Det ene Foredrag angik Tysklands Forhold til
Rusland, det andet Neutralitetspligterne. I Dommen hed det: »Efter den Maade, paa
hvilken Udtalelserne maa antages at være fremsat, har de hos Tilhørerne maattet
fremkalde den Forstaaelse, at Tiltalte karakteriserede Krigen mod Rusland som en
ren Erobringskrig, der ikke kunde tiltrædes af nogen »fri Stat«, og Krigen i det hele
som en af det tyske Rige foranlediget folkeretlig »uretfærdige Krig. Omtalen af
autoritære Statsformer er derhos i indirekte Form benyttet til en i stærke Udtryk
holdt Fordømmelse ogsaa af tysk Statsstyre.

Disse Udtalelser saavel som den foretagne Sammenligning mellem Ruslands
Forhold til de baltiske Stater og Tysklands Forhold til Danmark og Tiltaltes Frem
hævelser af Forholdene i Narge findes i Forbindelse med de ovennævnte i Dommen
fremhævede Ytringer [om at snart hvert Barn kunde se, at Tyskland ikke kunde
vinde Krigen, og at Churchills Vits om »Hovmorderens lille Kanariefugle] under
Hensyn til Foredragenes Tendens og Tiltaltes hele Frømstillingsmaade at maatte
anses for egnede til at skade Landets Interesser i Forhold til Udlandet.s

La Cours Stilling som videnskabelig og folkelig historisk Forfatter gjorde, at
hans Retssager blev fulgt med megen Opmærksomhed, ikke mindst da Undersøgelsen
i den sidste af Sagerne en kort Overgang var paa tyske Hænder. Efter Afsoningen
lod la Cour sig i nogen Tid frivilligt internere af Justitsministeriet for at forebygge
tysk Indgriben mod sig selv og andre. Dyrkelsen af Retten til at »tale frit« d. v. s.
nedsættende om tyske Forhold og skeptisk om Tysklands Skæbne som krigsførende
Magt kunde ikke tillad-es, fordi den kunde afgive Jordbund for en Modarbejden af
de tyske Tropper. Uanset om Dommerne sympatiserede med selve Tankerne, maatte
de altsaa tilkendegive Misbilligelse af, at de blev fremført. Paa Initiativ af Justits
ministeren vedtog Ministerraadet at meddele la Cour Afsked som Lektor efter Af-
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sigelsen af Byrettens Dom. Denne var straks indanket for Højesteret, der havde
stadfæstet, at Varetægtsfængslingen skulde opretholdes, se herved E. Thune Jacob
sen Paa en Uriaspost (1946) S. 1161

) .

l) La Cour, der efter Befrielsen ikke søgte Tilbagevenden til Lektorstillingen,.men
kastede sig over Historieskrivning om Besættelsestiden, udsendte i August 1945 Bogen »For
.lansk Domstol under Besættclsen« (197 Sider), der ifølge Annoncerne skulde indeholde
Skildring af hans »Ophold i Gestapos Fængsler« og »skarpe Angreb« paa HØjesteret og mig.
Det fØrste kunde nu ikke fremstilles som nogen særlig Sensation, men for det sidste kunde
der skønnes at være en taknemmelig Læsekreds. Hvad den Del af Bogen angaar, der om
handler Administrationens Forhold til Retssagen, kan jeg henvise til Omtalen deraf i E.
Thune Jacobsens ovennævnte Bog S. 108 ff. Her meddeles de autentiske Oplysninger, der
godtgør, at der - hvad Forf. havde bestridt - var god Grund til at træffe; den særegne
Ordning med en frivillig Internering, der - hvad der ikke ses af Bogen - ogsaa faktisk kom
i Stand. At Motivet herfor bl. a. var at varetage la Cours eget Tarv, aflokker ikke denne nogen
Paaskønnelse. Det oplyses endvidere i sidstnævnte Bog, at Ministerraadet til Stadighed
fulgte Sagens Behandling og traf Beslutningen om Afskedigelsen, hvorom Justitsministeren
stillede Forslag straks efter Byretsdommens Afsigelse. Annoncen om Angrebet paa Højeste
ret og mig indfries fuldtud, og den hæfter sig i førstnævnte Henseende særlig til Doms
præmissernes Omtale af Udenrigsministeriets Attest om la Cours tidligere Forhold, der er
med taget som et skærpende Moment, men ikke - som la Cour synes at mene - som en
ukorrekt Udvidelse af Anklagen. Trods sin i Almindelighed bevidnede dybe Ærbødighed
for Landets højeste Domstol kan Forf. efter dette ikke levne den Ære for to Skilling, men
han mener dog at kunne koncentrere det samlede Ansvar for Dommen paa Rettens Præsi
dent, og her forlanger han da Straf. Han gør dette saa meget mere, som han paa samme
Hoved lægger Skylden for, at han fik Afsked, idet jeg skal have bestemt saavel Justits
ministeren som de andre Ministre til at fatte denne Beslutning o~ derved være gaaet uden
for min Kompetence som Dommer. Tonen i hans Udfald karakter-iseres ved, at han betegner
Udenrigsministeriets Fremsendelse af Attesten som en ..Stikkervirksomhede. Dommens Ind
ankning og de særlige Forhold med den paatænkte Internering havde foranlediget Samtale
om den i Ministeriet, hvorved jeg var blevet bekendt med Justitsministerens Opfattelse, at
Dommen - forudsat at den opretholdtes i Anken - »hvis der skulde være fornøden Hold
ning over Regeringens Optræden«, maatte drage Afskedigelse efter sig. Denne vilde jo iØv
rigt kun faa Krigsvarighed. At Loven frembed de formelle Betingelser .h er for (llMisligheder,
der svækker den for Stillingen nedvendige Agtelse og Ttllid«), maatte jeg tiltræde, da Mi
nisteren meddelte mig sin Bestemmelse. Hvad der fra mit Domstolssynspunkt havde Inter
esse, var at vide, hvad der faktisk vilde ske, fordi Stillingens Tab kunde regnes at faa Be
tydning ved den forestaaende Strafudmaaling og da naturligvis i formildende Retning.
Fornøden Meddelelse maatte da tilgaa Dommerne, men Afskedigelsen var det samlede Mi
nisteriums Sag, og med dette havde jeg dels ingen Forbindelse, dels kunde jeg ikke indlade
mig paa under Voteringen at komme med en Underhaandsmeddelelse om, at Afskedigelsen
vilde finde Sted, naar Dom var afsagt. Skulde dette Moment kunne komme i Betragtning,
maatte det altsaa foreligge inden denne. Dette havde jeg, kort fØr Sagen kom for HØjesteret,
Lejlighed til at gøre Statsminister Buhl opmærksom paa, efter at han havde taget Spørgs
maalet om Tidspunktet for Afskedigelsen i sin Haand og derfor udbad sig forskellige prak
tiske Oplysninger hos mig, hvem det ved den Lejlighed i Forvejen blev meddelt, at man
havde beslutletAfskedigelsen. J.eg gav ogsaaOplysning om Fængslingskendelsens Stadfæstelse,
hvoraf sluttedes, at der var praktisk Sikkerhed for en Domfældelses Opretholdelse i Anken.

Efter at Bladet ..Frit Danmark« den 8. Juni 1945 havde bragt den la Courske Fremstil
ling dokumenteret ved to Skriftstykker, der dels ikke kan forstaas uden foranstaaende For
klaring, dels rummer en Tredjemands Misforstaaelser, og jeg til Brug for Dommerforenin
gen, se foran S. 175, havde skrevet en Redegørelse, sendte jeg la Cour et Eksemplar deraf,
idet jeg, som jeg seneret skrev til ham, derved fritog ham for i den annoncerede Bog at an
gribe mig paa et falsk Grundlag. I Bogen har han dog foretrukket dette ved at sætte min
Fremstilling til Side og tildigte det fornødne (om Samtalen med Buhl og Justitsministeren
og at jeg støttede mig paa mit eget Skøn over Dommen som Medlem af Kæremaalsudvalget,
uagtet jeg ikke var Medlem af dette og ukendt med den den Gang utrykte Højesteretseks
trakt) . Senere fremkomne Notater fra Ministermederne bekræfter dels Justitsministerens,
dels Statsministerens Initiativ og Ministerraadets Medvirken.

Et Ekko i Pressen af de la Courske Toner udeblev ikke. Saaledes modtog jeg fra Frit
Danmark for 31. Aug. en Anmeldelse af Bogen af Fuldmægtig i Justitsminisferiet Hans
Topsee-Jensen, der ukritisk refererer la Coår og for egen Regning fremfører uklare Insi
nuationer om mit Forhold til Justitsministeren og til Retten, idet han udtrykker Haabet om
en Udrensningsaktion overfor mig; dette og anden andenhaands Sladder om Forholdene i
HØjesteret med lignende Tendens (..Stud. [ur.«, Januar 1946 m. v.) lader jeg ligge. Jeg demen
terer paa dette Sted, hvad der mig vedrørende findes optrykt fra Besættelsestiden i Det ille
gale Frit Danmark 1942-1945 (1946), forsaavidt det uden at være medtaget i mine Frem
stillinger vilde have nogen Interesse - om det havde været sandt, se S. 67-69, 258-61.
HØjesteret har delvis været under samme skæve Bedømmelse i Bladet, se saaledes S. 144-45.
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G.
Tillæg til kap. 33. Landsretssagfører Reltzel-Nlelsen,

493.

Udenriqsminisierieis direkters rejerai a/ 23. september 1942.

Landsretssagfører Erik Reitzel-Nielsen, som for Tiden er ansat hos Højeste
retssagfører Ejvind Møller, er pr. 1. Oktober d. A. blevet opsagt fra denne Stilling
Opsigelsen staar i Forbindelse med Reitzel-Nielsens Tilknytning til den under tysl
Ledelse oprettede internationale Juristsammenslutning. Den maa betragtes som e
Tilfælde af -Forfølgelse af Tyskvenlige«. Reitzel-Nielsen har ved Varetagelsen a
det paugældende Hverv ikke blO't været i Overensstemmelse med den danske Re
gerings politiske Linie, men maa siges ligefrem at være optraadt efter Regeringen'
Ønske. Han mener derfor at have et moralsk Krav mod Regeringen paa at bliv!
holdt skadesløs, naar han af den anførte Grund mister en Stilling, som efter han:
Opgivende har givet ham en aarlig Indtægt af 28.000 kr. Han ønsker Ansættelse
State:ns Tjeneste mod et Vederlag paa 20.000 Kr. aarligt.

Der er rejst Spørgsmarul om Hr. Reitzel-Nielsens eventuelle Ansættelse under
Udenrigsministeriet. Det er ikke Tanken, at han skulde ansættes som Tjenestemand
men at han midlertidigt skulde være til Raadighed som en Slags honorarlønne
Delegeret til Konferencer i Udlandet.

Denne Ide er opstaaøt dels under Indtrykket af, at det i enkelte Tilfælde hal
været vanskeligt at skaffe danske Repræsentanter til Konferencer i Tyskland, dels
med Henblik bl. a . paa den forestaaende Tiltrædelse fra dansk Side af det i Berlin
oprettede Akademi for Forvaltningsret med Statssekretær Stuckard som Præsident.

Hertil kan bemærkes følgende: Kun i to Tilfælde har der været Vanskelig
heder af den nævnte Art, nemlig 1) ved en Kvindesagskonference og 2) ved den For
valtningsretskonference, der førte til Opfordringen til Danmark om at tiltræde For
valtningsretsakademiet. Og i intet af disse to Tilfælde vilde det have hjulpet os, om
vi havde kunnet disponere over Reitzel-Nielsen. Deltagerno i Kvindekonferencen
skulde naturligvis være Kvinder. Hvad Forvaltningsretskonferencen angaar, var
Forholdet det, at Tyskerne havde indbudt en ganske bestemt Sagkyndig, Professor
Poul Andersen, der 'er almindelig anerkendt som Danmarks største Kapacitet paa
dette Omraade, Da Professoren var forhindret, blev der truffet den Ordning, at Dr.
Ernst Andersen, Indenrigsministeriet, i liaris Sted rejste til Konferencen. Yanskelig
hederne indskrænkede sig til det økonomiske Sporgsmaal om, hvem der skulde
betale Rejsen, og blev let overvundne.

Med Hensyn til Formen for Danmarks Tiltræden af Forvaltningsretsakade
miet er man i Statsministeriet inde paa den Tanke at nedsætte et Udvalg paa f. Eks.
3 Medlemmer, der skulde beskæftige sig med Spørgsmaal angaaende Forvaltnings
ret. Dette Udvalg skulde bl. a. have til Opgave at være det Organ, gennem hvilket
Danmarks Tiltræden af Akademiet finder Sted. Dets Medlemmer skulde i den Ud
strækning, det maatte blive nødvendigt, rejse til Konferencer i Tyskland. Til Med
lemmer af Udvalget skulde udpeges Sagkyndige i Forvaltningsrettens Teori og
Praksis. Statsministeriet tænker hl. a. paa Professor Poul Andersen. - Fra Uden
rigsministeriets Side har vi fundet den af Statsministeriet paatænkte Fremgangs
maade hensigtsmæssig og opfordret Statsministeriet til at. gaa videre med Tanken.
Hvad Resultatet end maatte blive, synes det temmelig givet, at der ikke bliver Brug
for Reit.zel-Nielsen i Udenrigsministeriet i Forrbindelse med Forvaltnlngsretsakade
miet, idet. Statsministeriet er indstillet paa at finde en Løsning. Hvorvidt Statsmini-
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-teriet maatte kunne indsætte Reitzel-Nielsen i det nævnte Udvalg, er naturligvis et
mdet Sporgsmaal, men det er vel tvivlsomt, om han vil findes at være i Besiddelse
d netop cLe Kvalifikationer, der forventes hos en Specialist i Forvaltningsret,

Efter det her anførte synles hverken Vanskeligheder i tidligere Tilfælde eller
len forestaaende Tiltrædelse af Forvaltningsretsakademiet at kunne motivere en
\nsættelse af Hr. Reitzel-Nielsen under Udenrigsministeriet. Og Spørgsmaalat
iliver herefter, om det findes sagligt begrundet at ansætte ham i den ovenfor nævnte
~genskab blot ud fra den Betragtning, at der sandsynligvis trods alt nok vil komme
il at foreligge Situationer, hvor Udenrigsministeriet faar Brug for ham.

Dette Sp ørgsmaal skonnes at burde besvares benægtende, dels fordi Uden
-igsministeriet selv raader over dygtige Jurister baade i de yngre og de lidt ældre
~ldersklasser, dels fordi Hr. Reitzel-Nielsen aldrig vil kunne erstatte den Ressort
3agkundskab, Udenrigsministeriet i mange Tilfælde vil se sig nødsaget ffiL at tilkalde
ra de forskellige Fagministerier.

Det kan formentlig uden videre fastslaas, at Hr. Reitzel-Nielsen aldrig vil
.unne komme i Betragtning ved politiske Konferencer, og det samme synes at
uaatte gælde saavel om okonomiske og finansielle som om folkeretligs Konferencer;
hi paa alle disse Omraader vil det eneste naturlige være, at Udenrigsministeriet
.enytter sig af de Tjenestemænd, der gennem Aar er trænet op i Behandlingen af de
-aagældende Sagkomplekser, og som er i Besiddelse af et indgåaende Kendskab til
lagerne og altsaa sagligt har langt større Forudsætninger end en udefra kommende
Tand.

Tilbage bliver de tekniske Konferencer om en lang Række Emner saasom
dlevering af Forbrydere. Retshjælp i civile og kriminelle Sager, Skibsfart, Fiskeri

orhold, Skattespørgsmaal, sociale Spørgsmaal etc. etc. - men her vil en nok saa
ygtig Konferencespecialist- aldrig kunne overflødiggøre Bistand fra Ressort
Iinisteriernø i Form af Udsendelse af Sagkyndige.

Hr. Reitzel-Nielsen er endnu en ung Mand, kun 34 Aar gammel. Det daarlige
.vancøment i Udenrigsministeriet har medført, at Gennemsnitsalderen haade for
ekretærer og for Fuldmægtige er langt højere end i de fleste andre Minlisberier. For
'uldmægtige er den lige ved 50 Aar. Selvom det pointeres nok saa stærkt, at Reitzel
Iielsen ikke skal ind i Tjenesten, men kun midlertidigt honoraransættes; er det vist
undgaaeligt, at en saadan Ansættelse (mod et betydeligt Honorar) hos Minlisteriets
jenestemænd vil fremkalde Skuffelse og Bitterhed. Det er før set, vil man sige, at
n Honoraransættelse kun er Forgaarden til en Udnævnelse som Tjenestemand. Og
rtet er jo saa defindtivt som et Provisorium! Dette anføres i og fDi' sig ikke som
oget Argument i Sagen, men det skannes paa sin Plads at konstatere denne sand
ynlige Virkning, der jo ikke er heldig for Arbejdshumøret i Ministeriet i det hele.

Man kunde ogsaa spørge, om det er politisk hensigtsmæssigt at hjælpe Reitzel
'ielsen ved netop at knytte ham. til Udenrigsministeriet. Dette Ministerium maa jo
disse Tider mere end noget andet staa for Skud og mistænkeliggøres fra forskellige
idel' som Følge af den Politik, hvis Redskab det er. Vilde det ikke være det heldig
e - haade indadtil og overfor Tyskerne - at undgaa en Ansættelse, der -utvivlsomt
vide Kredse vilde blive vurderet som »Forsørgelse af forfulgte 'l'yskvenlige«? Vilde
:>t ikke være at foretrække at anbringe Hr. Reitzel-Nielsen f. Eks. i Vareforsynings
rektoratet eller i et eller andet af de mange Krigstidsnævn?

Ailt taget i Betragtning ses det ikke rettere, end at der savnes reel saglig
asis for en Ansættelse af Hr. Reitzøl-Nielsen under -Udønrigsministeeiet, og at
~sa.a politiske Grunde taler derimod.

Endelig bemærkes, at det i givet Fald utvivlsomt vilde blive meget vanskeligt
. faa Finansministeriet til at bevilge mere i Honorar end ca. 10.000 Kr.

Den 23. September 1942.

Nils Svenningsen.
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494.
Statsministeriets notat til b1'Ug for siais- og udenriqsministeren ved [or

handling med follcetingets finansudvalg den 20. januar 1943,

Landsretssagfører Reitzel-Nielsen er født 1908, cand. jur. 1932. Fra 1933 ti
1937 var han Sekretær i Socialministeriet, som han forlod i 1937 for som Lands '
retssagfører at blive Deltager i Højesteretssagfører Ejv. Møllers Forretning.

Fra 1933 har han været Formand for Juristforbundet. Indenfor dette For
bunds Bestyrelse interesserede man sig for Skabelsen af et internationalt Juristfor
bund med Samarbejde mellem de tilsluttede Organisationer. I 1938 sogte man i denni
Anledning Føling med juridiske Organisationer i forskellige Lande, og da Tanker
blev godt modtaget, bragtes Spørgsmaalet frem paa den .internationa le Juristken
gres i Leipzig i Ma] 1939, idet daværende Rigspolitichef Thune Jacobsen foreslot
nedsat et Udvalg om Sagen. Forslaget blev vedtaget, og et Arbejdsudvalg blev nedsa
med Heitzel-Nielsen som Formand og iøvrigt med Repræsentanter for 12 euro
pæiske Lande.

Der var Enighed om, at Forbundet skulde være af ikke-politisk Karakter
Da det i Sommeren 1939 meddeltes, at den ty ke Rigsminister Dr. Franik kund.
tænke sig at besøge Danmark og tale ' i Juristforbundet, frygtede Be styr elsen for, a
et saadant Besøg skulde rejse Tvivl om, hvorvidt d t internationale Arbejde ble'
ledet strengt upolitisk, og man vilde helst have afværget Besøget, men Udenrigarni
nisteriet holdt paa, at man af Hensyn til Landets Interesser maatte tage mod Dr
Frank, og det skete saa.

Da Krigen brød ud, var det planlagt i Efteraaret 1939 at holde et Møde on
det internationale Arbejde, men dette Møde blev ikke afholdt. Arbejdet blev stille
i Bero, og dette fandt Tilslutning fra de interesserede Lande.

Imidlertid rejste man i Sommeren 194.-0 fra tysk Side Spørgsmaalet om Stif
telse af den paatænkte internationale Organisation, ag da Udenrigsministeriet unde
den foreliggende Situation holdt paa, at det var absolut paakrævet, at der viste
Imødekommenhed overfor det tyske Stanclpunkt, mente Bestyrelsen - der selv fand
Beslutningen af 1939 om Udskydelse af Arbejdet rigtig - at maatte bøje sig fo
Regeringens Ønske, hvorfor den modtog Rigsminister Franks Indbydelse til Delta
gelse i Stiftelsen af det internationale Retskammer i Berlin i April 1941. Deltagern
var Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Slovakiet, Ungarn, Rumæniien
Bulgarien, Italien, Spanien, Portugal og Japan.

Det var en Forudsætning, at det faglige Arbejde først skulde paabegynde
efter Fredsslutningen, og dette Standpunkt har man - trods nye Henvendelser 
stadig fastholdt fra dansk Side.

Reitzel-Nielsens Deltagelse i disse Forhandlinger vakte stor Uvilje mod han
herhjemme. Der skete en Mængde Udmeldelser af Juristforbundet, og det blev hur
tigt klart, at Sagen rimeligvis vilde medføre, at han maatte udtræde af Højesterets
sagfører Ejv. Møllers Forretning. Dette blev ogsaa Resultatet; Reitzel-Nielsen mIl
traadtø pr. 1. Oktober 1942. Under de derom førte Forhandlinger har saavel Uden
rigsminJisteren som Justitsministeren været dels orienterede, dels medvirkende.

Sagen blev allerede i Juli 1942 behandlet paa et Ministermøde, og det ved
toges, at man, hvis Reitzel-Nielsen blev opsagt, maatte skaffe ham en Stilling. De'
9. September blev Sagen igen behandlet i Ministermøde, hvor den udvekslede Kor
respondance blev fremlagt. Der var Enighed om, at der skulde skaffes ReitzeJ
Nielsen en Stilling. idet der ingen Tvivl var om, at hans Fratræden skyldtes de
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omtalte Virksomhed, som han havde foretaget imod eget Ønske og efter indtræn
gende Henstilling fra Regeringen. (Allerede i Juni Maaned fremhæver Ejv. Møller,
at han har fuld Sikkerhed for, at Reitzel-Nielsen ikke har nogen Art af nazistiske
Synspunkter) .

Fra det tyske Gesandtskabs Side var man meget interesseret i Sagen; man
kunde ikke finde sig i, at Heitzel-Nielsen mistede sin Stilling paa Grund af disse
Forhold.

Statsminister Buhl agtede selv at forelægge Sagen for Folketingets Finans
udvalg og gøre Forslag til en Ordning. Imidlertid naaedes dette ikke inden Minister
skiftet.

Der er siden da blevet forhandlet om en Ordning, ligesom der er blevet
fremskaffet Oplysninger om, hvilke økonomiske. Følger Sagen havde haft for Reit
zel-Nielsen. Det viste sig, at han i 1940 og 1941 fra Ejv. Møllers Forretning havde
oppebaaret henholdsvis knapt 11.000 og godt 12.000 Kr.; i 1942 blev Beløbet til 30.
September forholdsvis noget større. Men ved Siden deraf vil Beitzel-Nielsens Mu
ligheder for at tjene ved egne Forretninger være afgørende formindskede.

Efter forskelflige Forhandlinger er det IllU ordnet saaledes,
at Reitzel-Nielsen som »Kommitteret« under Statsministeriet staar til Raadighed

for dette og de andre Ministerier i Forhandlinger med og i Udlandet mod et
aarligt Honorar paa 6000 Kr. + midlertidigt Tillæg, f. T. 15 pct., og

at han yderligere virker som Medhjælper i Justitsministeriet mod et Vederlag paa
4500 Kr. aarligt + midlertidigt 'I'illæg.

Hans samlede Vederlag vil altsaa udgøre 10.500 Kr. + midlertidigt Tillæg
eller ialt 12.075 Kr. Ansættelserne er selvfølgelig af midlertidig Karakter, men da
hans Afgang fra Ejv. Møllers Forretning fandt Sted pr. 1. Oktober 1942, maa Be
løbet fra Staten ydes ham fra denne Dato at regne. Der søges altsaa Tilslutning til ,
t der paa forventet Tillægsbevilling disponeres paa Statsministeriets Honorarkonto

over 3000 Kr. + midlertidigt Tillæg = 3450 Kr. og paa Justitsministeriets Med
hjælpskonto 2250 Kr. + midlertidigt Tillæg = 2587 Kr. 50 øre.
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Formanden: Hr. Civildommer Ha
rald Petersen! Denne Kommission, der
bl. a. har den Opgave at undersøge samt
lige Forhold, hvis Klarlæggelse Kommis-
ionen anser for nødvendig til Bedøm

melse af, hvorvidt der er Grundlag for at
drage Ministre eller andre særlig an
svarlige til Ansvar i Anledning af deres
Embedsvirksomhed under den tyske Be
sættelse, har anmodet Dem om at komme
til Stede for at besvare nogle Spørgsmaal
vedrørende Deres Virksomhed som J u
stitaminister under en Del af Besættel-

Onsdag den ll. September 1946 Kl. 14.

For Kommlsslonen mødte Civildommer, thv, Justitsminister Harald Petersen.

og der tænker jeg, at jeg har faaet Op
lysningerne om, hvorledes Sagen stod, og
saa vidt jeg kunde skønne, mente man
der det samme, som man mente i Uden
rigsministeriet, at der var en alvorlig
Fare paa Færde, saa at det var nødven
digt, at denne Lov snarest kom.

Formanden: Hvad var Grunden til ,
at der i denne Lov omtales en »Overens
komst« med Hensyn til fremmede Trop
pers Ophold her i Landet? Ordet »Over
enskomst« bruges jo i Loven .

lIaraid Petersen: Det er, saa vidt jeg
sen. mindes, Resultatet af et temmelig. ind-

Forinden vi gaar over til Afh ørin- gaaende Tovtrækkeri mellem de danske
gen, vil jeg gerne rent ex tuto oplyse, at og de tyske Synspunkter, idet Tyskerne
denne Kommissions Afhøringer foregaar vilde benytte Lejligheden til ligefrem at
for lukkede Døre. Jeg kan vel gaa ud fremhæve, at det var de tyske Interesser,
f r a , at De erklærer Dem indforstaaet der skulde beskyttes, eller noget i den
dermed? Retning, og som en endelig Kompromis-

lIaraid Petersen: Det er jeg klar løsning kom man til det Udtryk, som
over. findes i Loven. Jeg har ikke selv per-

Formanden: De var Justitsminister sonlig ført disse Forhandlinger med Ty
l Tidsrummet den 8. Juli 1940 til den 9. skerne, de blev, saa vidt jeg husker, ført
Juli 1941. af Kontorchef Her/eU paa Justitsmini-

lIaraid Petersen: Ja. steriets Vegne og af Direktør Svenning
sen, tror jeg nok, paa Udenrigsministe-

Formanden: Angaaende denne Deres riets Vegne; det er de Herrer, der har
Embedstid har De tidligere efter Kom- ført Forhandlingerne og altsaa aflagt
missionens Anmodning skriftligt besva- Rapport om de Resultater, der var op
ret enkelte Spørgsmaal, det er Aktstykker naaelige, og de Udtryk, man har benyt
Nr. 84, 169,206,232 og 274. Jeg vil gerne tet i Loven, var dem, man ansaa for at
nu have Lov til at stille Dem nogle yder- være de mest gunstige, for at vi ikke helt
tiger e Spørgsmaal. Det første lyder: skulde blotte os; for Tyskerne var langt

Hvilke Forhandlinger gik forud for mere vidtgaaende i deres Krav. Jeg har
H'orelæggelse af »Ørum-Loven - ')? for øvrigt en fuldstændig Udredning") an-

lIaraid Petersen: For »Ørum-Lo- gaaende dette Spørgsmaal, som jeg imid
vene? Ja, jeg blev først bekendt med lertid ikke har med, idet jeg jo ikke vid
H'orholdet paa et Ministermøde"), idet, ste, hvad der vilde blive spurgt om i
saa vidt jeg mindes, disse forskellige For- Dag; men den kan jeg tilstille Kommis
landlinger gik gennem Udenrigsministe- sionen; den er skrevet paa Grundlag af
riet, saa at jeg personlig i hvert Fald de Oplysninger, jeg senere har faaet fra
først blev bekendt med det paa et Mini- Kontorchef Herieli.
stermøde, hvor jeg fik at vide, at saale- Formanden: Ja Tak, den tror jeg vi
ies laa Forholdene, og at man af Hensyn vil have.
li! øru'ln, hvis Liv man mente var i lIaraid Petersen: Ja, det kan jeg
Fare, hurtigst muligt maatte gaa i Gang langt bedre gøre, end jeg kan sidde her
med et Udkast til en Lov, som kunde be- og mundtligt redegøre for dette, for man
zirke, at Ørum kunde faa sin Sag be- maa jo huske paa, at der dog er Iorlø
landlet 'her i Landet. Og det maatte jeg bet 6 Aar siden da, saa det el' næsten
raturligvis tage til Efterretning. Deref- umuligt at have disse Detailler fra den
er satte jeg mig saa selv i Forbindelse Gang præsente.
med Statsadvokatens særlige Afdeling, Robert Mikkelsen: Jeg vilde gerne
---

) Kap. 18. 2) Jer. Ber. IV A. 538-539. ~3)~A:. ~n~r~. :1~70:. ------------
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spørge, om der paa Ministermødet har
været drøftet, at man efter Forhandlin
ger med Tyskerne mente sig nødsaget til
at anvende Udtrykket »Overenskomst-P

lIaraId Petersen: Selve Lovforslaget
er forelagt paa et Ministermøde, saaledes
som man altid gør med den Slags Love;
der er jo ingen Lov, der bliver fremsat,
uden at den har været behandlet- paa et
Ministermøde, saa at alle Ministrene har
haft Lejlighed til at udtale sig om den ,
og der redegor man jo ogsa a kort for de
Forhandlinger, som er gaaet forud. Der
har alle Ministre haft Lejlighed til at
tage Stilling, og det Udtryk har utvivl
somt været drøftet. Men som sagt, efter
6 Aars Forløb er det næsten umuligt at
huske en saadan Detaille som hvad der
just har været behandlet paa dette en
kelte Ministermøde angaaende denne
Lov.

Robert Mikkelsen: Det er, saa vidt
vi ved, første Gang, der officielt her i
Danmark anvendes det Udtryk, at tyske
Tropper befinder sig her i Landet efter
J>Overenskomst. med den danske Rege
ring, og man kunde derfor vente, naar
det Udtryk fæstnes i en Lov, at det giver
Anledning til Bemærkninger i Ministe
riet og til Overvejelser over, hvorvidt det
er nødvendigt eller heldigt, at et saadant
Udtryk bliver optaget i Loven.

IlaraId Petersen: Ja, det har det
utvivlsomt været. Loven har for øvrigt
ogsaa været behandlet i Nimandsudval
get, hvor man ligeledes har haft Lejlig
hed til at tage Stilling til Lovens Udtryk.

Robert Mikkelsen: Men De erindrer
altsaa ikke nærmere om, hvilke Drøftel
ser der har været i Ministeriet?

lIaraId Petersen: Nej, jeg erindrer
ikke, hvilke Drøftelser der har været paa
Ministermødet om dette Udtryk. Det ene
ste, jeg kan sige , er, at saa vidt jeg min
des, blev det Udtryk valgt dengang for
at undgaa noget, der var endnu voldsom
mere.

Robert Mikkelsen: I Nimandsudval
gets Protokol') Side 539 staar der, at De
vad denne Lejlighed har udtalt: Lovfor
slaget maa være færdigt i denne Uge
og kan ikke diskuteres paa sædvanlig
Maade. Man nærede Betænkeligheder,
men der var vel ingen Vej udenom. Er
det enstemmigt i Ministeriet, spørges
der. Og saa staar der: »Justitsministe
ren: Ja.•

lIaraId Petersen: Ja, jeg mindes hel
ler ikke, at der har været nogen Oppo
sition imod det i Ministeriet. . Jeg kan
1) Bel'. IV A. afsnit P.

tilføje om denne Lov, at det var en Lov
der var mig i allerhøjeste Grad imod
og det er vist den første Lov i Danmark
der er fremkommet til Rigsdagen uder
Bemærkninger, hvilket jeg bagefter fil
meget stærke Bebrejdelser for af Ty
sker ne, idet man ansaa det for at vær,
en Demonstr a tion. Og det var det ogsaa
for jeg vilde ikke kommentere den Lov
den maatte frem paa en Maade, sal
enhver kunde se, hvor Kilden var.

Mogens fog: Jeg vil gerne have 10'
til at stille et Tillægsspørgsmaal. De:
staar paa Side 539 noget, som jeg ha
fæstet mig ved. Hediojt-Hansen siger
at han er ikke betænkelig ved under del
nuværende Justitsminister at gennem
føre § 1,

-rnen for at redde to danske Stats
borgeres Liver vi rede til at gal
langt•.

Og saa svarer Justitsministeren: •Dett
Ultimatum maa Dommeren bøje sig for.
Jeg ved ikke, om De erindrer det?

lIaraid Petersen: Hvor staar det?
Mogens fog: Det er Forhandlin

gerne om -Ørum-Loven- i Nimandsud
valgets Protokol. J eg vil blot spørge her
om der fra Justitsministeriets Side i De
res Funktionstid blev lagt noget Pre
paa Domstolene, et politisk Pres, for a
Dommene skulde faa en ganske bestem
og tilstrækkelig haard Karakter for a
tilfredsstille Tyskerne?

lIaraid Petersen: Det mindes jei
ikke , og jeg tror det ikke.

Mogens fog: For disse Ord staa
saa stærkt:

»dette Ultimatum maa Dommere]
bøje sig fore .
lIaraid Petersen : Ja.
Mogens fog: Det er jo efter vor

almindelige Begreber om Domstolene
Uafhængighed en ganske. ejendommeli.
Bemærkning af en Justitsminister.

lIaraid Petersen : Ja, det vil jeg ind
rømme, men vi var jo ogsaa i en ret ejen
dommelig Situation paa det Tidspunk
Med Hensyn til det mere almindelig
Spørgsmaal, om der fra min Side ha
været lagt noget Pres paa Domstolen:
for at de skulde komme til et eller ands
specielt Resultat, maa jeg sige, at de
mindes jeg ikke nogen Sinde er sket. J e
kan huske, at Præsident Kamstein kOD
til mig engang, og det var netop i mod
sat Retning. Det drejede sig om den Don
der var blevet afsagt i Roskilde, angaa
ende Roskildeoptøjerne; det var Møde
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rbudet'), der dengang var under Diskus- Forhold sige, at den Dommer, der faar
m; Tyskerne var meget imod dette Mø- en Sag, jo maa være klar over, hvad det
forbud og vilde have det ophævet, og drejer sig om; og det er i Virkeligheden
a havde de bl. a. fundet ud af, at de her et Ultimatum, han faar, som han
.nde tvinge mig til det ved en Aktion maa bøje sig for, men det er altsaa kun
er for mig, idet der i Roskildedommen et fromt Ønske og ikke Udtryk for, at
rd, at Mødeforbudet var begrundet i der fra min eller andres Side i mindste
ske Troppers Tilstedeværelse her. Kan- Maade skulde lægges noget Pres paa
'in gaar da til mig og siger, at det vedkommende Domstol. En anden Ting
nde de tyske Tropper ikke finde sig i, er, at disse Sager gik til en ganske spe
t var Meningen, at de danske Statsbor- ciel Afdeling, det vil jeg indrømme, men
re skulde befinde sig fuldstændig, som den Afdeling har jeg ikke været med til
havde gjort før den 9. April, og over- at oprette; jeg kan for saa vidt fuldt til

vedet ikke skulde mærke, at der var træde dette, for det var givet, at der
ammede .Tropper til Stede her i Lan- maatte være en vis Fasthed i disse Sa
t, og den tyske Værnemagt kunde, som gers Behandling, for ellers vilde let det,
.n udtrykte sig, ikke bære dette, at den vi havde kæmpet for til at begynde med,
3V beskyldt for, at det som Følge af nemlig at bevare Jurisdiktionen over
ns 'I'ilstødeværelse var nødvendigt at danske Statsborgere, meget hurtigt gaa
.ve et Mødeforbud her i Landet; derfor fløjten. Man maa ikke være blind for, at
de han have, at Dommen skulde appel- i selve den Ordning, man havde den
7es, og der skulde lægges Pres paa gang, laa der maaske et vist Pres, men
rmstolen for at faa det Udtryk fjernet. det var formentlig et Pres, som var nød
ir til svarede jeg Kanstein, at det var vendigt under de Forhold, vi dengang
o.uligt, vi kunde ikke b'lande os i Dom- levede under.
ilenes Affærer. Sagen blev saa appel- Martin Nielsen: Jeg finder det uri
-et - det var vistnok domfældte, der meligt, at man i et Møde, hvor der op
pellerede den til Landsretten -, og saa tages stenografisk Referat, overhovedet
it jeg husker, er der ikke noget be- diskuterer Nimandsudvalgets Protokols
ærket i Landsrettens Dom paa dette Værdi, men naar Spørgsmaalet er kom
rnkt, idet den stadfæster Underrets- met frem, vil jeg dog gerne henvise til,
mmen in terminis. Det er, som sagt, at det flere Gange af Protokollen frem
t eneste Spørgsmaal, hvor jeg husker gaar, at Protokollen har været forelagt.
get om, at der skulde være lagt Pres Det fremgaar endvidere, at Partigrup
.a Domstolene. per har dikteret Midretalsindstillinger

formanden: Jeg maa lige gøre op- eller -stillinger til Protokollen. Jeg skal
ærksom paa, da den foreliggende Ud- blot nævne i Forbifarten, at paa Side 523
ve, kan jeg vel sige, af Nimandsudval- staar der f. Eks.: Formanden spurgte
ts Protolrol er blevet anvendt under efter Protokol, og denne blev forelagt.
'hør ingen , at det i Protokollen inde- Formanden: Jeg henviser herved til
ldte Referat jo ikke er godkendt af den Skrivelse"), vi modtog fra Folketings
gen af Nimandsudvalgets Medlemmer. mand BuM vedrørende Protokollen.
rt maa man sikkert have i Erindring, Harald Petersen: Hvis jeg maa, vil
ar man benytter den som Grundlag jeg gerne tilføje, at jeg har aldrig nogen
r at stille Spørgsmaal her i Kommis- Sinde set den Protokol. Der har aldrig
men"). været forelagt mig noget som helst Re-

Harald Petersen: Der er vistnok ferat til Godkendelse, og jeg har heller
lrig nogen, der har taget denne Pro- aldrig godkendt noget, idet jeg altsaa
col rigtig alvorligt dengang. Saa vidt regnede Protokollen for at være i hvert
I husker, var det særlige Forhold, der Fald mig uvedkommende og nærmest no
virkede, at Oluf Pedersen blev Sekre- get, som Udvalget maaske gennemlæste
r og fik et Honorar; han sad og skrev og undersøgte.
get i en Bog, men hvad han skrev, formanden: Saa kan vi vist gaa til
~de vist ikke nogen synderlig Vægt paa; det næste Spørgsmaal:
m han fik som sagt et Honorar, og det Hvilken Repræsentant for danske
ulde han jo gøre et vist Arbejde for. Myndigheder talte med Himmler under
aledes staar det for min Erindring, og dennes Besøg i København i Maj 19414

) ,

ar der for øvrigt i Protokollen staar, og hvad er der Dem bekendt om Indhol
jeg udtaler mig paa den Maade, saa det af de ved denne Lejlighed førte Sam-
n man jo ogsaa under almindelige taler?
Kap. 12. 2) Ber. IV A. 498 ff. 3) Ber. IV A. 498. 4) Kap. 19.



Uarald Petersen: Jeg mindes ikke,
at jeg overhovedet har haft noget med
Hr. Hisnanler at gøre, eller at jeg har
bemyndiget nogen af danske Myndighe
der, Politimyndigheder, til at forhandle
med ham, og hvis der er nogen, der har
forhandlet med ham, er jeg tilbøjelig til
at tro, at det er sket, uden at jeg har
været impliceret deri. Jeg ved som sagt
ikke, hvem der har forhandlet.

Formanden: Vi har jo i Thune Ja
cobsens Bog . P aa en Urias poste Oplys
ning om, at han er blevet tilkaldt, at
Himmler ønskede en Samtale med ham,
og jeg gaar nærmest ud fra, at Spørgs
maalet skal belyse, om De var info 1'
staaet med, at han blev kaldt til Himm
ler.

Il

ligeledes har han vist haft direkte Re:
tioner til Statsministeren. Det er vist (
saa paa et ret sent Tidspunkt, dette fo r
gaar, og man maa ikke glemme, at p
det Tidspunkt havde jeg jo faaet Sill
snoren, og at man derfor paa en .
Maade ansaa mig for en halvdød Mar
som man ikke tog saa højtideligt. Det
noget, der ikke blot kommer frem h
men som ikke mindst kommer frem i
senere Begivenheder") .

Robert Mikkelsen: Dette Møde l
er den 28. Maj; saa vidt jeg ved, kr
Spørgsmaalet om Deres Fratræden fø:
frem i hvert Fald i Begyndelsen af Ju'

Harald Petersen: Dette Spørgarna
har været fremme allerede i Begynd
sen af Maj. Da syntes det at drive av

Uarald Petersen: Jeg tror ikke, at men saa blev det rejst igen; om' det va
Thune Jacobsen har forelagt det Spørgs- Slutningen af Maj eller Begyndelsen
maal for mig, for saa vidt jeg mindes, Juni, tør jeg ikke sige. .
hørte jeg først om Hr. Himmlers Ophold Robert Mikkelsen: Resultatet bliv
her i Landet, efter at det var overstaaet, altsaa det, at De ikke mindes noget e
og det Referat, jeg fik, var nærmest, at denne Episode og mener, at det vel
han havde haft en Frokost i Lufthavnen tænkeligt, at Rigspolitichefen har han
sammen med en af Landsretssagførerne let ganske uden om Dem.
Bryld; om det var Børge eller H. C., hu- Uarald Petersen: Det kan tænk
sker jeg ikke. men hvis han vil fastholde det modsat

Robert Mikkelsen: I Thune Jacob- vil jeg ikke kunne bestride det.
sens Bog »P aa en Urias poste siger han Formanden: Vi gaar saa til det næ:
Side 38, al han forud underliaanden Spørgsmaal:
havde faaet at vide, at Himmler gerne Hvad foretog De Dem Natten m
vilde tale med ham: »jeg underrettede Re- lem den 21. Juni og 22. Juni 1941,
geringen om dette Ønske fra Hinunlers hvad er der Dem bekendt om de Fe
Side og fik tilkendegivet, at jeg var nødt handlinger, der førte til, at dansk Pol
til at efterkomme det«. J eg vil spørge, om arresterede danske Kommunister')?
De mindes at have givet nogen saadan Uarald Petersen: Den Nat sov jc
Meddelelse. som jeg har meddelt i min Skrivelse"),

Uarald Petersen: Jeg mindes det blev først vækket KJ. 81/2- 9 om Morg
ikke. nen. Det er netop et af de Tilfælde, hv

Robert Mikkelsen: Der foreligger jeg synes man har behandlet mig paa
yderligere i Nimandsudvalgets Protokol Maade, som om jeg allerede var gaaet
Side 571 et Referat fra et Møde den 28. Jeg var sammen med Statsminister
Maj, hvor P. Munch spørger: Hvad med hos en fælles Bekendt, og vi fulgtes
Himmlers Besøg? Hertil svarer Statsmi- hjem, og jeg spurgte Statsministen
nisteren: Der er intet sket; Hr. Hisnanler der nogle Gange havde været kaldt
var tilfreds med, at vi holdt Kommuni- Telefonen, hvad der var i Gære, m
sterne nede. Nu er det Statsministeren, han slog det hen: Ja, der er et eller a
der svarer, men Statsministeren synes det, de vil have spærret Havnen, er
altsaa at være vidende om, hvad der har noget i den Retning, men hvad det v;
været drøftet, og derfor spørger jeg: Har kunde jeg ikke faa ud af ham. Saa f
De ikke modtaget noget officielt Referat jeg hjem, jeg vil antage, Klokken b
fra Rigspolitichefen om en Samtale, han været 121/2, og da jeg kom hjem, ~

fører efter Regeringens Ønske med en af jeg i Seng, og af en eller anden Gru
de højeste Personligheder fra Tyskland? maa jeg have glemt at tage Telefon

Uarald Petersen: Jeg mindes det OD i Soveværelset, for de siger fra E
ikke, men jeg har jo senere erfaret, at litiet, at de har ringet efter mig et F
Thune Jacobsen har haft meget direkte Gange, men jeg har ikke hørt 'I'elefoni
Relation til Udenrigsministeren. Det er og først næste Formiddag ringer d
sket saa tidligt som vist i Februar, og I igen, jeg vil antage KJ. 81/2-9, maas
J) Ber. rv A. afsnit G. 2) Kap. 22. 3) A. nr. 232.



halv Time senere. Det var nuværende
epartementschef E-i-vind Larsen, der
agede til mig og gav et fuldstændigt
~ferat af, hvad der var foregaaet om
atten. J eg sætter mig saa straks i For
ndelse med Statsministeren for at faa
It bekræftet, og fik det ogsaa bekræftet.
~ naar jeg siger, at man betragtede mig
mgang som delvis afgaaet, ligger det
at hvis man vilde have haft fat i mig,
rad jeg synes vilde have været natur
gt, kunde man have sendt et Automobil
l til mig og faaet mig vækket. Det
mde have været gjort i Løbet af et
varter, men det undlader man ganske
; gøre, saaledes at det hele er afgjort
n Morgenen, da jeg endelig faar Med
slelse om, hvad der er passeret.

Robert Mikkelsen: Jeg forstaar, at
e naturligvis ikke saadan kan udtale
em paa første Haand om disse Ting,
len der er- en lille Uklarhed i nogle Do
umenter, som er forelagt Kommissio
en; jeg vil spørge, om De har nogen
lenirig til Klaring af dem. Udenrigs
tinisteren har i en Skrivelse, Aktstykke
r. 231, udtalt, at der K!. 3 'Om Mor

enen kom en Henvendelse fra den tyske
esandt til Udenrigsministeriets Direktør
led Anmodning til denne om straks at
omme til Stede paa Gesandtskabet, idet
esandten havde en vigtig Meddelelse at
ringe den danske Regering. Efter sna
est muligt at have begivet sig til Ge
andtakabet paa Kastelsvej blev Direk
øren gjort bekendt med Krigsudbru
et samme Nat o. s. v. I Deres Redegø
else om, hvad der blev sagt Dem af
>epartementschef Eivind Larsen, staar
erimod, at Eivind Larsen forklarede, at
lan var blevet tilsagt til at mode paa
Dagmarhus- hos Reichsbeauftragter
(ans tein. Ved De noget om, hvordan de
o Ting hænger sammen?

Harald Petersen: Det ved jeg ikke,
Ol' jeg har kun pr. Referat, hvad der
taar i min Skrivelse, og jeg maa sige,
t jeg kunde ikke huske disse Enkelt
leder - jeg havde jo ikke selvoplevet
lem. Men dengang jeg skulde skrive min
Iedegør else, bad jeg Justitsministeriet
Ig Københavns Politi, om ikke de havde
toget skriftligt desangaaende, og jeg fik
la et skriftligt Referat, om hvilket de
orklarede mig, at de nogen Tid senere
iavde nedskrevet det for at have det lig
rende, hvis der senere skulde blive
Spørgsmaal om disse Ting. Og det er
Iette skriftlige Referat, jeg har tilladt
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mig at benytte ved min Fremstilling af,
hvad der passerede den Morgen.

Formanden: Saa spørges der: Efter
hvilket System foretoges Arrestationerne
af de danske Kommunister?

Harald Petersen: Det ved jeg ikke.
Jeg havde overhovedet intet Kendskab
til danske Kommunister, ud over at jeg
kendte Navnene paa enkelte. Jeg kendte
saaledes Hr. Robert Mikkelsen - vi har
haft mange Sager sammen i gamle Dage
-, men om han var kvalificeret til at
skulle anholdes, kendte jeg ikke noget til
og har overhovedet ikke blandet mig i.

Formanden: Saa kan jeg vist godt i
samme Forbindelse stille det næste
Spørgsmaal:

Forelaa der Dem bekendt specifice
rede Krav fra tysk Side om Formen af
den ønskede Internering?

Harald Petersen: Om Formen? 
Der blev mig fortalt, at man havde for
langt, at de foreløbig skulde indsættes i
isoleret Celle. Men om jeg kan huske
dette fra dengang, eller om det kun er
fra dette Referat, som jeg senere har
faaet, er jeg ikke i Stand til at afgøre.

Formanden: Det forekommer mig, at
,det staar et Sted, at det var et tysk Diktat.

Harald Petersen: J a, det var et tysk
Diktat.

Formanden: Det staar i Aktstykke
Nr. 274 i en Parentes:

»Dette var i Virkeligheden et fra
tysk Side fremsat Krav.•

Det er Deres Redegørelse af 14. Juli
1945, Slutningen.

Harald Petersen: Ja, det er ogsaa
fuldstændig rigtigt. Det er den sidste af
de Redegørelser, jeg har skrevet. En an
den Ting er, at det hele kom os saa fuld
stændig uforberedt, saa hvis vi skulde
isolere de Herrer, havde vi vanskeligt ved
at gøre det paa anden Maade. Man kun
de naturligvis, saadan som Tyskerne se
nere har gjort det, rømme en Skole el
ler lignende, men saa betænksom var
man maaske ikke dengang. Imidlertid,
det var som sagt et tysk Krav, at de
foreløbig maatte interneres; det hele blev
begrundet med, at det var en militær
Nødvendighed, idet Tyskerne mente, at
de Herrer Kommunister var i Ledtog
med deres nye Fjende, Rusland, og at
man kunde befrygte, at de vilde spionere,
eller hvad de nu havde tænkt sig, at
Kommunisterne vilde gøre - det ved jeg
ikke. Men som sagt, det var et rent mili
tært Krav, efter dets Formulering.
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formanden: Forelaa det skriftligt
fra Tyskerne?

Uarald Petersen: Kravet? Det tør jeg
ikke sige, for jeg var ikke med i disse
Forhandlinger, men jeg er tilbøjelig til
at tro, at det har været mundtligt.

Robert Mikkelsen: Nu har De ikke
selv deltaget i disse Forhandlinger, men
det bliver meddelt Dem om Morgenen,
hvorledes Forhandlingerne er forløbet,
og naar der nu spørges Dem, efter hvil
ket System Arrestationerne foregik, saa
svarer De: Det ved jeg ikke. - Men paa
det Tidspunkt, da Arrestationerne ble'l
foretaget, da var De jo underrettet om
Situationen?

Uarald Petersen: Ja. Og jeg sagde til
Eivind Larsen, at jeg gik ud fra, at man
selvfølgelig gik saa lempeligt frem som
vel muligt. Men selv blande mig i, hvem
der skulde arresteres og hvem ikke, det
kunde jeg ikke.

Robert Mikkelsen: Hvem kunde da
efter Deres Mening gøre det?

Harald Petersen : Ja, de eneste, der
havde noget Materiale i saa Henseende,
var Politiet.

Robert Mikkelsen: Naar Tyskerne
ønsker Kommunister arresteret - det er
jo ikke alle Landets Kommunister, der
ønskes arresteret, men de ledende Kom
munister kan man sige i stor Alminde
lighed -, kunde man saa ikke tænke sig
at spørge Tyskerne: Hvem er det, der
skal arresteres?

Uarald Petersen: Tyskerne kom selv
med en Liste, og dermed var vist deres
Forraad udtømt, saa jeg vilde tro, at
man ikke var kommet videre ved at
spørge de Herrer. Men Tyskerne for
langte ved Siden af, at der skulde tages
et større Antal ledende Kommunister,
idet de gik ud fra som en Selvfølge, at
det danske Politi var bekendt med, hvem
der var ledende og hvem ikke.

Robert Mikkelsen: Men det er alt
saa et Referat, at Tyskerne kom og sag
de saadan?

Uarald Petersen: Ja, det er et Re
ferat.

Robert Mikkelsen: Og hvem overlod
De at træffe Bestemmelse om, hvem der
burde arresteres og hvem ikke?

Uarald Petersen: Jeg har kun talt
med Eivind Larsen.

Robert Mikkelsen: Saa maa man alt
saa spørge Eivind Larsen. - De sagde,
at en af Grundene var, at Tyskerne
tænkte sig, at Kommunisterne muligvis
vilde drive Spionage.

Uarald Petersen: Ja, det er en H)
potese fra min Side, for det hele ble
begrundet militært.

Robert Mikkelsen: Der refereres
Nimandsudvalgets Protokol Side 579 I

Spørgsmaal fra Alsing Andersen til De~
Er der omtalt Spionage? - hvortil Ju
stitsministeren svarer: Nej, der er ikk
Bevis for noget, og jeg tror, alle i de
øverste Spids ikke er indblandet i nogs
saadant. - Jeg vil blot spørge, om D
kan godkende det?

Harald Petersen: Det kan jeg god
godkende.

Robert Mikkelsen: Det svarer til DE
res Indtryk?

Ilaraid Petersen: Det svarer til mi
Indtryk, for der har mig bekendt ikk
med min Billigelse været nogen som hels
Aktion eller Undersøgelse rettet imo
Kommunisterne, medens jeg var Justits
minister, idet det var mit Indtryk, a
Kommunisterne, selvom de ikke delto,
direkte i Regeringen, saa efter 9. Apri
i enhver Henseende var loyale, i hver
Fald loyale i den Forstand, at de inte
foretog sig til Gavn for Tyskland; son
Følge deraf ansaa vi det paa det Tids
punkt ikke for nødvendigt, at der skuld
foretages noget som helst.

U. C. Uansen: De siger til Gavn fa
Tyskland. Mener De ikke til Gavn fa
Rusland?

Uarald Petersen: De foretog sig ikk
noget til Gavn for Tyskland. Jeg mener
at hvis de havde gjort noget til Gavn fo
Tyskland saadan som Nationalsociali
sterne, saa havde der været Grund til a
være paa Vagt over for dem, men. da dl
ikke foretog noget i den Henseende
maatte de for mig gøre, hvad de vilde
den Situation, vi var i i Øjeblikket. J el
kan huske, at Spørgsmaalet har være
rejst engang. Hele det politiske Polit
var jo sat ud af Funktion, men Politi
direktør Stamm var oppe engang o~

hævdede, at man maatte ogsaa foretag l

sig noget med Hensyn til at iagttag!
Kommunisternes Adfærd; dertil svaredr
jeg Stamm, at det fandt jeg ikke, del
var nogen som helst Grund til. Saa sag
de Siamm: J a, der er stærkt Røre bland
Kommunisterne, der foregaar et eller an 
det. Saa spurgte jeg Stamm, hvad de'
var for noget; det kunde han ikke give
mig nogen Forklaring paa, og saa sagde
jeg til Siamm: Jeg synes ikke, der el
nogen som helst Grund for os til at ud
spionere Kommunisterne, saa længe v
ikke har noget som helst Holdepunkt for

------
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rt de foretager noget til Gavn for Tysk
and, de er vore Medborgere.

Robert Mikkelsen: Der foreligger,
lynes jeg, en lidt indskrænkende For
olkning. Det siges her: Er der omtalt
,pionage? - og Svaret er: Nej, der er
kke Bevis for noget. Er det en Reser
ration, De nu tager, at De kunde tænke
Dem, at der kunde foreligge Oplysnin
~er om, at der forelaa Spionage til den
anden Side?

Harald Petersen: Nej, det gør der
ikke. Men da jeg som sagt ikke har un
dersøgt de Herrers Forhold, aner jeg
ikke noget.

Robert Mikkelsen: Saa kan man
sige, der foreligger ikke noget.

Harald Petersen: Der foreligger ikke
noget om, hvad de Herrer har gaaet og
lavet eller ikke lavet. Det politiske Politi
var som sagt sat ud af Funktion, til Dels
efter tysk Krav, men Tyskerne havde
overset, at man inden for Københavns
Politi ogsaa havde en Afdeling, som fort
satte, men den kontrolerede jo kun Na
tionalsocialisterne i den Periode').

Robert Mikkelsen: Og med Hensyn
til Formen for den ønskede Internering
svarede De -'-- igen efter Referat - at
der skulde have været dette Krav ~m,
at Kommunisterne skulde isoleres.

Uarald Petersen: Ja.
Robert Mikkelsen: Men derudover er

der intet Dem bekendt om Krav med
Hensyn til Formen?

Uarald Petersen: Nej, og Spørgs
maalet blev jo hurtigt taget op til Be
handling, fordi man fandt det urimeligt,
at de skulde behandles paa den Maade;
jeg bad straks Eivind Larsen og dem,
der førte Forhandlingerne med Tyskerne,
altsaa Udenrigsministeriet, 'Om at gaa i
Gang med at faa saa lempelige Forhold
som muligt.

Robert Mikkels(m: Maa man forstaa
Deres Stilling til det, der dengang fore
gik - det kan jo lyde lidt mærkeligt, det
ser De vel ogsaa selv, at Landets Justits
minister siger: Det vil jeg ikke blande
mig i, det kender jeg ikke noget til, det
maa Eivind Larsen tage sig af -, maa
man forstaa det som en Slags Videre
førelse af den Stilling, De nu selv siger,
De havde dengang, at De betragtedes
som en halvdød Mand, som ingen rigtig
gav Underretning om noget; og som hel
ler ikke mere havde Indflydelse paa
noget?

Uarald Petersen: Det vil jeg ikke helt
acceptere. Men hele Aktionen, kan De
l) Kap. 21.
245
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nok forstaa, var mig meget stærkt imod,
det var ikke med min gode Vilje, den
blev foretaget.

_ Robert Mikkelsen: Det er naturligvis
et Standpunkt. Men jeg synes ikke, en
Minister kommer ud af den Vanskelig
hed ved at lade underordnede Embeds
mænd ...

Uarald Petersen: Man maa huske
paa, at den 22. Juni tiltraadte Eivind
Larsen sin nye Stilling i J ustitsministe
riet som Departementschef', og han skul
de have Thune Jacobsen til sin over
ordnede. Det var de Herrer, der senere
skulde administrere hele dette Forhold,
og derfor ansaa jeg det for naturligt, at
det blev de Herrer, der, mere end jeg,
kom til at faa Indflydelse paa, hvad der
skete den 22. Juni. Man kan sige nu, det
var dumt, saadan som Tingene har ud
viklet sig siden dengang, at jeg - for
at demonstrere 'over for Tyskerne, der jo
havde forlangt min Afgang, fordi man
ikke ansaa mig for at være tilstrække
lig fyldestgørende - ikke gik med det
samme, at jeg demonstrerede ved at sige:
Ja, jeg vil gaa, men jeg vil selv bestem
me min Afgang. Var jeg gaaet dengang,
havde jeg ikke oplevet den 22. Juni. Men
jeg blev altsaa siddende for dog at hæv- '
de Danmark en lille bitte Smule, og der
ved kom jeg til at sidde til 8. Juli, som
jeg satte som Dagen for min Fratræden.
Jeg kunde naturligvis den 22. Juni helt
have slaaet bak og have sagt: Nu gaar
jeg - men det vilde jeg anse for at være
en Fejghed og ikke loyalt over for den
øvrige Regering og over for det danske
Folk, specielt over for Rigsdagen, som
jeg havde haft et glimrende Forhold til,
medens vi havde arbejdet sammen i det
forløbne Aar.

Robert Mikkelsen: Man maa vel alt
saa alligevel forstaa det saadan, at det
var under et vist Indtryk af Deres for
ventede snarlige Afgang, at De i saa høj
Grad overlod det til Eivind Larsen og
Thune Jacobsen at bestemme?

Harald Petersen: Ja.
Formanden: Der foreligger endvidere

et Spørgsmaal vedrørende Formen for
den iværksatte Internering. J eg ved ikke.
om man kan godkende, at det Spørgs
maal allerede er besvaret gennem den
givne Fremstilling?

Robert Mikkelsen: Jo.
Formanden: Det næste Spørgsmaal

lyder:
Hvorledes var Deres, respektive Re

geringens Stilling i 1941 til Spørgsmaa-



19

let om at søge LovhjemmeP) for de fore
tagne Arrestationer og for eventuelt
Forbud mod det kommunistiske Parti?

lIaraid Petersen: Det Spørgsmaal er
ikke blevet rejst, saa vidt jeg mindes,
medens jeg var Minister, men saa vidt
jeg kan forstaa, har man vel ikke kun
net komme uden om at forbyde det
kommunistiske Parti, idet det vist blev
fremsat som et direkte Krav over for
Regering og Rigsdag fra tysk Side. Der
imod var min Indstilling med det sam
me, at med Hensyn til Kommunistarre
stationerne skulde der ikke skabes nogen
Lovhjemmel af nogen Art, for det vilde
kun virke kompromitterende, og hvis
ikke der var ,fremsat noget Krav - det
ved jeg selvfølgelig ikke, om der var -,
saa vilde jeg aldrig have medvirket til
at skabe Lovhjemmel for Kommunistar
restationerne. J eg saa saaledes paa det,
at det var en Handling dikteret af Nød
rettens Grundsætninger, det var Nød
retten, der skulde bære det, og ikke
nogen. Lovhjemmel, for denne Lovhjem
mel kunde ikke skaffes, saaledes at det
blev med Rette. J eg har selv anset det
for at være meget kedeligt, at vor Rigs
dag og vore Domstole skulde blandes
ind i disse Affærer, det syntes jeg maat
te den siddende Regering tage Ansvaret
for over for Rigsdagen, som man selv
følgelig vilde holde underrettet om, hvad
rier skete, idet man selvfølgelig vilde gaa
frem efter de Direktiver og de Raad,
som man vilde faa gennem Rigsdagens

I) Kap. 23. 2) Ber, IV A. 443.

2

dertil beskikkede Organer, specielt Ni
mandsudvalget.

Robert Mikkelsen: Det, De der sigel
svarer i og for sig til noget, der er re
fereret i Nimandsudvalgets Protoke.
Side 579, hvor det siges, at De bl. a . ha
sagt: Ministeriet var enig i ikke at søg
opnaaet Lovhjemmel af egen Drift ti
dette, og Grundloven kan vi jo alligeve
ikke ændre.

Det eneste, jeg her gerne vil spørg.
Dem om, er dette : Naar De siger, a
Ministeriet var enigt i den Betragtning
forudsætter det altsaa, at Spørgsmaa
let . ..

lIaraid Petersen: Jeg tror, det hal
været drøftet paa et Ministermøde"), O!
at jeg har været spurgt om, hvordar
den Situation kunde klares, eller noge
i den Retning. Der har jeg sikkert beo
grundet det - saaledes som jeg gør de
i Dag - udelukkende ud fra Nødrettem
Grundsætninger.

Robert Mikkelsen: Og det har Iun
det Tilslutning?

lIaraid Petersen: Det har utvivl
somt fundet Tilslutning, saaledes at jeg
har kunnet sige det videre.

Robert Mikkelsen: I Nimandsudval
get?

Uarald Petersen: Ja. -- Det var del
samme, der skete den 5. Maj 1945. Da
blev der ogsaa foretaget mange Anhol
delser uden nogen som helst Lovhjem
mel og ud fra de samme Betragtninger.



Onsdag den II. September 1946 Kl. 19.

For Kommissionen mødte Rigspolitichef, fhv. Justitsminister Eigil Thune Jacobsen

formanden: Hr. Rigspolitichef Eigil
Thune Jacobsen, Kommissionen har
bedt Dem komme til Stede i dette Møde,
fordi der er fremsat Ønske om, at Kom
missionen ud over de forskellige Rede
gørelser, De har tilstillet Kommissionen,
faar Lejlighed til at rette suplerende
Spørgsmaal til Dem.

Inden vi gaar over til Afhøringen,
vil jeg gerne lige minde om, at denne
Kommissiones Hverv jo er udtrykt i
Kommissoriet og bl. a. gaar ud paa at
undersøge samtlige Forhold, hvis Klar
læggelse Kommissionen anser for nød
vendig til Bedømmelse af, hvorvidt der
er Grundlag for at drage Ministre eller
andre særlige ansvarlige til Ansvar i
Anledning af deres Embedsvirksomhed
under den tyske Besættelse. Det er jo
det Punkt, det drejer sig om her i Dag.

Endvidere vil jeg rent ex tuto,
skønt jeg føler mig overbevist om, at
Rigspolitichefen er klar over det i For
vejen, gøre opmærksom paa, at disse
Møder foregaar for lukkede Døre.

Thune Jacobsen: Ja.
formanden: Saa er der ingen Grund

for mig til at uddybe det Emne nær
mere.

Saa vil vi gaa over til de Spørgs
maal, der foreligger for Kommissionen.

Det første Spørgsmaal lyder: Hvor
ledes begrunder De, at De - saa vidt
vides som eneste højere danske Embeds
mand, bortset fra Generaldirektøren for
Statsbanerne - optog og. vedligeholdt
den direkte Forbindelse med tyske Myn
digheder, som andre Embedsmænd søgte
at undgaa ved et Krav om, at alle For
handlinger maatte foregaa gennem
Udenrigsministeriet?

Thune Jacobsen: Dertil skal jeg
svare: Jeg havde bedt om, at man her
oppefra, hvis man havde Spørgsmaal
foruden de Spørgsmaal, jeg allerede har
faaet til Besvarelse, vilde sende mig
disse Spørgsmaal, saaledes at jeg kunde
forberede mig paa dem. Først i det
Øjeblik, jeg gik ud af min Dør hjemme,
fik jeg disse Spørgsmaal, og det vil
ikke være mig muligt at besvare alle
disse Spørgsmaal paa staaende Fod.

idet jeg bliver nødt til at konferere med
Justitsministeriet om disse Spørgsmaal.

formanden: Saa vil det være rigtigt,
om Rigspolitichefen, efterhaanden som
vi kommer frem, siger, hvilke Spørgs
maal der kræves en nærmere Undersø
gelse til Besvarelse af, for vi skal jo
mødes oftere.

Thune Jacobsen: Ja, men jeg havde
disse Spørgsmaal, som foreløbig var
til Besvarelse, og jeg regnede med, at
de først og fremmest skulde besvares,
og da jeg først modtog dette i det øje
blik, jeg gik ud af Døren Kl. 6 eller
61/2, kan jeg ikke besvare det paa staa
ende Fod.

formanden: Men vil det gælde alle
disse Spørgsmaal?

Thune Jacobsen: Hvis man skal be
svare Spørgsmaalene eksakt, vil det
være bedst, at jeg forhandler med Ju
stitsministeriet om det; der er kun gan
ske enkelte af de Spørgsmaal, som man
kan svare paa straks.

formanden: Det Spørgsmaal, jeg
nu har stillet Dem, Hr. Rigspolitichef,
vil det kunne besvares?

Thune Jacobsen: Nej.
formanden: Det vil De altsaa gerne

vente med?
Thune Jacobsen: Ja.
formanden: Saa vil jeg stille et an

det Spørgsmaal: Foreligger der i Deres
Ministertid nogle Tilfælde, hvor De har
sagt Nej til tyske Krav og fastholdt
dette Standpunkt?

Thune Jacobsen: Man vil kunne
forstaa, at i det Øjeblik, jeg bliver stil
let over for dette Spørgsmaal, er det
mig umuligt paa staaende Fod at huske
gennem tre Aar, hvilke Krav der er
stillet til mig, som ikke er blevet opfyldt,
hvilke Krav der er blevet delvis opfyldt,
og hvilke Krav der er opfyldt. Det er
ganske umuligt paa dette Tidspunkt for
mig at have i Hukommelsen alle de Til
fælde. Fra Begyndelsen af, fra de før
ste Dage - ikke de første Dage, men
den første Tid - er der naturligvis
til mig stillet Krav, som jeg kan huske,
man sagde nej til.

formanden: Men det er heller ikke
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Meningen, at Kommissionen ønsker en
detailleret Opregning af alle Tilfælde,
det gaar jeg ud fra som givet er ikke
nødvendigt, men kunde Rigspolitichefen
ikke f. Eks. nævne mere typiske Eks
empler, noget, som har præget sig og
saa i Deres egen Erindring vedrørende
disse Forhold.

Thune Jacobsen: J eg vilde anse det
for ufyldestgørende, om jeg i dette øje
blik hlot fremdrog enkelte Tilfælde, hvor
der er svaret nej fra min Side . Man
maa i det hele huske paa, at Forhand
lingerne med Tyskerne foregik paa den
Maade, at de stillede deres Krav; man
forhandlede med dem, og i mange Til
fælde naaede man en Ordning. Man
kunde altsaa ikke helt afslaa, hvad de
forlangte, men man opnaaede et Kom
promis med dem. Det var netop den
Maade, hvorpaa man forhandlede med
Tyskerne: man ledte dem tit ind paa
helt andre Baner, stak dem noget ud i
Stedet for det, de bad om, noget, der
naturligvis var langt ringere. Paa den
Maade lykkedes det ofte at drive Tysker
ne bort fra deres oprindelige Ønsker el
ler Krav.

Formanden: Jeg ved ikke, om det
samme gælder det næste Spørgsmaal:

Foreligger der noget Tilfælde, hvor
De har fastholdt et Nej, og hvor Tysker
ne ikke har bøjet sig, men f. Eks. ved
Selvtægt gennemført stillede Krav?

Der tænkes jo ikke, som jeg sagde
før, paa en detailleret Opremsning, men
kun paa mere typiske Eksempler.

Thune Jacobsen: I Øjeblikket erin
drer jeg ikke noget saadant Tilfælde,
men jeg skal besvare Spørgsmaalene,
naar jeg har tænkt nærmere over det
og drøftet det med Justitsministeriets
Embedsmænd.

Formanden: Ja, saa vil jeg foreslaa,
at vi udsætter denne Afhøring.

Robert Mikkelsen: Jeg vilde have
spurgt Rigspolitichefen med Hensyn til
det første Spørgsmaal: Hvorledes be
grunder De, at De optog og vedligeholdt
disse Forbindelser o. s. ·v.? Det drejer
sig her om en personlig Begrundelse.
J eg forstaar Rigspolitichefens Svar saa
ledes, at De vil forhøre i Justitsmini
steriet, hvorledes De personlig begrun
dede Deres Standpunkt til disse Ting.

Thune Jacobsen: Som jeg personlig
begrundede det! Absolut ikke.

Robert Mikkelsen: Hvad var Me
ningen?

Thune Jacobsen: Jeg vil blot for
handle med Udenrigsministeriet om del
for ikke at komme til at give en unøj
agtig Besked.

Robert Mikkelsen: Der spørges hel
om en personlig Begrundelse, og det el
dog et Spørgsmaal, hvorvidt der kræ
ves en Undersøgelse i Udenrigsmini
steriet eller i Justitsministeriet for al
give en personlig Begrundelse.

Thune Jacobsen: Begrundelsen skul
de naturligvis ligge deri, at jeg var op
fordret af Udenrigsministeriet til al
drive disse Forhandlinger. Men det nær
mere om dette Forhold maa jeg drøfte
med Udenrigsministeriet, fol' jeg kan
give endelig Besked.

Robert Mikkelsen: Er det, fordi DE
ikke erindrer det?

Thune Jacobsen: Ja, erindre kan
jeg naturligvis ikke i dette Øjeblik, hvil
ke Aftaler der har været.

Robert Mikkelsen: Naturligvis ikke.
Men den personlige Begrundelse for, al
De som, saavidt vides, den eneste højere
danske Embedsmand - bortset fra de
militære og Generaldirektøren for Stats
banerne - optog og vedligeholdt de
Forbindelser med tyske Myndigheder?

Thune Jacobsen: Mener De ogsaa i
Tiden som Minister, eller er det kun som
Rigspolitichef?

Robert Mikkelsen: Her drejer det sig
om Tiden efter 9. April.

Thune Jacobsen: Altsaa som Rigs
politichef og ikke som Justitsminister.

Robert Mikkelsen: Ja.
Thune Jacobsen: Jeg har ikke op

taget direkte Forhandlinger med Ty
skerne uden i Forvejen at have talt mad
Udenrigsministeriet om det.

Robert Mikkelsen: Og Begrundelsen
skulde altsaa være den, at der forelaaJ
Instruktion fra Justitsministeriet i saa
Henseende?

Thune Jacobsen: Begrundelsen for,
at jeg har forhandlet, ligger i dette, at
de Forhandlinger, der skulde føres an
gaaende Politiets Forhold, daarligt alene
kunde føres af Justitsministeriet. Der
for var man ogsaa fra Udenrigsministe
riets Side ivrig efter, at vi selv skulde
deltage i Forhandlinger eller føre For
handlinger.

Robert Mikkelsen: Saadan at det
har været som Udtryk for Justitsmini
steriets Ønske, at De har traadt i For
handling med dem?

Thune Jacobsen: Hvis Justitsmini
steriet ikke havde ønsket det, gaar jeg
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ud fra, at Justitsministeriet havde sagt
fra.

. Robert Mikkelsen: Men nogen In':'
struktion fra Ministeriets Side?

Thune Jacobsen: Derom kan jeg ik
ke 'udtale mig i Øjeblikket.

Robert Mikkelsen: Tak. Maa jeg
have Lov at gaa videre med næste
Spørgsmaal?

Formanden: Ja, men ..
Robert Mikkelsen: Det forekommer

mig nemlig, at Formanden sprang
Spørgsmaal 2 over.

Formanden: Naa, ja, det gjorde jeg
ud fra den Tankegang, at Rigspolitiche
fen ikke kunde svare paa det i Dag uden
Forberedelse. Saa tog jeg et Par andre
Spørgsmaal, som jeg mente, der kunde
svares paa uden særlig Forberedelse.

Robert Mikkelsen: Ja, det er mu
ligt. Der staar som Spørgsmaal 2:

Efter hvilket System foretoges Ar
restationerne af Kommunisterne den 22.
Juni 19411)?

Thune Jacobsen: Da jeg ikke selv
deltog i Arrestationerne eller var vi
dende om, at Arrestationerne blev fore
taget, kan jeg ikke udtale mig om det
Spørgsmaal. '

Robert Mikkelsen: De var ikke vi
dende om, at Arrestationerne blev fore
taget?

Thune Jacobsen: Nej, det var jeg
' ikke. Bet skete om Natten, efter direkte
Ordre fra Justitsministeriet til Politidi
rektøren og Politimestrene, uden at
Rigspolitichefen blev sat i Kundskab
derom. .

Robert Mikkelsen: Men .det er jo et
Svar, som ogsaa er værd at bemærke sig.
Det vil altsaa sige, at De som Rigspoli
tichef var uvidende om, at der foretoges
Arrestationer af Kommunister efter Or
dre f.ra Justitsministeriet om Morgenen
den 22. Juni 1941? .

Thune Jacobsen: Ja. '
Robert Mikkelsen: Hvornaar blev De

vidende om, at saadanne Arrestationer
blev foretaget?

Thune Jacobsen: Samme Da!f.
. Robert Mikkelsen: Omkring ved hvil-
ken Tid?

Thune Jacobsen: Det tør jeg ' ikke
sige.

Robert Mikkelsen: Om Formidda
gen?

Thune Jacobsen: Om Formiddagen
vel sagtens.

Robert Mikkelsen: Efter at Arresta
tionerne var i Gang?
l), Kap. 22. 2) Kap. 4.
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Thune Jacobsen: Ja, efter at Arbej
det var gjort fra Justitsministeriets
Side.

Robert Mikkelsen: Fra Justitsmini
steriet? Det vil sige?

Thune Jacobsen: Departementsche
fen.

Robert Mikkelsen: Og hvem ledede
Arrestationerne for Københavns Ved
kommende?

Thune Jacobsen: Ledede?
Robert Mikkelsen: Ja, hvem modtog

Ordre om Foretagendet?
Thune Jacobsen: Politidirektøren.
Robert Mikkelsen: Derom er der

saa yderligere stillet et Spørgsmaal:
hvorvidt der var udarbejdet Lister over
Kommunister? I saa Fald hvornaar og
af hvem?

Thune Jacobsen: Er Spørgsmaalet
saaledes at forstaa: om der var udar
bejdet Lister med dette for øje, at man
eventuelt skulde foretage Anholdelser af
Kommunister? •

Robert Mikkelsen: Spørgsmaalet .er
saaledes at forstaa: efter hvilke Lister
blev Arrestationerne foretaget?

Thune Jacobsen: Derom kan jeg ikke
udtale mig. Formentlig efter de Karto
teker, der .førtes over Kommunister i
Rigspolitiet, i Københavns Opdagelses
politi og ude hos de enkelte Politimestre.

Robert Mikkelsen: I Rigspolitiet?
Thune Jacobsen : 'J a .
Robert Mikkelsen: Og De som Rigs

politichef vår formentlig bekendt med
Tilstedeværelsen af disse Kartoteker?

Thune Jacobsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Der staar i en

Bog, De har skrevet, »Paa en TiTrias
Poste, Side 29, at der den 9. April blev
bebrejdet Dem, at der blev brændt Do
kumenter af Politigaardens Arkiv"). sDet
var rigtigt,e skriver De, -at jeg den Dag
havde givet Sikkerhedspolitiet Ordre til
at brænde alle de Dokumenter i Rigs
politiets Arkiv, der kunde bringe danske
TiTndersaatter eller . Undersaatter fra de
Nationer, der var i Krig med Tyskland,
i Fare. e J eg vil da gerne spørge, om
det ikke faldt Dem -ind, at de Registra
turer, der her er Tale om, kunde bringe
danske Undersaatter i Fare, eller om
Fortegnelse over Statsborgere af de alli
erede Nationer ikke kunde bringe de
paagældende i Fare, eller hvad det i
det hele taget er, der ' blev brændt ved
den Lejlighed?

Thune Jacobsen: Den 10. April kon
fererede jeg telefonisk med J ustitsmini-
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steren og Departementschefen i J ustits
ministeriet om Tilladelse til efter eget
Skøn at tilintetgøre det Materiale, der
her er Tale om.

Robert Mikkelsen: Undskyld, den
10. April?

Thune Jacobsen: Ja, vist den 10.
April.

Robert Mikkelsen: I Deres Bog
skriver De: Om Aftenen den 9. April
blev jeg ringet op af Presseattache Frie
litz, der meget ophidset meddelte, at der
var tilgaaet ham Meddelelse om, at der
i Politigaardens Fyr blev brændt Do
kumenter o. s. v.

Thune Jacobsen: Det er muligt, at
det har været den 10. Her har jeg nem
lig liggende en Skrivelse, jeg senere har
faaet, hvorefter det først har været den
10. om Aftenen, at Frielitz ringede.
Jeg fik fra Departementet det Svar, at
jeg efter eget Skøn kunde tilintetgøre
en vis Del af Materialet, men dog ikke
alt. Det Materiale, der her var Tale om,
var de Spion- og Sabotagesager, vi hav
de løbende, og hvor man, naar Tyskerne
havde besat Landet, kunde risikere, at
de vilde gribe ind og maaske benytte
dette Materiale mod de paagældende.
Jeg fik Meddelelse') samme Dag fra Rigs
registraturen om, at det skriftlige Mate
riale, derunder Kartotekskort og Sager,
som beroede i Sikkerhedspolitiets Kon
torer paa Politigaarden, og som efter
Personalets Skøn kunde komme til at
skade danske Statsborgere, ligegyldigt
til hvilken Side de virkede, blev brændt
den samme og den følgende Dag. Det er
rigtigt, at jeg samme Aften, som dette
fandt Sted, blev ringet op af Presseat
tache Frielitz fra det tyske Gesandtskab,
der gjorde mig opmærksom paa, at han
havde faaet sikker Underretning om, at
man brændte Materiale fra Politiets Re
gistraturer, og han vilde gøre mig op
mærksom paa, at hvis dette var Tilfæl
det, vilde jeg blive gjort personlig an
svarlig derfor. J eg maatte naturligvis
svare Hr. Frielitz, at jeg intet kendte
hertil, at jeg skulde undersøge Sagen.

Robert Mikkelsen: Men hvilken Be
sked havde De da givet til Politigaarden
i den Henseende?

Thune Jacobsen: At man skulde til
intetgøre de Sager, der kunde bringe de
Mennesker i Forlegenhed, som havde
gjort sig skyldige i Spionage over for den
ene eller anden Magt. Jeg forstaar, at
De her tænker paa, at man skulde have
tilintetgjort Kartoteket over de yderlig-
t) A. nr. 40, underbilag 2. 2) Kap. 21.
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gaaende Retninger, som Politiet førte.
Er det ikke der, De ønsker at komme
hen?

Robert Mikkelsen: Jeg ønsker ikke
at komme nogen Steder hen. Der staar
i Deres Bog, at det »var rigtigt, at jeg
den Dag havde givet Sikkerhedspolitiet
Ordre til at brænde alle de Dokumenter
i Rigspolitiets Arkiv, der kunde bringe
danske Undersaatter eller Undersaatter
fra de Nationer, der var i Krig med
Tyskland, i Fare,c og jeg ønsker at faa
Oplysning om, om det er rigtigt, hvad
De skriver i Deres Bog.

Thune Jacobsen: Ja, men Kommu
nisterne var overhovedet ikke i Fare
paa det Tidspunkt, for Kommunisterne
stod paa den bedste Fod med Tyskland
dengang.

Robert Mikkelsen: Hvorledes mener
De?

Thune Jacobsen: Jeg mener, de
havde en Ikke-Angrebspagt; Rusland
havde en Ikke-Angrebspagt med Tysk
land, og derfor var der ikke nogen Ri
siko for Kommunisterne forbundet med
Tysklands Besættelse af Danmark.

Robert Mikkelsen: De mener, at
Rusland og Kommunisterne er det
samme?

Thune Jacobsen: Ikke det samme,
men i den Lov angaaende kommunistisk
Virksomhed . . . .

Robert Mikkelsen: Er det Dem be
kendt, hvorledes det gik Kommunister
ne i Tyskland paa det Tidspunkt? Havde
de Lov til at virke frit?

Thune Jacobsen: Nej, men der var
ingen Grund til at formode, at der her
oppe i Danmark skulde ske Kommuni
sterne noget ved den tyske Besættelse,
efter det Forhold, der bestod mellem
Tyskland og Rusland.

Robert Mikkelsen: Det er noget, som
De bringer ind i en saadan Sammen
hæng.

Thune Jacobsen: I øvrigt vil jeg gø
re opmærksom paa, at hvis Kommuni
sterne ønskede, at dette Materiale, som
de udmærket godt vidste befandt sig i
vor Registratur, skulde tilintetgøres,
havde det været rimeligt, at de havde
henvendt sig til den danske Regering
derom, idet det er den danske Regering,
der har givet Politiet Ordre til at følge
de yderliggaaende Bevægelser").

Martin Nielsen: Hvornaar er den
Ordre givet? Hvornaar har Regeringen
givet Dem som Rigspolitichef en saa
dan Ordre?
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Thune Jacobsen: Ordren er ikke gi
'et som Ordre, men Regeringen, de
kittende Regeringer, har altid bevilget
:>enge til Formaalet at følge de yderlig
;aaende Retninger og været ganske å

our med, at man førte disse Kartoteker.
Jet var en Selvfølge; det hører med til
:>olitiets Arbejds').

Martin Nielsen: Findes der Lovhjem
nel for disse Pengebevillinger?

Thune Jacobsen: Derom skal jeg
kke kunne udtale mig.

Martin Nielsen: Fortsatte Rigspoli
ichefens Kartotekafdeling efter den 9.
~pril med at registrere Kommunister?

Thune Jacobsen: Der blev ført baa
ie i Københavns Opdagelsespoliti og i
:ligspolitiet Kartotek over de yderlig
raaende Bevægelser efter den 9. Aprtl").

Martin Nielsen: Gjorde man sig fra
:\igspolitiets Side særlige Anstrengelser
:or at forbedre og udbygge sit Kartotek?

Thune Jacobsen: Nej, ikke ud over
lette, at man naturligvis stræbte efter
at faa saa mange Oplysninger om Na
sisterne som muligt.

Martin Nielsen: Paa hvilket Grund
ag indsamlede man saadanne Oplys
ninger, og bvilke Kilder anvendte man?

Thune Jacobsen: Det bliver lidt van
skeligt for mig efterhaanden at besvare
lisse Spørgsmaal.

Martin Nielsen : Jeg kan maaske
konkretisere Spørgsmaalet i en Sag, som
ar Kommissionen i Hænde, en Sag an
gaaende Fængselsdirektoratets Stilling
til Forfatteren Hans Kirk3), hvem det,
efter at han var isoleret paa Vestre
Fængsel, blev forbudt at brevveksle med
en Række Mennesker. Der ligger en No
tits'), hvori det bl. a. hedder:

Arkitekt Poul Henningsen (Ord
rup 9/9-1894) er i Afdeling D's Kar
tofek over Kommunister registreret for
kommunistisk Virksomhed i 1931, 
1933, - 1934, - 1936, - 1937, 
1938 - og 1940.

Der er endvidere underhaanden
meddelt til Afdelingen, at han gennem
en Del Aar ydede meget betydelige
økonomiske Bidrag til D.K.P. og Ar
bejderbladet.
Københavns Opdagelsespoliti, Afdeling

D, den 18. November 1941.
(sign.) Chr. Madsen,

O. B.

Rigspolitichef, som jo har kendt dette
Apparat, som har været med til at op
bygge det efter Regeringens Ordre, er i
Stand til over for Den parlamentariske
Kommission at oplyse om, hvad der bl. a.
forstaas ved : »Der er endvidere under
haanden meddelt til Afdelingen c. Hvad
skjuler der sig under et saadant under
streget »underhaanden.e?

Thune Jacobsen: Det er mig komplet
umuligt i hvert enkelt Tilfælde at gøre
Rede for, hvad Københavns Opdagelses
politis Afdeling D bar ment med en saa
dan Notits.

Martin Nielsen: Har Rigspolitichefen
ikke givet almindelige Retningslinier for
Opbygningen af et saadant Arkiv og der
under ogsaa om, paa hvilken Maade og
efter hvilke Metoder Oplysninger af den
Art skulde indsamles?

Thune Jacobsen: Nej, almindelige
Regler derom findes ikke; det er almin
deligt Politiarbejde. Naturligvis vil Le
deren af Afdelingen, naar han gennem
gaar det, altid drøfte det med sine Folk,
hvis der' kommer en eller anden Med
delelse ind, som han mener ikke skulde
findes der, eller hvis han finder et Ud
tryk uklart, vil han naturligvis gøre op
mærksom derpaa og bede om nærmere
Besked. Men saa langt ned kan jeg ikke
gaa, at jeg kan besvare et saadant
Spørgsmaal om et enkelt Kartotekskort
i Københavns Opdagelsepolitis Kartotek
fra en Tid, hvor jeg ikke engang var
Chef for det.

Martin Nielsen: Rigspolitichefen be
mærkede sikkert, at denne Notits var
dateret den 18. November 1941. Det maa
altsaa efter dette formodes, at Kartote
ket ogsaa efter den 22. Juni 1941 er ført
videre og kompletteret.

Thune Jacobsen : Ja, det er det alt
saa utvivlsomt.

Martin Nielsen: Fortsatte denne Vi
dereførelse og Komplettering, saa lang
Tid der eksisterede en dansk Regering
og dansk Politi?

Thune Jacobsen: Hvor lang Tid, kan
jeg ikke udtale mig om. Det var jo Poli
tiets Arbejde paa det Tidspunkt, og jeg
var Justitsminister og havde meget an
det under mine Hænder.

Martin Nielsen: Er det Rigspolitiche
fen bekendt, at Dele af dette Arkiv ved
det danske Politis Likvidering overgik i
tyske Hænder')?

Thune Jacobsen: Nej.
Jeg vil gerne i Anledning af en saa- Aksel Møller: Hvis Formanden ikke

dan Notits spørge, om den mangeaarige vælger at afbryde Mødet paa dette Tids-
( A. nr. 2:t9. 2) A. nr. 261. 3) A. nr. 284. 4) A. nr. 284, bilag 29. 5)..:J~f!.r:.....A~.!!nr~~...,1lJ.L'lJ~I.-_--
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punkt, for at Rigspolitichefen kan faa
Lejlighed til at se paa de Spørgsmaal,
der er stillet, vil jeg stille som et nyt
Hovedspørgsmaal: Hvorledes var For
holdet mellem Rigspolitichefen og Politi
direktøren i København, og hvorledes
var Forholdet mellem Rigspolitichefens
Oplysninger om den kommunistiske Virk
somhed i Landet og de Oplysninger, som
Politidirektøren i København indsam
lede? Jeg forstaar paa de Svar, som
Rigspolitichefen har givet, at Forholdet
er det, at Politidirektøren i København
havde en Suverænitet med Hensyn til
sin Del af Arbejdet.

Thune Jacobsen: Ja, det havde han
paa det Tidspunkt.

Aksel Møller: Men jeg ved ikke, om
Formanden mener, at det er et Spørgs
maal, som bør udsættes?

Formanden: Jeg foreslog før, at vi
udsatte denne Afhøring, og jeg synes,
at den forløbne Del af Afhøringen har
bekræftet mit Synspunkt, saa nu vil jeg
stille Forslaget konkret over for Kom-
missionen. .

Robert Mikkelsen: Jeg er fuldstæn
dig klar over, at der kan være en Række
Spørgsmaal, hvortil Rigspolitichefen maa
svare: det kan jeg ikke sige uden nær
mere at have undersøgt det. Og hvis
dette sker, maa man naturligvis udsætte.
Der kan jo være andre Spørgsmaal, som
Rigspolitichefen er i Stand til at besvare
paa staaende Fod, og de Spørgsmaal,
der er stillet hidtil, har Ricspolitichefen
jo besvaret paa staaende Fod; og hvis
Rigspolitichefen derefter vil sige til noget
af disse Spørgsmaal, at det vil han gerne
have Udsættelse med for at kunne un
dersøge det, staar det ham frit for. Det
forekommer mig stadig, at der blandt
de Spørgsmaal, der er tilbage, maa være
Ting, som Rigspolitichefen er i Stand
til paa staaende Fod at give Kommissio
nen en Orientering om. Nu fortalte Rigs
politichefen lige, at han som Rigspoliti
chef havde givet visse Ordrer til Politi
gaarden, til Rigspolitiet, til Københavns
Politi om, at til Spion- og Sabotage
sager .. ..

Thune Jacobsen: Nej, je~ tror ....
Robert Mikkelsen: Har jeg misfor

staaet det?
Thune Jacobsen: Spionsager.
Robert Mikkelsen: Spionsager. Ikke

Sabotagesager?
Thune Jacobsen: Nej.
Aksel Møller: Jeg vil gerne stille

Forslag om, at Mødet suspenderes, saa
" Uro"" 1Q
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at Kommissionen kan faa Lejlighed ti
at tage Stilling til Formandens Forslag

Formanden: Saa maa jeg desværri
bede Rigspolitichefen om at gaa udenfoi
et Øjeblik.

Thune Jacobsen: Maa jeg have Loi
til at henstille, at man maaske i Dag
Stedet kunde gaa over til de første
Spørgsmaal, som i sin Tid blev stillet
mig af Kommissionen, idet jeg er :
Stand til at besvare disse.

Formanden: Ja, men de er jo be
svaret.

Robert Mikkelsen: Ja, skriftligt, men
man ønsker en mundtlig Forklaring.

Formanden: Men det er jo altsaa
vedrørende andre Spørgsmaal, som Rigs
politichefen har hørt nu i Dag. Men jeg
tror ikke, at det fører til noget med videre
Diskussion. Jeg beklager, at vi maa ulej
lige Rigspolitichefen, det varer forment
lig kun et Øjeblik.

Mødet afbrudt Kl. 19.50.

Mødet genoptaget Kl. 20.25. •

Formanden: Resultatet af disse For
handlinger, Hr. Thune Jacobsen, blev,
at vi alligevel ønsker at stille Dem et
enkelt Spørgsmaal. J eg kan jo se, at De
havde et Møde i Maj 1941 med Himm
ler . . .1).

Thune Jacobsen : Ja.
Formanden: Ude paa Flyvepladsen;

det er for at opfriske Hukommelsen, jeg
siger det. J eg ved ikke, om Rigspoliti
chefen kan forklare, hvad denne For
handling drejede sig om?

Thune Jacobsen: Gennem den tyske
Gesandt blev der rettet Henvendelse til
mig om, at Rigspolitichef Himmler vilde
ankomme til København paa et kort Be
søg, hvorunder han vilde konferere med
Frits Clausen og spise Frokost med
denne ude paa .»Bellevue c • Himmler øn
skede at tale med mig ved denne Lej
lighed, og dette Ønske blev altsaa fremsat
af Gesandten. Jeg konfererede med Ju
stitsministeriet om det, og man sagde, at
jeg naturligvis var nødt til at tage denne
Samtale med Himmler. Det var imidler
tid Himmler forbudt at optræde andet
end inkognito her i Landet; han kunde
altsaa ikke komme paa officielt Besøg,
og derfor sagde Gesandten, at han natur
ligvis ikke kunde have Samtalen med mig
paa mit Kontor; og jeg fandt ikke, at
det var heldigt, at den fandt Sted ude
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Jesandten om, at Samtalen skulde finde
Sted ude paa Kastrup Lufthavn. Ge
sandten anmodede yderligere om, at man
maatte yde en diskret Beskyttelse af Hr.
Himmler, medens han opholdt sig de faa
rimer her i Byen, og dette var vel sag
tens ogsaa i vor velforstaaede Interesse.
Han blev fulgt af en Bil med Politi frem
og tilbage til »Bellevue «. Ude paa Kast
rup Lufthavn mødte jeg ham saa Kl. 3
om Eftermiddagen og blev præsenteret
for ham af Gesandten. Jeg havde ikke
tidligere truffet Himmler.

I 1939, da jeg besøgte Leipzig til et
Juristmøde, havde Himmler anmodet mig
om at spise Lunch hos ham i Berlin,
men da jeg ankom til Berlin, var Himm
ler forhindret, idet han var blevet syg
under en Inspektion ude paa Siegfried
inien, og derfor fik jeg ikke Lejlighed
til at hilse paa Hr. Himmler. Jeg maa
maaske i denne Forbindelse nævne, at
nogle Dage efter at jeg var kommet til
Leipzig, blev der en Morgen tidlig med
:lelt mig, at en Herre ønskede at tale
med mig paa det Hotel, hvor jeg boede,
og da jeg kom ned tidligt om Morgenen,
viste det sig, at det var Dr. Besi, der
var kommet fra Berlin. Han præsente
rede sig som Personalechef hos Himmler
Jg meddelte, at han paa Himmlers Vegne
skulde gøre mig sin Opvartning, fordi
Himmler ikke havde kunnet modtage mig
i Berlin. Med Dr. Best talte jeg natur
.igvis om ligegyldige Ting; det var paa
st Tidspunkt inden Krigen.

Ved Himmlers Besøg i Kastrup
Lufthavn begyndte han straks at tale til
nig om Nationalsocialismen, og paagaa
mde forestillede han mig, at det var
neget ønskeligt, at dansk Politi stillede
sig venligt over for Nationalsocialismen
19 Nationalsocialisterne. Jeg svarede der
.il, at dansk Politi overhovedet ikke be
attede sig med Politik: vi havde at følge
le Ordrer, der blev givet, og de Instruk
ser, vi fik fra den danske Regering, men
: øvrigt beskæftigede vi os ikke med Po
.itik, og derfor maatte han aItsaa kunne
forstaa, at Spørgsmaalet dermed var ud
;ømmende besvaret fra min Side. Han
olev, saa vidt jeg kunde skønne, lidt for
nærmet derover, idet mine Slutningsord
var: Det er Regeringens Sag at føre
:lansk Politik og ikke Politiets. Han sva
rede dertil: Naa, ja, Regeringer skifter
jo ogsaa. Saa talte han til mig om Kom
nunisterne, drøftede Spørgsmaalet om
Kommunisterne med mig. Nu var jeg
) St. 10 f.
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lidt ængstelig for, hvad Hr. Himmler
vilde ind paa; det var jo ikke nogen be
hagelig Samtale at føre med ham. J eg
fortalte ham altsaa om Kommunisterne
her i Danmark. Jeg sagde til ham, kan
j~g huske, at de var aldeles ikke saa
slemme, som man vist opfattede dem i
Tyskland, vi betragtede dem ikke helt
under samme Synsvinkel. Saa gik han
over fra det Spørgsmaal til Spørgsmaa
let om J øderne og spurgte om J ødernes
Forhold i Danmark, og jeg fortalte ham
om vort Syn paa Jøderne herhjemme.
Og efter at han havde hørt lidt paa det
og kunde mærke, at der heller ikke der
var Sangbund for noget, hilste han høf
ligt paa mig og steg ind i sin Flyvema
skine og tog af Sted.

Formanden: Det var maaske det
hele?

Thune Jacobsen: Ja, saadan i det
væsentlige. Saa vidt jeg erindrer, for
talte jeg ham om, at vi i sin Tid havde
haft et vist Samarbejde med de nordiske
Lande angaaende Kommunisterne, men
i øvrigt slog jeg paa, at Kommunisterne
ikke repræsenterede nogen Fare her hos
os - man maa huske paa, at han paa
sin Side havde talt om den store Kom
munistfare o. s. v.

Robert Mikkelsen: Side 38 i Deres
Bog siger De, at De blev orienteret om
dette forestaaende Besøg: »Jeg underret
tede Regeringen om dette Ønske fra
Himmlers Side og fik tilkendegivet, at
jeg var nødt til at efterkomme det.« Jeg
vil gerne spørge: Hvad betyder »Rege
ringene?

Thune Jacobsen: Ja, det er Justits
ministeriet.

Robert Mikkelsen: Justitsministeriet?
Thune Jacobsen: Ja, enten Departe

mentschefen eller ... jeg tror, det har'
været Departementschefen.

Robert Mikkelsen: I Formiddags
talte vi med fhv. Justitsminister Harald
Petersen, der erklærede'), at han ikke
erindrede nogen Henvendelse i saa Hen
seende.

Thune Jacobsen: Det er ganske be
stemt, at jeg underrettede J ustitsministe
riet eller Departementschefen derom. Det
kunde aldrig falde mig ind at tage den
Samtale med Himmler alene i Kastrup
Lufthavn, idet man maatte faa den dybe
ste Mistanke til mig, i det Øjeblik jeg
indlod mig paa en Forhandling med
Rigspolitichefen fra Tyskland. Det kunde
aldrig falde mig ind.

Robert Mikkelsen: Men De erindrer
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altsaa ikke nu i Dag, om det var Eivind
Larsen, eller hvem det var?

Thune Jacobsen: Eivind Larsen har
det ikke været.

Robert Mikkelsen: Der staar -Rege
ringene. Nu var Eivind Larsen ikke Re
geringen, og J usti tsministeriet er heller
ikke Regeringen, derfor spørger jeg Dem:
Hvad menes der i denne Forbindelse med
»Regeringen c?

Thune Jacobsen: Ja, med Regeringen
har jeg kun tænkt paa Departements
chefen eller Ministeren; i hvert Tilfælde
har jeg forhandlet med kompetente Myn
digheder om det Spørgsmaal.

Robert Mikkelsen: Tror De, det er
noget, De kan se efter i Deres Notater?

Thune Jacobsen: Nej, det kan jeg
ikke.

Robert Mikkelsen: De har ikke note
ret noget ned om det?

Thune Jacobsen: Nej.
Robert Mikkelsen: Vi kan altsaa ikke

komme videre end til Deres Hukommelse
i Dag.

Thune Jacobsen: Min Hukommelse
er ganske fast paa det Punkt. Det vilde
være aldeles urigtigt af mig at møde Hr.
Himmler i Kastrup Lufthavn uden for
ud at underrette Regeringen, ellers vilde
der kunne opstaa den dybeste Mistanke
imod mig for unational Færd, eller det
der værre var.

Robert Mikkelsen: Men hvem De har
talt med om det, erindrer De ikke?

Thune Jacobsen: Nej.
Aksel Møller: Maa jeg i Forlængelse

af Hr. Robert Mikkelsens Spørgsmaal
spørge, om det er muligt, at det har
været Udenrigsministeren, De har talt
med om det?

Thune Jacobsen: Det kan jeg ikke
huske nu.

Aksel Møller: Maa jeg have Lov at
spørge videre, om det undertiden hændte,
at Udenrigsministeren søgte direkte Kon
takt med Rigspolitichefen t Spørgsmaal,
der vedrørte Forholdet mellem Politiet
og Tyskerne?

Thune Jacobsen: Udenrigsministe
ren? Jeg forhandlede ofte med Hvass og
Svenningsen; om med Udenrigsministe
ren, tør jeg ikke sige.

Aksel Møller: Men det er ikke ude
lukket, at det er Udenrigsministeren, der
har bedt Rigspolitichefen tage ud og tage
den Samtale med Himmler?

Thune Jacobsen: Det er ikke ude
lukket, men jeg har det Indtryk, at det

3e

snarest har været Departementschef
Svendsen') .

Rasmus Dansen: Det fremgaar af
Aktstykker, som Kommissionen har, at
De har afgivet - paa en eller anden
Maade - Referat af Deres Samtale med
Himmler til Regeringen. Kan De huske,
hvem De har afgivet dette Referat til?

Thune Jacobsen: Nej.
Robert Mikkelsen: J eg citerede før

fra Deres Bog, at De fik tilkendegivet, at
De var nødt til at efterkomme dette
Himmlers Ønske. Denne Bog er jo skre
vet, eller i hvert Fald udkommet, i Aar,
støtter sig derfor formentlig paa Nota
ter, paa Dagbogsoptegnelser?

Thune Jacobsen: Ja, jeg har nogle
Dagbogsoptegnelser, men her staar ikke
optegnet dette; der staar kun om min
Forhandling med Himmler, men ikke, at
jeg har gjort det efter Samtale med De
partementschefen, eller hvem det er.

Robert Mikkelsen: Naar det saaledes
hedder her, at De fik tilkendegivet, at
De var nødt til at efterkomme denne An
modning fra Himmler, saa erindrer De
ikke nu, hvem der har givet Dem denne
Tilkendegivelse?

Thune Jacobsen: Saa vidt jeg erin
drer, var det Departementschef Svend
sen.

Robert Mikkelsen: Altsaa ikke Rege
ringen?

Thune Jacobsen: Ikke Regeringen,
nej, men jeg er gaaet ud fra, at man
fra Regeringens Side har været indfor
staaet med dette. Departementschefen
skulde maaske have nævnt det for Ju
stitsministeren:

Robert Mikkelsen: Det gaar De alt
saa ud fra?

Thune Jacobsen: Det hører jeg, at
han ikke har.

Robert Mikkelsen: Fhv. Justitsmini
ster Harald Petersen erindrer ikke noget
om en saadan forudgaaende Henven
delse. - I Deres Bog skriver De, at De
allerede forud har haft en Underhaands
henvendelse fra Himmler gennem en Ge
neral, der hed Nebe, som ogsaa luftede
dette Projekt - det staar Side 38 - om
at nationalsocialisere det danske Politi.

Thune Jacobsen: Ja.
Robert Mikkelsen: En Henvendelse,

De afviste som nærmest komisk?
Thune Jacobsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Der staar en Ting

i en Note, som jeg gerne vilde have op
lyst: - Nebes Henvendelse andetsteds fin
der jeg ikke Anledning til her at omtale .c
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- Maa jeg føje til, at jeg har i min
Bog ikke ønsket at æedegørø for dette
Forhold, men naar jeg af Den parlamen
tariske K ommission afhøres om dette
Spørgsmaal, føler jeg mig forpligtet til
at svare.

Robert Mikkelsen: De sagde før, at
De vilde selv have følt det som noget
ganske urigtigt at tage en saadan Sam
tale med den tyske Rigspolitichef uden
forud at underrette Regeringen. Jeg tæn
ker miz, at De vilde finde det lige saa
urigtigt ikke efter en saadan Samtale at
afgive en Rapport om, hvad der var
foregaaet. .

Thune Jacobsem Mundtligt har jeg
i hvert Tilfælde refereret, hvad der er
foregaaet.

Robert Mikkelsen: Om skriftligt,
erindrer De ikke?

Thune Jacobsene Nej. Men jeg har
jo Beretningen liggende om det.

Robert Mikkelsen: Hvorledes?
Thune Jacobsem Jeg har nedskrevet

denne Samtale, jeg har haft med Himm
ler.

Robert Mikkelsen: Den har De ned-
skrevet? •

Thune Jacobsem Ja, den har jeg
nedskrevet.

Robert Mikkelsen: Og findes dette
Notat endnu?

Thune Jacobsen: Det gør det sikkert.
Robert Mikkelsen: Og hvor mener

De, det findes?
Thune Jacobsem Hos mig selv. Jeg

har ogsaa Afskrifter.
Robert Mikkelsen: Og det vil Kom

missionen eventuelt kunne faa tilstillet?
Thune jacobsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Udmærket! Denne

Beretning er altsaa formentlig afgivet
til Justitsministeriet?

Thune Jacobsem Om den er afgivet
til Justitsministeriet, ved jeg ikke, men
refereret, hvad der er foregaaet, har jeg.

. Robert Mikkelsen: Til hvem?
Tbune Jacobsene Ja, jeg kom almin

deligvis op til Departementschefen, ikke
til Justitsministeren. Jeg gaar ud fra, at
det er Departementschefen, jeg fortalte
det til.

Robert Mikkelsen: Eivind Larsen?
Thune Jacobsem Nej, Departements

chef Svendsen.
Robert Mikkelsen: Ja der foregik jo

der et Skifte, ikke sandt?
Thune Jacobsen: Nej, der foregik

intet Skifte.
Robert Mikkelsen: Jo, paa et senere

Tidspunkt.

- Jeg vilde mene, at Den parlamenta
iske Kommission var Stedet, hvor en
aadan Henvendelse kunde omtales, og
eg vil gerne spørge: Hvad er det for en
Ienvendelse, der sigtes til?

Formanden: Kan det oplyses paa
lrundlag af Rigspolitichefens Notater?

Thune Jacobsen : Ja, men ogsaa paa
Iukommelsen, jeg skal bare grave det
rem. ... . Jeg kan huske, at jeg spurgte
rebe, om der laa noget "bag ved denne
Ienvendelse. Han svarede, at man jo
erne vilde have en eller anden ledende
'olitimand frem som Beskytter af Na
.onalsocialisternes Interesser, en, der
ar mere venligtsindet over for Tyskerne,
g saa forstod jeg paa Nebe, at man i
lerlin havde talt om, at Politidirektøren
København maaske skulde have en ven
gere Indstilling - det blev endda sagt
en noget stærkere Form. Jeg svarede

ertil, at det var mig aldeles ikke be
endt, at Politidirektøren skulde være
fationalsocialist eller være venligt ind
tillet over for Nationalsocialisterne, og
ertil svarede Nebe, at nu vilde han selv
ndersøge det. Nebe forlod mig saa og
ik til Politidirektøren, og da han Dagen
fter kom tilbage til mig, fortalte han,
t han om Aftenen havde været hos» Wi
ex c sammen med Politidirektøren og
ennes Frue; under dette havde han
purgt Politidirektøren om hans Stilling
.l Nationalsocialismen, og dertil havde
'olitidirektøren - efter hvad Nebe har
agt til mig - svaret, at han var over
evist Nationalsocialist. Jeg sagde saa til
Tebe: Saa kan du tage til Berlin og for
:elle, hvad du har oplevet her i Dan
iark. - Det var altsaa Nebes Beretning
l mig. Om Nebes Beretning er sand eller
sand, derom kan jeg ikke udtale mig.
Tebe er, saa vidt jeg ved, død; han del
)g i flere Sammensværgelser mod Hit
Jr, og jeg tror, at han blev likvideret i
944. Den anden Ven, jeg havde, Zindel,
r ogsaa død, saa deres Vidnesbyrd i
enne Sag kan jeg ikke faa. Derimod
rver Kanstein; Nebe besøgte Kanstein
aade før og efter, at han havde talt
led mig, og det' er muligt, at han kan
ekræfte eller afkræfte dette.

Rasmus Hansen: Det er altsaa Poli
direktør Stamm, der er Tale om?

Thune Jacobsem Ja.
Rasmus Dansen: Det vil være prak

sk, at det af det stenografiske Referat
ommer til at fremgaa, hvornaar denne
amtale har fundet Sted. Kan De huske
et?

Thune Jacobsen: April ~M:aJ~' _1~g:4~!~. ~::=:::..-__-------------



39

formanden: Men dengang var det
altsaa Departementschef Svendsen?

Thune Jacobsem Ja.

Robert Mikkelsen: Saa kun en Ting
til. Side 571 i Nimandsudvalgets Proto
kol ....

formanden: Ja, den kender Rigspo
litichefen ikke, og jeg vil indskyde den
Bemærkning - Hr. Robert Mikkelsen
var ikke til Stede i det Møde - , at vi
er blevet enige om, at vi ved Citering af
denne Protokol stedse skal gøre opmærk
som paa, at det jo ikke er et godkendt
Referat.

Robert Mikkelsen: J a, der staar for
an i Protokollen, at de Referater, der
her er givet, er ikke godkendt af Ni
mandsudvalgets Medlemmer, og at det
heller ikke forud var bekendt for Ni
mandsudvalgets Medlemmer, hvad der
stod i Protokollen. Men der staar i Pro
tokollen: .28. Maj Kl. 14,30. P. Munch:
Hvad med Himmlers Besøg?c Hvortil
Statsministeren skal have svaret: »Der
er intet sket. Himmler var tilfreds med,
at vi holdt Kommunisterne nede. c Andet
staar der ikke om dette Emne, og jeg
vil gerne spørge, om De kan tænke Dem,
at Statsministeren kan have svaret saa
dan ud fra Meddelelser, som kan hidrøre
fra Dem?

Thune Jacobsen: Den Bemærkning,
der er tilført Nimandsudvalgets Protokol,
er maaske en knap Form for, hvad der
er sagt af Statsministeren. Efter dette
synes det altsaa, at jeg maa have refe
reret for Statsministeren eller en anden
min Samtale med Himmler, og det er
meget muli~, at jeg har fortalt Stats
ministeren om min Samtale angaaende
Kommunisterne. De maa huske paa, at
jeg for saa vidt var Forsvarer for Kom
munisterne i Forhold til Tyskerne, og
naar jeg sagde: Heroppe gaar det godt
- mente jeg dermed: De behøver ikke
blande Dem i Forholdene her. Akkurat
paa samme Maade som jeg, da Hartel
kom til mig og spurgte mig, om ikke jeg
vilde hjælpe ham ved Starten af en anti
kommunistisk Forening, svarede: Hr.
Hartel, det behøver De aldeles ikke at
tage Dem af; inden for dansk Politi skal
vi nok tage os af Kommunisterne, vi gør
et godt Arbejde. Det bliver jeg naturlig
vis nødt til at svare Hartel for at for
hindre ham i overhovedet at optræde
naa Arenaen. Paa samme Maade siger

jeg naturligvis ikke over for Himmlen
Hr. Himmler, vi trænger til Deres Assi
stance til Bekæmpelse af Kommunistern
i Danmark.

Robert Mikkelsen: Nej, det kan vær
rigtigt, at De selv har faaet det Indtryk
at De havde bibragt H immler den Me
ning, at de danske Kommunister, den
klarede Danskerne selv.

Thune Jacobsene I Enkeltheder gan
ske nøje at gengive Indholdet af en saa
dan Samtale med Hr. Himmler er je
ikke i Stand til.

D. C. Dansen: Vilde det ikke vær
ganske naturligt for Dem, Hr. Rigspoli
tichef, hvis Himmler bragte disse Spørgs
maal paa Bane, da at give ham Indtryk
ket af, at der naturligvis herhjemme ble
gjort det over for Kommunisterne, sor
han havde Interesse i, at der blev gjon
- uanset, om det er sket eller ej?

Thune Jacobsen: Jo, naturligvis, gan
ske rigtigt.

Robert Mikkelsen: Det vil formentli.
ogsaa fremgaa af det Notat, som er
Deres Besiddelse?

Thune Jacobsen: Ja-h, det er jo E
meget sammentrængt Referat.

Robert Mikkelsen: Men i store Træk
Thune Jacobsene Ja, i store Træk
formanden: Jeg har forstaaet, a

Rigspolitichefen vil tilstille Kommissio
nen dette Notat?

Thune Jacobsene Ja.
Robert Mikkelsen: Tak .
Thune Jacobsen: Maa jeg føje noge

til her?
formanden: Vær saa god!
Thune Jacobsen: Hr. Harald Peter

sen siger vel ikke bestemt, at han ikk
kan huske, han har modtaget nogen Med
deleIse, men blot at han ikke erindre
at have modtaget nogen.

Robert Mikkelsen: Harald Peterses
sagde, at han ikke turde bestride en Med
deleise fra Dem om, at De havde give
ham noget saadant, men at han ikk
erindrede det.

Thune Jacobsem Men jeg erindre
ogsaa, at den Meddelelse er givet ti
flere. Det var jo ikke noget, jeg hold
hemmeligt. Der var ingen Grund til a
holde dette hemmeligt.

formanden: Ja, saa vil jeg takk
Rigspolitichefen for Mødet i Dag.•Jeg vi
saa afbryde Afhøringen og meddele, a
vi bliver nødt til at fortsætte en andel
Dag efter nærmere Meddelelse til Rigs
politichefen.

Afhøringen sluttet Kl. 21.05.



Torsdag den 19. September 1946 Kl. IO.

For Kommissionen mødte Departementschef i Justitsministeriet Aage Svendsen.

Formanden: Hr. Departementschef Udenrigsministeriet. Jeg har altsaa kun
Aage Svendsen, jeg vil begynde dette min Hukommelse at støtte mig til.
Vløde med at oplyse, at Kommissionens Det er sikkert, at Rigspolitichef
}føder foregaar for lukkede Døre; men Thune Jacobsen, inden han havde det
ler vil til Oplysning for Offentligheden, Møde i Kastrup Lufthavn med Himmler,
iaar Undersøgelsen af et Forhold er henvendte sig til Ministeriet eller Mini
rragt til et saadant Punkt, at Kommis- steren. J eg har ikke nogen direkte posi
sionen mener, en Redegørelse derfor kan tiv Erindring om, at det var til mig, han
ifgives, være at afgive en saadan Rede- henvendte sig. Naar han siger, det var
~ørelse i den Form og paa den Maade, til mig, er det meget sandsynligt; jeg tør
K.ommissionen skønner rigtig. aldeles ikke benægte det, men der er den

Aage Svendsen: Ja. Mulighed, at han har henvendt sig di-
formanden: Dernæst vil jeg gøre rekte til Ministeren, som dengang var

opmærksom paa, at Anledningen til dette Harald Petersen, og at jeg har faaet
Møde er en Afhøring af Rigspolitichef Meddelelsen fra Ministeren. Det reelle
Thwne Jacobsen, der forleden afgav For- er, at han har henvendt sig til Ministe
daring her i Kommissionen, hvorunder ren eller Ministeriet og fik den Besked,
aan oplyste, at han havde haft en Sam- at naar Himmler ønskede at tale med
:ale med den tyske Rigspolitichef Himsn- ham paa sin Gennemrejse i Kastrup, var
ler i Kastrup Lufthavn i Maj 194P). Om han nødt til at møde. Derimod har jeg
ienne Samtale har han i sin Bog »Paa I positiv Erindring om, at, efter at Mødet
sn Urias Poste, Side 38, oplyst, at han havde fundet Sted., har jeg talt med
underrettede Regeringen om, at der gen- Rigspolitichef Thune Jacobsen om Mø
nem den tyske Gesandt v. Renthe-Fink det. Om ikke umiddelbart efter, saa ved
var fremsat et Ønske fra Himmler om en eller anden Lejlighed fortalte han
Lejlighed til en Konference med den mig, hvor ubehageligt det Hverv havde
danske Rigspolitichef. Her i Kommissio- været for ham, og hvilket daarligt Ind
nen har Thune Jacobsen imidlertid op- tryk Himmler havde gjort paa ham.
lyst, at han forinden Konferencen med formanden: Saa vidt jeg husker, har
Himmler underrettede Justitsministeriet Civildommer Harald Petersen, der jo
eller Departementschefen - ham. har til- dengang var Justitsminister, oplyst her
føjet, at han nærmest har det Indtryk i Kommissionen"), at han ikke har faaet
nu, at det var Departementschefen, han Meddelelse om det, at denne Underret
underrettede - om den forestaaende ning altsaa ikke er sket til ham.
Konference, idet han har sagt, at det Aage Svendsen: Det er jeg ganske
kunde aldrig falde ham ind at tage en vis paa, den er.
Samtale med Himmler alene, idet man formanden: Det er selvfølgelig ikke
maatte faa den dybeste Mistanke til ham af større Betydning, men det er kun for,
i det Øjeblik, han indlod sig paa For- at det kan blive saa nøjagtigt som mu
handlinger med den tyske Rigspolitichef. ligt.

Det, Kommissionen gerne vil have Aage Svendsen: Hvis det er gaaet
nærmere oplyst, hvis det kan lade sig gennem mig, er det ganske givet, jeg har
gøre, er, om Departementschefen husker talt med Ministeren om det. Jeg anser
noget om denne Henvendelse fra Rigs- det for sandsynligt, at det er gaaet gen-
politichef Thune Jacobsen. nem mig.

Aage Svendsen: Maa jeg først be- formanden: Er der andre, der øn-
mærke, at der ikke i Justitsministeriet sker at stille Spørgsmaal?
kan findes nogen Optegnelse angaaende Robert Mikkelsen: J eg vil gerne stille
Himmlers Besøg i Foraaret 1941, jeg et Spørgsmaal til Uddybning af dette.
havde heller ikke ventet, der var noget, Harald Petersen siger i- sin Forklaring,
men for en Sikkerheds Skyld har jeg Spalte 12, at
ladet se efter. Der findes ikke noget. Der. »man maa ikke glemme, at paa det
har heller ikke kunnet findes noget i Tidspunkt havde jeg jo faaet Silke-
1) St. 32 f. 2) St. 10 f.
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snoren, og at man derfor paa en vis
Maade ansaa mig for en halvdød
Mand, som man ikke tog saa høj
tideligt. Det er noget, der ikke blot
kommer frem her, men som ikke
mindst kommer frem i de senere
Begivenheder-e.

havde været Rigspolitichefen ubehage
ligt, det er altsaa en rent personlig For
nemmeise, det er uden større sagli:
Værdi. Jeg vil gerne vide konkret, hvilk
Ting Himmler har spurgt om, og hval
Rigspolitichefen har svaret, og hvad de
er oplyst i saa Henseende.

Aage Svendsen: Det erindrer jeg ikk
Hr. Harald Petersen siger det i Forbin- noget om. Det staar for mig, som on
delse med, at det er meget muligt, Rigs- det kun var en ren Høflighedsvisit elle
politichefen har givet sin Besked til et rent Høflighedsmøde. Jeg har ikk
Udenrigsministeriet, maaske til Stats- nogen Erindring om, at der blev talt an
ministeren, maaske til Ministeriet som noget, som havde Betydning.
saadan, og at han altsaa kunde have Robert Mikkelsen: I Nimandsudval
været helt uden for det hele. gets Protokoller, som ikke er godkend

Aage Svendsen: Nej, det er ikke tæn- af Medlemmerne, men dog er ført, er de:
keligt. Om Harald Petersen paa det Tids- refereret en Beretning herom, afgivet a
punkt havde faaet Silkesnoren, ved jeg Statsministeren, Side 571, hvor P. Munc1
ikke noget om, men det er sikkert, at som Medlem af Udvalget spørger:
saa længe han var Minister betragtedes
han naturligvis som Justitsministeren, »Hvad med Himmlers Besøg?
og de Meddelelser, der kom af væsentlig Hvortil Statsministeren, altsaa Stau-
Betydning, er utvivlsomt gaaet videre til- ning, svarer:
ham, og hans Ordre er fulgt. »Der er intet sket. Hr. Himmlei

Robert Mikkelsen: Men det støtter var tilfreds med, at vi holdt Korn-
Departementschefen paa, hvad De me- munisterne nede .•
ner, der maa have fundet Sted efter O· Th J b B P
sædvanlig Praksis og ikke paa positiv . g I Uffe aco sens og» aa .eI
Erindring.' Unas Po~te siger Thune Jacobsen, Sidt

A S d • Som 'eg sagde før' 39, at Himmler lagde megen Vægt paa
. age ven s~~. . J . . at det danske Politi og jeg vilde ViSE
Jeg har I~ke POSItIV. Erindring, om det Forstaaelse for Nationalsocialismen
er gaaet Igennem mig, men Jeg ved, at h . Th J b h d .
d t dd lt til Ministeren eller Mini- vortil une aco sen avesagt.

e er me e I t d k P Iiti h dsteriet inden Mødet fandt Sted aldeles »a ans o I I og Jeg over ove e1
beste~t. 'ikk~ .beskæftigede ?S med Politik

Robert Mikkelsen: Med Hensyn til PohtIe.t havde her I Landet kun. al
de Meddelelser, der er givet efter Be- rette sig efter d~ Love og Anordnin-
søget, har Thune Jacobsen sagt :- det ger, som blev givet af Regermgen.•
staar Spalte 38 -, at han har givet et Og Himmler havde dertil udtalt:
Referat, og han siger:. -Naa, ja, men Regeringer skif-

»Mundtligt har jeg i hvert Fald ter jo ogsaa.•
refereret, hvad der er foregaaet- , , , ikk

• DIsse Bemærkmnger er I e rene
og lidt senere: Høflighedsytringer og Formaliteter, men

»Ja, jeg kom almindeligvis op T~ng, s.om har politisk Interesse, og det
til Departementschefen, ikke til Ju- viser Sl~, at de ogs~a; har haft den In
stitsministeren. J eg gaar ud fra, det teresse, Idet Statsmlmst~ren har kunnet
er Departementschefen, jeg fortalte referere derfra. J eg vil gerne spørge,
det til.« om dette maaske kunde opfriske Depar-

tementschefens Hukommelse.
Jeg spurgte saa, om det var Eivind Lar- Aage Svendsen: Nej, det erindrer
sen, hvortil Thune Jacobsen svarede: jeg ikke.

»Nej Departementschef Svendsen.« Robert Mikkelsen: J eg kender jo
, .. ikke, hvilken Coutume der gælder i De-

Aage Svendsen: Ja, det er rigtigt, parternenterne. Paa Forhaand vilde jeg
Robert Mikkelsen: Jeg vil derfor tro, at der, naar en saa høj Embeds

gerne spørge, hvad denne Beretning nær- mand som Rigspolitichefen har en Sam
mere gik ud paa, efter hvad Departe- tale med en Mand af en saadan Betyd
mentschefen nu kan erindre, idet vi i ning, som Himmler havde dengang,
første Omgang blot fik at vide, at Mødet vilde blive taget et Notat eller gjort en



Bemærkning om, at denne Forhandling
.ar ført, og hvad den gik ud paa.

Aage Svendsen: Det er der ikke, og
let vilde ikke stemme med vor Praksis
at gøre det. Vi gør yderst sjældent den
Slags Notater, naar vi ikke har løbende
Sager at notere dem paa. Ganske und
ageisesvis har jeg selv, maaske en Gang
om Aaret, skrevet op en eller anden

undtlig Samtale, jeg har haft. Der fin
Ies, som sagt, intet i Ministeriet.

Robert Mikkelsen: Det vil altsaa
lige, at naar J ustitsministeren in tet
irindrer, og naar Departementschefen
.ntet erindrer, saa har man overhovedet
.kke nogen Mulighed for at faa konsta
.er et, hvad der er foregaaet iet saa be
.ydningsfuldt Anliggende?

Aage Svendsen: Det har man ikke.
Man har vel ikke tillagt det nogen væ
sentlig Betydning dengang.

Robert Mikkelsen: At Hr. Himmler
rdtalte, at Regeringer skifter jo, i For
lindeise med en Udtalelse om, at Politiet
mrde vise Forstaaelse for Nationalsoci
slismen!

Aage Svendsen: Det har man aaben-
oart ikke gjort. .

Formanden: Er der andre, der øn
sker at stille Spørgsmaal?

Robert Mikkelsen: I kke direkte i
11'0rbindelse med dette, men for det før
ste vil jeg gerne have opklaret et Spørgs
naal. Der findes jo i Øjeblikket i Ju
;titsministeriet to Departementschefer,
Hr..Eivind Larsen og Dem, Hr. Departe
nentschef. Hvorledes er Omraadet for
delt? Er det saadan, at det i faa Ord
can siges, hvilke 'Ting der falder ind
under Eivind Larsen?

Aage Svendsen: Som det nu er delt?
ifa, det er meget let. Eivind Larsen har
Politiet og Anklagemyndigheden.

Robert Mikkelsen: Javel. Og har det
ræret saadan siden Eivind Larsen kom
,il?

Aage Svendsen: Nej, til at begynde
ned havde han kun visse Dele af Poli
iet, nemlig alt, hvad der vedrørte For
noldet udadtil, til Tyskerne.

Robert Mikkelsen: Javel.
Formanden: Maa jeg gøre opmærk

lom paa, at der paa det Tidspunkt, da
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dette Møde med H immler finder Sted,
formentlig ikke er sket en Deling af Ju
stitsministeriet.

Aage Svendsen: Nej.
Formanden: Saa en nærmere Ud

redning af dette Forhold har sikkert
ingen Betydning.

Robert Mikkelsen: Det var blot for
at faa at vide, om senere Spørgsmaal
omfatter noget, som Departementschef
Aage Svendsen havde med at gøre, eller
Departementschef Eivind Larsen.

Robert Mikkelsen: Saa vil jeg
endelig spørge, om De havde nogen An
del i de Forhandlinger, der førtes den
21.-22. Juni 1941 forud for Kommu
nisternes Arrestation1

) .

Aage Svendsen: Nej.
Robert Mikkelsen: Det var Forhånd

linger, der blev ført af ....
Aage Svendsen: Det var Departe

mentschef Eivind Larsen.
Formanden: Ja, han tiltraadte, saa

vidt jeg husker ....
Aage Svendsen: Han tiltraadte vist

netop den Dag. .
I Robert Mikkelsen: Den 22.

Aage Svendsen: Men forinden var
han jo konstitueret Statsadvokat for sær
lige Anliggender, saa derfor havde han
med de Forhold at gøre.

Robert Mikkelsen: Ja. Jeg har set
et Sted i Akterne, at Departementsche
fen tiltraadte den 22.

Formanden: Det staar Sp. 18 i Ha
rald Petersens Forklaring.

Aage Svendsen: Nu var det jo saa
dan, at Eivind Larsen ikke var Departe
mentschef paa det Tidspunkt, men det
blev altsaa alligevel ham.

Robert Mikkelsen: Ja. Og De har
ikke haft nogen som helst Forbindelse
med disse Forhold?

Aage Svendsen: Nej.
Robert Mikkelsen: Tak.
Formanden: Saa vil jeg spørge en

Gang endnu, om der er andre, der øn
sker at stille Spørgsmaal? - Da dette
ikke synes at være Tilfældet, vil jeg paa
Kommissionens Vegne takke Dem, Hr.
IDepartementschef, fordi De kom til Stede
her i Mødet i Dag.

Afhøringen sluttede Kl. 10.30.
} Kap. 22.



ForKommissionen mødte dernæst Departementschef i Justitsministeriet Eivind Larsen

Formanden: Hr. Departementschef ning paa Dagmarhus, maaske højtidelir
Eivind Larsen, jeg maa begynde denne ophidset Stemning, og det blev saa, da v
Afhøring' med den Oplysning, 'at Kom- var samlet, meddelt os, at der samm.
missionens Møder foregaar for lukkede Nat var udbrudt Krig mellem ,Tysklane
Døre, men ifølge Kommissoriet vil der og Rusland, og at Tyskerne af militært
til Oplysning for Offentligheden, naar Grunde i den Anledning maatte still:
Undersøgelsen af et Forhold er bragt til en Række Krav til de danske Myndig
et saadant Punkt, at Kommissionen me- I heder eller den danske Regering, og dl
ner, at en Redegørelse derfor kan af- Krav blev meddelt os. De omfattede el
gives, være at afgive en saadan Rede- Række forskellige Ting, og der ble'
gøreise i den Form og paa den Maade, overgivet os et Aide-Memoire") , der inde
som Kommissionen skønner rigtig. Men holdt de forskellige Krav, og blandt dise
altsaa, indtil videre offentliggøres der Krav var Indskriden fra dansk Side mor
ingenting. de danske Kommunister. Det gik ud par
- Eivind Larsen: Nej. - jeg har ikke dette Papir, Politiet fil

Formanden: Det, der har foranIedi- det ogsaa, men vi har ikke kunnet find,
get, at vi gerne ønsker at tale med De- det, der er kommet nogen Uorden i vor '
partementschefen, er en Forklaring, der Papirer efter den 19. September, men je,
er afgivet her i Kommissionen saavel er bekendt med, at der findes et Eksem
af Rigspolitichef Thune Jacobsen') som plar af det i Udenrigsministeriet -, dett
af fhv. Justitsminister Harald Petersen') Krav gik ud paa Arrestation eller Sik
om Interneringen af Kommunisterne ring - jeg mindes ikke, hvad Udtryk
den 2. Juni 19413

) , og det fremgaar her- ket var - af ledende danske Kommuni
af, at hverken den nævnte Justitsmini- ster og af Kommunister, som kund
ster eller Rigspolitichefen har haft noget antages at frembyde en Fare i Retnin,
egentligt at gøre med Foranstaltningerne af Udøvelse af Sabotage eller Spionag
ved denne Internering, medens det skulde mod den tyske Værnemagt. Direktø
være Departementschefen, der i væsent- Svenningsen satte sig i telefonisk For
lig Grad havde taget sig af det Spørgs- bindeise med Statsministeren, og jeg for
maa1. Er det rigtigt? søgte, vistnok allerede paa Dagmarhus

Elvind Larsen: Ja, det er for saa men i hvert Fald fra Politigaarden, d;
vidt rigtigt. J eg kan maaske forklare, jeg senere kom derned, at komme i For
hvordan det forløb den Dag. Det forløb bindeise med Justitsministeren i Tele
saadan, at jeg hjemme blev ringet op, fonen, men han svarede ikke . Direktø
saa vidt jeg husker Kl. 3, af Ktmstein, Svenningsen refererede saa Statsmini
der bad mig komme enten umiddelbart sterens Beslutning, at man skulde efter
eller maaske først Kl. 4 - det mindes komme disse Krav. Specielt ved jeg, a
jeg ikke - til Møde paa Dagmarhus, Direktør Svenningsen fremhævede dette
uden at han oplyste noget som helst om, der i formel Henseende laa ganske sæl)
hvad Formaalet var. Jeg tog derind, og ligt, at ogsaa de kommunistiske Rigs
der var en temmelig stor Forsamling dagsmænd skulde omfattes af den AI.
Tyskere til Stede: der var Kanstein og tion. Vi tog saa paa Politigaarden,
hans Medhjælpere, og saa var der Che- øvrigt ledsaget af nogle Tyskere, saa vid
fen for Abwehrstelle og hans Folk, og jeg husker Dr. Fest 'Og en lille Mane
det forekommer mig - det kan jeg nu der hed Huu]. Jeg vil ikke sige, at ,
ikke huske -, at der ogsaa var nogle var under Bevogtning, men i hvert Ti
fra Generalens Stab. Det var paa tysk fælde var de med og var meget intet
Side. Fra dansk Side var der daværende esserede i vore Bevægelser. Nede pa
Politiinspektør Arthur Dahl4

) og HoltenO) , Politigaarden blev der saa slaaet Alarr
der vist var Politikommissær og Leder paa sædvanlig Maade til Opdagelsespol:
af en Ordenspolitiafdeling under Rigs- tiet, og i de kommende Timer saa ma
politichefen, og saa var der, eller kom efter - jeg personlig var ikke med
umiddelbart efter, Direktør Svenning- det, der skete i den Afdeling, der havd
sen6

). Der var en temmelig ophidset Stem- med det at gøre -, hvilke Oplysnings
1) St. 25 f. !) St. 12 f. 3) Kap. 22. 4) A. nr. 233. 5) A. nr. 234. 6) Ber. V A. nr. 2

7) A. nr. 235. bilag A, og A. nr. 242.



»Dette er Bagrunden for Hen
vendelsen den 22. Juni 1941 (ved
3-Tiden om Morgenen) fra den ty
ske Gesandt til Udenrigsministeriets
Direktør med Anmodning til denne

St. 18.

50

sr forelaa. Tillige var Tyskerne kom- sendt, eller - ja, nu vil jeg tage en
.et med ,en Liste"), tror jeg det var, med Reservation med Hensyn til, om jeg
. bestemt Antal Navne paa som deres havde faaet den i Hænde, men jeg havde
idrag, om jeg saa maa sige, til den i hvert Fald den 21. faaet Meddelelse
.kti on, der skulde foregaa, men ikke om, at der forelaa Konstitution.
ialedes, at dette Bidrag var Udtryk for Robert Mikkelsen: Naar nu De bliver
1 Begrænsning i Aktionen, men for ringet op Kl. 3 om Natten, i hvilken
anske specielle Ønsker. Og i de kom- Egenskab mener De saa at blive rin
rende Timer saa man efter, hvad der get op?
irelaa af Materiale, som kunde danne Eivind Larsen: Jeg vil mene, at de,
rundlaget for denne Akti on. Den blev der ringer mig op, ikke i og for sig kan
aa iværksat, jeg tror omkr ing Kl. 9 - bestemme, i hvilken Egenskab de ringer
idspunktet har jeg naturligvis ikke gan- mig op. Men Forholdet var, at der ikke
ke præsent saa længe efter - her i var udnævnt nogen Efterfølger for mig
.øbenhavn, og omtrent paa samme Tid, som Statsadvokat.
eg vil tro omkring Kl. 81/~9, gik der Robert Mikkelsen: Altsaa da Ty
elegrammer") ud til Politimestrene, som skerne ringer til Dem, mener De nær
k Instruktion i Overensstemmelse med mest, man har ringet til Dem som Stats
et tyske Krav, der altsaa skulde ud- advokat?
øres, efter at det havde været forelagt Eivind Larsen: Det vil jeg nærmest
Jr Statsministeren. tro. Tyskerne havde ikke noget Kend-

Det er i korte Træk, hvad der skete skab til, at der skulde være truffet Be-
en Morgen. stemmeise om, at jeg skulde tiltræde i

Robert Mikkelsen: Jeg vil gerne Justitsministeriet.
pørge for det første: Hvad var Deres Robert Mikkelsen: Blev det meddelt
ltilling paa daværende Tidspunkt? under Forhandlingerne, at saadan var

Eivind Larsen: Jeg var lige blevet Forholdet?
onstitueret Departementschef i Justits- Eivind Larsen: Det mindes jeg ikke.
ainister iet. Forud havde jeg været Stats- Robert Mikkelsen: Jeg tænker mig
dvokat for København, under hvem de det, fordi naar man forhandler med
ærlige Sager saa var lagt. Det som Dem i de Anliggender, maa man vel for
enere blev fortsat under Betegnelsen: J udsætte, at De maa drøfte Forholdet med
ltatsadvokaturen for særlige Anliggen- overordnede, tale med andre om det, og
er"). at det derfor er naturligt at sikre sig,

Robert Mikkelsen: De var lige blevet hvilken Kompentece de Personer har,
lepartementschef? som man drøfter saadanne Ting med.

Eivind Larsen: Ja. Eivind Larsen: Jeg vil ikke tro, at
Robert Mikkelsen: Hvornaar? Tyskerne har foretaget Overvejelser i
Eivind Larsen: Jeg tror, at der den Anledning. Det laa saadan, at Ty-

Jagen før var kgl. Resolution for min skerne næsten altid i konkrete Tilfælde
Constitution. henvendte sig til Statsadvokaten som

Robert Mikkelsen: Der foreligger fra den, der var sat som Forbindelsesled
Laværende Justitsminister Harald Pe- med dem, men tillige, naar det drejede.
ersen en Udtalelse") om, at De skulde til- sig om enten principielt store Ting eller
ræde den 22.? aktuelle Ting, der var af stor Vægt,

Eivind Larsen: Jeg saa netop efter satte sig i Forbindelse med Udenrigsmi-
Gaar i Meddelelser fra Justitsministe- nisteriet i hvert Fald som dækkende

-iet til mig, og der er blot en Medde- Forbindelsen til den danske Regering, og
else, dateret den 21., om, at jeg var det var jo ogsaa sket den Morgen.
constitueret, uden Angivelse af Tiltræ- Robert Mikkelsen: Javel. Saa er der
lelse. en lille Ting. I en Redegørelse, Kommis-

Robert Mikkelsen: Efter normal sionen har modtaget fra Hr. Scavenius,
?raksis kunde den vel ogsaa først være staar der - det findes i Aktstykke Nr.
J em i Hænde den 22. 231 -:

Eivind Larsen: Nej, jeg havde den
Hænde den 21.

Robert Mikkelsen: Den samme Dag ,
lom den er dateret? Hvordan foregaar
len Postgang da?

Eivind Larsen: Ja, enten bliver den
---
) A. nr. 247. 2) A. nr. 243. 3) Kap. 7 og 8. 4)
47



om ' straks at komme til Stede paa
Gesandtskabet, idet Gesandten havde
en vigtig Meddelelse at bringe den
danske Regering. Efter snarest mu
ligt at have begivet sig til Gesandt
skabet paa Kastelsvej blev Direktø
ren gjort bekendt med Krigsuclbru
det samme Nat, og at det i denne
Situation var nødvendigt, at der
her i Landet af militære Sikker
hedshensyn blev truffet forskellige
Foranstaltninger mod Kommuni
sterne. Under en Forhandling, hvori
ogsaa deltog Departementschef Ei
vind Larsen fra Justitsministeriet
og Præsident Kanstein, blev der fra
tysk Side overakt et Aide-Memoire, «
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at det var rettet til Regeringen og brugt
Ordet »ansuchen«. .

Robert Mikkelsen: Javel. Og de
man ansøgte om, androg om?

Eivind Larsen: Det var en Rækk
forskellige Foranstaltninger, hvoraf je
før nævnte den, der vedrørte en Aktio
mod det danske Kommunistparti.

Robert Mikkelsen: Hvilke andre FOl
hold var der?

Eivind Larsen: Der var, saa vie
jeg husker, Afspærring af Havnene") o
Afspærring af Sovjetlegationen") og foi
skellige andre Ting.

Robert Mikkelsen: Og det, der angi
Kommunisterne, husker De noget nær
mere om, hvordan det lød?

Eivind Larsen: Ja, det lød altsa
J eg vil gerne spørge Dem, om der har paa, at man skulde anholde ledende dan
fundet noget forudgaaende ,Møde Sted ske Kommunister og Kommunister, SOl

paa Kastelsvej. kunde antages at indebære en Risiko fo
Eivind Larsen: Nej, det maa være en Sabotage og Spionage mod Værnernas

Misforstaaelse. Om Direktør Svenning- ten. Saa kom samtidig - jeg huske
sen. først er blevet tilkaldt til Kastelsvej ikke, om det fremgaar af det Mernair
og derefter dirigeret om til Dagmarhus, - en Række yderligere Krav"), som mer
ved jeg ikke, den Mulighed kan være til var rettet mod de kommunistiske Fo r
Stede. Den 29. August 1943 f. Eks. blev eninger og Organisationer o. s. v.
jeg paa samme Maade ringet op ved Robert Mikkelsen: Og dette Memo
3-4 Tiden og anmodet om at komme til randum skulde altsaa findes i Udenrigs
Dagmarhus, men blev allerede i Porten ministeriet?
dirigeret ud paa Skolen paa Østerbro. Eivind Larsen: Jeg ved det positiv!
Jeg har ingen Kendskab til det, men de jeg lod forhøre i Gaar. Det skulde hav
Forhandlinger, ved hvilke jeg var til været sendt mig, men det er ikke kom
Stede, foregik paa Dagmarhus. met mig i Hænde i Dag, formodentli

Robert Mikkelsen: Det forekommer paa Grund af Postgangen.
mig, at De nævnte, at Direktør Sven- RobertMikkelsen: Naar nu Tyskern
ningsen kom senere? fører disse Forhandlinger med Hr. Ar

. thu1' Dahl og Hr. Holten og Dem, de
Eivind Larsen: Nej, det var et lille alle for Tyskerne maa staa som relativ

Forbehold jeg tog, idet jeg sagde: Jeg underordnede Embedsmænd, samt mei
mindes ikke, om Direktør Svenningsen D' kt S' l
var til Stede, da J'eg kom, eller om han ire ør venmngsen, som er (en enlste, der for Tyskerne maa staa som re
kom umiddelbart efter. d M' h l dpræsenteren e et inisterium, vor e E1

Robert Mikkelsen: Fremgik det ikke var da Forhandlingsformen, og hvor
af noget i Mødet, om Direktør Svenning- ledes var Deres Standpunkt? Var de
sen i Forvejen var blevet orienteret? saadan: Det skal vi bringe videre, de

Eivind Larsen: Nej, det er mit Ind- skal vi tale med vedkommende om 
tryk, at Bomben sprang for ham paa eller var det saadan: Det måa vi jo sa.
samme Tidspunkt som for mig paa Dag- gøre-?
marhus. Eivind Larsen: Jeg vil ikke tro, a

Robert Mikkelsen: Det maa vi altsaa Karakteristikken af Tyskernes Opfatl
høre Direktør Svenrningsen om'). telse helt dækkede det, idet de paa Grunr

Dette Memoire"), havde det en saa- af den Opgave, jeg havde fa aet, egentlir
dan Form, som en Henvendelse til Uden- betragtede mig nogenlunde som Direktø
rigsministeriet fra Gesandtskabet kan Svenningsen, idet vi to altid var tilsagt
have, eller havde det en saadan Form eller vi to paa eget Initiativ havde tage
som den, hvori Militæret eller Politiet Forhandling op, naar vi fandt Anled
vilde give Underretning til Politimyndig- ning til det, sammen over for Tyskeme
hederne, eller hvorledes var det? Hvordan Forhandlingsformen var, e

Eivind Larsen: Det forekommer mig, det lidt svært at beskrive; den var sal
t} St. 449 f. 2} A. nr. 235, bilag A. 3} A. nr. 240. 4) A. nr. 241. 5) A. nr. 242.
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iræget af, hvad jeg nævnte før, denne
løjtidelige Ophidselse, der beherskede
ryskerne, og Kravene blev fremsat i
ihyre kategorisk Form.

Robert Mikkelsen: Ja, men naar
lisse Krav f. Eks. fremsættes over for
Jem inden for Retsvæsenets Omraade,
lom Repræsentant for Justitsministeriet,
iaa maatte man vel formode, at De vilde
lige: Det kan jeg jo ikke tage Stand
ounkt til.

Eivind Larsen: Ja, men det sagde
eg ogsaa, og det blev ogsaa fuldt accep
.er et, og Tyskerne gav os ogsaa Adgang
il at ringe, respektive Direktør Sven
-tingsen til Statsministeren og mig til
Justitsministeren, idet vi naturligvis
maatte sige, at det i høj Grad var et Re
geringsanliggende, noget, som man ikke
cunde komme til administrative Em
oedsmænd med.

Robert Mikkelsen: Udtalte Tyskerne
sig om, hvad der kunde ske, hvis nu Re
geringen ikke vilde gaa ind paa disse
ring?

Eivind Larsen: Hvordan Ordene
faldt, tør jeg ikke sige, men det var gan
ske afgjort, som hele Situationen laa, at
:let vilde være en særdeles vanskelig og
faretruende Situation, hvis ikke disse
tyske Krav blev efterkommet.

Robert Mikketsen: Men noget kon
Irret om, at hvis iklce de blev efterkom
met, saa vilde de gøre saadan og saa
dan . ..

Eivind Larsen: Jeg tør 'ikke sige, at
Ordene faldt saadan, men vi havde alle
rede paa det Tidspunkt saa megen Erfa
ring med Hensyn til den tyske Frem
gangsmaade, at det var ganske afgjort
- der blev ogsaa anført, at det var af
militære Grunde, og som jeg nævnte,
var Folk fra Abwehrstelle og vist ogsaa
fra Generalens Stab til Stede for at un
derstrege Betydningen af det.

Robert Mikkelsen: Ja det bar sin
Betydning at faa det en lille Smule kla
ret. Det er altsaa ikke fra Tyskernes Side
stillet op som et Enten-Eller, men kun
saadan: Det forlanger vi, og hvis ikke,
kommer Danmark i en meget alvorlig
Situation?

Eivind Larsen: Nej, det var næppe
stillet op med den Styrke mundtligt, men
hele Situationen indebar det med aldeles
usvigelig Tydelighed.

Robert Mikkelsen: J eg vil gerne
spørge: Den daværende Justitsminister
Harald Petersen har følt sig lidt udenfor
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i den Affære. Han siger i Forklaringen
for Kommissionen - Sp. 12 -:

~Man maa ikke glemme, at paa
det Tidspunkt havde jeg jo faaet
Silkesnoren, og at man derfor paa en
vis Maade ansaa mig for en halvdød
Mand, som man ikke tog saa højti
deligt. Det er noget, der ikke blot
kommer frem her, men som ikke
mindst kommer frem i de senere
Begivenheder.c

Og Sp. 13:
~Og naar jeg siger, at man be

tragtede mig dengang som delvis af
gaaet, ligger det i, at hvis man vilde
have haft fat i mig, hvad jeg synes
vilde have været naturligt, kunde
man have sendt et Automobil ud til
mig og faaet mig vækket. c

J eg vil gerne spørge, hvad De mener
om det?

Eivind Larsen: Ja, selve Hovedtanken
i det er jeg selvfølgelig ganske indfor
staaet med, at Justitsministeren skulde
gøres bekendt med det, og jeg kan føje
til, at det var der vist ikke nogen, der var
mere interesseret i, end jeg selv var. Jeg
ringede ogsaa flere Gange, men fik først
fat paa Ministeren ved 8-Tiden om Mor
genen. Jeg havde en Forestilling om, at
naar Ministeren ikke svarede, saa var
det, fordi han ikke var hjemme - jeg
vidste, at han havde Telefon ved Sen
gen -, og at han maaske var paa Week
end i sit Sommerhus i Tisvilde.

Robert Mikkelsen: Jeg maa sige, at
Hovedtanken i det, Hr. Harald Petersen
her har udtalt, var, at han følte sig uden
for det hele .

. Eivind Larsen: Hvilke Følelser han
havde, kan jeg ikke tage Stilling til, men
det er selvfølgelig rigtigt, at han ikke fik
noget at vide om det. Men det skyldtes
altsaa disse særlige Forhold, at hans Te
lefon ikke svarede. Hvorfor den ikke sva
rede, ved jeg ikke . Men da jeg tidligere
paa alle Døgnets Tider havde kunnet
komme i telefonisk Forbindelse med ham
og ikke kunde det den Dag, mente jeg
altsaa, at han ikke var hjemme.

Robert Mikkelsen: Hr. Harald Pe
tersen har meddelt, at han dengang maa
have glemt at tage Telefonen med op ved
sin Seng. Men det var altsaa ikke en
Tanke, der kom frem, at forsøge noget
ekstraordinært for at faa Justitsministe
ren tilkaldt?
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Eivind Larsen: Ikke ud· over at
ringe til ham.

Robert Mikkelsen: Hvis han var i
Tisvilde, havde det vel ogsaa sin Inter
esse at faa ham til Byen aldeles om
gaaende?

Eivind Larsen: Jeg var paa det
Tidspunkt ikke klar over, hvor jeg skul
de finde ham i 'I'isvilde,

Robert Mikkelsen: Derfor henvendte
De Dem altsaa til Statsministeren?

Eivind Larsen: Nej, det var Direktør
Svenningsen, der talte med Statsmini
steren.

Robert Mikkelsen: De henvendte
Dem ikke til andre?

Eivind Larsen: Nej. Men i Mellem
tiden havde denne Samtale mellem
Statsministeren og Svenningsen fundet
Sted, og Statsministeren havde givet sin
Tilslutning til, at disse tyske Krav blev
efterkommet.

Robert Mikkelsen: Og der blev saa
ikke foretaget videre for at give Justits
ministeren Underretning før om Mor-
genen? ,

Eivind Larsen: Ikke før jeg kunde
faa fat i ham.

Robert Mikkelsen: Blev der fra tysk
Side nævnt noget Tal i Forbindelse med
de ønskede Arrestationer af Kommuni
sterne?

Eivind Larsen: Nej .
Robert Mikkelsen: Blev der over

givet et Kartotek?
Eivind Larsen : Jeg tør ikke sige,

om det var et Kartotek, men der blev
overgivet en Samling Navnet).

Robert MiI{kelsen: Hvem modtog de
Navne?

Eivind Larsen : Ja, det mindes jeg
ikke nu.

Robert Mikkelsen: Ja det var dog
Dem, der skulde staa direkte for Gen
nemførelsen af Arrestationerne.

Eivind Larsen : Ja, men de gik vist
til Politiet. Hos Tyskerne sad vi i en stor
Kreds, da disse Krav blev fremsat, og
yderligere Kommentarer fra tysk Side ..

Robert Mikkelsen: Der bliver n'ævnt
her i Hr. Harald Petersens Redegørelse
- A. Nr. 232-.

»at Tyskerne samtidig med
Kravenes Fremsættelse havde af
givet en Fortegnelse over 71 Perso
ner, man i forste Række ønskede in
terneret«.

t) A. nr. 247 og 24R.
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Var det en Fortegnelse eller et Kar
totek, som jeg mener, jeg har set nævnt
et andet Sted?

Eivind Larsen: Jeg kan ikke tage
Stilling til, om det var en Fortegnelse
eller et Kartotek.

Robert Mikkelsen: Og hvem der fik
det?

Eivind Larsen: Det blev altsaa lagt
frem deroppe og er gaaet videre til Po
litiet.

Robert Mikkelsen: Hvem der har
taget imod det?

Eivind Larsen: Jeg er tilbøjelig til
at tro, at de Tyskere, jeg nævnte, SOlD
fulgte med til Politigaarden, selv bragte
det med derned, altsaa i det ydre. .

Robert Mikkelsen: Jeg synes nem
lig, det maatte interessere, naar' Tysker
ne ... Det havde muligvis før fundet
Sted, at Tyskerne havde krævet enkelte
Danske arresteret - det husker jeg
ikke -, men ellers er det jo noget eks
traordinært, at Tyskerne kommer med

' en Liste over 71 Personer, som skal in
terneres, og der ikke er større Interesse
for, hvem de 71 er, hvem der staar paa
den Fortegnelse ...

Eivind Larsen: Ja, jeg forstaar det,
men saa vidt jeg husker, var det kun en
Navnefortegnelse, altsaa ikke noget Kar
totek.

Robert Mikkelsen: Men hvem stod
paa den Liste?

Eivind Larsen: Det er jeg ikke i
Stand til at sige nu.

Robert Mikkelsen: Hvilken Slags
Personer?

Eivind Larsen: Jeg har Indtrykket
af, at det var temmelig tilfældigt, paa
samme Maade som jeg saa i Aarene før
Besættelsen, da jeg var Chef for Opda
gelsespolitiet og vi brækkede flere af de
nazistiske Efterretningsafdelinger her i
Danmark op, hvor vi fandt et temmelig
betydeligt Materiale vedrørende Meldin
ger, der var gaaet til Tyskerne; det viste
sig ogsaa at være underlig tilfældigt,
usammenhængende. Nu kan det selvføl
gelig skyldes, at vi ikke har Iaaet alt Ma
terialet.

Robert Mikkelsen: Har De person
lig set den Liste?

Eivind Larsen: Det vil jeg være til
bøjelig til at tro, men jeg erindrer
det ikke .

Robert Mikkelsen: Erindrer De, om
Andersen Nexø stod paa den Liste?

Eivind Larsen: Det kan jeg ikke
sige, jeg kan hverken sige ja eller nej.
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Robert Mikkelsen: Det fremgaar
nemlig af Dokumenterne i Ministeriet, at
ler ved forskellige Lejligheder har været
sat Bestræbelser ind for at faa løst Ar
restationsspørgsmaalet fra tysk Side
med Hensyn til den ene eller den anden
bestemte Person, saa ~et forekommer
mig meget løseligt, at lier kommer Ty
skerne med en Liste paa 71, og man erin
drer slet ikke, om man nogen Sinde nær
mere har set den Liste eller vidst, hvad
det hele var for noget.

Eivind Larsen : Ja, det kan jeg ikke
sige er rigtigt, at man ikke har set den.
Men jeg vil gerne pege paa, at der for
det første er forløbet 5 Aar siden den
rid, og at det for det andet var temmelig
hektiske Timer den Morgen.

Robert Mikkelsen: Blev der nævnt
noget Tal paa, hvor mange Tyskerne øn
skede arresteret?

Elvind Larsen: Nej, ikke over for
mig.

Robert Mikkelsen: Men der blev
nævnt visse Kategorier?

Eivind Larsen : Ja.
Robert Mikkelsen: Foruden den

Liste paa de 71. Blev disse 71 Personer
saa arresteret?

Eivind Larsen: J e~ tør ikke sige,
om de blev arresteret alle sammen.

Robert Mikkelsen: Jeg mener: Blev
der gjort Forsøg paa at arrestere dem?

Eivind Larsen: Det vil jeg tro .i det
store og hele.

Robert Mikkelsen: Denne Liste var
Udgangspunktet, og saa var der yder
ligere Kategorierne af de saakaldte le
dende Kommunister?

Elvind Larsen : Ja.
Robert Mikkelsen: Og for nærmere

at specificere det, var der Navne?
Eivind Larsen: Der blev først nævnt

Repræsentanterne paa Rigsdagen, og
saa blev der nævnt Repræsentanterne i
Kommunalforsamlinger samt ledende in
den for de forskellige kommunistiske
Organisationer og Funktionærerne i Or
ganisationerne. Det var i store Træk dem.

Robert Mikkelsen: J e~ forstod det
før saadan, at efter at Direktør Sven
ningsen havde konfereret med Statsmi
nisteren, befandt De Dem stadig paa
Dagmarhus?

Eivind Larsen : Ja.
Robert Mikkelsen: Hvor lang Tid

gik der, før De forlod Dagmarhus?
Eivind Larsen : Jeg vilde tro p.n

Times Tid eller noget mere,

58

Robert Mikkelsen: Saa var Forhand
lingen med Statsministeren ført?

Eivind Larsen : Ja, Svenningsen gik
ud og ringede til Statsministeren og kom
tilbage og fortalte mig Resultatet af
Samtalen.

Robert Mikkelsen: Og saa gik De
ned paa Politigaarden for at sætte det i
Værk?

Elvind Larsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Var der ikke Tale

om da, at der maatte en nærmere Drøf
telse af, i hvilket Omfang disse Krav
skulde gennemføres, eller at man skulde
tale med andre Myndigheder om det, et
Ministermøde f. Eks.?

Eivind Larsen : Jeg tør ikke sige, om
Direktør Svenningsen har talt med Stats
ministeren om det, om det har været paa
Tale, men det er ganske givet, at det vilde
være noget, der ikke vilde være blevet
accepteret fra tysk Side, idet de pressede
uhyre paa, at denne Aktion skulde ske
over Hals og Hoved uden Udsættelse.

Robert Mikkelsen: Hvilken Besked
gav Direktør Svenningsen? Jeg tænker,
at han er kommet tilbage og har sagt . . .

Eivind Larsen: Han sagde, at han
havde referet de tyske Krav for Statsmi
nisteren og ogsaa særlig fremhævet, at
de indeholdt noget efter Grundlovens Be
stemmelser saa ganske ekstraordinært
og derved frembød en vanskelig Situa
tion, nemlig Kravet om Anholdelse af
Rigsdagsmænd, og at Statsministeren
havde sagt, at den Aktion, der var for
langt, skulde iværksættes, man skulde
efterkomme Tyskernes Ønske.

Robert Mikkelsen: Blot in blanco?
Eivind Larsen: Blot in blanco.
Robert Mikkelsen: Uden Instruktion

om, at man skulde gøre Forsøg paa at
faa Tyskerne til at reducere Kravene?

Elvind Larsen: Det blev ikke refe
reret for mig. Men hvis jeg maa føje det
til : Et saadant Forbehold fra dansk Side
vilde formentlig, eller med Sikkerhed
være blevet fejet til Side.

Robert Mikkelsen: Der foreligger
heller ikke for Dem noget om, at Stats
ministeren havde ytret Ønske -om selv at
komme til Stede eller selv at faa en For
handling med de paagældende, som hav
de deltaget i dette Møde?

Eivind Larsen: Nej.
Robert Mikkelsen: Men ganske sim

pelt, at De skulde nu udføre Ordren eller
Henstillingen fra tysk Side?

Eivind Larsen : Ja.
Robert Mikkelsen: Saa vil jeg gerne
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sJ?ørge, hvilket System blev der fulgt ved
disse Arrestationer?

Eivind Larsen: Der blev fulgt det
System, at man saa efter, hvad der fand
tes i de forskellige Politiafdelinger af
Notater vedrørende dette Forhold. Paa
det Tidspunkt var der Afdeling D, Op
dagelsespolitiet, og Rigspolitichefens Af
deling, der dækkede Provinsen.

Robert Mikkelsen: Og naar nu man
rent praktisk siger : Efter hvilket Sy
stem? - vil jeg først sige : Hvem stod

. for Gennemførelsen? - og det forstaar
jeg gjorde De?

Eivind Larsen: Ikke i Enkeltheder.
Robert Mikkelsen: Men der var

ingen over Dem, som havde noget med
det at gøre?

Eivind Larsen: Nej.
Robert Mikkelsen: Blev Rigspoliti

chefen tilkaldt?
Eivind Larsen: Ikke af mig.
Robert Mikkelsen: Kom han til

Stede?
Eivind Larsen : Jeg mindes ikke, om

jeg saa ham dernede.
Robert Mikkelsen: Han havde altsaa

intet med det at gøre?
Eivind Larsen: Jeg vil ikke tro, at

han havde andet med det at gøre, end
hvad han havde faaet at vide og selv
havde taget sig af formentlig samme
Søndag. Jeg gaar ud fra , at da han hørte
om den Situation, der var opstaaet, er
han kommet paa Politigaarden, men saa
vidt jeg husker, havde jeg ingen For
handling med ham om det.

Robert Mikkelsen: Det var da Dem,
der tilrettelagde Fremgangsmaaden.

Eivind Larsen: Men Rigspolitichefen
havde ikke nogen reel Politimyndighed.

Robert Mikkelsen: Hvorledes?
Eivind Larsen: Paa den Maade, at

som. Enhedspolitiloven var bygget op,
havde Rigspolitichefen ikke nogen Kom
mandomyndighed i eksekutiv Henseende,

Robert Mikkelsen: Nej, men det er
ogsaa det, jeg mener at kunne slaa fast,
at det er Dem, der paa Politigaarden
sætter det i Værk ved Besked til de for
skellige Instanser, der skal foretage det.

Eivind Larsen: Ja, ved at sige , at
der er stillet det og det Krav, og ved at
bringe det videre til Politiet og lade det
udføre det.

Robert Mikkelsen: Der fremskaffes
Oplysninger fra Afdeling D og Sikker-
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hedspolitiets Afdeling om Kommuni
sterne?

Eivind Larsen : Ja.
Robert Mikkelsen: Hvem udplukke:

saa de Kommunister, som staar for Tur'
Eivind Larsen: Det tør jeg ikke sig~

for da var jeg ikke selv i Afdelingen. Jel
gaar ud fra, at det var et stort Materiale
at gennemgaa, og jeg gaar ud fra, at de:
er sat en Række Folk til det.

Robert Mikkelsen : Hvem har De in
strueret om at foretage det Arbejde?

Eivind Larsen : Jeg har instruere
Andst, gaar jeg ud fra, der dengang 'val
Leder i Samarbejdet med Statsadvoka
tens Afdeling.

Robert Mikkelsen: Statsadvokaten'
Afdeling var jo Deres egen? .

Eivind Larsen: Ja, det var den j~

ikke formelt paa det Tidspunkt, men del
var ingen Efterfølger konstitueret.

Robert Mikkelsen : Hvem var da
Leder?

Eivind Larsen: Formel Leder maatts
Souschefen, Odmar, vel være.

Robert Mikkelsen: Det vil sige, al
det var Andst, der efter Samraad mec
Odmar skulde tilrettelægge det nærmere:

Eivind Larsen: Ja, det vil jeg mene
Robert Mikkelsen: Andst?
Eivind Larsen : Var Leder af Afde-

lingen.
Robert Mikkelsen: Og hans Charge:\
Eivind Larsen: Politikommissær.
Robert Mikkelsen: Og Odmar?
Eivind Larsen: Var ogsaa Politi-

kommissær.
Robert Mikkelsen: De har altsaa

ikke for Deres Vedkommende givet nogen
anden Instruktion til de Herrer end den
samme, De havde modtaget, at ledende
Kommunister og de 71 skulde arresteres.
Saadan er den Instruktion, De har ladel
gaa videre?

Eivind Larsen : Ja.
Robert Mikkelsen: Har De givet

nogen Tilføjelse i nogen Retning?
Eivind Larsen: Tilføjelse?
Robert Mikkelsen: Ja, nogen almin

delig Instruktion om Fremgangsmaaden?
Eivind Larsen: Det har jeg ikke, ud

over at jeg muligvis har uddybet det, der
var kommet frem paa Dagmarhus ved
rørende de enkelte Punkter i Kravet.

Robert Mikkelsen: Hvad gik Kravet
ud paa? Gik det ud paa at sikre sig de
paagældende, eller hvorledes var det, De
sagde før?

Eivind Larsen: Det gik ud paa, at
de skulde anholdes eller arresteres

---'-----
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eg mindes ikke, om det tyske Ord »ver
taften c blev brugt -, at de skulde sikres,
.t de skulde isoleres, at ingen maatte
ættes paa fri Fod igen uden med Sank
ion fra tyske Myndigheder.

Robert Mikkelsen: Det er de Ting,
ler foreligger: indbyrdes Isolering, Sik
-ing af deres Personer, og at der maatte
aIes med Tyskerne før Løsladelse?

Eivind Larsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Det kunde dog,

lynes jeg, give Anledning til nogen In
itruktion om, under hvilken Form denne
Sikring skal finde Sted , om den skal
oestaa i, at de skal sættes i Statsfængsel,
Varetægtsfængsel, eller det skal bestaa i,
at de skal holdes isoleret i hver sit Op
aoldsrum i en Skole. Der kunde være
nange Former. Har det været drøftet,
rvilke Former der skulde anvendes?

Eivind Larsen: Det har været drøf
:et, at de skulde tages ind til Politiet, i
Politiets Lokaler.

Robert Mikkelsen: Politiets Lokaler?
Eivind Larsen: Det er jo altid den

Maade, det sker paa. Naar Politiet skal
foretage Sikring af en Person, bliver han
ført paa Politistationen til Kriminælpoli
tiets Lokaler.

Robert Mikkelsen: Og derfra?
Eivind Larsen: Derfra blev de saa

paa et eller andet Tidspunkt i Løbet af
Dagen, da de var bragt ind, anbragt i
Varetægtsfængsel. .

Robert Mikkelsen: Hvem har givet
Besked om det?

Eivind Larsen: Ja, det laa i Opga
ven, at de skulde anbringes i Varetægts
!fængsel.

Robert Mikkelsen: Ja, men hvem
har givet Besked om det? De siger, at
Deres Meddelelse til Politiet gaar ud paa,
at de skal tages af Politiet, d. v. s. brin
ges hen paa Politistationerne. Hvorfra
har Politiet saa faaet at vide, at de skul
de anbringes i Vestre Fængsel?

Eivind Larsen: Ja, det tør jeg ikke
sige. Det er muligt, jeg har sagt det, det
er muligt, det laa i selve Situationen; jeg
tror ikke, det blev specificeret. Men i Be
tragtning af, at Kravet lød paa Isolation,
var det den eneste Fremgangsmaade, der
kunde tænkes. Hvad det Forslag angaar
om at isolere i Skolerum ...

Robert Mikkelsen: Men det er et
Spørgsmaal, som ikke har været taget
under Overvejelse i det hele taget?

Eivind Larsen: Ikke specielt i den
Forbindelse.

Robert Mikkelsen: Man har behand-
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let det simpelt hen som en politimæssig
Arrestation?

Eivind Larsen: Ja, det gjorde man.
Robert - Mikkelsen: En politimæssig

Arrestation, hvor man anbringer Folk i
Fængsel?

Eivind Larsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Dette enkelte

Spørgsmaal om de tre kommunistiske
Rigsdagsmænd, har De personligt taget
Dem af det, eller ...

Eivind Larsen: Jeg nævnte, at
Direktør Svenningsen drøftede det med
Statsministeren, og Direktør Svenningsen
gav den Besked videre til mig, at de
skulde arresteres eller anholdes.

Robert Mikkelsen: Og den Besked
har De givet videre til Andst og Odmar?

Elvind Larsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Men bortset fra

disse tre, hvor man kunde sige, der fore
laa særlige Grunde, har der saa været
nævnt noget Navn eller været gennem
gaaet med Dem af Politiets Myndighe
der, hvem der skulde tages og hvem ikke,
eller har Skønnet over, hvem der kunde
kaldes »ledende «, været overladt til
Andst og Odmar?

Eivind Larsen: J a, det har det, men
her skal jeg altsaa pege paa, at der fra
tysk Side var anslaaet en ydre Formel,
nemlig Anførelse af, at det skulde være
Medlemmer af det kommunistiske Parti,
der indtog de og de ydre Poster.

Robert Mikkelsen: Staar det i dette
Memorandum?

Eivind Larsen: Jeg mindes ikke, om
det staar i Memorandummet, men det
var anført fra tysk Side specielt.

Robert Mikkelsen: Ja, muligvis over
for Dem, men jeg vil gerne vide, hvordan
de Retningslinier nærmere var, som De
.kunde give videre til Andst og Odmar.
Hvis vi ikke kan se det af dette Memo
randum, saa maa der være noget ...

Eivind Larsen: Det har været den
Karakteristik, Tyskerne har givet af le
dende Kommunister.

Robert Mikkelsen: Ja, hvad var det
for en Karakteristik?

Elvind Larsen: Det var den, jeg
nævnte før, nemlig Repræsentanter i
Rigsdagen, Repræsentanter i kommunale
Forsamlinger og Indehavere af ledende
Poster i kommunistiske Foreninger og
Organisationer. Jeg kan i denne Forbin
delse nævne, at jeg tror, jeg med Sikker
hed kan sige, at den ubestemte Post i
Kravene : »Fængsling af Kommunister,
der kunde frembyde Fare med Hensyn
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til Spionage og Sabotage c , at den Ordre hvem der kunde befrygtes Sabotage o
i alt væsentligt ikke blev udført - det Spionage, ikke blev udført.
tror jeg, jeg kan sige. Eivind Larsen: Ja, det er min Erin

Robert Mikkelsen: Ordren til Politi- dring, at man alene eller i overvældend
mestrene i Provinsen, hvad lød den paa? Grad holdt sig til det ydre Kriterium, de

Eivind Larsen: -Der udgik et Tele- kom frem under Forhandlingerne, Oj

gramt), som byggede paa den Ramme, der som Tyskerne vilde kunne kontrolere.
har været omtalt her. Robert Mikkelsen: Har De give

Robert Mikkelsen: Findes det Tele- Andst og Odtnar Besked om, at de ikk
gram? skulde tage Hensyn til den almindelig

Eivind Larsen: Utvivlsomt, jeg vil Kategori, at de ikke skulde arrester.
tro i. hvert Fald hos nogle Politimestre. nogen inden for denne Kategori?
Jeg skal prøve at efterspore, om der Eivind Larsen: Besked? Jeg kan ikkl
skulde findes noget Koncept af det paa huske, hvordan det foregik, men det laa
Politigaarden. om jeg saa maa sige, i Luften.

Robert Mikkelsen: Hvad var Hoved- Robert Mikkelsen: Det er jo mege
indholdet af det? ubestemt.

Eivind Larsen: Hovedindholdet var Eivind Larsen: JiL, men jeg henvise
en Instruktion, der fulgte de Linier, vi til, at det er fem Aar siden det foregik
har talt om her. og hvilke Drøftelser der har fundet Sted

Robert Mikkelsen: Blev det telefonisk tør jeg ikke sige.
bekræftet til de enkelte Politimestre? Robert Mikkelsen: De sagde nemli~
Saadan forstaar jeg, det er gaaet til. før, at De gav Andst og Odmar Under-

Eivind Larsen: Det mindes jeg ikke. retning om de Retningslinier, hvoreftm
Robert Mikkelsen: Det forekommer disse Arrestationer ønskedes udført, o~

mig, jeg har set et Sted, at foruden Tele- overlod det videre til dem , saa hvis dei
grammet til Politimestrene blev der tele- har været et saadant Forbehold, er de
foneret til de enkelte Politimestre, det naturligt, at det er blevet nævnt.
blev telefonisk bekræftet, at de maatte Eivind Larsen: Det har sikkert væ
handle i Overensstemmelse med Tele-I ret nævnt. Men Enkeltheder kan jeg ikke
grammet") . Ierindre med Hensyn til dette Punkt saa-

Eivind Larsen: Det kan jeg ikke sige vel som med Hensyn til en Række andrs
ikke skete , men jeg har ingen Erindring Punkter.
om det. Robert Mikkelsen: Saadan en Mand

Robert Mikkelsen: Hvem skulde i som Forfatteren Martin Andersen Nexø
saa Fald telefonere? Det maatte vel ligge hvilke~ .Kategori falder ~an ind. up.~e~r
under Rigspolitichefen? . Elvind Larsen: Jeg VII være hlbøJeh~

Eivind Larsen: Ja, det er jo et til at tro, at han har være~ næ.vnt paa
Spørgsmaal, jeg ved ikke . .. . den af Tyskerne fremlagte Liste, Idet han

Robert Mikkelsen: Hvem har under- ikke faldt ind under nogen af de andre
skrevet Telegrammet? Kategorier.

Eivind Larsen: Telegrammet er un- ~obert Mikkels~n: Nej, det gjorde.
derskrevet af Justitsministeriet. Det er han Ikke, det er givet. -- Der var en
altsaa formuleret og sendt ud af mig; Lejr. med. nogle Mennesker, som he~
der staar Justitsministeriet, idet der - »Sovjetunionens Venner e , nede ved Mo-'
som jeg nævnte før - ikke fandtes sede Stran~, vist et halvt ~undrede M~n
nogen central Politimyndighed, der kun- nesker. Hvilken Kategori falder de md.
de beordre. under?

Robert Mikkelsen: Det Telegram ~:Ivin~ Lar.se.n: pet er for saa vidt
rummer altsaa faktisk den samme For- en Historie for Sig, Idet der paa et eller
holdsordre som de Herrer Andst og andet Tidspunkt, vist om Formiddagen,
Odmar ha~ faaet. . kom nogle Tyskere - om det var de to,

Eivind Larsen: Ja det gør det. ~er var med paa »Gaarden«, kan jeg
, . Ikke huske - og henledte Opmærksom-

Robert Mikkelsen: Det Vilde være heden paa, at der fandtes en saadan
me~et.rart at se det. Lejr, idet de stillede Krav om, at der

Elvind Larsen: Jeg skal prøve paa skulde ske en Politiudrykning til den .
at faa det frem. J eg kan tilføje, at de selv ønskede at

Robert Mikkelsen: De nævnte før, at tage med; om det blev afværget, kan jeg
Arrestationsordren med Hensyn til den ikke huske, men denne Aktion skyldtes
mere almindelige Kategori af Folk, af et direkte tysk konkret Krav.
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Robert Mikkelsen : Hvad var det for
nogle Tyskere?

Eivind Larsen: Jeg nævnte før Dr.
Fest, han var i hvert Fald med.

Robert Mikkelsen: Hvilken Stilling
havde Dr. Fest? .

Eivind Larsen : Ja, han blev senere
- jeg tror først, det var senere - Politi
attache, i øvrigt en Stilling, som var me
get ubestemt. Men han hørte altsaa til
Kansteins Medhjælpere.

Robert Mikkelsen: Og sammen med
Dr . Fest, hvem var der saa yderligere?

Eivind Larsen: Det forekom mig,
der var en lille Mand af ret underordnet
Betydning, Huuf eller noget l den Ret
ning. Jeg ved i hvert Fald, at der var
Tyskere med paa Mosede Strand.

Robert Mikkeisen: Vil De mene, at
Dr.Fest personlig tager sig af en saadan
Udrykning og tager med derned?

Eivind Larsen: Om han deltog, ved
jeg ikke, men at Tyskerne tog sig af det,
ved jeg, for Politiet anede ikke noget om
denne Lejr eller havde i hvert Fald ikke
taget sig af den, hvis de vidste noget. Ud
rykningen skete paa direkte tysk Foran
ledning.

Robert Mikkelsen: Og denne Foran
ledning bestaar i, at der kommer to tyske
Politimænd - hvis nærmere Bemyndi
gelse og Charge De ikke kender noget
videre til - ned paa Politigaarden og
siger, at den Lejr skal arresteres. Og saa
bliver den arresteret.

Eivind Larsen: Nej, jeg vil regne
med, at det er Dr. Fest. Ham kendte vi,
han var en fast Deltager i Forhandlinger
paa alle Omraader vedrørende Politiet og
var at betragte som Kansteins Repræ
sentant. .

Robert Mikkelsen: Det drejede sig
om en Sommerlejr for en Forening, der
hed »Sovjetunionens Venner«.

Eivind Larsen: Jeg husker, det var
en kommunistisk Forening, men jeg hu
sker ikke nærmere.

Robert Mikkelsen: Den havde en
Sommerlejr for unge Mennesker ved
Stranden dernede. Nu kommer der en
Tysker, en Repræsentant for Kanstein,
og siger, at disse Mennesker skal arreste
res. Var det da ikke naturligt at sige : Ja,
men disse unge Mennesker dernede, er
det da ledende Kommunister, er det Sa
botører, eller hvorfor skal de arresteres?
Der er jo ikke eet af de Mennesker, der
falder ind under de Kategorier, det drejer
sig om. Saa vidt jeg husker, blev Fabrik
248
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inspektør Jarner taget dernede. Er han
ledende Kommunist?

Elvind Larsen: Det er han ikke.
Robert Mikkelsen: Hvorfor skal han

tages?
Elvind Larsen : Ja, at Jarner var.

dernede, var jo Politiet ubekendt.
Robert Mikkelsen: Ja, netop. Man

faar at vide af Tyskerne, at der er en
Lejr, som Politiet ikke kender noget til;
der skal være nogle Kommunister, og
saa rykker man ud og foretager Arresta
tioner. Var det Fremgangsmaaden? Skul
de der ikke foretages noget, forhandles
med Statsministeren eller Udenrigsmini
steren, kan en eller anden tysk Politi
betjent blot komme og sige: vi skal have
arresteret den Lejr dernede?

Eivind Larsen: Det var nu ikke en
eller anden tysk Politibetjent. Det vil man
selvfølgelig kunne sige nu, men man maa
ikke se væk fra hele Situationen, der fore
Iaa den Dag, Tyskernes hele Indstilling
og, som jeg nævnte før, Ophidselse over
for Problemerne, der forelaa.

Robert Mikkelsen: Over for hvem er
det Krav fremsat om Mosede-Lejren?

Elvind Larsen: Jeg vil tro, det er
over for Politiet: jeg tror, jeg hørte noget
om det nogen Tid efter.

Robert Mikkelsen: Men over for Dem
personlig er der ikke stillet Krav?

Eivind Larsen: Jeg er temmelig sik
ker paa, at jeg nogen Tid efter, altsaa i I
Løbet af samme Dag, hørte Tale om denne
Henvendelse.

Robert Mikkelsen: Til hvem?
Eivind Larsen: Det kan jeg ikke

huske.
Robert Mikkelsen: Til Andst og

Odmar?
Eivind Larsen: .Jeg kan ikke hu

ske det.
Robert Mikkelsen: Det gav ikke Dem

Anledning til nogen Drøftelse hverken
nedad eller opad, at et saadant Krav var
stillet?

Eivind Larsen: Det kan jeg ikke sige.
II. C. lIansen: Blev ikke de fleste

af de Mennesker, der var Tale om i den
Forbindelse, løsladt?

Eivind Larsen: Jo, men der kommer
man ind paa en anden Side af Sagen,
som maaske ikke falder sammen med
Folketingsmandens Udspørgeplan. Skal
jeg udtale mig om det nu eller senere?

Robert Mikkelsen: Jeg vil selvfølge
lig ogsaa gerne høre om det.

Eivind Larsen: Vi fik at vide, at et
af' de tyske Krav var, at disse Mennesker
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ikke kunde løslades, før der var talt med
Tyskerne om det.

Robert Mikkelsen: Hvornaar blev
saadanne Forhandlinger optaget?

Eivind Larsen: De blev optaget over
maade hurtigt. Jeg maa maaske komme
med nogle almindelige Bemærkninger
vedrørende dette, altsaa om Baggrunden
for disse Krav.

Vi havde allerede paa det Tidspunkt
lært noget med Hensyn til den tyske Ind
stilling over for de forskellige Problemer,
der opstod, og set, at naar Tyskerne kom
med Krav, specielt naar det vedrørte
Værnemagten og skete under for Tysker
ne ophidsende Omstændigheder, saa var
en ganske bestemt Taktik fra dansk Side
altid formaalstjenlig - dog med Forbe
hold af de allersidste Aar af Besættelsen,
hvor Forholdene jo ændrede sig -, og
det var, at naar det var givet, at et tysk
Krav skulde efterkommes, saa maatte
man give Tyskerne noget »optisk«, saa de
kunde se, der skete noget, og kunde give
Indberetning til Berlin i Overensstem
melse hermed; men naar saa den første
Ophidselse havde lagt sig, var eler altid
Mulighed for paa afgorende Punkter at
modificere Tyskernes Standpunkt og lige
frem faa Tyskerne selv til at indskrænke
dem. Det kom ogsaa i høj Grad frem i
dette Forhold, idet man meget hurtigt
satte Bestræbelserne ind paa at faa løsladt
saa mange som muligt. Det er ganske gi
vet, at den 22. Juni vilde et Forsøg paa
en Detaildiskussion vedrørende en enkelt
Person overhovedet ikke have kunnet
gennemføres, men da Vandene lagde sig
noget, saa blev dette Spørgsmaal - og
det var ret hurtigt - taget op, og det
viste sig jo ogsaa - Tiderne har jeg ikke
helt præsent -, at i Løbet af den kom
mende Tid, i hvert Fald 'inden Slutningen
af August, blev Antallet af de Personer,
dPI' var taget med efter det, vi har talt
om, bragt ned fra noget under 300 til
noget over 100.

Robert Mikkelsen: De nævnte, at en
Detaildiskusson ikke kunde gennem
føres.

Eivind Larsen: Ganske givet.
Robert Mikkelsen: Blev der gjort

noget Forsøg paa at optage en Detail
diskussion?

Eivind Larsen: Om enkelte Personer?
Robert Mikkelsen: Ja, eller enkelte

Kategorier.
Eivind Larsen: Ikke om enkelte Per

soner; det blev drøftet i Almindelighed,
frpmført almindeligt fra dansk Side, at
1\ l{~n. 2.
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man fandt dise Skridt unødvendige, men
ikke saaledes, at man tog en enkelt paa:
Listen og sagde . ..

Robert Mikkelsen: Eller nogen en
kelt Kategori?

Eivind Larsen: Nej, heller ikke no
gen enkelt Kategori.

fr. Dalgaard: Gjorde man ikke no
gen Forestilling vedrørende Rigsdags
mændene?

Eivind Larsen: Jo, jeg mener at
kunne huske, at Direktør Svenningsen
fremhævede disse specielle Forhold af
formel Karakter.

fr. Dalgaard: Ja, det turde være en
Selvfølge efter Grundloven.

Robert Mikkelsen: Man havde alle
rede Erfaring i saa Henseende, bl. a. fra
1940, da Tyskerne ogsaa forlangte Gen
nemførelse af visse Massearrestationer.
Hvilken Stilling havde De dengang?
Hvornaar blev De Statsadvokat?

Eivind Larsen: Jeg blev først Stats
advokat den 8. Juli 1940, da Harald Pe
tersen blev Justitsminister.

Robert Mikkelsen: De kender altsaa
ikke til de Arrestationer? Hvorledes var
det før den Tid, da var De ledende Politi
advokat?

Eivind Larsen: Nej, da var jeg Chef
for Opdagelsespolitiet.

Robert Mikkelsen : Vel! De havde no
gen Forbindelse med de Arrestationer,
der blev foretaget af engelske Statsbor
gere kort efter den 9. April 19401

) .

Eivind Larsen: Ikke med Forhand
lingerne.

Robert Mikkelsen: Nej, men med
Gennemførelsen af Arrestationerne.

Eivind Larsen: Ja, det mindes jeg
ikke. Jeg vil tro, at hvis der har været
engelske Statsborgere i København, har
vi i Københavns Politi fa aet Meddelelse
om at foretage de Skridt. Men de egent
lige Forhandlinger har jeg ikke ...

Robert Mikkelsen: Nej, men selve
Arrestationerne. De er da gennemført af
Opdagelsesbetjente.

Eivind Larsen: Det gaar jeg ud fra.
Robert Mikkelsen: Og De var Chef

for Opdagelsespolitiet?
Eivind Larsen: Ja.
Robert Mikkelsen: I Thune Jacob

sens Bog »Paa en Urias Post- skriver
han Side 129 om disse Ting, at Tyskerne
krævede den 23. April,

»at alle mandlige Englændere
og Franskmænd i Alderen fra 17 til
60 Aar skulde tages i Forvaring for
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at interneres i Tyskland. 263 Perso
ner faldt ind under denne Kategori. e

Thune Jacobsen skildrer saa videre,
hvordan det efterhaanden lykkes at faa
dette Tal reduceret, saa det kun var 50
Englændere og 12 Franskmænd, det kom
til at dreje sig om, der skulde deporteres.

Eivind Larsen: Hvis jeg lige maa
bryde ind - jeg tror, jeg har svaret paa
noget andet end det, Folketingsmanden
mente. Jeg tænkte paa de engelske Jour
nalister, som tidsmæssigt faldt før. Jeg
kan godt huske disse Krav om Arresta
tion af disse allierede Statsborgere, men
jeg mindes ikke rigtig, paa hvilket Tids
punkt det faldt.

Robert Mikkelsen: Det var altsaa
den 23. April 1940, og det fremgaar her
af, at det lykkedes Justitsministeriet at
nedbringe de tyske Krav om Arrestation
af 263 til 62. Nu faar vi at vide af Dem,
at i dette Tilfælde, hvor der fra tysk Side
foreligger en Liste paa 71 Personer, lyk
kes det Politiet at forandre dette til 300.
Forekommer denne Forskel Dem ikke
Ipaafældende?

Eivind Larsen: J eg vil straks tage
Forbehold over for Udtalelsen 'om, at det
llykkedes Politiet at forandre Tallet fra
71 til 300, idet jeg udtrykkelig anførte,
at Tallet 71 ikke var afsluttende, det var
eksempelvis.

Robert Mikkelsen: Javel, men det,
jeg hæfter mig ved, er blot de Forhand
linger, der førtes, og det Resultat, der
kom ud af Forhandlingerne i det ene Til
fælde og saa den Mangel paa Forhand
linger og det Resultat, der kom ud af
dette i det andet Tilfælde.

Eivind Larsen: Jeg skal heroverfor
sige, at disse Forhandlinger vedrørende
de engelske Statsborgere blev indledet
med Tyskerne gennem Udenrigsministe
riet i en Form, som under ingen Omstæn
digheder kan sættes ved Siden af det, der
skete den 22. Juni. Jeg var selv med i
nogle af Forhandlingerne, ikke de første
Forhandlinger, men Forhandlinger ved
rørende T!Jdførelsen. IDel' kom en Note.
Der var særdeles god Tid, og Forhand
lingerne strakte sig vist over Uger. Hele
Anslaget fra tysk Side var paa en gan
ske anden Maade end det, der skete om
Morgenen den 22. Juni, hvor man blev
kaldt ind midt om Natten uden endog i
Telefonen at faa at vide, hvilke Emner
der skulde forhandles. I hele den ydre
Situation ligger efter min Mening Be
svarels~ af de Spørgsmaal.
1) A. nr. 232.
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H. C. Hansen: Hr. Departements
chef, hvorfra stammer Tallet 71? Er det
et tilfældigt grebet Tal?

Eivind Larsen: IDet er vist en Tale
fejl, jeg tror ikke-har jeg givet det Tal?

Robert- Mikkelsen: Harald Petersen
nævner det i sin Forklaring').

Eivind Larsen: Naa, det er refereret,
saa er jeg indforstaaet. -Det har man talt
op, da man fik Listerne.

Robert Mikkelsen: Saa vil jeg gerne
spørge: Er der givet Instruktioner for
den Form, hvorunder Arrestationerne
skulde gennemføres? Er der meddelt Po
litiet noget om, paa hvilken Maade man
skulde arrestere paagældende eller blot,
at det skulde ske paa sædvanlig Maade?

Eivind Larsen: Jeg gaar ud fra, at
der inden for de Rammer, der var Tale
om, hvor der ogsaa fra tysk Side blev
krævet Ransagning, ogsaa er givet Poli
tiet Besked 'om Ransagning.

Robert Mikkelsen: Det er altsaa den
Besked, der er givet videre?

Eivind Larsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Jeg vil gerne

henlede Opmærksomheden paa et Fortil
fælde. Det er ligeledes Thune Jacobsen,
der i sin Bog »Paa en Urias Poste, Side
129, siger, at da Tyskerne den 14. April
krævede engelske Journalister interneret, \
var han, Thune Jacobsen, personlig til
Stede og havde en Samtale med dem,

»hvorunder jeg forsikrede dem,
at man fra dansk Side vilde gøre alt,
hvad man kunde for at bistaa dem.
Af Frygt for at deres Hustruer i IDe
pression skulde skade sig selv, blev
der sørget for, at Sygeplejersker ind
fandt sig i deres Hjem«.
J eg vil gerne spørge Dem, om man

havde tænkt sig at sende Sygeplejersker
til de Hjem, man nu berøvede Persørger
ne, eller om der var paatænkt nogen For
anstaltning for paa en eller anden Maade
at vise', at det drejede sig om en paa
tvungen Aktion.

Eivind Larsen: Med Hensyn til T!Jd
gangspunktet, hvad der blev foretaget
over for de engelske Journalister, kan jeg
ikke tage Stilling. J eg hører for første
Gang nu, at det blev lavet paa den
Maade.

Robert Mikkelsen: De var Chef for
Københavns Øpdagelsespoliti paa det
Tidspunkt?

Eivind Larsen: Ja.
Robert Mikkelsen: 0g Opdagelses

politiet foretog Arrestation af disse 5
Mennesker.
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Eivind Larsen: For saa vidt de var
i København, det ved jeg ikke.

Robert Mikkelsen: Var der ikke
engelske Journalister i København?

Eivind Larsen: Jeg er tilbøjelig til
at tro, at de efter den 9. April havde
spredt sig ud over Landet.

Robert Mikkelsen:
»Fem engelske Journalister blev

samme Dag anholdt og af dansk Po
liti ført til Politigaarden. J eg var
selv her til Stede. e

Eivind Larsen: Siger Thune Jacob
sen, at han selv var til Stede?

Robert Mikkelsen: Ja, han forkla
rer, at han selv var til Stede.

Eivind Larsen: Det har jeg ikke Spor
Kendskab til.

Robert Mikkelsen: Ikke Spor Kend
skab? Har De glemt det?

Eivind Larsen: Nej, jeg vil tro, at
hvis jeg havde hørt det, vilde en saa pit
toresk Maade at arrestere paa være ble
vet i min Erindring.

Robert Mikkelsen: Det er De ganske
ubekendt med?

Eivind Larsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Efter hvad der

fremgaar, maa man forstaa det saadan,
at det er under Deres Ressort, Arrestatio
nerne er foregaaet.

Eivind Larsen : Ja, men her er ikke
Tale om Arrestationer, men om noget
ganske særligt.

Robert Mikkelsen: »Anholdt af dansk
Politi og indbragte, er det ikke noget, der
foregaar ved Deres Opdagelsesbetjente?

Eivind Larsen: J o, det vil det nor
malt gøre, men der har været noget eks
traordinært paa Færde, idet Thune Ja
cobsen som Rigspolitichef overhovedet
ikke har nogen som helst Forbindelse
med, hvad der foretages af Københavns
Politi af Arrestationer.

Robert Mikkelsen: Vil det sige, at
Anholdelserne skulde være foretaget uden
om Dem?

Eivind Larsen: Nej, det har de for
mentlig ikke, men den Samtale ...

Robert Mikkelsen: Den Samtale er
en Side af Sagen. Var Rigspolitichefen
underrettet om, hvornaar de paagælden
de var anholdt, saa han kunde faa Lej
lighed til at tale med dem? Jeg gaar ud
fra, at Arrestationerne maa være fore
gaaet efter Ordre fra Dem.

Eivind Larsen: Det er de utvivlsomt,
for saa vidt der var nogle af de Journa
lister i København, men om der var
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engelske Journalister i København paf
det Tidspunkt, har jeg ikke Spor Erin
dring om.

Robert Mikkelsen: Men de er ind
bragt til Politigaarden, det forudsætter
at det er i København, det er foregaaet

Eivind Larsen: Det forudsætter det
men der kan være særlige Forhold ti
Stede, eftersom Thune Jacobsen pludselig
optræder i Sagen. Men det kommer v
ikke nærmere.

Robert Mikkelsen: Det kommer v
ikke nærmere.

Eivind Larsen: Men det kan oplyses
rent konkret, hvem de Journalister ble,
anholdt af.

Robert Mikkelsen: I hvert Fald el
der gjort adskilligt for at vise de paagæl
dende, at man her handlede under e
Tryk udefra og ikke havde til Hensigt
at gøre dem Livet sværere end nødven
digt. Der vil jeg spørge: Er der fra Deres
Side givet Instruktion om noget som helst
~ den Hensigt at berolige dem, der ble,
arresteret, eller deres Paarørende?

Eivind Larsen: I Forbindelse med
Arrestationerne formentlig ikke, men
umiddelbart efter, da de Paarørende kom.
Jeg kan henlede Opmærksomheden paa
at man optog en Forhandling med Ty
skerne paa forskellige Punkter vedrøren
de de tyske Krav, ikke alene med Henblik
paa at gennemføre Løsladelser af saa
mange som muligt, men ogsaa for at faa
Tyskerne til at frafalde deres Krav om,
at ae, der skulde blive, skulde være iso
leret. Efter nogen Tid - jeg husker ikke
hvor længe - lykkedes det ogsaa at faa
Isolationen opgivet.

Robert Mikkelsen: Jeg vil lige spør
ge - mest for en Ordens Skyld -: Har
der fra nogen Side Dem bekendt været
Tanker fremme om, at man i et vist Om
fang underhaanden kunde give paagæl
dende saadanne Meddelelser, at de kunde
unddrage sig Arrestation?

Eivind Larsen: Ikke om Morgenen
den 22. Juni. Aktionen blev gennemført
ved 9-Tiden og fortsat om Formiddagen,
og vi regnede saa med, at det efterhaan
den vilde komme ud til Offentlighedens
Kundskab, at der var udbrudt Krig mel
lem Tyskland og Rusland, og saa vilde
enhver kunne gøre sig sine Tanker om,
hvad det vilde medføre.

Robert Mikkelsen: Det overlod De
til den enkelte at finde ud af?

Eivind Larsen : Ja.
Robert Mikkelsen: Som et Resultat

af disse Spørgsmaal vil jeg gerne slaa
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ast, at naar denne Kommission ønsker som det saa smukt hedder - paa Politi
Jplysningør om, efter hvilket System An- gaarden, blev vi, saa vidt je~ ved, alle
ioldelserne blev foretaget, og hvorledes sammen, i hvert Fald jeg personlig, stil
Ler blev valgt mellem, hvem der skulde let over for det besynderlige Spørgsmaal,
irresteres, og hvem der ikke skulde arre- at vi skulde redegøre for vort Forhold til
iteres, maa vi spørge Politikommissær Sverige, Tyskland og Sovjetunionen.
Andst") 'og daværende Politikommissær Eivind Larsen: Ja.
~d'mar2). Martin Nielsen: "Det var ikke muligt

Eivind Larsen: Ja, der er den Mu- for de Politimænd, der afhørte mig, og
ighed til Stede, at den fungerende Chef jeg har heller aldrig hørt andre, at rede
'01' Opdagelsespolitiet, Krenchel, er kom- gøre for den dybere Mening med det
net til Stede og har været med. Det tør Spørgsmaal. J eg vil nu gerne vide, om
eg ikke sige . Men i Princippet blev disse det var en Del af Instruktionerne, at det
lnstruktioner, som var sanktioneret af Forhold skulde belyses .
3tatsministeren, meddelt Politiet til Ud- Eivind Larsen: Det var en Del af
'ør else fra min Side. Instruktionerne.

Robert Mikkelsen: Vi har spurgt Martin Nielsen: Er Departements-
Justitsministeren, som har meddelt, at chefen i Stand til over for Kommissionen
lan intet som helst har haft at gøre med, at redegøre for den dybere Mening med
avem der skulde arresteres, og hvem der disse mærkelige Spørgsmaal, om en
.kke skulde arresteres. Det var overladt Mands Forhold eller Indstilling over for
.il Dem. Og vi spørger Dem og faar at Sverige, Tyskland og Sovjetunionen?
vide, at det har De heller ikke haft noget Eivind Larsen: Nej, det er jeg ikke.
30m helst med at gøre, det er Politi- Martin Nielsen: Saa vil jeg videre
commissær Andst og Politikommissær gerne spørge: Hvordan gik det overhove
'Jdmar .... det til, at de »indbragte«, som det senere

Eivind Larsen: Det kan jeg ikke til- i juridisk. Sprog blev til, netop blev indsat
træde, idet Instruktionerne. . . i Fængselsvæsenet, og hvilke Instruktio-

Robert Mikkelsen: De Instruktioner, ner er der fra Politiets Side givet Fæng
De havde faaet fra Tyskerne, var givet selsvæsenet angåaende Behandlingen?
videre, og vi maa spørge Politikommissær Elvind Larsen: Jeg er ikke klar over,
Andst, hvordan de er bragt til Udførelse. om Instruktionerne er gaaet fra Politiet

H. C. Hansen: Spørgsmaal af den eller fra Justitsministeriet over Direkto
Karakter er det vel muligt at formulere ratet for Fængselsvæsenet til Politiet, .
skriftligt. Det vil Kommissionen kunne men jeg ved, at der meget hurtigt blev
bede Hr. Eivind Larsen om at give en givet Instruktioner om, at de, der var
Redegørelse for. kommet ind, skulde behandles mildere

Robert Mikkelsen: Det faar vi, for end Varetægtsarrestanter, de skulde have
saa vidt som vi faar 'Telegrammet til Po- de Lettelser, som var forenelige med de
litimestrene") . tyske Krav om Isolation.

Formanden: Jeg vil ogsaa mene, det Martin Nielsen: Er det Departements-
er heldigst i første Omgang skriftligt at chefen bekendt, at de, der fra Køben
faa de meget klare Oplysninger, som vi havns P'olitigaard blev overført til Vestre
ønsker. Fængsel - deriblandt jeg -, blev ført

Eivind Larsen: Det er jeg selvfølge- ind i de sædvanlige Rum og fik Ordre
lig parat til. til at klæde os nøgne og blev synet baade

Formanden: Vi kan gøre det paa den forfra og bagfra og rnaatte bukke os sam
Maade, at vi retter Spørgsmaal til men, for at Fængselsbetjentene kunde se,
Krenchel. om vi ikke havde skjult forskellige Ting

Elvind Larsen: Jeg maa sige, at det o. s. v.')
er en Formodning, jeg udkaster om at Eivind Larsen: Nej, det hører jeg
han var til Stede ved det, der skete om her for første Gang.
Morgenen. Men jeg skal, som jeg nævnte, Martin Nielsen: Hvorfra kan en saa
skaffe det Telegram, og saa skal jeg dan Ordre være udgaaet, og hvortil
skaffe detaillerede Oplysninger om, hvor- skulde denne rent personlige Ydmygelse
dan det Arbejde blev tilrettelagt om For- tjene?
middagen. Eivind Larsen: Jeg vil regne mell, at

Formanden: Ja, Tak. det er reglementarisk fra Fængselsvæse-
Martin Nielsen: Den 22. om Morge- nets Side, men det har jeg ikke Kend

nen, da vi blev arresteret --:- »indbragt«, skab til. Der er ikke givet nogen Ordre
J.) St. 412 f . '2) St. 355 f. 3) A. nr. 243. 4) Kap. 24.



75

i Forbindelse med Arrestationerne om, at
de Kommunister, der hlev indbragt, skul
de underkastes en saadan Behandling.

Martin Nielsen: Departementschefen
ved altsaa ikke, hvorfra en saadan Ordre
kan stamme.

Eivind Larsen: Jeg hører for første
Gang om det Forhold.

Robert Mikkelsen: Der er en Ting,
jeg gerne vil have opklaret, jeg glemte
det før.

Det er oplyst, at ved adskillige af de
Arrestationer af Enkeltpersoner her i
København, der fandt Sted - vi talte før
om Mosede, hvor der foreligger en egen
Forklaring -, har der været tysk Politi
til Stede'). Jeg vil gerne spørge, hvordan
det er gaaet til. Kan Departementschefen
udtale sig desangaaende?

Eivind Larsen: Det kan jeg ikke sige
noget om. J eg mente, at det Tilfælde i
Mosede - og der var der særlige For
hold - var det eneste Tilfælde, hvor der
havde været tysk Politi til Stede.

Martin Nielsen: Dertil vil jeg gerne
oplyse,at for mit eget Vedkommende og for
Borgmester .J ohannes Hansens Vedkom
mende blev Arrestationen foretaget af to
danske Kriminalbetjente, som havde en
tysk Kriminalbetjent med. J eg for mit
Vedkommende nægtede at gaa med til en
frivillig Ransagning, idet jeg henviste til
Grundlovens almindelige Bestemmelser
og Grundlovens særlige Bestemmelse om
Rigsdagsmænd, men de danske Betjente
erklærede, at det kunde de ikke tage Stil
ling til, de aabnede Døren og kaldte en
tysk Politimand ind, der over for mig
blev præsenteret som Medlem af det tyske
Sikkerhedspoliti, og han gav Ordre til
at foretage Ransagning.

Eivind Larsen: Det hører jeg for
første Gang her.

Robert Mikkelsen: De meddelte før,
at der var fulgt nogle Tyskere med paa
Politigaarden.

Eivind Larsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Disse Tyskere, var

det ogsaa Dr. Fest?
Eivind Larsen: Jeg er temmelig sik

ker paa, at det var Fest og Huu].
Robert Mikkelsen : Hvad foretog disse

Tyskere sig nede paa Politigaarden?
Eivind Larsen: De vilde i store Træk

følge, hvordan Aktionen blev sat i Gang.
Robert Mikkelsen: De var altsaa ...
"Eivind Larsen: De var Observatører.

De var ikke ved Siden af mig. J eg kan
ikke huske, hvem de gik med. Men de
fulgtes ikke med mig.

I) Jfr. kap. 10.
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Robert Mikkelsen: Naar De nu Ioi
Eks. videregiver Beskeden til Politikom
missær Andst, er saa disse Tyskere nær
værende?

Eivind Larsen: Det tror jeg ikke. Saa
vidt jeg husker, var de slet ikke paa mit
Kontor.

Robert Mikkelsen: Har De henvis
Hr. Andst og Hr. Odmar til at samar
bejde med Tyskerne i deres nærmere
Gennemførels,e af Instruktionerne?

Eivind Larsen: Det har jeg ikke
men jeg har meddelt, at Tyskerne havde
stillet Krav om at komme med ned paa
Politigaarden og følge Aktionen.

Robert Mikkelsen: At Tyskerne hav
de stillet Krav om at komme paa Politi
gaarden?

Eivind Larsen : Ja.
Robert Mikkelsen: Men ikke nogel

om, at Tyskerne skulde have Lejlighed
til at deltage i Arrestationerne?

Eivind Larsen: Nej.
Robert Mikkelsen: Hvis Tyskerne

har faaet Lejlighed til noget saadant, e1\
det saa paa Initiativ af f. Eks. Hr!
Andst eller Hr. OdmU1', det er foregaaet?

Eivind Larsen: Det tror jeg, at jeg
med mit Kendskab til Andst og Odmar
kan sige, at det ikke er.

Robert Mikkelsen: De kan i hverl
Fald sige med Bestemthed, at der ikke
fra Dem eller fra nogen overordnet Myn
dighed foreligger nogen Instruktion,
hvoraf Andst og Odmar kunde udlede,
at der maatte tages tyske Politimænd
med paa Arrestationerne?

Eivind Larsen: Ud paa de enkelte
Arrestationer, nej.

Kristen Amby: Dette Udtryk, at
nogle tyske Politifolk vilde følge med
ned paa Politigaarden og overvaage Ak
tionen -=-- jeg husker ikke nøjagtigt, hvil
ket Udtryk De brugte, Hr. Departements
chef, men de skulde altsaa overvaage Ak
tionen -, er jo tvetydigt, for hvis der
er gaaet en saadan Instruktion ud til
underordnede Politimænd om, at tyske
Politifolk vil være med til at overvaage
Aktionen, og intet er tilføjet om, at det
blot betød, at de skulde være paa Politi
gaarden og se, hvordan det, skal jeg
sige, rent kommandornæssigt foregik , saa
kunde underordnede Politifolk jo meget
vel af det Udtryk udlede, at det i hvert
Tilfælde laa inden for de overordnede
Politimyndigheders Tanke, at man na
turligvis ogsaa skulde tage tyske Politi
folk med ud, naar selve Arrestationerne
foregik. J eg forstod, da De først frem-
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stillede for Kommissionen, hvordan det
var gaaet til, at nogle tyske Politifolk,
højere Politifolk, saadan mere uformelt
fulgte med ned paa Politigaarden, men
nu faar jeg altsaa, saa vidt jeg har for
staaet, at vide, at de underordnede Poli
tifolk af Dem, eller af hvem det nu
maatte være, har faaet at vide, at tyske
Politifolk skulde være med til at over
vaage Aktionen.

Eivind Larsen : Ja, altsaa Tilrette
læggelsen af Aktionen. J eg kan ikke
sige, om det var hele Aktionen eller Til
rettelæggelsen af Aktionen. Men jeg følte
dengang - og det er vist ogsaa rigtigt
-, at man ikke fra Dagmarhus vilde
lade os paa Politigaarden gaa paa egne
Ben. Det var faktisk en Slags Overvaa
gen fra tysk Side - i Forbindelse med,
at det var lagt an paa, at vi ikke, inden
Hidkaldelsen til Dagmarhus, fik at vide,
hvad det drejede sig om.

Kristen Amby: Det er i og for sig
forstaaeligt nok, men et eller andet Sted
maa der være givet positiv Ordre af
nævnte Art eller i hvert Fald givet en
Ordre, hvoraf de underordnede Politi
folk, altsaa Opdagelsespolitiets Betjente,
kunde udlede, at det var naturligt, at der
kom tyske Politibetjente med. Det kan
ikke være den enkelte Opdager, der fin
der paa det. Der maa være en Central,
hvor hele Spørgsmaalet samles i det
givne Øjeblik.

Eivind Larsen: Ja, det har jeg ikke
Kendskab til. J eg hører her nævnt for
første Gang - bortset fra Mosedelejren
-, at der var tyske Politimænd med ude.
Men hvordan det ligger, skal jeg skaffe
nærmere oplyst.

H. C. Hansen: Er den Forstaaelse af
hele Fremstillingen ikke rigtig, at de dan
ske Politifolk paa Politigaarden fik fore
lagt den Liste, Tyskerne havde, og at man
saa har drøftet Retningslinierne, og er det
ikke saadan, at Ledelsen af Politiet
maatte forstaa - selvom Tyskerne ikke
deltog -, at hvis Tyskerne havde frem
sat et Krav om at deltage i nogle af
Arrestationerne, saa vilde det i og for
sig falde sammen med, hvad der allerede
tidligere var foregaaet? Kan man med
nogen Ret sige, at de underordnede Po
litifolk har handlet ud fra eget Initiativ
eller paa egen Haand? Kan man ikke
sige, at de faktisk maa siges at have
handlet, saadan som de !lar skønnet, at
Meningen og Hensigten var?

Eivind Larsen: J o, det tror jeg ikke
rammer helt forkert. Det ligger i det,
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jeg sagde før, at hele Situationen var
ganske særegen paa denne Dag, med en
ganske betydelig tysk Aktivitet og Op
hidselse over for Problemet. Saa hvis der
er kommet nogle tyske ~olitifolk og har
sagt, paa samme Maade, som det er sket
ved Mosede: Den Mand vil vi være med
til at anholde, saa laa det for saa vidt i
hele Atmosfæren, at saa er Aktionen
sket paa denne Maade.

H. C. Hansen: J eg stiller Spørgs
maalet, fordi jeg nødig vil have, at der,
medmindre det er rigtigt, skulde komme
til at staa det Indtryk tilbage, at under
ordnede Politjfolk af eg-en Drift har vil
let søge nærmere Forbindelse med Ty
skerne i hele denne Aktion. Saadan skal
man ikke forstaa det, saadan forstaar
De det heller ikke?

Eivind Larsen: Nej, absolut ikke.
Der var ingen Politifolk, der af egen
Drift vilde have søgt Forbindelse med
Tyskerne, og ingen vilde have efterkom
met tyske Krav om at komme med paa
Anholdelserne, hvis ikke det laa i hele
Situationen, at saadan var det.

Robert Mikkelsen: Jeg vil gerne
spørge: Den paagælclende Morgen be
tragtede De Dem altsaa som Departe
mentschef i Justitsministeriet?

Eivind Larsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Og som saadan,

som den højeste Embedsmand inden for
Retsvæsenet under Justitsministeren per
sonlig, hvem De ikke var i Stand til at
faa Forbindelse med?

Eivind Larsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Naar nu Spørgs

maalet om at foretage disse Arrestatio
ner bliver forelagt, gaar jeg ud fra, at
De har haft Overvejelser ~ De nævnte
det vist ganske flygtigt før - vedrørende
den Stilling, man maatte tage i Forhold
til den danske Grundlov, og ogsaa ved
rørende Deres egen Stilling som Em
bedsmand med Pligt til at holde den
danske Grundlov. Jeg vil gerne høre,
hvordan De har set paa det Raad, De
maatte give Justitsministeren eller Re
geringen i det hele taget, naar De som
Embedsmand skulde tage Stilling til
disse Forhold.

Eivind Larsen: J eg betragtede Efter
kommelsen af det tyske Krav som en
Nødretshandling. Det fik sit særlige Ud
tryk deri, at jeg i Instruktionerne ud
trykkeligt sagde, at der ikke skulde ske
Fremstilling i Grundlovsforhør. Det vil
de markere, at det var en ganske ekstra-
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ordinær Handling, som faldt uden for
de normale Rammer.

Robert Mikkelsen: De mente altsaa
som den øverste Embedsmand i J ustits
ministeriet paa det Omraad> at kunne
gaa med til og indstille til Ministeren,
at man handlede i Overensstemmelse
med de 'tyske Krav?

Eivind Larsen: J a, det var min Op
fattelse. Nu fik jeg ikke Lejlighed til at
drøfte det med Ministeren.

Robert Mikkelsen: Og naar De ikke
faar Lejlighed til at drøfte det med Mini
steren, maa De altsaa tage det paa De
res egen Kappe?

Eivind Larsen: Nej, det kan jeg ikke
sige ubetinget, idet der forelaa Medde
lelse om Statsministerens Beslutning om,
at denne Aktion skulde gennemføres,
saaledes at jeg betragtede min Virksom
hed som værende af rent teknisk Ka
rakter.

Robert Mikkelsen: Nu' var Stats
ministeren naturligvis en Mand med
overordentligt Kendskab til politiske For
hold, men jeg ved ikke, om man kunde
forudsætte, at Statsministeren havde det
samme Kendskab til den juridiske Side
af Sagen, til den statsretlige Side af Sa
gen , som man maa forudsætte, at den
højeste Embedsmand i Justitsministeriet
er i Besiddelse af. Det forekommer mig
alligevel, at der maa paahvile Dem et
meget betydeligt Ansvar, netop som
højeste Embedsmand i Justitsministeriet,
ved Udførelsen af en saadan Handling.

Eivind Larsen: Det kan jeg ikke rig
tigt se. Baggrunden for den Opfattelse,
at jeg betragter min Handling som væ
rende af teknisk Karakter, er, at det
drejede sig om Udførelse af en Beslut
ning, der ganske vist ikke kom fra den
samlede Regering - men det var ikke
mit Anliggende -, men som kom fra
Statsministeren, idet han jo under de
Forhold ikke kunde faa samlet Regerin
gen til almindelig Drøftelse.

Robert Mikkelsen: Jeg gaar ud fra,
at hvis Regeringen under sædvanlige
Forhold agter at forelægge et Lovforslag,
og det bliver forelagt Justitsministeren,
saa er det netop Departementschefen i
Justitsministeriet, der har den særlige
Opgave at henlede Opmærksomheden paa
de juridiske Spørgsmaal, der kan rejse
sig, og ikke mindst de statsretlige Spørgs
maal, der kan rejse sig i denne Forbin
delse, idet man ikke kan vente, at Mini
steren er særlig sagkyndig.
l) A. nr. 214-216.
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Eivind Larsen: Det er jeg ganske
enig i, men jeg vil gerne pege paa, at
der forelaa ikke en sædvanlig, men en
ganske overordentlig usædvanlig Situa
tion.

Robert Mikkelsen: Hvor De mente
at kunne se fuldstændig bort fra selv at
give Deres Besyv med?

Eivind Larsen: Jeg fik for det før
ste ikke Lejlighed til at give mit Besyv
med, jeg søgte Lejligheden, men fik den
ikke.

Robert Mikkelsen: De søgte Lejlig
hed til det ved at telefonere til J ustits
ministeren, men ikke ved at tale med
Statsministeren?

Eivind Larsen: Det gjorde jeg ikke,
nej.

Robert Mikkelsen: Og ved den Lej
lighed, De har søgt til at komme i For
bindelse med Justitsministeren, har De
altsaa indskrænket Dem til et forgæves
Forsøg paa telefonisk at træffe ham.

n. C. Hansene I denne Forbindelse
vil jeg gerne sige: Er Forholdet ikke det,
at alle Anliggender af nogen som helst
væsentlig Karakter skulde gaa gennem
Udenrigsministeriet, at man havde fast
lagt Udenrigsministeriet som et Cen
tralsted for alle de Anliggender, der ved
rørte Tyskerne, og at det derfor var en
naturlig Ting, at det var Udenrigsmini
steriets Direktør, der forhandlede med
Statsministeren? Kan man ikke sige det?
Det forekommer mig, at det har været
saadan det meste af Perioden.

Elvind Larsen: Det laa, som jeg og
saa nævnte i Begyndelsen af dette Møde,
saadan, at i alle principielle, væsentlige
Ting skete der tysk Henvendelse til
Udenrigsministeriet, eventuelt samtidig
med en Henvendelse til Politimyndig
hederne, hvor det val' noget, der var af
hastende Karakter.

Robert Mikkelsen: Jeg er færdig med
Hensyn til dette Punkt, men der er et
Par Ting jeg gerne vil spørge om.

Formanden: Er det noget, der tager
lang Tid?

Robert Mikkelsen: Det er vedrørende
dette med v. Kohl'),

Formanden: Ja, men skal vi ikke
udsætte det, for vi har jo en Afhøring
endnu K1. 14.

n. C. Hansen: Det vil ogsaa for mit
Vedkommende være meget vanskeligt, da
ingen af os har haft Lejlighed til at gøre
os bekendt med det Materiale, der fore
ligger.

Formanden: Vi har Departements-

--
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refen saa nær, saa jeg tror ikke , han Formaåls Tjeneste, at foranledige en
ar noget imod at møde en anden Dag. .Undersøgelse?

Eivind Larsen: Jeg er altid parat, Eivind Larsen: Jeg ved ikke, om jeg
aar de Herrer ønsker det. maa faa Lov at se det? (Det paagælden-

H. C. Hansen: Jeg har et Spørgs- de Eksemplar af »Land og Folk e over
iaal, som jeg tidligere har berørt over rækkes Eivind Larsen). Det er disse to
~)r Kommissionen. Der fandt en Afhø- Ting vedrørende Gelsted og Poul Hen
.ng Sted i Kommissionen den 11. Sep- ningsen?
nnber 1946 om Aftenen af forhenvæ- H. C. Hansen: Jeg forstaar, at man
~nde Justitsministar Thune Jacobsen, og allerede har antydet Spørgsmaalet fra
Forbindelse med denne Afhøring refe- Kommissionens Ledelses Side over for

er ede Hr. Martin Nielsen") - oplæste, Departementschefen, men jeg vil gerne
iaa jeg hellere sige - et Dokument, som have sagt her, hvordan man ser paa det .
ndes her i Den parlamentariske Kom- Eivind Larsen: Jeg kan ikke udtale"
lissions Aktsamling. Det drejer sig om mig om, hvordan disse Dokumenter er
~ Notat"), der angaar Arkitekt Poul Hen- offentliggjort i »Land og Folke. Hvis
ingsen, og som stammer fra Køberi- det er noget, der stammer fra Kommis
avns Opdagelsespoliti, fra 1941. Dette sionen, vil jeg mene, at Kommissionen
lotat findes ordret aftrykt Dagen efter, maatte give Udtryk for sin Stillingtagen
ltsaa Torsdag den 12. September, i dertil. , .
Land og Folke. Jeg for mit Vedkom- Kristen Amby: De sagde før, at nogle
ilende har spurgt Hr. Martin Nielsen, Dokumenter var fjernet før den 19. Sep
'm der er nogen Sammenhæng mellem tember, det kunde man se. Var det en
ans Referat af Sagen i Kommissionen betrågtelig Tid før? .
g Offentliggørelsen Dagen efter, hvad Eivind Larsen: Jeg er tilbøjelig til
[r. Martin Nielsen - jeg maa sige na- at tro det, men jeg kan ikke tidfæste det.
rrligvis - benægter. Der rejser sig Kristen Amby: Hvad gjorde man i
'erfar det Spørgsmaal for Kommissio- deri Anledning? Iværksatte man en Un
en her, i hvert Fald for mig, om et saa- dersøgeise?
ant DokuI?ent kan forefindes. aI~d~t Eivind Larsen: Jeg tror jeg kan sige,
teds, forefmdes uden for Justitsmini- at man gjorde ikke noget for der skete
leriet og være tilgæn~~ligt til . Anven- saa meget paa den ene 'og den 'anden
els~ for et b~stemt politisk .Blad. - Jeg Maade, ogsaa fra Politiets Side, saa man
ed. Ikke, om Jeg maa gaa VIdere og SIge, gik let hen over det.
t Jeg har den Opfattelse, en Opfattelse, Kristen Amby: Altsaa, hvis man
om bygger paa en Drøftelse, ~e! har skønnede, at det var Dokumenter, som
æret her! at der maaske f.ra Politigaar- kunde være farlige for danske Statsbor
en er fJ~rnet en Række Doku~ente:, gere, kompromittere danske Statsborgere
om nu fmdes andet Steds, og Jeg vII over for Tyskerne, saa var man maaske
pørge Departements~hefen, om De har i og for sig tilfreds med, at de var ble-
oget .~endskab hertil. vet fjernet?

Elvlnd Larsen: Jeg ved, at der paa. . .
t Tidspunkt før den 19. September blev Elvind Larsen: Ja, det var JO .mden
[ernet en Del Dokumenter fra Politi- for det.Omraade, det bevægede SIg, og
aarden"), men hvilke Dokumenter og i det laa l Sagens Natur, at Ivæ~ksættelse
vilket Omfang kan jeg ikke sige; jeg af. en Un~ersø!?else. paa de~ TIdspunkt,
vivler om, at jeg nogen Sinde har faaet hVIS man 1 øyrIgt fik Hold l ;noget, som
et at vide, og har jeg faaet det at vide, kunde. føre til et Resultat, Vilde !n~ne
ar jeg det ikke præsent. ]i)et er ogsaa føre til Resultater, .som man slet Ikke
ruligt, at man har set, at der mangler ønsked~ at komme til.
I)okumen ter men ikke kan , se hvilke Kristen Amby: Men har man efter
!okumenter' der mangler, fordi' de ikke B.efrielsen tænkt ~aa at tilvejebringe
r registreret. disse .DokUI~enter Igen, træffe Foran-

H. C. lIansen: Er de fjernet før den ' staltmnger til at opspore, hvor de var?
9. September? . Eivind Larsen: Jeg har i hvert Fald

Eivind Larsen: Ja. ikke gjort det; om Politiet har gjort det,
H. C. Hansen: Har Justitsministe- tør jeg ikke sige, men efter Befrielsen

,iet eller De personlig overvejet, om der afskreves jo mange Ting, og det er mu-
ar Anledning til, da man ser et saa- ligt, at de er gaaet med der. -
ant Dokument offentliggjort i et bestemt Rasmus lIansen: Var det kun inden

, St. 29. 2
) A. nr. 284, bilag 29. 3) A. nr..~2:3~5:, ~b~il~a.:g~D~· .:.,.....__---------------
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for de her nævnte Omraader, der for
svandt Dokumenter?

Eivind Larsen: Det, jeg mindes, var
oppe fra Afdelingen, og det var fortrins
vis Dokumenter, som vedrørte kommu
nistiske Forhold og Personer.

Do C, Dansen: Er den Opfattelse rig
tig, at der er forsvundet en bestemt
Gruppe Dokumenter?

Eivind Larsen: J a det forekommer
mig, at jeg fik refereret dengang, at der
var forsvundet en Blok Dokumenter af
teknisk ensartet Karakter, men hvis

-K ommissionen ønsker det, er jeg parat
til at prøve at skaffe nærmere Oplysnin
ger ved Samtaler med dem, der kan sige
noget om det.

D_ C, Dansen: Jeg vilde sætte Pris
paa, hvis det er muligt, at der tilgaar
Kommissionen Meddelelse om, hvad man
maa formode der er forsvundet, hvilken
Gruppe, og hvilket Tidspunkt der el'
Tale om.

Formanden: Jeg maa finde efter det
foreliggende, at det vil have Betydning
for Kommissionen at faa disse Oplys
ninger.

Robert Mikkelsen: Jeg vil gerne
spørge, om Departementschefen har
Kendskab til, hvad Rigspolitichef Thune
Jacobsen har forklaret her, at han den
9. April - skriver han i sin Bog, men
rettede det her i Kommissionen til den
10. April - efter indhentet Forholds
ordre fra Justitsministeriet 'gav Besked
paa Politigaarden om, at man skulde
tilintetgøre Akter, der kunde være kom
promitterende for danske Statsborgere
under de ændrede Forhold, at der i For
Iiindelse med denne Ordre blev brændt

. en Del Dokumenter paa Politigaarden,
og at denne Brænding vakte Tyskernes
Opmærksomhed, og man henvendte sig
til Thune Jacobsen om detl). Kendte De
noget som helst til det?

Eivind Larsen: Jeg hørte det om
talt den Dag, enten det nu var den 9.
eller 10.

Robert Mikkelsen: Det var jo under
Deres .. .

Eivind Larsen: Nej, det var i Thune
Jacobsens Afdeling.

Robert Mikkelsen: Men de Dokumen
ter, der her refereres til, kunde jo og
saa være Afdeling D-Papirer.

Elvind Larsen: Nej, det er det ikke.
Det er rigtigt, at der blev fjernet nogle
enkelte, som laa fremme, og som man

kunde fjerne, uden at der blevet Hu
Vi vidste jo ikke, om Tyskerne vild
komme i Morgen eller Overmorgen pa
Politigaarden ; det var vel ikke nærliq
gende, som Forholdene laa i de Dag l

men Muligheden var til Stede, Men de
var navnlig nogle Spionsager, jeg mi~
des fra 2. Afdeling nogle Ting, hvorme
det teknisk kunde gøres, fordi de var a
forholdsvis ringe Omfang; nogle RaI=
porter kunde tages bort og nogle skrive
om, saa der ikke var et Hul i Sager
fordi noget var taget væk.

Robert Mikkelsen: Det gav De BIO
sked om? .

Eivind Larsen: Ja, inden for 2. Ai
deling.

Robert Mikkelsen: Paa hvilket Ini
tiativ? l

Eivind Larsen: Paa mit eget Ini
tiativ.

Robert Mikkelsen: Uden at spørg
nogen?

Eivind Larsen : Ja.
Robert Mikkelsen: Men det ka

Thune Jacobsen ikke omtale.
Eivind Larsen: Nej, det, Thune Ja

cobsen omtaler, vedrører Ting, som je
hørte om dengang, under hans Afdelin~

Robert Mikkelsen: Men sideordn
med den Aktion og uden Forbindels
med den, har De paa eget Initiativ givs
Besked om at fjerne enkelte Ting.

Eivind Larsen: Enkelte Ting, sor
kunde fjernes uden at efterlade, om je,
saa maa sige, et Hul.

Robert Mikkelsen: Kan man kon
karakterisere de Sager, det har drej
sig om, som Sigtelse for Spionage
engelsk Tjeneste?

Eivind Larsen : Ja, Sager vedrørend
det, plus - jeg mindes en bestemt Sag
en lang Sag, hvor vi lod Rapporter skr]
ve om ; det var en Spionagesag mod ej
tysk Statsborger, hvor der fra en dans'
Statsborgers Side var givet Oplysninger
saa Sagen kunde gennemføres; der 101

vi Rapporterne skrive om.
Robert Mikkelsen: Det drejer sig on

enkelte Sager?
Eivind Larsen: Det var kun teknis'

muligt i enkelte Sager, hvor der ikk
vilde fremkomme et Hul, som vilde vær
paafaldende.

Formanden: Jeg slutter saa dett
Møde med en Tak til Departementsche
fen, fordi De kom til Stede og afga:
Forklaring.

Afhøringen sluttede KJ. 12.40.



Torsdag den 19. September 1946 Kl. 14 15•

For Kommissionen mødte Borgmester, fhv. Justitsminister Svend Unmack Larsen.

Har De i Deres Ministertid foran
lediget, at der udarbejdedes Lister over
formentlige Kommunister, f. Eks. over
Abonnenter paa »Arbejderbladet«3)?

Unmack Larsen: Nej, det har jeg
ikke.

Robert Mikkelsen: Jeg vil gerne
stille et Par Spørgsmaal med Hensyn til
den Mand, der kaldes »Hestetyven «; hans
Navn var Rudolf Christiansen. De ved,
hvem der sigtes til?

Unmack Larsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Og kender for saa

vidt Sagen?
Unmack Larsen: Nej, jeg kender

ikke Sagen.
Robert Mikkelsen: Der har i Ju

stitsministeriet i Deres Ministertid ver
seret en Sag, idet Politidirektøren i Kø
benhavn fremsendte til Justitsministeren,
altsaa til Dem, en Redegørelse fra Chefen
for Københavns Opdagelsespoliti, hvori
han henledte Justitsministerens'Opmærk
somhed paa, at Rigspolitichefen i en af
sine Afdelinger beskæftigede denne v.
Kohl. I Anledning af denne Redegørelse
indhentedes der Erklæringer fra forskel
lig Side, og der fremkom paany en Er
klæring fra Chefen for Københavns Op
dagelsespoliti, hvori han referer~de, at
Rigspolitichefen ogsaa havde Forbmdelse
med Rudolf Christiansen, som Chefen
for Opdagelsespolitiet ansaa for aldeles
ukvalificeret til at indtage den Post,
Rigspolitichefen havde givet ham. Derfor
var Akterne vedrørende Rudolf Chri
stiansen ogsaa forelagt Justitsministeriet
i fortrolig Indberetning til Justitsmini
steren, og derfor har jeg tænkt mig, at
De maatte erindre noget desangaaende.

Unmack Larsen: Ja, for saa vidt De
med -Sagen« mener den Sag, har jeg en
Erindring om, at der paa et eller andet
Tidspunkt blev forelagt mig en eller an
den fantastisk Plan, denne Mand havde
et Arbejde, han skulde organisere, el.ler
lignende. Det hele var nærmest latterligt,
og det blev afvist fra min Side .

Robert Mikkelsen: Var det en Plan,
der blev forelagt Dem af Rigspoliti

.chefen?
Unmack Larsen: Nej, det har for-

A. nr. 214-216. 3) A.~n~r~.~2~0~5~o~g:-:2~06~.~ -----

Formanden: Hr. Borgmester, denne
.ommission har bI: a. til Opgave at un
ersøge samtlige Forhold, hvis Klarlæg
eise Kommissionen anser for nødven
ig til Bedømmelse af, hvorvidt der er
rundlag for at drage Ministre og an~re
ærlig ansvarlige til Ansvar i Anlednmg
tf deres Embedsvirksomhed under den
rske Besættelse. Endvidere vi~ ~eg af
.ommissoriet citere, at Kommissionens
[øder, de Møder, hvori der afgives For
laringer og Redegørelser, foregaar for
akkøde Døre, men der vil til Oplysning
ar Offentligheden, naar Undersøgelsen
f et Forhold er bragt til et saadant
'unkt at Kommissionen mener, at en
ledeg~relse derfor kan afgives, være at
fgi ve en Redegørelse i den Form og paa
en Maade, som Kommissionen skønner
igtig.

Kommissionen har bedt Dem komme
l Stede for at besvare nogle Spørgs
mal der vedrører den Del af Besættel
estiden i hvilken De var Justitsminister.
[vorna~r var De Justitsminister?

Unmack Larsen: Fra 15. September
939 til 8. Juli 1940.

Formanden: Det første Spørgsmaal
;der :

. Har De i Deres Ministertid paalagt
aværende. Rigspolitichef Thnme Jacob
en at afbryde Forbindelsen med »Heste
; ven «I) ?

Unmack Larsen: Jeg har ingen
lrindring om at have talt med Rigspo
tichefen om den Mand, der kaldes
Hestetyven e ,

Formanden: Det kan De ikke huske?
Unmack Larsen: Nej.
Formanden: Vi kan altsaa ikke faa

t vide, hvad Grunden var dertil, naar
le ingen Erindring har om det. Det
.æste Spørgsmaallyder:

Har De i Deres Ministertid paalagt
aværende Rigspolitichef Thune Jacob
en at afbryde Politiets Forbindelse med
en tyskorienterede v. K6hl 2)?

Unmack Larsen: Jeg afskedigede jo
. Kohl, men Jeg har ingen sær~ig Er~
ring om at have talt med Rigspoliti
hefen om v. Kohl.

Formanden: Det følgende Spørgs
laal lyder:
) _A. nr. 217-230. 2)
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mentlig 'været daværende Politiinspektør
Eivind Larsen.

Robert Mikkelsen: Der forelagde
Planen?

Unmack Larsen: Eller omtalte den.
Robert Mikkelsen: Af Dokumenterne

fremgaar det, at Eivind Larsen har taget
bestemt Afstand fra den.

Unmack Larsen: Ja, meget stærk
Afstand.

Robert Mikkelsen: Planen er maa
ske ikke blevet forelagt Dem, det er sna
rere meddelt Dem, at den har eksisteret?

Unmack Larsen: Jeg husker ikke no
get nærmere om det. Den eneste Gang,
jeg har haft Lejlighed til at høre Navnet
»Hestetyven«, synes jeg, i Justitsministe
riet, er i den Forbindelse.

Robert Mikkelsen: Anledningen til,
at Rudolf Christiansens Navn kom frem,
var altsaa v. Kohl . I Sagen v. Kohl for
holdt det sig saaledes, som jeg før sagde,
at der blev forelagt Justitsministeren vis
se Oplysninger, og Oplysningerne blev af
Justitsministeriet sendt Rigspolitichefen
til Erklæring.

Unmack Larsen: Er det v. Kohl-Sa
gen, De taler om nu?

Robert Mikkelsen: Nu taler jeg om
v. Kohl-Sagen. De blev tilsendt Rigspo
litichefen til Erklæring. Rigspolitichefen
lod Indberetningen gaa videre til sin
Medarbejder, Chefen for hans Sikker
heds- eller Sikringsafdeling, Hr. Strø
bech, som lod Indberetningen gaa videre
til v. Kohl, der affattede en længere Re
degørelse, et længere Svar, der saa til
sidst havnede hos Justitsministeren. Er
indrer De, at Handlingsforløbet var, som
jeg her siger?

Unmack Larsen: Det er et lidt større
Handlingsforløb, men som sagt, de Op
lysninger, der blev forelagt mig, var af
en saadan Art, at jeg mente, det var
uforsvarligt at have ham ansat i dansk
Politi.

Robert Mikkelsen: Jeg nævner dette
Forløb, fordi jeg vilde spørge, om De som
Justitsminister dengang fandt det en na
turlig Fremgangsmaade, at en fortrolig
Indberetning fra Opdagelsespolitiets Chef
til Justitsministeren, naar den blev sendt
til Erklæring hos Rigspolitichefen, som
den angik, af Rigspolitichefen blev fore
lagt den Person, hvis Forhold omtaltes
i Erklæringen.

Unmack Larsen: Nej, det gjorde jeg
ikke; det kunde jeg ikke godkende.

Robert Mikkelsen: Angaaende v.Kohl
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forstod jeg Dem saadan, Hr. Borgmester
at De sagde, at De afskedigede ham?

Unmack Larsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Manden var an

sat, hed det sig, saa vidt jeg forstaai
som Leder af denne Afdelings civile El
terretningstjeneste. Det var som saadar
han blev afskediget. Naar han nu VaJ
ansat under denne Afdeling, er det VE

saadan at forstaa, at De gav Besked OIIi

at han skulde afskediges, gav Thune Ja
cobsen Besked eller gav . ..

Unmack Larsen: Jeg gav Ministe
riet Besked om, at han skulde afskedige'

Robert Mikkelsen: Paa Grundlag a
de Oplysninger, der fandtes i Sagen?

Unmack Larsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Er det Dem be

kendt, hvorledes det gik v. Kohl efter de'
9. April.

Unmack Larsen: Nej, ikke andet enl
rygtevis; jeg har ikke fulgt ham.

Robert Mikkelsen: Har De hørt, a
han blev Officer i Sicherheitsdienst?

Unmack Larsen: Nej.
Robert Mikkelsen: Og i SIPO?
Unmack Larsen: Nej.
Robert Mikkelsen: Og at han tilsids

blev anholdt af Englænderne, da d
kom her til Landet ved Befrielsen, o:
nu er anholdt der for tysk Spionage
Det ved De ikke?

·Unmack Larsen: Jeg ved, at han ha
været anholdt af Englænderne for tys'
Spionage.

Robert Mikkelsen: Men ikke de andr
Ting?

Unmack Larsen: Nej .
Rasmus Dansen: De giver her, H

Robert Mikkelsen, en Oplysning til Un
derretning for Borgmester Unmack Lar
sen om, at v. Kohl har været tilknytte
Sikkerhedstjenesten. Maa jeg spørg~
Hvorfra hidrører den Oplysning?

Robert Mikkelsen: Jeg spurgte HI
Borgmester Unmack Larsen, om hal
vidste, at dette var Forholdet. Naar je,
stiller dette Spørgsmaal, grunder det si;
paa, at der mellem de Aktstykker, de
har været forelagt, er et Dokumenl
hvori der staar, at v. Kohl ved Befriel
sen var optaget i en Fortegnelse ove
Personer, der skulde arresteres af de al
lierede Myndigheder og af de dansk
Myndigheder, der paa daværende Tids
punkt samarbejdede med de alliered
Myndigheder, og i denne Fortegnels
stod han omtalt som en Mand, der va
tysk Spion, der havde søgt at bliv
engelsk Spion, men var blevet afvist, de

---,-......._---- ----~
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iavde virket som Stikker, og som saa
'a r blevet Officer i Sicherheitsdienst og

SIPO. Det var altsaa det Grundlag,
.om han var eftersøgt paa ved Kapitu
ationen.

Rasmus Dansen: Jeg spørger om
let, fordi Formanden og jeg, da vi gen
lemgik de Aktstykker"), der er stillet til
i.aadighed for Kommissionen fra J u
rtitsministeriet vedrørende v. Kohl, ledte
efter et Akstykke, hvoraf det som en
iendsgerning fremgik, at Manden havde
ræret tysk Spion. Vi fandt ikke Doku
nentet, og derfor er det, jeg stiller
Spørgamaalet nu her, da det i Dag hli
ler forelagt som en Kendsgerning.

Robert Mikkelsen: Såa vidt jeg hu
sker, var det en Indberetning fra Politi
commandøren i Sønderjylland, som hav
ie foretaget visse Undersøgelser i An
edning af, at det var blevet oplyst for
ham, at v. Kohl ved Krigens Begyndelse
havde foretaget Forespørgsel nede i Søn
ierjylland om Befolkningens Holdning,
og det vilde Politikommandøren under
søge; idet han indsendte Sagen til Kø
benhavn, meddelte han, at den paagæl
dende fandtes optaget i denne Registra
tur, som jeg her omtaler, hvori hans
personlige Signalement var angivet. Det
var, saa vidt jeg husker, det allersidste
Dokument i Samlingen.

Maa jeg have Lov til at stille endnu
et Spørgsmaal. Det drejer sig om Rudolf
Christiansens Forhold, men jeg forstaar,
at De erindrer ikke noget nærmere om
det?

Unmack Larsen: Nej.
Robert Mikkelsen: Dengang De fik

forelagt disse Oplysninger, bevirkede det
altsaa ikke, at der udtrykkelig blev givet
megen Besked om Rigspolitichefens Sam
arbejde med ham?

Unmack Larsen: Jeg har formentlig
ikke vidst, at der var noget Samarbejde.

Robert Mikkelsen: Ja, det fremgik
nu af de Akter der. Det fremkom paa
den Maade, at Eivind Larsen trak det
frem og sagde: det er noget, som jeg
egentlig havde haabet var ude af Verden,
men nu da vi har Sagen fremme, maa
jeg meddele saadan og saadan - og
saa forklarede han en hel Del om Rigs
politichefens Samarbejde med Rudolf
Christiansen, ogsaa som en Omstændig
hed, der kunde bevirke, at man fandt en
anden Organisation for den Sikkerheds
tjeneste. Men det erindrer De ikke mere
noget om?

Unmack Larsen: Nej.
1) Jfr. A. nr. 215.

90

Robert Mikkelsen: Ved De, om v.
Kohl, efter at De havde afskediget ham
som Leder af denne specielle Afdeling,
fandt Beskæftigelse paa anden Maade i
Forbindelse med Politiet?

Unmack Larsen: Nej.
Robert' Mikkelsen: Jeg mener at

have set i disse Akter en Skrivelse, et
Koncept nærmest, fra Justitsministeriet,
uunderskrevet, der lyder omtrent saa
ledes : Kære Rigspolitichef, jeg har na
turligvis ikke noget imod, at v. Kohl fort
sat beskæftiges som et eller andet med en
Gage af 300 Kr. om Maaneden i Forbin
delse med Politiet. - Den er ikke under
skrevet, og jeg ved heller ikke, om den
er afsendt, men det er et Dokument, der
laa der. Jeg ved ikke, om det kalder no
get frem i Deres Erindring?

Unmack Larsen: Den er bestemt ikke
fra mig.

Robert Mikkelsen: Den er ikke fra
Dem?

Unmack Larsen: Nej.
Robert Mikkelsen: Fra Deres Side

foreligger der kun dette, at De har afske
diget Manden, og det er Dem bekendt,
at naar han blev afskediget, er det som
en Betoning af, at Politiet ikke kunde
have med den Mand at gøre?

Unmack Larsen: J a, bestemt.
Robert Mikkelsen: Maa jeg have

Lov til at spørge om, hvem der foruden
Dem personligt bearbejdede det Spørgs
maal i Justitsministeriet?

Unmack Larsen: Det gjorde Politi
inspektør Eivind Larsen, og saa gjorde
jeg det selv i øvrigt.

Robert Mikkelsen: Eivind Larsen
var jo dengang Chef for Opdagelsespoli
tiet og havde saadan set ikke noget med
Justitsministeriet at gøre.

Unmack Larsen: Men det var ham.
J eg bad ham om det.

Robert Mikkelsen: Naa, saadan.
Unmack Larsen: Det var en direkte

Ordre til ham om at tage den Sag.
Robert Mikkelsen: Det foregik i Re

ferat fra Eivind Larsen til Dem som J u
stitsminister?

Unmack Larsen: Ja. Saa behandlede
jeg i øvrigt Sagen selv ; det var min egen
Sag, om jeg saa maa sige.

Robert Mikkelsen: Hvis der er Ting,
som De ikke mener De erindrer mere, er
der saa ikke nogle bestemte Embeds
mænd, som De kunde tænke Dem maaske
kunde erindre flere Detailler? Det bliver'
kun Ei'l?ind Larsen og Dem personligt?

Unmack Larsen: Ja.



at Regeringen er principielt indforstao
et med denne Fremgangsmaade?

Unmack Larsen: Ja, Regeringen va
jo ogsaa interesseret i paa det Tidspunl

1at faa en vis Forbindelse i Stand. Sal
vidt jeg nu husker det, var Tyskern
meget truende i de Dage, truede direkt
med at hente tysk Politi herop og egn
Domstole, og de var ogsaa begyndt a
foretage Anholdelser uden, saa vidt \
kunde se, noget som helst Retsgrundlaf
og i den Anledning 'va r det nødvendig
at faa Haand i Hanke med hele den Ud
vikling, der nu truede med at skabe Rets
løshed og angribe Borgernes Liv og Vel
færd, og derfor kom der Forhandlinge
i Stand. Men jeg husker ikke, at dett
skulde være Grundlaget. At Forhandlin
gerne altsaa har fundet Sted, er givet
men at der skulde eksistere et Grundla,
derfor af den Art, ud over den prakti
ske Nødvendighed, erindrer jeg ikke.

Paul "alt: Hvilken af Ministren
kan man tænke sig har nogen Viden om
hvordan denne Aftale er truffet?

Unmack Larsen: Det maa vær,
Udenrigsministeren. Alting gik jo igen
nem Udenrigsministeren.

Paul Holte Det staar nemlig
A. Nr. 10:

»Departementschef Soendse ,
nævnte, at der for Politiets Ved
kommende allerede den første Da~

var etableret direkte Forbindela
med de tyske militære Myndighe
der,«
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Formanden: Saa kan vi maaske gaa
over til det sidste Spørgsmaal, der fore
ligger, hvis ingen af Medlemmerne har
Spørgsmaal i Tilknytning til de Ting, vi
her har drøftet. Det lyder:

Hvornaar og hvorledes har Ministe
riet godkendt det i tysk Memorandum,
afleveret til Udenrigsministeriet den 10.
April 19401

) , fremsatte Krav om, at den
danske Regering skal yde Bistand til at
sikre de tyske militære Enheder i Dan
mark m. m.? (Af tysk Verbalnote af 11.
April 19402

) vedrørende Forbindelse mel
lem dansk Politi og tysk Militær frem
gaar, at en saadan Godkendelse fra
dansk Side foreligger).

Unmack Larsen: Jeg erindrer ikke
specielt noget om en Verbalnote.

Paul Holt: Denne Verbalnote fore
ligger nu, det er Aktstykke Nr. 8,
og det paagældende Memorandum er af
trykt i Aktstykke Nr. 6.

Unmack Larsen: Jeg erindrer ikke,
at den skulde have været behandlet af
Ministeriet.

Formanden: Det erindrer De ikke
noget om?

Unmack Larsen: Nej, det gør jeg
ikke . Det skulde have været den 11.
April? Nej, det gør jeg ikke.

Pau1001t: Der staar i denne Verbal
note, at den danske Regering har givet
sin principielle Tilslutning til dette tyske
Krav.

Unmack Larsen: Jeg erindrer ikke.
at den har været til Behandling i et Mi
nistermøde.

Pau1001t: Det fremgaar af det føl- og
gende, at man arbejder ud fra denne »Rigspolitichefen oplyste, a-
principielle Tilslutning. Tyskerne stiller mange af Politiets Anliggender e~
Krav om et Samarbejde mellem dansk rent lokale og afgøres paa Stedet
Politi og tyske Myndigheder; del' er andre Spørgsmaal kommer frem foi
nævnt et bestemt Navn, en bestemt Kom- Rigspolitichefen, der forhandler med
mando, til Bekæmpelse af Sabotage og den tyske Forbindelsesofficer. DE
alt, hvad der overhovedet kan være ret- Krav, der fra tysk Side stilles ti l
tet imod _den tyske Værnemagt, og saa Politiets Arbejde, er strenge, der for-
fremgaar det f. Eks. af Forhandlingen langes en positiv Indsats mod Spi-
den 15. April"), Departementschefmødet, onage og Sabotage mod den tyske
at man fra dansk Side var indforstaaet Hære o. s. v.
med det. Men hvordan er denne Aftale Unmack Larsen: Ja.
kommet i Stand? PaulOalt: Altsaa der foreligger

O. C. Oansen: Departementschefmø- dette Forhold: Rigspolitichefen") er klar
det? Hvad tænker De paa? ' over , at der er stillet dette bestemte posi-

Pau1001t: Der var et Departements- 'tive Krav. Har man inden for Regerin-
chefrnøde; det fremgaar af A. Nr. 10. gen ikke været klar over, at Tyskerne

Unmack Larsen: Jeg kan ikke erin- stillede dette positive Krav om Medar
dre, at der har været behandlet noget. bejde?

Pau100It: For det er pt aldeles af- Unmack Larsen: Jeg kan ikke sige
gørende Punkt for hele Forholdet under andet end, at jeg erindrer ikke, at der
Besættelsen. Hvordan kan Tyskerne sige, har foreligg-et Dokumenter af den Art,
1) A. nr. 6. 2) A. nr. 8. 3) A. nr. 10. 4) A. nr. 51.
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aen at man paa den anden Side straks
aaatte tage de Spørgsmaal op.

Paulllolt: Ja.
Unmack Larsen: Jeg synes aldrig,

Lt jeg har set det Dokument før.
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Formanden: Er der andre Spørgs
maal? - Saa vil jeg takke Dem, Hr.
Borgmester, fordi De er kommet til Stede
her i Dag og har givet Svar paa Kom
missionens Spørgsmaal.

Afhøringen sluttede Kl. 14.45.



Tirsdag den 24. September 1946 Kl. 14.

For Kommissionen mødte paa ny Rigspolitiehl'f, fhv. Justitsmlnlster
Eigil Thune Jacobsen.

formanden: I Mødet den 11. Sep- maa jeg naturligvis omtale her, men ds
tember" ) blev det efter Rigspolitichefens meste er nyt. Jeg henstiller altsaa til de
Anmodning bestemt, at Rigspolitichefen ærede Formand, at jeg faar Lejlighed t
skulde have en Frist til Besvarelsen af at fremkomme med denne ganske kort
de i forrige Møde omhandlede Spørgs- Redegørelse.
maal, idet Rigspolitichefen ikke mente at formanden: Vær saa god.
kunne besvare dem eksakt med saa kort Thune Jacobsen: To Justitsministr
Varsel, som der var til forrige Møde. Jeg havde fra Besættelsen den 9. April ti
vil anse det for rimeligst, at vi begynder Juli 1941 maattet trække sig tilbage pal
med det samme Spørgsmaal, som blev Grund af de særegne Vanskeligheder
forelagt Rigspolitichefen i det omhand- der var forbundet med at bestride Stil
lede Møde. lingen efter de politiske Linier, son

Thune Jacobsen: Jeg vil gerne have Samlingsministeriet førte"). To Gange ha
Lov til at fremføre en Bemærkning, for- jeg afslaaet Statsminister Staunings Op
inden vi gaar videre. fordring om at overtage Posten, men jel

formanden: Er det nødvendigt? gav efter, da Anmodningen bl. a. ind
Thune Jacobsen: Aah, ja. trængende blev støttet af Minister Buhl.
formanden: Ja, vær saa god. Folketingsmand Hedtojt og Folketings
Thune Jacobsen: Ved mit første mand Alsing Andersen.

Møde i Kommissionen den 11. Septem- Jeg stod uden partirnæssig 'I'ilslut
ber i Aar, blev jeg stillet over for en ning og uden politisk Praksis. Mit sær
Række Spørgsmaal om specielle Punkter lige Grundlag var derimod min politi
i min Virksomhed baade som Rigspoliti- mæssige Fagdannelse, som i den Situa
chef og som Justitsminister, og en til- tion var af Betydning for Ministeriet
fredsstillende Besvarelse af disse Spørgs- Den havde allerede i 1934 sat mig i For
maal kræver, at jeg som Indledning gør bindeIse med ledende Politifolk i UdIan
Rede for Baggrunden for hele min Virk- det. Jeg behøver ikke at nævne Mænd fra
somhed, baade i min egen Interesse og af de neutrale Magter eller fra Lande, der
Hensyn til den Offentlighed, som Kom- var i Kamp med Tyskland. Her gælder
missionen er et Organ for. Maa jeg frem- det særlig mit Forhold til to tyske leden
holde, at en rigtig Vurdering af min de Politifolk, nemlig General Nebe og
Virksomhed er umulig, naar der ikke er Ministerialrat Zindel. Begge disse Her
Klarhed over dette Grundlag, og jeg haa- rer var erklærede Hitler-Modstandere.
ber ogsaa, at en ganske kort Redegørelse og gennem Aarene fra 1934 bekæmpede
fra min Side vil kunne virke tidsbespa- de Hitlers Regimente. Nebe er faldet paal
rende for Kommissionen, idet adskillige Valen , idet ban deltog i forskellige Sam
Spørgsmaal, som man ellers kunde ønske mensværgeIser, og efter den i 1944 blev
at rette til mig, kan falde bort. Jeg vil i han henrettet. Zindel er omkommet paa
øvrigt kun beklage for mit eget Vedkom- anden Maade. I Aarene fra 1934 til 1939
mende, at Offentligheden først engang i traf jeg dem hvert Aar i den internatio
Fremtiden vil blive underrettet om, hvad nale Kriminalpolitikommission rundt
jeg baade skriftligt og mundtligt har omkring i Europa, og jeg fik af dem et
fremført over for Kommissionen. Førstehaandskendskab til Nazismen,

formanden: Maa jeg spørge: Er den dens Væsen og Metoder.
Redegørelse, som jeg forstaar Rigspoliti- Saa besøgte de mig i Pinsen 1939,
chefen vil fremkomme med nu, en af de og der betroede de mig, at Krigen uafvi
Redegørelser, Kommissionen har lig- seligt vilde komme i den samme Efter
gende? sommer, og de lovede mig, hvis Dan-

Thune Jacobsen: Nej , det er det ikke. mark skulde komme i Vanskeligheder, at
formanden: Den refererer sig altsaa ville gøre, hvad de kunde, for at bistaa

ikke til den lange Redegørelse") fra tid- os. Jeg underrettede i Skrivelse af 17.
tigere Tid. Juni 1939 Justitsministeriet om, hvad

Thune Jacobsen: Nej. Noget af det jeg gennem dem havde erfaret. Løftet til
l) St. 21 f. 2) A. nr. 41. 3) Ber, IV A. afsnit C og G.
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mig om at hjælpe Danmark indfriede de Rigspolitichefens Stilling var en ganske
i April Maaned 1940 efter Besættelsen, administrativ Stilling. Gennemførelsen
idet de sørgede for, at en af deres gamle af den fornødne Lov om Kommunister
Venner, Vicepolitipræsidenten i Berlin, nes Internering") og denne Lovs Admini
Br. Kanstein, her i Landet kom til at re- stration") , indtil Tyskerne overtog Horse
præsentere tysk Politi i hele Perioden til rødlejren den 29. August"), blev derimod.
29. Augu~t 1943. min Sag.

Rasmus Dansen: Maa jeg indskyde Blandt de Begivenheder, der i øvrigt
et Spørgsmaal her? De har tidligere om- fandt Sted i min Tid, kan jeg nævne
talt dette Forhold i Deres Bog »P aa en Kravet om Tilslutning til Antikomin
Urias Poste, og jeg synes, at det vil være I ternpagten"), og kort efter min Tiltrædel
rigtigt her ved denne Lejlighed at spørge se tiltog Nazist-Partiets Agitation"}; det
Dem: Har De været af den Opfattelse, at varede til November 1942. Den illegale
Dr. Kimstein ogsaa var Modstander af Bladvirksomhed begyndte at udfolde_sig
Hitlers Styre? i 1941, og fra Midten af 1942 steg Sabo-

Thune Jacobsen: Ja, det har jeg tagen Dag for Dag; og efterhaanden som
været. det tyske Tryk som Følge af disse Kends-

Rasmus Dansen: Ja, Tak. gerninger blev stærkere, tiltog Befolk-
Thune Jacobsen: Kamstein blev kny t- ningens Misfornøjelse med det legale

tet til den tyske Gesandt hel', idet han Styre og dermed de Vanskeligheder, Re
skulde føre de politimæssige Forhandlin- geringen havde").
ger, altsaa Forhandlingerne med det Hermed skal paa ingen Maade siges,
danske Politi, og han havde ogsaa In- at Tilstanden under den hidtil forløbne
denrigsministeriets Forretninger at va- Del af Besættelsen havde formet sig som
retage'), Om Kanstein vil jeg kun sige en Fortsættelse af Tiden før den 9. April
det, at skønt han var tysk Embedsmand, 1940, og jeg traadte altsaa til med den
gjorde han alt, hvad han formaaede, for Opgave at bygge videre paa denne Til
at tilgodese danske Interesser, og han stand. Dagene omkring den 9. April 1940
var fuldt ud loyal i det Samarbejde, som havde tværtimod statsretligt og politisk
jeg maatte have med ham. Om Kanetein lagt Tingene i det Leje, som de beholdt
udtalte ogsaa Booensiepen efter den 29. til den 29. August 1943 og stort set ogsaa
August eller i 1944: Kanstein var den under Departementschefstyret. Kongens
store Misforstaaelse, ham skulde de Iog Rigsdagens og Regeringens Beslut
aldrig have haft til Danmark; var vi ning den 9. April om at standse den mi
kommet her fra Begyndelsen, skulde det litære Modstand, at forblive her i Lan
danske Folk have faaet noget andet det og at fortsætte et grundlovsrnæssigt
at vide. Styre med Opretholdelse af den indre

I Efteraaret 1942 ønskede man fra Selvstændighed havde nødvendiggjort et
tysk Side min Afgang. Daværende Di- Kompromis med den besættende Magt,
rektør Svenningsen i 1!Jdenrigsministe- Der bestod altsaa ikke Krigstilstand.
riet kan oplyse herom, men efter Ønske Indholdet af dette Kompromis maatte
fra Ministeriet opretholdt jeg Stillingen danske Myndigheder søge til enhver Tid
som Minister til det samlede Ministe- at faa udformet paa gunstigst mulig
riums Afgang"). Maade'").

De egentlige og væsentlige Vanske- Allerede den 9. og 10. April skete
ligheder over for Besættelsesmagten der opskræmmende Anholdelser af dan
havde det første Aar af Besættelsen ikke ske Medborgere her i Landet'"), og der
udfoldet sig under mine Forgængere. blev foretage tRazziaer rundt omkring. J eg
Der var væsentligt kun mindre Gnidnin- mindes saaledes, at der i Socialdemokra
ger mellem Befolkningen og Værnemag- tisk Forbunds Kontor blev foretaget en
ten og Sammenstød mellem de danske Razzia af tysk Feltpoliti. Fra et Hus i
Nazister og dansk Politi. Forlangende Nærheden ringede Folketingsmand Hed
om Internering af ledende Kommunister toft til mig og spurgte, om der ikke var
blev ganske vist fremsat og taget til Føl- Mulighed for at gribe ind over for dette,
ge den 22. Juni 19413), altsaa før min Mi- og da jeg var klar over, at denne Til
nistertid, og lad mig endnu en Gang slaa stand ikke kunde opretholdes, anmodede
fast, at det skete, uden at jeg som Rigs- jeg gennem Justitsministeriet den davæ
politichef var sat i Kundskab derom; jeg rende Udenrigsminister om at indkalde
føjer hertil: man var heller ikke pligtig I til et Møde i Udenrigsministeriet. Bette
at sætte mig i Kundskab derom, idet Møde blev afholdt den 12. April. Br.
1. \ &. _ _ .... C) Tl _ T"CTol _ .e__~ .... ET G \ u ._ _ r)C') d\ u ._ _ Cl!) r;.\ u ..... _ 'l. A\ u .... _ ru:! "7\ n_~__--
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Munch førte Forsædet; Direktør Mohr sen af alle Sager vedrørende Forbrydelse
var til Stede, den tyske Gesandt, Værne- mod den tyske Værnemagt; man vilde,
magtens Repræsentant og Forbindelses- bestræbe sig for at faa alle saadanne Sa
led, Kaptajn H01VOlt, og forskellige af ger henlagt under danske Domstole, men!
Udenrigsministeriets Embedsmænd'). en Forudsætning var det, at man ind-

I dette Møde tog Renthe-Fink straks førte strengere Straffe for Forbrydelse
Ordet og erklærede, at alle Sager angaa- mod den tyske Værnemagt. Dette sket e:
ende Spionage, Sabotage og •Zerset- ogsaa, og vi fik de midlertidige Love,
zung« mod den tyske Værnemagt efter Tillæggene til Straffeloven Nr. 219 af 1.
Folkeretten og den tyske militære Straf- Maj 1940, Nr. 388 af 22. Juli 1940 og
felovgivning og Strafferetspleje var un- Nr. 14 af 18. Januar 19415). Endvidere
dergivet den tyske Krigsret, og at man gjorde man fra tysk Side udtrykkeligt
fra Værnemagtens Side selv ønskede at opmærksom paa, at man vilde tage Be
gennemføre Undersøgelse og Domsafsi- handlingen af disse Sager tilbage til tysk
gelse i disse Sager ved sine egne Orga- Jurisdiktion, hvis den Beskyttelse, som
ner, som man medbragte. Jeg var øje- Værnemagten fik fra dansk Side, ikke
blikkelig klar over, at en saadan Ord- blev effektiv. Dette var et meget vigtigt
ning, hvorved man unddrog det danske Forbehold, som senere kom til at gør e.
Politi et saa vigtigt Omraade af Rets- sig ret stærkt gældende.
plejen, i Løbet af kort Tid vilde medføre, Den Ordning, hvortil der altsaa blev
at dansk Styre vilde falde sammen, og taget Initiativ den 12. April, var afgø-'
ingen Dansk vilde herefter være sikker rende for Tilstanden, saa længe Konge,
paa sin Frihed eller kunne faa Beskyt- Regering og Rigsdag var i Virksomhed.
telse af den danske Stat. Sammen med Ved Overgangen til Departementschef
Udenrigsministeriet protesterede jeg der- styret den 29. August blev dansk Rets
for mod denne Ordning, og man op- pleje i de særlige Anliggender derimod
naaede saa i Mødet, at Bekæmpelsen af sat i Uvirksomhed, og for Politiets Ved
de nævnte Forbrydelser skulde ske ved kommende førte det til dettes fuldstæn
Samarbejde mellem dansk Politi og tysk dige Uvirksomhed Aaret efter.
Militær, saaledes at den politimæssige Visse Dele af Befolknipgen behøvede
Undersøgelse, eventuelt Anholdelse og under Besættelsen overhovedet ikke at
Fængsling, skulde foretages af dansk træde i Forbindelse med Tyskerne, men!
Politimyndighed og anholdte og fængsle- de Kredse, som jeg havde Relation til,
de skulde hensættes i dansk Fængsel. kunde saa lidt som vore Domstole dyrke
Ved Forhandlinger med Værnemagten denne Stolthed. Regeringens og Rigsda
fik jeg Løfte om, at alle de Danske, man gens Plan over for Tyskerne var, at vi
i de første Dage havde anholdt, skulde overtog Varetagelsen af deres Tarv ved
blive frigivet, og det skete ogsaa. Forvaltning af en ny Lovgivning, der

Fra tysk Side forlangte man nu, at over for danske Borgere gik ud paa
alle Sager af denne Art kom til at hen- Haandhævelse og Prævention. Det bæ
høre under en enkelt dansk Embeds- rende var naturligvis hele Befolkningens
mand, og dette Hverv blev Dagen efter Interesse i at undgaa et totalt tysk Styre.
overdraget en Statsadvokat, der betegne- Tillige var det et Formaal at lette Tryk
des som Statsadvokat for særlige Anlig- ket for dem, det maatte komme til. at
gender"). Jeg mindes, at jeg samme Aften ramme. Enhver har Lov til at mene, a~
som Mødet havde været i Udenrigsmini- Danmark skulde have valgt en anden!
steriet, indfandt mig hos daværende Ju- Politik eller før August 1943 have op
stitsminister Unmack Larsen og gjorde givet denne Politik, men ikke til at tvivle
ham bekendt med det Resultat, man hid- om, at Samlingsministeriets Politik var
til havde naaet, og sagde, at jeg ansaa saaledes begrundet, og heller ikke bør
det for rigtigst, at man efterkom Tysker- man tvivle om, at der hos danske Mvn
nes Ønske om at samle disse Forhold un- digheder maatte være en stærk Ulyst
der een Embedsmand"). Saa blev det over- forbundet med denne Virksomhed.
draget en enkelt Dommer at fælde Dom i I stigende Grad mærkedes da ogsaa
disse Sager i første Instans, og efter læn- Hemningerne hos de Myndigheder, Po
gere Tids Forhandlinger og Noteudveks- liti og Domstole, der skulde drage danske
linger") meddelte saa det tyske Gesandt- Statsborgere til Ansvar for Handlinger,
skab, at den tyske Overkommando havde som man i sit Hjerte ikke tog Afstand
modsat sig et Forslag om, at de danske fra. I Sommeren 1943 - jeg tror det var
Domstole uhetinget overtog Paadømmøl- i Sommeren 1943 - var Politimesterfor-
1) A. nr. 7. 2) A. nr. 46 og kap. 8. 3) A. nr. 51, A. 4) Kap. 1 og 9). 5) Kap. 18.



101 102

eningens Bestyrelse i Ministeriet hos sen af Rekylriffelsyndikatet og to Værf
mig og tilkendegav, at Politiets Indsats ter, at samme Krav paa ny blev rejst med
mod Sabotagen og den illegale Virksom- Anmodning om Indsættelse af dansk Mi
hed i øvrigt var synkende, og spurgte, litær. Paa ny lykkedes det at skyde Sa
om der ikke var Mulighed for, at man nu gen ud ved at tale om Skærpelse af Poli
kunde give op. Regeringen og Rigsdagen tibevogtningen, og det samme naaede jeg
mente imidlertid, at Tiden endnu ikke efter en , Beskadigelse af Fordeleren til
var inde til et Brud, og at man maatte Telefoncentralen paa Dagmarhus i Juli
fortsætte, hvad jeg altsaa ogsaa svarede Maaned. Paa Linie med Ministeriets Po
Politimestrene. Ministeriet maatte holde litik havde jeg altsaa i et halvt 4ar for
for, at der i alt Fald i et vist Omfang '1U- halet Afgørelsen af 28. August, som jeg
førtes et reelt Arbejde paa det legale forstod nu ikke længere kunde udskydes.
Grundlag. Baade for Ministeriet og Rigs- Et almindeligt Træk vil jeg endnu
dagen var det klart, at Sabotagen og den anføre. Ministeren kunde ved eget Arbej
illegale Virksomhed maatte bekæmpes, de opnaa Resultater for danske Interes
hvis Styret ikke skulde falde, og derfor ser, f. Eks. Frigivelse af domfældte eller
var de Advarsler, der udsendtøs saa sent internerede eller Opnaaelse af Tiltalefra
som i August 1943 mod Sabotagevirk- fald, men skulde der træffes Dispositi
somheden, oprigtige i den Forstand, at oner af blot nogen, navnlig principiel Be
man var klar over, at hvis Sabotagen tydning, maatte han fremføre Sagen i et
steg, maatte Styret falde sammen. Det Ministermøde. Dette vil kunne belyses ved
stod Regeringen klart, at den Dag kunde de ganske vist uofficielle Dagbøger, der
komme, og naar Krigen trak ud, vilde førtes 'over disse Møder'). Man var i Vir
komme, da de tyske Krav paa Grund keligheden vendt tilbage til det saakaldte
af deres Størrelse maatte besvares med Kollegialstyre, der gjaldt før Grundloven.
ubetinget Afvisning og derfor fremkalde Gennem hele min Administration som
Ophør af det grundlovsrnæssige Styre, og Minister gaar Deltagelse i Ministermø
jeg kan tilføje, at jeg sammen med leden- derne som den røde Traad, ogsaa med
de Politimænd og Embedsmænd i Mini- Hensyn til Afgivelse af Beretning om
steriet delte den Anskuelse, at et Brud vigtige Begivenheder; og endnu mere, Mi
med Tyskerne paa et vist Tidspunkt bur- nistrene gav meget ofte under BesætteI
de finde Sted. Men jeg var personlig af sen Møde i det saakaldte Nimandsudvalg,
den Opfattelse, at Brudet først maatte Samarbejdsudvalget"), oftest flere Gange
finde Sted paa et Tidspunkt, hvor Ty- om Maaneden, hvor man over for Ud
skerne havde fremsat et saadant uafvise- valget gjorde Rede for alle vigtigere Sa
ligt Krav, at Historiens Dom ikke vilde ger, som enten Ministeren selv ønskede
blive .den , at man for tidligt havde kastet at forelægge Udvalget, eller som Udvalget
Landet ud i uoverskuelig Ulykke. Men ønskede at faa forelagt.
saa længe Brudet ikke var sket, var Hvad jeg her har oplyst, indeholdes
Stillingen ikke den, at en Minister kunde mere udførligt i min Bog »Paa en Urias
indskrænke sig -til at sige ja eller nej til Poste, og jeg beder disse Oplysninger
visse Fordringer og i øvrigt sidde pas- holdt i Erindring saavel ved mine føl
sivt hen. Der skulde over for Forlangen- gende Besvarelser som ved mine skrift
der, der var uafviselige, forhandles, saa- lige Udtalelser.
ledes at der intet reelt ofredes af danske
Interesser, og der skulde tages Affære Formanden: Saa kan vi maaske gaa
for disse Interesser. over til de tidligere omtalte Spørgsmaal.

Den 16. April 1943 meddelte Kan- Thune Jacobsen: Ja.
stein, at General Hanneken og Dr. Besi Formanden: Det første Spørgsmaal
paa Grund af den stigende Sabotage for- - jeg synes, det er rigtigst at læse det
langte, at Sabotagehandlinger i Fremti- op igen - lyder:
den kom til at høre under tysk Krigsret, Hvorledes begrunder De, at De 
at tysk Krigsret vilde fælde Dødsdomme, saa vidt vides som eneste højere dansk
at de vilde blive eksekveret, og at der Embedsmand bortset fra Generaldirek
endvidere kunde blive Tale om Bod og tøren for Statsbanerne - optog og ved
Oprettelse af Undtagelsestilstand. Jeg op- ligeholdt den direkte Forbindelse med
naaede Udsættelse. Jeg gjorde gældende, tyske Myndigheder, som andre danske
at man maatte afvente Resultatet af Po- Embedsmænd søgte at undgaa ved et
litiets Arbejde og Pressens Paavirkning. Krav om, at alle Forhandlinger maatte
LM~L~amme Aar medførte Ødelæggel- foregaa genem Udenrigsministeriet?
1) Ber, IV A. afsnit 0. 2
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Det var det Spørgsmaal, vi begyndte der maatte optage Forhandling med de
med i forrige Møde. lokale tyske Myndigheder; noget lignende

Thune Jacobsen: Naar jeg dengang var, saa vidt jeg erindrer, Tilfældet in
ikke mente, at jeg paa staaende Fod den for Post- og Telegrafvæsenet. Direkte
kunde besvare Spørgsmaalet, var det, Forhandlinger førtes for Resten ogsaa af
fordi det foresvævede mig, at der i Ju- forskellige af de andre Ministerier, i
stitsministeriet forefandtes et skriftligt mange 'Vilfælde efter Aftale med Uden
Materiale, som jeg først ønskede at gøre rigsministeriet, for Udenrigsministeren
mig bekendt med. Jeg tillader mig her- kunde selvfølgelig ikke overkomme at
ved at overgive til den ærede Formand føre alle Detailforhandlinger, og Rigs
en Afskrift af en Forholdsordre til dansk politichefen blev fra første Færd af de
Politi, der er udstedt den 9. April 1940 danske Myndigheder taget med til de
under daværende Justitsminister Un- principielle Forhandlinger om Samarbej
mack Larsen"). Ordren lyder saaledes: det mellem det tyske Militær og det dan-

»Meddelelse til Politimestrene. ske Politi. Der kan jeg f. Eks . henvise
Tyskland har i Øjeblikket besat til Udenrigsministeriets Skrivelse af 12.

Dele af Danmark. April 19402
) , hvoraf en Afskrift er vedlagt

I den Anledning skal jeg an- Besvarelsen af Spørgsmaalet om Sam
mode de danske Politimyndigheder arbejdet mellem det danske Politi og
om, naar det ønskes, at træde i For- Gestapo").
bindeIse med de besættende tyske Som man vil se, er det ganske urig
Myndigheder og samarbejde med tigt, at jeg som eneste dansk højere Em
disse. bedsmand skulde have optaget og ved-

I øvrigt paahviler det Politi- ligeholdt den direkte Forbindelse med
myndighederne som hidtil at sørge tyske Myndigheder, som andre danske
for Opretholdelse af Ro og Orden i Embedsmænd søgte at undgaa. Uden at
Landet.« jeg i mindste Maade vil kritisere Uden-

rigsministeriet, hvis Embedsmænd altid
I Henhold til denne Ordre blev jeg beredvilligt bistod os ved Forhandlinger,

derfor Dagen efter nødt til at give Møde som vi maatte føre med Tyskerne, tør
hos General Kaupisch, hvor. Generalen jeg maaske antyde, at man baade for
paalagde mig Ansvaret for Ro og Orden Rigspolitiets Vedkommende og for Ju
i Danmark. - Dette kommer vi maaske stitsministeriets Vedkommende gerne
engang tilbage til. havde set, at disse Forhandlinger i større,

Men i øvrigt vil jeg uddybe Spørgs- Omfang var blevet ført direkte af Uden-l
maalet lidt nærmere. Der blev lige efter rigsministeriet.
Besættelsen bebudet, at man vilde ind- Formanden: Vi kan derefter gaa over
sætte tyske Forbindelsesled i de forskel- til det næste Spørgsmal. som lyder:
lige Administrationsgrene. Kort efter gav Efter hvilket System foretoges Arre
imidlertid Direktør Mohr i et Møde Ud- stationerne af Kommunisterne den 22.
tryk for, at dette ansaa man for mindre -Iuni 19414)?

praktisk, og fra tysk Side akkviescerede a . Var der udarbejdet Lister, i saa
man saa ved, at Forhandlingerne skulde Fald hvornaar og af hvem?
føres gennem Udenrigsministeriet, dog b. Forelaa der tidligere udarbej
saaledes, at man tog Forbehold med Hen- dede Lister over Abonnenter paa »Ar
syn til Politivæsenet og Statsbanerne, bejderbladet«; hvornaar og paa hvilken
navnlig paa Grund af de mange mindre Foranledning blev de udarbejdet?
Spørgsmaal af lokal Karakter, som kræ- Thune Jacobsen: Til Trods for, at
vede hurtig Løsning. Spørgsmaalene maaske rettelig burde

Det var Grunden til, at der af Ju- være besvaret af Justitsministeriet, idet
stitsministeriet i højere Grad end af de Anholdelsen af Kommunisterne den 22.
øvrige Ministerier førtes direkte For- Juni fandt Sted uden om Rigspolitiche
handlinger med Tyskerne. Og det er i fen, vil jeg dog gerne give mit Bidrag til
øvrigt slet ikke rigtigt, at ikke andre Besvarelsen. I
højere Embedsmænd end jeg førte direkte Ved Mødet i Dagmarhus den 22.
Forhandlinger. Det gælder saaledes de Juni 1941 KJ. 4.15, hvortil Direktør
særlig udnævnte Forbindelsesofficerer, Svenningsen og Departementschef Eivind
Justitsminister Harold Petersen, Depar- Larsen var blevet kaldt KJ. 3.15 samme
tementschef Eivind Larsen, Embeds- Morgen, krævede man blandt andre For
mænd i Ministeriet og alle Politimestre. holdsregler i Forbindelse med den ind-
I) A. nr. 3. 2) A. nr. 7. 3) A. nr. 82. 4) Kap. 22.
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benhavns Vedkommende blev Anholdel
serne foretaget af Københavns Opdagel
sespoliti efter mundtlig Instruktion af
Departementschef Eivind Larsen. Til
samtlige Politimestre blev der KI. 9.30
fra Justitsministeriet givet Instruktion')
om de Forholdsregler, der krævedes truf
fet som Følge af den ændrede Krigssitu
ation, idet Politimestrene henvistes til at
rette eventuel Henvendelse til Statsadvo
katens Kontor paa Politigaarden. Fra
Statsadvokaten udsendtes endvidere Tele
gram til samtlige Politimestre"), hvori de
anmodedes om omgaaende at anholde de
ledende Kommunister, der fandtes i Po
litikredsen, og om at foretage indgaaende
Ransagning hos de paagældende. I Tele
grammerne blev angivet, hvilke Personer
der i de enkelte Politikredse var kendt
som ledende Kommunister efter de i Kø
benhavn' værende Registraturer. Det blev
tilkendegivet, at Fremstilling i Retten
ikke skulde finde Sted.

Der var ikke paa Forhaand udar
bejdet Lister over Kommunister eller le
dende Kommunister. Der fandtes en Del
Oplysninger om Kommunister - saavel
som om Medlemmer af andre yderliggaa
ende Partier - i Københavns Politis Af
deling D, Og' fra Tiden efter 1939 fandtes
ogsaa et vist om end meget sparsomt
Materiale i Sikkerhedspolitiet").

Der forelaa ikke Lister over Abon
nenter paa »Arbejderbladet«4).

Robert Mikkelsen: Hvornaar hørte
De første Gang om de igangværende Ar
restationer den 22. Juni?

Thune Jacobsen; Først om Morge
nen, da jeg kom paa Kontoret.

Robert Mikkelsen: Ved sædvanlig
Kontortid?

Thune Jacobsem Ja.
Robert Mikkelsen: Altsaa maaske ved

lO-tiden?
Thune jacobsen: Det tør jeg ikke

sige, det kan jeg ikke erindre. Nu maa
De huske paa, at det er 5 Aar siden, saa
det bestemte Klokkeslæt, paa hvilket jeg
har faaet det at vide, husker jeg ikke.

Robert Mikkelsen: Da De fik at vide.
hvad der var i Gang, paahvilede der Dem
saa som Rigspolitichef nogen Opgave, el
ler blev De blot orienteret?

Thune Jacobsen: Der paahvilede mig
ikke nogen som helst Opgave ved den Lej
lighed, for i Virkeligheden var Rigspo
litichefens Embede helt administrativt.
Jeg havde aldeles ikke eksekutiv Myn
dighed. F . Eks. har Rigspolitichefen ikke
Myndighed over Politimestrene undtagen
paa ganske enkelte Punkter med den al-

traadte Krigssituation i Forhold til Rus
land Anholdelse og Internering af le
dende danske Kommunister, derunder
ogsaa de kommunistiske Rigsdagsmænd
og de danske Kommunister, der kunde
antages at ville gøre sig skyldige i Spio
nage eller Sabotage. Anholdelsen af de
danske ledende Kommunister skete paa
Grundlag af Københavns Opdagelsespoli
tis og Sikkerhedspolitiets Registraturer.

Robert Mikkelsen: Denne Redegø
relse baseres øjensynlig paa de Redegø
relser, Kommissionen allerede har fa aet,
og er jo altsaa andenhaands. Den kunde
man derfor maaske godt spare.

Formanden: Jeg henviser her til mit
Spørgsmaal for et Øjeblik siden, som kun
gjaldt den indledende Redegørelse, hvil
ket Spørgsmaal Rigspolitichefen besvare
de derhen, at den ikke refererede sig til
noget af det foreliggende Materiale, og
jeg gik nærmest ud fra, at dette heller
ikke refererer sig til noget af det Mate
riale, som vi allerede har fra Rigspoliti
chefen.

Robert Mikkelsen: Ikke fra Rigspo
litichefen. Det er jo en Forhandling,
Rigspolitichefen ikke har deltaget i, og
saa vidt jeg forstaar efter tidligere Rede
gørelse, foregik disse Arrestationer, be
gyndte de i alt Fald, uden at Rigspoliti
chefen havde nogen Underretning om det.

Thune Jacobsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Derfor synes jeg,

at det, der er foregaaet før den Tid, har
ikke Interesse.

Formanden: Men det er ikke nemt
at vide paa Forhaand, om der foreligger
noget, som Rigspolitichefen lægger særlig
Vægt paa. Vi kunde maaske begrænse det
til en kortere Redegørelse.

Jensen-Broby: Jeg foreslaar, at vi
faar Redegørelsen. Naar Kommunist
erne stiller et Spørgsmaal, maa vi og
saa have Lov at høre Svaret.

Formanden: Saa fortsætter vi, Hr.
Rigspolitichef, vær saa god.

Thune Jacobsene Der blev under For
handlingen fra tysk Side overgivet et
Kartotek med 71 Kort over Personer,
man i første Række ønskede anholdt, idet
det af Kartoteket fremgik - hvad i øv
rigt blev tilkendegivet -, at man ønskede
anholdt D. K. P.'s Folketingsmedlemmer
og Medlemmer af Borgerrepræsentati
onen 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. For .K=ØLI:-~~~~=~:::='-:''::=::''::':~:::;;;;:'':;;;''''' _
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mindelige Tilrettelæggelse af Arbejdet, Iskulde have spillet dette Kartotek i Hæn
men Ordrerne til Politimestrene udgaar de paa Tyskerne, og jeg har forhørt mig
fra Justitsministeriet, og saaledes er i det danske Politi derom og maa sige, at
Forholdet den Dag i Dag. Der er altsaa det er absolut ikke Tilfældet. At Tyskerne.
en meget stor Forskel, som jeg ogsaa ger- og sikkert mange flere, kendte de dan
ne her vil fremhæve, imellem det Rigs- ske Kommunister, var ret naturligt. For
politichefembede, man havde i Tyskland, det forste kendte de vore Forhold inden
og det, man har i Danmark; jeg ved ikke, den 9. April, og i øvrigt havde de været
om jeg ved denne Lejlighed kan sige, at her godt et Aar, hvor de gennem de kom
dengang General v. Kaupisch paalagde munistiske Blade selv havde kunnet se,
mig at opretholde Ro og Orden i Landet, Ihvem der var ledende Kommunister, lige
kunde jeg have svaret: De bør henvende som de ogsaa under deres Ophold rundt
Dem andet Steds, Hr. General, for Rigs- I omkring i Byerne gennem de danske Na
politichefernbedet her i Danmark er rent zister kunde faa Oplysninger derom. Jeg
administrativt, og jeg har ingen Myndig- tror derfor, at det Kartotek paa 71, som
hed til at paalægge Politimestrene eller de havde, har de selv samlet i Tiden fra
andre Politimyndigheder dette . Naar jeg 9. April 1940 til 22. Juni 1941.
ikke gjorde det, var det, fordi jeg var Robert Mikkelsen: Det forekommer
klar over, at hvis jeg straks over for de mig, De sagde, at der fandtes ikke hos
tyske Myndigheder og ogsaa over for den Politiet noget Kartotek over, nogen Liste
tyske Gesandt havde ladet skinne igen- over Kommunister?
nem, at Rigspolitichefembedet var et saa Thune Jacobsen: Der fandtes et Kar-
forholdsvis ufuldkomment Administrati- totek , men ikke nogen Liste.
onsapparat, vilde jeg have risikeret, at Robert Mikkelsen: Jeg har opfattet
man havde grebet ind fra tysk Side og det saaledes, at man i Forvejen havde
havde sagt: Vi maa have en anden Orga- udarbejdet Lister over Kommunister, der
nisation af dansk Politi. Dette vilde jeg eventuelt skulde anholdes - men dette
gerne unddrage mig, og jeg unddrog mig er ikke Tilfældet?
det ogsaa i de første Aar, men efterhaan- Thune Jacobsen: Nej, der fandtes
døn gik det jo mere og mere op for Kartotek over Kommunister, ligesom der
Tyskerne, at Rigspolitichefens Beføjelser fandtes Kartotek over danske National
var forholdsvis smaa, og jeg tror, det har socialister.
været en af Grundene til, at man ogsaa Robert Mikkelsen: Der fandtes altsaa
ønskede, at man inden for Justitsministe- Kartoteker over de yderliggaaende Par
riet i 1941 fik en Politimand, der kunde tiers Folk, og disse Kartoteker fandtes,
fungere eksekutivt. saa vidt jeg forstaar, baade . . .

'Robert Mikkelsen: Det er altsaa med Thune Jacobsen: Ved Afdeling D og
andre Ord saadan, at disse Arrestationer i Rigspolitiets Sikkerhedsafdeling.
havde De som Rigspolitichef intet med at Robert Mikkelsen: Naa, begge Steder
gøre? var der Kartotek.

Thune Jacobsen: Ja. Thune"Jacobsen: Dog havde Rigspo-
Robert Mikkelsen: Heller ikke de se- litiet kun, som jeg allerede har sagt, me-

nere efterfølgende? get lidt Materiale.
Thune Jacobsen: Jo, altsaa fra min . Robert Mikkelsen: Meget lidt Mate

Ministertid i hvert Tilfælde; indtil min riale?
Ministertid laa det jo under Statsadvoka- Thune Jacob~en: Ja, man var be-
ten for særlige Anliggender. gyndt sent, først l 1~?~, medens Køben-

Robert Mikkelsen: Indtil da havde De havns Opdagelsespoliti J~ gennem mange
altsaa ikke med det at gøre. _ De siger, Aar havde før~ Kartotek") ..
at selvom De ikke havde med det at gøre, R?bcrt ~I.kkelsen: I disse Telegram
har De dog faaet fortalt om dette Kar- mer hl Politimestrens blev der, efter
totek paa de 71 Navne, der var oversendt l:v.ad De sag~e, anført over for hver .Po
til det danske Politi. Har De set dette litimester, hvilke Personer man h~r md~
Kartotek')? fra mente var ledende Kommunister l

Th 'J b N' Id' den paagældende Politikreds. Hvor kom
une a~o sen: ej, a rig. de Oplysninger fra?

Robert Mikkelsen: .De~ beror paa en Thune Jacobsen: De stedlige Politi-
Beretning fra anden SIde. mestre vidste jo ogsaa Besked; jeg gaar

Thune Jacobsen: Ja. Jeg tør vist til- ud fra, at de stedlige Politimestre endnu
føje, at man fra kommunistisk Side har bedre har vidst Besked med hvem der
haft den Tanke, om ikke dansk Politi var ledende Kommunister i d~res Kreds.



109 110

Robert Mikkelsen: Ja, det er ikke steriet ikke kunde, saa havde De dog det
det. Der blev sagt før, at Telegrammerne Indtryk, at Udenrigsministeriet selv øn
til Politimestrene foruden den generelle skede at føre disse Forhandlinger. Eller
Ordre indeholdt Oplysning om de ledende var det det omvendte, De sagde?
Kommunister, som man mente boede i Thune Jacobsen: Jeg sagde, at Uden
den paagældende Politikreds. Hvor kom rigsministeriet bistod os altid villigt un
disse Oplysninger fra? . der de principielle eller vigtigere For-

Thune Jacobsen: Saa vidt jeg ved handlinger, vi havde med Tyskerne, men
væsentligt fra Københavns Opdagelsespe- jeg sagde samtidig, at jeg gerne havde
litis Kartotek. set, at Udenrigsministeriet i endnu større

Robert Mikkelsen: Har Københavns Udstrækning havde deltaget i disse For
Opdagelsespolitis Kartotek da en saadan handlinger, eller endda selv ...
Karakter, at man deraf kan se ud over Kristen Amby: Tak, saa er det mig,
Landet, hvem der bor i de enkelte -Politi- der har misforstaaet.
kredse? Starcke: Jeg vil gerne spørge Higs-

Thune Jacobsen: Ja. politichefen, hvad Motiveringen var for,
Robert Mikkelsen: Er det en Rigs- at det særlig var det nazistiske og det

registratur? kommunistiske Parti, der blev fulgt med
Thune Jacobsen: Ja, det er det. Det Opmærksomhed fra Politiets Side som

var det ogsaa dengang, altsaa før 1939, yderliggaaende Partier? Var det deres
dog ikke saa omfattende. indrepolitiske Virksomhed, eller var det

Robert Mikkelsen: Men De mener deres Tilknytning til Magter uden for
altsaa ikke, det er kommet fra Rigspoli- Danmark, eller var det begge Dele?
tiets Kartotek, eller kun i mindre Grad? Thune Jacobsen: Begge Dele.

Thune Jacobsen: I ganske ringe Starcke: Naa, begge Dele. De skriver
Grad. nemlig S. 76 i Deres Bog »Paa en Urias

Robert Mikkelsen: Hvem havde med Post" om det kommunistiske Parti, at
Rigspolitiets Sikkerhedsafdeling at gøre det »har siden eksisteret under dette
paa det Tidspunkt? . Navn, idet det søgte Tilknytning til Sov

Thune Jacobsen: Saa vidt jeg erin- [etregeringen i Husland«. Foreligger der
drer Politiinspektør l1'lagius. hos Politiet eller i Justitsministeriet Ma-

Robert Mikkelsen: Paa et vist Tids- teriale, som kan underbygge denne Sæt-
punkt havde 8trøbech . . . ning?

Thune Jacobsen: Ja, 8trøbech havde Thune Jacobsen: Nej, det gør der
haft det, men paa dette Tidspunkt var ikke.
det Magius. Starcke: Det var altsaa kun saadan-

Robert Mikkelsen: Var 1Ilagius da ne almindelige Forsigtighedsforanstalt-
hans Efterfølger? ninger?

Thune Jacobsen: Ja. Thune Jacobsen: Ja.
Kristen Amby: Jeg har et Spørgs- Robert Mikkelsen: Forinden vi for-

maal ikke om dette, men vedrørende det lader dette Punkt, vil jeg vende tilbage
første Punkt, vi var inde paa. De rede- til noget, jeg spurgte Dem om i forrige
gjorde for, Hr. Thune Jacobsen, at Uden- Møde. De skriver S. 29 i Deres Bog ...
rigsministeriet ikke kunde tage sig af alle Formanden: Har det nogen Tilknyt
Forhandlingerne med Tyskerne; de maat- ning til disse Spørgsmaal?
te finde Sted gennem andre Embeds- Robert Mikkelsen: Ja, det har det.
mænd, naar det drejede sig om andre Det er Spørgsmaalet om, hvorvidt De som
Forhold, som disse havde speciel Inter- Rigspolitichef har givet "Sikkerhedspoli
esse i og Kendskab til, og saa tilføjede tiet Ordre til at brænde alle de Dokumen
De til Slut, saa vidt jeg erindrer, at De ter i Rigspolitiets Arkiv; der kunde bringe
havde det Indtryk, at Udenrigsministeriet danske Undersaatter eller Undersaatter
egentlig selv ønskede at føre disse For- fra de Nationer, der var i Krig med
handlinger i videre Udstrækning, end det Tyskland, i Faret).
faktisk gjorde. Thune Jacobsen: Jeg ved ikke, om

Busen-Jensene Det var omvendt. jeg ikke sidste Gang") gjorde Rede for
Kristen Amby: Ja, efter min Erin- dette Spørgsmaal?

dring sagde De - men jeg kan jo have Robert Mikkelsen: Jo, der blev talt
hørt forkert -, at selvom det blev Re- lidt om det, men der er noget, som jeg
sultatet, at andre Instanser maatte føre lnu gerne konkret vil have at vide, idet
disse Forhandlinger, fordi Udenrigsmini- den Sætning, De her skriver i Deres Bog,
t) Kap. 4. 2) St. 26 f.
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rækker temmelig vidt. Der blev sidste
Gang sagt, at det drejede sig om Spio
nagesager, og jeg vil gerne spørge: Hvem
i Sikkerhedsafdelingen har kunnet mod
tage Besked? Og hvad gik Beskeden ud
paa konkret?

Thune Jacobsen : Jeg vil gerne vente
med Besvarelsen af dette Sp ørgsmaal til
næste Møde, idet Forholdet er det, at jeg
har følt mig forpligtet til ikke at hen
vende mig til underordnede Instanser an
gaaende de Sp ørgsmaal, der er rettet til
mig ; jeg vil nu gennem Justitsministeriet
skaffe nøjagtige Oplysninger paa dette
Punkt.

Robert Mikkelsen: Naar jeg stiller
Spørgsmaalet, er det, fordi jeg tænker
mig, at naar der for Offentligheden fore
lægges en saadan Bog som »Paa en Uri
as Poste, hvor disse Forhold skildres,
maa det vel bero paa Undersøgelser, der

. er foretaget ...
Thune Jacobsen: Ja, men et eksakt

Spørgsmaal kræver et eksakt Svar, og
derfor vil jeg gerne skriftligt kunne
dokumentere, hvad der foreligger i den
ne Sag.

Robert Mikkelsen: En Ting til synes
jeg nærmest bører berben under. Der ta
les om det System, hvorefter Kommuni
sterne arresteredes, der tales om de Op
lysninger, der indsamledes i Løbet af Mi
nistertiden og som dannede Grundlaget
for den efterfølgende Arrestation, med
andre Ord Samarbejdet med v. KohP) og
Rudolf Christiansen2

) . Der vil jeg gerne
spørge: Denne Rudolf Christiansen, som
ogsaa omtales i Deres Bog, og som havde
Tilnavnet »Hestetyvene, er De ikke. tid
ligere blevet advaret imod ham af andre
Embedsmænd inden for Politiet?

Thune Jacobsen: Jeg behøvede ingen
Advarsler mod Rudolf Christiansen, idet
jeg vidste, han var en ganske upaalidelig
Person, og endda en farlig Person.

Robert Mikkelsen: De skriver S. 132
om ham, at De vidste, han var en i høj
Grad upaalidelig Person, men ikke at
han var i Arbejde for Tyskerne.

Thune Jacobsen : Ja.
Robert Mikkelsen: Nu foreligger der

Oplysninger fra 1939 om, at han meget
ofte rejste frem og tilbage mellem Dan
mark og Tyskland, og at han, naar ban
kom tilbage til Danmark, meget ofte
medbragte betydelige Summer i danske
Penge.

Thune Jacobsen: Kender jeg intet til.
Robert Mikkelsen: Det er en Oplys

ning. der er Dem ubekendt?
l) A. nr. 214. 2) A. nr. 229. bilag.

112

Thune Jacobsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Det er Oplysnin

ger, der stammer fra Opdagelsespolitiet,
og som var Opdagelsepolitiet bekendt i
1939.

Thune Jacobsen: Jeg kender det ikke.
Robert Mikkelsen: Var det ikke saa

ledes, at Samarbejdet med denne Mand
en vis Periode blev afbrudt?

Thune Jacobsen: Han har jo kun
været benyttet af og til af Opdagelses
politiet.

Robert Mikkelsen: Af Opdagelsespo
litiet?

Thune Jacobsen: Ja, af Københavns
Opdagelsespoliti i sin Tid - naar og paa
hvilket Tidspunkt kan jeg ikke oplyse.

Robert Mikkelsen: Har han ikke
været benyttet af Rigspolitiet?

Thune Jacobsen: Han har været be
nyttet af Strobech, saa vidt jeg ved. N0
get nærmere derom kender jeg ikke, men
saa vidt jeg erindrer, var han benyttet
af Strøbech i den Periode, han sad som
Politiinspektør i Sikkerhedspolitiet.

Robert Mikkelsen: Rudolf Christian
sen blev arresteret af det danske Opda
gelsespoliti engang i 1939, og da var han
i Besiddelse af et schweizisk Pas; han
forklarede, at han med Deres Billigelsø
benyttede dette falske Pas paa en Rejse,
han vilde foretage til Sverige for at fore
tage Undersøgelser for Rigspolitiets Sik
kerhedsafdeling. Ved De det?

Thune Jacobsen : Jeg erindrer ikke,
hvad det var, han skulde undersøge, men
dette Spørgsmaal kan formentlig blive
opklaret gennem Afhøring af Politiin
spektør Strøbech.

Robert Mikkelsen: Er det saaledes,
at De ikke kender disse Forhold?

Thune Jacobsen : Jeg erindrer dem i
hvert Tilfælde ikke.

Robert Mikkelsen: Kunde De tænke
Dem, at Rigspolitiets Sikkerhedsafdeling
vilde anvende den Fremgangsmaade at
forsyne en saadan Mand med falsk Pas?

Thune Jacobsen: I givet Fald kunde
man vel nok tænke sig, at Opdagelsespo
litiet maatte forsyne en Mand med et
falsk Pas.

Robert Mikkelsen: Kunde De tænke
Dem den Fremgangsmaade, naar det
danske Politi ønskede at foretage Under
søgelser i Sverige, at dette skete ved, at
der blev sendt en Person som Rudolf
Christiansen til Sverige med falsk Pas
uden om det svenske Politi for at fore
tage saadanne Undersøgelser?
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Thune Jacobsen: Det lyder mærke- I interesserer sig saa meget for. Der staar
gt at han skulde være forsynet med følgende:
:LI;k Pas fra dansk Politi til et saadant »Den 16. September blev han-
'orehavende, men jeg tør ikke udtale som nævnt - anholdt med et saa-
lig om det i saadant Tilfælde. dant forfalsket Pas. e

Robert Mikkelsen: Finder De de~ . . . .
'remgangsmaade utænkelig eller - l Der er henvIst. bl, at Rud?lf Chnstt-
.vert Fald for saa vidt Deres Tilladelse ansen ~ft~r Oplysnmger, s~I? l Dllcem~er
.ngaar - umulig? 1939 tilgik Opdagelsespolitiets Afdehng

Thune Jacobsen: Kommer ganske an D, skulde være l Besiddelse af et forfa~-

iaa, hvad Formaalet har været. ske.t dal!-sk Pas, som han skulde bruge bl
Robert Mikkelsen: Utænkeligt er det Rejser l Udlandet.

.ltsaa ikke? »Som Forklaring herpaa for-
Formanden: Kommer vi ikke efter- talte han at det havde han forskaf-

iaanden for langt ud? - det synes jeg, fet sig fo~ efter Samraad med.Rigs-
eg vil gøre opmærksom paa. . ' . politichefen og Lederen af SIkker-

Robert Mikkelsen: Det drejer SIg om hedspolitiet at komme paa Spor efter
m Mand, der under Besættelsen blev b~- en Pasforfalskningscentral, som han
lyttet som Efterretningsmand, og hVIS paastod fandtes i Malmø. Efter Op-
I'[eneste man har benyttet SIg af for .at lysninger fra Rigspolitiet kunde den-
irresteret danske Statsborgerejdet drejer ne Forklaring ikke helt afkræftes, og
lig om de Metoder, som md.en for C. blev Iøsladt.«
=tigspolitichefens Sikkerhedsafdehng har
læret i Brug. Thune Jacobsen: Jeg kan ikke nu

Buseh-Jensene Jeg vil blot sige,!Lt jeg huske hver enkelt Sag fra 1939.
:Lf det jeg har læst af de Akter, VI har, Robert Mikkelsen: Vedrørende Ru
nar fa~et det Indtryk, at Rudolf Christi- dolf Christiansen vilde jeg have spurgt
~nsen havde et falsk Pas, men at der ikke om langt senere Perioder, da han fik
er noget om, at det var Politiet, der havd~ Understøttelse fra Gunnar Larsen'), Der
forsynet ham med det. Det staar nævnt l har fra Rudolf Christiansens Side fore
den' Sammenhæng, at »Hestetyven c vilde ligget et Projekt om en Efterretningsaf
undersøge visse Pasforfalskningscentra- deling, der skulde betales dels fr!L det o~
ler. Jeg har.i hvert Fald faaet det Ind- fentliges Side og dels fra Storindustri
tryk, at han selv havde et Pas fra en ens Side.
Pasforfalskningscentral; dem fandtes der Formanden: Maa jeg sige, at det fo-
ogsaa nogen af uden for Politiet. rekommer mig, at vi først bør gaa disse

Robert Mikkelsen: Jeg skal blot be- klart formulerede Spørgsmaal igennem,
mærke, at jeg har ikke u~ta.lt mig om, inden vi gaar videre med at spørge Rigs
hvorfra han havde faaet SIt falske Pas. politichefen om Rudolf Christian,<;e'r!' l?et
Jeg spørger blot. . er dog vist Meningen med de skriftlige

Buseh-Jensene Vi bevæged~ os paa . Spørgsmaal, at vi først behandler dem
den Linie, at der var den Mulighed, at til Ende og derefter eventuelt tager an
Politiet udstyrede en eller. and~n Agent dre Spørgsmaal op. J eg vil derfor mege!
med falsk Pas. Saa er det Jeg VII oply~e, henstille til Hr. Robert Mikkelsen, at VI
at det er der intet Holdepunkt for; Jeg venter med at stille yderligere Spørgs
har i hvert Fald faaet den Opfattelse, maal vedrørende den saakaldte Heste
at man havde Pasforfalsknmgsc.entraler, tyv, indtil vi har faaet de foreliggende
hvorfra han kunde haye faae~ SIt Pas. Spørgsmaal besvaret, ellers er det jo uden

Formanden: Jeg VII henstille klart og Betydning, at vi har vedtaget at stille
tydeligt, at vi bliv~r ved det Emne, der Rigspolitichefen bestemte Spørgsmaal,
~er behandles,. og ikke kommer langt ud naar det, som Afhøringen hidtil ha~ ~un
l Udkanterne. . det Sted, ikke sker alligevel. Skal VI Ikke

Thune Jacobsen: Kunde man Ikke være enige om at gaa over til det næste
tænke sig, at dette Spø~gs~aalkunde ud- Spørgsmaal.
gaa til senere Behandlmg. Robert Mikkelsen: Vil det sige, at

Formanden: Jo. S l K II d k d ')
Aksel Møller: Jeg sidder her med en pørgsmaa et om v. o t U ~ Y es.

Skrivelse fra Chefen for Københavns Op- ForD!and~n: ~a, det f?rel~gger efter
dageisespoliti af 27. November 1939 om min Mening Ikke l dette Øjeblik..
det dunkle Punkt, som Robert Mikkelsen Robert Mikkelsen: Jeg skal Ikke, me-
l) A. nr. 219-230.
251
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dens Rigspolitichefen er til Stede, begyn
de en Diskussion om dette Spørgsmaal.

Formanden: Det er vist ogsaa tem
melig overflødigt.

Vi gaar dernæst over til det næste
Spørgsmaal:

Foreligger der i Deres Ministertid
noget Tilfælde, hvor De har sagt nej til
tyske Krav og fastholdt dette Stand
punkt?

Thune Jacobsen: Det synes, som om
man maa opfatte Spørgsmaalet paa den
Maade, at et benægtende Svar fra min
Side vilde indicere, at jeg ikke havde
gjort Fyldest i Stillingen som Justitsmi
nister. Jeg gad i øvrigt vide, om et lig
nende Spørgsmaal er stillet til mine to
Forgængere i Embedet. Lad mig straks
tilføje, at jeg baade som Rigspolitichef og
Justitsminister i talrige Tilfælde har sagt
nej til tyske Krav og har kunnet fast
holde dette Nej. Jeg skal senere gennem
Eksempler dokumentere det, men jeg vil
gerne straks fastslaa, at Spørgsmaalets
Fremsættelse maa bero paa en urigtig
Opfattelse af, under hvilke Former Rege
ringen greb de Forhandlinger an, som blev
ført indtil August 1943. Man synes at næ
re den Anskuelse, at det under Besættel
sen var den danske Regering, der sad inde
med Magten her i Landet og som Følge
heraf som Magthaver kunde afslaa eller
imødekomme et tysk Krav efter Behag.
Forholdet er omvendt. For danske Myn
digheder gjaldt det om, naar et Krav
først blev uafviseligt, ved Forhandling at
faa det nedsat eller konverteret paa en
saadan Maade, at man i videst muligt
Omfang beskyttede danske Interesser, og
det var her, Forhandlingens Kunst helst
skulde manifestere sig. Hvis Kravet blot
var af nogen som helst Betydning, blev
Spørgsmaalet forelagt af den paagælden
de Minister i Ministermøder, og her blev
der truffet Beslutning om et Svar. Ofte
blev saadanne Spørgsmaal udsat, for at
de politiske Ministre kunde drøfte det
inden for deres Parti. Som Spørgsmaal
af større Rækkevidde kan jeg nævne: Det
tyske Krav om Bevæbning af danske
Handelsskibe'), Tiltrædelse af Antikomin
ternpagten"), Udlevering af den danske
Hærs Materiel") og meget mere. I hele
Perioden til August 1943 optraadte Mi
nisteriet som Kollegium, og de tyske
Krav, som kunde give Anledning til Kon
flikt, blev indgaaende drøftet i Minister
møder, og jeg som Justitsminister, der
ikke følte mig knyttet til noget politisk
Parti og havde et af de mest ømtaalige

11

Omraader inden for Retsplejen at f011
valte, var selvfølgelig nødsaget til at hold!
den snævreste Kontakt med mine Kolle
ger. Hvad mener man f. Eks. om, at l:
Cour-Sagen af mig blev forelagt i 20 Mi
nistermøder") ?

Lad mig derefter nævne nogle af d
Tilfælde, hvor jeg med Held afslog tysk
Krav. Man maa vel medgive, at det va
et Nej, jeg afgav og fastholdt i Udenrigs
ministeriet den 12. April 1940 over fo.
den tyske Gesandts Forlangende om, a
alle Sager angaaende Spionage og Sabo
tage skulde høre under den tyske Værne
magt; jeg fik det ordnet saaledes, at de
kun var i et langt mindre Omfang, at Ty
skerne skulde drage Omsorg for de Sao
gers Behandling. J eg har lige før") gjor
Rede for dette Forhold.

Kort efter Besættelsen blev jeg e~
Aften kaldt til Renthe-Fink. Han havde
faaet Meddelelse fra Berlin om, at mar.
der var oprørt over den uvenlige Hold
ning, den danske Befolkning indtog over
for den tyske Værnemagt, og nu vildt
han gerne anmode mig som Rigspoliti
chef om at sætte Politiet ind som Formid
ler af et godt og venskabeligt Forhold
mellem den tyske Besættelsesmagt og den
danske Befolkning. Dertil svarede jeg
naturligvis Gesandten: Jeg har over fOD
General Kaupisch forpligtet mig til at
søge opretholdt Ro og Orden her i Lan
det, men en saadan Opgave som den at
formidle et godt og venskabeligt Forhold
mellem den tyske Besættelsesmagt og den
danske Befolkning ser det danske Po
liti sig ikke i Stand til at paatage sig,
og jeg kunde ikke sætte Politiet ind paa
dette. Saa svarede Renthe-Fink lidt op
hidset, at Ulykken var den, at den engel
ske Radio bragte Befolkningen i Ophid
selse, og naar jeg altsaa ikke kunde gaa
ind paa det, han havde sagt, maatte han
nu forlange, at Radioaflytning ikke mere
fandt Sted; for at forhindre Radioaflyt
ning, for at man kunde afskaffe Radio
apparater, maatte han forlange, at det
danske Politi blev sat ind. J eg gjorde
Renthe-Fink opmærksom paa, at der var
stor Forskel mellem tysk Befolkning og
dansk Befolkning, idet man til Nød kunde
forstaa, at Føreren kunde være ængste
lig for , at den tyske Befolkning hørte en
gelsk Radio, idet det kunde nedsætte dets
Modstandskraft, men det tyske Folk hav
de ogsaa at være aktivt i den Situation.
Naar det derimod drejede sig om det
danske Folk, skulde det blot være passivt,
og saa længe det ikke var gaaet over fra

1) l{ rurnissionens beret.!1i!!g om ministeriet for handel, industri og søfart m. v. under
. Il .. ens beretning om krigsministeriet og
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issivitet til Aktivitet, syntes jeg ikke, den, der bedst kunde dæmpe disse Uro
r var nogen Grund til at forbyde Af- ligheder, at Urolighederne havde en na
tning af engelsk Radio, men hvis jeg turlig Forklaring i, at Befolkningen ikke
Ide sætte dansk Politi ind til dette havde været klar over denne Pagt, der
ykke Arbejde, vilde der opstaa et saa- skulde tiltrædes, og de Forbehold, der var
.n t Forhold mellem dansk Politi og indlagt i denne Pagt, og jeg anmodede
.nsk Befolkning, at det var mig umuligt ham om at underrrette Gesandten i Ber-
opretholde Ro og Orden. lin om, at hvis jeg fik nogen som helst

Efter at jeg havde svaret Renthe- Forholdsordre eller Gesandten greb ind
nk saaledes, opgav han at forbyde Ra- i dette Tilfælde, vilde jeg indgive min
oaflytningen i Danmark, og da han Demissionsbegæring. - Dette med De
nere, da Sabotagen steg, en Gang missionsbegæringen skal jeg gemme til
ndte tilbage til det Emne, blev han bagefter: jeg vil gerne gøre et Par Be
La ny afvist, idet jeg sagde: Det er ufor- mærkninger om den, for at ikke dette
eligt med Politiets Gerning her i Dan- Forhold ogsaa skal misforstaas.
ark, Senere blev der ikke Spørgsmaal I Sommeren 1941 havde Schleswig
a Forbud mod Radiolytning'). Man sche Kameradschaft i Sønderjylland") et
ndt jo ogsaa paa andre Metoder, idet stærkt Ønske om at vise Føreren i Tysk
an satte en Støjsender ind. land deres Hengivenhed ved at lade sig

I sidste Møde omtalte jeg det Møde, uddanne i Wehrsport. Tanken var, at
g blev nødt til at have med Hr. Himm- Føreren maaske en Dag kunde kalde paa

i Kastrup Lufthavn"), Ved dette Møde dem, saa at ogsaa de kunde gaa til øst
akaldte han indtrængende min og det fronten og forsvare denne. Denne Wehr

lnske Politis Forstaaelse for dansk Na- sport skulde drives i Uniform - Ty
malsocialisme, og man 'ved godt, hvad skerne kan jo ikke tænke sig andet -,
,t betyder: Himmler, Tyskland, stod paa men vi havde jo Uniformsforbud i Dan
t Tidspunkt i sin fulde Magt, Det hav- mark, og derfor henvendte de sig til Ge-

været af Betydning for dem, om de sandten, for at han kunde tage Af.fære
ivde kunnet drage det danske Politi og muligvis over for os sætte igennem,
er paa den nationalsocialistiske Side, at de fik Lov til at bære tysk Uniform
en naturligvis kunde Hininder ikke for- under Udførelsen af deres Wehrsport.
'e noget sligt; han blev nødt til at f.rem- Der blev med Udenrigsministeriet i den
stta det i Form af et indtrængende Øn- Anledning ført visse Forhandlinger med
e. Over for dette Ønske reagerede jeg den tyske Gesandt, og jeg blev, som rime
aledes, at dette Frieri af mig blev af- ligt var, draget ind i disse Forhandlinger,
aaet, idet det drejede sig om en Ophævelse eller

Da vi havde tiltraadt Antikomin- delvis Ophævelse af T!Jniformsforbudet.
rnpagten, opstod der, som naturligt var, Jeg svarede i første Omgang, at Tanken
. stærk Bevægelse i den danske Befolk- var umulig, Sønderjylland var et ømt
ng"). Man erindrer maaske ogsaa, at Punkt for os, det vilde vække meget stor
udenterne om Tirsdagen samlede sig Uro der, om de tysksindede dernede nu
ean Christiansborg og protesterede, og skulde optræde i Uniform, bære Vaaben
der senere paa Aftenen var visse Op- o. s. Y.; og at jeg ikke vilde kunne opret

[er rundt om i København. Jeg blev holde den Ro og Orden dernede, som Ge
este Dag ringet op af Gesandt Benihe- neral Kaupisch .havde givet mig Anvis
ink, der da befandt sig i Berlin, og som ning paa at opretholde, hvis Uniforms
gde, at disse Optøjer havde gjort et forbudet paa dette Punkt skulde slettes.
LImindelig daarligt Indtryk i Berlin, Men Tyskerne gav ikke op. Efter yder
. jeg forstod, at det var de højeste Kred- ligere Forhandlinger indkaldte man Hr.
, der her var misfornøjede. Han vilde Grundherr fra, jeg tror, Indenrigsmini
l blot meddele mig, at hvis disse Op- steriet i Berlin til et Møde, som blev holdt
jer ikke øjeblikkeligt ophørte, saa vilde i det herværende Udenrigsministerium,
r blive sat ind fra tysk Militær med og der gik Gesandten varmt ind for Tan
askingeværer over for den danske Be- ken om en Ophævelse af Uniformsforbu
lkning. Herom skulde jeg underrette det. Han gjorde gældende, at det var et
atsminister Stauning. I et Møde, jeg meget stærkt Ønske f.ra Berlins Side, at
mme Aften havde med Komsiein, gjorde disse Mennesker fik Lejlighed til at drive
g ham opmærksom paa, at jeg havde Wehrsport, at Tanken med det naturlig
aet denne Opringning fra Gesandten, Ivis slet ikke var fjendsk over for den
jeg var Justitsminister i Danmark og stedlige Befolkning dernede, men at For-
Kap. 44. 2) Kap. 19. 3) Ber. V A. nr. 24, 32 og 33. 4) Kap. 30.
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holdet blot var dette, at man til sin Tid gjorde ham altsaa begribelig, at Veje
maaske kunde komme Føreren til Hjælp: ikke var farbar. Vi skulde nok undersøl
Men, sagde Gesandten, da J ustitsmini- Forholdet nærmere, men jeg mente ikl
steren er saa meget imod en Ophævelse at kunne imødekomme hans Ønske o
af Ufiiformsforbudet, selvom det kun Anholdelse af konservative Partimedlen
skulde være for Sønderjylland, havde mel'.
han tænkt sig ' en anden Udvej: om jeg I December 1942 havde Tyskerr
ikke kunde tænke mig, at man blot gav Sagen mod Ohieoitz, Døssing, Prytz og
Schleswigsche Kameradschaft Tilladel- Par andre'), denne sørgelige Sag, hvt
se til een Gang om Ugen - og saa vilde Tyskerne greb ind og anholdt de paagæ
det være bedst om Søndagen - at drive dende og lod dem fremstille for tYE
Wehrsport i Uniform. Sao. mente han, at I Krigsret, og hvor det først senere lykk{
Hullet i Uniformsloven blev saa lille, at des os at faa dem over til Bahandlif
det ikke kunde skade. Men hertil svarede lved en dansk Ret. Dengang Sagen slu
jeg: Man har kunnet faa det danske Folk I tede med en Dom, hvorved altsaa baar
til at Iorstaa, at man skal have en kød- Chievitz, Døssing og Prytz blev døm
løs Dag om Ugen, men det er umuligt at blev Dommen saa mild, at Tyskern
faa det til at fors taa, at man ogsaa skal . kaldte den en Æresdom og samme Afte:
have en lovløs Dag, og jeg fastholdt, at IDommen var faldet, gennem Statsadvi
en saadan Tilladelse kunde jeg ikke give katen gjorde Fordring paa, at de tr
dem. Dermed faldt ogsaa det tyske For- nemlig Døssing, Chievitz og Prytz, de
slag, og man enedes om en Ændring af var løsladt, skulde interneres. For Chi,
det hele Forhold, saa at den Paaklæd- vitz' .Vedkommende 10.0. det nu -saa lede
ning, hvori de skulde optræde, naar de at han samme Dag, som Dommen ve
drev Wehrsport, skulde være en civil faldet, fik en Samtale med Dr. Best, c
Beklædning. efter dette var Dr. Best ikke saa bloc

Jeg vil lige nævne, at man flere tørstig over for Professor Chievitz, me
Gange fra tysk Side og fra Kansteins for Døssings og Prytz's Vedkommend
Side spurgte mig, om man ikke for Sam- gjaldt det, at man den Aften forlangl
arbejdets Skyld kunde faa Kontorer paa med Bestemthed, at de begge skulde i~
Politigaarden. Det havde vist sig saa , terneres. Man gjorde endda gældende, li
praktisk baade i Statsbanerne og- jeg ved de begge var Kommunister. Jeg havde,
ikke om ikke ogsaa andre Steder. Det Møde med Departementschef Eivind Las
vilde fremme Kontakten mellem dansk sen og Statsadvokaten for særlige Anli~
Politi og tysk Politi. Dertil svarede jeg: Igender og sagde, at der kunde ikke vær
Sao. længe jeg er Justitsminister, lader Tale om, at vi kunde internere de 1
dette sig ikke gøre, og der kom intet I Herrer, eller at jeg vilde gaa med til de'
tysk Politi inden for Politigaardens Mure I Men noget maatte der gøres. For Prytz1
før den 29. August 1943. IVedkommende 10.0. det saaledes, at haJ

Jeg ved ikke, om man erindrer, at havde en Reststraf, som han senere sku
da Chrisimas Møller i April-Maj 1942 de afsone, og for at Tyskerne altsaa ikk
drog til England'); var Tyskerne inde paa skulde gribe ind selv - de havde trut
den Tanke, at en Del af de Konservative med selv at gribe ind og internere del
maatte have bistaaet ham ved denne -,ansao. jeg det for bedst, at Pry!
Flugt, eller i hvert Tilfælde vidst Besked ' straks blev indsat til Afsoning af Resl
om den. Man rejste dengang fra tysk Side Istraffen; saa kunde VI senere forhand!
Krav om eller i hvert Fald, lad os sige, med Tyskerne om det. For Døssings Vec
et stærkt Ønske om, at enkelte Konser- kommende 10.0. det værre. For Døssin
vative, Einar Foss og Redaktør Estrup, I traadte Varetægtsarresten i Stedet fe
saa vidt jeg erindrer, skulde anholdes. 'I Straf, Straffen var fuldbyrdet med VE..
Jeg drøftede Sagen med Kanstein og retægtsarresten, som han havde udstaae
gjorde ham opmærksom paa, at der ikke og jeg havde Indtrykket af, at det ogsa
var nogen Grund til efter min Mening at I var ham, Tyskerne var ivrigst efter' E
formene, at de Konservative stod bag I faa interneret. J eg protesterede bestem
dette eller havde deltaget i noget, og han imod det. Man gjorde gældende, at 1

maatte ogsaa vide, at hvis nogle af de kunde internere ham efter Kommunist
Konservative blev anholdt, betød det det loven, han var Kommunist. Jeg svarede
samme som et Fald for Ministeriet, idet Han er os bekendt som en god Socia
jeg gik ud fra, at de Konservative saa demokrat, men i øvrigt lovede jeg at tag
vilde trække sig ud af Regeringen. J eg , Sagen op med dem senere. De maatf
----
" _"I:lnr_CV A._afjinit F. 2) Kap. 14.
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.tsaa frafalde Krav om Internering af ' Tugthus for Sabotage vilde blive afsonet
3 to, og senere fandt man en Ordning, i Tyskland").
varefter !?øssing trak! sig tilbage.til sit Mogens Fog: Var det ikke Sabotører,
andsted I Humlebæk), og det gik for som af dansk Ret var dømt til 8 Aars
esten endda saa vidt senere, at jeg hav~e Fængsel? l

a.ft' Haab om, at han kunde komme bl- • N . . .
age til sit Embede som Biblioteksdirek- Thune Jacobsen. ej, af tysk Krigs-
Ir, men det hører ikke hjemme i denne ret. .1.
ammenhæng. . Mogens Fog: D~r var Ikke tys~

Den 16. Februar 1943 kom Kan- Krigsret paa det TIdspunkt; der var
iein og Stalmann til mig i nog-et, som dansk Retsudøvelse.
a kaldte »eine d.ring-endeAng-elegenheit«. 1 Thune Jacobsen:' Nej, der var tysk
:anstein var ret betaget. 'Han havde af Krigsret paa det Tidspunkt; i visse Til
'r . Besi og General Hanneken faaet fælde havde Tyskerne selv draget for r
rdre til at meddele mig, at Sabotagen skellige Sager over til sig. Meddelelsen
u var steget til saadanne Højder, at blev overbragt mig gennem Direktør
lan fra tysk Side maatte gribe ind. Man Svenningsen. J eg udtalte, at jeg ikke
erlangte nu, at alle Sager angåaende I kunde gaa ind paa at lade en saadan
lPionage, Sabotage etc. gik over til den IMeddelelse udsende i Pressen. Vi havde
rske Krigsmagt, sagde, at den tyske i Horsens Fængsel en særlig- Afdeling")
Cr igsmagt vilde fælde Dødsdomme, og- at Iindrettet med det for øje, at saadanne
isse Dødsdomme vilde blive eksekveret. Straf.fe skulde afsones i Danmark, 'og det
lndvidere maatte man regne med, at der var en Ordning, der var truffet efter
ilde blive Tale om Bod og Undtagelses- Overenskomst med Tyskerne, og den 'Var
tlstand, Jeg forhandlede i den Anledning truffet i sin Tid alene for at kunne føre
led Kenstein om Sp ørgsmaalet, gjorde 8 Sabotører, der af Hanneken var sendt
am opmærksom paa, at jeg ansaa dette til Tyskland under Interregnet, tilbage til
Jr Terror fra deres Side, idet de Kredse, Strafafsoning i dansk Fængsel. Sagen
er gjorde sig skyldige i Sabotage, var blev drøftet med Finansminister Kofoed,
aa smaa, og det vilde ramme hele den der paa den Tid, medens Scavenius var
anske Befolkning, og jeg fik ham til at i Jylland, fungerede som Statsminister,
pgive Kravet. Næste Dag faldt Kravet og vi var enige om, at det var udelukket
æk; man vilde saa vente og se Tiden an. at udsende Meddelelsen i den Form til

Den 11. Maj 1943 kom Kamstein Befolkningen, uden at Sagen i hvert Til
gen, da Sabotagen fremdeles steg; det fælde var drøftet i Ministermøde. Direk
.r ejede sig dengang om Rekylriffelsyndi- tør Svenningsen spurgte saa, om ikke
atet og et Par Værfter, der var blevet Meddelelsen kunde udsendes af Dr, Besi,
iombet, og da kom han med de samme saa at den stod Ior ' tysk Regning, men
~rav. Det lykkedes mig igen at faa dem heroverfor hævdede jeg, at det · maatte
.fvist. give Befolkningen Indtryk af, at vort

I Juli 1943 havde vi, som jeg tidli- Retsvæsen nu laa i tyske Hænder, og til
.er e har nævnt, et Tilfælde, hvor man denne Opfattelse 'slutt ede Finansminister
'ndda havde optraadt som Sabotører i Kofoed sig. Endelig foreslog Direktør
Oagmar hus. Naar jeg den Dag fik ' Dr. Svenningsen, at man skulde forsøge at
~est til at vige, var det, fordi jeg sagde faa Dr. Besi til at slette den generelle
il ham, at ' det var deres egen Skyld: Bestemmelse om, at svære Sabotage
Jagmarhus var de selv i Besiddelse af, straffe skulde afsones i Tyskland i Frem
(e havde at passe paa det, det var ikke tiden. J eg vilde imidlertid ikke indlade
'or Sag. I hvert Tilfælde trak Dr. Besi mig paa noget som helst Kompromis,
ig tilbage. men fordrede, at Ministeriet blev ind-

Endelig den 4. August 1943 havde vi kaldt. Ministeriet blev da indkaldt, og
lette Tilfælde, hvor Dr. Besi forlangte, jeg forelagde Sagen. Man vedtog at
~t alle Sabotører, der af tysk Krigsret afslaa General Hannekens og Dr. Bests
',lev idømt Frihedsstraf paa 8 Aar eller Krav, og f.ra tysk Side akkviescerede man
nere, skulde afsone Straffen i Tyskland, derved.
,g man ønskede fra tysk Side kundgjort I August 1942 kom Statssekretær
ar den danske Befolkning, at forskellige Stuekart fra Berlin til København og
3abotører vilde blive overført til Tysk- anmodede mig gennem den tyske Gesandt
and til Afsoning af høje Tugthusstraffe, om et lI4øde i det tyske Gesandtskab.
19 at i Fremtiden Straffe paa 8 Aars I Paa dette Tidspunkt; "! August 1942, var
, • _ nl10 0 '\ D _ T>"1:T .... _~__ .:.&. T .!l\ A _... Q90
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Justitsvæsenet i en pinlig Stilling. Gen- taleIse. Forholdet var under BesætteIs
tagne Gange havde Kanstein over for mig det, at det danske Politi førte nøje Ko
fremhævet, at man i Berlin var utilfreds trol med, hvem der søgte ind i Politi
med det danske Politis Indsats, baade og vi sørgede for, at der ikke kom da
hvor det gjaldt Bekæmpelsen af den ille- ske Nationalsocialister derind.
gale Bladvirksomhed og Sabotagen, men Formanden: Kan vi ikke gaa ud fI
ogsaa hvor det gjaldt Spørgsmaalet om at det Spørgsmaal nu er tilfredsstillen
de flygtede Kommunister, der endnu ikke besvaret?
var paagrebet, og i det hele taget Bekæm- Thune Jacobsen: Jeg har blot ,
pelsen af Kommunismen herhjemme. lille Ting endnu at bemærke. I øvri
Stuekart meddelte mig under Mødet, at I var det altsaa, som jeg omtalte før, i .A
han var kommet direkte fra Hovedkvar- mindelighed saaledes, at naar et Kr;
teret hos Hitler, og at han af denne var rejst som uafviseligt, maatte ms
havde faaet til Opgave at tale med mig søge at forhandle sig til Rette, og h
om forskellige Forhold, og det, han øn- maatte man altid vide, at Prestigen f·
skede, var »eine starkere Beteiligung der Tyskerne spillede en dominerende Ral]
deutschen Dienststellen in der Ermitt- Men jeg vil ogsaa tilføje, at Justitsmin
lungsverfahren gegen Kommunisten und sterens Opgave var ikke udtømt alei
eine bessere Ausnutzung der Erfahrung med Arbejdet med at imødegaa Kravel
der deutschen Beamten«. Over for dette fra tysk Side. Jeg skulde saaledes fa
Krav svarede jeg, at dansk Politi ikke handle sammen med Departementschefs
kunde have tysk Politi til at deltage i og Statsadvokaten for særlige Anliggei
sine Undersøgelser; dette Samarbejde blev der om meget andet, Løsladelse af straJ
altsaa fra min Side ganske afvist og kom fede og internerede, Tiltaleafkald o. s. '
heller ikke i Stand. Men dernæst ønskede og jeg tør sige, at der gik ikke een Da
han, at Medlemmer af Frikorpset, der uden at der var et vigtigt Spørgsma
var kommet tilbage til Danmark efter at over for Tyskerne, som maatte afgøre
være blevet saaret paa Østfronten, men Det var ikke saaledes, at det kun var ms
som alligevel ikke havde lidt saa stor Mellemrum, man behøvede at tage Sti
Skade, at de ikke kunde virke, blev op- ling til et eller andet, der kom fra T:
taget i det danske Politi. Dertil svarede skernes Side, men det var det daglige A
jeg, at dette var umuligt: hvad vilde han bejde.
tænke, hvis han forestillede sig, at Eng- Kristen Amby: De talte før i en SIa!
land havde besat Tyskland, og at tyske Parentes om, at man i 20 Ministermød/
Borgere i engelske Uniformer gik løs paa havde haft la Gour-Sagen 1

) for. Der er n
deres egne Medborgere; noget tilsva- saa mange Faser i denne Sag, ogsaa flei
rende var sket her i Danmark med Fri- Sager mod ham, saa 'jeg husker ikke S8
korpset, og han maatte forstaa, at den nøje, hvornaar det ene eller andet bl
Slags Folk kunde vi ikke have i dansk gyndte, men jeg ved, at paa et besten
Politi. Han forstod det; Spørgsmaalet Tidspunkt var han taget af Tyskerne c
blev ikke rejst senere, og vi slap for sat i tysk Fængsel og sad der nogle Dag
disse Frikorpsfolk. At han ogsaa spurgte Erindrer De det?
mig, om det var rigtigt, hvad der var Thune Jacobsen: Ja.
blevet sagt, at jeg ikke vilde optage dan- Kristen Ambvt Det var vist en af c
ske Nationalsocialister i Politiet, var jo første danske Statsborgere, der blev tag,
kun rimeligt, og dertil maatte jeg svare, af Tyskerne og sat i tysk Fængsel; d,
at for saa vidt de opfyldte Kvalifikatio- var jo ogsaa før Forholdene blev, som ri
nerne for at komme i Politiet, var der blev i den sidste Tid. Hvad blev der i de
jo Mulighed for dem. Jeg kom til at svare Anledning foretaget af de danske Myr
Friis Clausen, der rejste samme Anke digheder, specielt af Justitsministeren?
over for mig, at man ikke vilde optage Thune Jacobsen: Det er et Spørg;
danske Nationalsocialister i Politiet, der- maal, der henhører under de første ~
hen, at det ikke var Tilfældet, men jeg Spørgsmaal, der er stillet til mig, me
gjorde Rede for, at man maatte kræve jeg kan naturligvis godt tage denne Sa
visse Kvalifikationer opfyldt, for at Folk frem.
kunde komme i det danske Politi, og Kristen Amby: Det er blot et gansk
endte med at sige: Og saa kræves der bestemt Punkt, jeg gerne vil have oply:
visse moralske Kvalifikationer, men paa i Sammenhæng med det Spørgsmaal, ,
dem er der jo adskillige der falder . Det her er inde paa: Foreligger der nagl
blev opfattet rigtigt, for i »National-So- Tilfælde, hvor De har fastholdt et Ne
cialistene blev jeg angrebet for denne Ud- og Tyskerne ikke har bøjet sig? Her fe



25 126

roligger efter min Mening et Tilfælde, la OOUTS Bog »For dansk Domstol under
hvor der blev sagt et Nej og Tyskerne Besættelsefi-P
. øjede sig. Saa vidt jeg ved, blev der først Thune Jacobsen: Ja, det har jeg,
.foretaget noget afgørende i Forholdet la men den er mig ikke saa præsent i Øie
OOU1'S Overførelse til tysk Fængsel, da blikket, at jeg kan optage en Diskussion
der fra et bestemt Partis Ministres Side om den.
blev stillet det Krav, at hvis man ikke Aksel Møller: la Cour fremsætter den
fik la O OUT tilbage til dansk Fængsel, Paastand, saa vidt jeg forstod Bogen, at
vilde de paagældende Ministre gaa ud af der fra Justitsminister Thune Jacobsen
Regeringen. Erindrer De det? og fra Udenrigsminister Scavenius blev

Thune Jacobsen: Nej. forebragt Retten, Højesteret, som skulde
Kristen Amby: Det drejer sig om en afsige den endelige Bom - der var Tale

Beslutning, der blev vedtaget paa et be- om en Appel-, saadanne skriftlige Hen
stemt Tidspunkt i et konservativt Parti- vendeiser, som tilsigtede at paavirke
møde, og som gik ud paa, at de konser- Retten til en Dom, og at dette skete paa
vative Ministre skulde overbringe Rege- en saadan Maade, at la OOUTS Forsvarer
ringen, altsaa Justitsministeren, den Be- ikke fik Lejlighed til at stifte Bekendt
sked, at medmindre Justitsministeren skab med, at disse Henvendelser indgik
satte sin Stilling ind paa, at la Oou» blev under Retssagen.
overført til dansk Fængsel, gik de Kon- Thune Jacobsen: For saa vidt det
servative ud af Regeringen. Det erindrer vedrører en Retssag, altsaa Retssagen
De ikke? mod la OOUT, kan jeg ikke udtale mig om

Thune Jacobsen: Nej, men det maa det Spørgsmaal. Sagen blev jo behand-
jo findes i Ministerraadsprotokollen. let for Højesteret i sidste Instans,

Kristen Amby: Hvad er det for en Aksel Møller: Ja.
Protokol, De tænker paa? Thune Jacobsen: Det er vel ikke et

Thune Jacobsen: Den, der blev ført Spørgsmaal, der har foreligget for Ju-
i Ministermøderne. stitsministeriet?

Kristen Amby: Den kender vi ikke. . . Aksel Møller: Hvis jeg husker Bogen
Thune Jacobsen: Man kan maaske I rigtig, er der netop 'l;'ale ?n:;t, at Justits

faa en Udskrift af Ministerraadsproto- ministeren og Udenrigsministeren, e!t~r
køllen') la OOUTS Opfattelse, paa en retsstridig

. . ' Maade søgte at paavirke Retten til at
. Krl~t.en Amby. Naar Jeg. spørg~r, Hr. dømme ham i alt Fald til- en Straf til-

RlgspohtIc~ef, er det, fordi der JO var strækkelig stor til, at man kunde klare
forhandlet l fle!e Dage om dette Spørgs- Forholdet til Tyskerne. Har De nogen
maal frem og. tIlbage,. og der skete ~ltsaa Erindring om, hvilke Aktioner De har
før.st n.oget hl allersidst, De har ~ngen maattet deltage i over for Højesteret for
Erindring om, hv~d d.et var, der gjorde, at opnaa det Resultat?
at Der~s Krav hl SIdst, altsaa Deres Thune Jacobsen: Der var overhove
Krav hl . Tysker;ne om at lade la OOUT det ikke Tale om, at man foretog nogen
komme hibage hl dansk Fængsel, kunde Aktion over for Højesteret for at faa
gennemføres. " nogen dømt til en højere Straf. J eg gaar
. Thune J~cob~en: I?er var mtet »til ud fra, at Udenrigsministeren ikke har

SIdste, saa. VIdt Jeg ermdrer;. de løs~av. . gjort det; og jeg har i hvert Fald ikke
ham selv hl dansk Ret. I øvrigt har Jeg gjort det. Er det ikke det andet der tages
i min Bog en længere pdredning ~f ~a fejl af her?' '
Cour-Sagen, netop fordi la OOUT l sin Aksel Møller: Førte De heller ingen
Bog havd.e re!te:t et ~tærkt Angreb s~avel Forhandlinger med Retspræsidenten om
paa Justitsministeriet so~ paa Højeste- den-Dom, før den blev afsagt?
ret. Hans Sag behandles l mm Bog fra D f F h d
Side 108 til Side 119, men Spørgsmaalet . Thune Jacobsen: e~ ørtes or an -
er i øvrigt blandt de Spørgsmaal som hnger med Re!spræs~denten genD;em
li k . l ' b 'd A' Buhl. Jeg kan Ikke SIge udtrykkehgt,
igger ~ rift 19t esvaret fra SI ste ar. hvad der skete. Det drejede sig om Af-

Kr!sten Amby: Ja, men dette Punkt skedigelsen af la OOUT. Han blev jo den
er der Ikke k?mmet Klarhed over, og det 25. Juni 1942 dømt ved Højesteret, der
var derfor, J.eg spurgte; og det er der enstemmigt med 11 Stemmer dømte for
altsaa heller Ikke endnu. begge Forhold og skærpede Dommen til

Aksel Møller: Maa jeg lige stille et 7 Maaneders Fængsel, og kort før fik
Spørgsmaal: Har Rigspolitichefen læst han sin Afsked som Lektor ved Stats
u A nr RRQ
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skolen i Birkerød; det er denne Begiven- er dette, at Højesteretspræsidenten ha
hed, han stiller sig ganske uforstaaende faaet at vide om denne Afskedigelse o
overfor. Jeg bemærker herom, at jeg na- gerne vilde have, at den forelaa, ikke fo
turligvis samstemte med la Cour i hans at kunne behandle Dr. la Cour ringen
Syn paa den nationale Modsætning til Imen netop bedre.
Tyskerne, men det udelukkede ikke, at Aksel Møller: Jeg vil lige give de'
man maatte træde op imod den Mand, Oplysning, at la COU1'S Bog, der jo frem
der paa en uheldig Maade forkyndte dette træder som et Anklageskrift, gaar u
Syn. Ligesom Domstolenes straffemæs- paa, at det var Udenrigsminister Eri
sige Vurdering inden for Lovens dagæl- Scauenius, der havde tilstillet Retten e
dende Maksimum af 1 Aars Fængsel ikke Skrivelse, som han hævder fik en afgø
i denne Sag viste sig paavirket af en for- rende Indflydelse paa Dommen, og son
modentlig tilsvarende Samstemning hos hans Forsvarer ikke havde haft Lejlig
dem med de la Cour'ske nationale Syns- hed til at blive bekendt med, før Doms
punkter, maatte Administrationen holde forhandlingen fandt Sted. Det er altsat
fast ved sin officielle Lini'e. Det var nem- ikke Justitsminister Thune Jacobsen.
lig Betingelsen for, at vi overhovedet Thune Jacobsen: Nej, det forstaa
kunde have et dansk Selvstyre opretholdt jeg. Jeg forstaar, at Hr. Aksel Mølle'
og anerkendt. Naar Krigen var forbi, mener, at det er et Forhold, der for sar
kunde maaske en Afskedigelse annulle- vidt ikke vedrører Justitsministeren, 0t
res, men nu maatte den efter min Me- derfor vil naturligvis Hr. Scavenius sel
ning indtræde i Sammenhæng med den kunne gøre Rede for det. Jeg vil dog op
anden Gang idømte alvorlige Straf, la lyse, at jeg i min Bog') har skrevet herom
Cour havde faaet. Han var Historielærer »Med Hensyn til den nedenfol
for de unge, og nu havde han. to Gange omtalte Skrivelse fra Ildenrigsmini-
været straffet, og han kunde Ikke ude~ steriet, over hvis Fremlæggelse '
Konsekvenser to Gange st~affes for Fri- Retten Forfatteren føler sig kræn-
sprog mod Tyskerne, .hVIS der skulde ket, idet han anser den for striden-
v::ere fornøden Holdn.m.g over Rege- de mod almindelige Retsplejeprincip-
rm~ens Optræden. I }'rI1mster~aadet, der per, skal jeg blot bemærke, at den
t~lrlge Gange havde Sagen bl Behand- fremtræder som Dokumentation fra
hng,. betragtede man ogsaa lq. Ooure Af- den kompetente danske Myndighed
skedigeise som et Fællesanhg~ende, .og _ Udenrigsministeriet _ for, at Dr.
kort efter Byretsdommen stillede Jeg la Oours Virksomhed allerede tidli-
For~~ag. om,. at h~n b~ev afskediget, og gere havde givet Vanskeligheder i
det fik Jeg 'I'ilsutning bl. Sagen laa saa- Forhold til Tyskland, og at det nu
ledes, at . Varetægtsfængsh.ngen var op- fra tysk Side fremdragne Forhold
retholdt, Idet hans Indkærmg var forka- som Følge af Forhistorien maatte
stet ved Kæremaalskendelse, og nogen anses for særlig egnet til »at skade
Nedsætte.lse af Straffen kunde man over- Landets Interesser i Forhold til Ud-
hovedet Ikke vente, men Afgørelsen om landet c c
Tidspunktet for Afskedigelsen blev truf- .
fet senere og uden for Ministerraadet, og Men i øvrigt er det altsaa et Forhold, der
det var mere ved Statsminister Buhls vedrører Udenrigsministeren og ikke Ju
Initiativ, efter at først Højesteretspræsi- stitsministeren.
denten, til hvem der skete Henvendelse, Ujermind: Var den daværende Ju
og som fik Meddelelse om den fattede Be- stitaminister ikke gjort bekendt med
slutning om Afskedigelsen, foruden at Udenrigsminister Scavenius' Aktion over
han gav Oplysninger om Tidspunktet for for Højesteret?
Sagens Foretagelse i Retten, havde- an- Thune Jacobsen: Sagen passerede
ført, at hvis Afskedigelsen forelaa alle- igennem de ordinære Myndigheder, og
rede ved Rettens Paadømmelse af Sagen, jeg gaar ud fra, at jeg ikke er blevet be
vilde Retten være i Stand til at lade den kendt med Dokumentationen i denne
faa Indflydelse paa Straffens Udmaa- Sag. Det var Rigsadvokat Pihl, der hav
ling, og i saa Fald skulde den naturligvis de Sagen.
være til Gunst for Tiltalte. Afskedigelsen Ujermind: Ja, men det forekommer
skete i øvrigt efter Tjenestemandslovens da enhver ganske usædvanligt, at en
§ 61 med Pensionens Fastsættelse Udenrigsminister eller Statsminister gi
ved Lov. ver sig til at skrive til Højesteret. Hvis

Det, der altsaa egentlig foreligger, der skal dokumenteres noget som helst
1) Side 115,
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over for Højesteret, skal det være An
klagemyndigheden eller Forsvareren, der
gør det. Paa hvilken Maade en Stats
eller Udenrigsminister kan komme til at
henvende sig til Højesteret, forekommer
ogsaa mig, i Øjeblikket i hvert Fald,
ganske uforklarligt. Derfor kunde jeg
ikke tænke mig andet, end at han i hvert
Fald har haft den Baggrund for det, at
han har gjort Justitsministeren bekendt
med det.

Thune Jacobsen: Der er i hvert Fald
ikke fra min Side rettet Anmodning til
Udenrigsministeriet om at fremlægge en
saadan Henvendelse. En saadan Sag
passes jo i Almindelighed af Rigsadvo
katen selv med Hensyn til, hvad Mate
riale han vil skaffe til Veje o. s. v.; det
gaar jo ikke gennem Justitsministeren.

Aksel Møller: Jeg vil i og for sig
gerne have opklaret dette Spørgsmaal
allerførst, saadan at det er muligt for
mig at forstaa det. Jeg sidder her med
la Cours Bog, og af den fremgaar det,
at det, der skete, var, at en Skrivelse fra
Udenrigsministeriet til Justitsministeriet,
dateret den 27. April 19421) og omtalt i
la Cours Bog pag. 101, bliver fremlagt
under Retsmødet. Jeg maa indrømme, at
jeg er i Tvivl, fordi jeg ikke har Datoer
ne for selve Retssagens Gang, om, hvor
vidt dette sker ved Højesteret eller ved
Byretten, men der er i Bogen en Skil
dring af, hvorledes Forsvareren er ube
kendt med dette Aktstykkes Fremkomst,
idet det først er fremkommet, efter at
Forundersøgelsen er afsluttet, og lige ved
Domsforhandlingens Begyndelse. Det
hedder udtrykkeligt i la Cours Skildring
saaledes:

»Kort efter kom Statsadvokat
Kjalke. Han var lige saa irriteret
over Udenrigsministerens Forsøg
paa efter Forundersøgelsens Afslut
mng og lige ved Domsforhandlin
gens Begyndelse at paavirke Retten,
men som Embedsmand maatte han
naturligvis udtale sig med mindre
Aabenhjertighed ... c

end den Aabenhjertighed, HRS. Gom
borg havde udtalt sig med som Forsva
rer over for 'la Oour. Denne Skrivelse,
der er stilet til Justitsministeriet, maa
Justitsministeren da have overladt Retten.

Thune Jacobsen: Ja.
Aksel Møller: Er det ikke ganske

usædvanligt, at man, efter at en For
undersøgelse er afsluttet og en Sag alt
saa. Iorstaar jeg, optages til Doms, sen-
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der en Skrivelse fra Administrationen
til en Ret, hvori man ligesom maa ind
skærpe Anklagen?

Thune Jacobsen: Jeg vil gerne have
Lejlighed til at undersøge dette Spørgs
maal lidt nærmere, før jeg svarer.

Aksel Møller: Det forekommer mig,
at la Oours Bog i Virkeligheden er, i
hvert Fald at se for en Lægmand, et
stærkt Angreb for Vilkaarlighed fra Re
geringens Side under selve Retssagens
Gang. J eg kan meget vel tænke mig, at
Rigspolitichefen kan anføre gode Grunde'
for, at man maatte handle, som man
handlede, men vel næppe Grunde, der er
i Overensstemmelse med sædvanlig Prak
sis i Forholdet mellem Administrationen
og Domstolene.

Thune Jacobsen: Jeg vil lade dette
Spørgsmaal, som Hr. Aksel Møller har
fremdraget, undersøge og vil i næste
Møde. give Underretning om Resultatet.

Formanden: Ja vel. Var det saa ikke
praktisk, at vi behandlede hele la Cour
Sagen i næste Møde, saadan at Medlem
merne er forberedte. Spørgsmaalet hører
jo saadan set heller ikke hjemme her i
Dag. Det samme gælder formentlig den
nu afsluttede Diskussion, som jeg sagde
til Hr. Robert Mikkelsen før. Vi bør hol
de os til Spørgsmaalene.

Aksel Møller: Maa jeg lige gøre en
Bemærkning til Formanden: Var det
muligt, at vi ved den Lejlighed eller ved
en senere Lejlighed kunde faa Rigspoliti
chefen til at udtale sig om den Aktion,
Justitsminister Thune Jacobsen foretog i
Sthyr-Sagen") over for den konservative
Generalkorrespondances politiske Redak
tør, Carl Herdahl?

Formanden: Jeg kan sige, at jeg hele
Tiden opfatter Afhøringen her saadan,
at det i Dag gælder om at faa de fore
lagte Spørgsmaal besvaret. Derefter skul
de Kommissionen forhandle om, hvad vi
yderligere ønskede at faa Hr. Thune Ja
cobsens Oplysninger om. Jeg kan fore
slaa, at vi fortsætter med Spørgsmaa
lene, og at Kommissionen derefter i et
efterfølgende Møde drøfter, hvad vi øn
sker at spørge Rigspolitichefen om.

Vi kan saa gaa over til næste
Spørgsmaal:

Foreligger der noget Tilfælde, hvor
De har fastholdt et Nej, og hvor Tysker
ne ikke har bøjet sig, men f. Eks. ved
Selvtægt gennemført stillede Krav?

Thune Jacobsen: Ja, der foreligger
adskillige Tilfælde af denne Art. I Virke
ligheden maa man sige, at alle de Til-
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fælde, hvor Tyskerne krævede Udleve
ring af danske Borgere til tysk Fængsel,
er Eksempler derpaa. I disse Tilfælde
var det saaledes, at Tyskerne - i Regelen
over for Statsadvokaten for særlige An
liggender - fremsatte Krav om Udleve
ring; man nægtede at gaa med dertil og
paalagde Statsadvokaten eller vedkom
mende Politimyndighed at protestere, og
Udleveringen blev saa gennemført med
Magt, idet den paagældende afhentedes
i Arresten mod Protest. Det synes mig at
maatte være en Selvfølge, at man ikke,
som Forholdene laa, med væbnet Magt
knnde modsætte sig Afhentningen, men
maatte indskrænke sig til Nedlæggelse af
en formel Protest. Det var jo paa et Tids
punkt, hvor Tyskerne greb stærkere ind
i vor Retspleje, at dette fandt Sted; jeg
gjorde Regeringen bekendt dermed,
Spørgsmaalet har ogsaa været forelagt i
Ministermøder, og jeg tror ogsaa, jeg tør
sige, at Spørgsmaalet har været rejst i
Samarbejdsudvalget. Man var i Sam
arbejdstidvalget flere Gange ikke rigtig
tilfreds med, at Danske blev overført til
tysk Fængsel, med disse Forhold i det
hele, og spurgte, om jeg ikke kunde fore
tage mere. Jeg svarede, at hvis man ikke
mente, at jeg gjorde tilstrækkelig Fyl
dest, maatte man endelig sige det, idet
jeg ikke nærede noget Ønske om at fort
sætte. Jeg ved, der inden for Udvalget
derefter blev sagt, at man ikke ønskede,
at jeg skulde gaa; jeg tror, man frygtede
for, at der maaske kunde ske noget
værre.

Robert Mikkelsen : Hvad er det for
'Særlige Tilfælde, der tænkes paa, hvor
Tyskerne altsaa selv har afhentet Folk,
de ønskede udleveret . .. Ja, f. Eks. over
for Kommunister"): men ellers, har vi
ogsaa haft andre Tilfælde2)?

Thune Jacobsen: Jeg mindes ikke
noget Tilfælde, hvor tyske Soldater har
afhentet Kommunister.

Robert Mikkelsen: De erindrer kun
Tilfælde, hvor de er afleveret fra Arre
sten til . ..

Thune Jacobsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Hvordan formede

den Selvtægt sig, rent konkret?
Thune Jacobsen: Hvordan det for

mede sig konkret, kan jeg ikke oplyse.
Robert Mikkelsen: Nu bliver der

sagt, at Tyskerne krævede Udlevering, og
Statsadvokaten fik Ordre til at protestere
derimod. Hvad gjorde saa Tyskerne?

Thune Jacobsen: Saa stillede de for
at faa den paagældende udleveret.

Robert Mikkelsen: Hvorhenne?

13~

Thune Jacobsen : Jah, den paagæl
dende afhentedes i Arresten med Mag t

Robert Mikkelsen: Vil det sige, a
Tyskerne rejste Kravet, nu ikke mere ove:
for Statsadvokaten, men over for Fæng
selsvæsenet?

Thune Jacobsen: Det var ikke ove
for Fængselsvæsenet.

Robert Mikkelsen: Tyskerne mødei
for at sikre sig en Mand med Magt. Hvoi
møder de henne?

Thune Jacobsen: Ja, i det Øjeblik dl
først er ved Arresten, møder de jo ikkr
mere Protest; de har mødt den fra Polio
tiets Side ...

Robert Mikkelsen: Ja, og saa oppe
Arresten?

Thune Jacobsen : Ja, saa er Prote
sten afleveret, saa maa man aflevere
Manden; hvis man ikke afleverede haml
vilde -Tyskerne jo tage ham med Magt.

Robert Mikkelsen: Ja, men det er je
noget ganske andet. Saa er der ikke ud
øvet Selvtægt, saa har man bøjet sig eftei
Protest og foretaget Udlevering.

Thune Jacobsen: Ja, hvis De ikke vi
kalde det Selvtægt - og det vil De altsaa
ikke!

Robert Mikkelsen: Forholdet er alt
saa det: Justitsministeren siger: Det ka~
vi ikke gaa med til - og Statsadvokate~

siger: Det kan vi ikke gaa med til - og
Tyskerne siger: Det vil vi nu alligevel, v1
afhenter vedkommende. Hvad siger saa
Statsadvokaten?

Thune Jacobsen: Ja, saa har man
protesteret, og mere kunde der ikke
gøres; man kunde ikke med Vaabenmag
sætte sig imod det.

Robert Mikkelsen: Nej, men saa
giver man altsaa de paagældende Myn
digheder Besked om at udlevere de
paagældende?

Thune Jacobsen: Jeg ved ikke, om
der har foreligget Tilfælde, hvor det ei
sket ved Overførelse fra Politiet, eller om
det er sket altid i Arresten.

Robert Mikkelsen: Nej, men det, soII4
her foregaar, synes jeg ikke, man med
nogen Ret kan kalde Selvtægt. Det synes
jeg, man maa kalde, at man bøjer sig
under Protest; man efterkommer An
modningen efter at have protesteret imod
den. Der er ikke Tale om, at Tyskems
selv tager. de paagældende Fanger, men
det er danske Tjenestemænd, der efte r
deres overordnedes Besked efterkommer
tyske Ønsker.

Thune Jacobsen: Ja, jeg skal under
søge Spørgsmaalet for enkelte 'I'ilfældes
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Vedkommende og se, hvorledes det har riet Spørgsmaalet om Opløsning af det
forholdt sig. kommunistiske Parti i Danmark, og i

Robert Mikkelsen: Det, man kunde Skrivelse af 2. Juli 1941 til Udenrigsmi
tænke sig ved dette Spørgsmaal, er alt- nisteriet") - en Skrivelse, der for Resten
saa, at de danske Myndigheder fasthol- ogsaa vedrørte Hr. Hediojt-Hamsen og
der deres Nej, siger: Det medvirker Hr. H. O. Hansen - meddelte Gesand
ingen Dansk til. Foreligger der saa noget ten, at han troede ikke, Opløsningen af
Tilfælde, hvor Tyskerne selv har hand- det kommunistiske Parti og af alle med
let? Det behøver ikke at være ved Udle- dette sammenhængende og sammønhø
vering, det kan være med Hensyn til rende Organisationer ligesom Forbud
andre Foranstaltninger, at Tyskerne imod enhver kommunistisk Virksomhed
siger: Saa gør vi det selv - og saa gør kunde opsættes længere. Den 4. Juli skri
de det under Selvtægt. vel' saa Udenrigsministeren til Justits-

Thune Jacobsen: Jeg skal undersøge ministeriet") og henstiller, at den i Ju
det og saa nævne næste Gang enkelte Til- stitsministeriet om dette Spørgsmaal ud
fælde, hvor det har fundet Sted. arbejdede Redegørelse tilsendes de øvrige

H. C. Hansen: Er der egentlig megen Medlemmer af Ministeriet.
Anledning til en saadan Undersøgelse? Der forelaa, da jeg tiltraadte, i Ju
Jeg forstaar, det er foregaaet i hvert en- stitsministeriet allerede et Udkast') til en
kelt Tilfælde saadan, at Tyskerne har Lov om Forbud mod det kommunistiske
rejst Krav om Udlevering, og derefter Parti, og dette Udkast vil jeg gerne
har Udenrigsministeriet resolveret, at fremlægge.
over for dette Krav skal man bøje sig Formanden: Jeg tror, vi har det i
under formel Protest. Er det ikke rigtigt? Forvejen.

Thune Jacobsen: Jo. Robert Mikkelsen: Det tror jeg ikke
H. C. Hansen: Saa synes jeg ikke, - det første Udkast har vi ikke.

der er megen Grund til at undersøge. Det Thune Jacobsen: Der forelaa et Ud-
ligger ganske klart. Jeg synes, Hr. Ro- kast.
bert Mikkelsen har Ret i, at man kan Martin Nielsen: Hvem havde udar-
ikke kalde det Selvtægt. Man bøjer sig bejdet det?
over for en Overmagt og udleverer under Thune Jacobsen: Det er udarbejdet
formel Protest. Det synes jeg, Hr. Robert i Justitsministeriet.
Mikkelsen i og for sig, ud fra den Maade, Formanden: Jeg mener at have set
han spørger paa, har Ret i. dette Udkast - det er ganske kortfattet.

Thune Jacobsen: Ja, hvis ikke der
foreligger noget Tilfælde af anden Art, Buseh-Jensent Er Forholdet ikke
hvor altsaa Tyskerne virkelig ved Selv- det, at det oprindelige Udkast findes
tægt har taget en Mand ud enten af Ar- ikke? Ministeriet ha r det ikke, og det fin
resten eller af det danske Politis Besid- des heller ikke mellem det Materiale, vi
~. ~~~~u~~~~

Formanden: Jeg forstaar Rigspoliti- steriet oplyser, at det oprindelige, det
chefen saadan, at det ikke var udelukket, første Udkast findes ikke. Eller husker
at De vilde undersøge det? jeg fejl?

Thune Jacobsen: Nej. Formanden: Jeg tør ikke sige det be-
Formanden: Saa synes jeg alligevel, stemt.

det kan have nogen Betydning, at vi faar Thune Jacobsen: Dette Udkast fore
det undersøgt. Men det kommer altsaa laa, før jeg tiltraadte min Stilling, i Ju-
senere. -' . stitsministeriet. J eg tror, det var dateret

Det næste Spørgsmaallyder: den 5. -Iuli") eller saa. Det er altsaa ikke
»Hvad var Anledningen til, at De~ rigtigt, at jeg i Modsætning til min For

i Modsætning til den tidligere Justitsmi- gænger arbejdede for, fremmede denne
nister - fremmede en Lov'), der havde Lov. Der var allerede paa det Tidspunkt
til Formaal at -Iegalisere« Kommunister- udarbejdet et foreløbigt Udkast til en
nes Indespærring.« . saadan Lov.

Thune Jacobsen: Jeg har aldeles Buseh-Jensene Er Forholdet ikke
ikke, i Modsætning til den tidligere Ju- det, at det første Lovudkast, der er Tale
stitsminister, fremmet en Lov af denne om, angaar Forbud mod det ene og det
Art. Saa saare Krigen var udbrudt mel- andet, men ikke indeholder Bestemmel
lem Tyskland og Rusland, rejste den ty- ser om Internering af Komunisterne")?
ske Gesandt over for Udenrigsministe- Thune Jacobsen: Jo.
1) Kao. 23. 2) Ber, IV A. nr. 78. 3) A. nr. 262, underbilag A. 4) Jfr. A. nr. 2
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Buseh-Jensene At dette kommer
senere?

Thune Jacobsen : Ja, det kommer
senere.

Buseh-Jensene Og det næste Skridt
- det gaar jo i Trin - bliver en Til
føjelse om Fremstilling i Grundlovs
forhør?

Thune Jacobsen: Jo.
Busen-Jensene Kunde vi ikke høre,

hvad det Udkast, som vi har her, gaar
ud paa?

Thune Jacobsen: Det foreløbige Ud
kast lyder:

:o§ 1.
Det kommunistiske Parti samt

Foreninger og Sammenslutninger,
hvis Formaal er Udbredelse af Kom
munismen, forbydes og vil straks
være at opløse.

Endvidere er kommunistisk
Virksomhed og Propaganda af en
hver Art forbudt.

§ 2.
Overtrædelse af Bestemmelsen i

§ 1 straffes med Hæfte eller Fæng
sel indtil 2 Aar.

§ 3.
Den Formue, der maatte tilhøre

det kommunistiske Parti eller de
Foreninger og Sammenslutninger,
der i Henhold til § 1 vil være at op
løse, samt Partiets og disse Forenin
gers og Sammenslutningers Arkiv,
Protokoller o. lign. vil være at tage
i Bevaring af det offentlige.

§ 4.
Denne Lov, der ikke gælder for

Færøerne, træder i Kraft straks.cl)

Thune Jacobsen: Jeg tror, det er
den 5te.

Buseh-Jensene Det bærer ikke nogen
Dato?

Thune Jacobsen: Nej, dette ikke, men
jeg synes, jeg har set et andet Udkast, der
bar Datoen den 5. Juli. Hr. Buseh-Jansen
har Ret i, at dette Udkast ikke taler om
Legalisering af Interneringen, men kun
om Forbud mod det kommunistiske
Parti.

Buseb-Jensene Det staar for min Er
indring saadan, at den Tanke, at man
skulde kunne tilvejebringe en Lovhjem
mel, først er opstaaet hos Højesterets
præsidenten, og at det er ham, der brin
ger Muligheden for den Løsning ind i
Drøftelserne"). Husker jeg ikke rigtigt her?

Thune Jacobsen: Jo. Men dette er et
Spørgsmaal for sig. Dette Spørgsmaal:
Hvad var Anledningen til, at De i Mod
sætning til den tidligere Justitsminister
fremmede en Lov, der havde til Formaal
at legalisere Kommunisternes Indespær
ring? - kan siges at indeholdes i det
Spørgsmaal, der er stillet til mig i Juni
Maaned sidste Aar, og som lød: Der øn
skes en Redegørelse vedrørende Forbere
delsen af Loven af 22. August 1941 om
Forbud mod kommunistisk Virksomhed,
derunder, hvorvidt Udtalelser herom har
været indhentet hos Højesterets daværen
de Præsident, Dr. Troels G. Jørgensen.
Jeg tror med andre Ord, at vi kan be
handle disse to Spørgsmaal under eet.

Buseh-Jensene Maa jeg give endnu
en Oplysning? - I Nimandsudvalgets
Protokol - som jeg igen gør den Be
mærkning om, at den ikke er godkendt
af nogen - findes et Referat af et Møde,
der afholdtes den 15. Juli 19414

) , og der
Buseh-Jensene Saa husker jeg altsaa drøftes Spørgsmaalet paa Foranledning

rigtigt: det Udkast, der forelaa, sigtede bl. a. af den daværende Justitsminister,
paa andre Ting end Legalisering af den som var til Stede i Mødet, et meget lang
grundlovsstridige Internering. Forholdet varigt M~de, og man fastslaar saa sent
var, saa vidt jeg mindes, at man in- som 15. Juli i Samarbejdsudvalget, at
den for Nimandsudvalget") havde drøftet man ikke vil lægge Haand til en saadan
Spørgsmaalet om Legalisering, og man Lov. Der staar: Vi skal ikke selv lægge
havde taget Afstand fra det ud fra den Haand til for en saadan Lov, men saa
Betragtning, at Interneringen var stri- vidt muligt undgaa den. Det siger H. P.
dende mod Grundloven, saa det kunde Hansen. Det vil altsaa sige, det maa staa
ikke nytte, at man vilde give en Lov der- for mig saaledes, at Ændringen i den for
om, for en saadan Lov vilde ogsaa være beredte Lovtekst, saa den kommer til at
stridende mod Grundloven. Denne Be- omfatte Legaliseringen, kan først være
stemmeise om at legalisere Interneringen sket paa et Tidspunkt ...
kommer altsaa først frem paa et senere Thune Jacobsen: Efter min Til-
Tidspunkt, hvornaar mindes jeg ikke, træden.
men det kan man vist nogenlunde følge Buseh-Jensene J C!-.
af de Udkast, som vi har her. Og det Thune Jacobsen: Ja absolut, det er
Udkast, vi hørte nu, var dateret den 5te. ganske rigtigt.
1) A. nr. 262, underbilag C. 2) Ber, IV A. 579 ff. 3) A. nr. 263. 4) Ber. IV A. 589 f.
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Buseh-Jensene Det blev tilsendt Tro- steriet var enigt" i ikke æt søge opnaaet
els G. Jørgensen efter Mødet den 15de? Lovhjemmel af egen Drift til dette, og
Der staar her: »En Interneringsbestem- Grundloven kan vi jo alligevel ikke æn
melse. . . . dre. Det staar Side 579. Og Hr. Harald

Formanden: Bet er Justitsministeri- Petersen har her i Kommissionen udtalt
ets Redegørelse'). - det stenografiske Referat Sp. 19 -:

Buseh-Jensene Der staar: -En Inter- »J eg ser saaledes paa det, at det
neringsbestemmelse findes i udateret fo- :var en Handling, dikteret af Nødret-
reløbigt Udkast med udateret Paategning tens Grundsætninger. Det var Nød-
af Justitsminister Thune Jacobsen til retten, der skulde bære det, og ikke
Højesteretspræsidenten: Vær saa venlig nogen Lovhjemmel, for denne Lov-
at se paa dette. Afskrift af dette Udkast hjemmel kunde ikke skaffes, saa-
vedlægges som Bilag D.« Det, vi fik læst ledes at det blev med Rette.e
op, var det Bilag C ?

Formanden: Ja, det foreløbige Ud- Denne Opfattelse havde De altsaa ikke?
kast, der blev læst.op, er Bilag C. Thune jacobsen: Nej, absolut ikke.

Buseh-Jensene Om Bilag C staar for- Robert Mikkelsen: Nu har vi lige
klaret her: »Som henstillet i Udenrigs- hørt et Notat fra Justitsministeriet med
ministeriets Skrivelse")« - det var vist Paategning fra Deres Haand, hvorefter
den, som Rigspolitichefen før nævnte - -man skulde se nærmere paa et lITdkast,
»blev Redegørelsen tilstillet Ministeriets der øjensynligt kom fra Dem. Er det et
Medlemmer den 7. Juli 1941. Eksemplar Udkast, som De paa egen Foranledning
af Redegørelsen og Udkast vedlægges som havde faaet udarbejdet uden for Justits
Bilag C og D.« Deraf drager jeg den ministeriet?
Slutning, at saa sent som 7. Juli har der Thune jacobsen: Som jeg sagde før,
ikke foreligget noget Udkast med Inter- forelaa der ved min Tiltræden et fore
neringsbestemmelser. løhigt Lovudkast om Foranstaltninger

Thune Jacobsem Nej, det er ganske mod Kommunismen, og det hastede med
rigtigt. Ordningen af dette Anliggende, idet der

Formanden: Jeg forelagde Dem Bilag var stillet Krav fra tysk Side om, at man
C, altsaa det, der ligger hos Rigspoliti- fik en Lov om Forbud mod Kommuni
chefen. J eg forstod, at det var det, Rigs- sterne. Det hastede altsaa. J eg fik Besøg
politichefen hentydede til. af Præsidenten for Højesteret, lige efter

Thune Jacobsene Jeg tænkte i det at jeg var tiltraadt, en Høflighedsvisit, og
Øjeblik kun paa Kommunistloven, ikke under denne var det rimeligt, at jeg
paa Legaliseringen af Kommunisternes fortalte Højesteretspræsidenten om det
Indespærring, altsaa med andre Ord, at Krav, der var stillet til os, og da vi havde
der før min Tiltræden SOm Justitsminister drøftet Emnet, anmodede jeg Præsiden
var udarbejdet et Udkast til en Kommu- ten om skriftligt at skitsere sine Ansku
nistlov, men ikke til selve Legaliseringen. eIser om de nødvendige Regler. Han var
Det er en Bestemmelse, der er kommet allerede paa det Tidspunkt inde paa, at
ind i min Tid. . der maatte ogsaa høre en Internerings-

Robert Mikkelsen: Saa vil jeg gerne bestemmelse til. Og saa modtog jeg altsaa
.have slaaet fast, at naar De før udtalte, fra ham et lille Udkast"), der i Modsætning
at det var urigtigt, a-t De var i Modsæt- til Ministeriets Udkast indeholdt denne
ning til den tidligere Justitsminister, Interneringsregel. Det drøftede jeg i Mi
stemmer det ikke. Der var altsaa virkelig nisteriet med mine Embedsmænd, og jeg
en Modsætning. fandt i hvert Tilfælde, at jeg maatte slutte

Thune Jacobsene Jeg erkender, at der mig til Anskuelsen om Nødvendigheden
bliver en Modsætning her, ved at De af en saadan Lovregel. Derfor henstillede
tænker paa Legaliseringen af Indespær- jeg til Præsidenten at fremstille den
ringen og ikke paa Kommunistloven. domsmæssige Begrundelse for den, og jeg

Robert Mikkelsen: Jeg tænker paa modtog derefter denne Skrivelse af 29.Juli
-det, som Spørgsmaalet gaar ud paa: 1941; som ligger som Bilag J ved Sagen.
Hvad var Anledningen til, at De frem- I Nimandsudvalget kom den Anskuelse
mede en Lov, der havde det Formaal at til Orde, at man kunde nøjes med en kgl.
legalisere Kommunisternes Internering? Anordning"), og at Forvaringen kunde
Den foregaaende Justitsminister, Hr. Ha- opretholdes paa Basis af Frivillighed, idet
rald Petersen, har nemlig, ifølge Proto- man altsaa frygtede for ' tysk Internering,
konen fra Nimandsudvalget, sagt: Mini- men man erkendte dog, at Rigsdagen

-I) A ni" 2Ii2-.hil a!!. 2) A. nr. 262. underbilag A. 3) A. nr. 262, underbilag D. 4) Bel'. IV A. 593.
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maatte deltage i Ordningen, da Forholdet
var det, at Fængslingerne ønskedes op
retholdt ogsaa mod de paagældendes Vil
je; der maatte være Mulighed for at fore
tage nye lignende Anholdelser, og man
erkendte ogsaa, at Frihedsberøvelse var
et Lovgivningsanliggende. Det var i Vir
keligheden saadan, at kun paa Grund af
den øjeblikkelige Nødssituation og i For
ventning om, at man vilde faa fornøden
Lovhjemmel dertil, havde Politimestrene
foretaget disse Anholdelser, men naar Lov
givningsmagten kunde faa Lejlighed til
at tage Standpunkt til Spørgsmaalet, var
det nødvendigt, at der fra dette Organ,
som var kompetent, fremkom en positiv
Bekræftelse af, at Fængslingen rettelig
var sket og fremtidig kunde ske. J eg
mente i det hele taget, at en Minister,
efter at disse Anholdelser var foretaget,
disse Interneringer var sket, ikke maatte
blive staaende ved at lade Nødretsgrund
sætningen dække dem; Nødretsgrundsæt
ningen dækkede dem ganske vist fore
løbig, men man maatte have Lovgivnings
magten med i dette vigtige Anliggende.
Og jeg kan ikke se, at der er noget kræn
kende i, at man søger Lovgivningsmagten
for at faa denne Frihedsberøvelse legali
seret. Det var det Organ, man havde at
henvende sig til i en saadan Sag.

Robert Mikkelsen: Mener De da, at
det kunde legaliseres?

Thune Jacobsen : Ja.
Robert Mikkelsen: Ud fra andet end

Nødretsbetragtningen?
Thune Jacobsen: Nødretsbetragtnin

gen har jo for saa vidt, kan man sige,
legaliseret den, men jeg mente, at det var
rigtigst, at Lovgivningsmagten traadte i
Funktion og gav sin Velsignelse . Fængs
lingen kunde maaske gaa paa Nødrets
betragtningen, men sikkert var det ikke,
i hvert Tilfælde blev dette gjort gældende
fra Højesteretspræsidenten i den Erklæ
ring, han sendte mig.
. Højesteretspræsidenten skrev den 29.
Juli til mig:

»Under Henvisning til, at Ju
stitsministeriet forbereder et Lovfor
slag om Kommunisme, har Justits
ministeren henstillet til mig , om jeg
vilde være i Stand til fra et Dom
stolssynspunkt at fremstille Udtalel
ser om visse Sider Itf denne Sags
Ordning. «1)

formanden: Maa jeg lige bryde ind
her. Det paagældende Dokument, der er
l) A. nr. 262, underbilag J.
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Bilag til en af Besvarelserne vedrørende
de tidligere skriftligt stillede Spørgsmaal,
vil blive trykt. Jeg tillader mig derfor at
gøre opmærksom paa, at hvis der ikke er
nogen særlig Anledning til at læse det
op i denne Forbindelse, vil det være til
strækkeligt at henvise til vedkommende
Skrivelse. Hvis del' er særlige Afsnit eller
særlige Passus, som Rigspolitichefen ger
ne ønsker at fremhæve, er der selvfølge
lig ikke noget i Vejen for det.

Thune Jacobsen: Ja, et Stykke af det
vil jeg gerne læse højt.

formanden: Vær saa god.
Thune Jacobsen:

"Til gyldigt at foretage en
saadan præventiv Frihedsberøvelse
kræves i Almindelighed Lovhjemmel,
der altsaa for Tiden ikke haves. Po
litiets Foretagelse af Kommunist
fængslingerne i afvigte Maaned be
rettigedes imidlertid uden Tvivl ved
en statsretlig Nødretsbetragtning,
men en saadan har kun en begræn
set Rækkevidde, nemlig som et fore
løbigt Skridt, der ikke kan undvære
Lovgivningsmagtens efterfølgende og
Snarest muligt erhvervede Godken
delse. Enhver af de fængslede Kom
munister er i Øjeblikket i Stand til
at rejse en borgerlig Retssag mod
Justitsministeriet paa Statens og
Statskassens Vegne med Paastand
om, at den foretagne Frihedsberø
velse eller dens Fortsættelse fra
Dommens Dato eller et tidligere
Tidspunkt kendes ulovlig og forplig
tende til Erstatning.«

"Det her bemærkede indeholder
Elementerne til Besvarelse af Spørgs
maalet om Domstolenes Stilling over
for saadanne Søgsmaal, der næppe
vil udeblive, hvis Lovordningen træk
ker længere Tid ud. Det forudsæt
tes, at Loven endnu ikke foreligger,
naar Dommen afsiges. Selve Fængs
lingen og en vis kortere Tid derefter
vil da antagelig være dækket af Nød
retsbetragtningen. Men for saa vidt
der - som Sagen nærmere vil fore
ligge oplyst - ikke kan regnes med
Lovgivningsmagtens Sanktion der
igennem, at der bliver givet en al
mindelig Regel om Adgang til præ
ventiv Fængsling af Kommunismens
Tilhængere, maa der uden al Tvivl
indtræde Domfældelse af Ministeriet
muligvis endog med Hensyn til selve
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Fængslingen og det omtalte kortere
Tidsrum.

I Henhold hertil maa jeg fra et
Domstolssynspunkt paapege Nød
vendigheden af, at der tilvejebringes
Lovhjemmel for præventiv Friheds
berøvelse af Kommunismens Til
hængere og, at dette - under Hen
syn til den allerede forløbne Tid 
sker uden noget som helst yderligere
Ophold.c

Robert Mikkelsen: Nu ved vi altsaa,
Lt denne Skrivelse fra Højesteretspræsi
lenten ikke var den første Udtalelse, der
ir fremkommet fra den Side. Under den
»mtalte Høflighedsvisit har Emnet været
lrøftet, og efter Visitten har Højesterets
>ræsidenten fremsendt et foreløbigt skit
.emæssigt Udkast - var det ikke saa
edes?

Thune Jacobsen: Jo.
Robert Mikkelsen: Jeg vil gerne

pørge: Under denne første Samtale med
f øjesteretspræsidenten er det da Høje
teretspræsidenten, som kommer ind paa
lpørgsmaalet om, at man ogsaa bør søge
I jemmel for at legalisere de foretagne
~rrestationer, eller var det en Tanke, De
elv havde i Forvejen?

Thune Jacobsen: Vi drøftede Spørgs
naalet, og jeg var selv inde paa den
~anke, at man maatte have Lovhjemmel
Ol' disse præventive Fængslinger.

Robert Mikkelsen: Men det er maa
ke uklart, hvor Initiativet kom fra?

Thune Jacobsen: Det er ikke uklart,
nen naar man drøfter en saadan Sag, og
eg nærer mine Betænkeligheder ved den,
aa har Højesteretspræsidenten udtalt
ig, som han gjorde, og, hvad man ogsaa
er i det Udkast, han sendte mig, søgt at
age Hensyn dertil.

Robert Mikkelsen: Jeg vil gerne, hvis
tet er muligt, slaa fast .'..

Thune Jacobsen: ... hvem der er pri-
~us motor?

Robert Mikkelsen: Ja.
Thune Jacobsen: Det kan ikke siges.
Robert Mikkelsen: Det kunde være,

.t De som Justitsminister syntes, der

.urde søges Hjemmel eller ikke til det
"orhold, og det kunde være; at Højeste
etspræsidenten selv sagde, at der maattø
øges Hjemmel. .

Thune Jacobsen: For mig stod det
om meget uheldigt, hvis jeg alene skulde
taa med Ansvaret for Kommunisternes
~ængsling, og jeg ønskede at dele dette
msvar med Rigsdagen.
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Robert Mikkelsen: Det besvarer jo
ikke Spørgsmaalet - men det kan maa
ske ikke besvares -, om det er fra Dem
som Justitsminister eller fra Højesterets
præsidenten, at Initiativet kommer.

Buseh-Jensene Ja, jeg vender igen
tilbage til Samarbejdsudvalgets .Protokol
og det Referat, den indeholder. Jeg min
der igen om, at det ikke er godkendt og
formodentlig aldrig har været forelagt
for Rigspolitichefen, men det giver nogle
Oplysninger, som maaske kan klare Er
indringen. Man kan se, at den første
Gang Justitsminister Thune Jacobsen er
mødt i Samarbejdsudvalget er den 15.
Juli 1941. Der staar, at Justitsministeren
omtalte Fængslingen af den ene kommu
nistiske Folketingsmand, at der var kom
met Klage, og at Fængslingen ogsaa er
grundlovsstridig, men Nedssituationen
gør den nødvendig, Saa staar der videre:

»Ministeren mente, at Folketin
get maatte være interesseret i, at
Rigsdagen anerkendte denne Nøds

. situation og at man burde forbyde
det kommunistiske Parti. c

Videre staar der - det er Side 590-,
at Ministeren vilde søge .Støtte hos Høje
steret og Universitetet, han følte sig lidt
ensom. Saa kommer der nogle Spørgs
maal. Alsing Andersen spørger:

»Hvilk~n juridisk Formulering
. kan det gives? c

og Justitsministeren svarer:
:J> Forslaget maa først udarbej

des. Han vilde nødigt stille et For-'
slag, som af-yistes af Rigsdagen. c

Her har vi dog en Antydning af, paa
hvilket Stadium Forberedelserne har be
fundet sig den 15. Juli.

Thune Jacobsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Maa jeg spørge:

Har De søgt Støtte hos T!Jniversitetet?
Thune Jacobsen: Nej, jeg har ikke

søgt Støtte hos Universitetet.
Robert Mikkelsen: Det stod refere

ret der .
Thune Jacobsen: Ja, men ...
Robert Mikkelsen: Har De tænkt paa

at søge en saadan Støtte? .
. Thune Jacobsen: Det er ikke at søge

Støtte; De maa huske paa, at medens
Folketingsmændene naturligt talte med
deres Partifæller om det, kunde jeg for
uden med Justitsministeriets tale med
Universitetets Folk eller Domstolenes
Folk om den Slags Spørgsmaal, J eg ved,
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at man har sagt, at Højesterets Præsi
dent overhovedet ikke burde udtale sig
om den Slags Spørgsmaal. Der vil jeg
gerne ...

Robert Mikkelsen: Undskyld, jeg har
kun spurgt, om der var nogen som helst
Forbindelse med Universitetet. Højeste
rets Præsidents Stilling kender vi jo. Har
der været noget Forsøg paa ...

Thune jacobsen: Nej, .der har ikke
været talt med Universitetets Folk.

Robert Mikkelsen: Det har De opgi
vet igen~

Thune Jacobsene Ja. Dog tør jeg ikke
sige, om man privat har drøftet det den
gang med en eller anden Professor, som
man kendte, det tør jeg naturligvis ikke
udtale mig om. Det var et Spørgsmaal,
der var for om Dagen. Om Aftenen, naar
man talte med Folk, kan man have drøf
tet det med en eller anden.

formanden: Jeg vil her oplyse, at der
foreligger i den Akt'), jeg omtalte før, en
Afskrift formentlig af en Erklæring, der
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er afgivet af Kontorchef Herfelt2
) , og af

den synes det at fremgaa, at J ustitsmini
steriet, men altsaa ikke Justitsministe
ren, har søgt Oplysninger hos Professo
rerne ved Universitetet.

Thune Jacobsen: Justitsministeriel
og ikke jeg?

formanden: Ja, men det er der helle]
ikke noget i Vejen for.

Thune Jacobsen: Nej, det er der intet
ondt i.

formanden: Det synes at fremgaa al
Bilag E.

Thune Jacobsen: Ja, et saa vigtig I
Spørgsmaal som dette var det jo ret rime
ligt at man drøftede med Personer, del
maatte anses for at være særlig kyndige
paa dette Omraade.

formanden: Er der andre, der øn
sker at stille Spørgsmaal til Rigspoliti
chefen vedrørende dette Punkt? (Op
hold). Ellers skal jeg slutte Afhøringer
for i Dag. Og saa fortsætter vi i Morgen
KJ. 10 med de resterende Spørgsmaal.

Afhøringen sluttede Kl. 16.45.

l) A. nr. 262, bilag. 2) A. nr. 262, underbilag E.



Onsdag den 25. September 1946 Kl. IO.

For Kommissionen mødte paa ny Rigspolitichef, fhv. Justitsminister
E. Thune Jacobsen.

Formanden: Vi fortsætter fra det gelsen"). Man maatte endvidere fastsætte,
Sted, hvortil vi naaede i Gaar. Det næste at der skulde gennemføres en fuldstæn
Spørgsmaal, der foreligger, lyder: dig effektiv Kontrol med de indsattes

Er der fra tysk Side stillet specifice- Forbindelse med Omverdenen. I Forbin
rede Krav om bestemt Reglement for delse hermed blev der fastsat nærmere
iKommunisternes Indespærrmg")? Regler om Besøgsordningen og de ind-

a) I saa Fald hvornaar første Gang, sattes Adgang til Brevveksling.
og hvilken skriftlig Dokumentation findes Formanden: Hr. Rigspolitichef, vi be-
for Kravenes Indhold? høver ikke at komme nærmere ind paa

den saakaldte Husorden, idet det er et af
b) Er Gennemførelsen af saadanne de Spørgsmaal i Kommissionens Skrivelse

eventuelle Krav nogen Sinde søgt kon- af 12. Juli 1945, der er skriftligt besva
troleret fra tysk Side? ret: Efter hvilke Regler blev de den 22.

Thune Jacobsen: Jeg vil gerne først Juni arresterede Kommunister behandlet
ganske let anmærke, at dette Spørgsmaal i Tiden indtil Kommunistlovens Vedta
i Lighed med forskellige af de Spørgs- gelse")?
maal, der er rettet .til mig fra samme Thune Jacobsen: Nej, men jeg har
Side, har en ganske let kaptiøs Karakter ogsaa kun lige angivet, hvad Formaalet
og er umiskendeligt sigtende paa at mis- var. Man har spurgt her. . . . .
kreditere den adspurgte, og Svaret der- Formanden: Jeg vilde kun lige sige
paa, hvis det skulde komme lidt plat, det, for vi behøver ikke en alt for lang
maatte lyde: Nej, Gudskelov stillede man Udredning.
ikke f.ra tysk Side specificerede Krav om Thune Jacobsen: Nej, men det har
et Reglement, for ellers vilde dette Regle- jeg heller ikke i Sinde at fremkomme
ment være kommet til at se slemt ud. Jeg med.
vil imidlertid indskrænke mig til den al- J eg har i Virkeligheden her besvaret
mindelige akademiske Form her i For- Spørgsmaa17 a og b, hvor man spørger:
samlingen og besvare Spørgsmaalet saa- Er Gennemførelsen af saadanne eventu
ledes : Den 22. Juni forlangte man fra elle Krav nogen Sinde søgt kontroleret
tysk Side, at de anholdte Kommunister fra tysk Side? Over for dette maa jeg
skulde forvares enkeltvis og ikke maatte sige, at der er ikke stillet Krav fra tysk
løslades uden Billigelse fra tysk Side. Side, men naturligvis var der en For
Men i øvrigt foreligger ikke nogen Do- ventning om, at man havde en Husorden,
kumentation for specificerede Krav om og at der gjaldt de Bestemmelser, der var
bestemt Reglement for Kommunisternes nødvendige for , at Formaalet kunde op
Internering fra tysk Side . Det er imid- fyldes. Jeg har Indtrykket af, at man fra
lertid ganske givet, at man maatte have Spørgernes Side her tænker paa, om ikke
et Reglement for de internerede Kom- Reglementet eller Husordenen var for
munister, et Reglement, som altsaa kal- stærk, om man ikke kunde have været
des en Husorden") - man kan naturlig- mildere og haabet paa, at Tyskerne ikke
vis kalde det, hvad man vil. Husordenen vilde have spurgt om de internerede
maatte bygge paa det Princip, at de in- Kommunister. Sagen ligger imidlertid
ternerede kun skulde undergives de Ind- saaledes, at man fra tysk Side nøje
skrænkninger, der fulgte af Forvarings- fulgte Kommunisternes Forvaring. Jeg
øjemed, og som var nødvendige for at villige pege paa, hvad der foreligger for
sikre deres Tilstedeværelse i Lejren og til os i saa Henseende. Af de Sager, vi har
Opretholdelse af god Orden i denne. Men liggende, fremgaar, at Gesandtskabet ved
i øvrigt maatte man fastsætte, at de in -r Dr. Fest i December 19416

) ønskede Un
ternerede burde udelukkes fra enhver derretning om, hvilke Regler man havde
Form for politisk Virksomhed"), ligesom i Horserød for de forvarede Kommuni
de heller ikke maatte varetage Tillids- sters Adgang til at faa Besøg, om hvor
hverv, derunder Deltagelse i Fagbevæ- vidt det var rigtigt, at de besøgende
1) Kap. 24. ~ ) A. nr. 281. 3) Kommissionens beretning om indenrigsministeriet m. v. un-

der besættelsen. 4) A. nr. 269. 5) A. nrr,.~2~7~5~.~6~) ~A~.~n~r~.~2~8~O:.., ~b~il~a!!g..:A~.:-. ---
cn ; JI _
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Slægtninge kunde faa deres Rejseudgif
ter dækket af Forsorgsmyndighederne,
og man anmodede ved den Lejlighed og
saa om et Eksemplar af Husordenen.
Den 10. Februar 1942 besværede Dr.
Siolmann sig over, at der i Vejle skulde
have fundet en Begravelse Sted af en
Kommunist, ved hvilken Lejfighed var
sunget kommunistiske Sange og nedlagt
Kranse fra det kommunistiske Parti og
internerede Kommunister i Vestre Fæng
sel. Man rykkede skriftligt for Oplysning
om dette Forhold ved Skrivelse af 14.
September 1942 af Stalmarin. Og ende
lig den 7. August 1942 anmodede Ge
sandtskabet ved Stalmann om Foreta
gelse af en Undersøgelse i Anledning af,
at der af Kommunister i Vestre Fængsel
skulde være sunget bl. a. Internationale.
Denne Skrivelse") fra Stalmann taler sit
eget Sprog. Der staar i den - den er paa
Tysk, jeg ved ikke, om jeg har Lov at
oversætte den straks, eller om jeg skal
læse den paa Tysk. (Steen: Lad os faa
den oversat). Der er tilgaaet os følgende
Melding om bestemte Tilfælde, der er fo
refaldet i Vestre Fængsel. I en Bygning"i
Vestre Fængsel er et Antal Kommunister
anbragt. Efter at de har spist - de ind
tager deres Maaltid i et fælles Værelse -,
skal regelmæssigt Internationale og »1
Mantua i Lænker« ligesom andre udfor
drende Sange. være sunget. Ogsaa naar
Kommunisterne spadserer i Fængsels
gaarden, skal de fornøje sig ved Sange
af den ..(\.rt. Kommunisterne skal bryste
sig ved, at de i Fængselet kan gøre, hvad
de vil. Tilsyneladende har Fængselsfor
valtningen intet foretaget sig imod disse
ret ejendommelige Tilstande. Jeg vil være
Dem taknemmelig, om der kunde blive
foretaget en Undersøgelse i Anledning af
denne Sag.

Formanden: Maa jeg lige spørge:
Mon Kommissionen har denne Skrivelse
fra Stalmann?

Thune Jacobsen: Nej, det tror jeg
ikke, men her er den. Jeg vil aflevere et
Eksemplar af den.

Formanden: Den originale Skrivelse
findes maaske ikke?

Thune Jacobsen: Den maa ligge i Ju
stitsministeriet eller i Fængselsdirektora
tet.

Formanden: Jeg tænkte, om jeg
havde den blandt de allerede afleverede
Dokumenter. Af hvad Dato er den Skri
velse?

Thune Jacobsen: Der staar ikke Dato-- --
1 .\J_nr.~8J1 bilag B. 2) A. nr. 280.
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paa her, det er kun en Afskrift, mer
Skrivelsen er af 7. August 1942.

Angaaende Tyskernes Interesse Ioi
Horserodlejren") vil jeg gerne sige, at de
netop var Tyskernes Interesse for Horse
rødlejren - en Interesse, vi var kia!'
over -, der bevirkede, at man maatts
sørge for at opretholde Ordenen derude,
maaske lidt stærkere, end man ellers vil
de have gjort, Tyskerne kunde nemlig ad
mange Veje faa Oplysning om Forhol
dene derude; der var jo et stort Perso
nale derude, og man kunde ikke garan
tere for, at disse Mennesker ikke fortalte
om; hvad der passerede derude, derfor
kunde de maaske endda være gode
danske Folk. Vi maatte ogsaa regne'
med, at der blandt Fængselspersonalet
kunde være danske Nationalsocialister.
Jeg erindrer, at Kommunisterne paa e
vist Tidspunkt hævdede, at en Fængsels
betjent derude var dansk Nationalsocia
list, og derfor var de betænkelige veel at
have ham som Fængselsbetjent derude.
Jeg undersøgte Sagen. Jeg tror, jeg kan
sige, at vi ikke var sikre paa, at han var
det, men der var en vis Formodning om,
at han var dansk Nationalsocialist, og
derfor sørgede jeg for, at han hurtigst
muligt blev fjernet fra sin Stilling derude
og overladt til anden Tjeneste; man kun
de ikke - deri maa jeg give Kommuni
sterne fuldstændig Ret - have en Mand,
der var dansk Nationalsocialist, til at
passe paa Kommunisterne. Men som sagt,
Tyskerne havde Adgang til at overvaage
Forholdene derude, og af disse Eksemp
ler kan man se, at de ogsaa har gjort
det. Derfor blev man nødt til at tage
Hensyn til dette Forhold.

Om der i Begyndelsen, efter 22. Juni,
er forhandlet eller korresponderet med
tyske Myndigheder vedrørende Kommu
nisterne eller i hvert Fald forhandlet
med dem derom, tør jeg ikke udtale mig
om - jeg har netop ikke villet tale med
Departementschef Eivind Larsen eller
med Statsadvokaten for særlige Anlig-.
gender, som plejede at føre disse For
handlinger, om dette Spørgsmaal, men
de kan eventuelt afhøres om det. J eg
tror næppe, at der forud har været For
handling med tyske Myndigheder om
Husordenen.
. Der skete det beklagelige, at der i
Horserødlejren i Juni 1942 fandt et
Flugtforsøg Sted. Menneskeligt set kan
man jo godt forstaa, at man ønskede at
anstille et saadant Flugtforsøg. Nerverne
har sikkert været paa Højkant hos de
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leste af dem, der havde siddet saa længe
ndespærret. Men det fik højst ulykkelige
!'ølger i Fremtiden. Vi havde paa det
l'idspunkt, eller forinden Flugtforsøget,
iaabet paa at kunne undergive de inde
:pærrede Kommunister bedre Forhold.
vIan havde gjort Skridt til, at de skulde
'aa Lejlig-hed til at spadsere i Skoven un
ler Ledsagelse, at de, der malede derude,
ikulde have Lov til at opslaa deres Staf
'elier uden for Indhegningen, og man
ravde arbejdet hen til, at der skulde
olive et Samkvem mellem de internerede
>g deres Hustruer, det er et af de For
nold, som har ligget mig tungest paa
3inde under Kommunisternes Ophold i
dorserødlejren. Men efter F;lugtforsøget
strandede disse Bestræbelser, som man
Tilde udfolde, og det var umuligt at faa det
gennemført. J eg kan sige, at særlig med
Hensyn til det sidste Spørgsmaal: Sam
cvemmet med Hustruerne, rettede jeg
J-ang paa Gang Henvendelse til Kan
stein, om ikke dette Forhold kunde brin
ges i Orden, men jeg- løb hver Gang Pan
den mod en Mur; til sidst lykkedes det
mig dog paa et ganske vist sent Tids
ounkt at faa overbevist Kanstein om, at
o.u maatte det ske, det burde ske, og han
sav Tilladelse dertil. Samme Dag under
rettede jeg Fængselsstyrelsen, og der blev
saa indrettet saadanne Forhold, at de in
ternerede frit kunde have Samkvem med
deres Fruer i Lejren. I øvrigt kan jeg til
føje, at jeg Gang- paa Gang fra Karistein
fik at vide, at vi endelig- maatte sørge
for, at der ikke tildrog- sig noget ude i
Lejren, der kunde vække de tyske Myn
digheders Opmærksomhed, idet man saa
kunde risikere, at de tyske Myndigheder
selv vilde tage Lejren i deres Haand.
Dengang Udbrudsforsøg-et fandt Sted,
blev jeg nødt til øjeblikkelig at føre hele
Lejren ind til Vestre Fængsel - det var
absolut ikke nogen Straffeforanstaltning
over for Kommunisterne, men naar man:
kender Tyskerne og deres Reaktion i saa
danne Tilfælde, vidste man, at det var
det eneste Middel til at holde Kommuni
sterne paa sin egen Haand. Og det lyk
kedes ogsaa at føre Kommunisterne til
bage til Lejren, da den paa ny var sat i
Stand og der var truffet visse nye Sik
kerhedsforanstaltninger. Forinden dette
skete, ønskede Tyskerne, der ikke før,
maa jeg erkende, havde besøgt Lejren,
selv at besøge den og- undersøge Forhol
dene. Det var Dr. Fest og- Stahlrnann,
der den 24. September besøgte Lejren
ledsaget af Departementschef Eivind
1\ A nr 9Rfi hil" a c:
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Larsen og Statsadvokat Hoff). Jeg ved,
at Tyskerne var mildest talt forundrede
over Lejren, de fandt, at det var, som
om det var et Officersopholdsstod, og de
fandt, at, der overdrevent var taget Hen
syn til de internerede. De faldt i Forun
dring over, at man havde sørget for Læ
nestole til de internerede 'Jg- Læselamper
o. s. v., og de fordrede straks efter deres
Besøg - af Sikkerhedsgrunde, som de
sagde - forskellige Foranstaltninger
truffet. At Bordlamper forsvanåt fra Væ
relserne, er jo sin Sag; at de fordrode
mere Brandsikringer, en Patrouilleord
ning paa Værkstederne, lad gaa med det,
men de fordrede ogsaa en <:'tærk Ind
skrænkning af de internerodes Brevvoks
ling og af de Besøgstillarlelscr, der hav
de været givet fra dansk Side, og det var
værre. Endelig fordrede man i Punkt 8,
at der skulde skrides energisk ind, hvis
Lejrens Ordensbestemmelser blev OVL'1'

traadt, og at man altsaa havde en dertil
indrettet Husorden.

Saa meget kan jeg foreløbig sige om
dette Spørgsmaal.

Formanden: Ja Tak.
Kristen Amby: Vi ved nok, at Tysker

ne interesserede sig i Almindelighed for
Kommunisterne i Lejren, men indtil uo
get andet klart fremgaar af Dokumenta
tionen, vil jeg dog gaa ud fra, at det, de
maatte interessere sig for, efter Sagens
Natur var, at Kommunisterne fortsat
var der. Det var altsaa det sikringsmæs
sige, der havde deres virkelige Interesse.
Som enhver af os, der har været inde
spærret af Tyskerne, ved - det er i
hvert Fald min Erfaring fra Lejren, i
øvrigt den samme Lejr -, blandede Ty
skerne sig meget lidt i, hvad man kunde
kalde Husordenen, man fik Lov til selv
at indrette sig, men Tyskerne var natur
ligvis meget opmærksomme paa det sik
ringsmæssige, Derfor har jeg noget svært
ved at forstaa - det fremgaar heller ikke
af Deres Udtalelser -, at Tyskerne i En
keltheder skulde have blandet sig ind i
denne Husorden. At der maa være et vist
Reglement, er rigtigt, men jeg maa gaa
ud fra, at Husordenen og de disciplinære
Foranstaltninger" man senere foretog
over for enkelte internerede i Henhold til
Husordenen, var nog-et, der helt stod for
dansk Regning. Det, Tyskerne maatte
være sikre paa, var, at Kommunisterne
var indespærrede, at de var der. Naar
jeg spørger om dette, er det, fordi der er
en bestemt Sag derude, som i hvert Fald
for mig har været meget pinefuld, det er
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Spørgsmaalet om Hans Kirk'), Jeg har
flere Gange over for Justitsministeren
givet Udtryk for, at jeg mente, at Inspek
tøren derude ikke forstod sin Opgave.
Naar man som dansk Borger har været
interneret af Tyskerne paa et Tidspunkt,
der var sværere, fordi Krigen havde ta
get den Vending, den havde, og er blevet
behandlet med en "is Courtoisie, saa har
man noget svært ved at forstaa, at den
Mand, der er sat til maaske den vanske
ligste Opgave i det givne Øjeblik, nemlig
at være Lejrleder i den første danske
Koncentrationslejr, ikke forstod at be
handle og heller ikke havde til Hensigt
at behandle de internerede med den
Courtoisie, som var naturlig og rimelig,
naar Foranstaltningen begrundedes med,
at det ogsaa var af Hensyn til de paa
gældende selv, at de interneredes. , Han
forstod aabenbart slet ikke, at det rent
psykologisk var nødvendigt for de paa
gældende internerede, hvis de bare skul
de holde Hovedet oven Vande, at hævde
sig som fuldt ligeberettigede Borgere;
hvis de skulde gaa ind paa Tanken, at
det var en Foranstaltning, der var truffet
ogsaa af Hensyn til dem selv, og at de for
saa vidt var med i Spillet, saa var det
ogsaa nødvendigt, at de blev behandlet
paaen saadan Maade, at de opfattede det,
som om de var ligeberettigede Borgere.

Det er den mere almindelige Be
mærkning, men saa kommer jeg til det
specielle. Jeg gaar ud fra, indtil noget
andet er sagt, at i Forholdet Hans Kirk
har Tyskerne ikke indblandet sig. Det vil
altsaa sige, at saadan som Forholdet er
forløbet, maa det være de paagældende
Myndigheder, der har Ansvaret. Uden at
komme ind paa det - vi har jo alle Ak
terne her - kan der siges saa meget
herom, at det, Hans Kirk har givet Ud
tryk fol', netop var, at han følte sig som
ligeberettiget Borger, der naturligvis
maatte bøje sig for det Reglement, som
enhver maatte være undergivet, men i
øvrigt vilde udtrykke sig frit, og Sand
heden er jo, at han paa et bestemt Tids
punkt blev disciplinært straffet, fordi
han i Breve havde udtrykt sig paa en
saadan Maade, at den paagældende Lejr
leder følte sig fornærmet. I den Korre
spondance, der foreligger her, paastaas
det, at Hans Kirk var en Kilde til Uro i
Lejren. Jeg kom jævnligt i Lejren, og det
var i hvert Fald ikke mit Indtryk, at han
var en Kilde til Uro . Det er rigtigt, at
han var en Kilde til Ærgrelse for den
paagældende Inspektør, men det er ikke
" -"_nr-2R4....:.1 A. nr. 284, B.
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det samme. Hvis jeg maa udrede det kor
var det, der slog Hovedet paa Sømme
det, at han i et Brev til Agnes Henning
sen skrev, at de havde haft Besøg af Pa
stor Povlsen, og det var rart at tale me
en dannet Mand - ikke for det, Kam
meraterne i Lejren var ogsaa rare. D,
han blev kaldt ind til Bentzen for at gør
Rede for dette Brevs Indhold, spørge
der: Vil det betyde, at De vil betegne mi]
som en ikke dannet Mand? - og hal
svarer, hvad naturligt er, med en ras'
Replik: De vil vel ikke forlange, at jel
positivt skal betegne Dem som en danne
Mand. Man kan sige, at det er en Sarkas
me, som det ikke er rart at faa stukke
ud, men at Reaktionen skal være den ..

(Steen: Han kan jo ogsaa lade vær'
at spørge).

. . . Ja, han kan lade være med a
spørge, men at Reaktionen skal væn
den, at Kirk saa disciplinært skal strafl
fes med flere Maaneders Overførelse t1
Vestre Fængsel og Indsættelse i isolere
Forvaring', en Straf, som Myndigheder
ne, det vil altsaa sige den daværende J u
sti tsminister Thune Jacobsen, billiger
kan jeg ikke forstaa, medmindre TYi
skerne da har forlangt det. Det har ikkr
noget med Sikkerheden at gøre; Kiri,
hørte ikke til dem, der forsøgte at flygte
Derfor vil jeg gerne spørge, fordi Spørgs
maal 7 er formet saadan her, at vi ikke
ved, om Tyskerne har stillet Krav om
at kontrolere selve Indespærringen
Form i Enkeltheder: Har Tyskerne i an
dre Sager, men specielt i Sagen vedrø 
rende K irk, krævet Foranstaltninger al
disciplinær Art sat i Værk over for dJ
paagældende eller altsaa in casu over fo~
Kirk, eller er det Udslag alene af et ForJ
søg paa at hævde det, man kalder Disci
plinen i Lejren?

Thune Jacobsen: Hr. Amby er gaaei
over i et andet Spørgsmaal, som sidste
Aar er blevet stillet mig, nemlig Spørgs
maalet om Hans Kirlcs.. . . .

Kristen Amby: J eg er ganske klar
over, at det er besvaret skriftligt i Fjon
af Thune Jacobsen2

) . Naar jeg spørger ~
denne Sammenhæng, er det, fordi jeg
gerne vil have Klarhed over, om det el!
paa tysk Initiativ, at de Foranstaltningen
er foretaget over for Hans Kirk. Det el!
det, Spørgsmaalet her drejer sig om.

Thune Jacobsen: Ja, men jeg vil
gerne spørge, om jeg saa skal fortsætte
med Besvarelsen af dette Spørgsmaal?

Formanden: Jeg synes, vi foreløbig
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.kal have det Spørgsmaal besvaret, in
len vi gaar videre.

Thune Jacobsen: Der er ikke fra tysk
lide rejst Krav om Kirles Overførelse til
restre Fængsel paa Grund af discipli
lære Forseelser.

Kristen Amby: Tak.
Thune Jacobsen: Men jeg vil gerne

ortsætte Diskussionen.
Formanden: Ja, det skulde jo ikke

'ære nor-en Diskussion. Det skulde være
den Form, at man stiller Spørgsmaal

19 faar dem besvaret.
Kristen Amby : Jeg maa maaske have

~ov til at sige, at mit Spørgsmaal jo og
iaa var mere end et SpørgsmaaI. Det
ikulde være en Udredning af Sagen,
'ordi det er ikke alle, der har den præ
sent,

Formanden: Vi kan maaske godt
'or tsætte, hvis Hr. Amby ikke har mere
at sige.

Aksel Møller: Jeg vilde i og for sig
,{erne høre, om Rigspolitichefen over for
Kommissionen paa dette Tidspunkt kun
le give en Motivering af, hvorfor Rigs
politichefen som Justitsminister valgte
at støtte Inspektørens Begæring om, at
Kirlc blev flyttet.

Thune Jacobsen: Ja. Jeg vil gerne
først gøre Hr. Amby opmærksom paa, at
han vist daarligt kan drage en Sammen
ligning mellem det Ophold, han havde i
Horserødlejren, og det Ophold, som
Kommunisterne havde. Hr. Amby siger
g-anske vist, at det var paa et senere
I'idspunkt, hvor Modsætningerne var
mere skærnet, men de Mennesker, som
den 29. August hlev taget'), var Folk, som
Tyskerne i og for sig intet havde imod,
men som de i "\ irkeligheden tog som
Gidsler. De udtog altsaa dem, som Ty
skerne ansaa for det hedste maaske i det
danske Folk. Derfor er det ikke saa un
derligt, at den Behandling, som de blev
undergivet af den tyske Lejrkomman
dant, var god eller rettere sagt, at de in
den for Lejren fik Lov til at optræde om
trent som de vilde, naar Sikkerheden i
øvrigt var iagttaget. Det; del' var Pointen
i Kommunisternes Forhold i Lejren, var
naturligvis dette , at de ikke maatte
kunne undslippe, men Tyskerne var alli
gevel, som vi ser, interesseret i, at god
Orden og Disciplin hlev opretholdt der
ude.

Kristen Amby: Maa jeg have Lov at
spørge i denne Forbindelse: Er Udtryk
ket »god Orden og Disciplin- et Udtryk,
som Tyskerne selv har anvendt?
1) KaD. 40. 2) A. nr. 280, bilag C.

Thune Jacobsen: Der staar udtryk
keligt i Stk. 8 i den Skrivelse, man mod
tog fra den Befuldmægtigede for det
tyske Rige ...

Buseh-Jensene Hvornaar pr det?
Formanden: Det er Skrivelse af?
Thune Jacobsen: Den 25. September

19422
) . Der staar: »Zur ' " Erhaltung

der Disziplin ... e ,

Aksel Møffer: Ja, det Spørgsmaal er
besvaret derhen, at Tyskerne ikke har
stillet Krav vedrørende Kirk, men saa
stillede jeg det supplerende Spørgsmaal:
Med hvilken Motivering ønskede Ju
stitsministeren Kirk flyttet fra Horse
rød til Vestre Fængsel? Foregik det paa
den Maade, at Justitsministeren stillede
sig hag Inspektørens Klage over, at han
paa denne stilistiske Maade ikke var
hlevet hehandlet som en dannet Mand?

Thune Jacobsen: Det er en Misfor
staaelse at tro, at Kirks Skrivelser til
Justitsministeren, Statsadvokaten eller
Lejrledelsen havde nogen Indvirkning
paa dette Forhold. Jeg forstod udmær
ket godt, at Kirks Nerver stod paa Høj
kant, og jeg mente i og for sig, at han
burde have Ret til at ytre sig frit der
ude, i hvert Fald naar det ikke kunde
komme til Tyskernes Kundskah, og disse
Skrivelser fra ham var forhaabentlig
Ting, som ikke vilde komme Tyskerne
for øje. Jeg erindrer, at jeg - og man
kan se, hvor lidt Indtryk Kirks Skrivel
ser gjorde paa mig - sagde til Hr.
Amhy - jeg ved ikke, om De erindrer
det -, efter at jeg fra Hans Kirk havde
modtaget forskellige Skrivelser som mil
dest talt var lidt udæskende, om Hr.
Amby ikke vilde sige til Kirk fra mig,
at jeg syntes, at han handlede uret mod
mig ved at skrive saadan til mig, som
han gjorde; han maatte jo vide, at jeg
hverken kunde anvende den sarkastiske
eller udæskende Form i mine Svar til
ham, og derfor syntes jeg, han hurde
lade være dermed.

Kristen Ambv. Ja, det erindrer jeg.
Thune Jacobsen: Det erindrer De,

ikke sandt?
Kristen Ambv: Ja, ja, men jeg var

ikke enig med Dem.
Thune Jacobsen: Det viser i og for

sig, at jeg saa ganske overlegent paa
disse Skrivelser fra Kirk, at jeg slet
ikke følte mig fornærmet over dem, og
det var altsaa heller ikke det Grundlag,
som hesternte mig til at flytte ham ind,
men Forholdet var, som jeg siger, dette,
at vi maatte sørge for, at der ikke i Lej-
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ren opstod Uro og Uorden, som kom til
Tyskemea Kundskab. Jeg havde flere
Gange talt med Lejrens Leder om Hans
Kirk, og han havde Gang paa Gang be
klaget sig over hans Opførsel derude,
og i en Skrivelse af 31. Oktober 1941,
som Inspektøren sendte til mig, skrev
han :

»1 Skrivelse af 16. September
1941 udtalte jeg, at KirTe efter mit
Skøn er uegnet til Forvaring under
de Forhold, som Lejren byder, og
at han ved sin Indstilling er en
Kilde til Forstyrrelse af Ro og Or
den, og i min Skrivelse af 20. Sep
tember 1941, i hvilken jeg fremkom
med en Redegørelse vedrørende Lej
ren, fremhævede jeg Kirk som et
af de uheldige Elementer. Naar jeg
alligevel ikke tidligere har indstil
let ham til Overførsel til Vestre
Fængsel, skyldes det, at jeg har
villet afvente, om han ikke efter no
gen Tids Forløb kunde falde saa
meget til Ro, at han kunde op
holde sig her. Dette er imidlertid
ikke sket.«1)

Inspektøren gaar videre og nævner,
hvorledes Kirk er meget voldsom i sin
Kritik af Lejren, som han betegner som
uanvendelig til Formaalet og sundheds
farlig; han klager næsten over ethvert
Forhold, vil ikke følge de Anvisninger,
der gives ham af Lejrens Læge; ved en
hver Lejlighed er han urimelig og kon
trær. Han føler det tilsyneladende som
en grov Forfølgelse, hvis man ikke i eet
og alt vil dele hans Opfattelse af Situa
tionen. Og saa skriver Inspektøren vi
dere, at hans Beklagelser og Besværin
ger og hans udæskende Optræden og hele
modvillige Indstilling i den senere Tid
er forstærket i betydelig Grad, saaledes
at han allerede derved er ganske uegnet
til Forvaring under de givne Forhold.
Og endelig skriver han:

»Hertil kommer imidlertid, at
der ikke kan være Tvivl om, at han
ved sin Optræden i det skjulte øver
en meget uheldig Indflydelse paa
de andre indsatte, saaledes at det
ogsaa vil være særdeles ønskeligt
at faa ham fjernet, inden han faar
voldt yderligere Ilro.«

man endda maaske staar over for e
Mytteri eller andet ude i en saadan Lejr
og hvis noget saadant skulde ske, vild
Tyskerne jo øjeblikkeligt gribe ind. Mal
kan jo, som jeg siger, af den Skrivels
af 25. September 19422

) netop se, at Ty
skerne er indstillet ·paa, at der skal op
retholdes Disciplin i en saadan Le]n
Altsaa, min Begrundelse er aldeles ikk
disse Breve, Kirk har skrevet til mi,
eller til Statsadvokaten eller til Lejrin
spektøren, de faltes ikke som nogen son
helst Fornærmelse; det er blot dette, æ
Inspektøren gaar ind for, at han i de
skjulte øver en meget uheldig Indflydels.
paa de andre indsatte, saa at man mas
forhindre, at han forvolder yderfigen
Uro. At min Indstilling over for Kir]
personlig heller ikke er fjendtlig, mas
man kunne forstaa, naar jeg kan for '
tælle, at jeg den 2. August ...

Formanden: Maa jeg ikke bede orr
Sidetallet i Rigspolitichefens Bog.

Thune jacobsen: Side 103.
Formanden: Tak.
Thune Jacobsene Under en Konfe

renee, som jeg den 2. August 1943 hav
de med Præsident Kansiein, udtalte . .

Buseh-Jensent Den 2. August 1943:
Thune Jacobsen: Ja, 1943. Der staar l

»Jeg nævnede endelig Forfat
teren Kirk og Arkitekten Heibergl
der som Kommunister hensad :
Horserødlejren. De var ganske visl
begge stive Kommunister, og Stats
advokaten for særlige Anliggende]
var betænkelig ved, at jeg netop
nævnede dem -Ior Præsidenten. ide!
man fra Afdelingens Side fandt, al
der var mange, som var bedre eg
nede i Lejren til nu at blive løsladtl
at man havde indledt Forhandlingejl
med de -tyske Myndigheder herom, og
at man nødig vilde have, at det skul-,
de virke kompromitterende for Af-,
delingens Arbejde for at faa frigive!
disse, om jeg nu fremdrog de føl!
nævnte Personer. Jeg maatte imid
lertid gare opmærksom paa, at Kirk
var en bekendt Forfatter, og at For
fatterforeningen stærkt var gaaet
ind for hans Løsladelse, og at man
fra Arkitekters Side meget havde øn
sket Arkitekt Heiberg løsladt, idet .. .
man daarligt nu kunde undvære

Deri ligger mit Syn paa Sagen, ham i dette Arbejde. J eg bad Kan-
dette, at en Mand - det ved man jo stein tænke nærmere over Snørgs-
godt -, hvor mange er samlede, kan øve maalet om deres Løsladelse, idet jeg
en uheldig' Indflydelse paa dem saa dog senerevilde vende tilbage dertil. «3)
1) A. nr. 284, A, bilag 6. 2) A. nr. 280, bilag C. 3) A. nr. 284, B, bilag.
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»Til Justitsministeriet.
Koncentrationslejrens Inspektør

har i Dag ladet mig fremstille for
at meddele mig, at et Brev fra mig
til Forfatterinden Fru Agnes Hen
ningsen er blevet standset.

Grunden til Tilbageholdelsen var
efter Inspektørens Angivende en Be
mærkning om, at Pastor Povlsen
havde været i Besøg i Lejren, og at
jeg var glad for at hilse paa denne
højtdannede Mand. Hertil sluttede
sig nogle Linier om, at der naturlig
vis mellem de Internerede var mange
udmærkede og højtkultiverede Ar
bejdere, og at jeg iøvrigt ikke havde
Grund til at klage over de menige
Betjente, der optraadte høfligt og
korrekt.

Paa min Anmodning om en
nærmere Forklaring af det usøm
melige og reglementsstridige i disse
Ytringer, oplyste Inspektøren, at han
-for en Gangs Skylde var enig med
mig i min Karakteristik af Pastor
Povlsen, ligesaalidt som han havde
noget at indvende mod mine Be
mærkninger om de Internerede eller
de menige Betjente. Derimod gjorde
han med tilsyneladende BItterhed

J eg tror, jeg kan sige, at jeg paa det vilde have sendt til andre end netop til
Tidspunkt havde et vist Haab om, at en Myndighederne. J eg forstod, at det var
Løsladelse maaske vilde kunne finde Sted. et saadant Brev - var det ikke et Brev
Vi var i det hele taget i Justitsministeriet til Fru Agnes Henningsen? -, som na
glade ved, hvad man maaske ikke tror, turligvis var undergivet Censur, der
at Korporationer henvendte sig og an- I havde irriteret Inspektøren, slet ikke,
madede om et eller andet. Naar Lægerne hvad Hr. Kirk havde skrevet i Breve til
f . Eks. som Korporation kom til os, eller Myndighederne.
Biblioteksfolkene eller som her Forfat- Thune Jacobsen: Jeg vil gerne igen
terne, saa kunde man over for Tyskerne slaa fast, at Kirks Breve ikke for mig
anvende dette Ar:gument, at en Del af ~en har spillet nogen Rolle i Spørgsmaalet
danske Be~olknmg nærede et kraftigt om hans Overførelse til Vestre Fængsel.
Ønske o.m dit og dat, og det ku~de l givet Buseh-Jensene Nej, men jeg vil gerne
Fald hjælpe ~s. Her brugte Jeg altsa;a gaa tilbage til Hr. Ambys Spørgsmaal,
Forfatterforeningen over for Kanst~zn for det maa jo referere sig til, hvis jeg
fa! at se, om man Ikke kun~e f!;La Kirk forstod det rigtigt, ikke lukkede Breve
fri, pe syne~ maaske!d.et er lidt ejendom- til Myndighederne, men Udtalelser i Bre
mehgt, at Jeg,. samtidig med at Jeg an- ve til udenforstaaende, som gav Inspek
befaler h!Lm, SIger, a:t Statsadvokaten var tøren Anledning til Irritation, og om det
betænkehg ved, at .leg nævnte det, men var denne Irritation, Ministeren for saa
husk paa, at det, Jeg ~kulde, var baade vidt gjorde sig delagtig i ved at reagere
at faa. andre K~mmumster løsl~dt og at paa den Maade, der blev reageret. Var
~aa Kirle og He~.berg løsladt, og jeg turde det ikke Spørgsmaalet?
Ikke fr~mme mit eget saaledes over for I Kristen ADIby: Jo. IDet er maaske
~anstezn, at de andre Kommumste~sa:n k rimeligt, da del te Brev spiller Hovedrol
tilhage. Jeg skulde !IoIde ~em alle l mme len, at man læser det op; det ligger
Hænder, og det gjorde ]eg p~a den~e i Sagen"), men det er maaske ikke alle
Maade; o~ som sagt, Jeg næ;rer Ikke TVIVl præsent. Brevet er dateret 18. November
om, at hVIS den 29. August Ikke var kom- 1941'
met, vilde Heiberq og Kirk ogsaa være .
blevet løsladt. Jeg havde jo mange Eks
empler paa, at jeg, naar jeg havde be
rørt et Spørgsmaal over for Kanstein,
som jeg altsaa kunde forhandle med, se
nere fik Resultater. Man ser det med
Hensyn til Samkvemmet med Hustruer,
men man vil ogsaa i min Bog i øvrigt
kunne læse om den Slags Tilfælde. Men
jeg vil gerne igen slaa fast, at man slet
ikke maa tro, at der fra min Side var
Tale om Prestigespørgsmaal over for
Kirk. Jeg har udmærket godt forstaaet,
at han kunde gaa over Gevind, men dette,
at han gik over Gevind, spillede heller
ikke nogen større Rolle for os, kun dette,
at han var en Kilde til Uro i Lejren, at
han i det stille øvede en uheldig Indfly
delse paa de andre ; det var dette alene,
der bevirkede, at man mente at burde
fjerne ham fra Lejren.

Busch-Jensen: Jeg forstaar ikke rig
tig, at de Breve, som Hans Kirk skrev til
Justitsministeren og til Statsadvokaten,
kunde irritere Fængselsinspektøren, for
jeg gaar ud fra, at den Brevveksling ikke
var under Inspektørens Censur. Jeg sy
nes ogsaa, vi kom lidt ud af Sporet, for
det, som var Indledningen til de Spørgs
maal, der er stillet, drejede sig jo om
Breve, som Hans Kirk havde sendt eller
1) A. nr. 284, A, bilag 21.
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gældende, at den omtalte Passus i r i Isolation i Vestre Fængsel til 12. Maj .
Brevet rummede en Kritik af hans hvorpaa Inspektør vVaagensen af egen
Dannelsestrin. Paa min videre Fore- Drift over for Justitsministeriet anmo
spørgsel erklærede han dog, at jeg dede om, at denne Isolation, som Kirk
ikke paa nogen Maade var forpligtet flere Gange havde anmodet om at faaJ
til direkte at omtale ham som en ophævet, nu blev ophævet, ellers vilde
dannet Manel. det gaa ud over ham psykisk. J eg vil

Naturligvis vilde det være gan- gerne spørge, om det ikke var Dem paa
ske forkert af mig, hvis jeg overfor faldende, at der aldrig fra Hans Kirk,l
det høje Ministerium, der fra mig I netop fra ham, der paastaas at være e~
har modtaget Klage over Inspektør , Kilde til Uro i Horserødlejren, havde
Bentzens Uhøflighed - en Klage, været nogen Klage over Forholdene i
som de allerfleste af de Internerede er Vestre Fængsel - heller ikke inden han
rede til at tilslutte sig -'-, vilde nægte, kom til Horserød -, skønt jo Forholdene
at jeg anser Koncentrationslejrens i Vestre Fængsel materielt var meget
Leder for en ganske udannet Person. værre, end de var i Horserød, heller ikke
Men det har ligget helt udenfor min nogen Klage over Inspektørens, de over
Hensigt at udtale mig om Inspek-I ordnedes eller de menige Betjentes For
tørens Dannelsestrin i Brevet til Fru hold til ham? Var det Dem ikke paafal
Agnes Henningsen. Jeg er saa heldig dende, at Bebrejdelsen mod Kirk først
at kunne regne Fru Henningsen mel- kommer under Inspektør Bentzen i Hor
lem mine gode Venner.sog hun føl- serødlejren? Gav det Dem ikke noget at
ger med bekymret Venlighed min tænke paa, at det netop var i Forbindelse
Skæbne. Jeg skriver hyppigt til med Inspektør Bentzen, hele denne Sag
hende, og det faldt mig ganske na- vedrørende Kirk kom op?
turligt at nævne Pastor Povlsens Thune Jacobsen: Saa vidt jeg erin
Besøg, men da jeg havde skrevet drer, sad Hans Kirk jo kuri i kortere Tid
den paagældende Sætning, faldt det i -Vestre Fængsel, lige den første Tid,
mig ind, at Bemærkningen muligvis efter at Interneringen fandt Sted, fra den
kunde misforstaas, saaledes at hun 22. Juni til den 22. August, kun 2 Maa
fik det Indtryk, at jeg befandt mig i neder. Derfor er det mig ikke paafal
daarligt Selskab. Derfor tilføjede jeg dende, at det først sker ude i Lejren i
de følgende Sætninger om de Inter- Horserød. Man kunde jo tænke sig, at i
nerede og de menige Betjente. Om den første Tid har hans Sindsstemning
Inspektør Bentzen nævnes der i Bre- maaske været bedre. Det behøver ikke at
vet ikke et Ord, ligesaa lidt som der bero paa Inspektøren. Men naturligvis
i de nævnte Sætninger findes nogen kan der være Forskel paa de forskellige
Hentydning til ham, hvis Navn og Inspektører. Ogsaa jeg har en Opfattelse
Eksistens vel iøvrigt tør formodes at af de forskellige Inspektører, som har
være Fru Agnes Henningsen ganske haft med Lejren at gore, i mere eller
ubekendt mindre gunstig Retning. Inspektør Waa-

Jeg kan kun forklare mig den- gensen var, saa vidt jeg- erindrer, den før
ne og andre af Inspektørens Reakti- ste, der havde med dem at gøre, dernæst
aner derved, at han .lider af et syge- Inspektør Bentzen i Horserodlejren og
ligt Mindreværdskompleks, der til endelig Gai Jensen, der samtidig var In
Tider berøver ham det sunde Om- spekter paa Vestre Fængsel og Inspektør
domme..Og da det i lang Tid har for Horserødlejren. Det var forskellige
været rmg klart, at Inspektøren re- Typer af Fængselsmænd. Jeg har jo en
agerede paa en særlig følelsesbetonet Pligt som Justitsminister til at følge
Maade overfor mig, har jeg allerede de enkelte Embedsmænd saa vidt jeg kan.
for nogen Tid siden anmodet Mini- og modtager naturlig~is fra Departe~
steriet om, at min Korrespondance mentscheferne Indberetning om deres
maa blive. henlagt. til Politiets ~on- Forhold. Om afdøde Waagensen forlød
tro1. Jeg bllade~ ml!:? paa;ny 3:t bringe det saaledes, at han var en elskelig In-
denne Anmodnmg l Erindring. spektør, men man mente, at der var lidt

Deres ærbødige for slap e~ Disciplin hos ham. Bentzen
(sign.) Hans Kirk.» blev taget l Forsvar af Departementschef

Eivind Larsen; jeg har flere Gange
Det er altsaa Foranledningen til, at spurgt om Inspektør Bentzen og hans

Kirk blev flyttet i November 1941 og sad Forhold, idet jeg var ængstelig for, at
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lan maaske skulde være for streng i sine at Cai Jensen var øverste Chef baade for
Krav til Disciplin, maaske ikke have det Vestre Fæng-sel og Horserødlejren, men
ielt rigtige Tag paa de Mennesker, der den daglige Ledelse var jo i Hænderne
rar Tale om, og det blev endda forebragt paa Inspektør Giersirwp ude i Horserød
nig fra kommunistisk Side, at Bentzen lejren. Indicerer det ikke - her er jo
:kulde være noget nazistisk indstillet; fra ikke Tale om embedsmandsmæssig Kor
mderordnet Side blev det mig meddelt, rekthed, men ogsaa om Evner til at staa
rt Bentzen absolut ikke var nazistisk ind- i det rette Forhold til disse Mennesker,
itillet, og at han i øvrigt var en dygtig som uden egen Skyld var blevet interne
l'ængseIsmand1

) . ret; indicerer det ikke tydeligt, at de Kla-
H. C. Hansen: Fra underordnet Side? ger, bl. a . altsaa Kirks Klager, indirekte
Thune Jacobsen: Ja, dermed mener Klager var berettigede, naar der hverken

eg fra Fængselsdirektøren og nedefter, før Horserød, ej heller under Kirks dis
19 jeg vidste, at han tidligere havde væ- ciplinære Indespærring i Vestre Fængsel
·",t Inspektør for .. . var Klager over Inspektøren, ej heller

Kristen Ambv: Han havde været senere, da han kom tilbage til de friere
viceinspektør og konstitueret Inspektør Forhold i Horserød, var nogen Klage

V 'd l 1'11 F l over Inspektøren?
ri s øse l e ængse. Robert Mikkelsen: Maa jeg tilføje,

Thune Jacobsen: Ja, men han havde at Uroen i Horserød jo fortsatte, efter at
igsaa engang haft med andre Fanger at Kirk var ført ind, saa længe Bentzen
røre: var det syge eller saarede pllpl' . .. var der.

Robert Mikkelsen: Han havde været Kristen Amby: Ja, nu henholder jeg
.nspektør for tyske Emigranter. mig alene til Kirk og- dette Brev, som jo

Thune Jacobsen: Ja, han havde væ- altsaa er det sidste, det, der egentlig gi
:et Inspektør for de tyske Emigranter, vel' Anledning til, at Inspektør Bentzen
Jg dengang disse forlod Danmark, tak- forlanger, at Kirk bliver isoleret og sendt
cede de Inspektor Bentzen for den smuk- til Vestre Fængsel. Dette Brev, som Ju
ce Maade, hv.orpaa han.havd~ behandlet stitsministeren jo kender, aander jo ikke
lem. Om Oai Jensen VIdste Jeg, at han af nogen kværulantisk Tone. Det aander
rar en trænet Fængselsmand, og han I af dette at man bævder sin menneske
lavde.denne brede. og els,kværdige Form, lige Lig'eret, selvom man sidder inde
lom Sikkert har virket tiltalende paa de spærret· man vil ikke behandles som
nternerede Kommunister. Jeg tør maa- en Forb~yder. Nu har Hr. Thune Jacob
ske u~trykke det saale~es, at Ben~zen sen hentydet") til en Samtale, jeg havde
ne~ SIt mmd~e Korpus Ikke kunde ,vIrke - og jeg erindrer den vel, og det er rig
amiddelbart Imponerende paa de mte~- tigt refereret; saadan sag-de De, og det
l erede. Det er , sol? om der skal en VIS har jeg ogsaa overbrag-t Kirk. Jeg var
Fylde og Storhed hl for at kum~e me~tre ikke enig i alt, hvad der laa deri, nok i
ilenne Opgave. Hans. Form var hdt spids, selve Deres Udtryk -, men erindrer De
can man maaske SIg~, og det kan godt ikke, at jeg Gang paa Gang sagde til
lære, at han personhg har været .noget Dem under de Forhandlinger, vi havde
rær tagende. At han skulde have hdt af i Justitsministeriet at det er en forkert
Mindreværdskomplekser, er mig dog ikke Mand han forsta~r det ikke han lod
oekendt. Jeg maa altsaa hævde, at disse dem stille op i Række og Geled som Sol
Inspektører, der har haft. med de inter- dater eller Fanger") og talte til dem den
n.e.re~e at gøre, er forskelhge, men der er Dag, de kom derud, ikke som om Ting,
mig .mtet bekendt om, at Inspektør Bent- de nu i Fællesskab skulde igennem, men
~en Ikke skulde have behandlet de inter- som om det var Personer der nu skulde
aerede ordentligt og strengt korrekt. undergives en særlig DiscIplin, og gjorde

Kristen Amby: Nu har jeg for det det i en skarp, brøsig Tone, saa han alle
første spurgt - og det har De svaret rede fra Starten fik et forkert Forhold
paa - vedrørende den første Tid, hvor til dem, medens der intet sker - det
Kommunisterne sad i Vestre Fængsel. maa man dog ikke glemme -, da disse
Men var det Dem saa ikke paafaldende, Mennesker den 22. Juni kom ind i Ve
~(den Uro, som man altsaa paastod Kirk stre Fængsel, hvor Brudet var aktuelt,
rar Aarsag til under Inspektør Bentzen og hvor det maatte anses for at være

Horserødlejren, forsvandt ganske, da meget værre for en Inspektør at have
Kirk endelig kom tilbage til Lejren, men med dem at gøre. Baade Inspektør Wåa
Inder en anden Inspektør? Det er rigtigt, gensen og andre Embedsmænd i Vestre
) A nr. Q1 '-:":iQ4 2) Sf :1 54 3) • nr.. 282.
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Fængsel, som havde med disse Fanger Vestre Fængsel, og saa blev det ogsas
at gøre, forstod deres Opgave i det vær- besluttet at underlægge ham Lejren der
ste Tidsrum, medens Uroen opstaar mel- ude. Det var først paa det Tidspunkt
lem de internerede, da de kommer til det skete, og der gik altsaa alligevel lang
Horserød under friere Forhold, under Tid. Men jeg forstaar Dem saaledes, a
Inspektør Bentzen. Gav det Dem, spør- det i Virkeligheden var et Prestige
ger jeg ganske konkret, da ikke Ariled- spørgsmaal for Embedsmændene at fast
ning til at overveje, om det ikke var be- holde denne Embedsmand. Man kunde
timeligt at erstatte Inspektør Bentzen, jo have ladet ham trække sig tilbage vec
da Uroen kommer under ham, med en at -falde opad«, som det hedder i Em
anden Inspektør, ogsaa da De - jeg bedsmandssproget. Det skete nemlig se
var jo dog Embedsmand og havde med nere.
det at gøre - blev støttet derigennem, Thune Jacobsen: Der var ikke Tale
at et saadant Synspunkt blev støttet af om et Prestigespørgsmaal for Embeds,
mig? mændene. Der var Spørgsmaal om, on,

Thune Jacobsen: Det er ganske rig- denne Forflyttelse kunde give Anledning
tigt, at Hr. Amby til mig talte om, at til Uro i Lejren. Man maa nu vide, og
han ikke mente, at Bentzen var den dette skal siges paa denne Plads, al
egnede Inspektør for de. internerede i Kommunisterne klagede over alt og alle
Horserødlejren, og selvfølgelig talte jeg i Lejren. Det var ikke alene over Hl'
med mine Embedsmænd derom, baade Bentzen, men det var ogsaa over der;
Departementschefen og Fængselsdirektø- Distriktslæge, som man havde gjort tf
ren, men begge holdt dengang paa Bent- Læge for de internerede derude. OVeI
zen. Og et Moment blev ogsaa dengang ham fremkom der flere Gange Klagen'.
fremdraget for mig, som naturligvis fra de interneredes Side.
maatte gøre noget Indtryk paa mig, H. C. Hansene Var de Klager beret-
nemlig dette, at hvis man som Følge af tigede?
de interneredes Klager over Bentzen fjer- Thune jacobsen: Klagerne blev fore
nede ham, vilde det sikkert medføre yder- lagt Sundhedsstyrelsen, der sagde, at del
ligere Klager fra de internerede saa ikke var Grund til Klage; jeg kan tags
over den ene og saa over den anden. Det Dokumentationen frem; jeg tror, vi hal
var farligt at give dem Medhold paa dette en dokumentarisk Fremstilling af det
Punkt. Men jeg var besluttet paa efter Der blev klaget over Tandlægen, som vi
en vis Tids Forløb at se at faa Lejlig- havde derude. Der blev klaget næsten
hed til at udskifte Bentzen, og i Virke- over alt og alle. Det maa man ikke
ligheden var det ogsaa, fordi jeg mente glemme.
det heldigst, at Bentzen kom væk, at Kristen Amby: Var der ikke Grund
han drog sig tilbage, og efter at Waa- til Klage over de hygiejniske og de læge
gensen var død og Gai Jensen havde mæssige Forhold?
overtaget Vestre Fængsel, blev han netop Thune jacobsen: Slet ikke .
udskiftet med Gai Jensen, fordi jeg Kristen Amby: Var der en Syge af-
tænkte, at her havde vi den helt rigtige deling derude?
Mand til dem. Men det er altid farligt i Thune Jacobsen: Nej; det blev der
et saadant Tilfælde at give de interne- indrettet.
rede Ret og afskaffe en Inspektør, slaa Kristen Amby: Var det paa Grund
ham ud derude, hvis ikke man paavise- af Klagerne, den blev indrettet?
ligt kan sige, at han har gjort sig skyl- Thune jacobsen: Efter at vi havde
dig i Fejl eller Forsømmelser. Det blev talt med Sundhedsstyrelsen om det, blev
fremholdt Gang paa Gang for mig baa- den indrettet; Lejren var jo ikke straks
de af Fængselsinspektøren og Departe- , indrettet saa godt, som den kunde være,
mentschefen, men jeg var som sagt op- Men jeg tænker paa Klagerne over de
mærksom paa, at han ikke havde dette paagældende Personer, over Kredslægen
Format, denne Fylde, denne Elskelighed, og Tandlæg-en. Men det var maaske rig
som flere af de andre Inspektører har tigt, at man her i Kommissionen afhørte
haft, og som jeg for Resten skatter. den paagældende Inspektør selv. Jeg sy-

Kristen Amby: Saa vidt jeg erindrer, nes, det maa være rigtigst, at han selv
var det først i Efteraaret 1942, Waagen- faar Lejlighed til at forsvare sig over
sen døde; saa vidt jeg husker, var det i for Kommissionen. Man maa jo huske
December, i Slutningen af Aaret, at Gai paa, at ieg som Justitsminister ikke
,Jpnsen blev konstitueret som Chef for I kunde følge det daglige Liv og de en
1) A. nr. 287.
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kelte Begivenheder derude. Her ser det Martin Nielsen: Det var i høj Grad
ud, som om der i Lejren ustandselig har nødvendigt.
været Uro, men saa vidt jeg kan skønne, Thune Jacobsen: Ja, det var nød
var der i lange Tider, ogsaa under Bent- vendigt, men det sørgede man for, for at
zen, rolige og stilfærdige Forhold i de ikke skulde kunne klage over, at de
Lejren og ikke Klage over noget. Jeg sy- frøs. Man sørgede for saa god Kost til
nes altsaa, det var rigtigst, at Inspek- dem som muligt, de fik Funktionærkost,
tøren selv fik Lejlighed til at udtale sig og Gang paa Gang drøftede man ogsaa
om disse Forhold. Ime~ de internerede deres Kostforhold,

Kristen Ambv: De siger, at i lange og ~eg gav hver Gang Ordre til: VI maa
Tider var der ingen Uro? variere Maden, VI maa gøre det bedre

Thune Jacobsen: Ogsaa under Bent- og bedre..Og jeg kan ogsaa se her i.~in
zen. Bog, at Jeg paa ~t Møde med Bioind

Kristen Amby: Men samtidig siger ILarsen, Fængselsdirektør Tetens og In
De, at der klagedes over mange Ting, spekter Bentzen, et Møde, der fandt Sted
bl. a. over de hygiejniske Forhold, Læge I den 8: November 19~2 angaaende Horse
og Tandlæge. Det bliver jo let Personerne, r~dleJren: angav mit Synspunkt. Det er
man retter Klagerne imod, naar For- SIde 102.
holdene ikke er, som de skulde være, og »Fra tysk Side har man frem-
det er jo bekendt, at senere blev de hy- sat Krav om stærke Restriktioner i
giejniske Forhold bedre, ligesom der Behandlingen af Kommunisterne.
blev truffet Foranstaltninger til at iso- Modsvarende dette maa vi nu sørge
lere selve Barakbygningerne bedre, end for inden for de afstukne Rammer
de havde været, saa det kan være, at at behandle Kommunisterne saa
det, at der blev roligere Forhold, kan godt som muligt. Horserødlejren
hænge sammen med, at man tog Hensyn maa derfor udvides, saa at de faar
til Klagerne og instituerede bedre hygi- større Bevægelsesfrihed og Enkelt-
ejni ske Forhold bl. a. værelser i det Omfang, de kan skaf-

Thune Jacobsen: Hr. Amby 'var jo fes, og Kostspørgsmaalet maa over-
selv virksom for Kommunisternes Vel vejes, saaledes at de ved saa god
derude i Lejren og havde mange Sam- Kost som muligt holdes skadesløse. c

r.l~r med ~ig om dette Spørgsmaal. For at nævne et andet Punkt: I
ejren var til at begynde med, naar .den Begyndelsen var Fængselsdirektøren ma

skulde rumme saa mange Personer, Ikke get bange for Spiritusnydelse i Lejren,
saa g?d som ønskeligt, men de Samtaler, fordi den kunde give Anledning til Uro
som. Jeg havde ~ed Hr. Amby,. gjorde, derude. Mange Mennesker var samlet,
at .leg syntes, VI ma;atte faa m~rettet og man ved, at hvis de nød for meget,
Forholdene sa~ gunshg~ s.om muligt, og vilde man kunne risikere, baade at der
d~rfor kom mme I.nds~l1~mger, baade l blev sunget, og at der blev støjet paa en
Fmansudvalget. og l Mlmstermø~er, om, saadan Maade, at det maatte kaldes Uor
at . der blev gjort noget effektIvt ved den, og derfor maatte jeg fra Begyndel
~eJren derud~. Saadan laa det. Det va;r sen af holde lidt igen. Det første Skridt,
Ikke Klager l og for SIg fra ~ommum- jeg gjorde, var, at jeg indførte Sønda-gs
sterne selv; De ~agd.e ganske VIst - det baje~en derude, men kort efter fik jeg
kan man JO se l K~rks. Korre~pondan~e det drejet derhen, at man maatte nyde
-, at det var nogle - Jeg vedlk~e, hvil- Spiritus, ikke til Overmaal, men altsaa
ke Udtryk han brugte om Bygningerne Spiritusnydelse blev tilladt derude. At
derude. dette en enkelt Gang, jeg tror ved Jule-

Kristen Am~y: Han sagde: Høns~- tid, gav Anledning til lidt uheldige For
huse. Det synes Jeg nok, han har Lov til. hold, er en Sag for sig, men jeg følte

Thune Jacobsen: Men vi var selv det saadan, at vi, saa længe vi kunde,
opmærksomme paa, at der maatte gøres skulde søge at udvide de Tilladelser, vi
noget, og jeg vil ogsaa have Lov at hæv- gav, og ikke trække dem tilbage, efter
de her, at naar det gjaldt de interneredes haanden som vi mærkede, at det gik.
materielle Forhold, blev der fra vor Men efter Juni 1942, hvor Flugtforsøget
Side gjort alt, hvad der kunde gøres. De faldt ind, og hvor Tyskerne bagefter
fik dengang omtrent dobbelt Ration af, interesserede sig for stærkt for Lejren,
hvad andre fik, naar det gjaldt Brænd- kom altsaa Restriktionerne, og da gik i
selsmidler. Virkeligheden Forholdene noget tilbage
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for Kommunisterne, dog ikke paa Punk
tet med Spiritus og forskellige andre
Ting.

Kristen Amby: Der er sagt, og det
er rigtigt, at man efterhaanden gjorde,
hvad der under Omstændighederne kun
de gøres, naar Lejren skulde være det
paagældende Sted, for at forbedre de
materielle Forhold. Samtidig har vel
alle, der har læst Dokumenterne - og
det fremgaar jo ogsaa bl. a. af Kirks
Brev -, Indtryk af, at en Mand som Pa
stor PovlsenI) med Hensyn til Fangernes
psykiske Velbefindende, aandelige Vel
befindende havde en beroligende og en
god Indflydelse. Var det ikke Deres Ind
tryk?

Thune Jacobsem Det tør jeg ikke
udtale mig om.

Kristen Amby: Det mener jeg at jeg
har givet Udtryk for at det var. Erin
drer De, at paa et bestemt Tidspunkt ...

Thune Jacobsen: Døde ikke Pastor
Povlsen ret tidligt?

Kristen Amby : Jo, men det var dog
først efter længere Tid, han døde. Erin
drer De, at paa et bestemt Tidspunkt
kom der en Skrivelse fra Justitsministe
riet, hvori man udbad sig en Decision
fra Fængselspræsten om, hvorvidt man
kunde regne med, at Pastor Povlsens
Besøg ikke i Virkeligheden var urovæk
kende over for Fangerne? Erindrer De
det?

Thune Jacobsen: Jeg erindrer det
ikke, men det er meget muligt.

Kristen Amby: Kunde vi ikke faa
det Bilag frem fra J ustitsminist.eriet?
Det er her ikke"). Det er fn Skrivelse, som
jeg blev sat til at svare paa i min Egen
skab af Fængselspræst, men hvoraf det
fremgik, at man i Virkeligheden mente
ude i Horserød, at Pastor Povlsens Be
søg var mindre heldigt, skønt mit Ind
tryk inden var - og det havde jeg ogsaa
givet Udtryk for -, at det var godt, han
kom, og jeg sagde naturligvis ogsaa i
min Svarskrivelse, at det var rigtigt, at
han kom, og henstillede, at han blev ved
med at komme, og han kom ogsaa lige
til sin Død.

Thune jacobsen: Saa vidt jeg erin
drer, laa Faren i Pastor Povlsens Be
søg deri, at han kunde bringe Forbin
delse mellem Kommunisterne i Lejren
og Yderverdenen, og man var fra Em
bedsmændenes Side opmærksom paa
dette Forhold og ængstelig for dette For
hold .
1 A. nr. 283. 2) A. nr. 283, G.
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Kristen Amby: Det kunde jo enhver
Paarørende gøre.

Thune jacobsen: Enhver Paarørende?
Kristen Amby: Ja, enhver Paarøren

de, der besøgte de paagældende, kunde
jo bringe den Forbindelse videre.

Thune jacobsen: De Paarørende var
jo under Kontrol.

Kristen Amby : Ja, det er rigtigt,
men derfor kunde de nok faa et Skøn
over Forholdene.

Thune Jacobsene Men det var Pastor
Povlsen jo da ikke.

Kristen Amby: Nej. Men vi faar det
Dokument?

Formanden: Ja.
Martin Nielsen: Jeg gaar ud fra, at

jeg opfattede Rigspolitichefen rigtigt,
naar Rigspolitichefen sagde, at han i Ju
stitsministeriet altid var glad for, at der
kom Henvendelser fra Korporationer,
Foreninger o. lign., som kunde under
støtte Løsladelser?

Thune Jacobsen : Ja.
Martin Nielsen: Er det rigtigt?
Thune Jacobsen: Ja.
Martin Nielsen: Jeg har her Ni

mandsudvalgets Protokol, som altsaa
ikke er godkendt, men som jo dog viser
en vis Retning i det. Der er et Møde den
12. Januar 1943, Side 760, hvor Stats
ministeren, altsaa Scavenius, siger:

»Justitsministeren føler sig
krænket over Henvendelsen fra Læ
gerne, der har det Hovmod, som
følger med Stillingen. Mere bekla
geligt er Henvendelsen fra Journa
listerne, der maa kende Forholdene.
Der ligger heri en Vildledning af
Befolkningen, idet der ikke er Ba
sis for deres Krav.«

Og senere siger Justitsministeren
paa samme Side:

-Det er paafaldende saa mange,
der hylder Kommunisterne. De re
præsenterer en Fare. Nogle frygter
dem, andre mener, at de gør et godt
Stykke Arbejde. Frygt maa ikke
kendes af Regeringen.«

Kan det tænkes, at J ustitsministe
ren, der selv har deltaget i det paagæl
dende Mode, har udtalt sig saadan i
denne Forbindelse?

Thune Jacobsen: Jeg har det Ind
tryk, at det Referat af Udtalelserne, der
her er fremkommet, ikke er helt kor
rekt, men saa mange Aar efter at gen
give, hvad man i et enkelt Møde har
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sagt, er mig umuligt. Man maa forstaa, det første: »Fra tysk Side blander man
at der ikke for saa vidt er nogen Uover- sig ikke i Behandlingen.« Det stemmer,
ensstemmeise imellem, hvad jeg her kan og jeg vilde spørge: I December, saa vidt
have sagt, maaske i mildere eller anden jeg husker, blev altsaa Husordenen sendt
Form, og det, jeg siger her om, at man til Gesandtskabet paa Foranledning fra
over for Tyskerne kunde benytte disse Gesandtskabets Side?
Henvendelser fra Korporationerne. Fak- Thune Jacobsen: Ja.
tisk benyttede jeg disse Henvendelser. Robert Mikkelsen: Kom der nogen

Martin Nielsen: Det kan ikke tæn- Bemærkninger i den Anledning?
kes, som det synes at fremgaa af Refe- Thune Jacobsen: Nej, sikkert ikke.
ratet her, at den daværende Justitsmini- I Robert Mikkelsen: De udtalte før, at
ster har følt sig fornærmet over disse Formaalet fra første Færd var dette at
Henvendelser? give de bedst mulige Forhold, som kunde

Thune Jacobsem Fornærmet? Nej, tillades, naar nu Formaalet skulde naas,
absolut ikke. Overfor Lægerne erindrer og Formaalet var altsaa Indespærria
jeg ogsaa, at der blev sagt, at disse Hen- gen, Isoleringen fra Omverdenen.
vendeiser maatte i Virkeligheden under- Thune Jacobsen : Ja.
støtte Regeringen og betragtes som un- Robert Mikkelsen: Den første Ord-
derstøttende Regeringen. I Vinteren 1941 ning, der gjaldt deroppe, omfattede, at
- eller 1942, jeg erindrer det ikke -, de internerede 3 Gange om Dagen skul
da Lægerne havde udsendt deres Hen- de still es op til Appel") og tælles og der
vendeise til Regeringen eller til Justits- efter marchere i en bestemt Orden til
ministeren, anmodede jeg deres For- og fra Spisesalen og til deres Lokaler.
mand - Professor Morville? - paa Har det noget at gøre med Gennemfø
Gentofte Amtssygehus - og Overlæge re Isen af Formaalet?
Lehmann om et Møde i mit Hjem, og Thune Jacobsem Hvor staar det i
der orienterede jeg dem om Regeringens
Stilling i Almindelighed og den Politik, Robert Mikkelsen: Det staar der
man fulgte, og der disku ter ede vi og- ikke. J eg har selv været med til det; der
saa den Henvendelse, der var kommet for kan jeg udtale, at saadan var det.
fra dem; og netop over for dem gjorde I Thune jacobsen: Jeg kan ikke se,
jeg gældende, at det naturligvis kunde det staar i Husordenen.
understøtte de Henvendelser, som vi Robert Mikkelsen: Det gør det hel-
kom med til Tyskerne: Jeg ved ikke, om ler ikke.
det ikke har været i 1942, sikkert i 1942, Thune Jacobsem Dette Forhold er
da Chievitz var blevet arresteret af Ty- mig ikke bekendt. Der staar slet ikke no-
skerne. get om det i Husordenen.

H. C. Hansen: Det er det, denne Sag Robert Mikkelsen: Nej, det gør der
drejer sig om, som nu undersøges fra Ni- ikke, men det er gennemført af Inspek
mandsudvalget. tør Bentzen, og det var den Ordning, han

Thune Jacobsen: Naa, det var det. havde deronpe. Naar nu De ikke ken-
Det var altsaa i 1942. dår det, kunde jeg maaske spørge: Fin-

Robert Mikkelsen: Jeg vil gerne næv- der De selv den Ordning passende ud fra
'ne her fra Kommunistudvalgets Proto- de Forudsætninger, De har nævnt?
'kol' ) det første Møde den 12. November Thune Jacobsen: Undskyld, vil De
1941. Der staar, at Justitsministeren siger : gentage Spørasmaalet?

»Fra tysk Side blander man sig Robert Mikkelsen: Om De selv vilde
ikke i Behandlingen, men ønsker finde den Ordning passende ud fra de
stærk Isolering af Hensyn til Frygt Formaal med Indespærringen, som er
for Sahotage.« nævnt?
Jeg forstaar, at det stemmer med, Thune Jacobsem At der var Parade

'hvad der her er sagt. 3 Gange om Dagen?
Thune Jacobsen: Af Hensyn til Frygt Robert Mikkelsen: J a, Parade, alt-

for Sabotage? Det lyder mærkværdigt i saa Appel, og Ordre om March i en be
denne Forbindelse: »Fra tysk Side blan- stemt Rækkefølge til og fra Spisesalen.
der man sig ikke i Behandlingen, men Thune Jacobsem J eg maa gaa ud
ønsker stærk Isoleringe . .. fra, at Inspektøren gennem denne Ap-

Robert Mikkelsen: »Af Hensyn til pel har villet sikre sig, at alle var til
Frygt for Sabotage. c Det er helle!' ikke Stede. Det maa jeg gaa ud fra; ellers
saa meget det, det drejer sig om, men I skulde den jo ikke have noget Formaal.
1) A. nr. 288. 2) A. nr. 282.
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Robert Mikkelsen: Det blev ophævet Thune Jacobsen: Ja, men er der saa
i Løbet af et Par Maaneder, men Spørgs- nogen Grund til at kritisere Forholdetr
maalet var ikke, hvad Formaalet har Robert Mikkelsen: Ja, der er Grund
været med det, men om det var en rime- til at kritisere, at det er optaget i en
lig eller ikke rimelig Foranstaltning. Da Husorden, at der er paalagt de in ter
der blev svaret i første Omgang, at De nerede Arbejdspligt, og jeg spørger. . E]
ikke kender det, vil jeg gerne spørge det foreneligt med Formaalet med denne
Dem: Hvad mener De om det? . Internering?

Thune Jacobsen: Forinden jeg har Thune Jacobsen: Jeg gaar ud fra, at
haft Lejlighed til at tale med Inspektø- Meningen dengang har været, at man
ren derom og faaet hans Forklaring der- ikke vilde have andre ind i Lejren, og
om, kan jeg virkelig ikke give Svar paa at det er af Hensyn til det, man har
det Spørgsmaal. indført den Husorden.

Robert Mikkelsen: Saa har De in- Robert Mikkelsen: Og det har vist
gen Mening? , sig, at den kunde lade sig ophæve, det

Thune Jacobsen: Jeg kan ikke falde kunde godt gaa uden.
Inspektøren i Ryggen, før jeg ogsaa har Thune Jacobsen: Det ved jeg dog
faaet hans Forklaring paa dette For- ikk
hold, der aldeles ikke er fremgaaet af l e. I
Husordenen. Robert Mikkelsen: Der staar desuden

Robert Mikkelsen: Ja vel. I Hus- i den samme Husordens § 6: Besøg af
ordenen, den Husorden, der gjaldt først'), Ægtefælle og nærmeste Slægtninge een
stod der i § 4, at de internerede er »plig- Gang ugentlig ikke over 1 Time. - Naar
tige at udføre alle øvrige Arbejder ved- man tillader Besøg til Folk, hvis Familie
rørende Renholdelse af Lejren, Brænde- til Dels skulde rejse fra Aalborg til Kø
hugning til Lejrens Forbrug, Fyring benhavn, er det da en rimelig Bestem
o.Iign.« Er denne Pligt til at arbejde for- melse at fastsætte, at Besøg varer ikke
enelig med Indespærringens Formaal, over 1 Time, og hvad Forbindelse har
som er-det at sikre de paagældendes Til- det med Indespærringens Formaal?
stedeværelse og Isolering fra Omverde- Thune Jacobsen: For det første laa
nen? det saaledes, at denne Time, der her var

Kristen Arnby: Hvornaar er den Tale om, blev udstrakt, som De jo og-
Husorden dateret? saa selv maa vide, til meget længere Tid

Robert Mikkelsen: Den Husorden, i mange Tilfælde, og at saavel Lejrledel
jeg har set, er dateret 27. August 19422) , sen som det underordnede Personale stil
men det var altsaa den samme, der lede sig saa velvilligt som muligt ved
gjaldt fra Begyndelsen, disse Besøg; men i øvrigt var Besøgene

Thune Jacobsen: Det var nødven-l i Lejren saa talrige, at det var umuligt,
digt, at man ikke fik fremmede ind i faktisk umuligt at tilstede Adgang i læri
Lejren, idet dette kunde modvirke For- gere Tid.
maalet, deres Isolering, og derfor har Robert Mikkelsen: Det er ikke let
det været nødvendigt, at de - som man med disse Spørgsmaal. Naar man spør
har haft det i mange andre Lejre - ger, hvad der staar i Reglementet, saa
selv foretog Renholdelsen af Lejren og henvises der til, hvordan Reglementet
renholdt de Værelser, hvori de var ind- blev praktiseret, og naar man spørger
kvarteret. Men i øvrigt har der ikke væ- om en Ting, som ikke staar i Re/~lementet,
ret paalagt dem nogen Art af .Pligter. bliver der sagt, at det kender man ikke

Robert Mikkelsen: Jeg vil gerne gøre til, for det er de underordnede, der har
opmærksom paa, at denne Pligt her jo med det at gøre. Jeg regner med, at De
bortfaldt. Der kom jo andre ind i Lejren. som Justitsminister maa have Ansvaret
De internerede ønskede nemlig ikke at for dette Reglement, der er kommet fra
hugge Brænde til Lejrens Forbrug og Justitsministeriet, og i dette Reglement
kom heller ikke til det. Det lod sig me- staar der: ikke over 1 Time . Er der da
get godt gøre uden., givet de underordnede Besked fra Ju-

Thune Jacobsen: Hvorledes? Hvor- stitsministeriet om, at Reglementet paa
naar kom det? det Punkt ikke skulde gælde?

Robert Mikkelsen: Det kom, fordi Thune Jacobsen: Man maatte natur-
de internerede ikke ønskede at paatage ligvis have et Reglement. Der var saa
sig Pligtarbejde for Staten, fordi man og saa mange i Lejren. Man hævdede fra
havde spærret dem inde. Lejrledelsens Side, at man ikke kunde
1) A,Jlr. 281, A. 2) A. nr. 281, C.
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nodtage Besøg i mere end 1 Time for de
.nkelte Besøg.

Robert Mikkelsen: Undskyld, dette
~eglement er udgaaet fra J ustitsministe
-iet, før Lejren blev oprettet, og gjaldt
ra den Dag, Lejren blev oprettet. Derfor
.an Lejrledelsen formodentlig ikke 'have
~rfaringer i den Retning.

Thune Jacobsen: Lejrledelsen har
~rfaringer fra tidligere Tid, Inspektør
3entzen havde jo Erfaringer fra tidli
:ere Tid, fra andre Lejre. Saa vidt jeg
red, er den nævnte Husorden ogsaa
avet paa Grundlag af den Husorden,
ler gjaldt for de tyske Emigranter, og i
Ivrigt synes jeg ikke, man kan bebrejde
.edelsen, at man har strakt sig saa vidt,
om man har kunnet.

Robert Mikkelsen: Jeg bebrejder
kke Lejrledelsen noget; jeg stiller blot et
iestemt Spørgsmaal, jeg gerne vil have
;var paa. Der staar i samme Reglements
: 9, at efter Kl. 22 om Aftenen maa de
nternerede ikke opholde sig uden for
leres Værelser. Disse Værelser aflaases
G. 23. Naar det drejer sig om en Lejr,
ndhegnet med Pigtraadshegn og bevogtet
Li Fængselsbetjente, var der da noget
.imeligt Formaal med i den Grad at ind
krænke de interneredes Frihed?

Thune Jacobsen: Sikkerhedshensyn
lal' her været gældende, men man har,
aa vidt jeg erindrer, i et senere Regle
nent svækket det noget.

Robert Mikkelsen: Ja, ja.
Thune Jacobsen: Altsaa søgt at lem

le disse Regler.
Robert Mikkelsen: Ja, det er rigtigt.
Thune Jacobsen: Fra Begyndelsen

lal' man været ængstelig, senere har
nan lempet Reglerne. Dengang saa Ty
'kerne blander sig i Lejrens Forhold,
rliver man igen nødt til at gaa tilbage og
.ive strengere Vedtægter.

Robert Mikkelsen: Der staar i sam
ue Bestemmelse, at efter Kl. 24 maa der
kke være Lys paa Værelserne. Er det
ikkerhedsmæssige Formaal?

Thune Jacobsen: Nej, men der er
o ogsaa noget, der hedder Husorden,
n Husorden, hvor det ikke alene drejer
ig om Sikkerhedshensyn, men der maa
'ære en vis Orden .

Robert Mikkelsen: Ja, for Vare
ægtsfanger.

Thune Jacobsen: For Varetægts
anger?

Robert Mikkelsen: Hvor staar det,
.t der skal være den Orden, at interne
'ede ikke maa læse efter Kl. 12 Nat paa
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deres Værelse? Hvor kommer det fra:
Det staar i § 9, det ved jeg meget vel.
Men jeg synes ikke, Svaret er tilstrække
ligt.

Thune Jacobsen : Jeg kan ikke sige
andet end, at det er en Ordensbestem
ruelse. Sikkerhedshensyn kan sikkert ikke
diktere det. Men i øvrigt kan jeg ogsaa
tale med Fængselsdirektøren om dette
Spørgsmaal.

Robert Mikkelsen: I Slutningen af
dette Reglement staar der, at de interne
rede ikke har Adgang til Ekstraforplej
ning og ikke har Adgang til de Rettig
heder, der efter gældende Regler tilkom
mer Varetægtsfanger.

Thune Jacobsen: Hvor staar det?
Robert Mikkelsen: Det staar i Slut

ningen; det er ikke nogen Paragraf, det
slutter af.

Kristen Amby: Dateret hvornaar?
Robert Mikkelsen: Stadig 27. Au

gust 1942. Der staar udtrykkeligt her:
»Under Opholdet i Fængselet holdes den
paagældende isoleret. c

Thune Jacobsen: Altsaa i Fængselet.
Robert Mikkelsen: Det maa være

Fængselet, der er Tale om her.
Thune Jacobsen: Ja, undskyld, det

vil altsaa sige, naar det drejer sig om
disciplinær Straf.

Robert Mikkelsen: Der staar i § 15:
»En indsat, der gentagne Gange ... c
Den drejer sig om dem her.

Thune Jacobsen: Om disciplinær
Straf, ja. Men det er altsaa et Spørgs
maal om disciplinær Straf.

Robert Mikkelsen: Ja, der staar der,
at naar man findes uegnet til Ophold i
Lejren, skal man sættes i Fængsel.

Thune Jacobsen: J a, der er her Tale
om disciplinær Straf.

Robert Mikkelsen: Der er Tale om,
at hvis man findes uegnet til Ophold i
Lejren, skal man overflyttes til Fængsel.

Thune Jacobsen: Kan man overflyt
tes til Fængsel.

Robert Mikkelsen: Ja. Er det en
disciplinær Straf, at man er uegnet til
Ophold i en Lejr og derfor bliver over
ført til et andet Sted?

Thune Jacobsen: De ved jo meget
godt, hvad der menes med uegnet til Op
hold. Det er jo ikke paa Grund af Syg
dom, man er uegnet til Ophold, det er
paa Grund af sin Opførsel.

Robert Mikkelsen: Ja, og det vil alt
saa sige, at naar man efter Lejrens Me
ning opfører sig saadan, at man er
uegnet til at opholde sig i Lejren, bliver
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man straffet. Man kunde jo tænke sig,
at man blev indsat i Fængsel efter til
svarende Bestemmelser. Det drejer sig jo
ikke om Forbrydere, det vil jeg gerne
stadig bede fastholdt.

Thune Jacobsen: Der staar jo i § 15:
-En indsat, der gentagne Gange

eller paa grov Maade har tilsidesat
de ham ifølge nærværende Husor
den paahvilende Pligter, eller som
i øvrigt ved hele sit Forhold har vist
sig uegnet til Ophold i Lejren, kan
af Lejrens Leder under Justitsmini
steriets Approbation overføres til
Københavns Vestre Fængsel.«

Var det ikke det?
Robert Mikkelsen: Jo, og saa staar

der derefter:
:o Under Opholdet i Fængselet

. . . «,

ikke sandt?
Thune Jacobsen: Jo.
Robert Mikkelsen: Det finder De

rigtigt og naturligt?
Thune Jacobsem Der maa i hvert

Tilfælde i en saa stor Lejr som den, vi
havde derude, være saadanne Bestem
melser, at de paagældende er interesse
rede i ikke at overtræde Bestemmelserne,
at der altsaa maa ligge en Advarsel for
de andre i det.

Robert Mikkelsen: Den Advarsel lig
ger i, at saa kan man blive overført til
Vestre Fængsel. Tilføjelsen om, hvordan
de skal behandles hel', synes jeg ikke
hører nogen Steder hjemme.

Martin Nielsen: J eg vil gerne kon
kretisere det Spørgsmaal. Jeg gaar ud
fra, at efter Rigspolitichefens Opfattelse
er det et Brud paa Husordenen at flygte
fra Lejren, naturligvis. Efter Flugtfor
søget blev vi, som deltog i dette Flugt
forsøg, indsat paa disciplinær Straf i
Vestre Fæng-sel i 3 Maaneder, hvor den-
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ne Bestemmelse da bragtes iAnvendel!:
over for os.

Thune Jacobsem Ja.
Martin Nielsen: Det finder Rigspoli

tichefen rigtigt?
Thune jacobsen: Ja, det staar i Re~

lementet, som De har kendt.
Martin Nielsen: Og med hvilke

Magtfuldkommenhed el' et saadant Reg
lement udstedt?

Thune Jacobsene Man maa vide hel
at Reglementet har været forelagt i Mi
nisterraadet, og Ministerraadet er gioi
bekendt med alle Forhold vedrørend
Kommunisterne. Gang paa Gang ha
dette Spørgsmaal været drøftet i Mini
steriet.

Kristen Amby: Er et Flugtforsøg e
disciplinær Forseelse?

Thune jacobsen: Det maa man VE

kalde det.
Martin Nielsen: Er det Rigspoliti

chefen bekendt, at under normale Om
stændigheder straffer man ikke den Mi
litærperson, der som Fange flygter. Ma
søger at sikre hans Tilstedeværelse bed~

i Fremtiden, men man straffer ham ikki
Thune Jacobsene Det er mig ikke b

kendt. Militære Forhold er mig ikke bs
kendt.

Robert Mikkelsen: Det drejer si
ikke just om militære Forhold, men Ol
folkeretlige Bestemmelser om Behand
linz af Krigsfanger, men det er Del
ubekendt?

Thune Jacobsem Ganske ubekendt.
Robert Mikkelsen: J a, det var rime

livt at tænke sig, at Justitsministere
kendte den Slags, men det er altsaa ikk
Tilfældet.

Jeg vil gerne fortsætte, det er sta
dig væk Reglementet.

Formanden: Men vi bliver nødt t
at afbryde Afhøringen nu. Vi fortsætte
i Eftermiddag KI. 14.

Afhøringen afbrudt Kl. 12.01.



Onsdag den 25. September 1946 Kl. 14.

Uhøringen af Rigspolitichef, fhv. Justitsminister Eigil Thune Jacobsen genoptoges.

Formanden: Jeg gaar ud fra, at det
pørgsmaal, vi beskæftigede os med i
'ormiddagsmødet, er tilstrækkeligt be
andlet og besvaret.

Vi gaar derefter over til det næste
-pør gsmaal:

Hvad er Grunden til, at Kommuni
terne behandledes principielt anderle
es end internerede Englændere, Ameri
anere m. fP)?

Thune Jacobsen: Man har spurgt,
.m der principielt var en Forskel i Be
randlingen. Hertil maa jeg · svare, at det
ler jeg ikke, der var. I begge Tilfælde til
rigtede man at opfylde det tyske Krav om
Usondring fra Omverdenen af de paa
rældendø og paa den Maade, at det skulde
{ennemføres uden større Indgreb over
'or de paagældende end nødvendigt, men
nan tør vel nok sige, at dette Formaal
.kke krævede den samme Strenghed over
for de udenlandske Statsborgere, fordi de
vanskeligere kunde flygte, og fordi man
fra tysk Side ansaa dem for mindre far
lige. Man har for Resten heller ikke fra
tysk Side vist den Samme Interesse for
de Former, hvorunder Englændere og
Amerikanere var anbragt, som for Kom
munisternes Internering. Og for Resten
behandledes Englændere og Amerikanere
gennem Udenrigsministeriet, og jeg vil
tro, at Folkerettens Forskrifter blev iagt
taget.

Robert Mikkelsen: J eg forstaar paa
det Svar, at Rigspolitichefen ser ikke, at
der var nogen principiel Forskel i Be
handlingen, og det er rimeligt, fordi det
i begge Tilfælde drejede sig om Menne
sker, der var indespærret, ikke som Straf,
men som en paatvunget Sikkerhedsfor
anstaltning. Nu vil jeg gerne nævne, at
De, Hr. Thune Jacobsen, i Deres Bog
:oPaa en Urias Poste, Side 130, skriver
om disse Udlændinge, at de i Juni 1941
blev overført til Herregaarden »Store
Grundet- ved Vejle, altsaa samtidig med,
at Kommunisterne blev interneret. De
tilføjer, at de levede under Bevogtning,
men Opholdet blev af Udenrigsministeriet
gjort saa godt og lempeligt for dem som
muligt. Maa jeg spørge, om De mener,
de samme Synspunkter var gældende for
1) Kap. 2 og 24.
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Behandlingen af Kommunisterne i Hor
serød?

Thune Jacobsen: J eg ved ikke, om
Hr. Robert Mikkelsen dermed mener, at
det, at Krigsfangerne blev anbragt paa
Herregaarden »Store Grundete, var en
principiel Forskel fra det, at Kommuni
sterne blev anbragt i Horserødlejren ...

Robert Mikkelsen: Nej, det mener
jeg ikke.

Thune Jacobsen: ... for det "Var det
ikke. Man maa vide, at Englænderne og
Amerikanerne fra Begyndelsen af havde
været indkvarteret paa Hald, saa fandt
Udenrigsministeriet »Store Grundete.
Men Antallet af Kommunister var meget,
meget større end Antallet af de Krigs
fanger, der var Tale om, og man maatte
have et meget større Territorium for
dem. Derfor benyttede man Horserødlej
ren, og jeg kan sige, at i Betragtning
kom dengang dette, at Horserødlejren
laa paa Sjælland, og de fleste Kommu
nister, der var Tale om, var fra Sjælland
og København, saa at det var praktisk
for deres Paarørendes Skyld, at de kunde
være saa nær København som muligt.
Det var et Hensyn, man tog. Men i øvrigt
var hele dette Spørgsmaal om Lejren ved
Horserød og alle de Forhold, der knyt
tede sig til den, naturligvis behandlet i
Ministermøder, og det er dengang blevet
sanktioneret, at de blev interneret paa
Horserød, ligesom ogsaa de Foranstalt
ninger, der blev truffet, i alt væsentligt
er godkendt.

Robert Mikkelsen: Maa jeg have Lov
at spørge, om jeg har forstaaet Besvarel
sen af det sidste Spørgsmaal, før vi af
brød Mødet, rigtigt, at De, som var J u
stitsminister under en væsentlig Del af
Krigen, var uvidende om, at for interne
rede Krigsfanger gælder den Regel, at
de ikke kan straffes for Forsøg paa
Flugt.

Thune Jacobsen: Det sagde jeg, at
jeg ikke kendte, men jeg betragtede ikke
Kommunisterne som Krigsfanger.

Robert Mikkelsen: Som Mennesker,
der er interneret, ikke som Krigsfanget,
men som paatvunget Sikkerhedsforan
staltning, blev vi enige om før.

Thune Jacobsen: Ja. Men man maa
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huske paa een Ting: Kommunisterne blev
iagttaget af Tyskerne ud fra et specielt
Synspunkt, nemlig som mulige Sabotører.

Robert Mikkelsen: Som mulige Sa
botører?

Thune Jacobsen: Det var ikke vort
Synspunkt. Jeg nævner udtrykkeligt, at
det var Tyskernes Synspunkt, at de var
farlige, hvorimod de sikkert ikke har be
tragtet Krigsfangerne som farlige.

Kristen Amby: Ud fra det Hoved
synspunkt er det forslaaeligt, at man
mente sig beføjet til at træffe meget stær
ke Sikkerhedsforanstaltninger mod mulig
fremtidig Flugt, da der var gjort Flugt
forsøg, men det er ikke forstaaeligt, at
man ud fra det Synspunkt mente at
burde straffe Folk ved at behandle dem
ikke engang som Varetægtsfanger, eller i
det hele taget træffe disciplinære Foran
staltninger, som om de havde gjort sig
skyldige i en eller anden Forbrydelse.

Thune Jacobsen: De saa naturligvis
Forholdene med Lejrens øjne, vi maatte
ogsaa se paa, hvordan 'Tyskerne tænkte
over dette Forhold, og vi maatte være
klar over, at for os gjaldt det om, at Ty
skerne ikke overtog Lejren, de var i Vir
keligheden umaadelig opmærksomme paa
alt, hvad der skete. Jeg vil gerne gøre en
lille Bemærkning med Hensyn til Bent
zen. Man siger, at hvis man havde dimit
teret Inspektøren, vilde Tyskerne øjeblik
kelig have faaet at vide, hvad Grunden
dertil var, og de vilde betragte det, som
om Kommunisterne havde sat Bentzen
paa Porten.

Robert Mikkelsen: Han blev sat paa
Porten.

Kristen Amby: Af hvem?
Thune Jacobsen: Det skete efter lang

Tids Forløb, da man kunde sætte ham
ind i en anden Stilling; der blev altid
dækket over den Slags Ting, naturligvis,
men i Virkeligheden var det saadan, at
hvis Tyskerne havde set, at man havde
bøjet sig for et Krav fra Kommunister
nes Side, vilde de have sagt: Dette hører
ikke til god Orden, det er bedre, vi selv
overtager det.

Men for at vende tilbage til det, Hr.
Kristen Amby nævnte, ligger det saadan,
at en Del af dem, der sad i Horserødlej
ren, slet ikke brød sig om at være der
ude, men hellere vilde være i Vestre
Fængsel - det har vi i hvert Fald haft
Eksempler paa - , maaske fordi der var
fugtigt og Forholdene ikke var gode for
deres Helbred. Der var aItsaa nogle, som
kunde tænkes at søge tilbage til Vestre
l) A. nr. 284. 2) St. 521 fl.

l

Fængsel, og derfor var det nødvendigt
have et disciplinært Middel over for del
der havde gjort sig skyldige i grov Uo
den eller var uegnede til at være der, fc
at andre derigennem kunde faa det In.
tryk, at det maatte de ikke gøre sig sky
dige i. Hvis der kom Uroligheder derud
blev de uvægerlig taget over til Tyske
nes Forvaltning.

Kristen Amby: De nævner disse Tir
som Synonymer, at man er uegnet til ;
være der eller gjorde sig skyldig i grc
Uorden. Vi har i Dag beskæftiget os' me
Sagen Hans Kirk"), Man kan maasl
paastaa, at han ikke var egnet til at væi
der, men grov Uorden gjorde han si
ikke skyldig i.

Thune Jacobsen: Han havde ophids!
de andre.

Kristen Amby: Det er et subjekti
Skøn, det fremgaar overhovedet ikke Il

Akterne, at han har ophidset nogen; ds
fremgaar, at han har ophidset Inspektc
ren, andet fremgaar ikke.

Thune Jacobsen: Han havde daarli
Indvirkning paa de andre.

Kristen Amby: Dengang han va
flygtet, var der lige saa megen Uro fr.
de andre, som da han sad der, først lang
senere kom der mere rolige Forhold der
ude som Følge af, at en hel Del Krav fr.
de internerede med Hensyn til de hygiej
niske Forhold blev opfyldt.

Thune Jacobsen: Mon det ikke er e
Postulat fra Deres Side, at der ikke op
stod rolige Forhold; i. hvert Fald havdi
man fjernet en af Aarsagerne til Uroen

Kristen Amby: Det :staar ogsaa
Skrivelsen, at han var et Uroelement
men det skyldes - jeg skal ikke brugt
saa stærke Ord som Bevis, men Begrun
delse for, at han var et urovækkende Ele
ment i Forhold til de internerede.

Thune Jacobsen: Derfor er det ogsaa
jeg opfordrer Dem til at afhøre Inspek
tør Bentzen, som direkte og daglig har
haft Lejlighed til at tale med de inter
nerede.

Kristen Amby: Det forstaar jeg vel
og det kan ogsaa godt være, Kommissio
nen tager den Beslutning senere at af
høre ham"). Men det, det drejer sig om:
er dette, at De som daværende Justitsmi
nister faar forelagt et Postulat fra In
spektøren om, at en bestemt interneret
gør sig skyldig i urovækkende Virksom
hed, og saa reagerer paa Grundlag af
den Indberetning uden at undersøge, om
Beskyldningen objektivt er sand.
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Thune Jacobsen: I den Retning vil
m Minister være nødt til at forlade sig
paa de Indberetninger, han faar fra sine
Embedsmænd.

Kristen Amby: Nej, saa er vi ude i
ien vildeste Vilkaarlighed, hvis de over
ordnede, hver Gang en underordnet Em
oedsmand gør Indberetning, reagerer
uden at foretage en selvstændig Under
søgelse af, hvorvidt hans Skøn er hold
bart. Og i de Samtaler, vi havde om det
Spørgsmaal, sagde jeg Gang paa Gang
til Dem: Denne Mand egner sig ikke til
ienne Post. Det var et rent psykologisk
Spørgsmaal, jeg kunde ikke paapege, at
han som Embedsmand var ukorrekt i det
Forhold, men ex tuto sagde jeg: Han
forstaar det ikke. Folk som Teiens, Waa
gensen og andre vilde forstaa, hvad det
drejer sig om, men Bentzen har fra Star
ten stillet sig i et daarligt Forhold til de
internerede ved at behandle dem som
Fanger og Forbrydere i Stedet for at
sige, som ~eg omtalte før, en tysk Kom
mandant sagde, da han internerede dan
ske Statsborgere: Ja, mine Folk maa
skyde, hvis de forsøger at løbe, men i
avrigt skal de behandles kavalermæssigt.
Det havde ikke været utænkeligt, om en
dansk Embedsmand, der fik den Opgave
at passe paa internerede, havde sagt: Vi
maa se at faa det bedst mulige ud af det.
Man han stillede sig straks samme Dag
i kontrært Forhold til de internerede. De
blev paa et tidligt Tidspunkt gjort op
mærksom paa, at saaledes var Forhol
det; derfor kan jeg stadig ikke forstaa,
at man betragter dette som et fastslaaet
Faktum, at Hans Kirk var et Uroelement
deroppe. Han virkede uroligt paa Inspek
tørens Sind, og Uroen gav sig ogsaa
Udtryk i Korrespondance til Ministeriet,
altsaa i Forhold til Administrationen ...

Thune Jacobsen: Uroen i Ministeriet
ser jeg fuldstændig bort fra, det var ale
ne hans Forhold i selve Lejren, og jeg
har en Gang i Dag forklaret om dette
Punkt og kan egentlig ikke give mere ud
tømmende Besked. Om dette Punkt maa
Hr. Bentzen selv afgive Forklaring.

Kristen Amby: Ja, jeg siger igen, Hr.
Thune Jacobsen, at det er muligt, Kom
missionen træffer den Beslutning, men
selvom vi faar den Forklaring, er der
for mig det dunkle Punkt, at De ikke
selv undersøger Forholdene, at De ikke
undersøgte, hvori den paastaaede Uro
bestod - senere var vi oppe at undersøge
Forholdene.
1\ il.!I. lU A .... 'lR.i hilDø R
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Thune Jacobsen: Ja, han virkede op
hidsende paa de andre.

Kristen Amby: Det paastaar Inspek
tøren, men naar en saadan Paastand bli
ver fremført for den, som har Ansvaret,
maa det undersøges, om Paastanden or
rigtig. Hverken Povlsen 1) eller jeg, der
som uafhængige Folk ' kom derop, har
underskrevet det, men har tværtimod
sagt, at det kan vi ikke indrømme.

Thune Jacobsen: De er klar over, at
jeg om det Spørgsmaal har forhandlet
baade med Departementschefen (Kristen
Amby; Han har heller ikke været der
oppe) og med Fængselsinspektøren.

Kristen Amby: Men hverken I'etene
eller Departemenschefen har mig bekendt
været deroppe og undersøgt, om Paastan
den var rigtig. Det er ikke for at være
Kværulanter, vi sidder her i Dag, men
for at undersøge, om den Decision, man
fra de højeste Myndigheders Side havde
truffet, at nu skulde Kirk straffes disci
plinært ved et halvt Aar at være inde
spærret i Vestre Fængsel uden Samkvem
med andre, er retfærdiggjort af det, der
foreligger. Hvad er det, der foreligger?
Der foreligger det, at den paagældende
Inspektør paastaar, at Manden har vir
ket urolig; der foreligger endvidere dette,
at et Par uafhængige Mennesker, der har
haft Lejlighed til at undersøge Forhol
dene, har gjort Dem opmærksom paa, at
Inspektøren ikke forstaar Sagerne, men
alligevel træffer De den Beslutning paa
Grundlag af Inspektørens Indstilling, at
vedkommende skal flyttes. Det er en selv
stændig Beslutning, der træffes i Depar
tementet med Dem som øverste Chef. Det
behøver man ikke at spørge Bentzen om.

Thune Jacobsen: I Inspektør Bent
zens Skrivelse til mig") staar omtalt, hvor
ledes han flere Gange har gjort op
mærksom paa Kirks Forhold, og man
maa forstaa, at jeg, dengang Bentzen
talte om det første Gang, har bedt ham
om at prøve og prøve igen, om ikke det
skulde gaa med Kirk. Endelig faar jeg
denne Skrivelse med en Række Beklagel
ser og Besværinger over Kirk, og den
maa jeg lægge ' til Grund, naar der er
Tale om hans Forflyttelse til Vestre
Fængsel.

Kristen Amby: Men de Besværinger
har overhovedet ingen konkret Adresse.
Denne Besværing fra Inspektøren, alt,
hvad der foreligger, bestaar i, at Inspek-.
tøren siger, at Kirk nægter at efterkom
me Henstillinger eller Ordrer i Henhold
til Husordenen. Der staar udelukkende
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dette, at Kirk formentes at have daarlig Den foregik her i København, det va:
Indflydelse paa de andre. Det havde han, Folk, som var i København dengang.
men Kirk havde fra første Færd stillet Robert Mikkelsen: Det maa forment
sig paa det Standpunkt, han havde Ret lig have været Opdagere fra København,
til : Selvom jeg er interneret, er jeg en Opdagelsespoliti.
ligeberettiget Borger, jeg vil ikke betragtes Thune Jacobsen: Rimeligvis, men de
som Forbryder, og for saa vidt jeg har kan jeg ikke erindre.
nogen Indflydelse ved eget Eksempel, vil Robert Mikkelsen: Departementsche
jeg rejse mig mod ethvert Forsøg paa fra Eivind Larsen udtalte, at en saa pitto
Ledelsens Side at behandle mig som saa- resk Episode som denne, at Rigspoliti
dan. Det er derfor, han reagerer saa chefen personlig havde modtaget dem Ol
stærkt imod, at man udstreger i de Breve, holdt Tale til dem, sikkert vilde hav.
der skrives til ham, eller - som i det fæstnet sig i hans Erindring, men hal
sidste Brev til .Agnes Henningsen 1

) - at huskede intet om det.
han ikke kan sige, at de og de Folk er Thune Jacobsen: Jeg kan kun sige
dannede og pæne Mennesker uden derfor at det fandt Sted.
at udtale noget diskrediterende om an- Robert Mikkelsen: Det fandt Sted?
dre. Thune Jacobsen: Ja, der var en 5-1

Thune Jacobsen: Jeg mener, at jeg Stykker.
paa Grundlag af det, der forelaa fra Robert Mikkelsen: Da der sener I

Bentzen, og de Udtalelser, jeg havde med blev arresteret eftersøgte Kommunister
Fængselsmænd og Departementschef Ei- har da noget lignende fundet Sted? Ha]
vind Larsen; havde fyldestgørende Grund De da udtalt, at man fra dansk Sidt
til at flytte ham til Vestre Fængsel. vilde gøre alt, hvad man kunde, for a

Krlsten Amby: Tak. J eg forstaar alt- bistaa dem?
saa, for at rekapitulere kort, at Inspek- Thune Jacobsen: De ved godt, i hvil
tør Bentzens Udtalelser, bilagt med Ud- ket Omfang der var Tale om Anholdelse]
taleiser fra Departementschef Eivind - nej, det har jeg naturligvis ikke.
Larsen og Fængselsinspektør Teiens, som Robert Mikkelsen: De skriver videre
ikke for nogens Vedkommende selv hav- »Af Frygt for at deres Hustruet
de været oppe at se paa Forholdene, var i Depression skulde skade sig selv
tilstrækkelige for Justitsministeren til at blev der sørget for, at Sygeplejer.
decidere, at man fulgte Bentzens Henstil- sker indfandt sig i deres Hjem.«
ling om at oversende vedkommende til
Vestre Fængsel i Straffecelle. Jeg vil gerne spørge, om man har tænk

Thune Jacobsen: Ja. paa tilsvarende Foranstaltninger, hvoi
Krlsten Amby: Tak. Forsørgere blev revet fra Hjemmet vee
Robert Mikkelsen: I Deres Bog »Paa Kommunisternes Arrestation?

en Urias poste skriver De, Side 129, an- Thune Jacobsen: Nej.
gaaende Anholdelse af nogle engelske Robert Mikkelsen: Paa Side i3(
Journalister den 14. April 1940, at de staar der, at De aflagde Besøg pas
blev ført til Politigaarden: Herregaarden -Store Grundet», og der-

»Jeg var her selv til Stede og efter hedder det:
havde en Samtale med dem, hvor- -Ved mit sidste Besøg ledsagede
under jeg forsikrede dem, at man Fængselsdirektøren mig, og da Eng
fra dansk Side vilde gøre alt, hvad lænderne hjemmefra fik sendendt
man kunde for at bistaa dem.« baade Kaffe, Te og Chokolade, Ci-
Thune Jacobsen: Ja. garetter ikke at forglemme, deltog

Robert Mikkelsen: Nu har vi hørt vi i et hyggeligt Kaffeselskab sOIlj
deres Gæster, en Oplevelse SOrt

daværende Chef for Opdagelsespolitiet, Fængselsdirektøren ikke tidligerr
Departementschef Eivind Larsen, om, havde været ude for inden' for er
hvordan det · hang sammen med denne Interneringslejrs Gitter.«
Anholdelse"). Han vidste intet om det.
Derfor vil jeg gerne spørge: Af hvem er Det fremgaar heraf, at De meget ve
denne Anholdelse af engelske Jonmali- vidste, hvordan Forholdene var derovre")
ster foretaget? Er den foretaget af Kø- og De skriver ogsaa i Deres Bog orr
benhavns Opdagelsespoliti? det, som om det var noget, der fuldt uc

Thune Jacobsen: Jeg kan ikke erin- skete i Overensstemmelse med Dem sorr
dre, hvem der foretog denne Anholdelse. Justitsminister.
.. , T~_ , nI! R4. bila 21. 2) St. 68 f. 3) Jfr. A. nr. 16.
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Thune Jacobsen: Behandlingen af
iem laa ikke under mig, men under
Jdenrigsministeriet.

Robert Mikkelsen: Ja, disse Menne
lker var, som jeg .nævnte før, i Juni
M:aaned 1941 overført til »Store Grun
Iet«. Der foreligger for Kommissionen et
Aktstykke, A. Nr. 16. En Dr. R. Sehir
;ner, som paa Internationalt Røde Kors'
Vegne har besøgt den Lejr ovre ved Hor
sens, skriver om Ferholdenø derovre en
Beretning, hvoraf det synes at fremgaa,
at Forholdene har været ganske godt ind
rettet. Der staar:

»Sengene er udmærkede og for
synet med Fjedermadrasser, Lagner,
Dyner og Puder, nøjagtigt som paa
et moderne Hotel. I hvert Værelse er
der flere Lænestole, en Sofa, flere
Borde og 3 eller 4 Lamper (Bord
lamper eller Standerlamper). Der
kan tændes Lys hele Natten. Gulve
ne er dækket med Tæpper, ogsaa
paa Gangene og paa Trappen. Der
er Centralvarme i de fleste Væ
relserc

o. s. v. Jeg vil gerne spørge, naar nu Ta
len er om de Foranstaltninger, der skøn
nedes nødvendige for Husordenen') i Hor
serød: Havde De, der som Justitsminister
var bekendt med, at saadan var Forhol
dene i »Store Grundet«, ikke tænkt paa
noget tilsvarende .. .

Thune Jacobsen: Nej, alene af den
Grund, at hvis man vilde indrette Lejren
paa den Maade og Tyskerne fik Nys om
det, vilde der naturligvis være blevet
nedlagt Protest.

Robert Mikkelsen: Det er en Anta
gelse.

Thune Jacobsen: Ikke Antagelse,
men Sikkerhed, det vilde sikkert være
sket.

Robert Mikkelsen: Som støttes paa
hvad?

Thune Jacobsen: Paa den Interesse,
Tyskerne senere, i 1942, viste , da de kom
ud og saa Lejren og beklagede sig over
det overdaadige Udstyr.

Robert Mikkelsen: Der har, saa vidt
mig bekendt, ikke været skredet ind fra
tysk Side over for noget Udstyr af Lejren.

Thune Jacobsen: Det er paatalt.
Robert Mikkelsen: Der er ikke sket

noget paa tysk Foranledning i Lejren.
Rasmus Hansen: Saa vidt jeg erin

drer, har vi i Kommissionen et Aktstyk
ke!) , hvoraf det fremgaar, at der paa tysk
1) A. nr. 281. 2) A. nr. 280, bilag C.
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Foranledning er foretaget Indgreb, fordi
man fandt ...

Robert Mikkelsen: Bordlamperne
blev fjernet af Sikkerhedsgrunde, fordi
det var oplyst, at Ledningerne til disse
Lamper var benyttet ved Flugtforsøg.
Det var af sikkerhedsmæssige Grunde,
disse Bordlamper blev fjernet.

Rasmus Hansen: J a, det er vist
rigtigt.

Robert Mikkelsen: Mener De, at Ty
skerne f. Eks. havde noget mod Central
varme.

Thune Jacobsen: Nej, men har nogen
beklaget sig over Varmeforholdene ude i
Horserødlejren?

Robert Mikkelsen: Det forekommer
mig, at det før blev nævnt, at man havde
stillet et saa overordentligt Kvantum
Brændsel til Disposition.

Thune Jasobsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Med Hensyn til

Spørgsmaalet, om der kunde tændes Lys
hele Natten, viste det sig altsaa, at det
kunde lade sig gøre med disse Krigs
fanger, som De betegnede dem før, men
ikke i Horserød.

Thune Jacobsen: Der maa være visse
Ordensbestemmelser i en saadan Lejr.

Robert Mikkelsen: Som gælder for
Kommunister, men ikke for Englændere.

Thune Jacobsen: De maa huske paa,
at mange af Kommunisterne boede sam
men, der var maaske 3--4 i et Værelse.
Det vilde have været upraktisk, hvis en
Mand vilde have Lyset brændende hele
Natten og de andre vilde have det sluk
ket. Derfor er det en ren Ordensbestem
meise. Men i øvrigt kan jeg oplyse, at
denne Bestemmelse efter Udsagn fra
Fængselsdirektøren overhovedet ikke blev
paaset gennemført.

Kristen Amby: Jeg vil gerne sige , at
Tyskerne ikke forlangte en saadan Or
densbestemmelse overholdt, da danske
Borgere blev interneret af Tyskerne her
i Danmark. Der var ingen, der blandede
sig i det. Man blandede sig naturligvis i
det paa den offentlige Plads, der skulde
efter et vist Tidspunkt være Ro; men
hvordan de paagældende, der boede sam
men i Værelserne, bar sig ad, maatte de
selvom, fordi man betragtede dem ikke
som Forbrydere, som Mennesker, der
skulde være undergivet en bestemt Form
for Straf, men som Mennesker, der var
interneret paa Grund af militær Nødven
dighed. Og det var saadan, i hvert Fald
vi maatte betragte Kommunisternes In
ternering. Der var ingen Grund til at
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være bange for de tre, der hoede sammen
paa Værelserne. Hvis der var kommet
Klage fra en Beboer paa et Værelse om,
at de andre to vilde have Lyset brænden
de hele Natten, saa han ikke kunde sove,
saa kunde der være Grundlag for Lejrle
delsen til at tage det op, men saa længe
en saadan Klage ikke var kommet,
maatte de paagældende selvom det. En
vilde maaske sove fra KI. 10, en læse til
KI. 2. Jeg spørger ogsaa her: Hvorfor
skulde der være en Ordensbestemmelse,
der krævede Lyset slukket paa et tidligt
Tidspunkt, naar det ikke var et Fængsel?

Thune Jacobsen: Det var altsaa en
ren Ordensbestemmelse.

Kristen Amby: Ja, men hvorfor, med
hvilken Begrundelse?

Thune Jacobsen: Der var ogsaa et
Hensyn at tage til Personalet derude. De
maa vide, at de skulde ogsaa sove. Paa
et vist Tidspunkt maatte de vide derude,
at nu var der slukket o. s. v.

Kristen Amby: Det Hensyn tog man
ikke til Personalet paa »Store Grundet»,
det Hensyn mente Tyskerne heller ikke,
at de skulde tage til Personalet, da Dan
ske var internerede i Horserødlejren.
Det er rigtigt, at saadan gør man i
Fængslerne, der er der bestemte Ordens
bestemmelser, men det var netop ikke
fængslede, det drejede sig om.

Thune Jacobsen: Nej.
Robert Mikkelsen: For saa vidt det

bliver nævnt, at der skulde være nogen
større Forskel i Antallet, vil jeg bare
nævne, at der i Deres Bog Side 130 staar,
at det til sidst drejede sig om 24 Eng
lændere og 5 Journalister fra Bogø, alt
saa 29 Mennesker, paa »Store Grundet«.

1;hune Jacobsen: Ja.
Robert Mikkelsen: I Horserødlejren

drejede det sig, da Lejren blev oprettet,
om 107 Mennesker, der blev flyttet ud
fra Vestre Fængsel.

Thune Jacobsen : Ja.
Robert Mikkelsen: Det drejede sig

altsaa ikke om principielt saa overvæl
dende mange flere, at en Hensyntagen til
de paagældende Personers Bekvemmelig
hed bliver en Umulighed. Side 36 i denne
Indberetning (Aktstykke Nr. 16) staar
der:

»Hvis de Internerede ønsker at
spise paa deres Værelse, kan de godt
det; de skal blot sige det til Perso
nalet, der saa stiller det hele paa en
Bakke, som den Internerede selv bæ
rer op paa sit Værelse. «

18~

Noget saadant var ifølge Reglemente
udelukket i Horserød. Mener De ikke, de
kunde lade sig gøre?

Thune Jacobsen: Det er en Skønssag
hvor meget de kunde overkomme derude

Robert Mikkelsen: J eg vil gerne beo
mærke, at naar jeg nævner disse Ting
saa er det, fordi De selv i Deres Bog re
udførligt skildrer disse Forhold i »Stors
Grundet« og ogsaa nævner det som fuldt
foreneligt med Deres Indstilling og Me
ning om, hvordan Folk burde have det
Saa er det da naturligt, om De inden foJo
Deres Omraade, naar De vidste, hvordan
Folk havde det i »Store Grundet- ...

Thune Jacobsen: Ja, men jeg har
ikke skildret Forholdene saa nøjagtigt
som i denne Indberetning, saa langt en
jeg ikke kommet i mine Kig indenfor
paa »Store Grundet«.

Robert Mikkelsen: De siger i De
res Bog:

-Ved mit sidste Besøg ledsage
de Fængselsdirektøren mig, og da
Englænderne hjemmefra fik senden
de baade 'K affe, Te og Chokolade,
Cigaretter ikke at forglemme, deltog
vi i et hyggeligt Kaffeselskab som
deres Gæster, en Oplevelse, som
Fængselsdirektøren ikke tidligere
havde været ude for inden for en In
terneringslejrs Gitter.«

Det synes dog, at De under et saadant
Ophold er blevet nogenlunde vel bekendt
med, hvordan det hele foregik derovre.
Der staar Side 37 (Aktstykke Nr. 16) :

-De Internerede kan modtage
Besøg af deres nærmeste Familie, og
de danske Myndigheder er gaaet saa
vidt, at de har afholdt Udgifterne
ved de Besøgendes Rejse, Kost og
Logi. Nogle af Gæsterne bliver 2 å. 3
Dage i Lejren.«

J eg sammenholder dette med, at De
mente i Horserødlejren at maatte ind
skrænke Besøgstiden til 1 Time en Gang
om Ugen.

Thune Jacobsen: Maa jeg over for
dette med Besøgstiden sige, at Besøgene
skulde jo finde Sted, medens Personalet
var til Stede, og Besøgstiden blev, for saa
vidt det kunde lade sig gøre, gerne ud
strakt af Personalet i længere Tid. Men
i øvrigt var man egentlig ikke fra de' in
terneredes Side selv saa interesseret i at
faa Besøgene forlænget. Naar der sidder
Folk og passer paa en og høre],' efter,
hvad man siger, bliver de Temaer, der
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-øftes, som Regel ret korte, og derfor
tr jeg Indtryk af - det er ogsaa, hvad
an har sagt i Fæn~selsvæsenet til
ig -, at Tiden 1 Time syntes fuldt ud
Istrækkelig for dem i de fleste Tilfælde.

Robert Mikkelsen: Det vilde have
eret mere hensynsfuldt at overlade
aget saadant til de paagældendes Valg.

Thune Jacobsen: Det kunde man
:ke paa Grund af det store Antal, der
nn derude. Der skulde være Folk til
tede og høre paa, hvad der blev sagt.
erfor maatte det lægges paa forskellig
'aade. Mali kunde ikke forøge det Per
male, der var til Stede, og man havde
tke Opholdsrum til det, saa det kunde
ltsaa ikke udstrækkes videre, end det
lev ~jort. .

Robert Mikkelsen: Jeg vil gerne gøre
pmærksom paa, at senere, da der var
lange flere internerede, lykkedes det
den stor Vanskelighed meget væsentligt
t forlænge Besøgstiden. Naar der er
ere internerede, saa har man Lejlighed
l at gøre Besøgstiden længere; naar der
r færre, er Besøgstiden kun kort. H vor
an kan det forklares?

Thune Jacobsen: 'Det er et internt
'orhold i Lejren, som jeg maa anmode
m, at Inspektøren redegør for.

Robert Mikkelsen: Saa staar der vi
ere i denne Indberetning, som Konklu
don, at det var en meget udmærket Lejr,
Ig om de interneredes Ønsker:

. »De ønsker navnlig Tennis-,
GoU- og Ping-Pong-Bolde samt
Ketchere,c

tg det vil man søge at skaffe dem. Fra
Iorserødlejrens Side var der ikke saa
Ianne Ønsker, men der var en lang
~ække Ønsker om Ordning af de hygiej
li ske og materielle Forhold i Lejren, som
cunde forekomme rimelige, naar man
tammenligner denne Skildring fra :o Store
}rp.ndetc med det Reglement. som gjaldt

Horserød. Jeg forstaar derfor ikke, at
De tidligere gentagne Gange har skrevet
rm disse Klager, at de drejer sig om alt
n ellem Himmel og J ord. Det var dog
Klager over Forhold, som faktisk blev
rettet efterhaanden. Jeg tænker paa Kla
serne over Kredslægen og Tandlægen.
M€d Hensyn til Klagerne') over Kredslæ
gen mener jeg, at vi kom til det Resultat,
at som Følge af Klagen over Kredslægen
blev der afæsket Sundhedskommissionen
"n Erklæring") . . .

Thune Jacobsen: Sundhedsstyrelsen.
Robert Mikkelsen: Der blev afæsket

I) A. nr. 287. 2) A. nr. 287, bilag 8.
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Sundhedsstyrelsen en Erklæring, som
blandt andet resulterede i, at der blev
indrettet et Infirmeri i Lejren og ansat
en Sygeplejerske og foretaget flere For
anstaltninger til Sikring af de hygiejni
ske og medicinske Forhold.

Thune Jacobsen: Klagen over Kreds
lægen blev i hvert Tilfælde afvist.

Robert Mikkelsen: Klagen og dens
Forelæggelse for Sundhedsstyrelsen med
førte de af mig nævnte Indretninger i
Lejren.

Thune Jacobsen: Det er ikke deres
Klage over Forholdene i Lejren, men
Klagen over Kredslægen, jeg har talt
om her.

Robert Mikkelsen: Klagen blev fore
lagt Sundhedsstyrelsen, og Sundhedssty
relsen indstillede paa den Foranledning,
og ikke paa anden Foranledning, at der
blev indrettet Infirmeri og ansat Syge
plejerske, og dette skete.

Thune Jacobsen: Der er Mulighed
for, at Kredslægen har talt med Sund
hedsstyrelsen om Forholdene derude og
anbefalet forskelligt.

Robert Mikkelsen: Er det rigtigt, at
paa Grund af de interneredes Klage over
Kredslægen blev de sundhedsmæssige
Forhold i Lejren ændret ved Ministe
riets Foranledning?

Thune Jacobsen: Jeg tør ikke udtale
mig om, hvorvidt det er paa Grund af
dette.

Robert Mikkelsen: Har der været
anden Foranledning til, at der blev ind
rettet et Infirmeri, end de interneredes
indsendte Klage over Kredslægen?

Thune Jacobsen: Det kan jeg ikke
udtale mig om her; jeg skal undersøge
Spørgsmaalet.

Robert Mikkelsen: Jeg vil sætte Pris
paa, at det Spørgsmaal bliver besvaret.

Kristen Amby: Da Kredslægen selv
kom. derud og saa, at Lejren var ret in
terimistisk indrettet, har han da selv
fremsat Anmodninger til Ministeriet om
at faa ændret Forholdene, saa at de var
lægeligt forsvarlige, med Hensyn til In
firmeri og Sygeplejerske?

Thune Jacobsen: Det er det, jeg ikke
kan besvare nu; det maa jeg først have
undersøgt.

Robert Mikkelsen: Med Hensyn til
Samkvemsretten, et Spørgsmaal, som De,
Hr. Thune Jacobsen, før udtalte har lig
get Dem stærkt paa Sinde, vil jeg gerne
spørge: Hvorfor var en saadan Sam
kvemsret ikke forudsat i det oprindelige
Reglement?
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lang Tid, før det blev muligt at inst
tuere den.

Thune Jacobsen: Man kan ogsa
sige, at denne Samkvemsret saa lanl
som til Juli 1943 havde været mod T)
skernes Vilje.

Robert Mikkelsen: Man kan se, ~

naar man fra de danske Myndigheder
Side har arresteret 263 Kommuniste:
saa er det svært at faa løsladt dem, ma
engang har arresteret. Man kan se, E

naar man har fastsat en bestemt Hm
orden fra dansk Side, saa er det svær
at faa mildnet denne Husorden me
Samtykke fra Tyskerne. Men man ka
intet se om, hvad der vilde være blevs
tolereret, hvis de danske Myndigheder fr
Begyndelsen af var optraadt anderledes

Thune Jacobsen: Jeg gaar ud fr.
som ganske givet, at Tyskerne ikke vild,
have tolereret Samkvemmet mellem Kom
munisterne og deres Hustruer.

Robert Mikkelsen: Det blev tolereret
1943, da det blev gennemført, paa e
Tidspunkt, da alle Forhold var gansk
væsentlig skærpede, ogsaa Kommunister
nes Stilling her i Landet, ogsaa Tysker
nes Opfattelse af Kommunisternes Ind
flydeise her i Landet.

Thune Jacobsen: Jeg tror, jeg tØJ
sige , at det var Kansteins direkte Ind
griben, der bevirkede dette lykkelige Re
sultat, som man fra Politiets Side, fra
Departementschefens Side absolut ikke
havde ventet.

Robert Mikkelsen: Det var muligt:
1943, da Sabotagen var i Gang, da Ty
skerne frygtede Kommunisterne i Dan
mark, men det var ikke muligt i 1941.
da Kommunisterne blev arresteret?

Thune Jacobsen: Man maa huske, al
Spørgsmaalet blev mere og mere bræn
dende for hver Dag, der gik.

Rasmus Hansen: Mellem de Doku
menter, der er tilstillet Kommissionen,
findes der en Ekstraktafskrift af Refera
tet af Thune Jacobsens Konference med
Præsident Kamstein. den 29. Maj 19433) . I
denne Ekstraktafskrift siges følgende:

Thune Jacobsen: Fordi man var klar
over, at det kunde give Anledning til
Misbrug, at man gennem denne Sam
kvemsret kunde sætte sig i .F orbindelse
med Omverdenen. .

Robert Mikkelsen: Men saadanne
Betænkeligheder havde man altsaa ikke
i 1943, da den blev gennemført?

Thune Jacobsen: Man vilde søge at
foretage en Undersøgelse af de paagæl
dende forinden.

Robert Mikkelsen: Tog den 2 Aar?
Thune Jacobsen: Nej, 2 Aar, nej,

det kan jeg ikke ...
Robert Mikkelsen: Interneringen

fandt Sted i 1941, og Ministeriet har
uden noget Paatryk fra tysk Side fast
sat den for de internerede gældende Hus
orden. Hvorfor var der ikke dengang
givet denne naturlige Ret, som De selv
siger, at De fandt saa naturlig og væ
sentlig, Retten til Samkvem med Hu
struerne?

Thune Jacobsen: Saa vidt jeg erin
drer, vilde en saadan Samkvemsret over
hovedet ikke fra tysk Side være blevet
tolereret.

Robert Mikkelsen: Har der været
Tale om det Spørgsmaal med Tyskerne
paa det daværende Tidspunkt?

Tbune Jacobsen: Sikkert.
Robert Mikkelsen: De siger ifølge

det, vi blev enige om for var rigtigt, i
Kommunistudvalgets Protokol'): Fra tysk
Side blander man sig ikke i Bøhand
lingen") .

Thune Jacobsen: Det er ikke noget
Spørgsmaal om Behandlingen af Kom
munisterne, det kan man ikke sige.

Robert Mikkelsen: Det kan man ikke
sige?

Kristen Amby: Erindrer De, hvordan
Spørgsmaalet om denne Samkvemsret
kom op?

Thune Jacobsen: Nej .
Kristen Amby: Efter min ' E rindring

skete det derved, at vi - ikke fordi det
var noget, jeg havde fundet paa, men
paa Grund af Samtaler med de paagæl-
dende - , at vi, De og jeg, i Samtaler i »Med Hensyn til de i Lejren in-
Ministeriet meget udførligt beskæftigede ternerede Kommunister gjorde je~
os med dette Anliggende, Samkvemsret- opmærksom paa, at de Mennesker,
ten, og jeg kan huske, at lige saa snart det her drejede sig om, efter dans
som det blev fremført, var De principielt Lov ikke havde gjort sig skyldig i
enig i, at en saadan Samkvemsret burde nogen Forbrydelse, at det kun var
man, saa. vidt det var muligt, indrømme Tidernes Ugunst, der havde bevirket,
de internerede. at vi havde maattet internere dem;

Thune Jacobsen: Ja. derfor følte jeg en særlig Forplig-
Kristen Amby: Men der gik altsaa telse over for disse Menesker og var

1) A. nr. 288, B. 2) Side 1168. 3) A. nr. 279, bilag D.
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utilfreds med Omfanget af de Ind
skrænkninger, der efter tysk Anmod
ning overgik dem.e

Saa siger De videre:
»Efter gentagne Gange at have

mindet Kanstein om dette Spørgs
maal havde jeg de første Dage i Au
gust samme Aar en Konference med
ham, hvorunder jeg bebrejdede ham,
at der endnu ikke var givet Svar.
Kanstein gav derefter sit Samtykke
til, at de internerede maatte have
Samkvem med deres Hustruer, og
Meddelelse herom blev øjeblikkelig
givet Fængselsdirektøren, for at han
straks kunde ordne det fornødne.e

[ Anledning af dette Dokument vil jeg
gerne spørge Dem, Hr. Thune Jacobsen:
Er dette Referat nedskrevet umiddelbart
efter Samtalen med Præsident Kanstein
og deponeret i Justitsministeriet, eller er
det en Afskrift af Notater, som De har
opbevaret paa Deres Bopæl, eller hvor
ledes forholder det sig egentlig med dette
Aktstykke?

Thune Jacobsen: Det er nedskrevet
Dagen efter. Det er dikteret til en Dame
i Justitsministeriet Dagen efter eller 2
Dage efter, at man har haft denne Sam
tale med Kanstein. J eg plejer aldrig at
skrive det ned med Haanden, naar det
drejer sig om noget større, men at dik
tere til en Dame. Der staar for Resten
ogsaa i dette Referat her - jeg fortsæt
ter, hvor Hr. Rasmus Hansen slap:

-Jeg pegede desuden paa det
Forhold, at de internerede ikke hav
de Lejlighed til frit Samkvem med
deres Hustruer ... Der var nu for
løbet to Aar sidens deres Interne
ring, og hvor længe de endnu skulde
sidde interneret, kunde man ikke
vide. Under disse Omstændigheder
maatte jeg finde det menneskeligt ri
meligt, om man løsnede Baandene
for dem . .. J eg maatte derfor ind
trængende henstille til Kanstein, at
vi fandt en Løsning paa dette
Spørgsmaal. «

Rasmus Ilansen: Ogsaa det, De der
har citeret, findes i det Dokument, vi
har her i Kommlseionen, men det, jeg
gerne vil vide, er, om dette Referat fra
det Øjeblik, det er nedskrevet, har været
deponeret i Justitsministeriet, eller det er
Notater, som De har dikteret til en Dame
og derefter opbevaret i Deres Hjem.
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H vor har dette Referat været deponeret,
indtil det kommer.her til Kommissionen?

Formanden: Har det ligget i Justits
ministeriet?

Thune Jacobsen: J eg kan ikke sige,
om det har ligget i Justitsministeriet, el
ler om jeg har haft det. Man maa huske
paa, at dengang opbevarede vi en Del
hos os selv med Tanke paa, at der maa
ske engang kunde blive en Undersøgelse
i Justitsministeriet. Men jeg forstaar, at
g.et, man har en lille - ikke Mistanke
om, men altsaa kunde se med lidt Mistil
lid paa, maaske er dette: Er det noget,
der er skrevet lige bagefter, eller er det
noget, der først er lavet »for tillfållete.
Der maa jeg sige, at vi kan jo faa de
Damer afhørt, som i Justitsministeriet
har skrevet for os.

Formanden: Er det ikke tilstrække
ligt, naar vi har Rigspolitichefens For
klaring om Tidspunktet for Nedtagnel
sen? Rigspolitichefen oplyser jo, at det
er sket een eller maaske to Dage senere.

Thune Jacobsen: Om det er sket sam
me Dag, tør jeg ikke sige.

Formanden: Men altsaa kort efter?
Thune Jacobsen: Ja, i umiddelbar

Tilslutning til Samtalen.
Rasmus Hansen: Maa jeg spørge

Dem, Hr. Thune Jacobsen: Disse Doku
menter, som vi i Kommissionen har faaet
over vedrørende Kommunisternes Inter
nering i Horserødlejren, er det Dokumen
ter, som for nogles Vedkommende har
været opbevaret i Deres Hjem, eller er
det Dokumenter, som udelukkende har
været opbevaret i Justitsministeriet?

Thune Jacobsen: Hvilke Dokumenter
tænker De paa her?

Rasmus lIansen: Jeg tænker bl. a .
paa det Dokument, hvoraf jeg har nævnt
et Citat, og paa en Række andre Doku
menter; men De er maaske ikke engang
bekendt med, hvilke Dokumenter vi er i
Besiddelse af her i Kommissionen?

Formanden: Jo, vi har faaet de Do
kumenter fra Rigspolitichefen.

Rasmus Hansen: Nej, de er oversendt
fra Justitsministeriet.

Buseh-Jensene Jeg mener at kunne
erindre, at Gangen i det er, at da der
af den foregaaende Kommission') blev ret
tet Forespørgsler til Hr. Thune Jacobsen,
saa lod Hr. Thune Jacobsen dem gaa vi
dere til Ministeriet, og Ministeriet sam
lede saa, saadan har jeg opfattet det, det,
der fandtes, og sendte det med en Skri
velse, som var underskrevet af mig, di
rekte til Kommissionen og sendte sam-
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Kristen Amby: Ja, dels Internerin
gen, dels paa det Tidspunkt, da det i
øvrigt blev rejst af andre over for dem.

Thune Jacobsen: Nej.
Rasmus Dansen: Jeg har nu fundet

den Skrivelse fra Dem, Hr. Thune Jacob
sen; den er dateret 25. September 19452

) .

Jeg kan læse op af Skrivelsen:
. »Fra Fængselsdirektøren har

jeg nu modtaget en Redegørelse") for
det af Kommissionen i Skr. af 27.
Juni 1945 under 2 stillede Spørgs
maal.

Jeg kan henholde mig til de i
denne Redegørelse givne Oplysninger
og vedlægger nærværende Skrivelse
under
a. Ekstraktafskrift af Referat af

min Konference med Hr. Kan
stein den 1. Oktober 1941.

b. Udskrift af Dagbog for den 10.
Juni 1942.

c. Udskrift af Dagbog for 9. No
vember 42, 18. November 42 og
30. Januar 43.

d. Ekstraktafskrift af Referat af
min Konference med Præsident
Kanstein den 29. Maj 1943.

tidig Genparter til Hr. Thune Jacobsen.
Jeg har altid tænkt mig, da jeg saa dem
dengang, at det var Ministeriets Doku
menter, og jeg har ikke hørt noget om,
at man for at bringe denne Samling af
Dokumenter til Veje gik uden for Arki
vet og bad Hr. Thune Jacobsen sende
noget ind, nien det kan maaske Hr.
Thune Jacobsen erindre.

Thune Jacobsen: Det er ganske rig
tigt, hvad Hr. Buseh-Jenson siger, at alle
de Dokumenter, der er sendt, og som der
er Tale om her, er blevet sendt fra Ju
stitsministeriet. J eg fik Genparter af dem.

Formanden: Men vi har samtidig her
et Dokument, der hidrører fra Dem di
rekte, nemlig Besvarelse af Spørgsmaal,
og ved Besvarelsen af hvert Spørgsmaal
ligger der samtidig et Omslag med Doku
menter, der hidrører fra Justitsministe
riet, vedrørende det samme Spørgsmaal.

Thune Jacobsen: Jeg tør ikke sige,
om "en Genpart af forskellige af mine
Samtaler er kommet ind i Sager i Ju

l stitsministeriet, men det kan jo under
søges.

Buseh-Jensene Jeg tror, man kan se
det af Følgeskrivelserne. Jeg erindrer at
have underskrevet de Følgeskrivelser 
det drejer sig om mere end een -, hvor
med Dokumenterne er sendt direkte til Det under d. nævnte Dokument var det,
Den parlamentariske Kommission. Det vil hvoraf jeg citerede. Jeg vil derfor gen
fremgaa af Skrivelserne, hvad der er Bi- tage mit Spørgsmaal, for det fremgaar
lag til hver Skrivelse, og det vil jeg gaa ikke klart af Skrivelsen, hvorfra Doku
ud fra er ministerielle Akter. mentet hidrører, om det er fra en pri-

Kristen Amby: Erindrer De, Hr. vat Samling Aktstykker eller om det er
Thune Jacobsen, hvornaar De første Gang hentet fra Justitsministeriet.
har rejst Spørgsmaalet om denne Sam- Thune Jacobsen: Dette Aktstykke,
kvemsret over for de Tyskere, De mente kan jeg skønne, er fremsendt fra mig
det nødvendigt at forhandle med desan- personlig, fra mine egne Dokumenter,
gaaende? De sagde nu, at paa et vist men Pointet med Hensyn til disse Doku
Tidspunkt, da der var gaaet 2 Aar, rejste menter er vel: er de udfærdigede sam
De Spørgsmaalet - det fremgaar ogsaa tidig med, at man har haft disse Sam
af Aktstykket') - over for Kunsieim; men taler? og det kan forhaabentlig faas op
erindrer De, hvornaar De første Gang lyst ved, at de Damer, der har virket i
har rejst det Spørgsmaal over for Ty- Justitsministeriet, kan attestere, at det
skerne? skete paa det Tidspunkt, hvor Forhand-

Thune Jacobsen: Nej, det erindrer lingen fandt Sted.
jeg ikke, men det var ofte paa Tale mel- Formanden: Jeg vil anse det for til-
lem os. strækkeligt, naar vi har Rigspolitichefens

Kristen Amby: Ja, men dette ofte kan Udtalelse for det.
jo betyde. . . Thune' Jacobsen: I Begyndelsen ved

Thune Jacobsen: Ja, det var paa et jeg, at Departementschef Eivind Larsen
tidligere Tidspunkt, men naar kan jeg ikke skrev disse Samtaler ned; det er
ikke sige. vistnok først paa et noget senere Tids-

Kristen Amby: De erindrer altsaa punkt, han begyndte at gøre det, men i
ikke, om det blev rejst over for Tyskerne hele min Tid har jeg ved de vigtigere
nogenlunde i Tilslutning til det Tids- Samtaler altid bagefter skrevet dem ned;
punkt. . . i Udenrigsministeriet var det vistnok al-

Thune Jacobsen: Interneringen? tid Tilfældet, at de refererede deres Sam-
l)~nr. 279, bilag D. 2) A. nr. 279. 3) A. nr. 277.
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taler. Nu maa man huske, at dengang
havde man ganske overordentligt meget
at bestille; det var meget svært ogsaa at
faa Tid til bagefter at nedskrive det; men
det har man altsaa gjort ved vigtigere
Forhandlinger.

Robert Mikkelsen: Jeg vilde blot som
Afslutning paa denne Omtale af Indbe
retningen til Røde Kors') spørge, om ikke
det var Dem selv paafaldende med den
Forskel, der var mellem Ordningen for
de Mennesker, der var under Udenrigs
ministeriets Varetægt paa tysk Foranled
ning, og den Ordning, man havde for de
Mennesker, der var under J ustitsministe
riets Varetægt i Horserød?

Thune Jacobsen: Jeg maa igen gen
tage, at en principiel Forskel var der
ikke, og hvis Hr. Robert Mikkelsen tæn
k.er paa forskel i Omgangen med Kom
munisterne i Lejren og Omgangen med
Fangerne i Lejren i »Store Grundet«,
saa var Forholdet jo det, at naar man
kom ud i Lejren, ogsaa som over
ordnet Myndighed, havde man meget
svært ved at komme i Kontakt med de
Herrer, der oftest vendte en Ryggen med
megen Misfornøjelse. Jeg mindes saa
ledes, da Kommunistudvalget i sin Tid
var ude i Horserødlejren"), hvordan man
vendte sig fra Kommunistpartiet, og
at ogsaa flere tilraabte Udvalget Vre
desord.

Robert Mikkelsen: Det forekommer
mig, at De i Formiddags talte en Del om
de Klager over alt mellem Himmel og
Jord, som Justitsministeriet modtog fra
de internerede. Je~ tror hverken Ministe
riet eller De kan have været uvidende om
de Ting, man var utilfreds med. Der var
jo saa mange Klager, ikke sandt?

Thune Jacobsen: Der var en hel Del
Klager. Man undersøgte disse Klager.
svarede dem paa disse Klager. Nogle
fandt man begrundede, andre fandt man
ikke begrundede.

Robert Mikkelsen: Jeg vil dertil sige,
at Spørgsmaal f. Eks. vedrørende Be
søgsretten, vedrørende det fængselsagtige
Reglement, vedrørende Samkvemsretten,
er Ting, der ikke en, men Hundreder af
Gange fra enkelte internerede eller Ud
valget derude er skrevet om til Ministe
riet. Det er Ting, som det ogsaa lykkedes
i Løbet af 2 Aar at faa forandret, og mit
Spørgsmaal er altsaa stadig dette: Hvor
for var disse Forhold ikke indrettet lige
som i :o Store Grundet«, der i Forvejen var
etableret, og som Justitsministeren kend
te? Hvorfor var ikke dette lagt til Grund
1) A. nr. 16. 2) Side 1175 f. 3) A. nr. 281, A.
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i Stedet for et Fængselsreglement? For
der er en principiel Forskel mellem det
Reglement, der ifølge vor Viden gjaldt
»Store Grundetc , hvor der var Menne
sker, der kun af Sikkerhedshensyn var
interneret og ellers i ingen Henseende
begrænset i deres personlige Frihed, og
det Reglement, der gjaldt i Horserød, som
var et typisk Fængselsreglement, svaren
de nærmest til et Reglement for Folk,
der var indsat som Varetægtsfanger?

Thune Jacobsen: J eg svarede, at der
var ikke nogen principiel Forskel, men
at Tyskerne saa anderledes paa Krigs
fangerne end paa Kommunisterne, og
at man fra Justitsministeriets Side, fra
Fængselsledelsens Side, maatte indrette
sig i Overensstemmelse dermed, men at
man saa naturligvis søgte Gang paa
Gang at faa Lempelser i Forholdene,
hvad der altsaa tilsidst ogsaa lykkedes.
. Robert Mikkelsen: Der er før blevet
sagt, at Tyskerne ikke har haft forelagt
det første Reglement"), at det første Reg
lement ikke har været drøftet med Tysker
ne, før det blev anvendt i Horserød. Jeg
maa derfor spørge: Hvorpaa støtter man
dette, at Tyskerne vilde have modsat sig
disse forskellige almindelige Bestemmel
ser. hvis man fra først af havde ind
ført dem?

Thune Jacobsen: Sikkerhedshen
synet.

Robert Mikkelsen: Som de senere
blev - uanset Sikkerhedshensynet og
med Tyskernes Tilladelse?

Thune Jacobsen : Ja, det er ved ener
gisk Arbejde fra vor Side, at det lykke
des at gennemføre det.

Robert Mikkelsen: Og det Arbejde
kunde ikke have været sparet ved, at man
ganske simpelt fra først af havde ind
ført rimelige Bestemmelser?

Thune Jacobsen: Rimelige Bestem
melser? Der blev indført, hvad man
kunde paa det Tidspunkt, og hvad man
mente forsvarligt, og hvis man ikke hav
de indført disse Bestemmelser, er jeg ikke
i Tvivl om, at Tyskerne vilde have gre
bet ind. De vidste jo alt, hvad der skete i
Lejren.

Kristen Amby: De sagde just nu, at
der skete Tilraab, da Kommunistudval
get kom derud - De var jo med, da det
kom derop; det kom nu først i Juli
August 1943, a1tsaa da Lejren havde
været der et Par Aar; jeg husker ikke
nøjagtigt Datoen ...

Martin Nielsen: Den 3. Juni, første
og sidste Gang.
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Kristen Amby: De sagde, at da kom
der Tilraab til Udvalget, og man vendte
dem Ryggen. J eg var med deroppe, og
jeg erindrer ikke noget om dette .

Thune jacobsen: Det vil sige, Kom
munisterne vendte dem Ryggen.

Kristen Amby: Det erindrer jeg ikke
noget om. Det, jeg erindrer noget om, er,
at efter at man havde beset nogle Loka
liteter - og der maa man ikke glemme,
at paa det Tidspunkt var der sket store
Forbedringer i Lejren i Forhold til , hvad
der tidligere havde været -, fandt der et
Møde Sted inde i Administrationsbarak
ken, hvor visse Personer var til Stede,
deriblandt naturligvis De og Kommunist
udvalget og et Udvalg fra Kommunister
ne i Lejren, og jeg mindes ikke, at man
dengang vægrede sig ved at tale om Tin
gene med Kommunistudvalget og Justits
ministeren. J eg mener ogsaa at kunne
erindre, hvad der blev det særlige' Punkt
i denne Samtale, men det kommer vi til
senere; det var nemlig Spørgsmaalet om,
hvordan de danske Myndigheder vilde
stille sig i det Tilfælde, at Lejren i Horse
rød ikke mere var under dansk Myndig
hed, og det var foranlediget simpelt hen
af den Debat, der fandt Sted om, hvad
egentlig Formaalet var med Indespærrin
gen. Det var jo naturligt, at man talte
om dette, naar nu Kommunistudvalget
første Gang var derude, og det blev fast
slaaet, at det var et Beskyttelsesformaal,
af Hensyn dels til de indespærrede
Kommunister selv, dels til de mange
Kommunister, der ikke var indespærret,
dels til deres Paarørende. Beskyttelses
formaalet kunde altsaa kun bestaa, saa
længe dansk Jurisdiktion raadede i Dan
mark selv. Det var egentlig det rent sag
lige og meget vigtige Spørgsmaal, For
handlingen drejede sig om. Jeg mindes
ikke, at man dengang fra nogen Side
nægtede. at deltage i Forhandlingen eller
vendte Udvalget, end sige Justitsministe
ren, Ryggen i den Anledning.

Thune Jacobsene Maaske ikke til
Forhandlingerne selv, men det var hele
deres Fortn over for Kommunistudvalget.
Jeg erindrer saaledes, at. Frk. l'Vesfer
gaard blev tilraabt fra en af de kvinde
lige Kommunister med Udtryk for Vrede
over.. at de overhovedet sad derude.

Kristen Amby : Jeg tror De tager fejl,
for jeg erindrer - og vi har jo ogsaa
her to Personer, der begge var til Stede
- en Episode i den Retning, men det var
Hr. Martin Nielsen, der sad i den første
Lejr, man kom til, og som et Par Men-
1) A. nr. 278, bilag 2.
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nesker var inde at se til, nemlig Politi
mester Vagn Bro og jeg, og hans Vrede .
eller hvad man nu vil kalde det, var ikks
over, at man kom derud, men det, man
gav Udtryk for .. var en vis Forbløffelse.
om man vil, en vis Vrede over, at ingen
af Udvalget tidligere havde været der. Og
formodentlig er det det samme i Kvinde
lejren: man har givet Udtryk for For
bløffelse over, at dette Udvalg, der havde
en vis Indflydelse paa hele den Historie,
først nu, to Aar efter at Lejren var ble
vet oprettet, kom derud. Der var altsaa
ikke hos Kommunisterne efter min Er
indring en Mangel paa Vilje til at tale
med de paagældende, en Mangel paa
Vilje, som jeg heller ikke nogen Sinde har
oplevet, og man maa jo ikke glemme,
at da jeg kom der første Gang, kom jeg
som en af dem, der havde stemt for denn~
Lov, altsaa en, der paa Forhaand skulde
være fjendtligt indstillet over for Kom
munisterne. J eg tror, det er en Erin
dringsforskydning, naar man mener, at
Kommunisterne dengang stillede sig uvil
ligt over for, at Folk kom derud og talte
med dem. Uviljen var rettet mod, at man
ikke var kommet før.

Thune Jacobsem Jeg havde det Ind
tryk, at mange af de Kommunister, der
færdedes udenfor, ikke vekslede et Ord
med Udvalgets Medlemmer og ikke øn
skede at veksle et Ord med dem.

Kristen Amby: Det kan jo skyldes, at
man havde valgt sin egen repræsentative
Forsamling til at forhandle om det, der
skulde forhandles om.

Rasmus Hansene Medens Hr. Buseli
Jensen var Justitsminister, modtog den
første parlamentariske Kommission Eks
traktafskrift af en Redegørelse vedrøren
de de over for de danske Kommunister
trufne Forholdsregler. Det oplyses, at
denne Redegørelse er udarbejdet i April
19431

) . I denne Redegorelse siges bl. a.:

,. Fra de internerede blev der til
Stadighed fremsat Klager over, at
der ikke var et passende Antal En
keltværelser til Raadighed, og da
man, navnlig naar man ikke kunde
regne med en ganske kortvarig In
ternering, maatte finde det rimeligt
i et vist Omfang at kunne imøde
komme Ønsker om Enkeltværelser,
besluttede Justitsministeriet at fore
tage en Udvidelse af Lejren ved Ind
dragning af nogle af de Barakker,
der i øvrigt var til Raadighed. Denne
Udvidelse fandt Sted i Vinteren 1941
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--42, men da den strenge Frost for
sinkede Arbejdet, var Udvidelsen
først tilendebragt den 31. Marts
1942.<

Det oplyses endvidere i denne Rede
gørelse, at 6 af de internerede er und
veget fra Lejren, og derfor overføres
samtlige internerede den 11. Juni 1942
til Vestre Fængsel. Redegørelsen oplyser
endvidere, at man paa et vist Tidspunkt
fra de danske Myndigheders Side satte
ind for at faa de internerede Kommu
nister ført tilbage fra Vestre Fængsel til
Lejren, og derefter hedder det:

»Fra tysk Side vilde man imid
lertid ikke give Tilslutning til de for
varede Kommunisters Overflytning
til Lejren, forinden man havde haft
Lejlighed til at besigtige den. Den 24.
September 1942 besøgte derfor Re
gierungsdirektor Dr. Btalmann og
Polizeiattachå Dr. Fest Lejren led
saget af Departementschef Eivind
Larsen og Statsadvokat Hof] og gen
nemgik Sikkerhedsforanstaltninger
ne, ligesom de forskellige Barakker
blev beset. Fra tysk Side gav man
Udtryk for, at man fandt Værelser
nes Møblering for overdaadig, og
man forhørte sig om Reglerne for
Besøg og Brevveksling. Den følgende
Dag erklærede man fra tysk Side,
at man principielt ikke havde Betæn
kelighed ved de forvarede Kommu
nisters Tilbageføring til Horserød
med Undtagelse af dem, der havde
vist sig særlig aktive, og som skulde
blive i Vestre Fængsel. Man stillede
dog som Betingelse for Overførelsen
forskellige Krav med Hensyn til Sik
kerhedsforholdsregler mod Flugtfor
søg, navnlig i Tilfælde af Brand, Pa
trouillering, Opbevaring af Værktøj
m. v. De i Værelserne staaende
Bordlamper krævedes fjernet. (De
forvarede havde anvendt Ledninger
fra Bordlamperne til Belysning af
den underjordiske Gang, igennem
hvilken Undvigelserne fandt Sted).
Det væsentligste Krav gik imidlertid
ud paa, at de forvarede kun maatte
modtage Besøg een Gang hveranden
Maaned og kun af Hustruer, For
ældre og Børn, hvorhos Besøget, der
skulde finde Sted under Kontrol i et
særligt Besøgslokale, ikke maatte
vare over en Time. De maatte kun
modtage og skrive eet Brev maaned-

--.-E.~gJmn skrive til Hustruer, FOf-
l ) A nr. 280.bila C. _
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ældre og Børn. Brevene skulde cen
sureres ved Statsadvokaten for sær
lige Anliggender's Foranstaltning.
Departementschef Eivind Larsen,
der modtog den tyske Note, gjorde
gældende, at disse Krav med Hensyn
til Brevveksling og Besøg var urime
ligt strenge og derhos upaakrævede,
idet han gjorde Rede for den Kon
trol, under hvilken Besøg og Brev
veksling fandt Sted, og udtalte, at
han mente at kunne sige, at Justits
ministeren ikke vilde bøje sig for
Kravene. Besøg og Brevveksling een
Gang ugentlig maatte man fra dansk
Side finde rimeligt. Bortset fra, at
man gik med til Besøget en Gang
maanedlig, stillede man sjg imidler
tid fra tysk Side absolut afvisende
over for Indrømmelser, idet man
bl. a. slog paa, at der var den Mu
lighed, at hele Forholdet kunde blive
unddraget dansk Ledelse. <

Det fremgaar altsaa af d~nne Rede
gørelse, at man fra tysk Side for det før
ste har modsat sig den Møblering af Lej
ren, som man fra dansk Side ønskede at
gennemføre, og for det andet har man
for Hustruers Besøg krævet Regler, som
man fra dansk Side har protesteret imod
og fundet urimelige. Men jeg vil gerne
spørge Dem, Hr. Thune Jacobsen: Hvem
har udarbejdet denne Redegørelse? Kan
De huske det?

Thune Jacobsen: Den er udarbejdet
af Fængselsdirektoratet; den synes ogsaa
at vise dette, som jeg omtalte, om den
overdaadige Møblering, som de ganske
vist ikke har trukket tilbage, men man
kan forstaa, at hvis man havde indrettet
Forholdene som i sStore Grundet«, kun
de man - da Tyskerne vidste Besked om
alt, hvad der foregik i Lejren - let have
risikeret tysk Indblanding. Og det var
det, vi ikke ønskede.

Robert Mikkelsen: Med Hensyn til
dette sidste Spørgsmaal vil jeg blot sige,
at det fremgaar af det, der er dokumen
teret, at de Tyskere, som var ude i Lej
ren, har udtalt sig om deres Mening om
»Overdaadighedene, men at der i den
Notet), der kom Dagen efter, overhovedet
ikke nævnes noget som helst om Værel
sernes Indretning. Dette synes efter min
Mening at tyde paa, at de kompetente
Myndigheder - altsaa ikke de underord
nede, der ha-vde til Opgave at kigge paa
Lejren, men de kompetente Myndigheder
- holder sig til Sikkerhedsforanstaltnin-
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gerne og ikke blander sig i, hvad de un
derordnede kan mene om mere eller min
dre Bekvemmelighed i Lejren.

Thune Jacobsen: Man kunde ogsaa
opfatte det saadan, at nu var de Møbler
der en Gang, og saa vilde man ikke tage
dem fra dem.

Robert Mikkelsen: Jeg har noteret
her en tidligere Udtalelse vedrørende In
spektør Bentzen: at naar de internerede
krævede ham fjernet, vilde det være far
ligt at give dem Medhold; det vilde 'give
Anledning til nye Klager, formente man
i Ministeriet. Jeg vil da gerne spørge: da
Inspektør Bentzen blev udskiftet, gav det
da Anledning til ny Uro og nye Klager,
eller gav det omvendt en Beroligelse?

Thune Jacobsen: Nye Klager over
andre Embedsmænd eller Tjenestemænd
derude kunde det give Anledning til.

Robert Mikkelsen: Da Inspektør
Bentzen blev udskiftet, kom der da til
svarende Angreb paa den nye Inspektør,

. som der havde været paa Bentzen?
Thune Jacobsen: Ikke paa den nye

Inspektør.
Robert Mikkelsen: Jeg vil gerne næv

ne, at i Kommunistudvalgets Protokol
staar der paa sidste Side, sidste Møde'):

»Justitsministeren udtalte over
for Udvalget, at han var klar over,
at Forholdene laa betydelig bedre i
Lejren, efter at der var sket en Om
bytning af den tidligere Lejrkom
mandant med den nuværende, men
han hævdede samtidig, at det i Be
gyndelsen havde været nødvendigt,
at optræde mere bestemt og skarpt
end nu.s

Er det rigtigt?
Thune Jacobsen: Det er muligt.
Robert Mikkelsen: Det viser jo, at De

paa daværende Tidspunkt har set, at det
var en Forbedring, der skete ved at ud
skifte Inspektøren.

Thune Jacobsen: Jeg har udtrykke
lig sagt, at den Inspektør, der kom efter
ham, Cai Jensen, havde en ganske anden
Mentalitet, og jeg tror, han passede bedre
til den danske Mentalitet derude. Men
som jeg ogsaa før har nævnt, ligger For
holdet saaledes, at hvis man gav efter for
Kommunisternes Krav og udskiftede In
spektøren, fordi de var utilfredse med
ham, vilde Tyskerne uvægerligt faa det
at vide, og det kunde medføre Konse
kvenser i Retning af Lejrens Overgang
til Tyskerne. .
_ _~bert Mikkelsen: Jeg vil gerne slaa
1) Sine 1176.
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fast, at man jo faktisk afskedigede In
spektør Bentzen efter alle disse Klage)
over ham og fik en ny Inspektør, ude r
at det førte til Indgreb fra tysk Side.

. Thune Jacobsen: Man afskedigedr
ham ikke.

Robert Mikkelsen: Fjernede ham fra
dette Embede.

Thune Jacobsen: Saa vidt jeg erin
drer, var Forholdet det, at han selv va l
lidt træt af at være derude og ønskede al
fratræde.

Robert Mikkelsen: .Tidligere har DE
udtalt, at det var efter Deres Ønske, del
skete.

Thune Jacobsen: J a, den Slags Ting
sker ved fælles Overenskomst. Man .vil
ikke sætte en Mand væk, hvis man ikke
har et virkeligt Grundlag for at sætte
ham bort fra hans Embedsstilling.

Robert Mikkelsen: Havde man bedre
Grundlag i 1943 end i 1941?

Thune Jacobsen: Jeg havde det Ind
tryk, at hans Mentalitet var af den Art,
at det var bedre at omskifte ham med en
anden, hvis man kunde det, og derfor lod
jeg ham altsaa omskifte, da han selv var
villig til at tage noget andet.

Robert Mikkelsen: Og det viste sig at
være en heldig Foranstaltning?

Thune Jacobsen: I dette Forhold, ja.
Robert Mikkelsen: Hvad menes der

med, at det i Begyndelsen havde været
nødvendigt at optræde mere bestemt og
skarpt end nu?

Thune Jacobsen: I Begyndelsen vid
ste vi jo ikke, hvordan Tyskerne vilde
tage paa Tingene. Vi maatte altsaa være
forberedt paa Indgreb fra tysk Side.
Der maatte derfor herske Disciplin, man
maatte opretholde Disciplin, og saa
maattø man vove sig frem efterhaanden
og se at give Lempelser, hvad man ogsaa
gjorde. Jeg drøftede f. Eks. Spørgsmaalet
Spiritus med Fængselsdirektoratet. Man
var bange for, at selv maadeholden Ny
delse af Spiritus derude kunde bevirke
Uro; man ventede da, saa Tiden an, prø
vede sig lidt frem og gik saa videre. Vi
prøvede os frem, satte det en Ben foran
det andet.

Robert Mikkelsen: Til sidst vil jeg
gerne spørge: Er det ikke saaledes, at
Tyskernes Krav til Regeringen om Ind
skriden mod Kommunisterne, Tyskernes
Opmærksomhed over for kommunistisk
Aktivitet og Tyskernes Aggressivitet over
for den danske Regering var langt stær
kere i 1943 end i 1941?

Thune Jacobsen: Det var den:
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Robert Mikkelsen: Hvorledes vil De
da kunne forklare, at det i 1943 lykkedes
at faa, jeg vil sige taalelige Forhold for
de internerede Kommunister, medens det
syntes at være udelukket i 1941?

Thune Jacobsen: Jeg tror, det var
mine Forhandlinger med Kanstein, der
her gjorde Udslaget.

Robert Mikkelsen: Havde Deres
Kendskab til Kanstein større Vægt end
den tyske Regerings principielle Mening
om Kommunismens Indflydelse i Dan
mark?

Thune Jacobsen: Der staar udtryk
.keligt i Referaterne af mine Samtaler
med Kanstein, at jeg Gang paa Gang
slaar paa, at nu er der gaaet saa og saa
lang Tid, og disse Mennesker ser det un
der den Synsvinkel, at de ikke har gjort
sig skyldig i noget, og ogsaa med Hu
struerne føles det tungere og tungere 
lad dog af menneskelige Grunde dette
Forhold blive reguleret! Og disse Ord
vandt Indpas hos Kanstein, medens
Kampen i øvrigt rasede imod Kommu
nisterne udenfor.

Robert Mikkelsen: Og det var ikke
tænkeligt, at det kan have spillet ind, at
De niaaske selv i 1943 har haft den Op
fattelse, at det hele kunde faa et andet
Forløb, end De troede i 1941?

Thune Jacobsen: Hvad skulde faa et
andet Forløb?

Robert Mikkelsen: Krigen.
Thune Jacobsen: Krigen? Nej, min

Indstilling over for Krigen har været den
samme som den første Dag.

Robert Mikkelsen: Og over for Kom
munisterne?

Thune Jacobsen: Over for Kommu
nisterne ogsaa.

Martin Nielsen: J eg vil gerne have
Lov til her at rette en Misforstaaelse, som
er kommet frem Gang paa Gang under
Afhøringen i Dag. Det drejer sig om, at
Rigspolitichefen ønsker fastslaaet som en
Kendsgerning, at det var Oai Jensen, der
overtog Horserødlejren efter Bentzen.
Dette er naturligvis formelt rigtigt, for
saa vidt som Horserødlejren blev under
lagt Vestre Fængsel, hvor Oai Jensen var
Inspektør. Men Oai Jensens direkte Ind
flydelse paa Horserødlejrens Liv var me
get ringe. J eg gaar ud fra, at de inter
nerede i den Periode, han formelt var
Chef, har set ham deroppe to eller tre
Gange; det er det højeste. Den faktiske,
den daglige Ledelse var underlagt Vice
fængselsinspektør Gjerstrup, og her tror
jeg, at vi har en mere holdbar Forklaring
l) A. nr. 283.
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end den, der er givet hidtil. Det er mu
ligt, at Vicefængselsinspektør Gjerstrup
stort set fra Justitsministeriet har haft
de samme Direktiver, som Bentzen har
haft - det er muligt. Men det er lige
saa sikkert, at han inden for Rammerne
af de Direktiver, der val' givet ham, og
inden for Pigtraaden som en dansk Mand
søgte at lempe Forholdene saa meget som
muligt, medens Bentzen til enhver Tid
søgte at skærpe Forholdene saa meget
som muligt. Det er den afgørende For
skel paa de to Perioder af Horserødlej
rens Liv.

Thune Jacobsen: De mener altsaa,
Hr. Martin Nielsen, at det i Virkelig
heden er Personen Bentzen og ikke Re
gulativerne eller Husordenen og alt det,
der bevirkede, at Kommunisterne ikke
befandt sig vel i Lejren?

Martin Nielsen: Ja. Jeg mener, at vi
stod over for en ondsindet Person.

Thune Jacobsen: Det var altsaa ikke
de Direktiver, der er udgaaet fra Justits
ministeriet, der skulde have bevirket det,
men selve Personen, Lejrkommandanten?

Martin Nielsen: .... som i sin Op
træden blev understøttet af Justitsmini
steriet og hver Gang fik Ret, 'og som Ju
stitsministeren holdt paa, saa længe det
overhovet var muligt, af prestigemæssige
Grunde. .

Thune Jacobsen: Jeg har forklaret
Grunden dertil. Man kunde ikke demit
tere ham, naar man ikke kunde paavise,
at han havde gjort sig skyldig i Forseel
ser, Skødesløshed eller Overgreb over for
de internerede i Lejren.

Kristen Amby: Nu synes Hr. Thune
Jacobsen at forstaa, at det var et Person
spørgsmaal, det drejede sig om. Men det
Synspunkt blev jo fremlagt for Justits
ministeren Gang paa Gang - ikke
mindst af afdøde Pastor Povlsenl), men
i øvrigt ogsaa af mig -, at den paagæl
dende Person overhovedet ikke forstod
sin Opgave; han betragtede de paagæl
dende som Forbrydere; det var ogsaa et
Udtryk, han anvendte. Altsaa, paa et me
get tidligt Tidspunkt blev De gjort op
mærksom paa, at det var en uheldig Per
son, som var der.

Thune Jacobsen: Hr. Kristen Amby
udtaler, at han til mig har sagt, at han
var uheldig. Dette skulde jeg tage til
Rettesnor, derimod maatte jeg ikke tage
til Rettesnor, at Bentzen sagde om Kirk,
at hån var uheldig.

D. C. Dansen: Har Hartvig Frisch
ikke paa samme Maade sagt til Dem, Hr.
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Thune Jacobsen, at hans Opfattelse af
Bentzen faldt fuldstændig sammen med
Hr. Kristen Ambys?

Thune Jacobsen: Det tør jeg ikke
sige; det kan jeg ikke erindre. Det er
muligt.

H. C. Hansen: Jeg erindrer i hvert
Fald, at i Drøftelserne i min Rigsdags
gruppe, hvor jeg for mit eget Vedkom
mende fulgte det Spørgsmaal med megen
Interesse, var saavel jeg som Hartvig
Frisch - og Hartvig Frisch tog Initia
tivet saavel over for Socialministeren som
over for Justitsministeren efter min
Erindring - af den bestemte Opfattelse,
at Bentzen var en aldeles ubrugelig
Mand, der burde have været afskediget
omgaaende.

Kristen Amby: Hvis Hr. Thune Ja
cobsen ikke erindrer det, kan jeg tilføje,
at jeg tror 3 Gange har Hartvig Frisch
- to Gange sammen med Pastor Povl
sen og mig, tredie Gang var det vist kun
Hartvig Frisch og mig alene - været hos
Justitsministeren og fremsat disse Syns
punkter. Det drejede sig jo ikke alene om
Bentzens Forhold vedrørende Kirk, men
det var Ting, som Hartvig Frisch, Pastor
Povlsen og jeg og andre ad mange Veje
blev bekendt med - jeg direkte, maaske
Hartvig Frisch indirekte; vi blev gennem
de paagældende interneredes Paarørende
og Bekendte gjort opmærksom paa, at
den paagældende Person var uegnet. J eg
forlanger ikke, at Hr. Thune Jacobsen
skulde tage mit eller andres, heller ikke
Hartvig Erische Ord for gode Varer j
det Spørgsmaal, men det, der undrer mig,
er, at Inspektørens Indstilling plus dette,
at to Embedsmænd, der ikke selv per
sonligt var bekendt med Forholdene,
nemlig Departementschef Eivind Larsen
og Fængselsinspektør Teiens støttede
Bentzen, ikke var tilstrækkeligt til, at
man reagerede.

Thune Jacobsen: Jeg erindrer nu, at
jeg talte med Pastor Povlsen om Bentzen,
og at Pastor Povlsen udtalte sig imod
Bentzen. J eg anførte dengang over for
Pastor Povlsen, at i Begyndelsen, medens
Bentzen havde Lejren med de internerede
Emigranter, var der ogsaa Vrøvl med
ham, eller man besværede sig over ham,
men efter som Tiden var gaaet, blev For
holdet til Bentzen ændret, og da Emi
granterne drog væk, udtrykte de deres
Anerkendelse til Bentzen for den Maade,
hvorpaa han havde optraadt over for
dem: J eg kan huske, at dette ogsaa spil
lede noget ind for mig, idet jeg tænkte:
1) St. 536 f.
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det kan jo "være, at der efterhaanden kan
komme en Forstaaelse mellem de inter
nerede og Bentsen, at man altsaa i Be- I
gyndelsen, om jeg saa maa sige, ikke
kunde goutere ham, men at Forholdene
vilde rette sig.

Robert Mikkelsen: I en Indberetning, 1
som Bentzen har afgivet den 18. Juli
19421

) , altsaa efter at de internerede var
blevet sat ind paa Vestre Fængsel alle
sammen, udtaler han Kritik af den Or
den, Lejren havde været i. Han siger, at
de internerede havde været uordentlige
o. s. v., og han nævner en Række Eksem
pler paa det: man havde fundet Lom
metørklæder og Undertøj, som var ble
vet daarligt behandlet, og saa slutter
han:

»Alle disse Forhold viser, at
man i Tilfælde af Lejrens Genaab
ning, hvis en rimelig og fornuftig
Ordning skal gennemføres, maa gaa
over til en Regulering af disse For
hold efter samme Pricipper, som an
vendes overfor Fangerne i Fængs
leme.«

Det er en Indberetning, der er sendt
til Justitsministeren. Hvad mener De nu
om en saadan Indberetning, hvoraf det
fremgaar, at Lejrens Inspektør finder det
at være det eneste rigtige at indrette For
holdene ligesom Fangernes i Fængs
lerne?

Thune Jacobsen: Jeg tror, at der
her kun er tænkt paa Sikkerhedshensy
net, at det er Sikkerhedsforanstaltninger.

Robert Mikkelsen: Det er en fuld
stændig Misforstaaelse, det er det aldeles
ikke. Der er Tale om, at han havde fun
det noget Undertøj, Vinterundertøj, som
man forlangte, at man skulde gaa med
om Sommeren, og saa var der nogle, det
havde klippet Ærmer og Ben af dette
Undertøj, »en i øvrigt blandt Straffe
fanger ikke ukendt Foreteelse«, skriver
han. Det er jo ikke urimeligt, at der og
saa er Straffefanger, som ikke har Lys
til at gaa med tykt Undertøj cm Som
meren. Men det er den Slags Ting, h~
bemærker: man har fundet en Del Lom'
metørklæder, der var uddelt til de inter
nerede, og som de havde brugt til Fernis
klude, tror. jeg, og der var Uorden
nogle Skabe, der havde ligget Levneds
midler i Skabene. Det er den Slags Ting
der gør, siger han, at Forholdene, son
de internerede skal leve under, bør ind
rettes efter samme Principper, som an
vendes over for Fangerne i Fængslerne



39

Thune Jacobsen: Det maa vel være
m disse specielle Forhold. Det kan f.
.ks. ikke dreje sig om Kosten.

Robert Mikkelsen: Lad os nu ikke
iskutere, om det er den ene eller den
nden Ting. Der staar, at i Tilfælde af
lejrens Genaabning, hvis en rimelig og
ornuftig Ordning skal gennemføres, maa
nan gaa over til en Regulering af disse
i'orhold efter samme Principper, som
.nvendes over for Fangerne i Fængs
ar ne.

Thune Jacobsen: J a, der siges altsaa:
n Regulering af disse Forhold: at de
kke bortkaster deres Ting o. s. v., ikke
-delægger dem.

Robert Mikkelsen: Finder De det ri
neligt, at det skulde indrettes ligesom
or Fangerne i Fængslerne?

Thune Jacobsen: Jeg ved ikke, hvad
Ler her specielt tænkes paa, men en Kon
rol af en vis Art paa dette Punkt har
lan vel ønsket indført.

Robert Mikkelsen: Det støder Dem
kke, at han som Leder af en Lejr af
istraffede Mennesker, der af Sikkerheds
~runde skal holdes interneret, taler om
it indrette disse Forhold saadan, som
nan gør i Fængslerne?

Thune Jacobsen: Ja, men dette er jo
cun et Spørgsmaal om Regulering af en
celte Forhold. Det er jo ikke hele For
roldet, der skal undergives en ny Be
aandling af Hensyn til disse Mangler,
eller hvad man vil kalde det.

Robert Mikkelsen: Og denne Paran
.es: »en i øvrigt blandt Straffefanger ikke
.ikendt Foreteelse«, synes De heller ikke
er mærkelig?

Thune Jacobsen: Det lyder maaske
ikke saa godt.

Robert Mikkelsen: J eg vil gerne for
at føre det bort fra dette rent personlige
sige, at det, man har kritiseret, er ikke, at
Bentzen var en ubehagelig Mand, som
kunde gøre Livet surt for de internerede,
men det er dette, at Justitsministeriets
Reglementer gjorde det muligt for ham,
og at Justitsministeriet trods de talrige
Klager beholdt ham.

Kristen Amby: Gav ikke netop en
saadan Skrivelse fra Bentzen paa et
Tidspunkt, hvor Lejren var lukket, An
ledning til Overvejelser, om man nu ikke,
naar Lejren skulde genaabnes, dog skul
de sætte en anden Mand i Spidsen for
den end netop Bentzen, da han altsaa
aabenbart - ikke blot efter hvad vi
vidste i Forvejen, og efter hvad man
mundtligt havde gjont Ministeren op
257
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mærksom paa, men ogsaa efter hans eget
Udsagn - i Virkeligheden mente, at
Fangerne i visse Henseender skulde be
handles, som man behandlede Fangerne
i Fængslerne?

Thune Jacobsen: Saa vidt jeg erin
drer, var det vanskeligt at finde den rig
tige Mand til Lejren paa det Tidspunkt.
Vi havde den store Ulykke, om jeg saa
maa sige, at Waagensen døde.

Kristen Ambv: Nej, det var først
senere, det var først i Efteraaret 1942.

Thune Jacobsen: Men derigennem fik
vi Anledning til at lade Cai Jensen over
tage Stillingen; altsaa han blev Over
inspektør, eller hvad man vil kalde det.

Kristen Amby: Ja, men de Klager,
som de internerede selv var kommet med.
i Realiteten understøttet af uafhængige
Mænd - nu er der altsaa nævnt Hart
vig Erisch, Pastor Povlsen og min egen
Ringhed -, sammenholdt med den Skri
velse, vi nu har faaet citeret, en Skri
velse fra den paagældende Fængselsle
der selv, gav dette ikke Anledning til
Overvejelser om, hvorvidt den Mand vir
kelig var egnet, naar han oven i Købet
i en saadan officiel Skrivelse udtalte, at
han mente, at Folk, der var interneret
af Sikkerhedsgrunde, i visse Henseender
skulde behandles som Fængselsfanger?
For saa fattig var Riget jo dog ikke paa
Mænd, at man ikke kunde have fundet.
en anden. Det behøvede jo ikke at være
en Jurist, endsige en Jurist netop fra
Justitsministeriet. Man kunde have taget
en Adjunkt eller en cand. mag., eller
hvad man nu vilde; en Pædagog havde
maaske været bedre.
. Thune Jacobsen: Jeg kan huske nu,
at jeg paa et vist Tidspunkt, da der alt
saa netop var Tale om at faa en ny In
spektør derude, talte med forhenværende
Arbejdsdirektør Vater og tænkte, om ikke
han maaske kunde være gledet ind som
Inspektør; jeg havde altsaa et øje hen
vendt paa det ogsaa dengang. Men det
kunde ikke lade sig gøre. J eg har altsaa
i og for sig staaet paa det Standpunkt,
at jeg gerne saa, at der kom en ny Leder,
naar vi kunde finde ham, at jeg paa den
anden Side, naar jeg ikke kunde gribe
Embedsmanden i at have forset sig eller
være gaaet ud over de Reglementer, der
var udfærdiget, naar han altsaa ikke
havde begaaet nogen positiv Fejl, ikke
mente at kunne trække ham tilbage, og
heri blev jeg stærkt støttet baade af
Fængselsdirektøren og af Departements
chef Eivind Larsen.
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Kristen Amby: Nu var Forholdene
jo saadan dengang, at man ikke kunde
paaklage disse Forhold offentligt her i
Rigsdagen, hvor det havde været natur
ligt, men et Rigsdagaudvalg skulde have
et vist Tilsyn dermed. Hvis det havde væ
ret Tilfældet, vilde man jo ogsaa offentligt
have skullet staa til Ansvar for, hvordan
Forholdene var. Men netop fordi det laa
saadan, maatte man være saa meget mere
opmærksom paa at tage Hensyn, netop
fordi det var umuligt for den anden Part
at gøre sine Synspunkter gældende of
fentligt, og i den Henseende synes jeg,
at Hr. Bentzen afslører sig selv tilstræk-
kelig kraftigt i den Skrivelse. '

Thune Jacobsen: Nu ved jeg ikke,
øm den Skrivelse har passeret mig - jeg
kan slet ikke erindre nu, at jeg har læst
den -, eller om den er blevet i Fæng
selsdirektoratet. Der er jo altsaa ikke
kommet mere ud af den, forstaar jeg;
den er sikkert ikke kommet længere end
til Fængselsdirektoratet. Men denne uhel
dige Bemærkning fra hans Side berørte
altsaa kun et Spørgsmaal om en Regu
lering af bestemte Forhold. Der var jo
ikke Tale om en Omvæltning, at Kom
munisterne skulde undergives en helt ny
Behandling.

Kristen Amby: Hvis det havde været
et isoleret Fænomen og der ikke havde
foreligget andet end dette, synes jeg, det
er rigtigt, men ikke sammenholdt med,
hvad der i Forvejen var kritiseret ved
rørende den paagældende Leders Maade
at tage Tingene paa. Men hvis De ikke
har læst det, er det noget helt andet.

Thune Jacobsen: Ja, men det kan
man jo ikke huske nu.

Kristen Amby: Men man maa da gaa
ud fra, at Fængselsdirektoratet har sendt
en saadan Skrivelse videre, for alle For
hold vedrørende Kommunisterne blev jo
til syvende og sidst bestemt af Justitsmi
nisteren.

Thune Jacobsen: I Justitsministeriet,
ja, men en Indberetning fra ham er vel
gaaet til Fængselsdirektoratet.

Kristen Amby: Men et Forslag, saa
vidt jeg forstaar, om en bestemt Ændring
af Forholdene maa man da regne med
gaar til Justitsministeren.

Thune Jacobsen: Ja, hvis ikke Fæng
selsdirektøren selv har afvist det.

Kristen Amby: Det er muligt.
Thune Jacobsen: Det er muligt, at

han har været saa klog som Hr. Kristen
Amby og de andre Herrer.
1) A. nr. 280, bilag A.
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Kristen Amby: Nej, jeg maa hav
Lov til at sige i denne Forbindelse, at de
er ikke Bagklogskab, Hr. Thune Jacob
sen.

Thune Jacobsen: Nej, nej, det sige '
jeg heller ikke.

Formanden: Inden jeg giver Ordet ti
Hr. Busch-Jensøn, som ogsaa har e
Spørgsmaal, vil jeg have Lov til at ud
tale den Formening, at vi sikkert gennen
denne grundige Afhøring har faaet In
spektør Bentzens Administration til
strækkeligt belyst, saa at vi kan forlad.
dette Spørgsmaal.

Buseh-Jensene Med alle de Oplysnin
ger, som Forklaringerne nu bringer frem
staar det alligevel saådan for mig, a
det, som det drejer sig om, samler si~

ganske enkelt om et eneste Punkt. J e~

har forstaaet det saadan, at en tysk In,
teresse for, hvad der foregik inden fm
Pigtraaden i Horserød Lejren, lægger
sig ikke paa nogen Maade for Dager
før sent hen i 1942, og at det Grundlag
som Indretningen derude var lagt a r
paa, maa forklares saadan, at man uder
nogen tysk Foranledning fra Administra
tionens Side har set 'det som sin Opgave
paa Forhaand at foregribe alt, hvad Ty.
skerne kunde tænkes, naar de engang
vilde komme, at gøre Indvendinger ovei
og hitte paa, og at man har lavet et Re
gulativ, hvorved man søgte at gardere
sig imod, at Tyskerne kunde finde pas
noget, der, om jeg saa maa sige, var end
nu værre. Det er det, jeg har faaet ud al
det. Er det ikke saadan?

Thune Jacobsen : Jeg erindrer Hr
Busch-Jensen om den Skrivelse, der korn
fra Dr. Fest i November 194P), 'hvori hall
ønskede Underretning OIJ,l, efter hvilke
Regler man gav de i Horserød forvareds
Kommunister Adgang til at faa Besøg.
og om det var rigtigt, at de besøgende
Slægtninge kunde faa Rejseudgifterne
dækket, og han anmodede om et Eksem
plar af Husordenen. Saa allerede paa el
meget tidligt Tidspunkt har jo Tyskerne
vist deres Interesse for de internerede.

Buseh-Jensene Ja, men jeg ved ikke
noget om, at Tyskerne før November 1941
har spurgt til det, og der har de kun
spurgt til denne ene Ting, som i og for
sig, saavidt jeg opfattede, ikke har nogen
Relation ' til, hvordan i øvrigt det daglige
Liv gik inden for Pigtraaden.

Thune Jacobsen: Husordenen har jo
Relation til det daglige Liv, og det val'
Husordenen han anmodede om.

Buseh-Jensene Ja, ja.



213

Thune Jacobsen: J eg vil gerne be
mærke een Ting til. Naar man i Hus
ordenen fastsatte det og det, var det jo
et Minimum, som Kommunisterne kunde
fordre iagttaget over for sig; altsaa, der
var fastsat visse Regler i Husordenen,
og Kommunisterne kunde fordre, at det
blev overholdt, hvad der stod deri. Men
dermed være ikke sagt, at man ikke
kunde strække sig videre i det daglige
Liv ude i Lejren. Det gjorde man da og
saa, efter hvad der blev fortalt. Man kan
bl. a. se det paa dette, at man fastsatte
en Regel om, at Lyset skulde slukkes paa
en vis Tid o. s. v., men man har ikke kon
troleret, at det skete. Man traf i det hele
taget disse Dispositioner i Husordenen,
for at man, naar Tyskerne, som man vid-
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ste interesserede sig for Kommunisterne,
vilde gribe ind, kunde præsentere dem en
nogenlunde anstændig Husorden, som de
kunde være tilfredse med. Om der saa
uden for Husordenen skete forskelligt,
blev en Sag for sig. J eg ved, at man
derude fra det underordnede Personales
Side strakte sig saa vidt, som man kun
de, og jeg tror, at Kommunisterne selv
maa erkende, at de ikke har Grund til
at klage over det underordnede Perso
nale.

Formanden: Hvis der ikke er andre,
der har Spørgsmaal i Tilknytning til
det, vi nu har drøftet, vil jeg afbryde Af
høringen her, og saa vil vi fortsætte efter
nærmere Meddelelse til Medlemmerne og
til Hr. Thune Jacobsen.

Afhøringen sluttede Kl. 15.50.



Onsdag den 2. Oktober 1946 Kl. 2010.

For Kommissionen mødte paa ny Rigspolitichef, fhv. Justitsminister
Eigil Thune Jacobsen.

Formanden: Jeg gaar ud fra, at det spionage- og Efterretningsorganisation.
Spørgsmaal, vi behandlede i forrige Til Gesandtskabet var dengang knyttet'
Møde, altsaa Spørgsmaalet om Forskel- enkelte tyske Politimænd, og efterhaan
len mellem Behandlingen af internerede den blev deres Tal noget forøget. Men
Englændere og Kommunister, er til- altsaa om Gestapo i egentlig Forstand
strækkeligt besvaret. " officielt i Forhold til danske Myndig-

Det næste Spørgsmaal lyder : Hvor- heder blev der først Tale efter 29. Au
naar begyndte dansk Politi at sarnar- gust 1943. De Anholdelser og Undersø
bejde med tysk Politi ved Anholdelser, og gelser, der inden den Tid blev foretaget
paa hvilken Foranledning')? af tyske Instanser her i Landet, blev

Thune Jacobsen: Dette Spørgsmaal foretaget af det militære Abwehrstelle
har en temmelig stærk Konneks med et eller af enkelte af de Politimænd, der
Spørgsmaal, man tidligere har rettet til var knyttet til Gesandtskabet.
mig, nemlig dette : Hvordan var Sam- Jeg ved ikke, om jeg behøver her
arbejdet mellem det danske Politi og Ge- at komme ind paa - jeg har tidligere
stapo organiseret før og efter Antikomin- nævnt det - den Ordning, der skete
ternpagten? Jeg haabe r derfor ikke, For- gennem den Note") efter April 1940, som
manden vil have noget imod, at jeg slaar Gesandten sendte over, og hvor han
de to Spørgsmaal sammen, fordi de saa ytrede Ønske om Samarbejde med dansk
ofte skærer hinanden, og at jeg kommer Politi gennem særlige Forbindelsesem
med en lille Udvikling for begge Spørgs- bedsmænd til Behandling af Sager an
maalenes Vedkommende. gaaende Spionage, Sabotage og Zerset-

formanden: Undskyld, jeg siger det, zung. Det Spørgsmaal har jeg gennem
rnen kun ganske kort. Det er formentlig, gaaet ret nøje og vist, at der blev -truffet
ikke nødvendigt, at vi gaar saa meget den Ordning, at vi til Behandling fra
i Bredden, som vi har gjort hidtil, ellers dansk Side af disse Sager fik en Stats-
bliver vi ikke færdige. advokat for særlige Anliggender. Nu

Thune Jacobsen: Ja . " . gaar jeg let hen over det, der blev Re-
formanden: Ja, det er kun en Hen- sultatet af denne Instruks for denne

stilling. Det er Rigspolitichefen, der skal Embedsmand. Den første Statsadvokat
besvare det, og hvis De mener, det er for særlige Anliggender var Harald Pe

. nødvendigt for at faa en tilfredsstillende tersen. Ved hans Overgang til Justits-
Besvarelse, vil jeg ganske overlade det ministerarnhedet blev det Departements
til Dem. chef Eivind Larsen, i Juni 1941 blev

Thune Jacobsen: Naturligvis vil jeg Kjalke konstitueret, og i August 1942
gerne indstille mig paa en saa kort Be- blev han afløst af Byretsdommer Troels
svarelse som muligt. Hojj'),

Spørgsmaalet om Samarbejde mel- J eg vil saa gaa over til Formen
lem det danske Politi og Gestapo forud- for Samarbejdet med de tyske Myndig
sætter, at der i Besættelsens første Tid heder. Det var den, at med Gesandt
overhovedet skulde have virket tyske Po- skabet førte man generelle Forhandlin
litifolk, der hørte til det tyske Sikker- ger om politimæssige Forhold, der havde
hedspoliti her i Landet, men dette er en Interesse for og derfor blev optaget til
noget fejlagtig Opfattelse. De tyske In- Forhandling af Tyskerne. Gennem Ge
stanser, der i Besættelsens første Aar sandtskabet blev fremsendt Forespørgs
stod i Forbindelse med Justitsministeriet ler angaaende Personer, der søgte An
og det danske Politi, var det tyske Ge- sættelse hos Tyskerne og lignende. Med
sandtskab, med 'Vicepræsident Kamstein Krigsretten førtes Forhandlinger om de
som særlig tilforordnet for .Tustitsmini- konkrete Sager, i hvilke der fra tysk Side
steriets og Indenrigsministeriets Om- forelaa Anmeldelse mod danske Borgere
raade, den tyske Overkrigsret og Ab- og krævedes gennemført Tiltale. Hvis
wehrstelle, der var en militær Kontra- 'I'iltale blev rejst i saadanne Sager, i

- -- , Y" _ 1 f1 :!)



217 218

hvilke der fra tysk Side forelaa Anmel- 1942, hvor Forholdene begyndte at blive
delse mod danske Borgere, og hvor der vanskelige paa Grund af den stigende
krævedes gennemført Tiltale, underrette- Sabotage og illegale Virksomhed - en
des Krigsretten om Udfaldet, ligesom mere energisk Indgriben fra Politiets
den, naar den tyske Anmeldelse forelaa, Side over for Kommunismen og gjorde
fik Genpart af de danske Rapporter. gældende, at de tyske Myndigheder i
Over for Krigsretten fremsattes paa den højere Grad maatte gøres delagtige i Un
anden Side de Anmeldelser og Besværin- dersøgeiser mod Kommunister, ligesom •
ger, der fra dansk Side forelaa mod det tyske Politis Erfaringer i højere
tyske Soldater m. v. Med Abwehrstelle Grad burde udnyttes. Disse Forestillin
endelig førtes Forhandling om Sager af ger fra tysk Side blev dog uden Resultat,
den Art, der hørte under denne Organi- idet man fra dansk Side. gjorde gæl
sations Kompetence, nemlig Spionage, dende, at et Samarbejde, hvorved det
Sabotage og Zersetzung. Forhandlinger- tyske Politi deltog i konkrete l!Tndersøgel
ne angaaende Løsladelse af internerede ser, kun kunde virke hemmende paa Ef
Kommunister førtes med Gesandtskabet, fektiviteten .af Efterforskningen. Men na
hvorfra ogsaa Henvendelser angaaende turligvis erklærede man sig rede til at
nye Interneringer, skærpet Fremgangs- modtage den Belæring, man fra tysk
maade o. s. v. modtoges. Heri skete ingen Side kunde stille til Raadighed paa
Ændring som Følge af Antikomintern- Grundlag af de Erfaringer, der var gjort
pagten. Der stod ganske vist i Pagten, i Bekæmpelsen af den tyske Kommunis-
at man skulde have me. Bel' kom dog heller ikke noget ud

»nært Samarbejde saavel med Hen- heraf. Bette Standpunkt blev ogsaa fast
syn til Udvekslingen af Efterretnin- holdt, da en Udsending fra Berlin, Stats
ger om den kommunistiske Inter- sekretær Siuckart, i August 1942 kom til
nationales Virksomhed, som med København med den særlige Opgave at
Hensyn til Opklarings- og Afværge- deøfte Bekæmpelsen af Kommunismen
foranstaltninger mod den kommuni- her i Landet og søge Samarbejdet ud-
stiske Internationale «1) . bygget.

Han blev vist tilbag-e, som jeg for
Før som efter Antikominternpagten den Resten i et tidligere Møde har fortalt"),
25. November 1941 blev der af Politiet baade .af mig i et Møde, jeg havde med
givet det tyske Gesandtskab Underret- ham hos Gesandt Renthe-Fink, og i vor
ning om alle Forvaringstageiser, Løsla- Afdeling.
delser og Undvigelser af Kommunister. Fra Efteraaret 1942 begyndte man
Efter Vedtagelsen af Loven af 22. August fra tysk Side at kræve sigtede danske
19412) blev der ogsaa givet Gesandtskabet Statsborgere indsat i eller overført til
Meddelelse om Domfældelser og Frifin- tysk Undersøgelsesfængsel. Om den Med
delser i Sager angaaende Overtrædelse virken, der hertil ydedes af dansk Politi,
af Lovens § 1. Om Løsladelser maatte og Begrundelsen derfor bliver jeg vist
man i Regelen forhandle mundtligt. I nødt til at nævne, hvad vi havde skrevet
visse Sager fandt der Samarbejde Sted til Politimestrene") i den Anledning, eller
med tyske Politimænd, der dog ikke var i hvert Fald til i Korthed at gøre Rede
stationeret her, men kom fra Tyskland. for det.
Det gjaldt i Skibssabotagesagen og i Sa- Man skrev til Politimestrene, at de
gen angaaende Mordet paa Amager paa tyske Myndigheder i nogle Sager havde
en estnisk Undersaat. I begge Tilfælde bestemt, at Krigsretten skulde foretage
var det nærmere Samarbejde konkret be- den politimæssige Undersøgelse, og havde
grundet i, at det var Oplysninger fra krævet sigtede danske Statsborgere ind
tysk Side, der dannede Grundlag for den sat til T!Jndersøgelse i den tyske Afdeling
videre politimæssige Undersøgelse, og det af Vestre Fængsel.
var nødvendigt for at sikre Sagernes Be- Jeg.maa minde om, hvad jeg gjorde
handling ved dansk Jurisdiktion, at der Rede for i det første eller rettere i det
blev givet Tyskerne Lejlighed til at følge andet Møde, nemlig at Tyskerne havde
Sagernes Gang, indtil de naaede frem til overladt os disse Sager: Spionage-, Sabo
Tiltalte, bl. a. ogsaa saaledes at visse tage- og Zersetzungsager med det For
Afhøringer overværedes af tyske Politi- behold, at hvis Beskyttelsen ikke blev ef
mænd. fektiv, vilde man tage dem tilbage paa

Fra tysk Side krævede man gen- tysk Haand, og dette Krav fra tysk Side
tagne Gange - navnlig i Sommeren maatte man bøje sig for. Efter Folke-
1) Ber. V A. 299. 2) Kap. 23. 3) St. 122 f . 4) A. nr. 88.
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retten maa det antages, at Tyskerne har
været berettigede til at stille et saadant
Krav, og jeg har til Statsraadsprotokol
len givet Oplysninger om' dette Forhold,
efter at jeg først havde forelagt disse
Oplysninger i Ministermøder og senere
i Nimandsudvalget.

Man protesterede hver Gang fra
dansk Side mod, at man saaledes vilde
overføre Danske til tysk Undersøgelses
fængsel, men har ikke ment at burde
nægte at medvirke til det, fordi man i
saa Fald kun vilde opnaa, at de tyske
Myndigheder uden videre selv afhentede
de paagældende. Det var saaledes saavel
af Hensyn til de paagældende selv som
af Hensyn til det principielt uheldige i,
at tysk Militær paa egen Haand her i
Landet anholdt danske Statsborgere, at
man medvirkede ved disse Anholdelser.
Endvidere - og det var ikke mindst det,
der bevirkede, at man ikke her turde
slippe Tyskerne løs paa egen Haand 
lagde man den største Vægt paa at være
underrettet om, hvilke danske Statsbor
gere der til enhver Tid hensad i den
tyske Afdeling i Vestre Fængsel, for at
man kunde holde sig underrettet om Sa
gens videre Forløb. Hvis Krigsretten selv
foretog disse Anholdelser ved tysk Felt
politi, kunde man ikke vente, at man
fik Meddelelse om det, og saa kunde man
altsaa heller ikke følge de anholdtes
Skæbne. Anholdelser er derfor i disse Sa
ger foretaget af dansk Politi, undertiden
i Forbindelse med tysk Militær, saaledes
at det af Politiet blev tilkendegivet de
paagældende, at Anholdelsen blev fore
taget til Foranstaltning for den tyske
Krigsret paa dennes Ansvar og efter
tyske Regler.

Man blev ikke staaende ved blot at
protestere. Man havde derigennem, at
man vidste, hvem der sad i de tyske
Fængsler, Adgang til at holde sig å. jour
med deres Sager og søge at opnaa, at
Undersøgelsen og Paadømmelsen af Sa
gerne hurtigst muligt kunde overgaa til
dansk Politi og danske Domstole. Man
instruerede derfor i den Skrivelse, som
jeg i Uddrag har gjort Rede for, Politi
mestrene om, at saafremt der fra de
tyske Myndigheder rettedes Begæring til
Politiet om Anholdelse eller Medvirken
til Anholdelse af danske Statsborgere til
tysk Undersøgelsesfængsel, burde Begæ 
ringen ikke afvises, men forinden man
tog Stilling til Spørgsmaalet om at
imødekomme Kravet, burde der telefo
nisk rettes Henvendelse til Statsadvoka-
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ten for særlige Anliggender, idet han saa
med den tyske Forvaltning her i Byen
kunde diskutere Spørgsmaalet om Nød
vendigheden af saadanne Foranstaltnin
ger. Det var i mange Tilfælde saadan,
særlig hvis det skete ude omkring, at
man kunde faa Sagen til at glide tilbage
til dansk Ret. Naar det gjaldt Spørgs
maalet om danske Statsborgeres Pligt til
at give Møde for tysk Krigsret som sig
tede eller Vidner, saa meddelte man Po
litimestrene, at der efter dansk Ret ikke
bestod nogen Pligt for 'Vidner til at gøre
det. Tyskerne hævdede imidlertid, at
efter deres Ret bestod der en Pligt til
det, og derfor maatte man fra dansk
Side raade til, at man godvilligt mødte
efter Tilsigelse fra en tysk Ret, fordi man
regnede med, at det ikke vilde være mu
ligt at forhindre, at Krigsretterne direkte
bragte Magtmidler i Anvendelse over for
dem, der undlod at efterkomme Indkal
delsen .

Spørgsmaalet, som er fremsat her,
kan give Indtryk af, at det var en for
færdelig Tid med Masser af Anholdelser
af danske Statsborgere, der overgik til
tysk Fængsel. Jeg vil her gerne gøre op
mærksom paa, at det var først i Som
meren 1942, efter at Sabotagen og den
illegale Virksomhed var steget ret vold
somt, at Tyskerne begyndte at drage Dan
ske over til tysk Undersøgelsesfængsel.
Da Renthe-Fink den 29. September 1942
blev kaldt tilbage til Berlin, og General
Hanneken kom .til at regere temmelig
enemægtigt i en 6 Ugers Tid, da benyt
tede Hanneken Kriegsgerichtsrat J0
lumnsen bl. a. til at fængsle adskillige
danske Statsborgere, Der sad paa et vist
Tidspunkt 85 danske Statsborgere i tysk
Undersøgelsesfængsel. I Marts 1943 hav
de man dog bragt Antallet ned, saa der
kun sad 16 i tysk Undersøgelsesfængsel.
og da Regeringen sluttede den 28. August
1943, sad der i tysk Undersøgelsesfæng
sel - jeg ser altsaa bort fra Kommu
nisterne -, kun 17 Danske, og de fleste
af dem var lovet tilbage til os igen af
Kenstein. I Juni 1944 sad der ca. 3800
Danske i tysk Undersøgelsesfængsel, og
500 eller derover var gaaet ned til Tysk
land til Koncentrationslejre.

J eg ved ikke, om man ønsker yder
ligere Onlysninger,

Mogens Pog: De hentydede i Dag
ligesom ved en tidligere Afhøring her til
Deres Forhandling med Statssekretær
Stuekari. Ved den tidligere Lejlighed
sagde De, Hr. Thune Jacobsen, at 'over
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'or Kravet om, at Tyskerne skulde del
:age i Undersøgelsen mod Kommunister
[le og den øvrige Modstandsbevægelse,
svarede De nej,

»at dansk Politi ikke kunde have
tysk Politi til at deltage i sine Un
dersøgelser; dette Samarbejde blev
altsaa fra min Side ganske afvist og
kom heller ikke i Standet).

Hermed er alene tænkt paa en fælles
Undersøgelse?

Thune Jacobsen: Ja.
Mogens Fog: Men det staar jo fast,

at det danske Politi foretog Undersøgel
ser paa tysk Foranledning. Det forstod
jeg, det blev sagt senere.

Thune Jacobsen: Ja.
Mogens Fog: Og det staar ogsaa fast,

at det Samarbejde kom i Stand, at dansk
Politi deltog i Anholdelser, som blev
foretaget af Tyskerne?

Thune Jacobsen: Ja.
Mogens Fog: Hvis vi et Øjeblik op

holder os ved en af de første store Sa
ger, der var af den Art, saa er det den
Sag, hvori Ohievitz og Døssing og for
skellige andre blev anholdt"). De betegne
de det i en tidligere Afhøring som den
sørgelige Sag, hvor Tyskerne greb ind og
anholdt dem og lod dem fremstille for
tysk Krigsret. Bette Udtryk: hvor Ty
skerne greb ind, faar mig til at spørge
om, hvorvidt De var underrettet om Pla
nerne om, at dansk Politi skulde. anholde
de paagældende. Der staar jo: Tyskerne
greb ind. Var der planlagt danske An
holdelser af de paagældende?

Thune Jacobsen: Nej, det var der
ikke. Det var en Sag, som Tyskerne selv
rejste paa egen Foranledning.

Mogens Fog: Det er Dem formentlig
bekendt, at der flere Dage før disse An
holdelser tilgik det danske Politi Medde
lelse om, at disse Anholdelser vilde finde
Sted?

Thune Jacobsen: Jeg tror, at De har
Ret der, at der i hvert Tilfælde var sivet
noget ud om det til det danske Politi.

Mogens Fog: Ellers var vi aldrig
undsluppet, for det var af dansk Politi
eller af enkelte Medlemmer af det dan
ske Politi, at nogle af os blev advaret.

-Thune Jacobsen: Det kan for øvrigt
maaske endnu faas oplyst, hvorledes
denne Underretning er kommet til det
danske Politi. Det er muligvis gennem
Hermannsen eller en af de andre ven
Iigt indstillede Tyskere.

Mogens Fog: Men det er altsaa ikke
t s.t. 123. 2) A. nr. 69-73. 3) A. nr. 71.
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gennem den officielle 'Meddelelse, som De
før omtalte der skulde tilgaa Statsadvo
katuren for særlige Anliggender?

Thune Jacobsen: Nej.
Mogens Fog: Naar jeg opholder mig

ved det, er det paa Grund af den offici
elle Meddelelse"), som blev udsendt Dagen
efter disse Anholdelser gennem Uden
rigsministeriets Pressebureau om Pro
fessor Ole Ohievitz' Arrestation paa
Grund af hans Deltagelse i Bladet »Frit
Danmarks. Jeg vil spørge, om denne
Meddelelse er udfærdiget i Justitsmini
steriet og udsendt gennem Udenrigsmini
steriet?

Kristen Amby: Det staar i sBesættel
sestidens Faktae?

Mogens Fog: Det staar i »Besættel
sestidens Fakta« .

Thune Jacobsen: Jeg kan ikke be
svare dette Spørgsmaal paa staaende
Fod.

Mogens Fog: Naar jeg spørger om
det, er det, fordi der er en mærkelig
Modstrid mellem det, som De, Hr. Thune
Jacobsen, siger, at det var en Sag, Ty
skerne havde helt alene, og disse Per
soner blev anholdt af tysk Politi, ganske
vist medens danske Politifolk var til Ste
de, og den Erklæring, som kom Dagen
efter, hvor der staar, at Professor Ole
Ohievitz havde over for det danske Po
liti afgivet en Forklaring om sit For
hold til nævnte Bevægelse. Det staar for
mig som besynderligt, at Regeringen kan
udsende en Meddelelse Dagen efter om,
at Professor Ohievitz har forklaret noget
over for det danske Politi, naar det nu
er oplyst, at han var anholdt direkte af
det tyske.

Thune Jacobsen: Ja, jeg vil nødigt
sige noget forkert paa dette Punkt, naar
jeg ikke har det ganske præsent, men det
staar for mig saaledes, at man netop
havde villet have det danske Politi med
til disse Anholdelser, og naar det danske
Politi har anholdt dem, saa har de natur
ligvis ogsaa afhørt dem og ogsaa afhørt
Professor Ohievitz. Der var altsaa den
Mærkelighed, at det danske Politi var
med til disse Anholdelser. Naar det dan
ske Politi overhovedet gerne vilde med
her, saa skyldtes det, at der var For
modninger om, at danske Politimænd
var impliceret i Sagen.

Mogens Fog: Jeg forstaar alligevel
ikke , at vi først hører" at det var ude
lukkende en ren og skær tysk Foranstalt
ning, hvor det eneste, danske Politimænd
havde at gøre, var at gaa med ud, for
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ninger. Politiet havde visse Holde
punkter for sin Formodning om, a
disse Attentater var provokeret a
Nazister, men man havde ikke til
strækkeligt Anholdelsesgrundlag ..
Man gjorde Tyskerne bekendt mel
disse Formodninger. De greb inr
ved at foretage en Række Anholdelse
af danske Nazister til tysk unde~
søgeisesfængsel, og der foretoge
en Undersøgelse under Ledelse
Kriegsgerichtsrat, Dr. Drescher, el
Undersøgelse, som imidlertid endt
resultatløst, d. v. s. man maatte sige
at de danske Nazister slet ikk:
havde gjort sig skyldige i det, dl
sigtedes for. Mod disse Anholdelse:
havde man ikke protesteret fra
dansk Side, og derfor .stod man svag
med en principiel Protest i en Fort
sættelse deraf. Dertil kom, at mar
den 4. September 1942 kun fik Med
delelse om, at visse danske Stats
borgere skulde anholdes, og at dere.1Sag skulde behandles af en tysl'
Krigsret, nærmere Oplysninger kun
de ikke gives om, hvilke Personel
det drejede sig om; Sigtelsen VaJ

imidlertid meget alvorlig, det drejede
sig om Krænkelse af den tyske Vær
nemagt. Senere oplystes, at Grunden
til, at man fra tysk Side mod Sæd
vane selv vilde overtage Undersø
gelsen i Sagen, var den, at man
havde Formodning om, at flere Po
litifolk var impliceret. Under diss1Omstændigheder fandt man det ikk1rigtigt at lade danske Kriminalpoli
tifolk deltage i Afhøringen«.

at Statsadvokaturen for særlige Anlig
gender kunde faa at vide, hvem der var
anholdt, og saa den Forklaring, vi nu
hører, at de danske Politimænd foretog
en Afhøring af Professor Ole Chievitz
og de andre anholdte, hvorefter de blev
ført direkte til tysk Fængsel og forladt
der af de danske Politimænd ved Porten.
- Men det forstaar jeg, De ikke er i
Stand til at opklare.

Thune Jacobsen: Jo, jeg er i Stand
til at opklare det, men ikke paa Stedet.

Mogens Fog: Men maaske en anden
Ting, jeg har fæstet mig ved i denne
Udtalelse af 10. December. Der staar
nemlig til Slut .. .

Thune Jacobsen: Er det Udenrigs
ministeriets Erklæring?

Mogens Fog: Ja. Jeg skal læse et
Stykke op af den:

-Ved sin Virksomhed til Støtte
for den Bevægelse har Professor
Chievitz direkte gjort sig skyldig i
grov Overtrædelse af gældende Lov
og vil nu ved Rettergang ved dansk
Domstol blive draget til Ansvar
herfor. e')

Jeg spørger: Hvilken Garanti havde
man paa daværende Tidspunkt for, at
enhver, der blev anholdt af Tyskerne,
ogsaa .- som vi har hørt af Deres egne
Ord - anholdt uden om dansk Politi
og udelukkende for at blive stillet for
tysk Krigsret, hvilken Garanti havde
man Dagen efter disse Anholdelser for,
at de anholdte vilde blive stillet for dansk
Domstol?

Thune Jacobsen: J eg kan kun op
lyse, hvad jeg her har liggende i mine
Akter, i Sagen angaaende »De frie Dan
ske«, den første af de Sager, i hvilke
der foretoges Anholdelser af dansk Po
liti i Samarbejde med Tyskerne:

Mogens Fog: Det giver i og for sig
ingen Forklaring af den tyske 'Medvirk
ning eller det dansk-tyske Samarbejde
i den senere Sag med »Frit Danrnark-
Gruppen, hvor der ikke er rejst Mistanke
om, at danske Politimænd skulde være
impliceret. Det er to forskellige Sager.

»Undersøgelsen lededes af Kriegs- Thune Jacobsen: Er det to forskel-
gerichtsrat, Dr. Drescher. Naar man lige Sager? Var det ikke den her?
gik med til en Form for Samarbejde,
som ellers afvistes, naar de paagæl- Mogens Fog: Nej. Det ene foregaar
den de krævedes anbragt i tysk Un- i September, det andet i December, og
dersøgelsesfængsel, og naar man de to Organisationer havde ingen For
dengang ydede Medvirkning ved Un- hindelser").
dersøgeisen og ligeledes ved selve Thune Jacobsen: Men det Spørgs-
Anholdelsen, skyldtes det særlige maal maa jeg nærmere undersøge.
Omstændigheder. Der havde kort Mogens Fog: Vi kan altsaa endnu
Tid i Forvejen fundet en Del Atten- ikke faa oplyst, hvilken Garanti man
tater Sted; bl. a. mod nazistiske og havde for, at det var rigtigt, naar det
tysk indstillede Personers Forret- i en af den danske Regering udsendt ...

1) A. nr. 71. 2) »De frie Danske«: A. nr. 150. »Frit Danmarks: A. nr. 65, 69-73 og 136-
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Thune Jacobsen: Af det danske
Udenrigsministerium.

Mogens Fog: Ja, det er ogsaa en
Del af den danske Regering - men alt
saa i en af det danske Udenrigsministe
rium udsendt Meddelelse siges, at Ret
tergangen vil foregaa ved danske Dom
stole. Naar jeg spørger Dem om det, er
det, fordi jeg maa anse det for natur
ligt, at Udenrigsministeriet ikke karr ud
sende en saadan Erklæring uden i Sam
arbejde med Justitsministeriet. For det
vil De give mig Ret i: der maa have
været en Forhandling om denne Udtalel
ses Form.

Thune Jacobsen: Ja, og det Spørgs
maal skal jeg besvare, naar jeg næste
Gang giver Møde, eller i hvert Fald i
Overmorgen.

Formanden: Der var ogsaa den Ud
vej, at vi kunde faa det skriftligt be
svaret.

Thune Jacobsen: Ja, det kan jeg og
saa'). Det er ikke saadan at holde alle de
Sager, man har haft, ude fra hinanden.

Formanden: Vi skulde jo ogsaa se
at blive færdige.

Mogens Fog: I en af de første Af
høringer udtalte De endvidere, at straks
efter 9. April krævede Tyskerne, at alle,
der forsaa sig imod den tyske Værne
magt, skulde stilles for tysk Krigsret, og
saa sagde De:

»Jeg var øjeblikkelig klar over,
at en saadan Ordning, hvorved man
unddrog det danske Politi et saa
vigtigt Omraade af Retsplejen, i Lø
bet af kort Tid vilde medføre, at
dansk Styre vilde falde sammen, og
ingen Dansk vilde herefter være sik
ker paa sin Frihed eller kunne faa
Beskyttelse af den danske Stat.e")

Jeg forstaar, at det er paa Deres Initia
tiv og ved Deres aktive Medvirkning, at
denne Ordning hlev truffet, at dansk
Politi skulde forfølge disse Sager.

Thune Jacobsen: Ja, ja.
Mogens Fog: Senere stillede Tysker

ne Modkrav, som hl. a. gik ud paa, at
man krævede Ændringer af dansk Lov
givning med strengere Straffe, end man
kunde idømmes efter gældende Lov. Men
De fandt altsaa for det første ikke, at
Forudsætningerne for Deres Stilling
tagen var brudt gennem de tyske Krav?

Thune Jacobsen: Nej.
1) A. nr. 69. 2) St. 99.
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Mogens Fog: De mente, det maatte
man gaa ind paa, og De fandt heller
ikke, at Forudsætningerne for .det dan
ske Politis Virksomhed imod Modstands
bevægelsen var brudt, efter at Tyskerne
begyndte paa selvstændige Anholdelser?

Thune Jacobsen: Nej.
Mogens Fog: De fandt heller ikke,

at dette Samarbejde, som fandt Sted mel
lem det danske og det tyske Politi, baade
saaledes at dansk Politi foretog Under
søgelser paa tysk -F oranledning, og saa
ledes at dansk Politi medvirkede ved
Anholdelse af danske Statsborgere, der
skulde direkte til tysk Fængselsafdeling
og for tysk Ret - De fandt ikke, at dette
Forhold kunde bryde Forudsætningerne
for, at dansk Politi overhovedet tog sig
af disse Sager?

Thune Jacobsen: De maa erindre, at
disse Spørgsmaal har været forelagt i
Regeringen, og at Regeringen netop har
ønsket, at man skulde fortsætte trods
disse Indskrænkninger. Det var ikke et
Spørgsmaal, det var overladt til Justits
ministeren alene at afgøre. Et saa vigtigt
Spørgsmaal som hele Retsvæsenet maatte
naturligvis afgøres af Regeringen, og
Spørgsmaalet blev naturligvis ogsaa
ustandselig behandlet i Nimandsudval
get. I Nimandsudvalget var man oftere
utilfreds med disse Tilfælde hvor danske
Borgere blev unddraget danske Retsmyn
digheder. men man var klar over, at
man blev nødt til at leve under dette
haltende Retsvæsen. Og i øvrigt er det jo
netop det, jeg hentydede til, naar jeg før
talte om denne Erklæring, som jeg frem
satte til Statsraadsprotokol1en, og som
De, Hr. Professor, netop saa alvor
ligt foreholder mig, hvorfor det ogsaa
maa findes rimeligt, at jeg nævner, hvad
denne Erklæring gik ud paa. Jeg har
her skrevet: »At Regeringen og det af de
5 Partier i Rigsdagen, der samarbejdede
med Regeringen, nedsatte Forhandlings
udvalg bifaldt, at der arbejdedes videre
paa den Linie, der i dette Spørgsmaal
hidtil var fulgt, lod jeg i Hl43 fastslaa
officielt- - det er altsaa fastslaaet
i Statsraadsprotokollen. »I vedkom
mende Aktstykke refereres, at en af Ju
stitsministeriet og Udenrigsministeriet
foretaget Undersøgelse af, hvorvidt den
tyske Fremgangsmaade kunde siges at
stride mod Folkerettens Regler, gav til
Resultat, at den tyske Værnemagt i. tysk
Militær Straffelovgivning og tysk Mili
tær Strafferetspleje, der i Praksis ikke
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væsentligt 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 al
mindelig Aftale om, at Paadømmelse
skulde overlades de danske Domstole.
Det var dog bedst stemmende med den
fredelige Besættelses Begreb, at Paadøm
melse overlades til de danske Domstole,
saafremt der herved kunde ydes den ty
ske Krigsmagt tilstrækkelig Beskyttelse. «

Mogens Fog: Og saa blot et Spørgs
maal til: Mener De da, man kan sige,
at Retsforfølgelsen over for det, vi bredt
kan kalde Modstandsbevægelsen, ogsaa
blev bevaret paa danske Hænder indtil
29. August 1943?

Thune Jacobsen: J a, det maa man
sige.

HJermind: Hr. Rigspolitichef! For
·stod jeg Dem rigtigt, naar jeg opfattede
Deres Besvarelse af et Spørgsmaal før
saadan, at Samarbejdet med det tyske
Politi var begyndt omkring Sommeren
1942?

Thune Jacobsen: Nej, altsaa ikke
Samarbejdet, for der har jo været Til
fælde før. Hvis De tænker paa Bistand
til Anholdelser, saa har vi enkelte Til
fælde allerede i 1940. Vi havde jo 0rum
Sagen.'). Jeg ved ikke, om De ønsker den
refereret?

Hlermlnd: Nej, det var ikke det. Men
De var bekendt med, at det danske Politi
optraadte som Medhjælpere for Tyskerne
paa den Maade, at det indkaldte Folk
til at give Møde for den tyske Krigsret?

Thune Jacobsen: Ja.
Hjermind: Hvad er Aarsagen til, at

man beordrede det danske Politi til en
saadan Opgave? Jeg spørger, fordi der
for mig foreligger en konkret Sag, som
ogsaa fremgaar af Akterne, og som jeg
selv dengang havde med at gøre.

Thune Jacobsen: La Oour-Sagen2)?
Hjermind: J a, en Udløber af den, en

Episode i Forbindelse med den, hvor jeg
kan huske, det gjorde et dybt Indtryk
paa os alle at opdage, at allerede i Fe
bruar 1942, tror jeg det var, mødte det
danske Politi op hos danske Borgere og
afleverede en Seddel, hvor der bare stod:
Den og den opfordres til at give Møde for
den tyske Krigsret paa Hotel det og det
til det og det Klokkeslæt. Hvorefter Folk,
der havde faaet dette af det danske Po
liti, mødte op åg derefter blev behandlet,
saaledes som det altsaa fremgik af denne
Sag, med Truselom, at hvis de ikke
l) Kan. 18. 2) Kap. 31.

----
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udtalte sig i en gevaldig Fart, blev der
bestilt en Celle til dem paa Vestre Fæng
sel eller lignende; og uden at dansk Po
liti fulgte Sagen saa meget op, at de sør
gede for - hvad der i og for sig var
en Aftale - at være repræsenteret ved
en saadan Lejlighed.

Thune Jacobsen: La Oour-Sagen er
jo noget for sig selv. Er det la Cour
Sagen, De tænker paa her?

Hjermind: Ja, det er bl. a. Afhørin
gen i Forbindelse med la Oour-Sagen af
de tre Folk fra Rødovre, en Dyrlæge, en
Forvalter og en Kobbersmed, der blev
afhørt i Februar Maaned, og som kom
op til mig efter Afhøringen, meget ryste
de over den Behandling, de havde faaet,
og hvor vi henvendte os til det danske
Politi, til daværende Statsadvokat Kjal
ke, der tilsyneladende var lige saa for
arget over det som jeg.

Formanden: Jeg kan ikke se andet,
end at vi kommer ind paa la Oour-Sa
gen, thi saa vidt jeg ved, er de Personer,
der blev nævnt her, netop blevet ind
kaldt for at vidne i la Oour-Sagen.

HJermind: Jeg skal slet ikke gaa ind
paa la Oour-Sagens Enkeltheder, og jeg
ønsker i og for sig ikke, hvis De, Hr.
Rigspolitichef, ikke har det præsent, at
gaa ind paa Enkeltheder, men jeg vil
blot spørge om det almindelige, som jeg
vil gaa ud fra, at De vil erindre Dem:
Hvad var Grunden til, at man paalagde
det danske Politi en saadan Medvirken
til tyske Indkaldelser og saa, naar man
havde ladet de vedkommende indkalde, i
øvrigt ikke foretog sig noget for at be
skytte de danske Interesser, som var for
bundet med, at man sørgede for, at disse
Folk blev afhørt paa en ordentlig Maade?

Thune Jacobsen: Jeg kan ikke erin
dre, om de ikke var indkaldt direkte af
Tyskerne.

HJermind: De var, efter det, der lig
ger her, indkaldt af det danske Politi.

Formanden: Det danske Politi fun
gerede nærmest som Stævningsmænd. De
kom med en Tilsigelse til vedkommende.

Thune Jacobsen: Ja.
Formanden: Det var, saa vidt jeg

har forstaaet, det danske Politis hele
Virksomhed i den Forbindelse.

Buseh-Jensent Er ikke denne Epi
sode tidligere blevet forklaret som en
Fadæse af nogle ganske underordnede
Politifolk?

HJermind: Det blev i hvert Fald ikke
dengang forklaret saadan af J ustits
ministeren, som jeg dengang forelagde
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Sagen. Det var der en fast Aftale om,
let var netop det, man fik forklaret.

Thune Jacobsen: ']ør [eg skyde dette
lpørgsmaal hen til næste Mødet)? Det er
kke saadan at erindre.

formanden: Der bliver rig Lejlig
'led til at komme ind paa det, naar vi
skal behandle la Oour-Spørgsmaalet,
lom bliver et Spørgsmaal for sig selv.
Jer kommer vi netop ind paa Frem-
:angsmaaden. ,

IfJermlnd: Men dette vil jeg i og for
dg mene er Spørgsmaalet om Samarbej-
let med det tyske Politi. .

formanden: Men nu siger Hr. Rigs
iolitichefan, at han ikke kan huske -det.
\"iu er det altsaa bragt paa Bane, d. v. s.
it Rigspolitichefen undersøger det, saa
it vi kan faa det forklaret eller besvaret
mder la Oour-Sagen.

Martin Nielsen: Jeg vil gerne spørge,
eaa hvilket Tidspunkt og paa hvilken
~oranledning det tyske Fængsel i Vestre
?ængsel blev oprettet?

lihune Jacobsen: Det Spørgsmaal
naa jeg ogsaa nærmere undersøge"). Jeg
can ikke sige Tidspunktet. Oprettet - ja
ler blev indrettet en Afdeling i Vestre
~ængsel for Tyskerne, da de efterhaan
len havde forlangt forskellige Danske
'ør t i tysk Undersøgelsesfængsel. Tids
ounktet erindrer jeg ikke, men det kan
eg ogsaa undersøge.

formanden: Der bliver ogsaa -Lej
ighed til at komme . ind paa det, naar
ri kommer til den Sag, jeg har nævnt,
det la Oour beskriver denne Overflyt
eise, og saa vil det være naturligt, at det
'lgsaa bliver besvaret i den Forbindelse,
lynes jeg; for at vi ikke skal trække M
rar ingen ud mere end højst nødvendigt.

Busch-Jensen: Undskyld, Hr. Rigs
oolitichaf, var Forholdet ikke det, at Ty
lkerne havde faaet overladt en Del af
vestre Fængsel til at sætte en Del af
leres egne- Soldater ind i?

Thune Jacobsen : Jo, det havde de
'ørst og fremmest. Men Spørgsmaalet er
iltsaa, hvornaar de begyndte med at
iør e Danske derover til.

Busch-Jensen: Det var ikke Spørgs
naalet, hvis jeg forstod det rigtigt.

formanden: Nej , Martin Nielsen
ipurgte, hvornaar den tyske Afdeling
ilev oprettet.

Buseh-Jensene Den tyske Afdeling
elev oprettet til Tyskernes eget Brug, om
eg saa maa sige, og det var Spørgsmaa-
et, ikke? _

Thune Jacobsen: Nej.
) A. nr. 338. 2) A. nr. 386. :I) Kap. 41.
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Martin Nlelse.n: Nej, Spørgsmaalet
var, hvornaar den blev oprettet, og med
hvilken Begrundelse. .

Busch-Jensen: Til en Afdeling til
Tyskerne, til Tyskernes eget Brug.

Thune Jacobsen: Jeg opfattede
Sp rgsmaalet saaledes: Hvornaar blev
der indrettet en speciel Afdeling til Ty
skerne for Danske, der kom i tysk Fæng-
sel? '

Busch-Jensem Saadan forstod jeg det
ikke. •

formanden: J-eg maa maaske spørge
Hr. Martin Nielsen igen om det Spørgs
maal.

Martin Nielsen: Hvilken Rolle spil
lede Dr. 8pahn i det hele taget i det tyske
Politi, og hvilke Danske stod i Forbin-
delse med ham? _

Thune Jacobsen: Jeg gaar ud fra, at
det var Statsadvokatens Afdeling for
særlige Anliggender, der stod i Forbin
delse med Dr. 8pahn. Jeg har personlig
aldrig truffet eller talt. med ham. Han
kom vist hertil i August 1942.

Martin Nielsen: IDe skriver i Deres
Bog »Paa en Hrias poste ...

formanden: Side?
Martin Nielsen: Jeg kan ikke finde

det nu, jeg ved, at d.et staar der: at der
paa det Tidspunkt, Efteraaret 1942, ikke
fandt Tortur Sted i det tyske Fængsel.
Det staar et eller andet Sted, men jeg
har ikke i Skyndingen kunnet finde,
hvor det staar. Jeg vil spørge Dem:
Hvor ved De det fra3) ? '

Thune Jacobsen: Jeg erindrer, at der
paa et vist Tidspunkt blev sagt til mig
af Oai Jensen , der var Inspektør for
Vestre Fængsel, at der en Dag havde lydt
Skrig i Vestre Fængsel, og at han var
bange for, at man skulde have mishand
let Danske i Vestre Fængsel. Jeg satte
mig straks i Forbindelse med Kanstein
og sagde til ham, at jeg ikke haabede, at
Tortur eller Mishandlinger fandt Sted
fra tysk Side . Han sagde: Saa længe jeg
er i Danmark, skal jeg nok forhindre
det. Og jeg ved, at i August eller Juli
Maaned 1943 - -naar det nu var -, da
ma havde disse Uroligheder i Odense,
var nogle Danskere af det tyske Militær
blevet 'slæbt ind paa Kasernen og havde
faaet Striber paa deres Rygge, idet de
var blevet slaaet med Remme. Man havde
faaet Fotografier af disse Danske listet
ud, og jeg lod disse Fotografier forevise
Kanstein, der blev bleg af Vrede og
sagde: Den Sag skal jeg tage mig af!
Jeg kan naturligvis ikke garantere for,
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at der ikke har fundet Tortur Sted.
Egentlig Tortur tror ' jeg ikke der har
fundet Sted i Danmark indtil 29. August
1943. Der er vist faldet en Lussing en
gang, men det er vist ikke ket i Fængs
ler, men i tyske Retter. Derom har jeg
hørt noget. Men egentlig Tortur tror jeg
ikke har fundet Sted i Danmark før den
29. August 1943.

Martin Nielsen: Men det ved De alt
saa kun fra tyske Kilder?

Thune Jacobsen: Der er ikke fra
danske Kilder refereret noget for mig
om Tortur ud over et eneste Tilfælde.
Poul Reumeris Søn førte en Sag fol'
nogle unge Danske, der var sigtet for at
have slaaet en Pige, og det var vist hende,
der havde angivet disse unge Mennesker
til det tyske Politi. Over for dem er der
anvendt Slag i Retten. Men det er det
eneste Tilfælde, der er mig bekendt.

Martin Nielsen: Er det Dem bekendt,
at Anbringelse- i Mørkeceller var en hyp
pigt forekommende Ting?

Thune Jacobsen: De havde forskel
lige Celler i Vestre Fængsel, og jeg har
det Indtryk, at de der benyttede nogle
af disse mindre behagelige Celler over
for nogle af de Danske, i hvert Fald er
det senere referere1 for mig, at nogle
havde siddet i disse Celler.

Martin Nielsen: Er det Dem bekendt,
at det var meget almindeligt, at Fan
gerne blev anbragt i en nøgen Celle, paa
et Stengulv i ~en mørk Celle, og opholdt
sig der i mange Døgn?

Thune Jacobsen: Nej.
Martin Nielsen: Uden at have andet

end Vand til deres Raadighed?
Thune Jacobsen: Nej.
Bomholt: Jeg vilde maget gerne

kende Kilderne til disse Oplysninger.
Martin Nielsen: Det er mine egne

Erfaringer i det tyske Fængsel. - Er
det saa ikke lidt dristigt, naar De har
haft et vist Kendskab til, at saadanne
Ting er foregaaet, i en Bog over for Of
fentligheden at slaa fast, at der ikke har
fundet Mishandlinger Sted?

Thune Jacobsen: Tortur.
Kristen Amby: Slag i Retten for at

fremtvinge Tilstaaeiser, hvad kalder De
da det?

Thune Jacobsen: Ja, Tortur vilde jeg
vel kalde det.

Formanden: Jeg forstod Deres For
klaring saadan, at der ikke efter de Op
lysninger, der forelaa for Dem, havde
fundet Tortur Sted i Fængslerne, men
senere hen i Retterne?
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Thune Jacobsen: Ja.
Formanden: I tyske Retter?
Thune Jacobsen: Ikke i tyske . J e:

har hørt et enkelt Tilfælde refereret
men paa et senere Tidspunkt, ikke den
gang det skete, et Aar efter.

Formanden: Men det Tilfælde, Mar
tin Nielsen nu beskriver, nemlig han
egne Oplevelser, det har De ikke hør
noget om?

Martin Nielsen: J eg forstod Rigs
politichefen saaledes, at han ikke va
ubekendt med, at der fandtes Celler a
ret ubehagelig Karakter i det tysk
Fængsel.

. Thune Jacobsen: De nedre Celler va
vist ikke behagelige.

Kristen Amby: Det er de saakaldt
Straffeceller, eller Pipceller, det dreje
sig om, som der jo er i ethvert Fængse
men som man kun bruger efter Regl~
mentet i de noget særlige Anledninge
hvor en Fange bliver bestialsk, saa aJ
man maa isolere ham, Celler, som mal
dog i Regelen kun lader paagældend
sidde i i 1 Døgn, saa at han afsvales. D
kaldes med et populært Udtryk Pipceller
Navnet siger en, hvad Grunden er.

Thune Jacobsen: Det er først paa e
ret sent Tidspunkt, maaske endda læng
efter den 29. August 1943, at der ha
været Tale om, at Folk syntes, at de va
blevet ilde behandlet i tysk Fængsel
Meddelelser af den Art naaede ikke ti
os, ud over det jeg har fortalt.

Bomholt: Martin Nielsen har hen
vist til sit eget Tilfælde, sine egne Op
levelser. Er Martin Nielsen vidende an
andre tilsvarende Tilfælde, som er over
gaaet navngivne Personer?

Martin Nielsen : Ja.
Thune Jacobsen: Hvilke?
Martin Nielsen : Jeg er vidende om

at Aksel Larsen i en lang Periode sad
en mørk Celle. Jeg er vidende om, al ei
Mand, der blev dømt til livsvarigt Fæng
sel, Harald Nielsen, i en lang Period
sad i mark Celle. Jeg er vidende om, a
en Kvinde, der senere blev dømt ved dans]
Ret , i hvert Fald i flere Døgn laa paa e.
Stengulv. ~

Thune Jacobsen : Jeg kender ikk
disse Tilfælde. Hvis man i Politiet va
blevet bekendt med dem, vilde man n
turligvis have henvendt sig til Tyskerne
som jeg gjorde i Tilfældet med Kamstein
for at forhindre den Slags Ting. Rya.
der sker i et tysk Fængsel, er det natur
ligvis vanskeligt for os at faa oplyst.

Formanden: Skyldtes det ikke, at de
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idelukkende var tysk Bevogtningsmand- Man fik heller ikke Lejlighed til »paa
:kåb? Sagens nuværende Stadium- at over-

Thune Jacobsen: J o, og den danske være Afhøringerne, en Anmodning der
~æge kunde heller ikke optræde i det om fra Statsadvokaten blev afslaaet,
yske Fængsel. Man søgte, saa vidt jeg og da de paagældende endelig, efter at
rr indrer , paa et vist Tidspunkt at faa man Gang paa Gang over for Gesandt
len danske Læge til ogsaa at virke der. skabet og Generalen havde fremdraget

Formanden: Men danske Præster? Sagen, i Begyndelsen af Februar 1943
Thune Jacobsen: Nej. blev ført tilbage til dansk Fængsesl for
Formanden: Vi kan vist gaa over til senere at blive dømt ved dansk Ret, op-

let næste Spørgsmaal. Bet lyder: lystes det, at i lang Tid, siden August og
Paa hvilken Foranledning og paa September, havde de overhovedet ikke

avilken Maade begyndte Udleveringen 'af været afhørt.
danske fængslede til tyske Myndigheder')? Endnu inden Forhandlingerne i

Og i Forbindelse dermed: denne Sag var afsluttet, havde det dan-
Har Embedsmænd i Fængselsvæse- ske Politi den 30. Juli 1942 anholdt end

et protesteret mod den anvendte Frem- nu. en Bogtrykker, Hartvel, der sigtedes
gangsmaads eller mod Udleveringen i for at have fremstillet det sidste Num
ilet hele'')? I saa Fald hvem? mer af »F'rit Danmarks. Efter udtrykke-

Thune Jacobsen: Om Udlevering af ligt Forlangende fik Krigsretten Under
danske fængslede var der 'I'ale i la Gour- retning om denne Anholdelse, og skønt
Sagen; om denne har jeg givet en Rede- man baade over for Krigsretten og Ge
gørelse") . sandtskabet gjorde indtrængende Fore-

Allerede i Januar 1942 var der et stillinger over for Kravet, som Krigs
lignende Tilfælde, det første, der fore- retten f.remsatte om Udlevering til tysk
kom. Paa Foranledning af Abwehrstelle Ermittlungsverfahren - man fremhæ
blev en Dansker anholdt den 10. Januar vede navnlig, at et saadant Indgreb fra
1942 som sigtet for Spionage. Han havde de tyske Myndigheder vilde medføre, at
søgt at komme i Forbindelse med Gang- Politiets Muligheder for at gennemføre
piger i Sandholmlejren og søgt over for Efterforskningen vilde blive svækket og
disse at gøre sig interessant paa for- til sidst indskrænket paa afgørende Maa
skellig Maade. Da der ikke fremkom no- de - , fastholdtes Kravet, og Hartvel
'get Grundlag for Sigtelsen, meddeltes blev under Protest afhentet af tysk Felt
dette Tyskerne, der derefter krævede Sa- gendarmeri i Vestre Fængsel. Men ogsaa
gen overgivet til Krigsretten, og mod Hartvel blev senere ført tilbage til dansk
Protest afhentedes den anholdte den 17. Jurisdiktion.
Januar 1942 til den tyske Afdeling i Som man havde gjort i disse Sager,
Vestre Fængsel, hvorfra han dog blev gjorde man i de følgende. Man prote
løsladt allerede den 29. Januar 1942. steredø mod de tyske Krav om Ifdle-

I Slutningen af Juni 1942 anholdt vering af de fængslede. Man indtog
det danske Politi en Bogtrykker i Glum- det Standpunkt, at man ikke vilde ud
sø"), der havde trykt 8000 Eksemplarer af levere dem, Tyskerne maatte selv afhente
»Frit Danmark», bl. a . indeholdende Op- de paagældende. Naturligvis kunde man
fordringer til Sabotage, og nogle Med- ikke modsætte sig Afhentningen med
hjælpere. Der blev gjort Indstilling om Magt, men man tilkendegav udtrykkeligt,
Tiltale, men inden Tiltalebeslutningen at man protesterede. øg som jeg siger,
forelaa, blev der af Krigsretten meddelt, at de blev overført til tysk Krigsret, be
at »der Befehlshaber« ikke saa sig i tød ikke, at de dermed var tabt for vort
Stand til at lade den videre Undersø- Samfund, idet man naturligvis straks
gelse (Ermittlungsverfahren) ske ved begyndte at indlede Forhandling om de
dansk Ret, da Indholdet af Tidsskriftet res Overførelse hertil, naar denne Er
umiskendeligt faldt ind under den tyske mittlungsverfahren var til Ende. Man
militære Straffelovs Bestemmelse om satte i det hele taget alt ind paa at faa
»Kriegsverrat« og Anstiftelse til Sabo- de paagældende bragt tilbage til dansk
tage. Derfor krævedp man de anholdte Ret.
udleveret. Man gjorde Forestillinger saa- Med Hensyn til dette, denne Afhent
vel over for Krigsretten som over for ning med Magt, har der været spurgt
Gesandtskabet og protesterede derimod, før: ja, man har protesteret, men det
men de paagældende blev tvangsmæs- var jo paa en Maade ud i Luften, kan
sigt afhentet af tysk FeJtgendarmeri. I man tale om Selvtægt fra Tyskernes Side
l) A. nr. 285. 2) A. nr. 332. 3) A. nr. 337. 4) A. n~r~.~65~. ---------
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i den Forbindelse, naar de tog de paa
gældende? Naar man har spurgt om
her, om der var nogen Fængselsmand,
der ikke vilde være med til disse Ud
leveringer, foreligger der netop i et af
disse Tilfælde en Beretning fra ham, der
gaar ud paa, at han sagde til Tyskerne,
der forlangte en udleveret: ja, hvad vil
De gøre, hvis jeg ikke gør det? - og saa
sagde de: saa vil vi bruge alle Magt
midler.

Kristen Amby: De siger II fra ham c.

Er det den paagældende Fængselsmand?
Thune Jacobsem Ja.
Kristen Amby : Hvad hed han?
Thune Jacobsen: Er det ikke Borck,

Viceinspektør Borck.
Formanden: De har altsaa for Borcks

Vedkommende besvaret det Spørgsmaal,
om Embedsmænd i Fængselsvæsenet har
protesteret.

Kristen Amby: Jeg vil gerne stille
et Tillægsspørgsmaal. Besvarelsen gik jo
ud paa, at den vedkommende havde, som
rigtigt er, protesteret over for Tyskerne,
der kom og forlangte en udleveret fra
det Fængsel, der var ham betroet, hvor
han fungerede som Inspektør. Jeg tror
i øvrigt, det var en Kvinde; saa vidt jeg
husker, var det Aksel Larsens') Kone, det
drejede sig om. Det gjorde han, men da
man saa sagde, at man vilde anvende
Magt, var der jo ikke noget for ham at
gøre. Men Spørgsmaalet her indeholder
jo ogsaa, om man kan tænke sig, at en
Embedsmand i Fængselsvæsenet har pro
testeret over for de danske Myndigheder,
altsaa over for Politiet, J ustitsministe
riet mod, at han var beordret til at- ud
levere en Fange, der var betroet hans
Varetægt, direkte til Tyskerne. Det er en
Protest, som jeg ved den vedkommende
har afleveret, og som i øvrigt blev taget
ham meget unaadigt op. Hans Motive
ring var den: det er os umuligt at vinde
de paagældendes Tillid - og dette er da
i hvert Fald til en vis Grad vor Opgave
-, naar de ikke kan være sikre paa, at
saa længe de sidder hos os, er de beskyt
tede af os, og derfor vilde han have,
hvad der ogsaa havde været rimeligt, at
i det Øjeblik der var Forhandlinger mel
lem Justitsministeriet og Tyskerne om,
at en Person siddende i dansk Fængsel
skulde udleveres til Tyskerne, da maatte
det være de paagældende Myndigheders
egen Sag at gøre dette. Det vil med andre
Ord sige, det, man kunde gøre fra Poli
tiets Side, var at forlange en saadan
Person udleveret fra Fængselsvæsenet til
1) Kap. 25.
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Politiet, og saa maatte Politiet tage An
svaret for, hvad der videre skulde ske
den Anledning. I den Anledning sket
der jo ogsaa et Skifte, idet Viceinspektø
Borck kom til Vridsløselille og fungered
der i Stedet for i Vestre Fængsel.

Thune Jacobsen: Sagen ligger om
trent som De, Hr. Amby, nævner. MaJ
var fra Fængselsvæsenets Side utilfred
med, at Udleveringen skulde ske fr.
Fængselet og ikke gennem Politiet. Mel
der var her i Virkeligheden Tale om er
Kompetencestrid mellem Politi og Fæng
selsvæsen. Fængselsvæsenet gjorde gan
ske rigtigt, som De siger, opmærksom
paa, at det af Hensyn til deres Forhole
til dem, de havde under Forvaring, vildt
være uheldigt, at de skulde udlevere dem
og de mente, at det maatte være en Po '
litiopgave, og Fængselsdirektør Teiens
støttede Fængselsinspektør Borcks Stand'
punkt, da Sagen blev forhandlet med
Departementschef Eivind Larsen og
Statsadvokat Hof]. Men fra Eivind Lar
sens og Hoils Side blev det gjort gæl
dende, at Politiets Standpunkt var det
at de danske Myndigheder protestereds
mod at foretage Udlevering af danske
Statsborgere til de tyske Myndigheder.
og derfor maatte disse - da man altsaa
var ude af Stand til at hindre, at Værne
magten overtog dem - selv afhente dem.
hvor de fandtes. Forholdet var i Virke
ligheden det, at PolitimyndighedernE
hævdede: vor Protest bliver svækket, hvil'
vi selv udleverer dem til tyske Myndig
heder. Det var for ikke at svække denne
Protest, at de ikke ønskede, at Afleve
ringen skulde foregaa gennem Politiet.

Kristen Amby: Ja, det forstaar jeg
nok; den ene skyder jo altid det ubehage
lige J ob over paa den anden. Men der
var det sagligt holdbare i Fængselsvæse
nets Holdning: der er indsat nogle Men
nesker i dansk Fængsel af dansk Politi,
de er med andre Ord indsat under dansk
Bevogtning; de eneste, der kan kræve
disse Mennesker ud, er Politiet, naar
man kræver dem til Afhøring eller løs
lader dem eller de benaades, hvis de har
faaet Straf, medens det derimod er helt
urimeligt, naar man i øvrigt som De selv
har forklaret her for Kommissionen,
havde en særlig Anordning angaaende
det dansk-tyske Politisamarbejde gen
nem Statsadvokaten og de dertil knyt
tede Politiembedsmænd, da at inddrage
flere Personer, baade Embedsmænd, men
fremfor alt, hvad jeg næsten lægger
mere Vægt paa, underordnet Fængsels-
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personale i direkte Samarbejde med TY- I disse Protester fra de danske Myndighe
skerne. For det var nemlig ikke Fæng- ders Side over for Tyskerne mod Ud
selsinspektøren, der maatte gaa op i Oel- levering? Forelaa -de skriftligt?
len og sige til vedkommende: nu skal du Thune Jacobsen: I Referater her af
ned til Tyskerne; det var en Fængsels- Sagoen staar der: Der blev protesteret
betjent eller Vagtmester, og Gang paa over for Tyskerne mod ... Man havde
Gang stod disse Mennesker over for ikke nogen Formel for det.
uhyre svære Samvittighedskonflikter. . Formanden: Det vil altsaa sige, at
Derfor ved man ogsaa, at Fængsels- det skete mundtligt?
væsenet i den Periode lod visse Folk, Thune Jacobsen: J a, mundtlig-t.
naar man havde Formodning om, at de Martin Nielsen: Kan det tænkes, at
vilde blive udleveret til Tyskerne, slippe der fra Politiets eller Justitsministeriets
ud, fordi man ikke vilde blive ved at Side i visse Tilfælde bare er givet Fæng
udsætte sig for dette, og vi ved jo ogsaa selsmyndighederne en telefonisk Besked
godt, hvilke Ubehageligheder dette natur- om at udlevere denne eller hin Fange til
ligvis forvoldte. Jeg synes jo ikke, at Ar- Tyskerne?
gumentet er holdbart, selvom jeg godt Thune Jacobsen: Ja, der har sikkert
kan forstaa, at Politiet fremfører det, foreligget Tilfælde, hvor Statsadvokaten
for det var nu engang en Opgave, som har telefoneret; det er mig meddelt.
Statsadvokaten for særlige Anliggender Martin Nielsen: Er der Dem bekendt
og de med ham samarbejdende danske noget om - vedrørende Vicefængsels
Embedsmænd havde paataget sig i Sam- inspektør Borck - hvorvidt der er
arbejde med Tyskerne. Det skal natur- andre Fængselsemb~dsmænd der har
ligvis ikke i nogen Grad være inkrimi- protesteret? '
narende for dem, det mener jeg ik~e, Thune Jacobsen: Nej, det er mig
men Jeg mener, det havde været naturligt ikke bekendt
at indsnævre Omraadet for dette Sam- Martin ·Ni Is . H F l .
arbejde mest muligt. e en.. ar ængse sin-
. Thune Jacobsen: Jeg gaar ud fra, spektør Waagensen Ikke proteste.ret~

at det ogsaa er Fængselspræsten, der Thune Jacobsen: Det er mig Ikke
taler igennem Deres Mund, Hr. Kristdn bekendt.
Amby, i dette Øjeblik. Men De forstaar, Kristen Amby: Nej, det er muligt, at
en Afgørelse maatte jo træffes i dette Hr. Thune Jacobsen ikke erindrer det.
Tilfælde, det var enten den ene eller den Men det Tilfælde, det her drejer sig om,
anden, der maatte udlevere dem, og her skete saa vidt jeg erindrer, paa et Tids
stod Politiet nu paa det Standpunkt, at punkt, hvor Inspektør Waagensen var •
man vilde forflygtige Protesten, naar der bortrejst, og hvor altsaa Borck fungerede
faktisk ved Overførelsen til tysk Politi som Inspektør, men da Waagensen kom
var gjort Skridt til, at Afhentning kunde hjem, støttede han naturligvis sin Vice
finde Sted. Det bliver flt Spørgsmaal lllsI!ektø~s Protest og gjorde den til sin.
naturligvis om, hvad der er rigtigst i Og l øvrigt, Waagensen V8Jr jo ikke mere
saadanne Tilfælde at gøre. Jeg skal selv end 56 Aar, da han døde i Efteraaret
erkende, at man kan tvivle paa, hvad 1942, og en Kendsgerning, for saa vidt
der er det bedste; saa langt kan jeg som man kan tale om Kendsgerninger i
strække mig. denne Sammenhæng, er det jo - det

Bomholt: Vilde De ikke mene, at Hr. ved de, der omgikkes ham, bl. a. en Del
Borck optraadte korrekt i den Situation? af de internerede vil bevidne det -, at
Det forekommer mig, at han optraadte, netop dette, at han blev tvunget til at
som han over for sin egen Selvrespekt udlevere direkte til Tyskerne Danskere,
og den rette Forstaaelse af sin Embeds- som var under hans Varetægt, hvilket
gerning maatte optræde. han syntes slet ikke var en Sag, der kom

Thune Jacobsene Jeg lægger ikke Fængselets Folk ved, at han ikke vid
Hr. Borck noget som helst til Last. fordi ste noget om deres videre Skæbne, netop
han optraadte, som han gjorde. Men en dette tog saadan paa ham, at han efter
Afgørelse maatte man jo have paa dette haanden blev svækket og til sidst døde.
Spørgsmaal, og vi fandt altsaa, at det Martin Nielsen: Er det Dem bekendt,
var det retteste, at det skete fra Fængse- Hr. Rigspolitichef, at der fra danske
let, netop for ikke at forflygtige den Pro- Fængsler er udleveret danske Borgere
test, som man fra Politiet havde ytret. til tysk Fængsel og dermed til de tyske

Martin Nielsen: Hvilken Form havde Myndigheder, uden at vedkommende i
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Forvejen er underrettet om, at det var
en Udlevering, der forestod?

Thune Jacobsen: Det er mig ikke be
kendt. Er der noget specielt Tilfælde, De
tænker paa?

Martin Nielsen: Ogsaa det har fun
det Sted.

Thune Jacobsen: I hvilket Tilfælde?
Martin Nielsen: I mit eget Tilfælde,

og Akterne findes her i Kommissionen').
Mogens Fog: Følte De ikke som Ju

stitsminister en særlig Tilskyndelse til
at følge i Detailler disse meget ømtaa
lige Sager, hvor Udlevering fandt Sted?

Thune Jacobsen: Hvorledes i De
tailler?

Mogens Fog: Ved stadig at være un
derrettet om, hvem der var udleveret, og
under hvilke Former Udleveringen hav
de fundet Sted, og om de nærmere For
hold i det hele, som i det enkelte Til
fælde var afgørende for, at Udlevering
blev krævet?

Thune Jacobsen: Jeg fik Referat
hver Dag af Depårtementschefen om alle
vigtigere Ting, derunder ogsaa disse Ud
leveringer.

Mogens Fog: Det er en supplerende.
Bemærkning. I en Bemærkning før sag
de De, Hr. Thune Jacobsen, at der i
Juni blev udleveret til Tyskerne en Bog
trykker fra Glumsø, som havde trykt
»Frit Danmark», men at han senere blev
overført til dansk Jurisdiktion. Mig be
kendt blev han, i hvert Fald paa et se
nere Tidspunkt, overført til Tyskland, og
saa vidt jeg erindrer, kom Manden hjem
fra Tyskland ved Kapitulationen. Men
De erindrer maaske ikke nærmere om,
hvordan det hænger sammen?

Thune Jacobsen: Hvad for en?
Mogens Fog: Bogtrykker Petersen

fra Glumsø. De nævnte det som det an
det Eksempel paa, at Udlevering havde
fundet Sted til Tyskerne; det første var
i Januar, det andet var i Juni.

Thune Jacobsen: I Juni 1942, ja, en
Bogtrykker i Glumsø.

Mogens Fog: Om ham og de andre
sagde De, at de senere blev ført tilbage
til dansk Jurisdiktion. Der er det mig
bekendt, at den Mand paa en eller an
den Maade kom i Fængsel i Tyskland,
og saa spørger jeg, om De kan bidrage
med noget om, hvorvidt det er rigtigt,
og under hvilke Former han siden kom
tilbage til Tyskerne.

Thune Jacobsen: Derom er mig in
tet bekendt i dette Øjeblik. Dette Spørgs
maal kan jeg ogsaa undersøge"),
1\ . nr. 285. 2) A. nr. 65.
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Buseh-Jensene Ved man noget om,
paa hvilket Tidspunkt denne fornyede
Tilbagegiveise til Tyskerne skulde være
sket?

Thune Jacobsen: Det erindrer jeg
ikke.

Buseh-Jensene Det kan jo spille en
Rolle.

Thune Jacobsen: I Begyndelsen af
Februar 1943 blev de ført tilbage til
dansk Fængsel for senere at blive dømt
ved dansk Ret. Der slutter min Oplys
ning om Sagen. Men dette Spørgsmaal
kan jeg lade undersøge. Det er i hvert
Fald ikke for at fordølge noget, naar
Oplysningen ikke er givet her.

Kristen Amby: Det er i Anledning
af det, som før blev fremdraget af Hr.
Martin Nielsen vedrørende hans Tilfælde,
at han ikke, da det danske Bevogtnings
mandskab, altsaa de danske Fængsels
betjente, kom ind i Cellen og anmodede
ham om at gaa med ned til Kontoret,
blev bekendt med, at nu var det en Ud
levering til Tyskerne. Det var en almin
delig Skik - om det var efter Præskrip
tioner, ved jeg ikke, og altid havde det
paagældende Mandskab vel heller ikke
selv Klarhed over, om det var en Ud
levering til Tyskerne -, og det var for
mentlig for at undgaa Demonstrationer
og Uroligheder oppe i Cellen, naar det
skete.

Thune Jacobsen: Hr. Martin Niel
sen nævner dette Tilfælde med sig selv.
Laa det ikke saaledes, at han blev ført
ned paa Fængselsinspektørens Kontor?

Martin Nielsen: Nej.
Kristen Amby: Nej, men det var al

mindeligt, det var ikke blot Martin Niel
sen. Det var ikke almindeligt, at man
forberedte den paagældende paa, at nu
skulde han overføres til tysk Fængsel.
Det hænger jo bl. a. ogsaa sammen med,
at der vanskeligt kunde være Tale om
det, naar en saadan Overførelse skete
saa uceremonielt som ved en Telefon
opringning fra Politiadvokaturen til
Fængselet om, at det skulde ske straks.

Thune Jacobsen : Jeg maa dog sige,
at denne Opringning har kun fundet
Sted i de Tilfælde,' hvor Sagen hastede
meget, efter hvad der er oplyst over for
mig. - Det er ikke Politiadvokaten, men
Statsadvokaten for særlige Anliggender

Kristen Amby: Ja.
Thune Jacobsen: ... , der naturlig

vis havde sit selvstændige Ansvar i visse
Tilfælde.
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Mogens Fog: Jeg har forstaaet, at i
et hele blev der ikke fra J ustitsministe
.ets Side udarbejdet særlige Vejlednin
er over for Politiet og Fængselsvæsenet
m, hvorledes man skulde forholde sig
ed Krav om Udlevering til Tyskerne,
.rav, som man bøjede sig for under
'rotest.
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Thune Jacobsen: Spørgsmaalet blev
forhandlet mundtligt med Departements
chefen og Statsadvokaten for særlige
Anliggender.

Formandene J eg skal her afbryde Af
høringen. Vi fortsætter i Morgen, Tors
dag den 3. Oktober, Kl. 10.

Afhøringen sluttede Kl. 21.35.

•
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Torsdag den 3. Oktober 1946 Kl. IO.

For Kommissionen mø.lte paa ny Blgspalitlchet, fhv. Justitsminister

Eigil Thune Jacobsen.

Formanden: Det første Spørgsmaal, ledes, at man opretholdt det daværend
der stilles Rigspolitichefen i Dag, lyder: Regeringssystem. I selve Operationsom

Er der i Deres Ministertid udarbej- raadet, d. v. s. paa Indfaldsstedet, ment
det Udkast til Undtagelseslov, der skulde Kanstein, det var nødvendigt, at der ble'
træde i Kraft ved tysk Sammenbrud? proklameret Undtagelsestilstand, og a
Hvad gik i saa Fald dette Udkasts Be- den udøvende Magt gik over paa ved
stemmeiser ud paa.')? kommende tyske Militærkommando, o~

Thune Jacobsen: Allerede i Begyn- at der i dette Omraade indførtes tys]
delsen af Besættelsestiden, velsagtens lige Militærretspleje, men derimod inte
efter Besættelsen, lod den daværende Ju- Nachsclmbgebiet, d. v. s., at der for hel.
stitsminister udarbejde et Forslag til en den øvrige Del.af Jylland maatte træffes
midlertidig Lov om Foranstaltninger til en særlig Ordning. Og Kamstein var kom
Opretholdelse af Ro, Orden og-Sikkerhed"). met paa den Ide, at man kunde faa er
Efter dette Forslag skulde Statsministe- dansk Generalbefuldmægtiget, som saa
ren eller Regeringen bemyndiges til at skulde erklære Auenahmezustand; men
træffe alle de Foranstaltninger, der skøn- ikke Sonderevstand og skulde have Myn
nedes nødvendige for at opretholde Ro, dighed til at træffe enhver Foranstalt
Orden og Sikkerhed i Landet eller for at ning paa det politimæssige og i det hele
forebygge Handlinger, der ophidsede taget forvaltningsmæssige Omraade, der
eller tilsigtede at ophidse Befolkningen under Kommunalforvaltningen. Kanetein
mod Statens lovlige Organer og Institu- stillede ikke dengang noget nærmere
tioner. Men dette Forslag kom ikke vi- Forslag, men overlod til Regeringen at
dere, man naaede jo en anden Ordning. overveje Spørgsmaalet. Den Henven
Det er altsaa aldrig kommet til Verden. delse, der kom fra Kanstein, blev Stats
I Efteraaret 1941 førte imidlertid J u- ministeren og Justitsministeren gjort
stitsministeriet og Krigsministeriet For- bekendt med. Notitsen fremsendtes med!
handlinger med Henblik paa Tilvejebrin- Skrivelse fra Udenrigsministeren, og deri
gelse af Hjemmel til Opretholdelse af Ro, hed det bl. a ., at
Orden og Sikkerhed, naar Krigen og Be- Forslaget om Udnævnelse af en
sætteisen ophørte, bl. a . ogsaa for at dansk befuldmægtiget var saadan at for
~kre sig, at Kompetenceforholdet mellem staa, at det var nødvendigt ogsaa i Prin
Militær og Politi i den Situation, der da cippet at gaa ind derpaa, for at vi kunde
kunde opstaa, var klart. Fra militær bevare dansk Administration i det paa
Side ansaa man en egentlig Undtagelses- gældende Omraade. Videre hed det, at
tilstandslov for paakrævet, og der blev det, man ønskede fra tysk Side, faldt i
ogsaa udarbejdet Udkast til en saadan Princippet sammen med, hvad man i
Lov, men man naaede ikke til endelig Forvejen havde arbejdet paa internt,
Enighed, før Sagen i Juni 1942 ind- nemlig Tilvejebringelse af en Ordning af
traadte i en ny Fase. Paa det Tidspunkt Statsforvaltningen, for det Tilfælde en
kom nemlig Kanstein til Udenrigsmini- Del af Landet skulde blive afskaaret.
steriet") og stillede Forslag om Tilveje-
bringelse af en Ordning for det Tilfælde, Den 26. Juni 1942 ses det, at For
at Vestmagterne skulde foretave Indfald svarsministeren har indkaldt et Møde
i Danmark - man tænkte dengang paa angaaende de udarbejdede Forslag til
Jylland. Man ansaa det i og for sig ikke Lov om Undtagelsestilstand. Mellem Kan
fra tysk Side for sandsynligt, at et saa- stein og Repræsentanter for Justitsmini
dant Indfald vilde finde Sted, men man steriet og Udenrigsministeriet blev der
mente, at man maatte være forberedt paa ført Forhandlinger om de af Kanstein
enhver Eventualitet og derfor ikke kunde fremførte Sp ørgsmaal og udarbejdede
lade den Mulighed ude af Betragtning. Udkast, som blev drøftet i Ministermøder
Det, man ønskede fra tysk Side, var blot og overrakt Kanstein den 27. August').
en Ordning for det Tilfælde, men dog saa- Jeg har det Udkast her, jeg ved ikke, om
l) Kap. 29. 2) A. nr. 334, bilag A. 3) A. nr. 334, bilag D. 4) A. nr. 334, bilag H.



.ommissionen er i Besiddelse af det, el
-rs vil jeg gerne overrække det.

Formanden: Tak.
Thune Jacobsen: Saa hørte man ikke

iere fra Kanstein før i Februar 1943.
Samtale med Udenrigsministeriets Di

aktør stillede han i Udsigt, at man snart
ilde høre fra ham. Den 12. Marts 1943
-ndtes efter Anmodning et Eksemplar af
dkastet til Dagmarhus - det oprinde
ge Udkast havde man sendt til Berlin.
len 9. Aug-ust 1943 anmodede Regie
ungadirektor Stahlmann om en Drøf
slse af Sagoen, og- en saadan fandt Sted

Udenrig-sministeriet samme Dag. Til
tede fra dansk Side var Direktør Sven
ingsen og Kontorchef Herieli. Med
lensyn til Udkastet var der intet at 00
lærke; fra tysk Side fandt man det ae
eptabelt, blot mente man, at § 7 maatte
ormuleres saadan, at det blev muligt at
eskikke en Generaladministrator i en
lel af Landet, ogsaa for det Tilfælde, at
ele Landet blev erklæret i Undtagelses
lstand, Derefter skete der ikke videre i
-a gen . Udkastet af 1942 var blevet om
rbeidet - jeg har et Eksemplar (Bilag
"), der viser dette, og som jeg ogsaa kan
remlægge. Ingen af disse Undtagelses
rve blev overhovedet født, de blev ikke
remsat i Rigsdagen. Det store Forslag,
m jeg saa maa sige, det Forslag, Mili
æret og- Justitsministeriet i Forening
idarbejdede, har jeg et Eksemplar af
.er . Jeg ved ikke, om man ogsaa ønsker
.et.

Formanden: Tak, men jeg forstod det
aaledes, at dette Udkast var blevet æn
ret, og De nævnte Datoen for dette Æn
.ringsudkast, om jeg saa maa sige.

Thune Jacobsen: Udkastet af 19. Juni
9421

) er blevet omarbejdet, det blev til
i. Oktober 19422) .

Formanden: Det vil vi ogsaa gerne
ave.

Thune Jacobsen: Jeg skal sørge for,
.t det bliver fremsendt; jeg har det ikke
.er , kan jeg se. - Uden i mindste Maa
e at ville skyde mig selv i Baggrunden,
il jeg dog bemærke om de Undtagelses
ove, der her var Tale om, at de for mig
kke kunde spille saa stor en Rolle 
et var mere Dag-ens Kampe, jeg tog mig
.f, og- Forhandlingerne om dem blev ført
.æsentligt mellem Repræsentanter for
Ililitæret, Justitsministeriet og Uden
-igsministeriet, holdt sig noget under
Tandfladen. Det faldt altsaa ogsaa bort
enere; der blev ikke Brug for disse For
\ A_ nr. 33 b ilaø G. 2) A. nr. 334.bilall J.
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slag, Militæret var maaske særlig inter
esseret i disse Forslag. Man tænkte jo,
at naar Landet engang blev befriet for
Fjenden, kunde man risikere Urolighe
der, hvis splittede Troppeafdelinger op
holdt sig her i Landet, og at der i det
hele taget skulde opstaa Uro i Befolknin
gen, maaske komme Invasion sydfra
o. s. v.

Martin Nielsen: Paa et noget senere
Tidspunkt end Rigspolitichefen foreløbig
har omtalt, nemlig i et Møde i Nimands
udvalg-et den 11. August 1943, fremgaar
det af Nimandsudvalg-ets Protokol, Side
813 - en Protokol, der jo, som gentagne
Gang-e bemærket, ikke er godkendt -, at
Justitsministeren sig-er:

»Hvis Krigen snart hører op,
skal der vel en Undtagelseslovgiv
ning, et Udkast er udarbejdet, for at
ikke en lille Skare skal sætte sig i
Besiddelse af Mag-ten. Vil-Demokra
tiet sit egoet Vel, maa der Magt bag
Retten, Taler er ikke nok."

Og- dertil føjer Statsministeren:

»Gaar man ud fra et Sammen
brud i Tyskland, er Situationen me
get farlig, thi der har man ikke So
cialdemokratiet, men Kommunister
ne, og- der er jo ikke større Forskel
mellem Kommunister og National
socialister. Og Bombningen betyder
en Proletarisering. c

Jeg vil gerne spørge: Hvad er det
for et Udkast til Undtagelseslovgivning,
der hentydes til i August 1943?

Thune Jacobsen: lir. Martin Nielsen
gaar vel ikke ud fra, at jeg skal svare
paa, hvad Statsministeren har sagt? Det
pr vel kun mine egne Ord, De tænker paa
i den Forbindelse?

Martin Nielsen: J eg gaar ud fra, at
der sikkert er en vis Forbindelse mellem
Justitsministerens og Statsministerens
Udtalelser.

Formanden: Jeg forstod Spørgsmaa
let saadan, at det, der blev spurgt om,
var, hvad det var for et Udkast, der næv
nes i Slutningen af Referatet af Justits
ministerens Udtalelser.

Thune Jacobsen: Ja, men det er
dette Udkast, der ligger her, det store
Udkast, det første af dem.

Formanden: Det store Udkast, Tak.
Kristen Amby: Jeg troede. det store
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Udkast var udarbejdet paa Foranledning
af Tyskerne under Forudsætning af, at
en Invasion skulde finde Sted, for at
man saa kunde have' de administrative
Org-aner. Her var jo Tale om noget helt
andet. Efter Justitsministerens eget Ud
tryk var der Tale om det Tilfælde, at
Krigen hørte op; det maa ogsaa ses i
Sammenhæng, selvom Justitsministeren
ikke sag-de det, med Statsministerens Ud
tryk: et Sammenbrud i Tyskland. Med
Henblik herpaa skal der vel gives en
Undtagelseslovgivning, .og saa staar der,
at et Udkast er udarbejdet, og det er be
g-rundet med, at en lille Skare ikke skal
sætte sig- i Besiddelse af Magten. Det er
formentlig- ikke en lille tysk Skare, man
her tænker paa.

formanden: Maa jeg gøre opmærk
som paa, at det omtalte Udkasts § 1, Stk.
P), lyder:

»Naar Hensynet til Statens Sik
kerhed og- Opretholdelse af Ro og
Orden nødvendiggør det, kan ved
kgl. Anordning hele Landet eller
nærmere angivne Dele deraf erklæ
res for at være i Undtagelsestilstand. e

Jeg mener, at det sigter paa alle
de Situationer, der kan forekomme, en
ten det saa skyldes det ene eller det andet.

Kristen Amby: Jeg takker for For
mandens Belæring, men jeg holder mig
til, hvad den tidligere Justitsminister
selv har forklaret her i Kommissionen,
nemlig at baade det oprindelige og det
ændrede Udkast var motiveret ved For
handlinger med Tyskerne under Hensyn
til en mulig- Invasion, og selvom man
saa bruger et Ordvalg, som naturligvis
ogsaa dækker andre - og ogsaa maa
gøre det, naar det er dansk Lovgivning,
det drejer sig- om -, kan man ikke uden
videre spring-e væk fra det, der var den
oprindelige Begrundelse for Undtagelses
lovg-ivningen. Jeg synes derfor, at
Spørgsmaalet er ganske naturligt. Nu
ved man jo ikke, det maa man indskyde
her, om Referatet er korrekt; jeg tør ikke
sige noget om, hvorvidt Nimandsudval
gets Protokol er korrekt - jeg ved i øv
rig-t ikke, om Hr. Thune Jacobsen selv
har den?

Thune Jacobsem J eg har faaet den
i Gaar Aftes.

Kristen Amby: De kan slaa op paa
Side 813. - J eg ved ikke noget om det,
men formentlig er der Tale om, at en
eller anden Skare - det kunde jo være
1)_ A. nr . 334, bilag H.

24

Modstandsfolk, det kunde være andre
det kunde være rene Forbrydere ....

Thune Jacobsen: Ja, der er ikke Tal
om. . . .

Kristen Amby: .... bruger Opløs
ningstilstanden til at sætte sig i Besid
delse af Magten; det er vel saadan noge
lignende, man tænker paa, det maa mal
regne med efter Ordvalget. Det er el
ganske legitim Ting, at man har forbe
redt sig paa en saadan Situation, det si
g-er jeg ing-enting til, men jeg spørger
Er den Undtagelseslovgivning, man de
tænker paa, er det en anden end den
man tidligere har været inde paa?

Thune Jacobsen: Man var inde pal
en Undtagelseslov, en mindre Lov, for de
Tilfælde, at der skulde ske Indfald i Jyl
land. Altsaa, om vi var os selv, eller orr
Tyskerne var der, det var Forskellen.

Kristen Amby: Ja disse Dokuments:
handler om Tilfælde af Invasion, mer
ved Siden heraf har man overvejet 
hvad man ogsaa havde Pligt til -, a
hvis et Sammenbrud skete i Tyskland
maatte man for Danmarks egen Skyld
uanset hvad Tyskerne vilde eller ikke vil
de, have en Undtagelseslovgivning, og del
har man altsaa overvejet.

Thune Jacobsen: Ja, og lavet et Ud
kast.

Arnth Jensen: Jeg vil blot med Hen
syn til det samme gøre opmærksom paa,
at det Udtryk, at en lille Skare ikke kun
de sætte sig i Besiddelse af Magten, var
et Udtryk, man brugte Gang paa Gang
under Besættelsen.

Kristen Amby: Ja, jeg siger jo netop.
det kunde være rene Forbrydere.

Thune Jacobsen : Jeg maa maaske
her betone, at jeg har læst en væsentlig
Del af disse Protokollater fra Nimands
udvalget igennem for at se, hvad der er
skrevet vedrørende mig selv. Jeg gen
kender enkelte af de Ord, som jeg har
anvendt, men det hele er holdt i Lapidar
stil; det er sammentrængt saa meget, at
Meningen af og til er vanskelig at faa
fat i, og ofte er der brugt Ord, som jeg
ikke tager i min Mund. F. Eks. staar
der om la Gour-Sagen, at jeg har sagt,
at man skulde »holde Kæft.e Det er et
Udtryk, jeg aldrig anvender, i hvert Fald
ikke i en Forsamling. De Ord har jeg
ikke brugt. Jeg har sagt, at man maatte
vare sin Mund, eller hvad jeg nu har
sagt, men jeg bruger ikke Udtrykket at
»holdø Kæft.e Men jeg kan i det hele ta
g-et se, at Referatet er ret mangelfuldt.
Man genkender, hvad man har sagt, alt-
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aa enkelte Ord, men f. Eks. en lille For
ælling om Estrup, som jeg kom med, er
ndskrænket til 3 Linier, saa det er ret
.forstaaeligt, hvad den egentlig gik ud
.aa , Og saadan' maatte det naturligvis
live. Det er, som om man har taget nog
il Stikord, og derpaa genkender man det,
.ltsaa i ufuldkommen Form. Derfor kan
eg ikke helt tiltræde de Ord, der staar
Ler om den lille Skare. Det kan godt
'ære, at dette Punkt er udviklet nærmere
.f mig.

Martin Nielsen: Jeg vil gerne være
:lar over, om jeg har forstaaet det helt
-igtigt: at der er Tale om to Ting. Der er
~ale om forskellige Udkast til Undtagel
eslovgivning paa forskellige Tidspunk
er, først i 1941, senere i 1942, direkte
iaa tysk Foranledning, udarbejdet med
len Mulighed for øje, at der skulde op
.taa Invasion i Danmark. Bet er det ene
?orhold?

Thune Jacobsen: Ja.
Martin Nielsen: Det andet Forhold,

ler omtales i August 1943, er den Mulig
led, at hvis Krigen snart hører op, maa
ler en Undtagelseslovgivning til?

Thune Jacobsen: Ja, det er ganske
.igtigt. '

Martin Nielsen: Findes det Udkast,
lom blev udarbejdet i August 1943?

Thune Jacobsen: Der findes et Ud
cast til Undtagelseslov for det Tilfælde,
:Lt det bryder sammen i Tyskland.

Martin Nielsen: Kan Kommissionen
taa det Udkast?

Thune Jacobsen: Ja, ja, naturligvis,
iet er tilgængeligt.

Formanden: Saa gaar jeg ud fra, at
vi ogsaa faar det Udkast.

Thune Jacobsen : Ja.
Formanden: Vi forlader dette Spørgs

maal og gaar til det næste:
Hvorledes laa Kompetenceforholdet

mellem Rigspolitichefen og Politidirek
tørens Embede med Hensyn til Politiets
Informationsvirksomhed, vedrørende de
yder liggaaende Partier-)?

Thune Jacobsen: Selve Spørgsmaalet
er ikke saa uddybet, at det er let for mig
at besvare det, før jeg faar en yderligere
Tilføjelse fra Spørgeren. Der staar nem
lig : hvorledes laa Kompetenceforholdet.
Paa hvilket Tidspunkt? Under Besættel
sen, ikke sandt?

Aksel Møller: Vi beskæftiger os jo
her med Forholdene under Besættelsen,
men det, der har Interesse for mig - og
det tror jeg ogsaa det i nogen Grad har
for Kommissionens Medlemmer, naar jeg
1) Kap. 21. 2) A. nr. 239.
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tænker tilbage paa Afhøringer tidligere
i Kommissionen vedrørende disse For
hold -, er at faa at vide, hvorledes Kom
petenceforholdet var mellem Rigspoliti
chefens Informationsafdeling, altsaa Sik
kerhedspolitiet, saa vidt jeg forstaar, som
8trøbech i sin Tid var Leder af, og Po
litidirektørens Informationsafdeling, f.
Eks. paa den Tid, da Rigspolitichefen
endnu var Rigspolitichef under Besæt
telsen.

Thune Jacobsen: Før den 1. April
1938 var der overhovedet ingen politisk
Registratur i det gamle Statspoliti. Det
fandtes kun i Københavns Opdagelsespe
liti") , som altsaa havde baade Informa
tionsvirksomhed, Registraturen o. s. v.
I Sommeren 1939, efter at vi havde faaet
Rigspolitiet, Enhedspolitiet, fik man
sammensmeltet Statspolitiets Centralre
gistratur med Københavns Generalregi
stratur - det er Udtryk for det samme
-, og disse Registraturer omfattede de
ikke-politiske Fænomener, altsaa alt,
hvad der vedrører Ordenspoliti og Kri
minalpoliti, men ikke politiske Fænome
ner. I Midten af 1939 blev der oprettet et
egentligt Sikkerhedspoliti hos Rigspoliti
chefen, og dette begyndte saa at oprette
en særlig Registratur, en politisk Regi
strering, men man tør jo nok sige, at
Samarbejdet med Københavns Opdagel
sespoliti paa dette Tidspunkt ikke var
uden Vanskeligheder, og man fik kun
ganske faa Oplysninger afgivet dengang
fra Opdagelsespolitiet til Sikkerhedspe
litiet.

Aksel Møller: Hvorpaa beroede de
Vanskeligheder?

Thune Jacobsen: De beroede paa,
at man i Københavns Opdagelsespoliti
mente, at et Sikkerhedspoliti SKulde ligge
i det eksekutive Politi og ikke hos Rigs
politichefen. Man vilde altsaa holde paa
et Arbejdsomraade, som man havde, idet
jeg gaar ud fra, at man mente i Opdagel
sespolitiet, at man der var bedst i Stand
'til at udføre denne Funktion. Derved
kunde jeg naturligvis komme ind paa en
Omtale i Almindelighed af et Sikkerheds
politi og dets Virke, men jeg vil kun sige
saa meget om det foreløbig, hvis man ikke
spørger mig yderligere, at et Sikkerheds
politi skulde jo gerne være virkende over
hele Landet. Det maa være et Centralin
stitut, og naturligvis kunde man godt
tænke sig at anbringe det under Køben
havns Opdagelsespoliti, men det var jo
netop Spørgsmaalet, 'hvor det bedst kun
de ligge. Det var det, man dengang stre-
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des om, og der holdt altsaa Københavns
Opdagelsespoliti stærkt paa, at Foreta
gendet egentlig burde ligge hos dem. Det
gav for Resten Anledning til Splid paa
forskellige andre Punkter; jeg tror, at
denne Strid vil fortsætte ogsaa i indevæ
rende Tid .

Men i øvrigt vil jeg om et Sikker
hedspoliti sige, at et ordentligt Sikker
hedspoliti er det vanskeligt at etablere i
et lille Land; særlig med den Mentalitet,

_ vi har her i Danmark, er det meget van
skeligt at gøre et Stykke Arbejde paa det
Omraade for et Politi. Der bruges nemlig
af Sikkerhedspolitiet i de store Lande Me
toder, som man ikke vil anerkende her
hjemme i Danmark, og som danske Poli
timænd heller ikke ønsker at slaa ind
paa, Ransagning uden Kendelse, Husun
dersøgelse, Aflytning af Telefoner, Aab
ning af Breve, altsaa Krænkelse af Brev
hemmeligheden; dette og meget andet hø
rer der til eller drives der i hvert Tilfælde
i andre Lande, og det kan man jo ikke
tænke sig i et Land som Danmark. Man
saa f. Eks. i Sverige under Krigen, hvil
ken Ophidselse det vakte, at det svenske
Politi aflyttede Telefonerne derovre.

I Sommeren 1939 blev Sirebech. saa
udnævnt til Politiinspektør, man han
virkede som bekendt kun til Marts 1940,
idet den daværende Justitsminister ent
ledigede ham fra hans Embede, og skønt
Sirebech. havde udarbejdet et efter min
Mening fortrinligt Memorandum angaa
ende et Sikkerhedspoliti'), blev dette lagt
hen; man havde forst i Ministeriet god
kendt det, men det blev altsaa lagt hen,
og man skulde derefter i Gang med en
principiel Drøftelse af Sikkerhedspolitiets
Organisation. Der var et Par Møder in
den 9. April 1940; det sidste Møde var
for Resten den 8. April 1940; men efter
den 9. April blev Forhandlingerne af
brudt.

Aksel Møller: Maa jeg stille det di
rekte Spørgsmaal: Hvorledes var det per
sonlige Forhold mellem Dem og Politidi
rektør Stamm?

ThuneJacobsen: PolitidirektørStamm
og jeg var meget forskellige og havde
meget forskellig Opfattelse af mange For
hold. Om man mere eller mindre synes
om en Person, han om mig, jeg om ham,
maa for saa vidt være ligegyldigt for
Omverdenen, naar man blot ikke sætter
det personlige over Hensynet til Sagen,
og det har jeg aldrig gjort i Forholdet til
Politidirektøren.

Aksel Møller: Kunde det tænkes, at
1) Jfr. A. nr. 43, bilag.
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den Strid, der var mellem København
Opdagelsespoliti og Rigspolitiet med Her
syn til netop den Virksomhed, vi tale
om her, beroede paa, at Politidirektø
Stamm mente, at det var et Indgreb
hans Myndighedsomraade?

Thune Jacobsen: Et Indgreb i (
Myndighedsomraade kunde man vel ikk
tale om. Dengang man oprettede Rigspo
litiet, talte jeg med fhv. Statsministe
Zahle om det. Spørgsmaalet om Politiet
Ordning maatte jeg naturligvis sor:
Statspolitichef. som Politidirektør i Kø
benhavn, beskæftige mig meget med, o.
je~ sagde til Zahle, at Rigspolitichefen
Opgaver efter min Mening var for be
grænsede, at man altsaa ikke gav Rigs
politichefen tilstrækkelig Myndighed
Forhold til Politidirektøren og Politime
strene. Dengang sagde Zahle, at det drej
ede sig om -at faa en økonomisk Sam
mensmeltning af Politiet, og derfor ha«
han mig om ikke at lægge Vægt paa detf
Spørgsmaal; man skulde blot sørge Io
nu at faa ~jort Politiet til en Enhed, Ol
saa sagde han: naar vi først har naae
det, naar først Loven er der, kan mar
altid bygge Rigspolitiet op og gøre det:
Stilling stærkere.

Aksel Møller: Det vil altsaa sige, a
Rigspolitichefen ikke havde nogen Kom
petence til at kræve Afgørelse af, hvor
ledes Københavns Opdagelsespolitis In
formationsafdeling skulde virke?

Thune Jacobsen: Nej, det havde mar
ikke, men det var det, der skulde føres
Forhandlinger med Justitsministeriet om
Hele Ordningen skulde drøftes med Mini
steriet.

Aksel Møller: Og da disse Drøftelser
var ført til Ende, var altsaa Stillingen
den , at Sikkerhedspolitiet vel eksisterede
under Rigspolitichefen, men Københavns
Opdagelsespolitis Informationsafdeling
opretholdtes?

Thune Jacobsen: Ja.
Aksel Møller: Og at Samarbejde

mellem de to, som Rigspolitichefen før
sagde, var yderst daarligt?

Thune Jacobsen: J a, yderst daarligt
eller slet ikke; der fandtes næsten ikke
noget Samarbejde.

Aksel Møller: Der arbejdedes altsaa
ikke efter en fælles Instruks f. Eks. for
Registraturernes Opbygning?

Thune Jacobsen: Nej.
Kristen Amby: Saa vidt jeg forstod

- nu er det ligegyldigt med Navnene-,
var der altsaa før 1938 et Slags Sikker
hedspoliti her i Landet, nemlig for saa
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idt som Københavns Opdagelsespoliti
avde sin Informationsafdeling?

Thune Jacobsen : Ja.
Kristen Amby: Medens derimod

ltatspolitiet, som havde Ansvaret uden
Ol' København i mange Ting, ikke havde
n saadan Afdeling?

Thune Jacobsen: Statspolitiet havde
.gentlig ikke Ansvaret for noget Sikker
iedspoliti, idet Statspolitichefen og sene
'e Rigspolltichefen ikke var eksekutive
~Iyndigheder, ikke havde eksekutive Po
.itiforretninger.

Kristen Amby: Ja, det forstaar jeg,
eien var der da slet ingen, som uden for
I.øbenhavn tog sig' af det, som Køben
havns Opdagelsespoliti tog sig af, jeg
raar ud fra her i København alene?

Thune Jacobsen: Nej.
D. C. Dansen: Laa det ikke saadan,

at det var enhver Politimesters Opgave
at beskæftige sig' med dette Anliggende i
len Udstrækning, han fandt det betime
igt, inden for sit politimæssige Omraade?

Thune Jacobsen: Jo.
D. C. Dansen: Og at man derfor kan

sige, at det, der foregik ude i Landet, var
paa samme Maade som i København et
naturligt Anliggende for den, der var
Chef inden for Omraadet?

Thune Jacobsen: Jo, det er rigtigt.
Djermlnd: Rigspolitichefen gav i sin

Udtalelse før Udtryk for en Sammenlig
ning mellem Politiets Arbejde her i Lan
det og i andre Lande og anførte der, at
man i Sverige anvendte Metoder som Un
dersøgelse af Posten og Aflytning af Te
lefoner. Skal jeg forstaa det saadan, at
Rigspolitichefen mener, at det danske
Politi ikke anvender Telefonaflytning")?

Thune Jacobsen: Nej, men jeg siger
- under Besættelsen spillede det jo ikke
saa stor en Rolle; naar jeg nævner Sve
rige i denne Forbindelse, er det, fordi
Sverige var uberørt af Krigssituationen,
og skønt Sveriges Forhold var saa van
skelige, og skønt enhver maatte kunne
forstaa, at Politiet maatte tage' stærkere
Midler i Brug, var der i Sverige meget
stærke Klager over denne Telefonaflyt
ning. Andet skal der ikke ligge i mine
Ord.

Ujermind: Men altsaa, det danske
Politi anvendte og anvender Telefonaf
lytning'?

Thune Jacobsen: Ikke til daglig.
Hlermlnd; Nej, men altsaa efter

Retskendelse?
Thune Jacobsen: Efter Retskendelse,

ja.
1\ A. ~~ ')/)<1-2,1 R _
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I(risten Amby: Det er der jo ikke
noget mærkeligt i.

Aksel Møller: Nej, men det blev sagt,
som om man ikke gjorde det.

Thune Jacobsen: Det, jeg tænker paa,
var Aflytning uden Retskendelse. I øv
rigt maa jeg' bemærke, at dansk Politi
egentlig ikke egner sig saa godt til at
virke som Sikkerhedspoliti. Man er i det
danske Politi ikke ivrig efter at anvende
de Metoder, der anvendes i de store Lan
de, og man er maaske ogsaa noget hlaa
øjet i disse Forhold. Vort Land har egent
lig tidligere ligget hen, saa enhver har
kunnet drive sit Spil her. Jeg tænker paa
de Undersøgelser, som Tyskerne f. Eks.
har anstillet heroppe, uden at Befolk
ningen har lagt Mærke til det og alarme
ret Politiet eller Politiet selv har lagt
Mærke til det. Dengang Tyskerne gik op
gennem J ylland, vidste de nøjagtigt,
hvilke Hoteller der var, hvor mange
Pladser der var i dem o. s. v., de kom
med deres Lister over dem og havde det
hele parat.

Steen: Det kan da ikke være en po
litimæssig' Opgave at have Tal paa Hotel
værelser.

Thune Jacobsem Nej, men jeg tæn
ker paa dette, at de overhovedet har Lej
lighed til at spionere i et Land. Det er
uheldigt. Vi er lidt for godtroende over
for Turister o. s. v. Man burde maaske
have sat noget større Arbejde ind paa at
hindre andre Folk i at hente sig disse
Oplysninger om vort Land og Virksomhe
den her.

Doft: Jeg kunde ønske lidt mere
Klarhed over dette Spørgsmaal om Te
lefonaflytning. J eg forstod, der blev sagt
før, at det spillede ikke nogen Rolle. Hvad
var det, der ikke spillede nogen Rolle i
Besættelsestiden? Det blev nævnt i For
bindelse med Sammenligningen mellem
Forholdene i Sverige og Danmark; i
Sverige følte man sig ilde ved, at Politiet
etablerede Telefonaflytning, i Danmark
spillede det ikke nogen Rolle i Besættel
sestiden. Hvad vil det sige?

Thune Jacobsen: Jeg mener, at da
vi var besat, laa Forholdene for os gan
ske anderledes. Den Telefonaflytning, vi
her kunde etablere, var en Aflytning, der
overvaagede Tyskerne.

Doft: Det er jo ikke rigtigt.
Thune Jacobsen: Er det ikke rig

tigt?
Doft: Ikke efter hvad jeg har faaet

oplyst. Det danske Politi overvaagede da
ogsaa Danske.

•
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Thune Jacobsen: Ja, ja, men det var
efter Retskendelse.

Holt: Hvordan kommer en saadan
Retskendelse i Stand? Bliver den offent
lig bekendt, eller hvordan sker det rent
teknisk?

Thune Jacobsen: Ved at Politiet hen
vender sig til Domstolen og anmoder om
en Kendelse for Tilladelse til Aflytning.

Hiermind: Man aflyttede altsaa og
saa danske Telefoner, som ikke havde
Forbindelse eller Kontakt med Tyskerne?

Thune Jacobsen: Ja, efter Retsken
delse.

Hjermind: Var det Modstandsbevæ
gelsen, var det danske Nazister, eller
hvem var det? Var det f. Eks. Kommuni
sternes Telefoner, man aflyttede?

Thune Jacobsen: Det var efter Rets
kendelse, naar man aflyttede dem.

Hiermind: Men Retskendelsen kræ
ver en Begæring forud fra Politiet om
at aflytte den og den bestemte Telefon,
og saa forstaar jeg udmærket, at man
aflytter Tyskernes Telefoner og Telefoner
hos Danske, som man mistænker for at
have Kontakt med Tyskerne, men aflyt
tede man ogsaa efter Retskendelse eller
uden Retskendelse, Telefoner hos Folk,
som hverken var Nazister eller havde
Forbindelse med Tyskerne, men f. Eks.
havde Forbindelse med Modstandsbevæ
gelsen, Kommunisterne eller andre?

Thune Jacobsen: Nej, ikke mig be
kendt.

Holt: Er det muligt at faa oplyst,
i hvilken Udstrækning saadanne Rets
kendelser er afsagt og mod hvilke Perso
ner? Naar det er en Retskendelse, maa
den jo foreligge skriftligt.

Thune Jacobsen: J eg maa overlade
til den nuværende Justitsminister at ud
tale sig om dette Spørgsmaal.

Holt: Men det drejer sig ikke om
Stillingen i Dag, men derimod om For
holdet under Besættelsen. Er det muligt
at faa oplyst, i hvilken Udstrækning Po
litiet har begæret Retskendelse for at faa
Ret til at aflytte danske Statsborgeres
Telefoner?

Thune Jacobsen: Ved en Henvendelse
til den nuværende Justitsminister vil De
kunne faa besvaret det SpørgsmaaI. De
kan ikke anmode mig om Oplysning om
disse Ting. Man maa henvende sig til
den nuværende Justitsminister og spørge
ham, om han vil tilvejebringe disse Op
lysninger.

Holt: Ja, det er en formel Forkla
ring.
l) Il 'm 21l 2) A. nr . 302. --_.-
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Thune Jacobsen: Formel? Den f

meget reel.

l\Iødet Torsdag den 3. Oktober KJ.U.
Formanden: Derefter kan vi vel ga

over til det Spørgsmaal, som lyder:
Paa hvilken nærmere Foranled

ning rejste De den 29. August 194
Spørgsmaalet om eventuel Løsladelse a
Kommunister i Horserød, og hvilke For
handlinger førtes i den Anledning-)?

Det har jo nogen Tilknytning til al
lerede skriftligt besvarede Spørgsmaal Ol
endvidere Tilknytning til den seneste Re
degørelse, vi har faaet fra Rigspolitiche
fen, en Redegørelse af 7. September 19462

)

Thune Jacobsen: J eg ved ikke, on
min sidste Redegørelse er alle Kommis
sionens Medlemmer bekendt? I

Formanden: Den er omdelt til Med'
lemmerne. I

Thune Jacobsen: Man spørger, hvil'l
ke Forhandlinger jeg den 29. August 
den 28. August menes der vel - havde
angaaende Løsladelse af Kommunisternel

Formanden: Ja, saadan eller noget i
den Retning lød vist det oprindelige
Spørgsmaal, men Spørgsmaalet, der er
stillet her i Dag, lyder:

Paa hvilken nærmere Foranled
ning rejste De den 29. August

- det skal altsaa være den 28.
August -

1943 Spørgsmaalet om eventuel'
Løsladelse af Kommunister i Horse-I
rød, og hvilke Forhandlinger førtes
i den Anledning?
Kristen Amby: Jeg tænker, Spørgs

maalet er stillet i Relation til Deres Re
degørelse af 7. September, Side 1219 f.,
hvor De selv siger, at i det Minister
møde, der fandt Sted den 28., rejstes
Spørgsmaal om Lejrens Aabning; det var
Departementschef Eivind Larsen, der
mindede Dem derom.

Thune Jacobsen: Ja.
Kristen Amby: Og De bad ikke Stats

ministeren om at forelægge Spørgsmaa
let, men det bød sig saadan - og De bru
ger der nogle mærkeligt vage Udtryk -,
at De

»bragte det frem i en foreløbig
Udtalelse om, at det var dette tidli
gere fremsatte Ønske fra de interne
rede, en Udtalelse, der ikke naaede
frem til de tilstedeværende«.
De skriver ogsaa, at dette Spørgs

maal efter Sagens Natur først kunde
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komme frem, naar Ministeriets Stand- enkelt Gang, var altsaa fuldt beskæftiget,
punkt til de tyske Krav var klaret, og at men i min Tanke stod det stadig, at hvis
det mindede Bepartementschef Bicind man blev enig om, at man ikke vilde op
Larsen Dem om. Om det var i selve Mø- fylde Tyskernes Krav, og hvis Regerin
det eller inden Mødet, ved jeg ikke - jeg gen altsaa maatte give op, kunde der hli
vil gaa ud fra, at det var inden Mødet, ve Spørgsmaal om bl. a. Kommunister
for Departementschefen var vel ikke til nes Stilling, saa det har altsaa dvælet i
Stede ved Mødet. Men IDe bad ikke Stats- mine Tanker denne Dag, og ved IDeparte
ministeren om at forelægge det? mentschefens Samtale med mig om Ef-

Busch-Jensem Jo, Departementsche- termiddagen har han ogsaa berørt
. fen var der vist netop. Spørgsmaalet over for mig og sagt: Det

Kristen Amby: Var han det? IDe bad bliver vi nødt til at f.remdrage i Minister
ikke Statsministeren om det, men IDe mødet, og det var jeg eni« med ham i.
bragte alligevel Spørgsmaalet frem i en Saa havde vi dette Ministermøde, vist
foreløbig Form, men i en saadan Form, ved Firetiden om Eftermiddagen, og der
at det ikke kom frem til de tilstedevæ- var forskellige Ting til Debat. ...
rende ved Mødet. Det er vel det, der har Kristen Amby: Undskyld, jeg afbry
givet Anledning til, at Spørgsmaalet her der, det tyske Afslag kom jo- ved Fireti
er stillet, gaar jeg ud fra, for at faa en den, eller rettere sagt, det danske Afslag
nærmere Uddybning af dette. var overbragt.

Thune Jacobsen: Jeg kan maaske be:' Thune Jacobsen: Det kom ved Fire·
gynde lidt forud og sige, at den 28. Au- tiden, ja, men der skete altsaa en For
gust var en noget urolig Dag"). Fra tidlig handling her i Ministeriet, og da man saa
Morgen var vi jo kaldt ind til Møde hos var færdig med Forhandlingen, hvori
Statsminister Scauenius, hvor vi fik Med- baade Direktør Svenningsen og Departe
deleise om de tyske Krav, der var stillet, mentschef Eivind Larsen deltog, mindede
og efter at man havde forhandlet derom Eivind Larsen mig om, at vi skulde have
i Ministermøde, blev der berammet Møde Spørgsmaalet om Kommunisterne frem.
med Nimandsudvalget; jeg tror, det fandt Forsamlingen af Ministre var paa det
Sted i nøje Tilslutning til Ministermødet. Tidspunkt lige ved at bryde op, og efter
Efter dette MØde, tror jeg, at Ministeriet at Departementschef Eivind Larsen hav
igen havde en Forhandling, eller i hvert de nævnt det for mig, greb jeg Ordet og
Fald, hvis vi skiltes, saa var det for hver nævnte Spørgsmaalet om en eventuel
nu at røgte sit. Jeg havde den Opgave Løsladelse af Kommunisterne. I samme
over for de stillede tyske Kravat sætte Øjeblik blev der fra den anden Side af
mig ind i, hvad der fordredes, hvis de Bordet, fra Handelsminister Halfdan
skulde opfyldes, i Retning af Lovforan- Hendriksen. sagt til mig : »Det Spørgs
staltningør, og hvad der kunde gøres paa maal kan De slet ikke reise.« Hvad jeg
Grundlag af de Love, vi allerede havde, her siger, er jeg villig til at aflægge Ed
og dermed gik nu en Del af Tiden paa.
for mig. Jeg vil dog bemærke, at de Martin Nielsen: De ved, at Halfdan
Undersøgelser, jeg her maatte anstille, Hendriksen har udsendt en offentlig Er
blot gik ud paa, at jeg som Justitsmini- klæring efter en Debat i Folketinget,
stel' havde Pligt til at kunne vejlede, hvis hvori han benægter, at det Ordskifte har
der senere blev Spørgsmaal stillet af den- fundet Sted?
ne Art fra Ministeriets eller fra Ni- Formanden: Erindrer Rigspolitiche-
mandsudvalgets Side. Det var ikke Me- fen noget om det?
ningen, at jeg vilde søge at faa en Ord- Thune Jacobsen: Jeg erindrer godt,
ning med Tyskerne. Det var altsaa en at han har udsendt en Erklæring om det;
rent informerende Virksomhed, der her men jeg fastholder altsaa ganske bestemt,
var Tale om fra min Side. Senere paa at den Ytring faldt fra Halfdan Hendrik
Dagen havde vi, saa vidt jeg erindrer, sen. Paa den anden Side kan det godt
igen et Møde med Nimandsudvalget - være, at Halfdan Hendriksen nu ikke
var der ikke Møde to Gange? erindrer det.

Kristen Amby: Jo, det var der. Jeg kan tilføje, at jeg havde oprin-
Thune Jacobsen: Og endelig havde vi delig ikke tænkt at fremdrage, hvad

et Ministerraadsmøde efter det sidste Hal/dan Hendriksen her havde sagt, idet
Møde med Nimandsudvalget. Jeg havde jeg gik ud fra, at da det kun var en
altsaa været en hel Del optaget denne Ytring af ham, og den maaske ikke var
Dag, og havde ikke haft Forbindelse med hørt af andre, vilde det være umuligt for
min Departementschef mere end vist en mig at komme igennem med den; man
I n .. I h"r_ LV. 4lI7 0 a:823 meddelte uddra,,- llL m1nIstennddeDrotokollerne Ol: nbnandsudvalgets p r oto koll e r noter"'"- .-
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vilde sige, at jeg maatte have hørt fejl,
der maatte være noget forkert. J eg talte
engang med fhv. Statsminister Zahle om
det, og han sagde til mig: Ja, en Rigs
dagsmand kan jo ogsaa glemme, og jeg
var egentlig klar over, at det Spørgsmaal
vilde je~ ikke drage frem, dette at jeg
altsaa i Ministermødet havde nævnt det.
Men sidste Aar, vistnok 'omkring Juni
Maaned, talte je~ med Departementschef
Eivind Larsen, og saa siger han selv til
mig: J eg var jo til Stede i det Møde 
je~ erindrede nemlig ikke, at han ogsaa
var til Stede i Mødet -, og det var mig,
der sagde til Dem: Husk nu dette Spørgs
maal; og De bragte Spørgsmaalet frem,
og der blev ogsaa svaret paa det, men
je~ kan ikke huske, hvem der svarede paa
det.

Kristen Ambv: Naar nu De siger 
det er aabenbart ozsaa rigtigt, Deres
Erindring er rigtig' -, at Departements
chef Eivind Larsen mindede Dem derom') ,
kan De saa erindre, hvad Foranlednin
gen har været til, at Departementschefen
mindede Dem derom, hvad der kan have
været Eivind Larsens Foranledning til at
erindre Dem om det Spørgsmaal paa det
Tidspunkt? .

Thune Jacobsen: Dette, at man var
ved Opbrudet, og at Spørgsmaalet maat
te klares?

Kristen' Amby: Saa maa jeg spørge
paa en anden Maade. Har De, efter at
De sammen med Kommunistudvalget
havde besøgt Horserødlejren") - saavidt
je~ husker engang i August, eller i Juli
maaske - konfereret med Deres Depar
tementschef angaaende Spørgsmaalet om
en eventuel Løsladelse af Kommunister
ne, hvis Tyskerne overtog Styret?

Thune Jacobsen: Det kan jeg ikke
huske.

Kristen Ambv: Saa vilde der nemlig
være Mening i, at Eivind Larsen netop
paa det paagældende Tidspunkt erindre
de Dem om, at der var el Spørgsmaal af
den Art.

Steen: Det er givet, at der var et
Spørgsmaal,

Kristen Amby : Ja, det er saa meget
mere givet, som Spørgsmaalet blev frem
draget. Jeg gaar ud fra, at De erindrer
den Samtale, der fandt Sted i Horserød
lejren den 3. Juli, da Kommunistudval
get var deroppe, hvorunder der, efter en
almindelig Debat om Interneringens For
maal - det blev hævdet, og støttet af os
andre, at Interneringens Formaal bl. a.
maatte bestaa i Beskyttelse af Kommuni
sterne - blev sagt fra de tilstedeværende

... ... " '" ,,~... R
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forhandlende Kommunisters Side: Javel,
enten vi nu er enige i dette, eller i dette,
eller vi ikke er det, maa det saa vel i alt
Fald betyde, at den Dag, da den Forud
sætning, der maa være til Stede for, at
vi kan beskytte Kommunisterne, ikke
mere er til Stede, nemlig at der er en
dansk Regering, da er Kommunisterne
fri - og man vilde fra de forhandlende
Kommunisters Side gerne have en klar
og positiv Udtalelse af Dem om, at De
vilde løslade dem. Det tav De til, hvad
je~ meget vel forstod. Og nu siger jeg,
hvad jeg selv klart erindrer - og min egen
Erindring ligger fast paa dette Punkt.
Jeg tog Ordet og sagde: De kan da vel
forstaa, mine Herrer, at det er umuligt
for Justitsministeren i Dag med saa man
ge Ord at sige til Dem, at under givne
Forudsætninger bliver De løsladt - det
var i Juli Maaned 1943 -, det kan ikke
hemmeligholdes, Tyskerne vil faa det at
vide under en eller anden Form, de faar
jo alt at vide her i Landet, og saa er hele
dette Spil færdigt. Men jeg sagde videre:
Men De kan da forstaa, at naar det i Dag
hævdes, at det er en Beskyttelsesforan
staltning baade for Dem og Deres Fami
lier, som den danske Stat nu ogsaa af
Hensyn til Dem paatager sig, saa er det
givet, at naar Forudsætningen for denne
danske Beskyttelse ikke mere er til Stede,
vil der ske den Handling, som naturligt
følger deraf. Og denne Udtalelse af mig
- det er ganske vist noget, der kun er i
min Erindring; det er jo aldrig noget,
der iklæder sig Ord - den nikkede De
til; det var den eneste Form, hvorunder
de indespærrede kunde faa den Assuran
ce, som det var naturligt for dem paa
dette vanskelige Tidspunkt at ønske j det
kunde ikke siges i saa mange Ord. Dette
var det meget vigtige og maaske vitale
Punkt i hele Forhandlingen den Dag, for
i Virkeligheden var jo disse Smaating
om hygiejniske Forhold o. s. v. debatte
ret tidligere, og nu var de i Orden, men
dette var i Virkeligheden det, som man
var ikke blot dybt interesseret, men livs
vigtigt interesseret i, og saa var det ikke
unaturligt, om De, da De kom tilbage der
fra, med den Departementschef, under
hvem disse Sager laa, har forhandlet
disse SpørgsmaaL Men det erindrer De
ikke?

Thune Jacobsen: Nej, det erindrer
jeg ikke.

Kristen Amby: Og det laa heller ikke
i Deres Erindring, da han nævnte
Spørgsmaalet for Dem den 28. August:
Ja, men der foreligger jo det, som gan-
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ske vist ikke kan sig-es at være en Aftale,
for det blev ikke sag-t i saa mange Ord,
men som var en naturlig- Forudsætning?

Thune Jacobsen: Nej, husk paa,
Spørgsmaalet gaar længere tilbage for
mig. Som jeg ogsaa har fortalt tidligere,
var Spørgsmaalet rejst over for mig paa
et tidlig-ere Tidspunkt af Kommunisferne
i Lejren.

Kristen Amby: I skriftlig Form?
Thune Jacobsen: Nej, mundtligt, og

da havde jeg- ogsaa sagt, at det maatte
komme an paa Omstændig-hederne.

Kristen Amby: Det sagde De ikke den
Dag.

Thune Jacobsen: Nej, da kunde jeg
altsaa ikke g-ive noget som helst Tilsagn
om det. Og- naar De vil sig-e, at man i
sin Tid havde interneret Kommunister
ne af Hensyn til dem selv, og derfor
maatte man ogsaa slippe dem løs, hvis
Tyskerne vilde tag-e Lejren i Besiddelse,
saa mener ieg, at dette Standpunkt er
ganske urigtigt. For Interneringen val',
deng-ang- den skete, ikke alene i Kommu
nisternes Interesse, men ogsaa i Landets
Interesse. J eg- ved, at De, Hr. Kristen
Amby, paa et eller andet Tidspunkt, i
Folketing-et tror jeg- endda det var, netop
har hævdet dette : Ja, naar man tog dem
i Forvaring- i sin Tid af Hensyn til dem
selv, saa blev man ogsaa nødt til at slippe
dem løs, hvis det skete en Forandring- i
vort Forhold til Tyskerne og de derved
kom i Fare.

Kristen Amby : Hvad De tidligere har
forhandlet med Kommunisterne om, ken
der jeg- ikke noget til, og- heller ikke, hvad
De da har sagt til dem. Det er første
Gang, jeg- nu hører, at De har sagt, at det
maatte bero paa Omstændig-hederne. Men
alle, der havde med de Spørgsmaal at
g-øre - og- det maatte jo bl. a. Fængsels
folk have -, maatte jo have en modus; vi
maatte, ogsaa hvis vi skulde være loyale
over for vor eg-en Stat og ogsaa over for
vor eg-en Samvittighed, forsøge at trænge
ig-ennem. Ingen af os kunde da heller,
formoder jeg, være med til denne Lovgiv
ning, hvis man skulde betragte dem som
Gidsler for hele den danske Befolkning,
som eventuelt skulde undgælde, for at
Befolkningen kunde gaa fri. Det Syns
punkt kunde vi ikke være med til, og
derfor blev det tidligt hævdet over for
Kommunisterne, at det var en Beskyttel
se: hvis den danske Stat ikke tager dem,
vil de blive tag-et af Tyskerne, det er en
Beskyttelsesforanstaltning, ikke bare for
dem, der sidder her, men for alle Kom-
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munister i Landet, ogsaa for deres Fa
milier, en Beskyttelsesforanstaltning,
som den danske Stat paatager sig. Deraf
følg-er naturligt, mener jeg altsaa, at i
det Øjeblik den danske Stat ikke mere
kan beskytte dem, skal de blive fri. Men
det er jo ikke det afgørende, hvad jeg
mener eller ikke mener, Hr. Thune Ja
cobsen. Det afg-ørende er, at den Dag, da
Spørgsmaalet blev forhandlet og dette
Synspunkt klart blev hævdet over for
det direkte konkrete Spørgsmaal fra de
forhandlende Kommunister: hvad vil De
g-øre, hvis enten Tyskerne eller danske
Nazister overtag-er Mag-ten? da kunde De
ikke svare klart - det erkender jeg -,
fordi det vilde komme til Tyskernes
Kundskab, men da det, som jeg her ud
vikler, blev udviklet af mig, tog De ikke
Afstand derfra, og- derfor maatte det op
fattes og- blev det opfattet af de forhand
lende Kommunister som et Løfte, ganske
vist ikke i saa mang-e Ord fra Dem, men
saaledes som et Løfte under de Forhold
kunde g-ives.

Thune Jacobsen: Uden Ord.
Kristen Amby: Ja uden Ord fra Dem,

men et Ord fra mig. Jeg indrømmer, jeg
har ikke den Evne, som Jurister har, til
at udtrykke mig koncist, men jeg tror
nok, at jeg- angaasnde det Spørgsmaal
udtrykte mig- saa klart, at alle forstod og
ogsaa De forstod Meningen, og den var
netop det, som jeg bar sagt her: naar
Forudsætning-en for en Beskyttelse un
der dansk Ret ikke mere er til Stede, saa
maa ogsaa Indespærringen bortfalde. Og
jeg- føjede til til Kommunisterne: De maa
forstaa, at Landets Justitsminister ikke i
Dag kan g-ive Dem med sine Ord et Løfte,
for det vil blive misbrug-t, det vil man
tale om, det vil de Paarørende faa at
vide, det vil gaa Landet over, det vil
komme til Tyskernes Kundskab - det
var netop det Udtryk, jeg brugte -, det
kan ikke lade sig- g-øre, men saadan og
saadan maa Forholdet ligge, saaledes
som jeg har udviklet det. Og det tog De
ikke Afstand fra, og- derfor opfattede
Kommunisterne det som et Løfte.

Thune Jacobsen: J eg havde udtryk- ·
keligt g-jort opmærksom paa tidligere, at
det maatte komme an paa Omstændighe
derne, om man kunde lukke op for dem
eller ikke. Hvis der f. Eks. forelaa en
eng-elsk Invasion, vilde det lette Situatio
nen betydelig-t, men det var anderledes,
saa læng-e vi havde Tyskerne siddende
her i Landet med deres fulde Styrke.
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Kristen Amby: Men det sagde De er dette. at det var os selv, der foretog
ikke dengang. den Indespærring, som paa det Tids-

Thune Jacobsen: Nej, men det har punkt, da den blev foretaget, og hvor De
jeg sagt ved den første Lejlighed. ikke havde Ansvaret for den, var ulov-

Kristen Ambv: Men det var jo ikke lig. Hvis det var i Landets Interesse,
sikkert, at det var de samme Mennesker, maatte vi lade det ske, eventuelt fort
De nu forhandlede med. Her var det en sætte Regeringen, hvis Tyskerne gjorde
Forhandlingsdelegation, der kom paa et Idet, men naar vi gjorde det, var det , for
senere Tidspunkt, hvor Forholdene var di vi mente, at vi vilde gøre det, for det
skærpede, og hvor man maatte forudse, Ikunde ogsaa beskytte de paagældende.
at et eller andet kunde ske, og stillede Selve det, at Kommunisterne blev inde
dette for dem vigtigste Spørgsmaal af spærret eller blev gjort uskadelige, eller
alle : hvordan vil man forholde sig fra hvilket Udtryk man nu vil bruge, mente
de danske offentlige Myndigheders Side, man altsaa paa det paagældende Tids
i det Øjeblik vi ikke mere har Herredøm- punkt var i Landets Interesse, men at vi
'met her i Landet selv? paatog os det Odium, der laa i at gøre

Thune Jacobsen: De maa erindre, at noget, der paa det Tidspunkt, vi gjorde
paa det Tidspunkt maatte man tænke paa det, var grundlovsstridigt og ulovligt,
mange Muligheder, ogsaa om man kunde motiveredes med, at derved kunde vi be
gøre det, som jeg gjorde, da jeg sagde til skytte de paagældende Mennesker. Og
mit Personale: skyd ikke paa dem, naar naar vi saa ikke mere kunde byde dem
de flygter. For i samme Øjeblik man gav denne Beskyttelse, mente jeg, at der der
denne Besked til sit Personale, vidste de, af fulgte ganske nødvendigt, hvad der
hvad det betød. ogsaa blev udviklet den paagældende Dag,

Kristen Amby: Den Besked blev gi- uden at der blev taget Afstand derfra.
vet? Thune Jacobsen: Jeg maa gentage, at

Thune Jacobsen: Ja, den Besked blev der var to Hensyn at tage, dengang man
givet; det kommer vi senere til. Men jeg gav Loven : Hensynet til Samfundet og
vil gerne igen gribe fat paa det Spørgs- Hensynet til Kommunisterne. J eg hæv
maal, som Hr. Kristen Amby, saa vidt der, at Hensynet til Kommunisterne var
jeg ved, netop fremdrog i Rigsdagen: at et Biformaal fra Ole Bjørn· Krafts Side.
det alene var Hensynet til Kommunister- Men den Dag, der saa bliver Tale om
ne, der bevirkede, at vi internerede dem Løsladelse, bliver der ikke blot Snørgs
dengang, og at Følgen deraf maatte være, maal om en Ret for Kommunisterne,
at vi maatte slippe dem løs, den Dag vi men om Hensynet til Samfundet, og der
brød med Tyskerne og de kom i Fare. maa saa ske en Afvejning af disse Hen
Men i Folketinget sagde Ole Bjørn Kraft, syn: Hensynet til Samfundet og Hen
den Dag Loven blev fremsat : det første synet til Kommunisterne.
Hensyn for os er Hensynet til Landets Kristen 'Amby : Hensynet til Samfun
vitale Interesse og Opretholdelse af den det paa det paagældende Tidspunkt skul
Retningslinie for Retsordenen, som har de altsaa bestaa i, at man maatte befryg
været herskende her i Landet. Og jeg te, at hvis en saadan Handling foretoges,
tror, at alle, eller de fleste, maa slutte sig vilde Tyskerne gaa endnu strengere til
til den Opfattelse. Det var ikke sket alene Værks, end de i øvrigt gjorde?
af Hensyn til Kommunisterne, Hensynet Thune Jacobsen: Blandt andet.
til dem var et Biformaal. Det staar saa- Kristen Amby: Nu var der jo ikke
dan for mig, at Gennemførelsen af denne mere Tale om Hensynet til, at vi beholdt
Lov lettedes ved, at man syntes, at det Retsmaskineriet i vor egen Haand. Rege
ogsaa var til Gavn for Kommunisterne, ringen blev jo sat fra Styret; Tyskerne
at de blev taget i Forvaring, idet Tysker- tog Magten helt og holdent; vi havde in
ne i modsat Fald vilde have gjort det, gen Forpligtelse af nogen Art over for
men det første Hensyn var Hensynet til Tyskerne.
Landet, og det har Ole Bjørn Kraji selv Thune Jacobsen: Tyskerne tog jo ikke
f~emhævet, .og andre af de Herrer har Magten. Der blev Undtagelsestilstand,
VIst ogsaa gjort det. men Tyskerne havde endnu ikke taget

Kristen Ambv: Nu er det jo ikke Pro- Magten i Danmark. Der kom et Departe
cedure, vi er inde i - det er klart, at mentschefstyre.
ethvert ekstraordinært Skridt, der blev Kristen Amby: Det er ligegyldigt.
foretaget, blev foretaget formentlig i Lan- Man sendte Rigsdagen og den lovlige
dets Interesse -, men det afgørende her Regering bort. At man saa affandt sig



265

med Departementschefstyret - hvad
man kan gøre ved enhver Okkupation arf
Territoriet -, medførte ikke det, som vi
tidligere havde Interesse i, nemlig at vi
havde Styret i vor egen Haand. Depar
tementschefstyre er bare et Ord; Departe
mentscheferne er ogsaa forpligtede til at
fortsætte, hvis en fjendtlig Stat besætter
Territoriet.

Thune Jacobsen: Departementschefs
styret var i højeste Grad en Realitet.

Kristen Amby: Da ikke en Realitet,
der beskyttede vor Retstilstand her i
Landet. De har selv fortalt os under Af
høringen, at paa et vist Tidspunkt under
denne Periode var over 3000 Mennesker
i tysk Fængsel, og vi ved, hvad der fore
gik af Tortur og meget andet. Vort Rets
maskineri var faldet bort.

Thune Jacobsen: Ja, vort Retsmaski
neri faldt sammen delvis i Begvndelsen,
men Økonomien og alt det forhandledes
der om paa samme Maade som før.

Kristen Amby: Er det, der havde In
teresse i denne Sammenhæng, da ikke
Retssystemet?

Thune Jacobsen: Jo, i denne Forbin
delse, men ikke for Folket som Helhed.
Økonomien, Landets Økonomi, havde da
ogsaa nogen Betydning.

Kristen Amby: Mener De dermed, at
i det Øjeblik man havde løsladt Kommu
nisterne, vilde man have ladet det danske
Folk sulte?

Thune Jacobsen: Nej, det er ikke den
Følge, jeg taler om.

Martin Nielsen: J eg vil gerne sige, at
af Kommunistudvalgets Protokol frem
gaar det af Referatet fra det sidste Møde')
- Protokollen er, saavidt jeg kan se, ført
af fhv. Folketingsmand Rager -, at efter
Indbydelse af Justitsministeren besøgte
Udvalget Lejren i Horserød Lørdag den
3. Juli 1943, og Udvalgets Medlemmer
var alle til Stede med Undtagelse af Ohr.
Christiansen og Norleo. der havde meldt
Forfald. Man ser af Protokollen, at Kom
munistudvalget plus Justitsministeren
har forhandlet med et Udvalg bestaaende
af de Herrer Johannes Hansen, For
mand, Ludvig Hansen og Davidsen. Ef
ter at man har beskæftiget sig med for
skellige Forhold, staar der saa i Proto
'kollen: »Dernæst beskæftigede de inter
nerede sig meget med Tanken om, hvad
der vilde ske dem, hvis en fremmed Magt
overtog Regeringen i Landets. Derefter
kan man efter min Opfattelse gaa ud fra,
at det er fastslaaet, at dette Spørgsmaal
- som jeg ved paa anden Maade er rejst
:1) Side 1175-1176. 2) A. nr. 307.
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gentagne Gange i de forløbne Aar - er
blevet rejst med særlig stor Styrke, idet
det altsaa af Protokollen fremgaar, at
»demæst beskæftigede de internerede sig
meget med Tanken orne o. s. v. Men der
udover ønsker jeg at spørge Rigspoliti
chefen: Erindrer Rigspolitichefen, at ef
ter denne Forhandling, hvori deltog
Kommunistudvalgets Medlemmer, Ju
stitsministeren og Fængselsdirektøren,
fandt der en anden Konference Sted,
hvori kun deltog Justitsministeren og
Fængselsdirektøren") ?

Thune Jacobsen: Det erindrer jeg
ikke.

Martin Nielsen: Det erindrer De ikke?
Thune Jacobsen: Nej. Der var to

Konferencer, siger De, samme Dag?
Martin Nielsen: Samme Dag, idet Ud

valget ønskede en særlig Samtale med
Justitsministeren og Fængselsdirektør
Teiens, hvor Kommunistudvalget ikke
var til Stede. De erindrer intet om denne
Samtale?

. Thune Jacobsen: Jeg tror, det er
denne Samtale, jeg refererede til, da jeg
sagde, at jeg havde udtalt, at man ikke
kunde sige noget bestemt om, hvad der
skulde ske i givet Tilfælde, men at det
kom an paa Omstændighederne.

Martin Nielsen: De mener altsaa at
erindre, at en saadan Konference mellem
de tre nævnte fra de interneredes Side,
Fængselsdirektøren og Justitsministeren
har fundet Sted?

Thune Jacobsen: Ja.
Martin Nielsen: Det har den ogsaa.
Thune Jacobsen: Ja, det er det, jeg

erindrer.
Kristen Amby: Samme Dag?
Martin Nielsen: Samme Dag.
Thune Jacobsen: 3. Juli? Nej , for

mig staar det saadan, at det var en tid
ligere Samtale.

Martin Nielsen: Fandt en saadan
Konference ikke Sted den samme- Dag?

Thune Jacobsen: Jeg kan ikke min
des, at det var den Dag.

Martin Nielsen: Og De kan heller ikke
mindes, hvilket Standpunkt De indtog?

Thune Jacobsen: Saa vidt jeg erin
drer, indtog jeg det Standpunkt, at det
maatte komme an paa Omstændigheder
ne, om man kunde hjælpe dem eller ikke.

Rasmus Dansen: Jeg ønskede for et
Øjeblik siden at have gjort nogle Be
mærkninger om Kommissionens Frem
gangsmaade. Jeg skal give Afkald der
paa, indtil Hr. Thune Jacobsen er færdig
med at afgive sin Forklaring.
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Formanden: Jeg finder det ogsaa
rigtigt, at vi først tager det efter Afhø
ringen.

Martin Nielsen: Det, som jeg synes
bliver det afgørende Spørgsmaal, er alt
saa dette, at den forhenværende Justits
minister her giver Udtryk for, og for saa
vidt ogsaa har givet Udtryk for det i sin
skriftlige Redegørelse til Kommissionen
af 7. September i Aar") , at det ikke var
Beskyttelsestanken, der var det afgøren
de. Det fremgaar saa tydeligt, idet J u
stitsministeren Side1220 i denne Skrivelse
henviser til General Hannekens skriftlige
Udtalelse den 29. August, hvori General
Hanneken siger: Jeg venter, at Rege
ringsmedlemmørne afholder sig fra en
hvel' mod det tyske Rige rettet Handling").
Jeg vil gerne i denne Forbindelse spørge:
Er det da saadan, at Justitsministeren,
staaende over for denne mere eller min
dre indpakkede Trusel fra General Han
nekens Side, med koldt Blod har ræson-o
neret saadan: Saa maa vi ofre Kommu
nisterne i Horserød? Og har Justitsmi
nisteren, samtidig med at han har ræ
sonneret saaledes, haft i Tankerne Mu
ligheden af at komme til en Forstaaelse
med Tyskerne, efter at Regeringen defi
nitivt havde brudt med dem?

Thune Jacobsen: Paa det sidste
Spørgsmaal kan jeg svare: Absolut ikke.
J eg ønskede ingen Forstaaelse med Ty
skerne efter den 29. August 1943. Per
sonlig mente jeg, at nu var Tidspunktet
inde til at bryde med dem. For det andet:
den Erklæring, der forelig-ger fra Ge
neral Hanneken. kunde ikke spille nogen
Rolle i ·mine Overvejelser den Dag, idet
den først forelaa Dagen efter, saa vidt
jeg erindrer. Den er rimeligvis først
kommet Udenrigsministeriet i Hænde den
29. August; den kunde overhovedet ikke
spille nogen Rolle for mig.

Martin Nielsen: Hvilke Motiver har
da været afgørende for, at Justitsministe
ren ikke handlede den 28. August?

Thune Jacobsen: Handlede? Jeg
handlede ved at give Personalet hos mig
Besked om, at man ikke maatte skyde ef
ter Kommunisterne, hvis de forsøgte
Flugt.

Martin Nielsen: Sikrede Justitsmini
steren sig, at denne Ordre eller dette
Ønske kom Bevogtningsmandskabet i
Horserød i Hænde?

Thune Jacobsen: Det blev sagt til
en af Embedsmændene derinde, som
sagde: Det er vi allesammen klar over
selv, at der ikke skal skydes efter dem.
1) A. nr. 302. 2) Ber. IV A. 293.
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Saa Ordren behøvede ikke engang at
gives ud; alle vidste, at de ikke vilde
skyde.

Martin Nielsen: Javel, men sikrede
Justitsministeren sig, at denne Ordre vir
kelig er blevet meddelt til den ansvarlige
Leder af Horserød Lejren og de ham
undergivne menige Betjente?

Thune Jacobsen: J eg kunde ikke sikre
mig paa anden Maade end ved at sige
det til den Embedsmand, der var hos
mig. Det var den Maade, hvorpaa jeg
naturligvis maatte give Ordren, give
Meddelelsen ud.

Martin Nielsen: De vidste altsaa ikke,
om denne Ordre virkelig kom til Hor
serød?

Thune Jacobsen: Nej, men jeg kunde
forstaa, at man derude var ganske klar
over, at der ikke maatte skydes, at der
ikke skulde skydes. I

Martin Nielsen: J eg vil blot sige et
Par Ord endnu. J eg gaar ud fra, at De
er fuldstændig klar over, at der er en
meget stærk Modsætning mellem det
Standpunkt, De nu gør gældende, og det
Standpunkt, der fra ansvarlig politisk
Side er givet Udtryk for saavel i Folke
tinget som i Redegørelser, Bøger og of
fentlig Argumentation efter den 5. Maj.

Thune Jacobsen: Hvilket Standpunkt?
Martin Nielsen: At Beskyttelsesfor

maalet kom i anden Række. Man har
meget stærkt under Debatter i Folke
tinget og i offentlige Udtalelser fra an
svarlig politisk Side, fra tidligere Rege
ringsmedlemmer, stillet sig paa det
Standpunkt, at der var Tale om en Be
skyttelsesforanstaltning. Det Standpunkt
har De som Justitsminister altsaa aldrig
i Regeringen delt, at det var det, der kom
i første Række i Spørgsmaalet om In
terneringen af Kommunisterne?

Thune Jacobsen: Jeg har jo nævnt
her, hvad der er sagt i Folketinget, den
gang Loven blev forelagt, og jeg gaar
ud fra, at man ikke senere har skiftet
Standpunkt paa dette Omraade. Det
gaar jeg da ud fra.

II. C. lIansen: Maa jeg spørge, med
hvilken Begrundelse man stiller det
Spørgsmaal til Hr. Thune Jacobsen, der
jo ikke havde med Interneringen at gøre,
da den fandt Sted, og som derfor kun
kan danne sig en Slags Skøn over Moti
veringen dengang.

Formanden: Jeg vil formode, at Hr.
Thune Jacobsen besvarer Spørgsmaalet
i Overensstemmelse hermed, ikke sandt?

Thune Jacobsen : Jo.
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Kristen Amby: Vil det da sige, at
det laa i Deres Tanke, at anden Mod
stand mod Flugten skulde bringes i An
vendelse end just Skydevaabnene? For
det ' var jo meget godt, at man ikke
maatte skyde, hvis de forsøgte at flygte,
men i Virkeligheden var det jo næsten
umuligt at flygte - for ikke at sige, at
det var umuligt, hvis Vagten stadig
holdtes, og Dørene ikke blev aabnet; det
var jo ikke saadan at komme over Pig
traaden.

Thune Jacobsen: Naar man har
flere Hundrede Fanger samlet eet Sted
og der ikke maa anvendes Vaaben over
for dem, er det i Virkeligheden det sam
me som at sige, at de maa selv bryde ud
og kan bryde ud .

Kristen Amby: Ja, men Fangerne
skal da vide det. .

Thune Jacobsen: Ja, men Fangerne
derude vidste sikkert ogsaa allerede paa
det Tidspunkt, ...

Martin Nielsen: Nej.
Thune Jacobsen: ... at der ikke

vilde blive skudt efter dem. Og jeg gav
udtrykkeligt Besked paa, at der maatte
ikke skydes efter dem.

Martin Nielsen: Det er ikke rigtigt,
Hr. Thune Jacobsen. Hele Dagen den
28. August har vi gentagne Gange for
handlet med Vicefængselsinspektøren
om hele Situationen, saa at sige Time
for Time, og det Forhold, der bestod
mellem Vicefængselsinspektøren og Fan
gerne, er for mig en Garanti for, at for
saa vidt en saadan Ordre havde forelig
get, havde vi faaet den at vide under en
eller anden Form.

Chr. Christiansen: Hvornaar finder
den Samtale Sted, hvor det siges, at man
ikke maa skyde?

Thune Jacobsen: Ved 4-5 Tiden.
Kristen Amby: Ja, men saa kan Or

dren ikke tænkes baade at komme ud til
Lejrens Personale og ud til Fang-erne,
hvis det er samme Dag ved 4-5 Tiden.

Thune Jacobsen: Jo, det kan den da
rigtignok, det var der da ikke noget til
Hinder for.

Kristen Amby: Ja, hvis det er en
Ordre.

Thune Jacobsen: Ja, en Ordre, men
den bliver jo ikke afgivet skriftligt. Man
maa ogsaa huske paa, at der var nogen
Fare forbundet med denne Ordre eller
denne Meddelelse, hvad De vil kalde det,
om at der ikke maatte skydes. Det var
forbundet med nogen Fare for - ja,
ikke for mit Vedkommende, det er jo

A. nr. 305 og 306.

Kristen Amby: De har jo selv gjort
Rede for det, De nu hævder her, i Deres
Skrivelse af 7. September til Kommissi
onen'). Men der er disse Motiver jo nok
saa klart udtrykt, hvorfor man ikke
kunde lukke Lejren op: det vilde være
for farligt. De motiverer ogsaa, at De
ikke i Mødet talte om den Tanke, De
havde fa aet, at forebygge Brugen af
Skydevaaben over for en samlet Røm
ning. Her siger De altsaa i Deres egen
Skrivelse, at det er en Tanke, De har
fa aet, men i Deres Skrivelse var der da
ikke noget i Vejen for med det samme at
sige, at det var en Ordre, der var ud
givet. Senere taler De ganske vist om, at
der var en justitsministeriel Ordre, men
De siger »for saa vidt« De har givet
denne Ordre.

Thune Jacobsen : Hvad siger jeg?
.For saa vidt c jeg har givet denne
Ordre?

Kristen Amby: Til at beg-ynde med
siger De, at det er en Tanke, De har
faaet, at forebygge Brugen af Skydevaa
ben. Senere siger De »for saa vidt- De
har givet denne Ordre. Altsaa deraf sy
nes det at fremgaa - det staar i det
Dokument, De selv har afleveret til Kom
missionen -, at det ikke ligger saa klart
og koncist, at der er givet en Ordre.

Thune Jacobsen: Jeg kan ikke ud
trykke mig mere koncist end, at jeg i
Kredsen af Embedsmænd har gjort op
mærksom paa, at der ikke maatte skydes,
hvis de internerede forsøgte at flygte
derudefra.

H. C. Hansen: Er det givet som en
Ordre, eller er det Ord, der er faldet i
en Samtale? Er det givet som en Ordre,
De paa Forhaand maa forudsætte bliver
givet Lejrens Personale?

Thune Jacobsen: Det kom i den For
bindelse, at man fortalte, at der var Uro
i Lejren, hvad jeg vidste paa Forhaand,
og saa spurgte man, hvad man skulde
gøre, hvis de internerede søgte at flygte,
og dertil svarede jeg, efter at de først
havde spurgt, om de maatte aabne for
Lejren: det kan man ikke, men hvis de
søger at flygte, maa der ikke skydes ef
ter dem.

Rasmus Hansen: Hvem spørger, og
hvem faar det Svar?

Thune Jacobsen: Det var Hue-Knud
sen, og der var et Par andre Embeds
mænd til Stede, hvis Navne vi nok kan
faa oplyst - jeg tror, at det var Hoff),
der var til Stede ved den Lejlighed, men
det kan jo oplyses.
I) A. nr. 302, jfr. A. nr. 301. 2)
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ganske ligegyldigt, men altsaa for, at
Tyskerne skulde opdage, at der var givet
en saadan Ordre, der igen altsaa kunde
medføre Konsekvenser for Samfundet.

Kristen Ambv ; Men altsaa, nogle af
Deres Embedsmænd har spurgt Dem,
efter Deres Forklaring her, om man ikke
kunde aabne Lejren?

Thune jacobsen: Ja. ~
Kristen Amby: De ermdrer ikke,

hvad Grunden kan have været til det
Spørgsmaal?

Thune Jacobsem Grunden dertil maa
naturligvis være den, at de ønskede, at
Lejren skulde aabnes.

Kristen Amby: Det kan ikke være
den, at Fængselsdirektøren, der var til
Stede ved Forhandlingerne i Juli Maa
ned, da Kommunistudvalget var deroppe,
var gjort bekendt med, hvad man i hvert
Fald fra mange Sider opfattede som et
Løfte?

Thune Jacobsen: Det tror je/{ ikke.
Mogens Fog: Er det Dem bekendt,

Hr. Thune Jacobsen, at der i Sommer
maanederne 1943 var nogle af de inter
nerede. som havde haft Mulighed for at
flygte, men som ikke gjorde det i Tillid
til, at Lejren vilde blive aabnet, og for
ikke at kompromittere denne Mulighed
for de mange andre internerede?

Thune jacobsen: Nej.
Martin Nielsen: Maa jeg fortsætte?

- og at der i Ugen før den 29. August
gentagne Gange blev ført Forhandlinger
med Statsadvokatens Afdeling om, hvil
ken Stilling man vilde tage til Lejren, i
det Øjeblik de politiske Forhold i Dan
mark ændrede sig?

Thune Jacobsen: Nej, det er mig
heller ikke bekendt. J eg vil gerne sige,
at jeg om hele dette Spørgsmaal ikke
har villet konferere med nogen som helst,
og at man ogsaa i Justitsministeriet var
enig med mig i, at man ikke skulde fore
tage Afhøringer af Personalet derude,
for ikke at kompromittere Undersøgelsen
herinde. I hvert Fald mener jeg, at det
er rigtigst, at hele dette Forhold fra
Kommissionens Side bliver nøje under
søgt, at man etablerer en virkelig Un
dersøgelse af dette Forhold, for at man
kan komme til Bunds i det.

Der er andre Spørgsmaal, som jeg
ogsaa synes man maa have klaret. Det
er mig meddelt af en Kommunist, hvis
Navn jeg ikke ønsker at nævne, at der
var Uenighed inden for Lejren, og at
dette skulde have været medvirkende til,
at saa mange ikke fik Lejlighed til at
l) A. nr. 308-310.
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flygte eller ikke flygtede. Om dette er
rigtigt eller ej, ved jeg slet ikke, men jeg
synes, at dette Spørgsmaal ogsaa maa
undersøges, og i det hele taget de inter
neredes egne Forhold: om der var Mu
ligheder for dem for at flygte, om der
var givet dem Lejlighed til det, om de
ikke vilde bruge den o. s. v.; det synes
jeg var rimeligt at faa konstateret. Der
var en Sag for nylig - om den har
Relation til hele dette Spørgsmaal, ved
jeg ikke - med en Kommunist, som
man inden for Partiet var noget util
freds med, og som man skulde have en
eller anden Erklæring fra. J eg ved ikke,
om det ogsaa berørte Spørgsmaalet om
Flugten fra Lejren, og- om ikke der ad
den Vej kan skaffes Oplysninger').

Rasmus Dansen: De nævner , Hr.
Thune Jacobsen, under Deres sidste For
klaring det Forhold, at der er en Kom
munist, hvis Navn De ikke har ønsket
at meddele, som har underrettet Dem
om, at der blandt Kommunisterne i Hor
serødlejren var Uenighed om, hvorvidt
de skulde flygte eller ikke. J eg kan ikke
se, at De med Rette kan opretholde det
Standpunkt her over for Kommissionen,
naar De nævner, at der eksisterer et saa
dant Forhold, ikke at navngive den paa
gældende Mand. Derimod kan jeg se, at
der for Dem maaske kan være Grunde,
som kan medføre, at De ikke i Øjeblik
ket ønsker at meddele Navnet. Men jeg
maa anmode Dem om, at De, naar De
har afsluttet Deres Forklaring her i Dag,
i et Brev til Kommissionens Formand
meddeler Navnet paa den paagældende
Kommunist. Det er meget væsentligt.
H vis det virkelig ligger saaledes, at der
blandt Kommunisterne i Lejren har væ
ret Uenighed om, hvorvidt de skulde
flygte eller ej, og for saa vidt De ligger
inde med Oplysninger, der kan bidrage
til Klarlæggelse af dette Forhold, kan
jeg ikke se rettere end, at det over for
Kommissionen i første Række og der
med over for den danske Befolkning maa
være Deres Pligt at give Kommissionen
Mulighed for at komme til Bunds i dette
Forhold. J eg maa derfor anmode Dem
om, eventuelt paa den Maade, at det
sker i et Brev til Kommisionens For
mand, at vi her i Kommissionen faar
Besked om, hvem den paagældende er.

Thune Jacobsen: J a, saa skal jeg
skriftligt underrette Formanden derom.

Martin Nielsen: Jeg synes ogsaa, at
naar Rigspolitichefen rejser saadan et
Spørgsmaal, maa det undersøges. Men



273 274

jeg vil gerne straks indskyde den Be- Thune Jacobsen: Vi kunde maaske
mærkning, at det er en grov Insinuation, gaa tilbage til noget, jeg gerne vilde have
ikke mindst imod dem, som den 29. ÅU- omtalt, med Hensyn til Forhandlingerne
gust kom til at koste Livet, nu at prøve i Ministeriet den 28. August. Jeg sagde,
paa at gøre det til, at det var Kommu- at jeg egentlig ikke havde tænkt at frem
nisterne, der havde Skylden for, at de drage det Forhold, at jeg havde rettet
ikke kom ud; og Undersøgelsen vil jo en Henvendelse om, hvorvidt man kunde
komme til at vise et noget andet Re- løslade Kommunisterne eller ikke, i Mi
sultat. nisterraadet, men at jeg gennem Departe-

Formanden: Denne Form for Indlæg mentschef Eivind Larsen fik at vide, at
strider ganske imod den Form, vi skulde han havde været til Stede, at det var
bringe i Anvendelse, og navnlig en Ud- ham, der havde sagt det til mig. og at
taleIse, som den, der fremkom nu. Det han ogsaa erindrede, at der blev svaret,
bliver en Diskussion, og ihvorvel jeg men fra hvem kunde han ikke huske.
gerne vilde have undgaaet her i dette J eg ved endda, at han gik saa langt, at
Møde at paatale det, bliver jeg nødt til han sagde: Var det ikke Scaoenius? 
det; jeg vilde have gemt min Paatale til og at han har spurgt Direktør Svenning
efter Afhøringen. Man kan ikke anvende sen derom. Svenningsen har benægtet, at
den Form, som Hr. Martin Nielsen... det var Scaoeniu«. Og det var ikke Sca-

Martin Nielsen: Det er den tidligere ueniu«. Men saa vidt gik altsaa Eivind
Justitsminister, der har Ansvaret for 21 Larsen, at han spurgte, og saa meget
Menneskers Død, som her insinuerer. .. maa han have haft Forstaaelsen af, at

Formanden: (ringer) Nu maa De der blev svaret. Men jeg nærer ikke
holde op, Hr. Martin Nielsen. Vi fort- Tvivl om, at Departementschef Eivind
sætter, Hr. Thune Jacobsen. Larsen ikke nu erindrer, hvem der sva-

Thune Jacobsen: Det eneste, jeg øn- rede. Jeg var en Smule ængstelig for, at
sker, er jo en tilbundsgaaende Under- de Ord, der var vekslet mellem Departe
søgelse af disse Forhold. Det kan bero mentschef Eivind Larsen og mig, ogsaa
paa forskellige Omstændigheder, ogsaa j skulde gaa i Glemmebogen, og derfor bad
ulykkelige Omstændigheder, om en Flugt jeg Eivind Larsen - det foregik oppe i
ikke er kommet i Stand, og derfor synes Justitsministeriet -, om han ikke vilde
jeg, at enhver maa give sit Bidrag dertil, . gaa med ind til Departementschef Svend
ogsaa Kommunisterne selv. O~ fra min sen, for at han ogsaa kunde høre, hvad
Side er der slet ikke Tale om nogen In- Eivind Larsen havde sagt til mig; der
sinuation. Det kan jo være meget hæder- paa gik vi ind til : Departementschef
lige Motiver, der har foreligget hos de Svendsen, og jeg forklarede, hvad der
Kommunister, som ikke var med til var passeret mellem Eivind Larsen og
Flugten. mig, at han havde været til Stede i

Martin Nielsen: Hvad kender De til dette Møde og huskede, at der var sket
de Motiver? noget, at han havde rejst Spørgsmaalet,

Thune Jacobsen: Dem kender jeg jeg havde rejst det videre, og at der var
ikke. svaret fra en eller anden Side. Dette lod

Martin Nielsen: Nej netop, det ken- jeg altsaa gentage inde hos Departe-
der De intet til. mentschef Svendsen.

Thune Jacobsen: De Motiver kender Buseh-Jensene Hvornaar omtrent var
jeg ikke, de kan være særdeles hæder- det?
lige endda. Thune Jacobsen: Det var vistnok i

Bomholt: Højtærede Formandl Jeg Juni 1945. Det var, hvad der skete i
maa meget henstille ud fra mine For- dette Møde. J eg kan føje til, at for mig
udsætninger, at Kommissionsmødet af- staar Spørgsmaalet saaledes: Vilde Mi
brydes, da Forhandlingernes Form er af nisteriet, hvis Spørgsmaalet havde væ
en saadan Karakter, at jeg for min Part ret forelagt for det samlede Minister
ikke ønsker at fortsætte, hvis Forhand- raad gennem Statsministeren, have
tingen hliver ved paa den Maade. truffet den Beslutning, at Kommuni-

Formanden: Jeg skal erindre om, at sterne nu maatte sættes paa fri Fod?
jeg allerede har henstillet, at Formen Det er et meget vigtigt Spørgsmaal, og
bliver en anden. Jeg vil gerne afvente, der kan jeg oplyse, at fhv. Statsminister
inden jeg afbryder Mødet, om Henstil- Scavenius udtrykkelig til mig har sagt,
lingen tages til Følge. Vær saa god, Hr. at det mente han ikke, at han vilde gaa
Thune Jacobsen! ind for. Nu vil jeg ikke drage andre ind
261
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i det Spørgsmaal, men jeg har talt med
forskellige Rigsdagsmænd om det Spørgs
maal, og efter at de har set min Rede
gørelse i min Bog, var de inde paa den
Tanke, at det ikke lod sig gøre at løslade
Kommunisterne. Det kan jo være, vi se
nere kan drage det frem, men jeg synes
ikke, jeg har nogen Pligt til at oplyse,
hvilke Rigsdagsmænd der har sagt mig
dette.

Martin Nielsen: Det har De jo gjort
i Deres Redegørelse. I

Thune Jacobsen: Nej, det tror jeg
ikke, jeg har gjort. - Det er altsaa det
første Spørgsmaal: Vilde Ministeriet have
løsladt Kommunisterne? Og derfor vil
jeg gerne have, at man her i Kommis
sionen afhører Scavenius om det Spørgs
maal først og fremmest.

H. C. Hansen: Vilde De, Hr. Thune
Jacobsen, mene, at Scavenius som En
keltperson vil kunne give et Svar, der
dækker Regeringens Opfattelse?

Thune Jacobsen: Nej, det tør jeg
slet ikke sige.

H. C. Hansen: Jeg vil i hvert Fald
gerne have understreget, at i saa Fald
maa det blive en Opfattelse, der staar
for Scavenius' Regning.

Thune Jacobsen: Ja, naturligvis.
Men han var dog Statsminister paa det
Tidspunkt, og det er derfor, jeg gerne
ønsker ham afhørt om det. Men det er
jo muligt, at Kommissionen vil afhøre
andre Ministre om det samme Spørgs
maaI. J eg peger altsaa blot foreløbig paa
Statsministeren, der har indtaget det
Standpunkt, han har. Men hvis det nu
var faldet ud til, at Ministeriet ikke tur
de løslade Kommunisterne, kunde det jo
være, at man underhaanden havde sagt
til mig, om jeg ikke kunde sørge for ned
adtil at give Ordre om, at der ikke blev
skudt efter Kommunisterne eller blev
truffet saadanne Foranstaltninger, at de
vidste, de kunde løbe. Det vilde være far
ligt for Ministeriet, Tyskerne vilde let
komme i Kundskab derom, og derfor er
det, jeg har vovet mig frem med Spørgs
maalet, og jeg har saa Indtrykket af, at
En straks svarer: Det Spørgsmaal kan
ikke rejses - og jeg mente, at jeg saa
hellere selv personlig maatte søge en
Udvej, og det var altsaa det, jeg gjorde.
I øvrigt ligger det jo saaledes, at man,
selvom Kommunisterne ikke var flyg
tet, ikke kunde vide, om Tyskerne vilde
tage dem i deres Varetægt selv, om de
ikke havde overladt det til det danske
Fængselsvæsen. En Ting er jo mærkelig,
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at de, der sad i Fængsel, ogsaa nogle af
Kommunisterne, der sad i Fængsel for
Sabotageforbrydelser eller lignende, sam
men med alle andre, der sad i dansk'
Fængsel for Forbrydelse mod Værne
magten, ikke af Tyskerne blev sendt i
Koncentrationslejr. Man rørte ikke vore
Fængsler, ej heller altsaa naar det gjaldt
Kommunister, der afsonede Straf. Der
var altsaa en Mulighed, en stor Mulig
hed maaske for, at Tyskerne, naar de
saa, at Kommunisterne fremdeles var
i Lejren, lod det det danske Fængsels
væsen beholde Bevogtningen af dem.

Formanden: Jeg ved ikke, om vi ikke
kan sige, at vi har faaet det Spørgsmaal
meget udførligt besvaret, naar vi tager
i Betragtning, at vi ogsaa har en skrift
lig Redegørelse, der knytter sig meget
nær til hele dette SpørgsmaaI. Er der
nogen af Medlemmerne, der ønsker at
stille Spørgsmaal, inden vi slutter?

Steen: Hr. Thune Jacobsen! Maa jeg
gengive Deres samlede Forklaring saa
dan, at efter Deres Opfattelse var der i
Sagen om Kommunisternes Internering
eller Ikke-Internering to Spørgsmaal, der
spillede ind, i første Række Spørgsmaa
let om Landets Interesse og som et sub
sidiært, mindre Spørgsmaal ogsaa Spørgs
maalet om de paagældendes egen Inter
esse og Sikkerhed, og da Spørgsmaalet
om Løsladelse under den ene eller den
anden Omstændighed melder sig, vender
stadig de to Spørgsmaal tilbage, afvejet
over for hinanden?

Thune Jacobsen: Ja.
Steen: Og under de Omstændighe

der, der foreligger den 28. August, me
ner De, at der ved Tilkendegivelse af, at
der ikke maa skydes, hvis de paagæl
dende forsøger at flygte, fra Justitsmi
nisteriet i den paagældende Situation,
under de Omstændigheder, der forelaa,
er foretaget, hvad der skulde og burde
foretages?

Thune Jacobsen: Ja. I
H. C. Hansen: Der siges her i Hr.

Thune Jacobsens Redegørelse af 7. Sep
tember, Side 1220, at der for ham er refe
reret en Udtalelse af Folketingsmand
Buhl, hvori denne siger, at han ikke kan
forstaa den Vrede, der var vendt imod
Hr. Thune Jacobsen. Har De gjort Fol
ketingsmand Buhl opmærksom paa, at
De over for Kommissionen har givet et
saadant andenhaands Referat, eller er
Folketingsmand Buhl ubekendt med
det1) ?

Thune Jacobsen: Det er Folketings-
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nand Buhl ubekendt med. Det staar vist
kke i min Bog?

II. C. lIansen: -Nej, det staar i Deres
~edegørelse til Kommissionen. Buhl har
iltsaa ikke haft nogen Lejlighed til at
rodkende eller afkræfte en Udtalelse af
Len Art?

Thune Jacobsen: Nej, men jeg vil
~erne sige, at jeg vil nødig have, at Hr.
!3uhl her i Kommissionen vilde afkræfte
lette ...

Martin Nielsen: Det kan vi passende
iverlade til Hr. Buhl selv.

Thune Jacobsen: Nej, undskyld,
I!'ortsættelsen mangler: ... fordi je~ hel
ere vil nævne den Mand, over for hvem
lan har sagt det.

D. C. Dansen: Det er slet ikke for
nig Spørgsmaalet, men udelukkende, om
st Citat, der bringes, er af en saadan
!rt, at man paa Forhaand kunde sige,
at den paagældende dels vidste, at det
vilde blive bragt frem for Kommissio
len, dels har godkendt det, og det, for
staar jeg, er ikke Tilfældet?

Thune Jacobsen: Nej. - Der er
m Ting, der er paafaldende ved de An
greb, der er blevet rettet paa mig her,
Jg det er, at disse Angreb er først kom
met paa et meget sent Tidspunkt ...

D. C. Dansen: Ved De, om de Be
mærkninger, De her citerer, er fremsat
i Forbindelse med det Spørgsmaal, der i
Øjeblikket er aktuelt for Kommissionen,
eller er de fremsat som Bemærkninger i
Almindelighed om Deres Ministerperiode?

Thune Jacobsen: Nej, det var ikke
om min Ministerperiode.

D. C. Dansen: Ved De det positivt?
Thune Jacobsen: Ja, fra denne Mands

Forklaring.
D. C. Dansen: Fra denne Mands

Forklaring?
Thune Jacobsen : Ja.
Formanden: De begyndte paa en Ud

redning.
Thune Jacobsen: Det undrer mig

noget, at disse stærke Angreb, der kom
mer frem imod mig, først mødte mig, da
jeg Aaret efter kom til Sverige, jeg
havde dog efter 29. August Forbindelse
med Ministerkolleger adskillige Gange,
altsaa efter at Kommunisterne var ført
til Tyskland, men ikke een af Ministrene
har over for mig brugt misbilligende
Ord om, hvorfor der ikke i Ministermøde
blev forelagt noget om hele dette Spørgs
maal. Det har ikke været nævnt eller
berørt over for mig af nogen, og jeg
tror egentlig heller ikke, de illegale
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Blade havde fat i det Spørgsmaal. An
grebet kom først det næste Aar i Oktober
Maaned, da jeg var kommet til Sverige,
og det blev derovre rejst fra kommuni
stisk Side. Jeg ved, at Kommunisterne
holder ikke af, at man blander andre ind
i Forholdet og siger, hvad andre har
sagt. Det skal jeg heller ikke gøre nu,
men jeg vil gerne have Forklaring paa,
hvorfor Angrebet ikke satte ind før.

Kristen Amby: De undrer Dem ogsaa
i Deres Skrivelse til Kommissionen over,
hvorfor Kommunistudvalget - De næv
ner elskværdigt mit Navn og siger: »den
for Kommunisternes Vel saa varmt in
teresserede Amby c - ikke reagerede den
Dag, men forholdt sig passiv. Jeg kan
for mit eget Vedkommende svare, at det

_gjor de jeg ganske frimodigt i Relation
til det, jeg maatte opfatte var et Løfte;
men dertil kan jeg føje, at jeg havde jo
et Sted, hvor jeg væsentligt maatte gøre
mit Arbejde, det var i Vestre Fængsel,
og der blev den Foranstaltning truffet,
at Cai Jensen den Dag sendte, saa vidt
jeg husker, omkring et halvt Hundrede
Kommunister ud til Lejren. Hvorfor?
Det er muligt, at det rent objektivt bag
efter kan siges, at hvis de var blevet der,
havde de været bedre beskyttet, men de
blev netop sendt derud, fordi man havde
det bestemte Indtryk, at derudA •••

Thune Jacobsen: ... vilde Flugt være
lettere.

Kristen Amby: ... kunde de bedre
løslades. Der er stadig væk en Gaade til
bage. Jeg er enig med Dem i, at vi maa
trænge virkelig til Bunds i den og af
høre Viceinspektøren, som var derude,
om, hvorfor den Besked eller Ordre ikke
er kommet længere .

Thune Jacobsen: hvorfor der ikke
skete noget overhovedet, ja. Men jeg har
ikke villet spørge. .

Kristen Amby: Der skete dette, at da
de om Natten flygtede fra den ene Lejr,
da Tyskerne kom, blev der ikke skudt,
det er rigtigt nok; men man ventede
sikkert, at der skulde ske noget positivt
derude, det er der ingen Tvivl om; man
havde Ret til at vente og gab. ud fra, at
det blev ordnet fra Fængselet, ellers var
der ingen Mening i, at man netop den
Dag sendte 50 Kommunister ud i Lejren.

Thune Jacobsen: Det er underhaan
den sagt til mig, at 2 Kriminalbetjente
skulde have talt med Kommunisterne i
Forvejen om, at de vilde lette dem
Flugten.

D. C. Dansen: Hvornaar er det sagt
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til Dem, Hr. Thune Jacobsen? Det er ført, at der var to Synspunkter, der kon
sagt efter den 29. August? i Betragtning, naar Afgørelsen skuld

Thune Jacobsen: Ja, efter den 29. træffes om, hvorvidt Kommunistern'
August, men jeg har ikke kunnet fore- skulde løslades fra Horserødlejren del
tag-e eller ikke villet foretage nogen Un- 28. August, eller de ikke skulde det. Ha
dersøgeiser, fordi jeg fandt, at Kommis- lJe ogsaa under Forhandlinger den 28
sionen selv maatte gøre det, og J ustits- August eller paa et tidligere Tidspunk
ministeriet var enig med mig i, skrev anført disse Synspunkter over for Dere'
vist oven i Købet i en Skrivelse til mig, Embedsmænd?
at det fandt, at det var rettest, at dette , Thune Jacobsen: Jeg tror ikke, de
Forhold blev undersøgt af Kommissio- Synspunkter har været anført.
nen. Rasmus Dansen: Tak.

D. C. Dansen: Har De nogensinde Formanden: Er der andre Spørgs
positivt ladet forstaa, at De ikke ønskede maal? Jeg vil da udsætte Afhøringen
Lejren aabnet deroppe? Der vil tilgaa Medlemmerne saavel SOlI

Thune Jacobsen: Nej, det har jeg Hr. Thune Jacobsen Meddelelse om, hvor
ikke. naar næste Afhøring finder Sted. De

D. C. Hansen: Over for Deres Em- bliver formentlig la Cour-Sageu'), vi ska
bedsmænd? beskæftige os med næste Gang. Afhø '

Thune Jacobsen: Nej, der foreligger ringen er sluttet for i Dag.. . . .
ingen saadan Udtalelse om, at jeg ikke Thune Jacob~en: Maa .Jeg lige tilføje
ønskede det. Jeg mente ikke, det kunde at den Forhandling, som l Dag ...
lade sig gøre. Formandem Er det noget, de.r hal

n. C. Hansem Der foreligger ikke særlig ~nt;resse, eller er det blot hl Un
fra Dem over for de Embedsmænd, De derretmng. ...
har talt med, en Udtalelse, der direkte Thune. Jacobsen: Nej, det .er Ikke h
eller indirekte sigter paa, at der ikke Underretnmg. De~ Forhan~lmg, .der. :
maatte finde en Aabning Sted af Lejren? Dag er fø~t, har JO væsentlig drejet. SI&

• .' om, hvad Jeg havde foretaget eller ikke
Thune Jacobsen. J!L' en Tmg er. et foretaget den 28. August. Man er ikks

Ønske, og en .anden Tmg er, hvad Jeg kommet saa meget ind paa den Argu
har m.aattet SIge. de!?. Efter den Udta- mentation som jeg har anført i min
~else,. Jeg hørte l Ministermødet, mente Skrivelse.'
Jeg. Ikke at kunne forsvare at aabne Formanden: Vi har jo den skriftligs
Lejren. . . Besvarelse. Saa er der ingen Grund til

n. c. ~ansen: Nej, det, d~r mter- at komme ind paa den i Dag.
esserer ~lg, er,. om der foreligger en Thune Jacobsen: Nej, jeg siger blot
saadan 'I'ilkendegivelse over for Embeds- til Oplysning for dem, der læser Refe
mæ~dene, at de deraf maatte ':l~le~e, ~t ratet af Kommissionens Forhandlinger,
de Ikke maatte tage noget Initiativ hl at den maa indgaa som et væsenligt Bi-
at fremme Aabningen af Lejren. drag").

Rasmus Hansens Hr. Thune Jacob- Formanden: Det er naturligt. - Saa
sen, De har over for Kommissionen an- siger vi Tak.

Afhøringen sluttede Kl. 15.40.

1) Kap. 31. 2) .A. nr. 301 og 302.



Tirsdag den 22. Oktober 1946 Kl. IO.

For Kommissionen mødte Vicefængselsdirektør Axel Hye-Knudsen.

Formanden: Hr. Vicefængselsdirek
tør. Maa jeg bede Dem opgive Deres
fulde Navn.

Hye-Knudsen: Axel Hye-Knudsen.
Formanden: Og De er Vicefængsels

direktør?
Hye-Knudsen: Ja.
Formanden: Jeg maa gøre Dem be

kendt med, at Afhøringerne i Kommis
sionen foregaar for lukkede Døre, saa
ledes at hverken Kommissionens Med
lemmer eller de, der møder og giver
Kommissionen Oplysninger ved Afhø
ringerne, eJ: berettigede til at meddele
Offentligheden noget om, hvad der her
oplyses, men det beror paa Kommissio
nen, hvornaar Offentliggørelse skal finde
Sted, og i hvilket Omfang. J eg maa maa
ske have Lov til at gaa ud fra, Hr. Viee
fængselsdirektør, at De er indforstaaet
med det?

Hye-Knudsen: Ja.
Formanden: Kommissionens Opgave

gaar jeg ud fra De er bekendt med.
Hye-Knudsen: Ja.
Formanden: Det drejer sig om Kom

munisternes Internering i sin Tid. Saa
vidt jeg kan forstaa, har De som Embeds
mand haft nogen Forbindelse med denne
Internering?

Ilve-Knudsem Ja.
Formanden: Jeg har forstaaet det

saadan, at det navnlig var i Slutningen
af Interneringen, De kom til at beskæf
tige Dem med Forholdene i Horserød
lejren?

Hye-Knudsen: Forholdet var det, at
jeg i Februar 19A:3 blev konstitueret
Kontorchef i ]'ængselsdirektoratet 
forud for den Periode havde jeg været
Politiadvokat i en Aarrække -, og paa
det Tidspunkt var man allerede kommet
ret langt med Behandlingen af Kommu
nisterne, saa det er kun lige det halve
Aar, jeg har haft med det at gøre. Jeg
gaar ud fra, at det, der navnlig' interes
serer Kommissionen, er Begivenhederne
omkring den 28-29. August'). Fæng
selsdirektøren havde paa det Tidspunkt
Sommerferie, saa jeg fungerede som Di
rektør den 28. August. Vi ventede jo alle
sammen, at der maatte komme en Løs
ning af Problemerne, og om Eftermid-

dagen blev jeg kaldt over til Justitsmi
nisteren, hvor der i Forvejen var for
samlet Departementschef Svendsen, De
partementschef Eivind Larsen og samt
lige Justitsministeriets Kontorchefer,
Bil/eIdt, Berning, Boas og Herfeii, og
saa mødte jeg fra Fængselsdirektoratet;
det var Lørdag den 28. August om Efter
middagen; jeg husker ikke nøjagtigt Tids
punktet, men jeg gaar ud fra, at det har
været ved 16-Tiden. Der fik vi saa en
Meddelelse fra Justitsministeren om, at
Regeringen havde besluttet sig til at
træde tilbage, og Embedsmændene blev
opfordret til at fortsætte paa samme
Maade som hidtil; det kunde ikke paa
det Tidspunkt afgøres, hvordan den nye
Styreform vilde blive, men vi skulde alt
saa fortsætte fuldstændig som hidtil.

Da vi havde faaet den Redegørelse,
som, saavidt jeg husker, ikke varede
mange Minutter, begyndte Justitsmini
steren at tale om sine egne Forhold; han
vilde gerne høre de tilstedeværendes Me
ning om, hvorvidt det vilde være gun
stigt, at han vendte tilbage til sin Stil
ling som Rigspolitichef. .Teg betragtede
det jo ikke, som om dette Spørgsmaal var
rettet til mig, og det var ogsaa navnlig
Departementschef Svendsen og Departe
mentschef Eivind Larsen og nuværende
Kommissarius Herieli. der deltog i den
Diskussion. Jeg tror, hele Mødet har ikke
varet en Time, men den væsentligste Del
af Tiden gik med at drøfte dette, og da
det var færdigt og vi skulde til at bryde
op, spurgte Justitsministeren, om der
var nogle Spørgsmaal, som vi skulde tage
Stilling til, inden vi skiltes. Saa sagde
jeg, at jeg vilde lige gøre opmærksom
paa, at vi havde jo Horserødlejren
med Kommunisterne og Ministeren maa
være klar over, at hvis der skete noget
deroppe, maatte man ikke vente, at
Fængselspersonalet ved Anvendelse af
Skydevaaben eller anden Magt vilde for
hindre en Undvigelse. Man drøftede saa
dette lidt frem og tilbage; det var navn
lig Justitsministeren og Departements
chef Eivind La-rsen, og de endte med at
fastslaa, at det var udmærket, at der ik
ke vilde blive anvendt Vaabenmagt.

J eg gik saa tilbage til Direktoratet for
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at give Meddelelsen videre til Persona
let her, men der forelaa ikke noget som
helst om, at man havde nogen Instruks
at kunne give, og for mit eget Vedkom
mende maa jeg sige, at den videre Udvik
ling kom noget bag paa mig, thi naar
J ustitsministeren, som havde været med
til de interne Forhandlinger, kunde tage
Situationen paa den Maade, at han
brugte den alt overvejende Del af Ti
den til at drøfte det Spørgsmaal, om han
skulde være Rigspolitichef den følgende
Dag, havde man ikke just Indtrykket af,
at det var nogen større Forandring, der
skulde ske. Da jeg kom tilbage til Di
rektoratet, var Fængselsdirektøren kom
met til Stede, og jeg gav ham et Referat
af, hvad der var sket. Han gik derefter
til Justitsministeren; saavidt jeg har for
staaet, traf han Justitsministeren og
havde en Samtale med ham, og Fæng
selsdirektøren overtog saa den videre
Føring af Direktoratet og Direktoratets
Forretninger.

Det er altsaa mit Indtryk, at der
ikke har været nogen som helst Instruk
tion om noget, der skulde foretages, men
der maa jeg maaske ogsaa have Lov til
at oplyse, at Fængselsdirektoratet i og
for sig ikke har følt sig som primus
motor i det Spørgsmaal, idet man var
bekendt med - det var ganske vist ikke
et officielt Kendskab, man havde, men det
var noget, der laa i Luften -, at det var
Statsadvokatens Afdeling og Departe
mentschef Eivind Larsens Afdeling, som
havde haft med Interneringen at gøre,
og som havde Følingen med det politi
ske. For det maa jeg ogsaa sige, at Di
rektoratet som saadant havde ikke di
rekte Føling med den politiske Udvik
ling, og vi havde Opfattelsen af, at disse
havde meget bedre Muligheder for at
sige, hvornaar det Tidspunkt var inde,
da der skulde gives Besked om Flugt;
for vi regnede jo ogsaa alle sammen med,
at der var ingen i Fængselspersonalet,
der vilde lægge nogen som helst Hin
dringer i Vejen. .

Kristen Amby: De sagde før , Hr.
Hye-Knudsen, at omkring KJ. 16 - jeg
Iorstaar, efter at Ministermødet har væ
ret afholdt, og efter at det Svar, som
Regeringen afgav til Tyskerne, var af
leveret - havde De et Møde hos Ju
stitsministeren.

nye-Knudsen: Ja.
Kristen Amby: Og at Justitsministe

ren da informerede Dem om, at nu vilde
Ministeriet træde tilbage. Jeg har ikke
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misforstaaet Dem? Det er Deres Erin
dring?

flve-Knudsem Ja.
Kristen Amby: Det forelaa der nem

lig ikke noget om.
nye-Knudsen: Nej, men det maa de

være Forudsætningen for, at man kan
drøfte det Spørgsmaal, om Ministeren
skal vende tilbage til Stillingen som
Rigspolitichef. Saa er man klar over, al
han ikke skal være Justitsminister mere .

Kristen Amby: Ja, men det eneste
der forelaa rent objektivt, var, at der val!
afgivet et Svar til Tyskerne. Men efter
Deres Erindring mente Justitsministe
ren, at dette Svar vilde medføre, at Re
geringen vilde træde tilbage eller maatte
træde tilbage?

Ilve-Knudsene Det er ganske givet,
at vi fik Meddelelsen her. (Afbrydelse af
Jensen- Broby).

Kristen Amby: Det er ikke os, der
skal diskutere nu, Hr. Jensen-Broby.

Ilve-Knudsem Meddelelsen, vi fik,
var, at Ministeren nu var færdig med at
være Minister og skulde træde tilbage.

Kristen Amby: Dernæst mener De,
at Spørgsmaalet om Horserødlejren
rejses paa Foranledning af Deres
Spørgsmaal, idet De siger: ja, men vi
har jo Horserødlejren, og hvad skal
der nu ske med den? Det er derved dette
Spørgsmaal rejses, idet De siger, at man
maa ikke forvente, at hvis en Undvigelse
forsøges, vil Personalet deroppe bruge
Magtmidler for at hindre det. .

nye-Knudsen: Det er min absolutte
Erindring.

Kristen Amby: J eg vil gerne spørge
rent koncist: ·De erindrer ikke, at Ju
stitsministeren af egen Drift eller paa
Foranledning af Deres Spørgsmaal 
der er altsaa noget dobbelt i det - har
givet en positiv Ordre til, at der ikke
maatte anvendes Magt?

Ilve-Knudsem Jeg er ganske over
bevist om, at det ikke har fundet Sted,
for hvis en saadan Ordre var blevet gi
vet, var det mig, der skulde bringe den
videre, og noget saa væsentligt kan man
ikke huske fejl af.

Kristen Amby: Altsaa, det er to Ting,
jeg spørger om. Det er Dem, der som
ansvarlig for Fængselet og i en vis For
stand ogsaa for Lejren, fordi den fæng
selsmæssigt laa under Dem - selvom
De har regnet med, at Interneringen laa
under Statsadvokaten for særlige Anlig
gender og i videre Forstand Eivind Lar
sen -, det er Dem, der rejser Spørgs-
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maalet om denne Lejr og siger, at man
kan ikke vente, at Fængselspersonalet
vil bruge. Magtmidler. Men der blev ikke
i den Anledning givet nogen bestemt
Ordre?

Hye-Knudsen: Ingen.
Jensen-Broby: Blot en kort Bemærk

ning i Anledning af, at jeg tillod mig en
kort Afbrydelse; det er rigtigt nok, at
det var Hr. Kristen Amby, der spurgte,
og jeg beder undskylde, at jeg afbrød.
Men man kan ogsaa spørge om Ting,
som det er ganske meningsløst at spørge
om; og det var det, for alle vidste paa
det Tidspunkt, at Ministeriet ikke kunde
fortsætte.

Kristen Amby: Jeg vil gerne for
klare, hvorfor jeg spørger saadan. Det
er et relevant Spørgsmaal i denne Sam
menhæng, for hvis en Minister paa det
Tidspunkt var ganske klar over, at den
lovlige Regering vilde træde tilbage, saa
var Ansvaret for, hvad der skulde ske i
denne Relation, naturligvis saa meget
større. Det, man kunde sige, var - og
det har man altsaa tænkt, man kunde
forsøge at sige -, at man kunde ikke
bestemt vide, hvilken Reaktion Tyskerne
vilde tage. Man kunde maaske endda
sige: ja, vi har jo før stillet os saadan,
og der er ikke kommet noget særdeles al
vorligt ud af det. Derfor er det vigtigt
for mig at faa fastslaaet, at en af. Mi
nistrene paa det paagældende Tidspunkt
for sit eget Vedkommende var klar over,
at Regeringen traadte tilbage under den
ene eller den anden Form, saa den ikke
mere havde Ansvar for Tingene.

Hye-Knudsen: Hvis jeg skal være
helt præcis, vil jeg gerne begrænse det
til, at Justitsministeren i hvert Fald var
klar over, at han for sit Vedkommende
ikke skulde fortsætte.

Jensen-Broby: Det er noget, vi kan
drøfte bagefter, men jeg beder blot Med
lemmerne her erindre, hvordan Situa
tionen var den Dag; jeg beder erindret,
hvad Møder der var boldt her i Rigsda
gen. Der var ingen, heller ikke her i
Rigsdagen, der ventede, at Regeringen
skulde fortsætte. Derfor mener jeg, det
er ret overflødigt at faa konstateret dette
i Dag.

Steen: Jeg har forstaaet det saadan,
at i den Samtale, der foregik om Efter
middagen den 28. August, var Resulta
tet, hvad angaar Horserødlejren og
dens Forhold, at Aftalen imellem Dem
- hvordan nu Ordene var faldet
blev den, at der maatte ikke anvendes
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Vaaben, hvis man flygtede, og det var
de tilstedeværende enige om.

Hye-Knudsen: Der var ingen Aftale,
det maa jeg maaske have Lov at sige,
men jeg meddelte blot som et Faktum,
fordi vi alle sammen har været klar over
det, at Fængselspersonalet ikke vilde
gøre Modstand. J eg meddelte bare, at
man maatte være klar over, at der ikke
vilde blive gjort Modstand. Der var in
gen Aftale, og der var ikke noget i den
Samtale, som gav Anledning til, at der
blev givet Meddelelse videre. Det var
blot en Konstatering af Faktum.

Steen: J a, men man var enig? Der
blev ikke gjort Indsigelse?

Hye-Knudsen: Nej, nej.
Steen: Det var jo Deres særlige Om

raade - de andre Ting, der er nævnt, er
jo fuldkommen ligegyldige -, og gik De
derfra med den Opfattelse, at nu var det
Deres Opgave at bringe den Besked vi
dere?

Hye-Knudsen: Nej, absolut ikke. Der
var ingen Besked at bringe videre, for
der var intet at foretage. Jeg har blot
givet den Meddelelse efter det, jeg og vi
alle sammen vidste, at der ikke vilde bli
ve giort effektiv Modstand mod nogen
Undvigelse. Og den Opfattelse, man fik
af hele Situationen, var ikke saadan, at
vi paa det Tidspunkt ventede, at der var
en aktuel Fare for Horserødlejren.
Naar vi fik Situationen foreholdt paa
den Maade, at 90 pet. af Tiden gik med
at drøfte Spørgsmaalet om, hvorvidt Ju
stitsministeren kunde blive Rigspoliti
chef Dagen efter, havde man alligevel
Indtryk af, at det maaske ikke var saa
forfærdelig galt endda, at det kunde gli
de videre - maaske med en Del Æn
dringer, men man havde absolut ikke
Indtryk af, at i Løbet af et halvt Døgn
rullede Begivenhederne.

Steen: Ja, hvad Indtryk den enkelte
havde, kan jeg ikke vide; jeg havde i
hvert Fald det Indtryk, at nu rullede de
meget hurtigt; det Indtryk havde man i
Almindelighed. Men det, der interesserer
mig at vide, er : De fører en Samtale, og
i den er der Enighed om, at den Stil
ling, som De har meddelt at Mandska
bet, Personalet deroppe indtager, er den
rigtige. Det er dog indlysende, at det er
af Interesse, at det kommer til Persona
lets Kundskab, at de, der er forsamlede
der, er enige med Personalet. Men De
følte det ikke som Deres Opgave at brin
ge den Besked videre?

Hye-Knudsen: Absolut ikke. Men
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der maa jeg maaske minde om, at Fæng
selsdirektøren kom tilbage, lige efter at
jeg havde været til dette Møde eller den
ne Samtale med Ministeren, og han har
derefter talt med de forskellige. Men jeg
ved ogsaa, at han har ikke givet nogen
som helst Ordre.

Steen: J eg bryder mig ikke om, om
det er i Form af Ordre. Det, der inter
esserer mig , er: bliver der bragt en Med
delelse op til Personalet i Horserødlej-

. ren om, at man har drøftet dette
Spørgsmaal, og at man er indforstaaet
med, at de handler, som man ved, de vil
handle?

nye-Knudsen: Fængselsdirektøren
har haft en Samtale med daværende Vi
cefængselsinspektør Gjerstrup, og det er
maaske bedre, at han forklarer det.

Steen: For Deres Vedkommende
gaar De altsaa derfra vidende, at For
holdet er dette , men De føler det ikke
som Deres Pligt at lade det gaa videre?

nye-Knudsen: Nej.
Steen: Og De har ikke paa det Tids

punkt Sikkerhed for, at andre gør det?
nye-Knudsen: Jeg har Sikkerhed for,

at Fængselsdirektøren overtager det vi
dere.

Steen: De regner med, at det er et
Spørgsmaal, som Fængselsdirektøren
klarer?

Ilve-Knedsem Ja jeg regner ogsaa
med, at det er et Spørgsmaal, som ikke
kræver nogen Besked fra Direktoratet til
Horserød.

Aksel Møller: Det er set fra mit
Synspunkt ogsaa ganske betydnings
fuldt at høre, om den Reaktion, som Ju
stitsministeren viste paa Mødet KJ. 16,
idet det jo er et hyppigt anvendt For
svar for, at der ikke foretoges noget
over for Horserødlejren med Hensyn til
Løsladelser, at man ikke kunde yide,
hvorledes Tyskerne vilde reagere paa
Noten. Nu har vi altsaa en Vidneforkla
ring her, der siger, at Justitsministeren
i alt Fald for sit eget Vedkommende var
fuldstændig klar over, at hans Dage som
Justitsminister var talte, og derfor er
jeg taknemmelig. Og saa vil jeg gerne
stille Spørgsmaal direkte om Horserød
lejren: Var De, Hr. Hye-Knudsen, i For
bindelse med Horserødlejren før Mødet
KJ. 16?

nye-Knudsen: Jeg tør ikke sige, om
jeg har haft en Telefonopringning, hvor
de har spurgt om, hvordan Udviklingen
var, men der er i hvert Fald ikke den
Dag fra mig givet nogen som helst Ordre
1\ A. nr. 301.-_0_-
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eller Instruktion, for tidligere paa Da
gen havde man ikke nogen som helst
Oversigt over, hvordan Situationen
vilde udvikle sig, og vi .havde ingen In
struktioner at kunne give. Det var først
efter dette Møde hos Justitsministeren,
der kunde være Tale om det. Efter det
Tidspunkt var det altsaa Fængselsdirek
tøren, der overtog det, og jeg ved, at han
har haft en Samtale med Horserød.

Aksel Møller: Dagen før eller maa
ske to Dage før disse Begivenheder blev
der ført en Del kommunistiske Fanger
fra Vestre Fængsel til Horserødlejren
(Martin Nielsen: Samme Dagl). Deltog
De i den Beslutning?

Ilye-Knudsem Nej. men det er, saa
vidt jeg ved, sket efter Meddelelse fra
Statsadvokaten for særlige Anliggender.

Aksel Møller: Direkte til Fængsels
inspektør Oai Jensen?

Ilve-Knudsem Ja.
Aksel Møller: Maa jeg spørge Dem:

Naar De havde den Opfattelse, at Perso
nalet ikke vilde anvende Vaaben imod de
internerede, hvis disse prøvede at flygte,
er dette saa en Opfattelse, som De mente
laa i Luften, eller skyldes den en Orien
tering fra Lejren?

lIye-Knudsen: Jeg tror, den skyldes
begge Dele, for man kender jo til en vis
Grad Personalet og dets Indstilling, og
derfor følte man sig ganske. overbevist
om, at de ikke vilde anvende Magt over
for Landsmænd, der vilde flygte for Ty
skerne.

Robert Mikkelsen: Til Klaring af dette
Spørgsmaal skal jeg nævne, at der fore
ligger for Kommissionen en Redegørelse
fra Hr. Thune Jacobsen, hvori der staar:

-Under de foreliggende Om
stændigheder fandt jeg det forsvar
ligt at lempe Reglementet om, at
Bevogtningspersonalet ved Flugt
forsøg skal anvende Skydevaaben
mod dem, der ikke standser ved
Tilraab. Efter Slutningen af Mødet
den 28. August .. - altsaa Minister
mødet - »gav jeg derfor Ordre til
den fornødne Instruktion heroi n til
Lejrledelsen.e ')

nye-Knudsen: Jeg kan ikke sige
andet, end at det maa bero paa en Erin
dringsforskydning, og jeg kan i øvrigt
henvise til, at der var mange, der deltog
i det Møde.

Robert Mikkelsen: Der staar ogsaa
Sp. 263 i det stenografiske Referat af en
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Forklaring Hr. Thune Jacobsen har af
sivet for Kommissionen:

»De maa erindre, at paa det Tids
punkt maatte man tænke paa man
ge Muligheder, ogsaa om man kun
de gøre det, som jeg gjorde, da jeg
sagde til mit Personale: skyd ikke
paa dem, naar de flygter. For i
samme Øj.eblik man gav denne Be
sked til sit Personale, vidste de,
hvad det betød. c

Og til Forklaring af dette, at de
vidste, hvad det betød, siges der paa Sp.
~70:

-Naar man har flere Hundre
de Fanger samlet eet Sted og der
ikke maa anvendes Vaaben over for
dem, er det i Virkeligheden det
samme som at sige, at de maa selv
bryde ud og kan bryde ud. <.:

De ser den Mening, der ligger i det?

Ilve-Knudsent Jeg maa fastholde
nin Forklaring.

Robert Mikkelsen: De vil hævde, at
iet ikke er rigtigt, hvad der der siges?

Ilve-Knudsem Det maa bero paa en
Erindringsforskydning.

Robert Mikkelsen: Der var saa dette
3pørgsmaal om Overførelsen fra Vestre
Fængsel. Hvornaar blev De bekendt med
ien?

lIye-Knudsen: Den er jeg blevet be
rendt med efter Begivenhederne.
. A. M. lIansen: For at præcisere den
Begivenhed, der her er drøftet, vil jeg
rernø spørge: Naar De, Hr. Hye-Knud
~en kunde meddele paa Mødet i Ministe
riet', at der ikke vilde blive skudt, hvis
Tudvigelse skulde blive forsøgt, var
lette saa aftalt med Bevogtningsmand
skabet i Forvejen?

Ilve-Knudsem Ikke positivt aftalt,
nen det var min absolutte Opfattelse af
len Maade, jeg gik ud fra de vilde re
igere paa.

lIaraid Nielsen: Jeg kan fortsætte
ler, hvor Hr. A. M. Hansen slap. Naar
)e siger, at det var Deres absolutte Op
'attelse, hvad byggede De saa den Op
'attelse paa?

lIye-Knudsen: Den byggede jeg paa
nit Kendskab til Personalet og ogsaa
oaa, at Spørgsmaalet jo har været drøf
.et tidligere; jeg kan ikke sige bestemt
red hvilken Lejlighed, men det var alt
iaa det Indtryk, jeg havde.

lIaraid Nielsen: Der var givet Ud
62
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tryk for dette fra Personalets Side: at
hvis det skulde ske, skyder vi ikke?

lIye-Knudsen: Om der er saadanne
positive Udtalelser, erindrer jeg ikke,
men det laa i Luften, at man maatte
være klar over; at Personalet vilde re-
agere paa den Maade. .

lIaraid Nielsen: Naar man kan SIge
med Bestemthed: Personalet skyder
ikke saa maa man dog have noget be
stem:t at bygge paa. Saa kan det ikke
være noget, der bare ligger i Luften.
Man maa have noget fast at gaa ud fra.
Ellers kan man ikke udtale sig saa kate
gorisk, synes jeg. Men der foreligger
ikke nogen Udtalelse?

Hve-Knudsem Der forelaa den gan
ske bestemte Opfattelse hos mig, efter
det Kendskab, jeg havde til Forholdene
deroppe, at Personalet ikke vilde skyde
paaLandsmænd.

lIaraid Nielsen: Der er ogsaa en
anden Ting, jeg gerne for Klarheds
Skyld vilde have Besked om. Da nu
Thune Jacobsen siger, at Ministeriet
skal gaa, siger han det saa som en af
gjort Kendsgerning eller som en Mulig
hed, der foreligger?

lIye-Knudsen: Jeg tør ikke sige det
bestemt.

lIaraid Nielsen: Der er jo Forskel
paa, om man siger det som noget, der er
en Kendsgerning, eller som noget, der
muligt kan ske.

lIye-Knudsen: Det tør jeg ikke sige
med Bestemthed. Hovedindtrykket af
det hele, Drøftelsen om, hvorvidt han
skal være Rigspolitichef den næste Dag,
ligger ganske fast, men noget positivt
tør jeg ikke sige saa længe efter.

Kristen Amby: Før sagde De efter
min Erindring, at det var egentlig noget
dobbelt, De byggede paa, dels den al
mindelige Fornemmelse, dels en positiv
Viden. Nu er det noget svært at huske
bagefter - hvad jeg vel forstaar -,
hvor en saadan positiv Viden kan stam
me fra, men jeg gaar ud fra, at Inspek
tøren deroppe, Gjerstrup, og for øvrigt
ogsaa Oa.i Jensen, som var Overlederen,
maa have drøftet disse Spørgsmaal i al
Almindeligjied, før Situationen kom til
at foteligge.

Ilve-Knudsene Jeg vil ogsaa gaa ud
fra, at jeg har drøftet Spørgsmaalet med
Giersirwp.

Kristen Amby: Ja, det vil jeg ogsaa
nærmest tro har fundet Sted, men De
kan altsaa ikke datere det?

~_.....----
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lIye-l(nudsen: En positiv Erindring
om, ved hvilken Lejlighed det er sket,
har jeg ikke.

Krlsten Amby: Men det er helt fast i
Deres Erindring - hvis jeg maa spørge
igen koncist -, at den Dag kommer Ini
tiativet fra Dem, idet De siger, at man
maa være klar over, at der ikke vil ske
denne Magtanvendelse?

Ilve-Knudseni Ja.
Robert Mikkelsen: Thune Jacobsen

forklarede. ogsaa her i Kommissionen,
Sp. 269, om Forbindelsen. hvori disse
Ting drøftedes: .

»at man fortalte, at der var Uro i
Lejren,' hvad jeg vidste paa For
haand, og saa spurgte man, hvad
man skulde gøre, hvis de internere
de søgte at flygte, og dertil svarede
jeg, efter at de først havde spurgt,
om de maatte aabne for Lejren: det

29~

kan man ikke, men hvis de søge]
at flygte, maa der ikke skydes efter
dem. o:

Det fremgaar af denne Forklaring
at der fra Embedsmandsside rejse;
Spørgsmaalet, om man positivt kan luk
ke op for Lejren, og Ministeren siger, a
man kan ikke.

lIye Knudsen: Det er ikke foregaaet
hvor jeg har været til Stede; det er ikkr
foregaaet i det Møde.

Robert Mikkelsen: Der har overho
vedet ikke været Tale om, at man kunde
lukke op? I

Hve I(nudsen: Nej. .
Formanden: Hvis ikke flere ønske,

at stille Spørgsmaal, vil jeg gerne takki
Dem paa Kommissionens Vegne, Hr. Vi·1
cefængselsdirektør Hye-Knudsen. fordi
De er kommet til Stede i Dag og har af.1
givet Forklaring.

Afhøringen sluttede Kl. 10.38.



For Kommissionen mødte derefter kst, Fængselsinspektør Cuno Gjerstrup.

Formanden: Maa jeg bede Dem op- inspektør Cai Jensen i København om
give Deres fulde Navn og Stilling. at overtage Ledelsen i Horserødlejren,

Glerstrup: Cuno Gjerstrup, kst. men han havde forlangt at faa en daglig
Fængselsinspektør. Leder derop og havde henvist til, at han

Formanden: Kommissionen behand- gerne vilde have mig. Jeg sagde, at jeg
ler. i Øjeblikket Spørgsmaalet om Kom- vilde gerne betænke mig, og det fik jeg
munisternes Internering i Horserødlej- Lov til en halv Time, saa skulde jeg ringe
ren'), og ved de Afhøringer, der er fore- Besked. Jeg syntes da, at det var min
taget angaaende dette Emne, har vi faaet Pligt at tage det, og jeg tog saa derop
oplyst, at De paa et vist Tidspunkt var næste Dag og var saa i Horserød, til Lejren
Inspektør for Horserødlejren. blev nedlagt. og fulgte med over til

Glerstrupe Ja omtrent, daglig Leder. Frøslev, hvor jeg har været siden. Jeg.
Formanden: I den Anledning vil vi kom altsaa derop, og jeg kan ikke sige,

gerne have Deres Oplysning om Forhol- at der har været meget af Utilfredshed,
dene derude. Som bekendt var der en ikke i min Tid i hvert Fald. Da jeg tog
hel Del Utilfredshed, og vi ved gennem derop, fik jeg at vide, at jeg skulde sørge
de foretagne Afhøringer en Del om denne for at faa det til at gaa, og jeg fik ud
Utilfredshed, men da De altsaa har været trykkelig Instruks fra mine overordnede
den daglige Leder, vil De formentlig være om, at det var lige meget, hvad det koste
i Stand til at give os autentiske Oplys- de, bare jeg fik det til at gaa godt og
ninger om Forholdene. Men inden vi uden for mange Gnidninger. J eg kaldte
gaar over til dette, vil jeg gerne gøre saa de interneredes Tillidsmænd op til
Dem opmærksom paa, at Kommissionens mig og forklarede dem, at jeg var ikke
Møder foregaar for lukkede Døre, og Kommunist, jeg var heller ikke noget
hverken Kommissionens Medlemmer andet, jeg var en ganske almindelig Em
eller de, der giver Møde for Kommis- bedsmand og almindelig dansk Borger
sionen, har efter denne Bestemmelse Lov og havde nu faaet den Opgave at passe
til at offentliggøre noget; det beror alene paa dem. De hjalp mig udmærket Resten
paa Kommissionens senere Bestemmelse, af Tiden, og jeg kan egentlig ikke fra det
hvad der skal offentliggøres, og hvor- halve Aar, jeg fik Lejlighed til at være
naar det skal ske. deroppe, fremhæve nogen Episode, hvor

Glerstrup : Ja. der har været Utilfredshed.
Formanden: Jeg maa maaske ogsaa Kristen Amby: Maa jeg spørge i den-

have Lov at gaa ud fra, at De er bekendt ne Forbindelse: De havde heller ingen
med Kommissionens Opgave i det hele? særlig Ulejlighed af Hans Kirlc!)?

Glerstrum Ja, jeg vil jo ikke sige, at Glerstrupe Ikke Spor.
Indkaldelsen kommer mig uventet. Kristen Amby: Kan De erindre, Hr.

Formanden: Det bedste vilde vel Gjerstrup, at Rigsdagens Kommunist
være, hvis De var i Stand til at give en udvalg sammen med Justitsministeren
kort Karakteristik a} Forholdene. og vistnok Fængselsdirektør Teiens var

Glerstrupe Ja, jeg maa vel nok be- oppe i Lejren engang i Juli 1943, vist den
gynde med Begyndelsen. J eg var jo ikke 3. J uli")?
med saa længe. Glerstrupt Ja, det kan jeg godt.

Formanden: De kunde begynde med . Kristen Amby: Jeg ved ikke, om De
at oplyse, i hvilket Tidsrum De fungere- kan erindre, at ved siden af de Drøftel
de som daglig Leder, Lejrleder, eller hvad ser, der fandt 'sted, og Udvalgets Besig
det kaldes, i Horserødlejren. tigelse af Lejren fandt der ogsaa en

Glerstrupe Jeg blev ringet op den Drøftelse Sted, hvori De ikke deltog, mel
3. Februar 1943, medens jeg var Vice- lem Justitsministeren og nogle af Ud
inspektør i Sdr. Omme, af nuværende valgets Medlemmer og de interneredes
Direktør Teiens - ja, han var Fæng- Tillidsmænd? Kan De erindre, at der
selsdirektør allerede dengang -, og der fandt en saadan Drøftelse Sted?
blev fortalt, at det gik ikke godt oppe i Glerstrupr Ja, ja.
Horserød; Inspektøren deroppe var stuk- Kristen Amby: De kan naturligvis
ket af, og nu havde de bedt Fængsels- ikke vide koncist, hvad der foregik i den
1) K«n .d nu 21l 2) A_ rm, 21M. 3) A. nr 2RR. B.

I
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Drøftelse, men blev der senere ' meddelt til Tillidsmændene. Saa siger han: ja, det
·Dem eller antydet over for Dem fra regnede jeg ogsaa med var Inspektørens
Kommunisternes Tillidsmænd, hvad der Indstilling, men jeg vilde sikre mig, jeg
var drøftet? . skal saa til Gengæld love Dem, at De skal

Glerstrupe Nej. faa Besked mindst en Time før Tyskerne
Kristen Amby: Det gjorde der ikke? indtræffer i Lejren.
Glerstrupe Nej. Kristen Amby: Fik Madsen, og alt
Kristen Amby: Det Spørgsmaal blev saa ogsaa Kommunisterne, det Indtryk,

ikke rejst for Dem umiddelbart efter at hvis der forsøgtes Undvigelse i en saa
eller nogen Tide efter, hvad der even- dan Situation, vilde Personalet ikke
tuelt skulde ske, hvis Nazisterne eller bruge Magtmidler for at forhindre det?
Tyskere overtog Lejren? Glerstrupe Det vil jeg mene; de kan

Gierstruer J o, det har vi drøftet. ikke have faaet anden Opfattelse.
Kristen Amby: Fik De gennem disse Kristen Amby: Har De drøftet dette

Drøftelser noget Indtryk af, hvad de ved nogen Lejlighed med Deres nærmere
paagældende Tillidsmænd selv mente der overordnede i Fængselsdirektoratet?
vilde ske? Gierstrupr Nej.

Glerstrup: Nej, det gjorde jeg egent- Kristen Amby: Heller ikke med Hye-
lig ikke. Det har vi snakket om to Gan- Knudsen? .
ge, en Gang ved en almindelig Frem- Gierstrupr Nej, det har jeg ikke.
stilling; jeg havde jo Tillidsmændene Robert Mikkelsen: Først vil jeg lige
oppe hver Dag og snakkede med dem, spørge om de almindelige Forhold der
og de spurgte en Morgen, hvordan jeg oppe i, den Tid. Det var, saavidt jeg hu
vilde stille mig - altsaa rent princi- sker, saadan, at da De blev Insepktør
pielt -, hvis Tyskerne kom og vilde eller Lejrleder, var der kun de Spaniens
overtage Lejren, og jeg sagde, idet ·jeg frivillige deroppe?
netop holdt mig til det principielle: det Glerstrupe Ja.
er vanskeligt at sige, for jeg aner ikke, Robert Mikkelsen: Og saa kom vist
hvordan det udvikler sig, men selvfølge- en Maaneds Tid efter ...
lig vil jeg ikke, hvis jeg kan gøre noget Glerstrup: Ja, saa kom de alle ud i
til det, lade de Herrer fange som Rotter Marts engang.
i en Fælde. Andet er der ikke' blevet talt Robert Mikkelsen: Ja, i Marts og i
om det. Saa rejste de det samme Spørgs- Begyndelsen af April kom det store Tal
maal over for Inspektør Oai Jensen; han derud, og saa sad der nogle i Vestre
kom ud ~ngang hver fjortende Dag og Fængsel, der var blevet betegnet som
snakkede med Tillidsmændene, og der særlig vanskelige; jeg tror det var en
var jeg altid til Stede, og de rejste det halv Snes Stykker, som kom lidt senere.
samme Spørgsmaal, og der blev svaret Gierstrupr Ja, jeg tror en Snes Styk-
nogenlunde det samme. ker var ikke med; de kom ud den 28.

Kristen Amby: Det blev ikke anty- August.
det over for Dem ved disse Samtaler, at Robert Mikkelsen: Det var nogle, der
man havde en Formodning om, at saa paa et tidligere Tidspunkt, da den første
vilde Regeringen eller Justitsministeren Overflytning til Lejren fandt Sted, var
handle? blevet holdt tilbage, fordi det hed sig, at

Glerstrupe Nej, det gjorde der ikke. de var særlig vanskelige, men da nu
J eg har talt om dette Spørgsmaal med Overflytning atter fandt Sted, kom de
andre, et Par Overbetjente fra Stats- med, men kom sidst.
akvokaten, som havde meget at gøre med Glerstrup: Det kan jeg ikke erindre.
Kommunisterne. Jeg kender ikke Spor Jeg tog mod dem, der blev sendt ud. In
til Flugtplaner af nogen Art ud over af spektør Oai Jensen, der var Inspektør
de kom ind og spurgte mig; de kom i deroppe, var ogsaa Inspektør i Vestre
Lejren næsten hver Dag for at foretage Fængsel, og han tog dem, han syntes
Afhøringer og varetage andre Ærinder, skulde ud .
Fanger, der skulde have Besøg o. s. v. Robert Mikkelsen: De har altsaa

Kristen Amby: Det var de to Over- ikke hæftet Dem ved, at der kom nogle,
betjente Dinesen') og Madsen2) ? der var særlig vanskelige?

Glerstrun: Nej, Dinesen var ikke Glerstrup: Nej.
med, men Madsen kom ind og spurgte Robert Mikkelsen: Disse særlig van-
mig om det samme: hvordan jeg vilde skelige - jeg kan nævne Dem Navnene,
stille mig~g jeg svarede det samme som De kender dem jo; det var Oarl Madsen,
·"_C'-,"-II:; _f-a,'_St. 79 f.
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Hartvig Sørensen, Kiric og Roberi Pe
tersen.

6jerstrup: Kom de ud for sig selv?
'Robert Mikkelsen: De kom vist mel- :

lem de sidste; de kom i Hold med en
Uges Mellemrum. De kender dem, jeg har
nævnt?

Glerstrutn Ja.
Robert Mikkelsen: Har De det Ind

tryk, at de Mennesker, jeg her har nævnt
Navnene paa, var særlig vanskelige eller
besværlige?

6jerstrup: Nej, jeg har ikke truffet
nogen vanskelige i og for sig deroppe.
J eg vil mene, at den vanskeligste Tid, jeg
havde deroppe, var den første Maaned,
netop med de Spaniensf.rivillige, De ' ta
ler om.

Robert' Mikkelsen: Det var unge
Mennesker.

Glerstrupe Ja, 'det gik i og for sig
helt "godt, men deres Tillidsmænd var jeg
ikke saa stolt af. Bet var en stor Lettelse
for mig, da disse saakaldt vanskelige
kom ud og overtog Stillingerne som Til
lidsmænd. Det gjorde de jo straks, da de
kom derud, de gamle.

Robert Mikkelsen: De kan altsaa
sige, at De har følt Dem støttet i Deres
Virksomhed af dem, der kom ud?

Gierstram Det har jeg i høj Grad, og
speciel Støtte synes jeg, jeg fandt hos Hr.
Johannes Hansen, som jo meget hurtigt
blev Formand.

Robert Mikkelsen: De talte paa et
Tidspunkt med Overbetjent Chr. Madsen,
siger De?

Glerstrum Ja.
Robert Mikkelsen: Det var ham, der

sammen med Dinesen havde den daglige
Inspektion af de internerede paa Stats
advokatens Vegne. Hvornaar omtrent
fandt den Samtale Sted?

Glerstrutn Det tør jeg ikke sige, men
skal vi sige en otte Dages Tid' før den
29. August. ' : .
. Robert Mikkelsen: " Naar -nu Chr.

Madsen forelagde Dem det Spørgsmaal
- og jeg forstod, at det, han forelagde
.Dem, var faktisk, at man skulde lade .. .

Glerstrup : Ja, det skinnede tydeligt
Igennem, at man tænkte paa at finde paa
et eller andet ...

Robert Mikkelsen: At der skulde
gives dem Lejlighed til Undvigelse?

Gierstrup: Ja, at man skulde finde
paa et eller andet.

Robert Mikkelsen: Havde De det
Indtryk, naar Chr. Madsen, som er Over
betjent i Kriminålpolitiet, kom med et
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saadant Forslag, at det var noget, han
gjorde med f. Eks. Ministerens Bemyn
digelse, at han kom ' fra højerestaaende,
eller hvordan havde De Indtryk af, at det '
hang sammen?

Glerstrupe Bet har jeg ærlig talt'
ikke gjort mig Tanker om dengang.

Robert Mikkelsen: Ja, nu siger De,
at De har ikke gjort Dem mange Tanker
om det , og jeg kan -ogsaa selv forestille
mig, hvordan d'et hænger sammen. Men
normalt maa man sige, at naar en Lejr
leder faar det Spørgsmaal forelagt af en
Overbetjent i Kriminalpolitiet, om han
vil være med tirl at lade Fangerne løbe,
er det da et ekstraordinært Spørgsmaal.

Glerstrupe Ja, men det var ogsaa en
ekstraordinær Situation.

Robert Mikkelsen: Men det, jeg vil
have slaaet fast, er, om De vilde 'medvir
ke ved elenne Handling paa eget Ansvar,
eller om De gjorde det mere eller mindre
under Indtrykket af, at det kom fra Mi-
nisteren? "

Glerstrup : Jeg tror ikke, med mit
Kendskab til mig selv, at jeg vilde have
taget i Betænkning at handle paa eget
Ansvar. '

Robert Mikkelsen: Og De har ikke
"søgt nærmere Oplysning om, hvordan det
hang sammen, om de -overordnede var
med eller ikke?

Glerstrup: 'Nej, det har jeg ikke.
Robert Mikkelsen: De har talt med "

Ohr. Madsen?
Glerstrupr "J a, ja; jeg har ikke talt

med andre end mine underordnede
om det.

Robert Mikkelsen: Det var altsaa et
Ansvar" De var villig til at paatage
Dem selv?

Gierstrun : Ja.
Robert Mikkelsen: Og De har 'ikke

paa noget Tidspunkt faaet nogen Bestyr
kelse i det eller fra højere Side fa aet at
vide, at saadan skulde De gøre?

Glerstrun: Absolut ikke; det har jeg
aldrig faaet. .
," Robert Mikkelsen: Har der forelig
get noget med Hensyn til Anvendelsen af I

Skydevaaben derude?
Glerstrupt Der har ikke foreligget

nogen Ordre noget Steds fra. ""
Robert Mikkelsen: Der forelaa en

almindelig Instruks om, at der skulde
skydes?

Glerstrupt Ja, skydes ved Und
vigelse.

Robert Mikkelsen: Har der været
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nogen som helst Drøftelse om Afvigelse
derfra?

Gierstrupr Nej; jeg har 'ikke mod
taget nogen Ordre, og der er ingen Or
dre givet, men der har underhaanden
været en Inspektionsbetjent, som har væ
ret rundt og givet Besked om, hvordan
det skulde foregaa.

Kristen Amby: Hvis der skete Und
vigelse?

Glerstrupr Ja, da Situationen til
spidsede sig.

Robert Mikkelsen: Men har De haft
Samtaler, hvoraf De kunde se, hvordan
Personalet vilde stille sig?

Glerstrupe Ja, jeg har altid regnet
med - det kunde jeg se straks, jeg kom
derud -, at der vilde blive skudt i Luf
ten. J eg har aldrig regnet med, at der
vilde blive skudt efter en Mand.

Robert Mikkelsen: Saa vil jeg gerne
vide, hvordan Besættelsen foregik Vi ved
nemlig, at der blev skudt. Hvordan fore
gik nærmere den tyske Besættelse af
Lejren?

Glerstrupe Ja, det kan jeg godt for
tælle. Efter dette her var vi selvfølgelig
klar over, at der var Optræk til noget.
Nu er Horserød jo ikke saa langt borte,
men jeg var ikke meget for at tage væk
derfra den sidste Tid forinden, og jeg
sad og ventede paa at faa Besked .

Aksel Møller: Den 28. August?
Gierstrupr Ja, og paa at høre noget ,

og jeg hørte ingen Ting. Saa om Efter
middagen, da jeg kommer hjem, ved godt
16-Tiden, siger min Kone: Aksel har rin
get - det er Folketingsmand Aksel Møl
ler her, som er min Svoger. Ja, hvad
sagde han? Han vilde tale med dig, og
da du ikke var til at faa fat i, sagde han,
at der var Forhandlinger, og Partierne
havde taget den og den Stilling ved disse
Forhandlinger, og man maatte regne
med, at det gik galt. Saa sagde jeg: ja,
saa maa vi jo snart høre Besked. Jeg gik
saa over og snakkede med min Overbe
tjent og ventede en Times Tid. Saa sagde
jeg: nu gaar det ikke længere, og jeg
ringede saa op til Direktoratet, til Direk
tøren for Fængselsvæsenet, og fik fat i
Direktør Tetens selv; det har antagelig
været ved 17-171/ 2 Tiden. Han siger saa
udtrykkelig: det er meget godt, at De rin
ger , for Inspektør Gai Jensen er lige her
inde. Jeg sagde: det er storartet, saa
snakker jeg med begge mine overord
nede paa een Gang. Og jeg sagde saa,
som det var, at jeg havde hørt, der var
Uro og vidste - jeg sagde selvfølgelig
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ikke, hvorfra jeg havde det -, at der
var Forhandlinger, og at det ikke gik
saa godt. Direktøren svarede, at For
handlingerne var lige blevet afbrudt,
men han havde ikke Resultatet endnu.
Jeg sagde da: De maa ikke glemme os
heroppe, vi ved ingen Ting om, hvad der
sker i København, og jeg regner med dels
at blive holdt underrettet, dels at faa In
struks om, hvad vi skal gøre. J o, jeg
skulde nok blive holdt underrettet. Saa
tog jeg Overbetjenten over til mig, da vi
havde spist til Aften, og vi sad og drak
Kaffe og ventede paa og regnede med,
at der skulde ske noget. Da Klokken blev
23-231/ 2 ringede de ovre fra Lejren, at
der var en Del Uro i Lejren; de inter
nerede havde taget deres gode Tøj paa og
gik øjensynligt og brændte Papirer og
Dokumenter o. s. v., og Betjentene var
noget nervøse; det var jo mørkt. Jeg gik
da derover sammen med Overvagtmeste
ren for at se paa det, og vi blev saa enige
om af Hensyn til Betjentene at sætte
Dobbeltposter ud, for at Betjentene ikke,
hvis der skulde komme nogen ude fra,
skulde gaa alene. Det gjorde vi saa. Der
kom saa to internerede op tilfældigt og
vilde snakke med Vagtmesteren, som
havde Nattevagten, men da de saa mig,
vilde de hellere snakke med mig. Den
ene var vist Knud Aage Larsen, Nr. 61;
hvem den anden var, kan jeg ikke huske.

Robert Mikkelsen: Det var Hartvig
Sørensen.

Glerstrupe De kom saa ind til mig og
fortalte, at de havde hørt, der var noget
galt. Jeg forklarede reelt, hvad jeg havde
hørt om Opringningen fra København
og min Genopringning senere, og jeg for
talte oven i Købet, at jeg havde faaet Be
sked fra Kriminalpolitiet om, at de vilde
holde mig underrettet. Jeg sagde: Naar
jeg endnu ikke har hørt noget KI. 24,
tror jeg personlig ikke, at der sker noget
i Nat. Saa er de nok blevet enige om at
forhandle igen. J eg kunde ikke fore
tage mig noget som helst. De spurgte saa,
om de maatte laane vor Duplikator, de
skulde have trykt nogle Kort, og saa trak
de et selvtegnet Kort op over Omegnen.
Jeg sagde: De kan nok forstaa, at jeg
som Lejrleder ikke kan give Dem Lov til
at trykke Kort, saa længe jeg ikke har
Instrukser. Men De plejer at trykke
Bryllupssange, det laaner De Duplikato
ren til, saa kom i Morgen tidlig og faa
den til at trykke Bryllupssange med. Saa
gik de ned, og jeg gik hjem KI. 0.30; jeg
kunde ikke tænke mig, at der vilde ske
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toget, i hvert Fald maatte jeg hellere se
it faa noget Søvn, hvis der skulde ske
ioget, Jeg gik saa i Seng. Der skete saa
kke noget før Kl. 3.05 præcis, saa rin
rede Nattevagtmesteren - det var Han
:en -, og sagde: Tyskerne er her; hvad
:kal jeg gøre? - Hvor er de, spurgte
eg. - Lige ved Siden af. - Saa skal De
iare tie stille og ikke gøre noget; sørg
'01', at der ikke bliver skudt, saa kommer
eg over med det samme. J eg fik saa fat
Overvagtmesteren, og vi var derovre i

.øbet af 10 Minutter.
Kristen Amby: I hvilken Lejr?
Glerstrupe Den store, der laa Kon

.oret. Vi kaldte dem den store og den
~lle Lejr. Der stod et Par Soldater langs
.andevejen, det var meget mørkt, det
~egnede. Da jeg kommer derover, var
Vagten ved Porten overtaget af en Ty...
sker. Jeg sagde, hvem jeg var, og jeg
rom ind. Da jeg kom ind paa Kontoret,
som der en Premierløjtnant hen til mig
19 spurgte, om det var Viceinspektøren.
- J a, det var det. - Saa sagde han, at
'lan beklagede, men han havde Ordre til
at overtage Vagten i Lejren; det sker
hermed. Om jeg forstod Tysk? - Nej,
iet gør jeg ikke, men saa meget kan jeg
nok forstaa. Saa vil jeg til Gengæld have
Lov at spørge Dem: Er jeg saa fritaget
for Ansvar for, hvad der sker herefter?
- Ja, det var jeg. - Tak, saa kan jeg
sætte mig roligt ned. Saa satte jeg mig
ved Skrivebordet, og han fortalte mig, at
vi skulde være Fanger til Kl. 12 næste
Dag. Personalet kom saa ind paa Kon
toret efterhaanden som det blev afvæb
net - hvordan Afvæbningen foregik,
ved jeg ikke, for jeg sad deroppe, men de
fortalte, at de blev taget efterhaanden.
Jeg fik Indtryk af, at der ikke var Ty
skere nok til at dække Hegnet. Blandt
andet de sidste, som kom fra Sydhegnet,
sagde til mig, at de internerede løb som
Rotter. Det kommer ikke mig ved, sva
rede jeg, da jeg er afsat, saa sæt Dem
bare ned og ti stille. Det gjorde de.

Saa kommer vi til Skyderiet. Det var
nogle unge Mennesker. En Inspektions
betjent havde givet den Besked, at de
skulde helst ikke skyde, men følte de, at
de var nødt til at skyde, skulde de skyde
op i Luften og skyde alt sammen af med
det samme, saa de ikke var fristede til
at skyde. Der kom en 4-5 af dem, som
var paa Vej, de var blevet afvæbnet paa
den Maade, at der ikke var kommet nogle
af deres normale Afløsere; Fængselsbe
tjentene, som afløser, kommer ikke ud
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til dem, saa gaar de til den næste Post
for at se, hvad der er galt, og han siger,
at der er heller ikke nogen Afløser. Saa
gaar de til Nr. 3, han siger, at der er
heller ikke nogen Afløser. Saa gaar de
til Nr. 3, han siger det samme, og da de
kommer til Nr. 4, staar der en tysk Sol
dat, som meddeler dem, at Lejren er be
sat, de Herrer maa melde sig paa Kon
toret. De gaar saa sammen hen ad Lan
devejen til Kontoret - jeg tænker, det
er det Hold med Johannes Hansen. Nr.
235, Tjeneren, der var kommet ind i Ba
rakken og vilde ud, raabte: Giv mig en
Revolver, saa skal jeg nok komme ud.
Derpaa kom der nogle Tyskere med Ma
skinpistol, saa vendte han om. Derefter
fik de fat i nogle Baderiste fra Bade
værelset, og saa gik de ud paa Lande
vejen. J eg har den Opfattelse, at Betjen
tene, da de hører nogle løbe, tænker: Den
er gal; hvis vi har set dem løbe, og Ty
skerne har set dem løbe, og vi ikke gør
noget, saa er den gal. Saa skyder de
deres Geværer af op i Luften. Det var
ved at trække op til Ubehageligheder.
Den tyske Vagtmester kom flere Gange
ind til mig og gjorde Vrøvl over, at der
blev skudt. Saa sagde jeg, det er nok et
Uheld. Saa faldt de' til Ro.

Robert Mikkelsen: Det er mit Ind
tryk, at den lille Lejr blev besat først.
Jeg forstaar, at De personlig ikke har
overværet det, men at De senere har hørt
det, saa at De kan forklare det?

Glerstrum Ja.
Robert Mikkelsen: Jeg kom selv ud

saadan noget som Kl. 3.20; det var længe
efter, at der var skudt. Ude paa Lande
vejen blev jeg taget af to tyske Soldater,
som arresterede -mig og førte mig over i
den lille Lejr, hvor vi talte med en tysk
Offioer og forklarede, at vi var Arbej
dere. De lod os saa gaa igen .

Glerstrupt Jeg kan godt fortælle om
det. Vagtmesteren siger i Telefonen: Ty
skerne er her. Saa spørger jeg: Hvor er
de? Saa svarer han: De har taget den
lille Lejr og er paa Vej herover. Klokken
var da 3.05. Tyskerne træder ind paa
Kontoret, netop som Manden havde nap
pet Telefonen for at faa fat i den store
Lejr, og Tyskerne tager ham i Kraven,
lige som han har faaet Forbindelsen,
men han naaede at faa sagt, at Tyskerne
var der.

Robert Mikkelsen: Men Tyskerne gik
umiddelbart . ..

Glerstrupe Jeg kan forstaa, at de
lige har beså t Hegnet om den lille Lejr
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Gierstrupr Ikke andet, end at han
havde spurgt mig om min Indstilling,
og da jeg sagde, at principielt vilde jeg
selvfølgelig ikke lade dem fange som
Rotter i en Fælde; hvordan det gaar,
kan jeg ikke sige, før Situationen fore
ligger.

Robert Mikkelsen: Noget konkret om
Underretning ...

Glerstrupe Han svarede: Saa skal jeg
til Gengæld love Inspektøren, at De skal
faa Besked mindst en Time før Tyskerne
indtræffer i Lejren, men jeg fik ingen
Besked. Jeg talte med Statsadvokatens
Afdeling, det var Kl. 4.10 . . .

Kristen Ambv: Om Eftermiddagen?
Glerstrupr Nej, om Morgenen. Den

tyske Soldat tog Telefonen. Han forstod
ikke et Ord. Saa fik jeg Lov at tage den.
Det var Statsadvokatens Afdeling. Han
sagde, at nu havde han hørt en tysk
Røst i Telefonen, saa han var klar over,
hvad der var sket. Han vilde blot med
dele, at der var erklæret Undtagelses
tilstand. Jeg sagde: Tak, vi har været be
sat i fem Kvarter.

Robert Mikkelsen: Jeg havde om Ef
termiddagen haft Besøg af min Kone,
vistnok ved :1:4-15 Tiden. Hun meddelte
mig, hvordan Situationen laa, saaledes
som hun var orienteret, og jeg lod den
Besked gaa videre til Lejrledelsen. Det
var denne Orientering, som vi havde
om Eftermiddagen, der gav os Indtryk
af, at nu var det ved at ske. Saa
om Aftenen havde jeg Indtryk af, at
Betjentene var klar over, at der kunde
ske noget i Nattens Løb, det fremgik af,
hvad Betjentene sagde til os. Klokken 10
blev der i den svenske Radio sagt, at Te
lefonforbindelsen herfra til Sverige var
stoppet. Alle i Lejren havde det Indtryk,
at nu maatte det være sket, nu kunde .det
ikke gaa godt. Jeg vil blot spørge Dem:
Havde De hørt den Meddelelse, og vidste
De, hvordan Situationen laa? Mente De
ikke, der kunde være Grund til at tage
Initiativ til at sige: Nu er det passeret,
nu maa vi handle?

og fortsætter over til den store Lejr. Jeg I Glerstrup: Jeg maa sige, at jeg hørt,
tror ikke, de har haft Soldater nok til ikke den svenske Radio.
at besætte Hegnet, saa der blev en Frist, Robert Mikkelsen: Den hørte Do
der blev udnyttet virkelig godt. ikke?

Robert Mikkelsen: Saa kun een Ting Glerstrup: Nej, den har jeg over
til. J eg har ikke hørt nogen Forklaring hovedet ikke hørt. Jeg sad som sagt 
om det endnu, men jeg har ladet mig det var ikke sædvanligt - sammen mel
sige, at de havde Aftaler med Ghr. 1l1ad- Overbetjenten, han var ovre hos mig
sen ogsaa om Underretning og maaske det var med velheraad Hu, vi vented.

Besked fra København.
Kristen Amby: J eg forstod før - de

er det, jeg gerne vil have præciseret 
at det var ved ca. 17.30-Tiden, De havde
en Samtale med Fængselsdirektør Te
tens og Fængselsinspektør Gai Jensen.

Glerstrupt Jeg talte ikke med Fæng
selsinspektør Gai Jensen, men han val
til Stede.

Kristen Amby: Og efter Deres Erin
-dring havde Fængselsdirektør Teten:
sagt, at der endnu ikke forelaa noget.

Glerstrup: Han sagde: Forhandlin'
gerne er afbrudt, men jeg har ikke Re
sultatet endnu.

Kristen Ambv: Han havde ikke Re
sultatet?

Glerstrupt Nej. .
Kristen Amby: Han gav Dem altsaa

ikke en lignende Oplysning som Folke
tingsmand Aksel1l1øller gav Dem?

Glerstrupr Nej.
II. C. lIansen: Jeg forstaar, at der

Samtale med Madsen har fundet Sted ~I

8 Dages Tid i Forvejen.
Glerstrup: Det vil jeg tænke mig.
II. C. lIansen: Der har ikke funde

nogen Samtale Sted med Madsen eller
Statsadvokatens Afdeling tidligere, der:
28. August?

Glerstrupe Det har jeg ikke talt med
nogen om.

II. C. Ilansen : De fik en Del af dem
der var interneret i Vestre Fængsel, over
ført til Lejren.

Glerstrupe Ja.
II. C. lIansen: Jeg har af en tidligere

Forklaring forstaaet, at disse internereds
er overført udelukkende paa Initiativ ai
Statsadvokatens Afdeling.

Glerstrup. Ja, det er muligt.
II. C. lIansen: Foregik Overførelsen

ikke paa en saadan Maade, at det laa
ganske klart, at det ikke var noget,
Fængselsdirektoratet havde foretaget:
men noget, som Statsadvokatens Afde
ling havde foretaget?

Glerstrup: Nej, jeg havde for saa
vidt ikke Spor andet med det at gøre
end at modtage dem. Der blev ringet op
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fra Vestre Fængsel, at de og de skulde
ud til Lejren.

D. C. Dansen: Jeg gaar ud fra, at
naar de Kom til Lejren, skyldtes det, at
man ansaa Situationen for kritisk.

Glerstrune Det tænkte jeg ærlig talt
ikke paa om Formiddagen, paa det Tids
punkt, de kom. Da var jeg ikke inde i
det; jeg havde Besvær nok med at faa
dem anbragt.

D. C. Dansen: Maa jeg spørge videre:
Forelaa der ikke en konkret Aftale mel
lem Dem og det kommunistiske Udvalg i
Lejren?

Glerstrupe Nej.
D. C. Dansen: Forelaa der ikke no

gen Aftale om, at man ikke foretog sig
noget før efter Konference med dem?

Glerstrupe Nej .
D. C. Dansen: Overhovedet ikke?
Glerstrum Nej.
Steen: De sagde paa et vist Tids

punkt, da De begyndte at give Oplysnin
ger for Kommissionen'), at Deres For
gænger ved en tidligere Lejlighed var
stukket af.

Glerstrun: Sagde jeg det?
Steen: Ja. Hvordan skal det for

staas?
Gierstrutn Jeg tror nok, at han ikke

var saa gode Venner med de internerede.
Steen: Javel, det er jeg klar over.

Men hvad dækker Udtrykket »at han
er stukket afc?

Glerstrupe Det er mit Indtryk, at
han ikke vilde være der længere. Han
havde bedt Direktøren om at blive afløst.
Han var ikke løbet i Utide.

Steen: Han havde anmodet om at
blive forflyttet?

Glerstrupe Ja.
Steen: Saa har jeg det klart. - Jeg

vender tilbage til det, det reelt drejer sig
om: Forholdene, som de udviklede sig
den 28. August. J eg har forstaaet, at De
som Leder af Lejren ikke havde faaet
nogen Ordre med Hensyn til, hvorledes
De skulde forholde Dem.

Glerstrup: Nej.
Steen: Men er det ikke i Almindelig

hed saadan, at man kan tage Situationen
i Betragtning. Selvom der ikke er givet
Ordre, kan man godt faa noget at vide.

Glerstrup: Men jeg kan godt sige, at
jeg havde intet faaet at vide paa nogen
som helst Maade.

Steen: Jeg forstod, at De havde taget
den Stilling paa eget Ansvar, at De ikke
med Magt vilde modsætte Dem, at de in
ternerede flygtede. Men det fik de ikke
l) St. 293.
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Lejlighed til. Senere 'Siger De, at der er
en Inspektionsbetjent, som har været
rundt og talt med de forskellige. Med
»de forskellige c har jeg forstaaet .. .

Gierstrupz Vagtposter.
Steen: Det er Vagtmandskabet?
Gierstrup : Ja:
Steen: Og han har sagt til dem, at

de skulde ikke saa gerne skyde, og hvis
det var nødvendigt, skulde de skyde alle
Skuddene af paa een Gang og i Luften.
Det var De bekendt med?

Glerstrupt Ja, jeg har faaet at vide
bagefter, hvordan det er foregaaet.

Steen: Men det er vel ikke noget,
som den Inspektionsbetjent har fundet
paa? Kommer han ikke fra nogen?

Glerstrupe Jo, fra mig.
Steen: Han kom fra Dem?
Glerstrune Ja, man giver ikke Or-

drer i en saadan Situation.
Steen: Det er jeg klar over.
Glerstrup: Men min nærmeste Med

arbejder, Overbetjenten, lod sive ud,
hvordan jeg saa paa det.

Steen: Ja, gennem Inspektionsbe
tjenten faar de at vide, at der ikke skal
skydes.

Gjerstrup: Ja.
Steen: Saa er det meddelt Mandska

bet, at de ikke maa skyde, de lader
hinanden forstaa det?

Gierstrup; Nej, jeg vil holde paa, at
Initiativet er udgaaet fra mig - om det
er fra mig eller fra min nærmeste un
derordnede, Overbetjenten, skal jeg lade
staa hen, for vi snakkede sammen hver
Dag. Men jeg har ikke faaet nogen som
helst Retningslinier fra oven.

Steen: Det er Dem ikke bekendt, at
der har været Samtaler eller et Møde i
Ministeriet den 28. August om Eftermid
dagen, hvor Spørgsmaalet er drøftet, og
hvor man er kommet til samme Resultat?

Glerstrnpe Det er først blevet mig
bekendt ca. 1 Aar efter Besættelsens
Ophør.

Steen: Saa har det ingen Interesse,
men det er Dem ikke bekendt paa det
Tidspunkt?

Glerstrum Nej.
fr. Dalgaard: Da Fængselsinspektør

Gai Jensen var deroppe, stillede de inter
neredes Tillidsmand i Deres Overværelse
det samme Spørgsmaal til Dem?

Glerstrup; Ja.
fr. Dalgaard: Fik De ikke ved den

Samtale eller maaske bagefter det Ind
tryk, at man saa noget lignende paa
Forholdet, som De saa?
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Glerstrup : Inspektør Cai Jensen er
ogsaa Fængsølsleder, om jeg saa maa
sige. Jeg betragtede ham nærmest som
Kollega dengang. Han kom op af og til,
det var nærmest en Formssag. J eg var
noget ung, han havde intet som helst
med det at gøre. Jeg traf selv alle Afgø
relser og havde selv hele Ansvaret.

fr. Dalgaard: Han var Deres over
ordnede?

Glerstrup : Officielt var han min
overordnede, men han svarede heller
ikke den Dag, det var mig, der svarede.
Anden Gang, da vi spurgte Inspektøren
om, hvordan han vilde se paa Stillingen,
sagde han til mig: Hvad siger De? Jeg
havde svaret en Gang, og jeg sagde: Jeg
vil ikke lade dem fange, hvis jeg kan
gøre noget, og saa sagde han: Det siger
jeg ogsaa.

fr. Dalgaard: Jeg gaar altsaa ud fra,
at det er temmelig givet, at som Situa
tionen forelaa med Tyskerne, kunde De
ikke vente nogen virkelig Ordre noget
Sted fra og vilde ikke videregive selv;
det skulde være stiltiende.

Glerstrup: Jeg vil gerne fastslaa, at
jeg aldrig har været i Tvivl om Inspektør
Cai Jensens Stilling til Sagen - jeg var
ret jævnlig sammen med ham: efter min
Mening er han altid optraadt fornuftigt
og elskværdigt over for de internerede.

fr. Dalgaard: Og naar De sagde til
ham, at saadan saa De paa det - og
De brugte det Udtryk, at De var den, der
havde med det hele at gøre -, vil det
sige, at De i og for sig kunde være tryg
med Hensyn til Deres overordnedes Bil
ligelse?

Glerstrup: Ja, det kan man godt
sige.

Robert Mikkelsen: Naar De har set
saadan paa det, at de internerede ikke
skulde fanges i en Fælde, og naar det
alligevel gik saadan, at de blev fanget i
en Fælde, hvad tilskriver De det saa?

Glerstrup: Jeg vil tro, at hvis jeg
havde faaet den Times Varsel, der var
lovet mig, vilde jeg have fundet paa en
Udvej . Det tror jeg bestemt.
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Robert Mikkelsen: Varsel fra Politiet
eller Statsadvokatens Afdeling eller Un
derretning fra Ministeriets Side om det
faktiske Forhold?

Glerstrup: J a, Underretning om,
hvad der skete i København.

Kristen Ambv: Jeg forstod, at ved
den Samtale med Fængselsdirektør Te
tens bad De om at blive holdt underrettet
om, hvad der skete?

Glerstrup : Ja, og der blev svaret,
at jeg selvfølgelig skulde blive holdt un
derrettet, og da man ikke underrettede
mig, maatte jeg gaa ud fra, at der ikke
skete noget.

Kristen Amby: Det er en naturlig
Ting.

H. C. Hansen: Ligger det saadan, at
der ikke den Dag føres nogen Forhand
ling om Situationen med Kommunistud
valget i Lejren? Traf man ikke en Af
tale om, at man vilde holde sig parat
gensidig, Lejrledelsen og Kommunistud
valget?

Glerstrup: Nej, ikke saa vidt jeg ved.
fr. Dalgaard: Dengang der var Tale

om at lave disse Bryllupssange, da var
De der?

Glerstrum Ja, det var KI. 23.30 om
Natten, da jeg tilfældigt var kaldt der
over.

Martin Nielsen: Erindrer De ikke, at
en Tillidsmand for dem, der kom fra
Vestre Fængsel, ved t6-Tiden havde en
Forhandling med Dem?

Glerstrup : Det er meget sandsynligt.
Martin Nielsent Det var Thøgersen.
Glerstrum Jeg kan ikke huske, hvad

den gik ud paa. .
Martin Nielsen: Og saa vidt jeg erin

drer, havde ved samme Lejlighed ogsaa
Johannes Hansen en Samtale med Dem.

Gierstrupe Det er muligt.
Martin Nielsen: Ogsaa ved .i6-Tiden.

.Gierstrup : Men det har været, før
jeg havde faaet Besked fra København.

formanden: Er der andre, der øn
sker at stille Spørgsmaal? (Ophold). Da
det er ikke Tilfældet, siger jeg paa Kom
missionens Vegne Tak.

Afhøringen sluttede KI. 11.25.



Videre mødte fol' Kommissionen Fængselsinspektør Cai Jensen.

Formanden: Hr. Fængselsinspektør.
J eg maa begynde denne Afhøring med
at bede Dem opgive Deres fulde Navn.

Cai Jensen: Cai Christian Victor
Jensen.

Formanden: Stillingen er altsaa
Fængselsinspektør?

Cai Jensen: Ja.
Formanden: Inden vi gaar over til

det, vi skal beskæftige os med, vil jeg
gøre opmærksom paa, at Afhøringerne
her i Kommissionen foregaar for luk
kede Døre. Jeg gaar ud fra, at Fæng
selsinspektøren er indforstaaet med det,
saaledes at der ikke kan offentliggøres
noget før efter nærmere Afgørelse af
Kommissionen.

Cai Jensen : Ja,
Formanden: Dernæst vil jeg gøre op

mærksom paa, at Anledningen til, at vi
ønsker, at Fængselsinspektøren skal kom
me til Stede, er Forholdene i Horserød
lejren"), som vi har beskæftiget os med
i adskillige Møder. Paa et vist Tidspunkt
var De jo Inspektør for Horserødlej
ren. Hvornaar var det?

Cai Jensem Det var fra Slutningen
af Januar 1943.

Formanden: Til?
Cai Jensent Ja, saa ophørte det i

August 1943.
Formanden: Altsaa ved Tyskernes

Besættelse af Lejren?
Cai Jensen: Ja.
Formanden: Jeg har forstaaet det

saadan, at samtidig med, at De var In
spektør for Horserødlejren, var De end
videre Inspektør paa Vestre Fængsel?

Cai Jensen: Jeg vil snarere sige det
omvendt. J eg var Inspektør paa Vestre
Fængsel og fik yderligere tillagt det der
oppe.

Formanden: Ja Tak. Der er fra Med
lemmernes Side Ønske om at stille nogle
faa Spørgsmaal til Dem, og jeg vil nu
med det samme give Ordet til Medlem
merne. Værsaagod Hr. Kristen Amby.

Kristen Amby: Hvad var Foranled
ningen til, at De blev Inspektør for Hor
serødlejren? Saa vidt jeg erindrer, var
Forholdet tidligere dette, at Inspektør
Waagensen ved Vestre Fængsel ikke hav
de noget med Horserød at gøre.

Cal Jensen: Nej, før mig var det In
spektør Bentzen. Men saa ønskede man,
l) Kap. 24 og 26.

at der skulde være den samme Leder
begge Steder saavel for dem, der sad in
terneret paa Vestre Fængsel, som for
dem i Horserød. Derfor fik jeg Besked
paa at overtage Horserødlejren.

Kristen Ambv: En vis Tid var De
Inspektør i Horserødlejren samtidig med,
at Bentzen var den daglige Leder.

Cai Jensene Nej, jeg afløste Bentzen.
Kristen Amby: Naa, det gjorde De

sammen med Viceinspektør Gjerstrup.
Cai Jensen: Han kom noget senere,

der gik vel en Maaneds Tid, før Gier
strup kom.

Kristen Amby: Den daglige Ledelse
blev i Mellemtiden foretaget af en Vagt
mester eller en Overbetjent.

Cal Jensem Det var Overbetjent Ap
strup, og saa rejste jeg derop fra Køben-
havn. .

Kristen Amby: Jeg vil gerne spørge,
om det i al Almindelighed var Deres Ind
tryk i den Tid, De var Inspektør, at For
holdene deroppe i Lejren var rolige og
gode?

Cai Jensen: Ja, jeg synes, at vi ef
terhaanden fik det i et roligt Leje. Der
var jo visse Vanskeligheder, men jeg
havde det Indtryk, at naar de interne
rede fik et vist Selvstyre, faldt der mere
Ro over dem.

Kristen Amby: Ved Siden af dem,
der var interneret i Horserød, var der
nogle, som sad i Vestre Fængsel, men
tidligere havde været i Horserød.

Cai Jensen: Ja.
Kristen Amby: Hvad var Deres Ind

tryk af dem i Vestre Fængsel; var de
vanskelige at have med at gøre?

Cai Jensen: J a, nogle af dem var
vanskelige. Nu var det primitive For
hold , de var anbragt under. Fængselet
var ikke beregnet til internerede. Forhol
dene var meget daarlige, og det indvir
ker altid paa Folk, naar de ydre Forhoid
ikke er saa absolut tilfredsstillende.

Kristen Amby: Deres Vanskelighed
kom af, at man følte sig brøstholden over
ikke at kunne komme ud i Lejren sam
men med de øvrige internerede?

Cai Jensens Der var nogle, som hel
lere vilde blive i Vestre Fængsel, andre
vilde helst til Horserød. J eg tror nok, det
almindelige Ønske var at komme til Hor
serød.
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Kristen Amby: Deraf kan en vis
Utilfredshed være fremkommet?

Cai Jensen: Ja, det kan man nok
sige.

Kristen Amby: Der var nogle, der
var anbragt i Vestre Fængsel, som tid
ligere havde været i Horserød, men var
anbragt der som en Slags Straf.

Cal Jensen : Ja.
Kristen Amby: Kan De huske, hvem

det var?
Cai Jensen: Nej, det kan jeg ikke,

men det kan ses af Skrivelserne. De Folk,
der blev sendt tilbage, blev sendt tilbage
efter Justitsministeriets Bestemmelse.

Kristen Amby: De kan ikke specielt
huske - for det har været meget frem
me ogsaa dengang - en Mand som For
fatteren HanlS Kirk1) ?

Cai Jensen : Jo. .
Kristen Amby: Er det Deres Erin

dring, at der var nogen Vanskelighed
med ham paa Vestre Fængsel?

Ca! Jensen: Ikke hos mig. Jeg har
ikke haft nogen Vanskelighed med ham.

Kristen Amby: De indstillede maaske
ogsaa, at han kom op . til Horserød se
nere?

Cai Jensen : Ja, han var vist der
oppe et Par Gange, saa vidt jeg husker,
men det tør jeg ikke sige bestemt. Det
kan vi se paa hans Kort.

Kristen Amby: Naar jeg spørger, Hr.
Fængselsinspektør, saa er det, fordi vi
har Dokumenter i Kommissionen, hvoraf
det fremgaar, at det skulde være saa
vanskeligt med Hans Kirk Oppl' i Horse
rød, at det var nødvendigt, at han kom
fra Horserød ind i Vestre Fængsel. Men
i Vestre Fængsel havde De altsaa, efter
Deres Forklaring, ikke Indtryk af, at der
var ogen Vanskelighed med ham?

Cai Jensen: Ikke særligt, det synes
jeg ikke.

Aksel Møller: Jeg vil gerne spørge,
Hr. Fængselsinspektør, hvad De kan
erindre om den 28. August 1943. Vi me
ner at vide, at De paa et givet Tidspunkt
den Dag var i Fængselsdirektoratet, hvor
De var sammen med Fængselsdirektør
Teiens, da der blev ringet fra Horserød
lejren, for at man kunde faa at vide der
oppe, hvad der var sket. Der var nogle
Instruktioner og saadan noget lignende.
Har De ingen Erindring om det?

Cai Jensen: Det har jeg ikke; det
kan jeg ikke huske. Hvad Tid paa Dagen
skulde det have været?

Aksel Møller: Ved halv Sekstiden.
Cai Jensen: Om Aftenen?

l)_A. nr. 284.

31:

Aksel Møller: Ja.
Cai Jensen: Nej."
Aksel Møller: Det mener De er ude

lukket.
Cai Jensen: Ja, det tror jeg. De:

blev ringet til mig om Eftermiddagen
saadan noget som Kl. 15 tra Justitarni
nisteriet, at de resterende internerede
der sad i Vestre Fængsel, skulde hur
tigst muligt evakueres til Horserød.

Aksel Møller: Det var fra Statsad
vokaten for særlige Anliggender?

Cai Jensen: Jeg tror, det var frs
Justitsministeriet.

Kristen Amby: Men det var ikke frs
Fængselsdirektoratet?

Martin Nielsen: Hvornaar var det?
Cai Jensem J eg vil tro, det val

Kl. 15.
Aksel Møller: Hvis jeg maa fort

sætte ...
Cai Jensen: Jeg kan huske, der ble,

sagt, at de skulde være ude af Byen in
den KI. 16.

Aksel' Møller: Spurgte De om Grun
den til denne Ordre?

Cai Jensen: Nej.
Aksel Møller: Har man fra Ministe

riets Side paa noget Tidspunkt drøftet
med Dem, hvorledes der skulde forhol
des med de internerede under en tysk
Overtagelse af Magten? I

Cai Jensen: Nej.
Aksel Møller: Har De selv drøftet

det med nogen?
Cai Jensen: Det har jeg ikke, for jeg

har ikke regnet med, at Tyskerne vildlovertage denne Lejr. Brændpunktet var
efter min Mening Vestre Fængsel.

Aksel Møller: Paa et givet Tidspunkt,
nogle Dage før, har De drøftet det med!
Kommunisternes Tillidsmænd i Horse-'
rødlejren.

Cai Jensen: De har sikkert stillet mig
et Spørgsmaal, det kan godt være, men
jeg har ikke givet noget Tilsagn; det kun
de jeg ikke give.

Aksel Møller: Og De "kan slet ikke
huske, at Problemet har været rejst den
28. August?

Cai Jensen: Nej, jeg var i Køben
havn den Dag.

Aksel Møller: Ja, men om Proble
met har været rejst paa en eller anden
Maade i København?

I Cai Jensen: Nej, det har det ikke.
Robert Mikkelsen: De sagde, Hr.

Fængselsinspektør, at De fik den Besked
ved denne Overflytning til Lejren, at de
paagældende skulde være ude af Byen
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inden Kl. 16, og at der blev ikke givet
nogen Motivering, hvorfor det skulde
være inden Kl. 1,6. Kunde De selv tænke
Dem dengang, hvorfor det skulde være
inden 16?

Cai Jensen: Ja, det var paa det Tids
punkt, hvor Tyskerne havde udtalt, at de
vilde spærre Adgangen til Byen .

Robert Mikkelsen: Det var De orien
teret om paa det Tidspunkt?

Cai Jensen: Jeg vidste det altsaa som
alle andre Mennesker vidste det.

Robert Mikkelsen: Jeg kunde tænke
mig, at De som Fængselsinspektør maa
ske holdt Dem i Kontakt med Politikere
eller med velinformerede Personer?

_ Cai Jensen: Nej.
Robert Mikkelsen: Dette, at der fore

gik noget Kl. 16, mener De var noget,
som paa det Tidspunkt mange i Byen
vidste?

Cai Jensen: Ja, det var noget, man
vidste.

Robert Mikkelsen: Men det vil alt
saa dog sige, at De satte det i Forbin
delse med det, som det skulde sættes i
Forbindelse med, at Meningen med den
paagældende Overflytning fra Vestre
maatte være den ...

Cai Jensen: Hvis Tyskerne besatte
Fængselet. _

Robert Mikkelsen: Men havde De
saa ikke gjort Dem nogen Tanker om,
hvad der skulde ske oppe i Horserød'?

Cai Jensen: Nej, det havde jeg ikke.
J eg tænkte slet ikke, at Tyskerne vilde
interessere sig for den Lejr deroppe. Der
var saa mange Ting at varetage hjemme
paa Vestre Fængsel.

Robert Mikkelsen: Ja. Vi har faaet
det Indtryk, jeg har i hvert Fald faaet
det Indtryk af Forhandlinger tidligere
her i Kommissionen, at De var mere el
ler mindre indforstaaet med den Opfat
telse, at det skulde nok blive arrangeret
saaledes deroppe, at Kommunisterne var
væk, naar Tyskerne kom.

Cai Jensen: Nej, det kan jeg ikke
sige.

Robert Mikkelsen: Saadan har De
ikke ...

Cai Jensen: Nej, det tør jeg ikke sige.
II. C. lIansen: De sagde før , Hr.

Fængselsinspektør, at der var en Del
Kommunister, der foretrak at blive i
Vestre Fængsel. Maa jeg først spørge:
Hvad var Motivet til det? .

Cai' Jensen: Ja, jeg havde det Ind
tryk, at der nærmest var to Grupper
blandt de internerede, som ikke kunde
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saa godt sammen') , og at den ene Gruppe
helst vilde blive i Vestre Fængsel.

II. C. Hansen: Maa jeg spørge Dem:
Laa det helt uden for Deres Tankegang,
at denne Overflytning fra Vestre Fængsel
havde til Formaal at give disse Menne
sker en Lejlighed til at forsvinde?

Cai Jensen: Nej, mit Indtryk var, at
det var det sikreste at faa dem væk fra
Vestre Fængsel, fordi man risikerede, at
Tyskerne ved en Besættelse vilde tage de
Folk, der sad der .

II. C. Ilansen : Der forelaa ikke nogen
skriftlig Ordre til denne Overflytning. Det
var altsaa for Deres Vedkommende af
Konduite, at De fandt, at saadan som
hele Situationen laa, var det rigtigst og
fornuftigst af Hensyn til de paagældende
Mennesker?

Cai Jensen : Ja.
Martin Nielsen: J eg vil gerne vide,

om det var Fængselsvæsenets eller Stats
advokatens Folk, som førte denne Gruppe
fra Vestre Fængsel til Horserød om Ef
terrniddagen?

Cai Jensen: Det var Politiets Vogne.
Jeg tror temmelig sikkert, det var Po
litiet.

Martin Nielsen: Altsaa Statsadvoka
tens Afdeling, der besørgede Trans
porten?

Cai Jensen: Ja, det har vel været
Udrykningsafdelingen, tænker jeg, altsaa
- hvad hedder det - Udrykningen ~ra

Politigaarden, fra Københavns Politi.
Martin Nielsen: Ja.
Cai Jensen: Men om disse Folk, som

hørte til Statsadvokatens Afdeling, del
tog i Transporten, kan jeg ikke sige; det
ved jeg ikke.

Martin Nielsen: De var jo, som vi har
hørt, Leder og formelt ansvarlig for Hor
serødlejren med Hr. Gjerstrup som den
daglige Leder?

Cai Jensen: Ja.
Martin Nielsen: Var De i Løbet af

Eftermiddagen og Aftenen den 28. Au
gust som ansvarlig Leder af Lejren i For
bindelse med Lejren?

Cai Jensen: J eg var ikke deroppe.
Martin Nielsen: Var De telefonisk i

Forbindelse med den?
Cai Jensen: Det tror jeg ikke.
Steen: Hr. Fængselsinspektør, for

stod jeg Dem rigtigt for et Øjeblik siden,
at De den Dag, altsaa den 28. August, fra
Justitsministeriet fik Ordre til , at de i
Vestre Fængsel internerede Kommunister
skulde føres til Horserødlejren, og at det
skulde ske inden Kl. 16.
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Cai Jensen : Ja.
Steen: Saa er det altsaa en Ordre,

der er givet, og som De udfører; saa er
det ikke Fængselsinspektørens Skøn over,
hvor de har det sikrest, saa er det en
Ordre, De har.

Cai Jensen: Ja, ja, det var en Ordre.
lI. C. lIansen: Fra hvem?
Cai Jensen: Fra Justitsministeriet.

J eg har ikke Navnet paa den, det har
telefoneret.

H, C. lIansen: Nej, men naar det
fremtræder paa den Maade, og det ikke
er skriftligt, maa det vel være rigtigt at
opfatte det som et Konduiteanliggende.

Cai Jensen: Nej, jeg opfatter det som
direkte Ordre.

H, C. Hansen: Som direkte -Or dr e?
Cai Jensen : Ja.
Steen: Maa jeg videre have Lov til

at spørge: Det var jo bevægede Dage for
os allesammen, og De staar som den, der
er ansvarlig for de Mennesker; De er alt
saa Lejrens øverste Myndighed, og man
ved, at der er noget paa Færde, Overflyt
ningen skulde være sket inden Kl. 16, for
det var det Tidspunkt, der var fastsat for
Afgivelsen af Regeringens Svar paa den
tyske Note.

Cai Jensen: Ja.
Steen: Der maa da foreligge det Pro

blem for denne Lejrs øverste Leder: Hvad
sker der nu med de Mennesker i det øje
blik, Tyskerne overtager den danske Re
gerings Myndighed?

Cai Jensen: Ja, det kan man nok
sige. Jeg havde altsaa slet ikke i Tan
kerne, at de vilde interessere sig for den
ne Lejr.

Steen: Nej, men det var da en Mu
lighed, man ikke kunde se bort fra.

Cai Jensen: Ja, paa det Tidspunkt
har jeg ikke haft den Tanke.

Steen: Den havde De ikke?
Cai Jensen: Nej.
Steen: Jeg forstod ogsaa, at ved tid

ligere Lejlighed, naar De havde besøgt
Lejren, var der fra de interneredes Til
lidsmænd rejst det Spørgsmaal, hvordan
Forholdene udviklede sig under den For
udsætning, at Tyskerne interesserede sig
for Lejren?

Cai Jensen: Ja, det er muligt. De
har talt med mig om saa mange Ting
deroppe.

Steen: Naturligvis, men dette er jo
en meget væsentlig Ting, ikke?

Cai Jensen: Jo.
Steen: De har ingen Erindring

om det?

3H

Cai Jensen : Jeg har ingen Erindring
om, at det skulde saadan være stillet
skarpt op.

Steen: Nej, men at man saadan hav
de spurgt om Deres Mening om, hvad
man kunde vente, der vilde ske, under et
Besøg deroppe?

Cai Jensen: Det kan jeg ikke huske,
det kan jeg ikke. Jeg tror, de har talt
med Giereirwp om det, men jeg kan ikke
huske, at jeg har været med i nogen Dis
kussion.

Steen: Det var af Betydning for de
internerede ogsaa, hvordan De som den
øverste Leder saa paa det.

Cai Jensen: J eg kunde ikke sige dem
noget som helst.

Steen: Det er klart, men hvis en
Mand spørger mig om noget, kan han
nok, selvom jeg ikke kan give ham
nogen Besked, faa det Indtryk af den
Maade, jeg lader være at give ham Be
sked paa.

Cai Jensen: J eg har ingen Erindring
om, at vi saadan har drøftet det.

Kristen Amby: Nej, jeg forstaar, De
har ingen Erindring om, at det har været
drøftet, hvilket Initiativ Lejrledelsen eller
De eventuelt skulde tage i et vist Til
fælde, nemlig hvis Tyskerne overtog Mag
ten; men har De heller ingen Erindring
om, at hvis der nu forsøgtes en Und
vigelse, saa vilde man handle eller und
lade at handle paa en bestemt Maade?
Den almindelige Instruks gik jo ud paa,
at hvis man vilde undvige fra Lejren.
skulde der bruges Vaaben.

Cai Jensen: Ja.
Kristen Amby: De har ingen Erin

dring om, at i Forbindelse med det, der
var ved at trække op, er der paa et eller I

andet Tidspunkt forhandlet om, at man
da ikke vilde gøre Brug af Vaabnene?

Cai Jensen: Nej. I
Chr. Christiansen: Jeg vil gerne

spørge Fængselsinspektøren, om jeg har
forstaaet det rigtigt, at De mente ikke
den 28. August at have haft en Samtale
med Fængselsdirektøren paa et Tids
punkt, da der kommer en Telefonsam
tale fra Horserød, som, efter hvad vi
mener at vide, sluttede med, at man
ikke vidste noget bestemt, men at man
vilde give Underretning, hvis der skete
noget yderligere ud over, hvad man paa
det Tidspunkt var klar over. Kan De slet
ikke huske noget om denne Forhandling
eller denne Tilstedeværelse hos Fængsels
direktøren, medens denne Samtale fra
Horserød finder Sted?
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Cai Jensen: Nej. der var kun Tale om en Internering. Der
Chr. Christiansen: Sent paa Efter- for vilde jeg helst give dem alminde-

middagen. lige frie Forhold indbyrdes gennem deres
Cai Jensen: Nej, jeg har ingen Er- Lejrudvalg, fordi jeg syntes, det var det

indring om det. Det skulde altsaa være mest naturlige.
efter Kl. 16-1?? Formanden: Vil det sige, at man paa

Cbr. Christiansen: Ja. det Tidspunkt, hvor Deres Forgænger var
Formanden: Inden vi slutter, vil jeg til Stede, drøftede, at der var forskellige

gerne stille Dem et Spørgsmaal, Hr. uheldige Ting med Hensyn ti~ den Be
Fængselsinspektør. Det drejer sig om, handling, man havde anvendt over for
hvilke Direktiver De fik, da De overtog de internerede, og at man nu maatte und-
Horserødlejren. gaa at skabe Vanskeligheder ved at give

Cai Jensen: Med Hensyn til? dem en friere Behandling, altsaa ikke
Formanden: Med Hensyn til Horse- køre dem, om jeg saa maa sige, for

rødlejren, om De fik nogle særlige Di- stramt, saaledes som Deres Forgænger
rektiver, da De overtog Ledelsen af Lej- aabenbart gjorde?
ren. Det er Dem sikkert ikke ubekendt, at Cai Jensen: Nej, det tror jeg ikke,
der var nogle Gnidninger og nogen Util- man kan sige. Det var saadan min egen
fredshed med Deres Forgænger? personlige Indstilling.

Cai Jensen: Særlige Direktiver ... Formanden: Ja, Tak.
Jeg var til Stede ved et Møde hos den Kristen Amby: Var det paa Deres
fungerende Fængselsdirektør sammen Foranledning, at Viceinspektør Gjerstrup
med 'Bentzen, som var Leder, og da blev daglig Leder? Var det noget, De be
havde jeg det Indtryk, at det havde taget tingede Dem?
saadan paa ham, han var saa nervøs, Cai Jensen: Jeg betingede mig det
at han af den Grund ønskede at blive fri, ikke, det var paa Tale, fordi man var
og at det gjaldt om at faa Sindene til at klar over, at det Omraade, jeg havde paa
falde nogenlunde til Ro, som Forholdene det Tidspunkt, var saa stort, at jeg var
nu engang var. Vi tog saa derop sammen nødt til at have en Medhjælper.
næste Dag, Inspektør Bentzen og jeg, og Kristen Amby: De var overbevist om,
der var en Demonstration deroppe den at Viceinspektør Gjerstrup vilde følge de
Formiddag, jeg kom. De vilde ikke spise almindelige Linier?
til Middag af en eller anden Grund, jeg Cai Jensen: Mit Indtryk af ham var,
tror, det var, fordi der mangiede en Syge- at han var en ualmindelig rolig og af
passer eller saadan noget; der var ikke balanceret Mand, som jeg let vilde kunne
indrettet særlig Sygestue. Saa talte jeg samarbejde med, og .. ,
med Udvalget inde paa Kontoret, og vi Kristen Amby: Og som let vilde kun
kom til Forstaaelse om det Forhold, og saa ne samarbejde efter Deres Linie med de
faldt Sindene til Ro, og man spiste til paagældende?
Middag. Jeg har forsøgt, saa vidt jeg Cai Jensen: Ja.
kunde, at skabe mere frie Forhold, fordi Formanden: Ja, saa takker vi Dem,
jeg havde den Opfattelse, at disse Menne- Hr. Fængselsinspektør, fordi De kom til
sker i og for sig ikke havde gjort noget; I Stede og afgav Forklaring.

Afhøringen sluttede Kl. 11.48.



For Kommissionen mødte dernæst Borgmester Johannes Hansen.

Formanden: Hr. Borgmester Johan
nes Hansen, vi ved af de Afhøringer,
der er foregaaet her i Kommissionen, at
De var blandt de internerede i Horse
rødlejren i sin Tid.

Johannes Ilansen : Ja; det kan ikke
bestrides.

Formanden: Altsaa i Besættelses
tiden.

Johannes Ilansen : Ja.
Formanden: Kommissionen ønsker at

stille nogle Spørgsmaal til Dem angaa
ende Forholdene derude, men inden vi
gaar over til disse 'Spørgsmaal, vil jeg
gøre opmærksom paa, at Møderne her i
Kommissionen foregaar for lukkede
Døre. Jeg behøver formentlig ikke over
for Dem at komme nærmere ind paa,
hvad dette betyder. Jeg kan maaske gaa
ud fra, at De er indforstaaet med, at det
er et lukket Møde?

Johannes lIansen: Ja.
Formanden: Da det formentlig ikke

bliver en langvarig Afhøring, tror jeg,
det er lettest, hvis vi gaar over til
Spørgarnaalene med det samme, hvis De
ikke selv har Ønske om at komme med
en almindelig Redegørelse om Forhol
dene.

Johannes lIansen: Ja, vilde det ikke
være mere praktisk, hvis jeg sagde et
Par Bemærkninger om det; det er jo
nærmest Begivenhederne omkring den
29. August'), der er Tale om, ikke sandt?

Formanden: Ja.
Johannes lIansen: Det vil være rime

ligt, om jeg gav et kort Overblik over,
hvorledes det gik for sig paa daværende
Tidspunkt. Der var et Slags Raad der
oppe, de internerede havde et Udvalg,

. hvor jeg var Formand, og derfor var det
mig sammen med de øvrige Medlemmer
af Udvalget, der førte Forhandlingerne
med Autoriteterne, med Viceinspektøren
og ogsaa med Folk inde fra Politigaar
den, saa derfor kender jeg faktisk Sa
gerne i alle Enkeltheder.

Forud for den 29. August kunde vi
godt mærke, at der var noget i Gære, og
vi havde Samtaler dels med Viceinspek
tøren, dels med Folk inde paa Gaarden,
og det var jo som Regel Madsen og Di
nesen, de to Overbetjente, vi talte med.
Et Par Dage før den 29. August blev jeg
specielt hentet ind paa Gaarden for at
1) Kap. 26. 2) A. nr. 288, B.

snakke med de to Herrer, og der drøfte
de vi Situationens Alvor, og jeg rejste
ganske naturligt Spørgsmaalet om, hvad
der vilde ske, saafremt Tyskerne paa en
eller anden Maade overtog Lejren. Nu
kan jeg naturligvis ikke referere steno
grafisk i alle Enkeltheder, men Konklu
sionen var, at man fra Madsens og Di
nesens Side vilde gøre sit for at give Be
sked, saa at vi i paakommende Tilfælde
kunde undslippe fra Lejren.

Paa et tidligere Tidspunkt havde vi
ligeledes rejst Spørgsmaalet over for
den daværende Justitsminister Thune
Jacobsen, som var deroppe sammen med
et Udvalg fra Rigsdagen") - det kan bl.a.
Hr. Kristen Amby sikkert huske. En
stor Del af Samtalen med Udvalget dre
jede sig netop om, hvad der vilde ske,
saafremt Tyskerne overtog Lejren. Den
Samtale, vi havde med Thune Jacobsen,
husker jeg temmelig nøjagtigt, fordi der
fremkom, hvad skal man sige, saadan
lidt mærkværdige Ting i den. Jeg stille
de paa de interneredes Vegne Spørgs
maalet, hvad der vilde ske, saafremt 
det var nærmest en Invasion, vi disku
terede paa det daværende Tidspunkt -,
saafremt der blev Invasion i Danmark.
Thune Jacobsen stillede sig afvisende
over for Tanken om Invasion, det mente
han ikke, vilde forekomme, og da jeg til
lod mig at ytre, at der alligevel, selvom
Thune Jacobsen var imod det, kunde
blive Invasion, fastslog han som en
Kendsgerning, at der i hvert Fald ikke
vilde blive Invasion i Nordsjælland.
Naa, det virkede jo ikke særlig betryg
gende paa os, da de allierede maaske
havde andre Planer og var af en anden
Anskuelse end Thune Jacobsen, og jeg
kan huske, at jeg sagde til Thune Jacob
sen: Vi kan naturligvis ikke sige, hvor
ledes Invasionen vil foregaa, men den
kan lige saa godt foregaa i Nordsjæl
land som paa Vestkysten eller et hvilket
som helst andet Sted i Landet, og hvad
vil der saa ske med os? Dertil svarede
Thune Jacobsen, som i øvrigt var sam-,
men med Teiens fra Fængselsdirektora
tet, at saa vilde vi stadig sortere under
Fængselsvæsenet. Det var jo en meget
optimistisk Opfattelse, men vi sagde, at
det kunde jo være, at der kom en tysk
General, der fik Overkommandoen over
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e tyske Tropper, som havde en anden
pfattelse, og som mente, at vi ikke kom
l at sortere under Fængselsvæsenet, og
[1 saadan Generals Mening maatte vel
ok være den mest afgørende i en saa
an Situation. Men altsaa, der kom ikke
aget konkret ud af Samtalen, der blev
cke truffet nogen konkret Aftale. Efter
t vi havde haft en Samtale med Rigs
agsudvalget, havde vi en Samtale med
hune Jacobsen og Tetens alene, hvor vi
ren rejste Spørgsmaalet, da det natur
gvis var det. der brændte paa, det var
et, der interesserede os, og ikke saa me
et de andre Smaating, som vi ogsaa
røftede. Det var naturligvis Spørgs
iaalet om Tyskernes Overtagelse af
eiren, som var det brændende, men hel
sr ikke da fik vi noget konkret Svar; vi
.k nogle udflydende Forklaringer.

Naa, saa kommer vi til den 29. Au
ust eller, rettere sagt, Lørdag den 28.,
vor jeg flere Gange var hos Gjerstrup,
en daværende Viceinspektør, og snak
ede med ham om Sagerne. Vi fik jo
~esøg om Lørdagen, og de besøgende
unde meddele om Uro i Byen, der var
n vis Spænding i Hovedstaden. Vi fik
t vide om disse ultimative Krav, der
ar opstillet fra tysk Side, og var nok
lal' over, at Regeringen formentlig ikke
ilde gaa ind paa disse Krav. Vi regne
e med, at det var lige før, det skulde
ke, og derfor gik vi løs paa Gjersirwp
g snakkede med ham om, hvorledes vi
kulde klare Situationen. Giersirwp var
neget positivt indstillet. Han hævdede,
t han havde sørget for Forbindelsesli
ier til København, og han nævnte tre
{uligheder for at faa Besked. Den ene
{ulighed var selve Fængselsdirektora
st, den anden Mulighed var Politigaar
en, nærmere betegnet llfadsen og Dine
en, og endelig havde han en tredie Mu
ghed, kan jeg huske; han nævnte nem
g Hr. Aksel Møller, som her er til
ltede, som han hævdede, at han i hvert
'ald havde en Aftale med om, at saa
remt da Aksel Møller paa nogen Maade
unde, skulde han give Besked derop.

Der var altsaa tre Muligheder for
.t faa Besked. Vi stillede saa Spørgs
raalet, om vi alligevel ikke, fordi vi reg
ede med, det var Tidspunktet, hvor det
ilde ske, skulde bryde ud, foretage et
egulært Udbrud, saa at Viceinspektøren
og for sig ikke behøvede at tage An

varet for det; for det var naturligvis
aadan, at gik Situationen i Lave, vilde
:jerst'rup blive hængt op paa en saadan
34
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Historie, hvis han løslod os. Men der
sagde Gjerstrup udtrykkeligt, at det kan
jeg ikke tillade. De maa ikke foretage
noget Udbrud, før jeg har sagt til. Og
det rettede vi os efter, fordi vi tænkte,
der vel var en Mulighed for, at Giers
trup fik Besked af en af disse Forbin
delser; hvis den ene glipper, kunde en
anden maaske holde. Vi boede, som man
ved, i forskellige Barakker og havde en
Formand for hver Barak, og jeg sam
menkaldte disse Formænd om Aftenen
og forklarede dem, at jeg havde haft de
og de Forhandlinger med Gjerstrup og
Overbetjent Apstrup; man maatte altsaa
ikke foretage sig noget paa egen Haand,
man maatte ikke foretage sig noget, før
end de havde faaet Besked fra selve Le
delsen for Lejren. Vi besluttede saa i
hver Barak at sætte Vagtposter ud, saa
at man hurtigt kunde alarmere Barak
kerne, saafremt der blev givet Besked.
De internerede Hk Besked om at beholde
Tøjet paa og ikke gaa i Seng som van
ligt, men at holde sig klar til Udbrud.

Hen paa Morgenstunden blev jeg
vækket af Wagner, den nuværende
Oberstløjtnant, som kom ind til mig og
sagde: Nu er den gal, der staar en Be
tjent her og fortæller, at Tyskerne har
omringet Lejren. Jeg vil lige forudskik
ke den Bemærkning, at jeg havde sagt
til Barakformændene: Saafremt vi faar
Besked fra Lejren, maa jeg gaa ud fra,
at vi faar i hvert Fald en Times Frist
eller noget lignende. for man maa regne
med, at Beskeden gives, naar Tyskerne
er paa Vej fra København til Lejren. og
saa vil vi nok kunne faa en Times For
spring.•Jeg havde aftalt med dem, at i
det Øjeblik Viceinspektøren gav Besked,
skulde vi gaa hen til Middagsklokken og
slaa et Slag paa den ; det skulde betyde,
at man skulde være parat til Udbrud.
Naa, hen paa Morgenstunden kommer
der saa en forvirret Betjent og meddeler,
at nu er den helt gal, Lejren er omrin
get af Tyskerne. Vi stod saa nogle Styk
ker og filosoferede lidt over Tingenes
Tilstand og blev enige om, at det vilde
være urimeligt at slaa et Slag paa Klok
ken, da man saa markerede, at her var
en Skydeskive; man maa erindre, at det
var bælgmørkt den Morgen ved 4-Tiden,
det var Regnvejr og saa mørkt, at man
faktisk ikke kunde se en Haand for sig.
Vi stod og snakkede om Tingene; natur
ligvis var der nogle, der var sindet at
opgive det hele, idet de sagde, at det var
ugørligt, da vi var omringet, det var
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ensbetydende med, at man blev skudt,
hvis man prøvede at forcere Hegnet.
Men vi tog Risikoen: Folk strømmede ud
fra Barakkerne, og et Par af dem, der
boede i min Barak, nemlig Sekretær
Hartvig Sørensen og Ingeniør Max
Kaplan, tog Initiativet og slæbte en hel
Del Madrasser ud til Pigtraaden; der
var anbragt spanske Ryttere foran Heg
net, saa var der selve Hegnet, og saa
noget Pigtraad foroven, og ved Hjælp af
nogle Madrasser og ligesom en Badebro
- vi havde i vort Badeværelse en lang
Træbro, som tjente til Beskyttelse for
Fødderne, naar vi tog Bad - fik vi la
vet en meget primitiv Stige, og Folkene
begyndte at dratte over den ene efter
den anden. I Forvirringen og Mørket
var det naturligvis ikke let at se, hvor
mange af Barakkerne der var alarme
ret, for det foregik jo i Løbet af Minut
ter saa at sige, men jeg saa, der var
Folk fra en Del forskellige Barakker,
saa jeg tænkte, de er alarmeret allesam
men. Jeg havde for Hesten bedt Betjen
ten, der fortalte, at vi var omringet, om
at smutte rundt og sige Besked, men vi
regnede med, at alle vidste Besked, der
blev tændt Lys og slukket i de forskelli
ge Barakker, og der var en Summen af
Folk paa Pladsen. Vi dumpede altsaa
over; jeg ventede lidt, fordi vi havde to
invalide Kammerater, som jeg snakkede
med, en Tømrer, der havde brækket Be
net under Boldspil, og en anden med
kunstigt Ben. J eg følte det lidt ubehage
ligt at skulle forlade Lejren og lade de
to Mænd blive tilbage; jeg fik fat i en
Betjent og spurgte, om han ikke kunde
stjæle en af Lejrens Vogne og placere
den et Stykke fra Lejren, saa vi kunde
faa dem kørt væk. Nu viste det sig, at
disse to trods brækket Ben og kunstigt
Ben alligevel kom over Hegnet og kom
væk paa forunderlig Maade. Da 'vi be
gyndte at passere Hegnet, stod der en
Betjent, som var lige saa forvirret som
vi andre naturligvis, og sagde: I maa
ikke springe over, det har jeg faaet Be
sked om; men vi sagde' brutalt til ham,
at det kunde vi ikke tage Hensyn til paa
det nuværende Tidspunkt, og han fore
tog sig da heller ikke noget som helst.
Det var umuligt at holde Tal paa, hvor
mange der var kommet over; vi sprang
bare over Hegnet, nogle og halvfems i
det hele, viste det sig, og da vi var kom
met et Stykke bort fra Hegnet, begyndte
der en livlig Skyderi; jeg er aldrig ble
vet klar over. om det var de danske Be-
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tjente, der skød for at forvirre Tyskerne
eller Tyskerne, der begyndte at skyde
Det var det, der skete i den store Lejr
der var jo to Lejre.

Hvad der skete i den lille Lejr, ken
der jeg ikke saa meget til, da jeg ikke va
der; jeg har faaet det refereret.siden..De
skete det, at Lejren blev omringet, de
var ikke noget at gøre, Tyskerne var del
og kun fordi Tyskerne ikke var klar over
at der var en større Lejr, skete der ikk;
noget i vor Lejr i Begyndelsen; de troede
da de havde omringet den lille Lejr, a
det hele var i Orden, at de nu havde om
ringet det, der skulde omringes, og ku
ved at en af Betjentene beredte sig til a
gaa over i den store Lejr, opdagede de
at der var en til. De spurgte, hvor haj
skulde hen, og han sagde - jeg ved ikke
om det var af Tr.oskyldighed: jeg ska
over i den store Lejr. Og saa opdaged
de: Død og Pine, der er en Lejr til. D
besatte saa Administrationsbygningen, o
medens det foregik, gik Flugten ove
Hegnet. ,

Det er i store Træk, hvad der skete
Alle de, der kom over Hegnet, kom væk
og der kom endda Folk væk paa et sener
Tidspunkt; jeg tror, en halv Time elle
tre Kvarter efter var der 2-3 Mand, de
benyttede sig af den almindelige Forvir
ring til at komme over Hegnet. Saadai
tror jeg det gik til i store Træk.

Kristen Amby: De sagde før, at pa,
et tidligere Tidspunkt havde Kommunist
udvalget været i Lejren, og der fandt ej
Samtale eller Forhandling Sted mellen
Direktør Tetens, Justitsministeren o,
nogle af eller maaske hele Udvalget o:
saa det Raad, De var Formand for.

Johannes flansen : Ja, vi var tr
Mand i Udvalget.

Kristen Amby: Og at denne For
handling væsentlig drejede sig om, hval
der skulde ske, hvis Tyskerne paa en el
ler anden Maade overtog Lejren, idet j
disse smaa Ting, man havde haft at gør
Henstilling om, ikke betød noget over Io'
dette afgørende. De forklarede ogsaa, a
bagefter havde De en Samtale alene mel
Direktør Tetens og Justitsministeren
men at Deres Indtryk fra begge Sam
taler, baade den, hvor hele Udvalget va
til Stede, og den senere, hvor alene de t·
Embedsmænd var til Stede, var dette, a
De ikke fik noget konkret at vide. De kaj
ikke nærmere erindre, hvordan Forhand
lingen foregik i det Møde? De kan ikk
erindre, at Spørgsmaalet blev rejst i ej
hypotetisk Form af en af Udvalgets Med
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emmer, idet der blev sagt: Justitsmini- saks, som vi havde tilladt os at stjæle fra
iteren kan naturligvis ikke i Dag love Snedkerværkstedet - jeg kan vist godt
med saa og saa mange Ord, at han 'vil indrømme overfor denne Forsamling, at
iabne Lejren under de og de Omstændig- vi havde stjaalet en saadan Metalsaks,
leder, for det kan jo ikke holdes hemme- men den første Mand, der gik over Pig
igt, men at der saa blev sagt, at da traaden, blev i øvrigt saa forvirret, at
~ orudsætningen for selve Interneringen han tabte Saksen, og den forsvandt i Sko
naatte være den, at de internerede skulde ven, saa vi fik ikke Fornøjelse af den.
zære under dansk Beskyttelse, var det Kristen Amby: Jeg kan godt forstaa,
~ivet, at naar den danske Beskyttelse at det er meget vanskeligt at huske dette
kke mere kunde effektueres, maatte man i Enkeltheder, men jeg mener altsaa at
aaturligvis ogsaa tage denne Forudsæt- have en ret betydelig Erindring om 
iling ad notam. Det kan De ikke erindre? jeg forstaar altsaa, at De ogsaa erindrer,

Johannes Hansen: Naar De nu næv- at der blev talt derom - , at paa Deres
ler det, kan jeg godt huske, at der faldt direkte Spørgsmaal til Justitsministeren:
Udtalelser i den Retning. Jeg kan selv- hvad vil Myndighederne foretage sig, hvis
'ølgelig ikke huske det præcist, men jeg Tyskerne overtager Magten her i Landet?
ran huske, at der faldt Udtalelser, som - tav Justitsministeren, fordi han ikke
var ensbetydende med, at naar de dan- mente at kunne sige positivt: saa vil vi
ske Statsmyndigheder intet havde med lukke Lejren op; men det blev udtalt fra
Sagen at gøre, saa ophørte ogsaa - Kommunistudvalget, at da Forudsætnin
avordan skal jeg udtrykke det - saa op- gen for Interneringen saa ikke mere var
rørte Myndighedernes Ansvar, om man til Stede, vilde Følgen deraf naturligvis
<an bruge det Ord, det er et mærkvær- være, at man under den ene eller den
digt Ord at bruge i den Forbindelse, men anden Form sørgede for, at De blev løs
t 'h ver t Fald, saa havde Myndighederne ladt.
naturligvis heller ikke Pligt til at holde Johannes Hansen: Nu, De gentager
)s indespærrede. Det kan jeg godt huske, det, kan jeg tydeligt huske det.
men vi diskuterede jo saa mange Proble- Kristen Amby: Men De tillagde det
mer paa det Møde. ikke megen Vægt, fordi De ikke mente, at

Kristen Amby: Men det var ikke De- man kunde fæste synderlig Lid til, hvad
res Indtryk, at der derved var givet, selv Justitsministeren sagde?
om det ikke var et udtrykkeligt, saa et Johannes Hansen: Nej.
Slags stiltiende Løfte om, at man vilde Kristen Amby: Men det maatte jo al-
træffe Foranstaltninger, saa De ikke ligevel have en vis Betydning ogsaa i
skulde sidde indespærrede, naar Tysker- Deres videre Forhandlinger med Dine
ne overtog Magten? sen og Madsen og Gjerstrup, de Personer.

Johannes Hansen: Nu var vi jo i og De har nævnt, at De havde det Indtryk,
for sig ikke forvænt med at tro paa Løf- at under saadanne Omstændigheder vilde
ter, saa selvom der er faldet Udtalelser man i hvert Fald ikke modsætte sig fra
i den Retning, har vi sikkert ikke regnet de centrale Myndigheder, at der ble,'
meget med dem. Det, vi faktisk holdt os truffet Foranstaltninger til Deres Løsla
mere til, var Gjerstrups Indstilling til delse?
Spørgsmaalet, og for øvrigt ogsaa Sam- Johannes Hansen: Ja, jeg ved ikke.
taler med Madsen og Dinesen ..Dem syn- hvor stor Betydning det havde, men vi
tes vi der var ligesom lidt mere Hold i havde altsaa den Opfattelse af Gjerstrup.
end i disse mere vage Udtalelser, der at han var indstillet paa det - det havde
faldt der. Jeg kan nemlig huske ganske vi absolut -, og ogsaa af Madsen og
tydeligt, at Gjerstrup, Apstrup og under- Dinesen. I den Samtale, jeg havde med
tegnede den 28. August snakkede rent Madsen og Dinesen et Par Bage i For
praktisk om, hvordan vi skulde lave det, vejen, eller Dagen i Forvejen' - jeg kan
om Portene kunde blive lukket op, og ikke huske nøjagtigt, hvornaar det var
saa sagde Gjerstrup eller Apstrup - jeg -, havde vi tydeligt paa Fornemmelsen,
kan ikke huske, hvem af de to det var: at man var indstillet paa, at vi skulde
maaske kan man ikke lukke selve Por- slippe ud, hvis der skete noget.
tene op, men man kan altid lave et Hul Kristen Amby: Men De maatte have
i Hegnet. Den Bemærkning kan jeg en Forestilling om, at hvis Beskeden skul
huske.. Ion vi diskuterede, hvordaIl; vi rent I~e komme fra Politigaarde,n, kunde den
praktisk kunde lave Hullet, og VI sagde, Ikke komme fra de to Betjente, men de
at det kunde vi lave med den store Metal- maatte have nogen i Ryggen,
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Johannes Dansen: Der har vi nær-Omaatte holde sig klar; jeg kan huske, at
mest regnet med Holl. jeg skrev til Ragnhild Andersen: der el

Robert Mikkelsen: Om Eftermidda-- noget i Gære, I maa være kvikke, og :
gen den 28. August blev der jo ført nogle det Øjeblik der sker noget, maa I være
ud fra Vestre Fængsel, og de blev an- parate til at forsvinde.
bragt i den ene af Lejrene. Jeg vil gerne Kristen Amby: Hvornaar var det?
ha.ve det med her. Der var jo tre Lejre. Johannes Dansen: Det var om Lør-

Johannes Dansen: Ja, der var ogsaa dagen, tror jeg nok; efter at jeg havde
Kvindelejren. hørt alt dette inde fra Byen, fik jeg

Robert Mikkelsen: Hvor kom de hen, sendt en Seddel over til dem.
da de kom ud fra Vestre Fængsel om Aksel Møller: Jeg tror, det vil være
Eftermiddagen? rigtigst, i det mindste af Hensyn til Re-

Johannes Dansen: De kom alle sam- feratet, at jeg lige refererer, hvorledes
men i den lille Lejr. min Deltagelse i Begivenhederne forløb

Robert Mikkelsen: Og hvor mange - den blev jo desværre ikke af nogen af
cirka var det, der boede derovre? Der gørende Betydning.
var en hundrede Stykker, ikke sandt? Forholdet var det, at ved forskelligs

Johannes Dansen: Ja, det kan godt Lejligheder havde min Svoger, Vicein
passe. Da de kom fra Vestre Fængsel, var spektør Gjerstrup, og jeg drøftet Spørgs
vi ca. 250 Mand, og der var vel en hun- maalet om, hvorledes det vilde gaa Kom
drede Stykker i den lille Lejr. munisterne under den tyske Overtagelse

Robert Mikkelsen: Og den halve Snes, af Magten i Landet, og jeg havde sagt til
der kom, kom altsaa i den lille Lejr? Var ham, at jeg for mit Vedkommende vilde
der noget Medlem af Udvalget i den lille sørge for at gøre, hvad jeg kunde, for at
Lejr til at varetage Sagerne for denne holde ham underrettet, naar Begivenhe
Lejrs Vedkommende? derne strammede til. I Overensstemmelse

Johannes Dansen: Lad os nu se - hermed ringede jeg Lørdag den 28. til
undertegnede og Davidsen var Medlem- ham; rimeligvis lidt før Kl. 16 fik jeg
mer, og vi boede begge i den store Lejr. Forbindelse med Horserødlejren, hvon
Ja, . Ludvig Hansen? - var han ikke jeg imidlertid ikke traf ham hjemme,
Medlem af Udvalget? . men traf min Søster. Jeg forklarede hen-

Robert Mikkelsen: Jo. de, at Stillingen var den, at de tyske
Johannes Dansen: Han boede i den Krav havde haft en ultimativ Karakter.

lille Lejr. at Partierne havde taget det Standpunkt
Robert Mikkelsen: Ludvig Hansen at sige nej, og at Svaret vilde blive af

kunde altsaa varetage de Opgaver, som leveret til Tyskerne i Overensstemmelse
paahvilede Udvalget med at arran- dermed, samt at det var rigtigst, at man
gere det. holdt sig i Kontakt med Fængselsdirek-

Johannes Dansen: Ja, ja, vi gik Jna- toratet - om jeg brugte Udtrykket Fæng
turligvis ud fra, at i det Øjeblik vi fik selsdirektoratet eller de overordnede, kan
Besked fra Lejrledelsen, vilde vi baade jeg ikke længere huske -, men jeg vilde
faa Besked i den store Lejr og i den lille. ringe, saa snart jeg vidste noget positivt
I den lille var det let, for der var kun om de tyske Reaktioner. Senere paa Da
faa Barakker, saa i Løbet af et Minut gen, nøjere betegnet 4 Timer efter, fik
kunde det være ude over dem alle. Inogle Stykker af os Underretning om, at

Robert Mikkelsen: Og hvordan med man kunde vente nogle Arrestationer
Kvindelejren? blandt Politikere'): vi havde, nogle kon-

Johannes Dansen: Iler skulde de have sørvative Folketingsmænd, et lille Krigs
direkte Besked fra Lejrlederen. Den-Iaa raad, og vi blev enige om, at vi, selvom
paa den anden Side af Vejen; der kunde vi med en vis Ret kunde siges at være
vi ikke komme over; men da Giersirwp advaret, alligevel vilde tage hjem og være
og Apstrup boede ved Siden .af Kvinde- paa vor Bopæl, fordi vi ansaa det for
lejren, regnede vi med, at det var ikke givet, at i det Øjeblik Tyskerne først
nogen kompliceret Sag. havde arresteret Rigsdagsmænd, vilde de

Robert Mikkelsen: Med Kvindelejren ikke kunne faa nogen modu« vivendi med
var vist for øvrigt Forholdet det, at de det officielle Danmark, som kunde føre
blev overhovedet ikke underrettet paa tilbage til den tidligere mere »idylliske«
noget Tidspunkt? Tilstand. I mit Hjem afventede jeg saa

Johannes Dansen: Ikke ud over, at I Begivenhedernes Udvikling og fik den
jeg _sk..!.ev_et Brev til dem, om at de næste virkelige Efterretning om, hvad der
n _K.cm 40.
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var sket, ved at blive vækket Kl. 3.55 af
Tyskerne og blive arresteret. Saaledes var
jeg altsaa afskaaret fra at give den Med
delelse, som det naturligvis var min mo
ralske Pligt at give, hvis jeg havde haft
mine Efterretninger før. I det hele taget
er det mit Indtryk, at den Opringning,
'som Viceinspektøren fik fra Statsadvo
katen for særlige Anliggender paa det
,Tidspunkt, da Tyskerne allerede var i
Lejren, var et Forsøg, paa at indfri Stats
advokatens Folks Løfte om at advare Lej
ren, og den Omstændighed, at Tyskerne
kom til Horserødlejren, før Undtagel
ses tilstanden var proklameret, var vist i
Virkeligheden det, der gjorde, at de, der
gerne vilde have hjulpet, ikke kunde
komme til at hjælpe.

Rasmus Hansen: De har nævnt, Hr.
Johannes Hansen, at De var Leder af
eller Formand for de Forhandlere, som
de internerede havde udpeget. V:il De
ikke af Hensyn til Referatet her være saa
venlig at nævne, hvem de to andre For
handlere var.

Johannes Hansen: Jo det var Hein
rich. Davidsen og Ludvig Hansen.

Rasmus Hansen: Vi har i Dag haft
Fængselsinspektør Oai Jensen til at af
give Forklaring her i Kommissionen, og
han har i -sin Forklaring bl. a. gjort op
mærksom paa, at det var hans Indtryk,
at nogle af de internerede, der var over
ført fra Horserødlejen til Vestre Fæng
sel, helst vilde blive i Vestre Fængsel. Paa
Spørgsmaal om Aarsagen hertil svarede
han, at han havde det Indtryk, at de in
ternerede var delt i to Grupper, og disse
to Grupper havde nogle Uoverensstem
melser). Kender De noget til det?

Johannes Hansen: Ja, jeg var jo in
terneret i 2 Aar og 2 Maaneder-, saa det
kunde selvfølgelig ikke forbigaa min Op
mærksomhed, at der var Uoverensstem
melse med en talmæssigt meget lille
Gruppe. Bet er vel for saa vidt ingen
Hemmelighed heller for Forsamlingen
her, at der i den første Periode skete
nogle Udelukkelser af Partiet af Folk,
som havde opført sig paa en Maade, der
var uforenelig med Medlemsskab i Par- :
tiet. J eg sigter her til Sabotagesagen mod
Richard Jensen"), den, som tjente, om jeg
saa maa sige, som det praktiske Grund
lag for Forbudet mod Partiet. Der var
impliceret en Del Personer, som blev in
terneret; de blev ganske vist frikendt ved
Retten, men Partiet havde den 0pfattelse,
at de ikke havde helt rene Fingre, at de
havde begaaet noget, som var i Strid med
1.\ l:!.' !Ii !I !Li j 2\ A n,. !lIlR....--!lIlQ
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Partiets Interesse og Partiets alminde
lige Linie, og disse Folk følte sig natur
ligvis noget forurettede over, at man ikke
hyldede dem. fordi de havde lavet noget,
som vi mente var forkert. Som Følge der
af opstod der Uoverensstemmelse i mere
interne Partispørgsmaal, naturligvis ikke
i Lejrens daglige Liv, om de forskellige
Fordringer, vi havde, Kravet om, at vi
ikke vilde have en Fængselsbetjent til at
sidde og hænge over os, naar vi havde
Besøg, og den Slags Ting; der var ogsaa
andre Ting, som vi kritiserede. Det var
der naturligvis fuld Enighed om i Lej
ren, saa disse Uoverensstemmelser havde
givetvis ikke noget at gøre med vor
samlede Aktion. i Lejren. At de Folk vilde
bo paa Vestre Fængsel, er meget muligt.
De mente maaske, at de havde det be
hageligere der; Faktum, er i livert Fald,
at en Del, vel en 15-16 Stykker, var søgt
ind naa Vestre Fængsel, hvor de paa et
givet Tidspunkt havde det noget friere,
end vi havde det i Lejren, nærmest med
Hensyn til Besøg og den Slags Ting. Der
havde de visse Lempelser, dels fra Fæng
selet, dels gennem Madsen og Dinesen,
som paa Grund af, at disse Folk var i Kø
benhavn, lettere kunde foranstalte Besøg
og den Slags Ting. De kom op om Lør
dagen, og vi snakkede naturligvis med
dem og fortalte om, hvad vi havde hørt,
og mente, at den var gruelig gal, hvad
den ogsaa var. At de kom til at bo ovre
i den lille Lejr, var ganske tilfældigt, det
var simpelt hen af den Grund, at der var
tomme Sengepladser i den lille Lejr, hvad
der ikke var i den store. Derfor kom de
til at bo der alle sammen. Der var Folk,
som kun havde været i Vestre Fængsel
ganske kort Tid, Folk med vanskelige
Nerver - jeg tænker paa Brinkmann,
som var blevet nervøs af Opholdet i Lej
ren og kom ind paa Vestre Fængsel ; hans
Plads var optaget i den store Lejr, og
som Følge deraf maatte han tilbage i den
lille. Men det var et rent praktisk Spørgs
maal om Plads: Forsamlingen ved - det
har Cai Jensen vel ogsaa forklaret -, at
de blev ført til Horserød, fordi man reg
nede med, at i en given Situation vilde
det være lettere at komme fra Horserød
end fra Vestre Fængsel.

Martin Nielsen : Jeg vil gerne videre
oplyse, at saa vidt jeg husker, var der
blandt dem, der kom op den Eftermid
dag , ogsaa andre, idet Vestre Fængsel var
Gennemgangen til Horserød. Bel' skete
jo det, at de, der blev arresteret, først
kom til Vestre Fængsel, og derfor sad der
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altid nogle der, som senere efter Interne
ringskendelse kom til Horserød, og des
uden praktiserede man jo det over for
Kommunisterne, som deltog i Modstands
bevægelsen, i Modsætning til alle andre,
at naar en Mand, som var dømt for ille
galt Arbejde, havde afsonet sin Straf,
blev han, for saa vidt han var Kommu
nist, løsladt formelt og derefter interne
ret og sendt til Horserød. Derfor gik der
en stadig Strøm gennem Vestre Fængsel
til Horserød.

Johannes Hansen: Maa jeg lige gøre

33:

den supplerende Bemærkning, at hvi
Folk var syge og skulde til speciel Be
handling, som man ikke . kunde ordn,
oppe i Nordsjælland, blev de ogsaa send
ind til Vestre Fængsel, for at de kundi
faa den specielle Behandling, de trængt.
til. Derfor kunde der godt være Folk in.
den for Vestre Fængsel, som politisk VaJ

absolut indforstaaet med det store Fler
tal, der sad i Lejren.

formanden: Vi takker Dem saa, Hr
Borgmester. fordi De kom til Stede og
afgav Forklaring.

Afhøringen sluttede KI. 12.25.



nen, da der skulde være Møde angaaende
denne Sag nede i Barakkerne, fik jeg i
Opdrag at gaa op og føre en Samtale
med Inspektør Gjerstrup sammen med
Knud Aage Larsen fra Odense. Hensig
ten var at søge at faa Lejlighed til ved
Hjælp af en Stencil at fremstille et Kort
over Vejene fra Horserød til København.
Det hang sammen med, at vi naturligvis
hele den Dag var gaaet i en vis Spæn
ding og havde truffet forskellige Forbe
redelser, saa at vi, hvis det gik galt, hvis
vi fik Meddelelse om, at det brændte
inde i København, kunde være klare til
at rykke ud med kort Varsel. De Foran
staltninger, vi havde' truffet, var bl. a.,
at vi fra vort Parti havde faaet Tilløbs
adresser i København, hvor et større
eller mindre Antal kunde henvende sig,
naar man naaede ind til Byen; endvi
dere vilde vi sikre, at enhver enkelt in
terneret i Lejren fik et Kort, ved Hjælp
af hvilket man kunde naa ind til Byen.
Det var det, jeg skulde tale med Gier
strup om. Jeg var deroppe sammen med
Knud Aage Larsen, og Gjerstrup var
som altid forhandlingsvenlig. Han sag
de: Det kan jeg ikke give Tilladelse til,
det kan De nok selv forstaa, men De
kan for øvrigt komme herop i Morgen,
saa finder vi maaske en Mulighed for,
at De kan komme til Duplikatoren, De
har jo somme Tider ved festlige Lejlig
heder faaet Lov til at benytte den alene.
Dermed forstod jeg naturligvis, at jeg
Dagen efter kunde komme op og faa
trykt eller duplikeret den Oversigt over
Vejene. Men forud for det Svar havde
Gjerstrup sagt til mig, at han havde
haft tre forskellige Forbindelser ind til
Byen. og han vilde forsikre os om, at
saa vidt han som Menneske kunde skøn
ne, vilde der ikke ske noget den Aften.
Da jeg saa yderligere fik den Oplysning,
at jeg kunde indfinde mig Dagen efter
og benytte Duplikatoren, gik jeg tilbage
til Barakken og aflagde Beretning om,
hvad der var hændt, og det bevirkede, at
der faldt en vis Ro over Stemningen
nede i den Barak, hvor Tillidsmændene
var samlet, og det var vel ogsaa en af
Aarsagerne til, at vi senere paa Aftenen
besluttede at gaa i Seng og nøjes med

Tirsdag den 22. Oktober 1946 Kl. 19.

For Kommissionen mødte Partisekretær Hartvig Sørensen.

Formanden: Inden vi begynder paa
let, det drejer sig om her i Aften, vil
eg gerne bede om Deres fulde Navn og
3tilling.

Uartvig Sørensen: Hartvig Højstrup
3ørensen.

Formanden: Deres Stilling?
Uartvig Sørensen: Partisekretær.
Formanden: Inden vi gaar' over til

Uhøl'ingen, skal jeg gøre Dem bekendt
ned, at Afhøringerne her foregaar for
ukkede Døre.

Uartvig Sørensen: Ja.
Formanden: Det er De indforstaaet

ned?
Uartvig Sørensen: Ja.
Formanden: Og kender Betydningen

d. Offentliggørelse bliver der kun Tale
rm senere efter Kommissionens nær
nere Bestemmelse.

Det er fra Medlemmer ønsket, at
ier maa blive stillet Dem nogle Spørgs
maal. Det drejer sig om Interneringen
:tf Kommunisterne. Inden vi gaar over
til disse Spørgsmaal, vil jeg spørge, om
De ønsker at give en samlet, kortfattet
Redegørelse vedrørende Forholdene i
Lejren og Forholdene den 29. August'),
eller De mener at kunne give den ved
Besvarelse af de Spørgsmaal, der stilles
Hl Dem.

Uartvig Sørensen: Det er mig .uden
Forskel.

Formanden: Saa vil vi gaa over til
Spørgsmaalene med det samme. Værsaa
god, Hr. Robert Mikkelsen.

Robert Mikkelsen: Det er ikke mig,
der har ønsket at stille Spargsmaal, men
det drejer sig jo utvivlsomt om, hvad
der er passeret den 28. August, idet For-.
holdet er det, at Hartvig Sørensen, efter
hvad vi har faaet oplyst, sammen med
Johannes Hansen den Dag deltog i For
handlingerne med Gjerstru.p. Hvis .ikke
andre vil stille Spørgsmaal, vil jeg bede
Dem, Hr. Sørensen, give en Fremstilling
af, hvad der skete ved Forhandlingerne
nned Gjerstrup den 28., disse Forhand
linger, der drejede sig om, hvad man
skulde foretage sig, hvis Tyskerne over
tog Lejren.

Uartvig Sørensen: Ja, den 28. deltog
jep; ikke i Forhandlinger, men om Afte-
1) rrn , 240 Ol! 26.~ _
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at sætte en enkelt Vagtmand ud i hver
Barak og i øvrigt afvente Begivenhe
dernes yderligere Udvikling. Hvis ikke
vi havde haft en vis 'I'ryghedsfølelse,
som naturligvis hang sammen med for
skellige Ting, er jeg overbevist om, at vi
paa Forhaand vilde have lagt en hel Del
til rette for at iværksætte det Flugtfor
søg, vi senere blev tvunget til. Da vi
havde været i Seng nogle Timer, lød der
et Varselsraab fra en af de andre Barak
ker om, at Tyskerne havde omringet
Lejren. Det var umuligt. at kontrolere,
.fordi det var bælgmørkt og Regnen
styrtede ned. Det, vi havde gjort om
Aftenen, var i Virkeligheden, at vi alle
sammen havde alting klart, .Tøj og det
hele, til at smutte i, hvis der skulde ske
et eller andet. Jeg stod op og kom lige i
et Par Lærredsbukser og skulde ud at
sondere Terrænet. 'men det var umuligt
at se noget. Vi opdagede imidlertid, at
der stod en dansk Vagt paa Hjørnet.
Saa maatte vi træffe de Foranstaltnin
ger, der kunde have været tilrettelagt
tidligere, vi maatte ind til Sengene og
hente Madrasserne og kaste dem op paa
de spanske Ryttere og senere manøvrere
en stor Badebro ud fra Badeværelset for
ved Hjælp af den at komme over det
høje Pigtraadshegn. Hvis ikke vi havde
været overbevist om, at man havde til
Hensigt at hjælpe os i den afgørende
Situation, tror jeg i hvert Tilfælde, a.t
vi vilde have lagt det betydeligt bedre til
Rette, og derved vilde vi ogsaa have
skabt Mulighed for, at de øvrige Kam
merater var kommet med. J eg for mit
eget Vedkommende kom af Sted halvt
paaklædt og først ved Hjælp af en Ar
bejdsmand nede i Esbønderup fik jeg
Tøj og kom ind til København.

H. C·. Hansen: Vil det sige, at de
fleste i Lejren var gaaet i Seng paa sæd
vanlig Vis?

Hartvig Sørensen: Det kommer an
paa, hvad man forstaa ved »paa sædvan
lig Vis«.

H. C. Hansen: Jeg forstod, at De for
Deres Vedkommende var gaaet afklædt i
Seng.

Hartvig Sørensen: Det var de fleste
i den Barak, jeg tilhørte, men fra en an
den Barak kom de fuldt paaklædte, efter
at vi havde lavet det Arbejde, som var en
Forudsætning for, at vi kunde komme
over Hegnet, men vi, som lavede det, blev
hverken paaklædt eller noget.

H. C. Hansen: De sagde, at Lejren
havde følt en vis Tryghedsfølelse, efter

Samtalen med Gjerstntp, og saa tilføjed
De: »foranlediget af forskellige 'I'ing«. E
det noget , De tilfældigt sagde, eller har D
andre Ting at støtte Dem til end Gje1
sirwp« Forsikring om, at han ikke troedi
at der skete noget den Aften? Var de
andre Ting, som fremkaldte den Try
hadsfornemmelse. De havde?

Hartvig Sørensen: Der er jo en hl
Række Ting. Fra vi kom ind i Vestr
Fængsel, efter at vi havde lavet et mie
lykket Flugtforsøg, fik vi Forbindels
med forskellige Kredse baade inden fo
og uden for Fængselet, og jo længere ma
kom frem i Udviklingen, viste det sig je
at der var enkelte Mennesker, som havd
med os at gøre, der i og for sig fik de
Opfattelse, at selvom vi var Kommuni
ster, var vi ogsaa en Art Mennesker, o
det bevirkede, at den Behandling, vi va
udsat for i den sidste Del af Indespærrin
gen, adskilte sig betydeligt fra den, de
blev os til Del i den første Tid, vi va
indespærret. Der var jo en Mand so '
Troels Hojj, som Carl "Madsen førte viss
Samtaler med, hvorefter Carl Madse.
kom tilbage og erklærede, at Sagen
hvert Tilfælde var kommet ind i et bedr
Spor, fordi nu havde man i hvert Til
fælde Folk, man kunde tale med inde]
for de Omraader. Desuden var der ogsa:
visse Fængselsfunktionærer, som efter
haanden fik et andet Indtryk af os em
det. de havde haft fra Starten, og det b
virkede ogsaa, at en Del af Fængsels
funktionærerne gav Udtryk for, at d
ikke vilde være uvillige til at hjælpe, fo
saa vidt som det skulde komme til del
bitre Ende. Jeg mener at kunne fastslaa
a.t den Overrumpling, der skete i Lejren
ikke alene var en Overrumpling af Fan
gerne, der var derinde, det var ogsaa et
Overrumpling af Fængselsfunktionærer
ne, fordi de var endnu mere forvirred
end vi andre. Det eneste, de gjorde, var
at de forsvandt fra deres Poster, og de
blev overladt til os selv, hvordan vi vild:
komme ud.

H. C. Hansen: Jeg forstaar altsaa
at De mener, at det var en Overrumplin
ogsaa af de Mennesker, som De paa For
haand mente og havde Grund til at men,
vilde hjælpe i Lejren ved et Flugtforsøg
givet Fald.

Hartvig Sørensen: Det var mel
meget stærkt Forbehold. Naar jeg tale
om en Overrumpling, der fandt Sted, sa,
er det af de almindelige menige Fæng
selsbetjente, som vi havde bygget en he
Del paa.
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If. C. Ifansen: Jeg spørger om de
vfennesker, De henviste til, som gav Dem
~nledning til en vis Tryghedsfølelse. J eg
'orstaar Deres Indstilling saadan, at de
\{ennesker, som De stolede paa, selv blev
rverrumplet paa samme Maade, som Lej
ren blev overrumplet.

Ifartvig Sørensen: Ja, naar jeg faar
ien Tryghedsfølelse fra Gjerstrup, var det
bl. a., fordi han forsikrede mig om, at
han havde haft tre Forbindelser ind til
Byen om Eftermiddagen og ansaa, at der
ikke var nogen Fare paa Færde. Naar jeg
saa stoler paa denne Mand, fordi han har
opført sig hæderligt over for os, saa er
det klart, at det er en af de Ting, der er
medvirkende til at skabe Tryghedsfølelse.
Dermed har jeg ikke sagt noget om, hvor
vidt Gjerstrup er overrumplet eller ej,
men det vil jeg gaa ud fra, han er, for
ellers tror _ jeg, at Gjerstrup var den
Mand, der vilde have iværksat det Løfte,
han havde givet os, at han i hvert Til
fælde vilde være medvirkende til, at vi
kunde komme ud derfra.

If. C. Ifansen: Ja, Tak.
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Mogens Pog: Havde man i Lejren
Indtryk af, at der var givet Løfter ogsaa
fra højere Steder end Gjerstrup med
Hensyn til en Aabning af Lejren, hvis Ty
skerne skulde besætte den?

Ifartvig Sørensen: Det kan jeg kun
udtale mig om paa anden Haand, fordi
jeg ikke har deltaget i Forhandlingerne
med det Udvalg fra Folketinget, der var
deroppe.

Mogens fog: Javel.
formanden: Jeg mener ikke, det har

saa forfærdelig megen Vægt, naar det
ikke er Deres eget Indtryk.

Mogens fog: Nej , men det Svar var
foranlediget af mit Spørgsmaal.

Ifartvig Sørensen: Nej, men det har
jeg ikke andet end paa anden Haand.

Formanden: Er der flere Spørgs
maal? Der er i og for sig ikke fremkom
met noget nyt ved Rr. Hartvig Sørensens
Forklaring. Hvis det ikke er Tilfældet, vil
jeg takke Dem paa Kommissionens Veg
ne, Hr. Hartvig Sørensen, fordi De er
kommet til Stede og har afgivet Forkla
ring.

Afhøringen sluttede Kl. 19.20.

•
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For Kommissionen mødte derefter Vicepolitiinspektør Glud-Johansen.

Formanden: Hr. Vicepolitiinspektør, jeg maa maaske hellere begynde med Be
jeg maa begynde denne Afhøring med at gyndelsen. Ved Femtiden om Natten'ble'
bede om Deres fulde Navn. jeg ringet op af Politikommissær Odmar

OIud-johansen: Søren Peder Glud- som fortalte mig, at han var tilsagt til a
Johansen. skulle møde paa »Dagmarhus-, og hal

Formanden: Og Stillingen har vi alt- var noget ængstelig for, hvad det kundi
saa, det er Vicepolitiinspektør. dreje sig om. Vi blev enige om, at har

Glad-Johansent Stillingen har De. skulde tage derind, saa vidste jeg i hver
Formanden: Vi har bedt Dem komme Fald, hvor han var henne. Noget seners

til Stede her, fordi vi ønskede besvaret ringede han og fortalte mig, at der val
nogle Spørgsmaal, men inden vi gaar udbrudt Krig mellem Rusland og Tysk
over til disse Spørgsmaal, skal jeg først land, og at det sikkert stod i Forbindelse
gøre opmærksom paa, at Afhøringerne med det. 'Jeg stod op og korte op paa
her foregaar for lukkede Døre. Jeg behø- Politigaarden. Jeg vil mene, at jeg var
vel' ikke nærmere over for Dem at præ- deroppe ved Syvtiden, deromkring. Lidt
cisere, hvad det betyder. senere kom Departementschef Eivind

OIud-johansen: Nej. Larsen , og saa vidt jeg erindrer, gik han
Formanden: Vær saa god, Hr. Robert straks op paa tredie Sal i den saakaldte

Mikkelsen. politiske Afdeling, og der blev saa talt
Robert Mikkelsen: Ja Tak. Det er om, at der skulde foretages en Række An

vedrorende to forskellige Forhold, jeg holdeiser - altsaa det sagde Departe
gerne vilde stille nogle Spørgsmaal. Det mentschefen. Jeg havde egentlig nærmest
første er Deres Stilling i Juni 19411) . med Personalet at gøre i en saadan Si
Hvad var den? tuation, og min Opgave maatte være at

Glud-Johansen: Souschef i Opdagel- skaffe det fornødne Personale. Da Depar
sespolitiet. Saa vidt jeg erindrer, var jeg tementschefen sagde, at det drejede sig om
blevet Souschef dengang, men det var mange Anholdelser, blev hele Personalet
omtrent den samme Stilling, jeg havde tilkaldt. Det skete ved en Udryknings
forud. plan, som vi havde. Man kunde telefonisk

Robert Mikkelsen: 'Under hvem gsom underrette Reservetelefonen, og saa be-
Chef for Opdagelsespolitiet? sørgede den Tilkaldelsen. I Løbet af 1

Glud-johansen: Politiinspektør Kren- Time, vil jeg tro, eller 2 mødte Personalet
chel. deroppe. Hvem der saa har truffet Afgø-

Robert Mikkelsen: Politiinspektør relsen om, hvem der skulde anholdes, erin-
Krenchel? drer jeg ikke: jeg kender i hvert Fald

ikke de nærmere Bestemmelser om det.
OIud-Johansen: Ja. Men jeg ved, at der blev sendt Telegram
Robert Mikkelsen: Nu er Forholdet mer") ud over hele Landet, og at der blev

det, at den 21. Juni finder der visse For- sendt et ret stort Personale ud herfra, og
handlinger Sted med Tyskerne, som øn- saa for at foretage Anholdelser. Saa vidt
sker Kommunisterne arrestere.t, og vi ved jeg erindrer, var der fra Tyskerne indle
fra tidligere Afhøringer her i Kommis- veret en Fortegnelse") over dem, der skul
sionen, at man efter et Møde, vistnok de anholdes, og denne Fortegnelse blev vist
paa »Dagmarhus«, gik ned paa Politi- nok gennemgaaet onpe i den politiske Af
gaarden, hvor Forholdet skulde nærmere deling; hvem der gjorde det, ved jeg ikke.
tilrettelægges. Jeg vil gerne bede Dem om Robert Mikkelsen: Det havde De
at forklare, hvad De erindrer fra den personligt ikke noget med atgøre?
Dag, hvem der kom, hvad Deres Opgave Glud-Johansen: Nej, jeg havde ikke
blev i den Forbindelse, og efter hvilket noget med det at gøre . Det eneste, der
System Arrestationerne af Kommunister- staar klart for mig, er, at der senere blev
ne foregik. delt Anholdelseslister ud - jeg tror, at

OIud-Johansen: Det er jo længe si- det var Kort, men om det var de Kort,
den, og alt det der staar ikke helt klart der var afleveret af Tyskerne, ved jeg
for mig, men jeg erindrer i hvert Fald, at ikke - til Personalet. Det skete nede i
Dopartementschef Eivind Larsen . . . . ja, Parole-Salen, og det overværede jeg; jeg
I) Kap. 21 og 22. 2) A. nr. 235, bilag B, og A. nr. 243. 3) A. nr. 247 og 248.
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Tor nok, at det var Politikommissær Od
nar, der gjorde det.

Formanden: Br. Robert Mikkelsen,
naa jeg gøre opmærksom paa, at det jo
kke var i Anledning af de Spørgsmaal,
ler nu er blevet stillet, at vi begærede
V'icepolitiinspektøren indkaldt i Dag.

Robert Mikkelsen : Jo.
G1ud-Jobansen: Nej.
Formanden: Bet er i Anledning af

Ilet Spørgsmaal 10, som findes i Robert
M:ikkelsens Skrivelse af 2. Oktober, at
Vicepolitiinspektøren er indkaldt af
K.ommissionen.

Robert Mikkelsen: Undskyld, men
mit sidste Brev til Formanden er af 11.
)ktober.

Formanden: Jeg ved ikke, om De har
m Kopi af det?

Robert Mikkelsen: Jo, det har jeg.
Jeg har skrevet, at jeg henviser til Skri
velsen af 23. September, i hvilken jeg
anmodede om Afhøring af Politikommis
sær Odmar vedrørende Systemet for
Arrestationerne den 21. og 22. Oktober,
.og i Skrivelse af 2. ds. anmodede jeg lige
ledes om det.

Formanden: Ja, men det er den
Skrivelse, jeg refererer til.

Robert M;kkelsen: J a, men det refe
æerer sig til begge Forhold. Det første er
vi jo ogsaa færdige med.

Formanden: Vi kan gaa over til
næste Spørgsmaal.

Robert Mikkelsen: Vi kan maaske
lige slaa fast her, at ved den første Lej
lighed havde De stort set ikke andet med
det hele at gøre end at skaffe det for
nødne Personale til at foretage Arresta
tionerne, hvilke Arrestationer De for saa
vidt intet havde at skaffe med.

Glud-Jobansen: Slet intet. Og jeg fik
heller ikke senere med det at gøre.

Robert Mikkelsen: Nej . Saa er det
altsaa helt færdigt.

Ben anden Ting, det saa drejer sig
om, er en Episode, der foregik i Efter
aaret 1943, og som dengang blev omtalt
i den illegale Presse, hvori det blev
nævnt, at 2 Opdagelsesbetjente var blevet
sendt til Sverige, hvorfra de ret kort Tid
efter vendte tilbage'). Det gav Anledning
til nogle Betragtninger i den illegale
Presse, idet man mente, at Meningen
med det var, at de paagældende Krimi
nalbetjente skulde udspionere Friheds
bevægelsen og dens Kontakter mellem
Sverige og Danmark. Bet stod i den ille
gale Presse dengang, at Ile havde haft
med, denne Udsendelse af 2 Kriminalbe
tjente at gøre, og derfor vil jeg gerne
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spørge Dem om Deres Kendskab til dette
Forhold.

Glud-Johansen: Ja, det er rigtigt, det
havde jeg med at gøre . Jeg har det
nogenlunde præsent; jeg har noteret det
ned. Den 19. November 1943 tidligt om
Formiddagen kom Politikommissær Od
mar ind til mig paa mit Kontor og med
delte, at Departementschef Eivind Larsen
og Landsfoged Rosengreen ønskede en
Samtale med os nede i Frihavnen; de var
om Bord paa Færgen, Rosengreen havde
ikke Pas og ønskede ikke at gaa i Land,
og han bad os derfor om at komme der
ned. Vi tog straks ned om Bord og traf
Landsfogeden og Departementschefen i
en af Salonerne .. .

Formanden: Maa jeg spørge, hvad
det var var for en Landsfoged.

Glud-Johansem Landsfoged Rosen
green.

Formanden: Hvorfra?
Glud-Johansen: Fra Malmøhus Len;

jeg kendte Landsfogeden, idet jeg havde
været sammen med ham to Gange her
ovre. Da vi kom derned fortalte han os,
at der i den sidste Tid var kommet saa
mange Flygtninge over til Sverige, at det
efterhaanden var ved at være et Pro
blem for dem. Ved Afhøringen af disse
Flygtninge derovre benyttede man de
danske Politimænd, som var kommet
derover. Der var kun 2 Kriminalpoliti
folk, og det var Overbetjentene Weiss og
Alfred Andersen, der var flygtet den 29.
August. Det var for lidt, og da man igen
nem den svenske Presse - det var vist
ogsaa igennem den engelske Radio 
havde hørt, at der skulde udskrives
10000 Mand til Befæstningsarbejder i
Jylland, og at der kunde ventes indført
Arbejdstvang her i Landet, ventede man
en ny Strøm af Flygtninge over til Syd
sverige, og han sagde, at det var ganske
udelukket, at man kunde ekspedere disse
Mennesker. Ekspeditionen bestod, efter
hvad Landsfogeden sagde, hovedsagelig i,
at de danske Politimænd afhørte de
Flygtninge, som kom uden Pas og uden
Papirer af nogen Art, og forsøgte at
danne sig et Indtryk af, hvad det var for
nogle, om det var kriminelle Flygtninge,
eller om det var almindelige Flygtninge,
eller om der kunde være Tale om tyske
Stikkere; man havde Erfaringer for der
ovre, at Nazisterne jævnlig sendte Folk
derover for at spionere blandt Flygtnin
gene. Landsfogeden sagde, at der egent
lig kun var 2 Kriminalpolitimænd, som
var denne. Opgave voksen, og d:.:e:.:t_v:.:a:.:r~a;;;l;.:t _
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for lidt, og han spurgte, om vi ikke vilde
være villige til at hjælpe det svenske Po
liti med 2 Mand til, som vi skulde sende
derover. Han forlangte, at det skulde
være fortroligt, og at de skulde komme
som Flygtninge; de maatte ikke blive
sendt derover paa anden Maade, de maatte
altsaa ikke have Pas, naar de kom der
over. De skulde saa deltage i Arbejdet
derovre, og han vilde sørge for, at de fik
udbetalt den samme Løn, som de danske
Politimænd i ovrigt fik derovre. Jeg vil
regne med, at denne Samtale varede saa
dan noget som 10 Minutter, maaske et
Kvarter. Departementschefen sagde, at
Justitsministeriet i hvert Fald vilde god
kende det, hvis vi gjorde det.

Vi sagde Farvel til Landsfogeden
uden at afgive noget bindende Løfte 
det var jeg jo ikke kompetent til -, og vi
tog op til Politiinspektør Krenchel, der
paa det Tidspunkt var kommet ind. Poli
tiinspektøren mente afgjort, at vi maatte
hjælpe det svenske Politi, og han gik ned
til Politidirektøren, som ligeledes var af
den Opfattelse. Jeg glemte at gøre op
mærksom paa, at Landsfogeden havde for
langt 2 kvalificerede Folk, som var ud
dannet netop i disse Sager, som havde
havde været i Statsadvokatens Afdeling
og var fortrolige med Arbejdet der og
derfra kendte det Klientel, der vilde være
Tale om.

Da vi skulde til at undersøge, hvem
der kunde komme i Betragtning, gjorde
man fra Statsadvokatens Afdeling - det
var Odmar - gældende, at de ikke havde
nogen, de havde kun ganske faa kvalifi
cerede Folk derinde; det var ganske unge
Mennesker, der var derinde, og derfor
maatte de tages andre Steder fra. Vi
havde ude paa Stationerne 2 Mand, som
havde været i Statsadvokatens Afdeling
tidligere, Overbetjentene Dyrsted og Hu
go Andersen, og jeg kaldte dem op og
spurgte dem, om de var villige til at paa
tage sig et Arbejde i Udlandet. Jeg hu
sker for øvrigt endnu tydeligt, at Hugo
Andersen sagde: Jeg vil under alle Om
stændigheder ikke have noget med Ty
skerne at gøre, og dertil svarede jeg, at
det fik han heller ikke. De lovede saa at
tage derover, da jeg forklarede dem,
hvad det drejede sig om, og tilbage var
der i og for sig kun Spørgsmaalet om,
hvordan man skulde faa dem over.

•Teg vil dog gøre opmærksom paa,
at forinden de blev sendt af Sted, gjorde
jeg underhaanden Rigspolitichefen op
mærksom paa det, saadan at alle kom-
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petente inden for Politiet var bekend
med, hvad der laa bag ved det.

J eg talte med Odmar om, hvordal
man skulde faa dem over, og Odma
mente ikke, at vi kunde forsvare at send
dem over med Baad, og det kunde je;
for saa vidt give ham Ret i - Rutern
var dengang ikke udbygget, som de se
nere blev -, og da vi ofte havde haft el
livlig Trafik over med Færgen, idet Ty
skerne saa gennem Fingre med, at Poli
timænd rejste over til Malmø, blev v
enige om, at vi skulde sende dem ove
den Vej. Odmar, som havde Forhandlinj
med Tyskerne i øvrigt, lovede at paatag.
sig den Opgave. Jeg tror dog, at det vi
være rigtigt af mig at gøre opmærkson
paa, at det maaske kan synes underligt
at de rejste over gennem den tyske Pas·
kontrol, men det var ikke noget usæd.
vanligt. Jeg husker, at en 3 Ugers Tic
forinden havde vi sendt Oberst Norden
tojt fra Generalstabens Efterretningstje
neste derover ad samme Vej som Politi
mand. Det var altsaa noget, som vi gjor
de jævnligt, og det var noget, som v
ikke mente der var større Risiko ved
der var i hvert Fald mindre Risiko vec
det end med Baad over.

H. C. Hansen: Jeg tror - hvis je~

maa afbryde Hr. Glud-Johansen -, al
De sandsynligvis tager fejl paa det
Punkt, for Oberst Nordentojt blev do
ikke sendt over med Tyskernes Vidende

Glud-Johansene Nej, hvis det for
staas paa dep. Maade, er det helt forkert.
I Virkeligheden blev der jævnlig sendt
Politifolk over. Forudsætningen var selv
følgelig, at de skulde vende tilbage. I det
Tilfælde med Nordentoft var der 2" Poli
timænd med ham over, og Nordentoft
havde ogsaa Politiskilt.

H. C. Hansen: Men Nordentojt blev
smuglet om Bord i Baaden.

G1ud-Johansen: Ja, det kan man
maaske sige. Men det var altsaa Forud
sætningen - ja, det var saadan der
nede, at Tyskernes Kontrol egentlig ikke
var særlig skarp, naar det drejede sig
om Politimænd, og man kunde gaa ind!
bagom.

H. C. Hansen: Ja, jeg kender det an
egen Erfaring, men Tyskerne vidste ikke
Besked med Nordentoji.

Glud-Johansen: Selvfølgelig ikke med
Nordentojt, det er en Selvfølge.

H. C. Hansen: Heller ikke med, at
han var med.

. Glud-Johansen: Det er muligt, det tør
jeg ikke sige, jeg var ikke med dernede,
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aen jeg har altid forstaaet det saadan,
rt de i og for sig godt kunde være klar
Iver, at det var 3 Politimænd, der rej
:te over.

H. C. Hansen: Jeg gør kun Afbry
leIsen, fordi jeg synes ikke, at der skal
itaa, at disse Folk - og det gælder og
iaa for mit eget Vedkommende - var
'ejst over med Tyskernes Vidende.

Glud-Johansen: Jeg gjorde opmærk
JOrn paa det for at redegøre for, at naar
!le rejser derover gennem den tyske Pas
xontrol, var det ikke noget særligt eks
.r aordinært, det var noget, som kunde
oraktiseres paa det Tidspunkt.
- Busch-Jensen: Maa jeg spørge: de
rejste altsaa over uden Pas, de Politi
betjente, som gjorde de Rejser?

Glud-Johansen: Ja. De havde aldrig
Pas, de viste kun Politiskiltet.

De kom altsaa over. Hvorledes det
gik for sig, vil jeg overlade til Politikom
missær Odmar at forklare, for det ved
jeg altsaa ikke selv. De rejste den 27. No
vember, og vist nok den 29. November 
det var i hvert Fald et Par Dage senere
- kom de tilbage. De fortalte os, at de
havde faaet en kold Skulder derovre, og
at Landsfogeden bare havde meddelt dem,
at de maatte rejse tilbage eller gaa i
Flygtningelejr, da de ikke var ønskede.
Vi var meget forbavsede over dette her;
de Herrer vil forstaa det ud fra den For
klaring, jeg har givet. Allerede Dagen
efter fik vi et Brev fra Overbetjent Weiss!) ,
der var derovre, hvoraf vi kunde se, at
der var opstaaet nogle Stridigheder der
ovre, og at der havde været Uvenskab
mellem Weiss og Hugo Andersen tidli
gere. Der gik saa nogen Tid, og det syn
tes vi var underligt - vi havde bestemt
ventet at faa Brev fra Landsfogeden og
at faa Underretning om, hvad der laa
bagved, men da det ikke skete, skrev
Politiinspektør Krenchel til Landsfoged
Rosengreen og spurgte ham, hvordan det
hang sammen. J eg har en Kopi af denne
Skrivelse"), og jeg har en Kopi af Rosen
greens Svar") . J eg ved ikke, om jeg skal
læse det op?

formanden: Jo, Tak. Kunde det ikke
afleveres til Kommissionen?

Rasmus Hansen: Er det ikke lige saa
godt for Oversigtens Skyld, at vi faar det
læst op her, og saa kan det afleveres
bagefter?

Glud-Johansen: Politiinspektør Kren
chels Brev lyder:
1 A.nr. 418. 2) A. nr. ~19. 3) A. nr. 420.
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»Kære Rosengreen.
Den 19. November d. A. meddelte

Vicepolitiinspektør GIud og Politikom
missær Odmar mig, at Du ønskede et
Par af vore Folk over for at bistaa med
Kontrollen af Emigranter.

Jeg sendte derfor den 27. November
Overbetjentene Dyrsted og Hugo Ander
sen, som er to af vore gode og absolut
paalidelige Folk; men til min store For
bavselse kom de retur allerede den 29.
November med en for mig ganske ufor
klarlig Besked, at deres Tilstedeværelse
var uønskværdig, og at de, hvis de vilde
blive i Sverige, vilde blive anhragt i en
Flygtningelejr.

Da den paagældende Begivenhed qr
mig ganske uforstaaelig, og da jeg maa
gaa ud fra, at de Historier, som den ille
gale Presse her har bragt om Sagen,
som Du muligvis kender, og som har væ
ret særdeles ubehagelige for Ledelsen her
og de to Overbetjente, ikke vækker Tiltro
hos Dig eller andre Autoriteter i Sverige,
beder jeg Dig sende mig en Forklaring
paa, hvad der foreligger. Jeg tvivler ikke
om, at der foreligger en Misforstaaelse,
og det er altid kedeligt at have en saa
dan svævende imellem os. c 2)

Paa dette svarer Landsfoged Rosen
green:

•Kåre Van.
Hjårtligt tack for Ditt brev av går

dagen. Jag hade åndock tånkt tillskriva
Dig om den sak, Du i Ditt brev berorde,
men hade hela tiden hoppats att person
ligen få framfora saken till Odmar, vars
ankomst hit har aviserats.

Saken ar emellertid foljande:
Det ar naturligt, att de svenska po

lismyndigheterna åro intresserade att n~
got kånna till antecedentian och den poli
tiska instållningen hos det flyktingsklien
tel som vållt ind från Danmark till Sve:
rige. Endast ett fåtal av flyktingarna
inneha vid ankomsten tillfredsstållande
legitimationshandlingar och kunna om
sig uppgiva ungefar vad som helst utan
att kontroll ar mejlig. DarIOl' togo vi och
låto hit ankomna danska polismån assi
stera de svenska polismånnen vid deras
forhor med flyktingarna.

Med undantag av Weiss och Alfred
Andersen åga dock de engagerade danska
polismånnen ieke tillracklig sak- och per
sonkannedom for att alltid kunna vara
till verkligt effektiv nytta. Dårtill kom, att
Weiss engagerådes av danska legationen.
Som jag ansåg, att ytterligare två skick-
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och over de danska polismånnen har, ocl
med de forbindelser, han har med de ille
gaIa danska bladen och organisationerne:
i Danmark, omojliggjorde han helt enkel
Andersens och Dyrsteds tiånstgoring har

Ja, det har ar ju en sorglig historia
som val såsom så många andra får kla
ras upp efter krigets slut. Jag hoppal
emellertid livligt, att Du skall forstå de
nodlågare, i vilket jag befann mig, och at
saken ej skall inverka på det hjårtligs
fOrhål1andet mellem mig och mina van
ner i K6penhamn, något som skulle
smårta mig mycket.s ')

liga og kunniga danska polismån vore
onskvårda forutom Alfred Andersen, ly
ckades jag hos Eivind Larsen, GIud och
Odmar vid mitt sista hastiga hesok i
Kopenhamn utverka lofte om att två
sådana polismån skulle stallas till mitt
forfo~ande.

Då Dyrsted och Hugo Andersen den
27. November infunno sig i Malme, var
jag alltså mycket glad over, att min fram
stållning hade vunnit de danska polis
myndigheternas gehor, Innan jag emel
lertid ens hade hunnit sammantråffa
med dem, uppvaktades jag av Weiss, som
i upprord sinnesståmning upplyste, att
D. och A. vore »stikker« og ytterst farliga Formanden: Maa jeg lige spørge 
personer, med vilka de danska polismån- .det er ikke, fordi det har større Betyd
nen i Sverige icke på några villkor kunde ning, men det kan have Betydning til
samarbeta. Dårest jag skulle engagera Forstaaelse af hele Sagen: disse Breve er
dem i svensk tiånst, skulle samtliga har- ikke befordret med Postvæsenet?
varande danska polismån (ca. 7-8 per- Glud-Johansen: De er befordret ad
soner) omedelbart nedlågga, arbetet och samme Vej, altsaa over Færgen. Det er,
en skandal uppstå, som skulle våcka all- noget, der siger sig selv; vi havde daglig
man uppmårksamhet och allvarligt skada Postforbindelse.
de dansk-svenska f6rbindelserna. Formanden: Illegal Postforbindelser

Sedan jag hos de ovriga danska po- Glud-Johansen: Ja, altsaa over Fær-
lismånnen vunnit hekraftelse på hotet om gen. Jeg ved ikke, om jeg skal læse det
arbetsnedlåggelse samt jag dessutom bi- næste op; Erenehel skrev til Landsfogeden
hringades den uppfattningen, att kom- i Malmø") og spurgte ham om Tilladelse til
mande flyktingar genom den danska ille- at forelægge Weiss Rosenoreens Brev, og
gaIa pressen snabbt skulle erhålla under- Rosengreen svarede") umiddelbart efter. at
råttelse om att de i Sverige skulle horas det vilde han meget nødig have. Han sag
av två namngivna »stikker«, genom vilket de, at han dog ikke var helt sikker paa,
allt Andersens och Dyrsteds arbete har at We iss havde sagt »Stikkere« , men han
skulle omoiliggoras, låt jag frarufbra til mente, at det var det, der laa bagved. Jeg
dem, att deras tjanster har på grund av ved ikke, om disse to Breve har den Be
andrade dispositioner icke långre vore tydning, at jeg behøver at læse dem op.
erforderliga. Samtidigt underråttudes de Formanden: Hvis nogen af Medlem-
dårorn, att de siålva finge vålja att åter- merne ansker det?
vånda till Danmark på samma sått, som Glud-Johansen: De er i hvert Fald
de kommit hit, eller att stanna som flykt- disponible for Kommissionen. Jeg har
ingar. De Ioredrogo som bekant att åter- Fotokopi og Genpart af dem, og jeg kan
vånda. ogsaa overlade et Eksemplar af Overbe-

Saken var for mig mycket pinsam tjent Weiss' første Brev') til os, saaledes
och Iorbåttrades sannerligen icke genom at hele Korrespondancen ligger klar.
de notiser i illegala bladen, som Weiss Mogens fog: Jeg vil blot spørge
sedan visat mig. med Hensyn til Overbetjent Hugo Andet-

Som Du nog forstår, så kunde jag sen: var han en af de dengang saakaldte
inte anvånda A. och D. har i avsedd »Brødrenø Andersen», som tidligere hav
tjånst, alldeles oavsett hul' det forbåller de haft Forbindelse med Tyskerne?
sig med deras egenskap av »stikker e. Jag Glud-Johansen: Ja.
forsokte flera gånger energiskt få Weiss Mogens fog: Kan det tænkes, at det
att forstå, att Du, Eivind Larsen, GIud er denne hans tidligere Stilling, som har
och Odmar icke på villkor kunde miss- kastet et vist Skær af Mistænkelighed
tånkas brista i omrlorne vid utv åljandet over ham?
av dessa båda danska polismån; de man, Glud-Johansen: Ja, det tror jeg. Jeg
Ni skickat, måste helt enkelt vara pråk- maa sige, at jeg ikke, da han blev sendt
tiga och pålitliga. Det gick dock icke att over, var opmærksom paa, at der kunde
overtyga honom. Med det inflytande, han være Tale om noget i den Retning. Jeg
har pa danska legationen i Stockholm har egentlig altid baft Følelsen af, at ban
1) A. nr. 420. 2) A. nr. 421. 3) A. nr. 422. 4) A. nr. 418.
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ietop stod sig særdeles godt med de ille
;ale. Der havde været et Angreb, som jeg
kke havde bemærket, men jeg hørte om
let senere. Gennem Weiss' Brev'), som er
'edlagt her, vil der kunne ses, at der har
'æret et personligt Uvenskabsforhold
nellem Weiss og Hugo Andersen, og hel
er ikke det var jeg bekendt med, da de
ilev sendt over.

Rasmus lIansen: Det blev af Hr.
YI:ogens Fog nævnt og bekræftet af Dem,
lt Hugo Andersen havde haft Forbin
Ielse med Tyskerne. Vil De ikke være
lenlig over for Kommissionen nærmere
lt redegøre for, hvorledes det forholdt sig
ned denne Forbindelse.

Glud-Johansen: Ja, det kunde maaske
misforstaas. Selvfølgelig havde Hugo An
lersen ikke nærmere Forbindelse med
I'yskerne end hele det øvrige Korps. Hugo
Andersen var i Statsadvokatens Afdeling
det første Par Aar ....

Formanden: Statsadvokaten for sær
lige Anliggender?

Glud-Johansem Ja. Det var jo saa
dan i København - det var en Særord
ning for København -, at alle den Slags
Sager blev behandlet af Statsadvokaten
for særlige Anliggender, og vi afgav Per
sonale dertil. Det var en Behagelighed, at
hele den øvrige Del af Styrken var fri for
at have med Tyskerne at gøre, men det
skulde jo ikke komme de Mennesker til
Skade, som blev sat paa denne Uriaspost.
For Hugo Andersens Vedkommende var
han, fordi han kunde perfekt Tysk og
Engelsk, blevet sat dertil fra den første
Dag omtrent, og han var der indtil, jeg
vil tro 1942 - det tør jeg ikke sige be
stemt -, men saa kom han og bad om at
blive flyttet derfra, fordi han ikke vilde
have mere med Tyskerne at gøre, og saa
blev han flyttet ud paa en Station, jeg
tror, det var paa en af Stationerne inde i
Byen. Hele det Forhold - det maa jeg
maaske nævne her - blev undersøgt se
nere af et Personaleudvalg"), som blev sat
til at konstatere, om der var noget at be
brejde Medlemmer af Korpset; jeg under
søgte det netop, da jeg gik herned, og Ud
valget har erklæret, at der intet som helst
var at bebrejde Hugo Andersen for hans
Forhold til Tyskerne og hans Forhold i
øvrigt; der var intet som helst at be
brejde ham; og dette blev forelagt af Ud
valget paa et Medlemsmøde, der enstem
migt tiltraadte denne Udtalelse.

Mogens Fog: Maa jeg lige indskyde,
at jeK tror ogsaa, Spørgsmaalets Form
1) A. nr. 418. 2) A. nr. 432.

350

antydede, at det var en tjenstlig Forbin- .
delse med Tyskerne. Det stod mig ganske
klart.

Rasmus lIansen: Jeg var i og for sig
ikke i Tvivl om, hvorledes det forholdt
sig, men der optages jo stenografisk Re- '
ferat af de Forklaringer, der afgives her,
og man kan ikke forudsætte, naar disse
Referater offentliggøres, at enhver, der
faar dem i Hænde, har Forudsætninger
for at kunne overse, hvorledes det egent-
lig forholdt sig. .

Robert Mikkelsen: De sagde før, at
det skete ikke saa ganske sjældent, at
danske Politifolk rejste til Sverige under
Besættelsen uden Pas med den Hensigt,
at de skulde komme tilbage.

Glud-Johansen: Samme Dag.
Robert Mikkelsen: Hvad beroede det

paa? Hvordan kunde det lade sig gøre?
Glud-Johansen: Det var jo bestemte

Tyskere, der var dernede, og de saa gen
nem Fingre med det. Der var jo egentlig
paa saa mange Omraader under Besæt
telsen Tyskere heroppe, som ikke var
særlig nøjeregnende, som saa genøm
Fingre med den Slags Ting, og jeg vil
regne med, at de Rejser i hvert Fald ofte
foretoges.

Robert Mikkelsen: I hvad Hensigt?
Hvad skulde de Politimænd i Sverige?

Glud-Johansem Det er vel ikke helt
ukendt, at man søgte at holde Forbindelse
med Omverdenen dengang. Det var jo lidt
vanskeligt, men vi forsøgte at holde For
bindelse for at faa Klarhed over, hvad
der skete ude omkring, og nu f. Eks. de
Breve, jeg taler om her, udvekslede vi og
saa ad den Vej; og vi ud vekslede i øvrigt
Post ad den Vej.

Robert Mikkelsen: Til Politiets Ori
entering?

Glud-Johansem Til Politiets Orien
tering.

Robert Mikkelsen: Jeg forstod, at
det var et Ønske fra Landsfogedens Side,
at de paagældende skulde rejse illegalt
derover. Hvorfor ønskede Landsfogeden
det?

Glud-Johansen: Jeg synes, det er
ganske klart. Landsfogeden ønskede dem
derover som Flygtninge paa samme Maa
de som de Politimænd, der var derovre.
Man kunde jo ikke officielt lade dansk
Politi optræde i -Sver ige. Det maatte være
som Flygtninge. Men i øvrigt fandt jeg,.
at det var Kanske klart; jeg kan jo ikke
redegøre for, hvad Landsfogedens Motiver
var, men jeg forundrede mig ikke over det .

,
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Robert Mikkelsen: Jeg synes blot,
.hvis man sigtede til den Opgave, som
Landsfogden omtalte over for Dem, var
det jo en Opgave, som der ikke kunde
være Grund til at lægge Skjul paa over
for Folk. der kom ·derover.

G1ud-Johansen: Jo, i hvert Fald
over for Tyskerne var der al mulig Grund
til at lægge Skjul paa det. Vi har altid
regnet med, at de havde Stikkere derovre.

Robert Mikkelsen: Men hvis der var
Grund til at skjule det over for Tyskerne,
forekommer det mig, at der kommer en
Brist i det ved, at Tyskerne faktisk ved,
at de paagældende rejser derover.

Formanden: Men de ved ikke, i hvil
ken Anledning.

G1ud-Johansen: Men der gør De Dem
igen skyldig i en stor Misforstaaelse. Ty-

"1 • T. -4 .. e__ ~ ~_. "1 ,
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Glud-Johansen: Det har jeg i hver
Fald aldrig hørt om. .

Formanden: Er der flere, der ønske
at stille Spørgsmaal? -

Glud-Johansene Maa jeg ikke lig.
have Lov at fremsætte en Bemærkning:
Vi har egentlig forundret os meget ovei
de voldsomme Angreb i de illegale Blade")
Jeg ved ikke, om De Herrer selv har læs 1

det, men i hvert Fald, vi blev beskyldt for
at have sendt disse to Politimænd over ti.
Sverige for at udspionere Flygtninge, for
at sende Oplysninger hjem, som saa skul
de tilgaa Tyskerne. For os.var det gan,skE
uforstaaeligt, hvad der laa bag dISSE
Meddelelser i de illegale Blade, men vi
var jo afskaaret fra at dementere, for det
vilde Tyskerne vel nok ikke tage for gode
Varer. Vi var i det hele taget afskaaret
• __ , '1. . ' ' "

'F or Kommissionen mødte derpaa Politikommissær Jens Peter Jacob Odmar.

Formanden: Deres fulde Navn?
Odmar: Jens Peter Jacob Odmar.
Formanden: Og Stilling?
Odmar: Politikommissær.
Formanden: Hr. Politikommissær.

Jeg gør Dem til at begynde med opmærk
som paa, at Møderne her holdes for luk
kede Døre, det vil sige, at der ikke maa
gives Referat af, hvad der siges her paa
Møderne. Jeg gaar ud fra, at De er ind
forstaaet hermed?

Odmar: Ja.
Formanden: Der er et Par enkelte

Spørgsmaal, som har givet Anledning til,
at vi har ønsket, De skulde komme til
Stede. Men jeg vil sige det samme, som
jeg sagde til Deres Forgænger, at hvis De
ønsker at komme med en almindelig Re
degørelse, skal De selvfølgelig ogsaa have
Lejlighed til at fremkomme med den her
i Mødet.

Odmar: Det Spørgsmaal, der er stil
let mig, lyder: Efter hvilket System fore
toges Arrestationen af Kommunister den
21. og 22. Juni 194P). Jeg ved ikke, om
Kommissionen ønsker, at jeg skal be
svare det med en almindelig Redegørelse
for, hvordan den 22. Juni formede sig
for mig - jeg tror, jeg dermed kan bp
svare Spørgsmaalet. De Tanker, vi gjor
de os den 21. har ingen Forbindelse der
med, saa jeg begynder med den 22.

Den 22. blev .der ringet op til mitrr.: ..... --.. __ ..... ..1 e: on m.! _"l ___ "'lI. ...

med Vicepolitiinspektør Glud3
) 'Og under-,

rettet ham om den Opringning, jeg hav
de faaet, saa han, hvis ikke jeg kom til- .
bage fra -Dagmarhus«, kunde sætte sig i '
Bevægelse . Han kom senere paa Politi- :
gaarden, og senere kom ogsaa Departe
mentschef Eivind Lærsew) , der refererede..
at han havde været til et Møde K1. 4.15,
paa »Dagmar hus« sammen med Direktør
Svenntingsen5) , Vicepolitichef Arthur:
DahlO) og flere højtståaende Politimænd..
Tyskerne havde der forklaret om dette ,
Krigsudbrud, og i Forbindelse dermed .
havde de stillet en Bunke Krav") til Dan
skerne - jeg maa maaske have Lov til at
støtte mig til mine Notater. Fra tysk Side
var der stillet Krav om en Række For
holdsregler, som Politiet og andre skulde
iværksætte, saaledes Spærring af den
dansk-svenske Grænse, Anholdelse og
Forvaringtageise af russiske Statsbor
gere og visse andre Udlændinge, Anhol
delse og Internering af ledende danske
Kommunister samt af alle danske Kom
munister, der kunde antages at ville gøre
sig skyldige i Spionage eller Sabotage.

Formanden: Disse Optegnelser, er
det Deres egne private?

Odmar: Ja, det er mine egne Nota
ter. Dette er altsaa, hvad Departements
chef Eivind Larsen refererede for mig.
Om han medbragte den originale Note.
som _,!,yskerne havde overrakt, eller det
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skulde de anholdte Personer forhøres borgere, som der paa det Tidspunkt ikke
med Hensyn til deres Stilling og Virk- fora dansk Side forelaa nogen Motivering
somhed inden for 19. K. P. og med Hen- for at anholde, og saa maa man spørge:
syn til deres Forbindelser til Sovjetunio- Hvem er det, der er den ansvar-lige for,
nen, Sverige eller Tyskland. hvilke Personer der nu efter generelt

Departementschef Eivind Larsen - tysk Krav bliver arresteret? Det er et
var dengang. Statsadvokat for særlige Spørgsmaal, der er blevet stillet til for
Anliggender, og han gav 0rdre til, at skellige før Dem, og der er blevet svaret
dette skulde iværksættes. Der blev saa hvergang, at det havde den paagældende
foretaget Indkaldelse af Opdagelsespoli- ikke med at gøre, 0. - s. v. nedad. Nu er
tiets Personale, og alt dette blev iværk- vi naaet til Dem, og jeg spørger saa Dem:
sat. Hvem var ansvar-lig for T!Tdtagningen af

Robert Mikkelsen: Jeg vil gerne de Personer? Og der svarer De nu igen,
spørge: Disse Ting, som De der læste op forstaar jeg: Det er underordnet Perso
af Deres Notater om, at Kommunisterne nale i Afdeling D.
skulde afhøres o. s. v., var det. Ting, som Odmar: Ja, formentlig.
Eivind Larsen meddelte Dem? Robert Mikkelsen: Det var Dem, der

Odmar: Ja. ledede Afdelingen.
Robert Mikkelsen: Fra en Skrivelse Odmar: Jeg? Hvem siger det?

affattet paa Tysk? Robert Mikkelsen: Bet forstod jeg
0dmar: Ja: paa Dem. Hvem ledede den da? .
Robert Mikkelsen: Nu hed det sig Odmar: De siger, jeg ledede den. Det

altsaa, at de ledende Kommunister og de er ganske forkert. Saa ha-r De faaet en
nærmere specificerede Kategorier af ganske forkert Opfattelse af Situationen.
Kommunister skulde anholdes. Hvilket Robert Mikkelsen: Hvem var det da,
Grundlag benyttede man saa for at ud- der ledede Afdeling 19 dengang?
tage de Personer, som det derefter drej- Odmar; Dengang - det var Politi-
ede sig om? kommisær Andst.

Odmar: Der benyttede man Karto- Robert Mikkelsen: Er det da ham,
teker, dels Afdeling D's - Afdeling D der har haft med Udtagningen af disse
var en Afdeling inden for Opdagelsespo- Personer at gøre? .
litiet, der var beskæftiget med politiske Odmar: Det ved jeg ikke. Jeg var
Sager") - dels Kartoteket derfra 'og dels ansat hos Statsadvokaten for særlige An
Kartoteket . fra Sikkerhedspolitiet"), det liggender, og som jeg gjorde Dem be
andet Sikkerhedspoliti. kendt med før, blev der fra tysk Side

Robert Mikkelsen: Altsaa Rigspoliti- stillet Krav om Anholdelse og Forva-
chefens. ringtagen af russiske Statsborgere og

Odmar: Naa, De kender det, kan visse andre Udlændinge"), og det havde
jeg forstaa. jeg med at gøre.

Robert Mikkelsen: Forelaa der ikke Robert Mikkelsen: Men ikke med de
f.ra tysk Side. . . . danske Kommunister?

Odmar: Der forelaa fra tysk Side en 0dmar: Ikke med Udtagelsen.
Liste eller Kartotekkort") - hvilket er jeg Robert Mikkelsen: Efter Deres Op-

-ikke klar over, da jeg ikke har set det - fåttelse er det saa Politikommissær \
over Kommunister, der skulde anholdes. Andst, der har haft med det at gøre som ,

Robert Mikkelsen: De har ikke set den 'over ordnede?
den Liste? . 0dmar: Jeg ved ikke, hvorfor De vil

0dmar: Nej. _ presse en Opfattelse ud af mig.
Robert Mikkelsen: Hvorledes foregik Robert Mikkelsen: Nej, jeg spørger

det da? Hvem saa den Liste? blot, hvem der efter Deres Mening havde
Odmar: Ja, der maa jeg blive Dem med det at gøre.

Svar skyldig, for selve Udvælgelsen hav- Odmar: Jeg er beskæftiget nede paa
de jeg intet med at gøre. 2. Sal, jeg har med Personalet at gøre,

Robert Mikkelsen: Hvem kom da til tilkalder Personalet sammen med Vice-
at foretage den? politiinspektør Glud. Vi tilkalder Perso-

Ødmar: Formentlig Personalet i Af- nalet, og jeg søger disse Udlændinge ud
deling D. efter de tyske Direktiver, de Udlændinge,

Robert Mikkelsen: Ja, jeg spørger, der skal anholdes, og hvem der er be
fordi Tyskerne her altsaa stiller et Krav skæfti'get paa 3. Sal med Udvælgelsen af
om Anholdelse af en Række danske Stats- disse Kommunister
1\ nr.-237. 2) Kan. 21. 3) A. nr. 24.1 Ol! 248. 4) A. nr. 242.
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Robert Mikkelsen: Det kan De ikke
sige?

Odmar: Nej, det kan kun blive An
tagelse, og det kan De ikke bygge noget
paa.

D. C. Dansen: Hvem skal vi spørge,
hvem der havde med det at gøre?

Odmar: Departementschef Eivind
Larsen .

D. C. Dansen: Han henviser til Dem.
Formanden: Han henviser til Dem

og Andst.
Odmar: Ja, men spørg saa Andst.
Robert Mikkelsen: Er det saadan at

forstaa, at Deres Opgave i Forbindelse
med disse Anholdelser har alene været
at udtage de Udlændinge?

Odmar: Ja. Men saa bliver det be
stemt, at nu skal man anholde disse
Kommunister. Saa træder jeg til igen,
Altsaa jeg har, om jeg saa maa sige, den
udfarende Kraft der. Det er mit Arbejde.
Der bliver tilkaldt - lad os sige et An
tal af Opdagelsespolitiets Personale, for
øvrigt det hele, jeg ved ikke, hvor mange
der var dengang, vel ca. 250. Saa har
man altsaa fundet ud af, at nu skal
disse Kommunister anholdes. Saa faar
jeg en Liste, eller rettere, jeg tror jeg
fik Kort paa dem, der skal anholdes.
Saa sætter jeg det, man kalder for An
holdeIseslister, ud. Det er en rent prak
tisk Foranstaltning: man sender to Mand
ud til at anholde den, og to Mand til
at anholde den. Det Forarbejde der har

,jeg gjort, den Instruktion har jeg per
sonlig givet i Overværelse af min Chef,
Vicepolitiinspektør Glud.

Robert Mikkelsen: Og den Liste,
hvem overgav Dem den?

Odmar: Om den er overrakt mig,
eller den er lagt paa mit Bord, har jeg
ingen som helst Erindring om.

Robert Mikkelsen: Saa er der et lille
Spørgsmaal i samme Forbindelse. Det er
blevet oplyst, at i alt Fald i nogle af
disse Anholdelser deltog tysk Politi.

Odmar: Fuldstændig rigtigt.
Robert Mikkelsen: Hvordan kom det

til at foregaa?
Odmar: Har De nogen Sinde hørt om

en Mand, der hed Dr. Fest. Han var til
Stede der , og husk paa: den Dag, den 22.
Juni, var Tyskerne lidt højt oppe: det var
omtrent, ligesom jeg kan forestille mig,
at Stormuftien havde proklameret den
hellige Krig. Da stillede Dr. Fest over for
Departementschef Eivind Larsen bestemt
Krav om, at der skulde Tyskere med til
Anholdelse af visse Kommunister. Der
1) Kap. 42.
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kan jeg huske og har gjort Notat om, at
der ved Anholdelsen .af Folketingsmæn
dene Aksel Larsen :og Martin Nielsen
samt af Borgerrepræsentant Johannes
Hansen skulde en tysk Politimand med
de danske Politimænd som Observatør.
Desuden ved jeg, at der ved Ransagnin
gen paa Partikontoret og »Arbejderbla
det « - altsaa ude i Griffenfeldsgade 
ogsaa skulde vistnok to Tyskere med,
hvis ikke jeg husker galt. .

Robert Mikkelsen: Har De hørt, at
Dr . Fest har stillet et saadant Krav til
Departementschef Eivind Larsen?

Odmar: Om jeg har overværet det?
Jeg tror det.

Robert Mikkelsen: Departementschef
Bioind. Larsen har nemlig tidligere for
klaret her i Kommissionen, at han vidste
ikke, hvordan det var gaaet til med de
Tyskere. Han har i hvert Fald ikke for
klaret Spor om noget saadant.

Odmar: Vel. Det ændrer altsaa ikke
min Forklaring.

Robert Mikkelsen: Er det saadan at
forstaa, at De overværer, at Dr. Fest
giver den Besked, og deraf slutter, at saa
er det saadan, eller er det saadan at for
staa, at der direkte foreligger en Ordre.

Odmar: Jeg har faaet Beskeden af
Departementschef Eivind Larsen.

Robert Mikkelsen: At i disse bestem
tå Tilfælde skulde der Tyskere med?

Odmar: Ja.
Robert Mikkelsen: Vi hører nu, at

Departementschef Eivind Larsen intet
erindrer om det - De erindrer det tyde
ligt?

Odmar: Ja.
Formanden: Jeg tror, vi kan gaa

over til det sidste Spørgsmaal.
Robert Mikkelsen: Vi har lige faaet

en Fremstilling af Vicepolitiinspektør
Glud af en Episode i Efteraaret 1943, da
de to Kriminalbetjente Dyrsted og Hugo
Andersen blev sendt til Sverige'). Det var
en ganske fyldestgørende Forklaring,
hvor der kun var een Ting, som blev hen
skudt til Besvarelse af Dem. Det var:
livordan bar man sig ad med at faa disse
Mennesker til Sverige? Foregik der i den
Forbindelse Forhandling med Tyskerne,
og i bekræftende Fald hvilke?

Odmar: J eg havde en Mand paa
Dagmarhus, som jeg kendte temmelig
godt, en tysk Kriminalrat. Da Hugo An
dersen og Dyrsted skulde til Sverige,
drøftede vi, hvordan de skulde komme
komme derover; vi vilde under ingen
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Omstændigheder have, at de skulde kom
me ud for Forlis eller blive opbragt af
Tyskerne, og derfor blev vi enige om at
prøve at faa dem med Malmøfærgen.
J eg gik hen til den tyske Kriminalrat
og forklarede, at jeg skulde have de to Po
litimænd, Dyrsted og Hugo Andersen, til
Sverige, de rejste uden Pas, og jeg vilde
sikre mig, at de kunde komme tilbage
ogsaa uden Pas. Det indvilgede han i, og
saa fulgte jeg dem til Malmøfærgen den
27. November, tror jeg. Saa kom de
af Sted.

Robert Mikkelsen: Stod De paa en
saadan Fod med den tyske Kriminalrat,
at De kunde eller vilde fortælle ham,
hvad Meningen var?

Odmar: Det kunde jeg godt have
gjort, men jeg gjorde det ikke.

Robert Mikkelsen: Men han maatte
forstaa, at ...

Odmar: Jeg havde jo tidligere haft
en halv Snes Politimænd over paa den
Maade uden Pas.

Robert Mikkelsen: Det er saadan at
forstaa, at det skyldes en Tjenestefor
sømmelse fra den paagældende tyske
Kriminalembedsmands Side?

Odmar: Set med tyske øjne var det
sikkert en Tjenesteforseelse.

Formanden: Jeg forstod af Deres
Forgængers Forklaring - det var Vice
politinspektør Glud-Johansen -, at det
ikke var Meningen, at de skulde vende
tilbage lige med det samme. Jeg havde
nærmest det Indtryk af Deres Forkla
ring, at de bare skulde en kortere Tur til
Sverige.

Odmar: Nej, de skulde blive derovre.
Men der var den Ting, at Hugo Andet
sen og Dyrsted var begge gift, og de
havde over for mig udtrykt Ønske om,
at de, hvis det paa nogen mulig Maade
kunde lade sig gøre uden at slaa Planen
i Stykker, kunde komme en Tur hjem til
Familien i Julen. Og det var i og for sig
det, jeg vilde ventilere over for min ty
ske Bekendt, for at jeg, hvis ellers alt
artede sig vel, kunde komme til ham i
Julen og sige: Hør, De husker nok de to;
kunde de. ikke lige komme et Smut
hjem?

Formanden: Det mærkelige, synes
jeg er, at Kriminalraten ikke bliver nys
gerrig efter at faa at vide, hvad de vilde
derovre.

Odmar: Jeg kendte ham temmelig
godt, og han havde gjort mig ikke saa
faa Tjenester.
1 ) A. ur 43.4.
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Formanden: Det vil sige, at det var
en af de meget velvillige Tyskere?

Odmar: Ja, det tror jeg nok jeg
kan sige.

Formanden: Hans Navn?
Odmar: Det vil jeg ikke opgive.
Robert Mikkelsen: Og da nu Forhol-

det blev omtalt i den illegale Presse') 
som den blev -, har De saa siden hørt
noget fra tysk Side i den Forbindelse?

Odmar: Nej. Derimod har jeg hen
vendt mig til den tyske Kriminalrat og
spurgt ham: Hvordan klarede egentlig
De den: - og saa sagde han: Det gaar
nok. - Andet ikke.

Robert Mikkelsen: Naar De nu ikke
vil opgive det Navn, kan De saa give no
gen Grund til, at De ikke vil opgive det?

Odmar: Jeg ønsker ikke at op
give det.

Buseh-Jensene De Oplysninger, de
Notater, som De støtter Dem til, er det
Notater, som De har gjort dengang?

Odmar: Ikke dengang, men om-
kring 1942.

Buseh-Jensene Hvornaar foregik det?
Odmar: 1941.
Busch-Jensen: Slutningen af 1941.

Nu taler vi om Kommunisterne. De Nota
ter - jeg vender tilbage til det første
Spørgsmaal- er gjort omkring 1942?

Odmar: Ja, støttet paa de Notater,
man dengang var i Besiddelse af.

Buseh-Jensene Og den tyske Opskrift,
man fik at gaa frem efter . . . .

Odmar: ... var jeg i Besiddelse af
dengang, jeg gjorde de Notater. Dengang
disse Notater blev lavet, var hele Stats
advokatens Arkiv intakt.

Buseh-Jensent Saa De kunde gøre
det paa Grundlag deraf?

Odmar: Ja.
Formanden: Der er vist ikke andre,

der ønsker at stille Spørgsmaal, saa vil
jeg paa Kommissionens Vegne takke
Dem, fordi De er kommet til Stede og har
afgivet Forklaring.

Odmar: Undskyld, maa jeg ikke
have Lov til at spørge om noget?

Formanden: Jo.
Odmar: Der har i de sidste tre Aar

været talt om den Sverigesrejse, og det
har ikke været mig muligt at erfare, hvad
jeg egentlig er beskyldt for der, og hvem
der har beskyldt mig for hvad. Det er vel
ikke muligt, at jeg kunde faa det at
vide her.

Formanden: Ja, jeg ved ikke noget i
Øjeblikket. Jeg vedkun, at Deres Navn er
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nævnt adskillige Gange for Kommissio
nen, og det er paa Grundlag af disse tid
ligere afgivne Forklaringer, at vi har øn
sket at faa Dem til Stede her for at faa
en fuldstændig Redegørelse for de For
hold, vi nu har omtalt.

Odmar: Javel.
Formanden: Der ligger ikke nogen

som helst Sigtelse af nogen Art i det, at
vi har bedt Dem komme til Stede her.

o Odmar: Og der er altsaa ingen Mu
lighed for, at jeg her kunde faa at vide,
hvad det er, man egentlig beskylder mig
for og har gaaet og skumlet over i de sid-
ste tre Aar. .

Formanden: Personlig ved jeg ikke,
hvad man beskylder Politikommissæren
for; jeg har ikke hørt det.

Robert Mikkelsen: Maa jeg lige have
Lov at sige, at Grunden til, at jeg har
ønsket at stille 'Spørgsmaal til Dem, Hr.
Politikommissær, er den, at den illegale
Presse i 1943 udførlig har omtalt den
Sag, som vi har drøftet.

Odmar: Ja, Tak .
Robert Mikkelsen: Kommissionen

her er ikke en Kommission, hvor der
indkaldes sigtede, men en Kommission,
hvor man indkalder Vidner for at faa
Oplysninger om, hvad der er foregaaet,
og de. Spørgsrnaal, jeg har stillet, sigter
alle til at faa Oplysning om, hvad der er
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sket ved den Lejlighed, for at man, efter
at have faaaet de Oplysninger, kan
skønne, hvorvidt der er foregaaet noget
forkert eller ikke.

Odmar: Det er jeg ogsaa meget nys
gerrig efter at faa at vide.

Robert Mikkelsen: Det vil saa vise
sig senere.

Formanden: Under Afhøringen her
fremkom Viceinspektør Glud-Johansen
med en længere Redegørelse, som han
gerne vilde afgive, fordi han ikke tidli
gere havde faaet Lejlighed til at give en
saadan Redegørelse for sin Færden. Nu
har De' ogsaa faaet Lejlighed til her at
afgive en saadan Redegørelse, og jeg
tror, at det har været tilfredsstillende for
Dem, fordi De ikke tidligere har haft,
gaar jeg ud fra, Lejlighed til at Irem-'
komme med en saadan Redegørelse.

Odmar: Ja-a.
Formanden: Det er efter min Mening

det, som er mest tilfredsstillende for Dem.
Som jeg sagde før, der er ikke for Kom
missionen fremkommet noget, som jeg
synes, man kan sige er det, som De siger,
Sigtelser. Det vedrører, som sagt, heller
ikke Kommissionen, men jeg vilde gerne
oplyse om det, hvis jeg kunde.

Odmar: Ja, Tak.
Formanden: Men vi takker Dem, som

sagt, fordi De korn til Stede.

Afhoringen sluttede Kl. 20.40.



Torsdag den 24. Oktober 1946 Kl. IO.

For Kommissionen mødte Fængselsdirektør Hans Tetens.

Formanden: Hr. Fængselsdirektør.
Jeg maa begynde denne Afhøring med at
bede Dem om Deres fulde Navn.

Tetens: Hans Tetens.
Formanden: Tak. Jeg kan gaa ud

fra, at jeg har Lov til at tro, at De er
bekendt med denne Kommissions Op
gave?

Tetens: Ja.
Formanden: Jeg skal kun henlede

Opmærksomheden paa, at denne Kom
missions Møder ikke er offentlige; de
i oregaa r for lukkede Døre. J eg kan maa
ske have Lov til at gaa ud fra, at De er
indfor staaet dermed.

Tetens: Ja.
Formanden: Anledningen til, at vi

gerne vil tale med Fængselsdirektøren,
er de Afhøringer, vi lige har foretaget af
Rigspolitichef Thune Jacobsen og flere
andre angaaende Forholdene i Horserød
flejren og de Omstændigheder, som knyt
ter sig til Begivenhederne den 29. August
19431) .

J eg vil dernæst ogsaa henlede Op
mærksomheden paa, at vi jo har fa aet
nogle Spørgsmaal skriftligt besvaret af
Direktøren") ;det gælder Spørgsmaalet om.
efter hvilke Regler Kommunisterne blev
interneret, Spørgsmaalet om Hans Kirk
og om Overflytningen af internerede
Kommunister til Vestre Fængsel den 13.
December 1942 og endelig Omstændig
hederne ved Teit Kærns med fleres Udle
vering til Gestapo den 14. December 1942,
saa det behøver vi formentlig ikke at
komme ind paa.

Der er under Afhøringerne ofte ble
vet talt om en Inspektør ved Horserød
lejren, som man ikke var saa særlig
tilfreds med blandt de internerede, og
som ogsaa senere blev flyttet; det var
Inspektør Bentzen. Der har været no
gen Uenighed om, hvordan man skulde
opfatte ham, og jeg kunde tænke mig,
det havde Betydning, at Fængselsdirek
tør en gjorde Kommissionen bekendt med
sin Opfattelse af Inspektør Bentzen, men
maaske ønsker Direktøren, forinden vi
gaar over hertil, i Lighed med andre,
der har været afi'hørt her i Kommissio
nen, at afgive en almindelig Redegørelse
ud over det, der allerede foreligger fra
Direktørens Side. I saa Fald vil det maa
ske være rigtigt, at vi faar en saadan
lille Oversigt først. Jeg spørger Dem kun
for det Tilfælde, De har Interesse i at

give en saadan Oversigt, idet jeg gaar ud
fra, at De er ganske klar over, hvad det
er, det drejer sig om her i Kommis
sionen.

Tetens: Det tror jeg i og for sig ikke.
Der foreligger allerede skriftligt en sam
.let Redegørelse, som blev udarbejdet i
Justitsministeriet i sin Tid, for saa vidt
angaar de Spørgsmaal, vi har haft med
at gøre. i og den kan man vist i det store
og hele holde sig til.

Formanden: Ja, Tak, saa kan vi
maaske gaa over til Inspektør Bentzen,
af hvem vi har Thune Jacobsens Karak
teristik, men .af hvem vi ogsaa gerne vil
have Deres Karakteristik.

Tetens: Daværende Viceinspektør
Bentzen har altid været betragtet som
en særdeles dygtig administrativ Em
bedsmand med Evne til at handle hur
tigt og præcist. Han begyndte først i
Direktoratet som Sekretær, og senere var
han Viceinspektør ved Statsfængselet i
Vridsløse. Direktoratet kendte ham alt
saa fra Sekretærvirksomheden, h.vor han
altid har vist udmærkede Anlæg for det
administrative Arbejde, og under sin Virk
somhed ude i Praksis, altsaa i Vridsløse,
viste han sig efter Direktoratets Forme
ning i Besiddelse af udmærkede prakti
ske Evner, han kom i et godt Forhold til
Personalet og har altid været respekte
ret af sit Personale. Netop paa den Tid,
medens han var der, var der overordentlig
vanskelige Forhold i Vridsløse. Der kom
en Sag mod Wandall, og Viceinspektør
Bentzen kom derfor i en temmelig lang
Periode til at fungere selvstændigt, baade
paa Statsfængselet og paa Psykopatan
stalten. Fra den Periode kender man ham
ogsaa som en handledygtig og praktisk
administrativ Embedsmand, som man
mente var i Stand til at overtage et Ar
bejde, hvor det havde Betydning at
handle selvstændigt og gaa ind i noget,
hvor der, om jeg saa maa sige, ikke var
nogen Praksis at bygge paa. Senere kom
Fængselsinspektør Bentzen ind til Direk
toratet igen, dengang man skulde over
tage hele det kommunale Arrestvæsen;
han blev den Mand, der særlig kom til
at beskæftige sig med det kommunale Ar
restvæsen, og ogsaa der viste han sig i
Besiddelse af megen praktisk og admini
strativ Dygtighed.

Formanden: Det er formentli Fæn-



367

selsdirektøren bekendt, at det i alt Fald
ikke gik saa godt ude i Horserødlejren.

Tetens: Ja. Den første Opgave i
denne Forbindelse under Krigen var
vistnok den Gang, der i første Omgang
var Tale om at internere Englændere').
Da skulde der med Dags Varsel eller med
to Dages Varsel interneres Englændere,
og de skulde anbringes paa Hald. Og
der formaaede Viceinspektør Bentzen
med to Dages Varsel at indrette den Lejr
og faa det sat i Gang. Ulykkeligvis fik vi
ikke Lov til at beholde disse Englændere
heroppe, de blev efter kort Tids Forløb
ført til Tyskland. Men senere 'blev der
atter indrettet en Lejr i Hald - nu hu
sker jeg ikke tydeligt, om Inspektør
Bentzen har haft noget med den at gøre
i anden Omgang, men jeg 'tr or det, og
den Dygtighed, hvormed det var ordnet,
vandt almindelig Anerkendelse. Jeg hu
sker bl. a., at da Englænderne drog af
Sted, raabte de Hurra for Inspektøren.

Den første Lejr der blev indrettet i
Horserød, var Emigrantlejren. Den fik
Inspektør Bentzen ogsaa at gøre med, og
da den blev ophævet, kom endelig
Spørgsmaalet om denne Interneringslejr
for Kommunisterne. Jeg havde ikke selv
at gøre med hans Udtagelse til det Ar
bejde, det var den tidligere Fængselsdi
rektør, men det laa ganske naturligt,
at Inspektør Bentzen kom ind i det Ar
bejde. Saa vidt vi kunde se, blev alle de
praktiske Indretninger ved Horserødlej
ren ordnet meget tilfredsstillende, men det
viste sig hurtigt, at der ikke var noget
godt Forhold mellem Inspektør Bentzen
og de internerede. Det var vanskeligt for
os at se, hvad der egentlig var Baggrun
den derfor ; der var egentlig ikke noget
Omraade, hvor man kunde sige, at Bent
zen disponerede forkert, det viste sig
Gang paa Gang, naar vi fik Klager, at
der ikke var disponeret forkert. Det, der
har været i Vejen, har rimeligvis været
det ganske simple, at de internerede ikke
kunde lide hans Facon, og han har maa
ske ikke haft tilstrækkelig Smidighed til
at faa det til at glide. Det var et ganske
overordentlig vanskeligt Arbejde, der blev
overladt ham, noget helt nyt, som plud
selig opstod: Hvorledes skulde man gribe
det hele an? Det var et vanskeligt Job,
op; hans Facon har ikke passet Kommu
nisterne. Han har Tilbøjelighed til 
hvad skal jeg sige - at optræde lidt
sarkastisk i sin Form, men reelt.

Formanden: Kunde det ikke tænkes,
at den Omstændighed, 8;t han var udpræ-
1) Kan. 2. 2) A. nr. 16.

get Fængselsmand, om jeg saa maa sige
kunde bevirke, at der blev Utilfredshed
med ham?

Tetens: Utvivlsomt. Hvis jeg maa
sige det, burde hele denne Opgave, son:
blev paalagt Fængselsvæsenet, efter min
Mening slet ikke have været paala~

Fængselsvæsenet. J eg talte flere Gange
med Personer i Ministeriet om det og
sagde, det var uheldigt, at det ble,
paalagt Fængselsvæsenet. For det første
kom det ind i en Skure, som var kedelig
netop da det ikke drejede sig om Fanger
og for det andet kan det ikke undgaas
at Fængselsvæsenet i nogen Grad er præ
get af det Arbejde, som man har der, de'
følger af sig selv. Naar man dengang
mente, at det netop skulde være Fæng
selsvæsenet, var det naturligvis pas
Grund af, at man ansaa det for nødven
digt, at sikkerhedsmæssige Hensyn ble,
iagttaget, og der har Fængselsvæsene
naturligvis stor Erfaring, ikke alene meq
Hensyn til Undvigelser, men ogsaa me c
Hensyn til : kontrolmæssige Foranstalt
ninger, Besøg o. s. v. Mim naturligvis hal
det, at det var en Fængselsmand, ogsaa
spillet ind i det skæve Forhold, der op
stod. Paa den anden Side kan man ikke
se bort fra, at andre Tjenestemænd inder:
for Fængselsvæsenet har kunnet komme
i et bedre Forhold til Kommunisterne
end Inspektør Bentzen formaaede det, me~
det var egentlig mit Indtryk, at Kommu
nisterne, om jeg saa maa sige , havde se
sig gale paa ham og derfor vilde gen
nemtvinge en anden Ledelse, og det spil
lede jo en ikke helt ubetydelig Rolle den
gang, at det ikke kom til at se ud, so~

om det var Kommunisterne, der ledede
Lejren, men Regeringen. Hele Forholde
var ømtaaligt.

Formanden: Jeg ved ikke , om noge
af Medlemmerne i denne Forbindelse øn
sker at stille Spørgsmaal til Fængselsdi
rektøren?

Robert Mikkelsen: Jeg bar et enkel
Spørgsmaal. Jeg har forstaaet, at Lejrer
i Store Grundet ved Horsens"), hvor uden
landske Statsborgere opholdt sig, ogsaa
var under Ledelse af en Fængselsmand ..

Tetens: Ja.
Robert Mikkelsen: ... som ogsaa sol'

terede under Fængselsdirektoratet, me t
Forholdene paa Store Grundet var a
principiel ganske anden Karakter ene
Forholdene i Horserød. Det er De enir
i, forstaar jeg?

Tetens: Ja, det var de for saa vidt
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Lejren i Store Grundet lededes ganske
vist af en Fængselsmand, men Fængsels
væsenet havde ikke noget at gøre med
Lejren ud over at stille Personale til
Raadighed. Alle Dispositionerne, hvad
der foregik i Lejren, havde Fængselsvæ
senets Centralstyrelse ikke noget Kend
skab til, det gik ikke gennem os, det
var praktisk talt udelukkende Udenrigs
ministeriet, som havde med det at gøre;
det var naturligvis paa Grund af de sær
lige Forhold.

Robert Mikkelsen: Daværende Ju
stitsminister Thune Jacobsen har i en
Bog, som han har skrevet, omtalt, at han
aflagde Besøg i den Lejr sammen med
Dem.

Tetens: Ja.
Robert Mikkelsen: Jeg forstaar alt

saa, at De som Fængselsdirektør dog har
haft med den Lejr at gøre.

Tetens: Ja, vi havde, om jeg saa
maa sige, det praktiske Arrangement
med Personalet. Fremskaffelse af Inven
tar o. s. v. - paa det Tidspunkt; da der
blev indrettet en Tennisbane derovre,
havde vi ogsaa noget med det at gøre 
og det bevillingsmæssige; der var ikke
givet positive Bevillinger til disse Ting.

Robert Mikkelsen: De kender for
mentlig ganske godt den Instruktion,
eller hvad man skal kalde det, der paa
det Tidspunkt har været for denne Lejr i
Store Grundet.

Tetens: Jeg kender den for saa vidt
godt, men jeg har nu ikke været derovre
flere Gange i den Tid end den Gang med
Ministeren. Behandlingen af de interne
rede havde vi intet at gøre med i Direk
toratet; det blev ordnet direkte mellem
Udenrigsministeriet og Lederen af Lejren
derovre.

Robert Mikkelsen: Men da begge Lej
rene lededes af Fængselsfolk, udpeget af
Fængselsdirektoratet, maa den forskel
lige Behandling bero paa, at den ene
Lejr sorterede under Udenrigsministe
riet - det var Udenrigsministeriet, som
traf Afgørelsen -, den anden under Ju
stitsministeriet; de Hensyn, der skulde
tages, var i begge .Tilfælde formentlig
nogenlunde lige?

Tetens: Kan man sige det, politisk?
Det tror jeg ikke, for Forholdet var vel
det, at de tyske Myndigheder betragtede
Lejren i Store Grundet ud fra et helt
andet Synspunkt, det var et Forhold,
som vist var reguleret ved internationale
Konventioner. Det var derfor, det kom
under Udenrigsministeriet.
267

370

Robert Mikkelsen: Ja, hvorledes Ty
skerne har betragtet det, er det maaske
ikke saa nemt at vide.

Tetens: Nej, men det er utvivlsomt,
at de har betragtet det helt grundfor
skelligt.

Robert Mikkelsen; Ja" men fra de
danske Myndigheders Side drejede det
sig i begge Tilfælde om en efter tysk
Krav foretaget Internering, hvor der
ikke fra dansk Side forelaa nogen Straf
motivering. Fra dansk Side mener jeg
maatte Opgaverne anses for lige, nemlig
at isolere Mennesker, som Tyskerne hav
de krævet isoleret. Er det ikke saaledes?

Tetens: Jo, det er det for saa vidt,
men jeg kan maaske her indskyde, at den
politiske Baggrund for Interneringen var
et Omraade, som Fængselsvæsenet ikke
havde med at gøre; den politiske Bag
grund for Interneringen af Kommuni
sterne var et Spørgsmaal, som mit De
partement paa daværende Tidspunkt ikke
havde med at gøre. Vi havde ingen For
handlinger med Tyskerne og havde for
saa vidt ikke Spor Forbindelse med, hvor
ledes de internerede skulde behandles;
vor Opgave var den mere praktiske Løs
ning af Spørgsmaalet.

Robert Mikkelsen: I hvilket Tilfælde?
Tetens: I begge Tilfælde.
Robert Mikkelsen: De siger, at Fæng

selsdirektoratet aldrig har haft nogen
Henvendelse fra Tyskerne.

Tetens: Aldrig personlig. Alt gik
gennem Departementet.

Robert Mikkelsen: Er der givet
Fængselsdirektoratet Instruktioner, som
gik ud paa at Kommunisterne skulde be
handles paa en anden Maade end dem,
der var interneret paa Store Grundet,
paa. en strengere Maade, af Hensyn til
Tyskerne?

Tetens: Det er aldrig stillet op paa
den Maade. Fra Departementets Side har
man i Samarbejde med Fængselsvæse
net i Praksis udformet, hvorledes Be
handlingen skulde være. Uden at kunne
gøre Fordring paa at have noget som
helst førstehaands Kendskab til det vil
jeg mene, at der ikke kan være Tvivlom,
at de tyske Myndigheder saa ganske for
skelligt paa det Spørgsmaal, den poli
tiske Baggrund var helt forskellig.

Robert Mikkelsen: Ja, men det drejer
sig om det konkrete Spørgsmaal: Har
Fængselsdirektoratet paa nogen Maade
haft Henvendelse fra Tyskerne eller In
struktioner fra Ministeriet, baseret paa
Henvendelse fra Tyskerne, som tilskyn-
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dede det til strengere Behandling end
den, Fængselsvæsenet selv havde til
sigtet?

Tetens: Ja, man maa se paa, hvor
ledes det udviklede sig. Det udviklede sig
saaledes, at en skønne Morgen er Fængs
lerne fulde af Mennesker. Vi anede intet
om, hvorledes de skulde behandles. Det
første, man tænker sig, er: De skal vel
behandles som Varetægtsfanger - det er
den lempeligste Maade, vi hidtil havde
kendt. Saa bliver der givet forskellige
Regler, politisk betonede Regler for, hvor
ledes Behandlingen skal være. Vi taler
saa om, hvorledes det skal udformes, og
der bliver udfærdiget et Cirkulære, som
siger saadan og saadan. Det er ikke op
stillet saaledes, at vi havde to Slags in
ternerede, den ene Slags behandler vi
paa den ~Iaade og den anden paa den
anden Maade. Det er noget, der har ud
viklet sig i Praksis ...

Robert Mikkelsen: I Praksis paa den
Maade, at i det ene Tilfælde er det Ju
stitsministeriet og i det andet Udenrigs
ministeriet ...

Tetens: Ja, det kan man vist i det
s~ore og hele sige. Det udviklede sig hur
tigt derhen, at der var Forhandling mel
lem Udenrigsministeriet og Justitsmini
steriet. Store Grundet blev ogsaa indret
tet efter Forhandling mellem Justitsmi
nisteriet og Udenrigsministeriet. Direk
tør Svenningsen, Departementschef Ei
vind Larsen og jeg var ovre at for
handle i Vejle, dengang der var Tale om
Indretning af Store Grundet saa det er
mit Indtryk, at der har vær~t Forhand
ling mellem Udenrigsministeriet og Ju
stitsministeriet, ogsaa vedrørende dem
paa Store Grundet, ligesom der utvivl
somt ogsaa har været Forhandlinger med
Udenrigsministeriet med Henblik paa
Lejren i Horserød.

Robert Mikkelsen: Maa jeg spørge
Dem: Dengang Inspektør Bentzen blev
afløst af Fængselsinspektør Cai Jensen
indtraf der saa ikke efter Deres Mening
forandrede Forhold mellem de interne
rede og Ledelsen?

Tetens: Jo.
Robert Mikkelsen: En Forandring til

det bedre?
Tetens: Ja.
Robert Mikkelsen: Var De i hvert

Fald ikke paa det Tidspunkt klar over
at det var et heldigt Skifte? '

Tetens: Jo.
Robert Mikkelsen: Men De mente

1) A. nr. 286.
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ikke, at det burde eller kunde være fore 
taget tidligere?

Tetens: Det er en Skønssag. De
havde været overvejet ved visse af de
tidligere Episoder. Inspektør Beniset
havde selv udtalt Ønske om at nedlægge
sit Arbejde, men vi havde Vanskelighe
ved at finde en anden Ordning. Han val
ikke selv glad ved Arbejdet, det værl
langt fra. Efterhaanden blev man klai
over, at det vilde være heldigt, om de]
skete et Skifte, og da Inspektør Beniset
ikke selv paa nogen Maade har, om je,§
saa maa sige, hængt ved Arbejdet 
tværtimod -, blev der en Lejlighed. In
spektør Bentzen havde selv rejst Spørgs
maalet ved en tidligere Lejlighed, det va l
efter Sagen Kærn og Jepsen, hvor der
havde været meget betænkelige Urolig
heder'), da havde Spørgsmaalet ogsaa
væretfremme, om det var heldigt, at Bent
zen fortsatte. Paa det Tidspunkt laa det
imidlertid saadan, at Ministeriet absolut
mente at maatte godkende de Dispositio
ner, som var truffet, og man mente, at det
vilde være dobbelt uheldigt, h vis der ved
den Lejlighed skete et Inspektørskifte,
men man var paa det rene med, at det
var heldigst, at det skete paa et lidt
senere Tidspunkt, og det skete ogsaa no
gen Tid efter.

. Martin Nielsen: Erindrer be noget
TIlfælde, hvor Fængselsdirektoratet har
desavoueret en Afgørelse, Inspektør Bent
zen har truffet i Lejren?
. Tetens: Det kan jeg ærlig talt ikke l

SIge her paa staaende Fod. Der har vel
,:æret forskellige Meninger om forskel
lige Afgørelser, forskellige Dispositioner.
Undertid~n er der jo ogsaa foregaaet
Forhandlmger, før der er truffet en Dis
position. Jeg kan ikke paa staaende Fod
nævne Tilfælde, hvor vi har desavoueret
Inspekt~r Bentzen . v:ed større Afgørelser
har det l hvert Fald Ikke været Tilfældet.

.Martin Nielsen: De husker, at For
retningsgangen var den, at naar Inspek
tøren, den da;glige Leder! traf en Afgø
relse, som de mternerede Ikke var tilfreds
med, havde de Ret til at appellere denne
Afgørelse til Fængselsdirektoratet.

Tetens: Ja, til Justitsministeriet.
Martin Nielsen: Men det vil vel i

Praksis sige Fængselsdirektoratet? .
Tetens: Det vil sige, at Sagen gaar

gennem den Afdeling af J ustitsministe
riet, som Fængselsdirektoratet er. Det
har jo for saa vidt en departemental
Stilling.
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Martin Nielsen: Og De erindrer ikke
.oget Tilfælde, hvor en af Bentzens Af
ørelser er blevet omstødt?

Tetens: Nej, det gør jeg ikke, det kan
eg ikke nævne her paa staaende Fod.
Jet er i og for sig ikke noget sjældent
~ilfælde, for det er jo ofte saadan i Ad
ninistrationen, at hvis man mener, at
ler skal følges en lidt anden Kurs, saa
øger man at faa det lagt til Rette frem
~digt i Stedet for at slaa i Bordet og
lige: Vi desavouerer dig. Det er ofte et
ledre administrativt Princip.

Martin Nielsen: Jeg tænker paa
'isse, maaske i Dag tilsyneladende 'r ent
atterlige Ting, som var med til at skabe
len Atmosfære, der var i Lejren. Jeg
ænker f. Eks. paa en Episode ved Jule
.id 1941, hvor en Fange, som ikke havde
taft andet at tage sig til, sidder og tegner
t ogle Julekort, som han vil sende ud 
l an haandtegner dem, han er Amatør
-, og i et Hjørne tegner han en op
gaaende Sol. Under den skriver han: I
(3sten stiger Solen op. Disse Kort blev
beslaglagt som kommunistisk Propagan
Ila. .... (Tetens: Det var vist ogsaa
.ænkt i den Retning.) Sagen
lev indanket til Fængselsdirektoratet og

Justitsministeriet, og Afgørelsen blev
godkendt. Derefter blev der af de inter
nerede skrevet nogle Breve, hvori man
ItaUe om Stillingen i Almindelighed og
den ejendommelige Ting, at det ved
Myndighedernes Foranstaltning var fast
slaaet, at der, hvor. disse Fanger befandt
sig, der stod Solen op i Vest. Disse Breve
blev ved højtidelig justitsministeriel Af
gørelse gennem Fængselsdirektoratet
standset, kunde ikke sendes ud. Her vil
jeg gerne spørge, idet De jo paa et
Spørgsmaal selv svarede, at det sikkert
havde været medvirkende, at Bentzen
kom fra Fængselsvæsenet og betragtede
det, saadan forstod- jeg det, ud f.ra et
fængselsmæssigt Synspunkt, om det ikke
var saadan, at Direktoratet ogsaa betrag
tede Forholdene ud fra et rent fæng
selsmæssigt Synspunkt?

Tetens: Nej, nej, hvis det havde væ
ret ud fra et rent fængselsmæssigt Syns
Ipunkt, havde Behandlingen ikke været
saadan. Behandlingen i Horserød ad
skilte sig jo milevidt fra, hvad der el
lers er almindelig fængselsmæssig Be
handling.

Martin Nielsen: Erindrer De, Hr.
Fængselsdirektør, at der et Par Maane
der efter Overflytningen til Horserød
fandt den første Forhandling Sted mel-
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lem et Udvalg fra Fangerne og Justits
ministeriet og Fængselsdirektoratet?

Tetens:· Ja.
Martin Nielsen: Og deri deltog Ju

stitsminister Thune Jacobsen og Fæng
selsdirektor Tetens.

Tetens: Ja. Jeg var nu ikke Fæng-
selsdirektør paa det Tidspunkt.

Martin Nielsen: J a, men konstitueret.
Tetens: Nej, det var jeg heller ikke.
Formanden: Er det Modet den 8.

November 1942?
Martin Nielsen: Jeg husker ikke Da

toen.
Tetens: Det fandt Sted i Oktober

1941.
Formanden: Der er i Thune Ja

cobsens Forklaring omtalt et Møde den
8. November 1942.

Martin Nielsen: Nej, det her er 1941.
Tetens: Der er ogsaa et Møde i

Marts 1942, og saa er der vist ikke andre.
Martin Nielsen: Erindrer De, at De

dengang gav Udtryk for, at man fra
Fængselsdirektoratets Side af de inter
nerede - jeg tror ikke, jeg husker for
kert, naar jeg citerer ordret - maatte
forlange ubetinget Lydighed?

Tetens: I hvert Fald Mennesker, der
kender mig, vil vide, at jeg ikke bar
brugt de Ord i den Forbindelse. Det
kunde ikke falde mig ind.

Martin Nielsen: J eg erindrer det
temmelig tydeligt. J eg erindrer ogsaa,
at Justitsministeren, som ikke var os
særlig venligt stemt, for overhovedet at
faa Forhandlingerne til at gaa videre
maatte glatte ud paa denne Udtalelse.

Tetens: Det er ganske forkert.
Martin Nielsen: Det blev i hvert Fald

fra de interneredes Side opfattet, som
om man fra Direktoratets Side betrag
tede de internerede i Horserød ud fra et
rent fængselsmæssigt Synspunkt.

Tetens: Det er ganske forkert. "F or
det første kan jeg sige, at Udtrykket har
jeg absolut ikke brugt, og ethvert Men
neske, der kender mig, vil vide, at jeg
ikke bruger et saadant Udtryk i en saa
dan Situation. Og dernæst vil jeg sige,
at hvis vi skulde have betragtet Forhol
dene rent fængselsmæssigt, saa var det
blevet en ganske anden Behandling. Det
havde jo overhovedet ikke noget med
fængselsmæssig Behandling at gøre, den
ne Behandling i Horserødlejren, det maa
man ikke tro; den lempeligste Be
handling, vi ellers kender, er almindelig
Varetægtsbehandling, og den lempelige
Behandling, der fandt Sted i Horserød,
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laa hinsides alt det og hinsides alt, hvad
man havde kunnet tænke sig Muligheden
af inden for Fængselsvæsenet. Der var
visse Omraader, nemlig Kontrollen med
det, der gik ud, hvor vi havde Ordre til
at gøre, hvad vi kunde for at sikre os,
at der ikke blev skabt Forbindelse, og
derfor maatte der gøres nogle, for de in
terne-rede naturligvis pinefulde, Indgreb
ved Kontrollen ved Besøg og Kontrollen
ved Brevveksling.

Martin Nielsen: Paa et Tidspunkt,
da Forholdene mellem de danske Myn
digheder og Tyskerne var langt mere
spændt end i Efteraaret 1941, var det
muligt at give de besøgende fri Adgang,
ukontroleret Adgang.

. Tetens: Ja, Sagen var nemlig den,
at Ministeriet efterhaanden forsøgte at
gaa videre og videre; man lempede det
saadan efterhaanden, at man gav Til
ladelse til, at Hustruerne kunde aflægge
Besøg uden Kontrol - saa skulde der
vist etableres en Visitation, som naturlig
vis ikke blev videre effektiv. Men paa det
Tidspunkt, det her drejer sig om, i Be
gyndelsen af Interneringen, ansaa Mini
steriet det for at være nødvendigt, at man
førte en virkelig Kontrol med Forholdene.

Formanden: Maa jeg spørge Fæng
selsdirektøren: Hvilken af de to Lejre,
der her har været omtalt, Lejren i Store
Grundet eller Horserødlejren, interesse
rede Tyskerne sig mest for?

Tetens: Ja, det kan jeg egentlig ikke
svare paa, for jeg har som sagt ikke
haft en eneste Forhandling med tyske
Myndigheder om andet end rene Plads
forhold, saa hvad de interesserede sig
mest for, det er jeg ikke den rette til at
give Svar paa.

Formanden: For det er jo notorisk,
at der var Forskel paa Behandlingen.

Tetens: Ja, det er ganske givet.
Formanden: Og der har Thune Ja

cobsen forklaret, at det skyldtes, at Ty
skerne i meget større Udstrækning havde
Opmærksomheden henvendt paa Horse
rødlejren.

Tetens: Naa. Jeg har ikke nogen
som helst personlig Erfaring paa det
Omraade, da jeg ikke har deltaget i nogen
Forhandlinger, men rent ...

Formanden: Det var ikke saadan, at
Tyskerne stadig væk stod i Baggrunden
ved de Beslutninger, man traf vedrø
rende Horserødlejren.

Tetens: De Beslutninger, der blev
truffet vedrørende Horserødlejren, blev
naturligvis truffet med Henblik paa,
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hvad man turde over for Tyskerne, hvo
langt man burde gaa, hvis man skuld
beholde det i sin egen Haand.

Formanden: Ja.
Tetens: Og det er naturligvis del

der har været Baggrunden for hver en
kelt Disposition.

Formanden: Jeg har forstaaet de
saadan, at man til at begynde med fak
tisk var mere ængstelig i sine Disposi
tioner vedrørende Lejren, end man ble
senere hen.

Tetens: Ja, det er vist rigtigt; mei
det var, fordi Ministeriet gik paa Ty
skerne, for de Lempelser, der blev givet
bl. a. med Hensyn til Besøg, var jo Lem
pelser, som Justitsministeren gennem
tvang, vistnok ved en Forhandling en
gang med Kanstein.

Formanden: Jeg mener her at kunm
nævne det Møde, som jeg før omtalte
Mødet den 8. November 1942, som e
Eksempel paa, hvordan man efterhaan
den prøvede paa at slappe Bestemmel
serne. Det er det Møde, hvor Thune Ja
cobsen udtaler sine Ønsker angåaende
Behandlingen, og hvor Spørgsmaalet ..

Tetens: Er det et Møde i Horserød:
Formanden: ja, det er et Møde an

gaaende Horserødlejren.
Tetens: Altsaa med de internereds

der?
Formanden: Nej, det er et Møde med

Eivind Larsen og Dem og Fængselsin
spektør Bentzen og Thune Jacobsen, gaar
jeg ud fra. Det viser, hvordan man ef
terhaanden slækker Kravene.

Tetens: Ja.
Formanden: Det er ved den Lejlig

hed man taler om Spiritusnydelsen der
ude, hvor De altsaa til at begynde med
er bange for Spiritusnydelsen, men ef
terhaanden gaar ind for, at de interne
rede maa faa Spiritus.

Tetens: Ja.
Formanden: Jeg nævner det kun,

fordi det paa en vis Maade er sympto
matisk for hele Opfattelsen af Forholdene
i Lejren, altsaa Behandlingen af de in
ternerede.

Tetens: Man søgte stadig at indføre
Lempelser. Opholdet blev naturligvis
mere og mere utaaleligt for de interne
rede, saa af psykologiske Grunde var det
altsaa absolut meget paakrævet, at der
skete Lempelser. Men dertil kom, at jo
flere Erfaringer man havde, jo længere
kunde man gaa, jo sikrere kunde man
bedømme Situationen.
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Formanden: Jeg ved ikke, om der er
~edlemmer, der ønsker at stille Spørgs
naal vedrørende det, vi .nu behandler,
ltsaa Forholdene i Lejren, indtil vi
.ommer til det afgørende Møde den 3.
Iuli 19431

) , det Møde, hvor man talte om
"ejrens Skæbne, hvis en fremmed Magt
Ivertog Regeringen her i Landet? (Op
1OId) . Da det ikke er Tilfældet, vil jeg
lede Dem fortælle Kommissionen, hvad
ler skete i det Møde.

Tetens : Hvilket Møde?
Formanden: Det er et Møde i Horse

-ødlejren den 3. Juli 1943, hvori Fæng
relsdirektøren deltog, og hvor man, som
eg sagde, bl. a. beskæftigede sig med
'"ejr ens Skæbne i det Tilfælde, at en
'r emmød Magt overtog Regeringen her i
Landet. Der tænkes jo paa det, der skete
senere, den 29. August 1943.

Tetens: Ja, det Møde, det var vist
:let Møde, hvor der var Politikere til
Stede, Kommunistudvalgets Medlemmer.

Martin Nielsen: Netop.
Tetens: Ja, men da var jeg ikke med.

Det Møde har jeg slet ikke overværet.
Jeg var til to Møder, i Oktober 1941 og
i Marts 1942, men ved det Møde, da
Kommunistudvalget var derude om Som
meren, var jeg ikke til Stede").

Formanden: Det er Hr. Martin Niel
sen, der tidligere har omtalt det.

Martin Nielsen: Johannes Hansen.
Tetens: Det mener jeg bestemt. Jeg

husker, at ved det sidste Møde, hvor jeg
var til Stede, kom man ved Slutningen
af Mødet ind paa Invasion.

Martin Nielsen: Det var ved Mødet
den 3. Juli 1943.

Tetens: Nej, jeg mener, det var Mø
det i ...

Formanden: Maa jeg spørge, Hr.
Martin Nielsen - De har jo Kommu
nistudvalgets Protokol, kan jeg se -;
fremgaar det af Protokollatet?

Martin Nielsen: Ikke saa vidt jeg kan
se. Der staar"): Paa Indbydelse af Justits
ministeriet mødte Udvalget i Lejren i
Horserød den 3. Juli 1943.

Formanden: Saa maa vi vist" gaa ud
fra, at Fængselsdirektøren ikke har været
til Stede, og saa maa vi lægge det til
Grund.

Tetens: Ja. Ved det sidste Møde,
hvor jeg var til Stede, kom man til Slut
- jeg tror, det var Johannes Hansen,
der nævnte det - ind paa Invasions
spørgsmaalet, og da husker jeg, at Ju
stitsministeren sagde noget lignende som
- ieg husker slet ikke Ordene -, at
1) s. nr-288. B. 2) A. nr. 307. S) Side 1175.
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naar danske Myndigheder havde inter
neret dem, kunde de nok forstaa, at det
ikke var for at de skulde udleveres som
Gidsler eller saadan noget lignende, men
at i øvrigt var det umuligt at udtale sig
om Fremtiden.

Martin Nielsen: Hvornaar mener De
da det Møde fandt Sted?

Tetens: Jeg mener altsaa, det var det
sidste Møde, hvor jeg deltog, i Marts
1942, og det var en flygtig Ildtalelse ved
Slutningen af Mødet. J eg husker nemlig,
at jeg gjorde Notater angaaende disse
Møder, men dette Punkt noterede jeg na
turligvis ikke. Man vidste jo aldrig, om
det faldt i Tyskernes Hænder, og saa var
det ikke saa godt, at saadan noget stod
skrevet. J eg har altsaa intet Notat om
det, men jeg mener bestemt, at det var
saadan.

Martin Nielsen: Det er her blevet for
klaret, at i Forbindelse med Kommunist
udvalgets Besøg i Lejren den 3. Juli 1943
- bl. a. Hr. Kristen Amby har afgivet
Forklaring om, hvad der foregik ved det
Møde - fandt der senere paa Dagen et
andet Møde Sted, hvor fra Myndigheder
nes Side kun var til Stede Justitsministe
ren og Fængselsdirektøren og fra den an
den Side Udvalget for de internerede. Der
er ikke Tale om det almindelige Møde,
som blev holdt mellem de interneredes
Udvalg og Kommunistudvalgets Medlem
mer plus Justitsministeren, men om et
senere Møde den samme Dag, den 3. Juli.

Tetens: Det tror jeg ikke; det mener
jeg ikke. Hr. Kristen Amby har ogsaa
senere efter Kapitulationen omtalt saa
dan noget for mig, men ogsaa da sagde
jeg til ham, at det Møde kendte jeg ikke
noget til.

Formanden: Jeg ved ikke, om vi kan
forlade Omtalen af det Møde?

Robert Mikkelsen: Jeg vil dog gerne
gøre en Bemærkning. Der maa jo fore
ligge en Erindringsforskydning fra den
ene eller den anden Side, men der har i
hvert Fald været et Møde, som Fængsels
direktøren erindrer, hvor man har drøf
tet dette Forhold, hvad der skulde ske?

Tetens: Ja, hvad der skulde ske i In
vasionstilfælde. Man kunde tænke sig, at
der skete Invasion, og saa staar det alt
saa saadan for mig, som jeg har sagt.

Robert Mikkelsen: Naar det ikke blev
noteret, saa understreger det for saa vidt
yderligere, at Udtalelserne havde en saa
dan Karakter, at man maatte opfatte det
som en Slags Tilsagn om, at man ikke
agtede at udlevere til Tyskerne, men at
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det var Mimsterens Hensigt at gøre no- I stærkt pointere, at det var Inspektører
get for at undgaa det. der var Leder og derfor havde en Myn

Tetens: Der laa ikke i Udtalelserne dighed at udove i Lejren; men det vild
noget som helst Løfte, det gjorde der ikke. man ikke anerkende fra de internerede

Robert Mikkelsen: Nej. Side. Det var egentlig kun det.
Tetens: Og de falder kun, som man Martin Nielsen: Har De den Opfat

sidder og taler Olll Tingene. Jeg tror hel- telse, at den senere Inspektør Gjerstrui
ler ikke, det ml' et Punkt paa Program- havde en Myndighed at udøve i Lejren
met, for der var en lang Række Punkter, Tetens: Naturligvis, han havde og
Forhandlingsemner. . saa i høj Grad Myndighed at udøve. De.

Robert Mikkelsen: Ja, men. hVI1- almindelige Princip ved en saadan Lejr
ken Karakter havde det, hvad gik det eller hvad det nu kan være for en Insti
ud paa? tution, er, at Lederen faktisk staar i 1

Tetens: Ja, jeg kan ikke sige det Forhold som overordnet· det maa mal
nærmere, end. jeg har. s1,Lgt, at det staar naturligvis anerkende, ~g det vilde jl
saadan for mig, at MI;llIsteren sagde,. at over for Tyskerne politisk være højst pin
dette, at danske Myndigheder havde m- ligt, hvis de fik det Indtryk, at det ikk.
terneret dem, netop var Udtryk for, at var Tilfældet.
man vilde søge at .undgaa, at de kom til Formanden: Vi kan saa maaske ga fl
Tyskerne. Det var JO a,ue k~ar over . Intet over til den 28. August 1943. Det dreje
Menneske har været l TVIvl om, a~ det sig om Spørgsmaalet, hvad man gjorde
var derfor de danske Foranstaltmnger for at forberede sig paa de Begivenheder
van blevet trutfet. man ventede vilde komme. Det er hævde

Robert Mlkk~lsen: Ja, ,:!-,ak. fra Kommunisternes Side, at de ikke fil
-:reten~: Men Jeg maa pomtere, at der Underretning om, at Tyskerne vilde over.

foreligger mtet ved ~et Mode, der kan be- tage Lejren, skønt der forelaa Udtalelser
tragtes som om del forelaa nogen som om at de i alt Fald skulde have et Var
helst Aftale om no~et som helst. sel.' Af Thune Jacobsen er det oplyst, a l

F~rmanden: VI kan maaske saa gaa han har givet en Meddelelse - man kan
over bl, hvad der passerede den 28. Au- ikke sige en Ordre men en Meddelelse ti
gust 19431

) , altsa~ Dagen. f.ør Tyskerne sine Embedsmænd'OllI, at der ikke maatt~
o~ertog Magten. Der har VI JO fra anden skydes, men derudover har vi faktisk ikke
SIde faaet oplyst, at . . . . andre Oplysninger fra Thune Jacobsen.

~etens: Jeg maa maaske lige ~av; Jeg vil spørge: Har De været med i de
Lov bl at komme med en Bemærkmng. Forberedelser der blev truffet til at imø-

Formanden: Ja, .vær saa god. degaa Situationen den 29. August for
Tetens: Inden VI forlade! ~ette Em- Kommunisternes Vedkommende?

ll;e o.m Inspektør Bentzen, vil Jeg gerne Tetens: Nej.
tilføje, at naar der var saa mange Kla- . ')
ger over Inspektør Bentzen, saa syntes Formanden: Slet Ikke. .
vi at vi kunde mærke at det var bevidst Tetens: Jeg har overhovedet Ikke før
at' man arbejdede pa~ at faa ham væk; efter Kapitulationen haft Kendskab til,
saadan at. . . at der forelaa Forberedelser.

Formanden: Man havde bestemt sig Rasmus Ifansen: Vi har haft Vice-
til i Lejren, at man vilde have ham væk? fængselsdirektør Hye-Knudsen for her i

Tetens: Ja, fra de interneredes Side. Kommissionen, og han har forklaret,
Robert Mikkelsen: At man i Virke- at han den 28. August 1943 om Efter

ligheden var tilfreds med ham, men bare middagen deltog i et Møde hos Justits
vilde .. . ministeren, hvor en Række højtsiaaende

Tetens: Nej, nej, slet ikke, langt fra, Embedsmænd under Justitsministeriet
nej, tværtimod, vi var fuldstændig klar var til Stede, deriblandt ogsaa Vicefæng
over , at man var utilfreds med ham, at selsdirektøren, fordi han paa det Tids
de vilde have ham væk. Jeg har et Notat punkt, da De var bortrejst, var funge
fra et af disse Møder, som gik ud paa, rende Fængselsdirektør, Hr. Hue-Knud
at man var utilfreds med, at naar Ud- sen har over for Kommissionen forklaret,
valget forhandlede med Inspektøren, for- at han i dette Møde gjorde opmærksom
handlede de ikke med ham som Lige- paa, at saafremt de internerede i Horse
mænd; de vilde ikke forhandle med ham, rødlejren vilde flygte, vilde det Perso
som om han var deres foresatte. Dertil nale, til hvilket Bevogtningstjenesten var
svarede Justitsministeren, at han maatte overdraget, næppe indlade sig paa at
1) -Kap. 26.
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.kyde paa dem. Nu har jeg ikke det ste
iografiske Referat af Hr. Hye-Knud
'ens Forklaring') - det er ikke færdigt
'ra Trykkeriet -, men saa vidt jeg erin
Irer, gik hans Forklaring i øvrigt ud
oaa, at der i Mødet hverken fra Justits
ninisteren eller fra anden Side blev rea
~eret i Anledning af Meddelelsen om, at
Bevogtningsmandskabet ikke vilde skyde,
saafrsmt de internerede maatte anse det
:0 1' hensigtsmæssigt at forlade Lejren.
Hr. Hye-Knudsen har yderligere forkla
ret, at han fra dette Møde gik over i
Fængselsdirektoratet, og da var De kom
met til Stede. De overtog derefter Ledel
sen af Fængselsdirektoratets Anliggen
der, og De havde, umiddelbart efter at
Hr. Hye-Knudsen var kommet over i Di
rektoratet fra det her omtalte Møde i
Justitsministeriet, en Forhandling med
J ustitsministeren. Kan De erindre. Hr.
Fængselsdirektør, hvad denne Forhand
ling med Justitsministeren den 28. ' om
Eftermiddagen gik ud paa?

Tetens: Ja, jeg havde faaet Medde
lelse om, at dette Møde skulde finde Sted
hos Justitsministeren. J eg opholdt mig
paa min Bopæl og tog ind saa hurtigt
som muligt, men da jeg kom ind, havde
Mødet altsaa fundet Sted. Saa søgte jeg at
komme ind hos Justitsministeren og kom
ogsaa ind et Øjeblik, og der fik jeg saa
af Justitsministeren at vide - hvad jeg
jo ogsaa gennem Hr. Hue-Knudsen, som
havde været til Stede ved Mødet, havde
faaet at vide -, at Regeringen vilde gaa
af, og at Embedsmændene havde faaet
Opfordring til at blive paa deres Poster,
til at fortsætte, saa længe deres Samvit
tighed tillod det. Under Forhandlingen
hos Justitsministeren siger jeg saa 
ja, jeg husker slet ikke, hvordan Ordene
faldt, men jeg rejste Sp ørgsmaalet om
vore politiske Fanger, altsaa Kommuni
sterne og andre politiske Fanger. Og her
overfor siger Justitsministeren saadan
noget som: Ja, der er ikke noget at gøre
i Øjeblikket, vi maa se, hvordan Forhol
dene udvikler sig. - Jeg har ærlig talt
ikke mere Erindring om denne Samtale,
end at det Spørgsmaal blev rejst, og at
Ministeren henviste til, at vi maatte se,
hvordan Forholdene udviklede sig.

Rasmus Hansen: De har ikke nogen
Erindring om, at der af J ustitsministe
ren blev rettet nogen Anmodning til Dem
om at foranledige, at en eller anden Or
dre blev givet videre til Horserødlejrens
Ledelse?

Tetens: Det blev der ikke; det er
1) St. 281 ff,
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ganske givet, for saa erfaren en Embeds
mand er jeg, at jeg ved, naar der bliver
givet en Ordre. Men det var et Forhold,
som man havde accepteret fra anden
Side. Hye-Knudsen havde ogsaa fortalt
mig om Forløbet af Samtalen derinde hos
Ministeren, at det var accepteret, at man
vidste, at der naturligvis ikke vilde blive
skudt ved den Lejlighed.

formanden: Var det saadan, at man
ikke turde give en Ordre, idet den mulig
vis vilde komme til Tyskernes Kundskab?

Tetens: Hvis jeg svarer noget posi
tivt, saa er det nærmest Slutninger, jeg
drager nu bagefter. Men faktisk laa det
jo saadan, at en saadan Ordre kunde
man overhovedet ikke give, uden at den
blev givet telefonisk - skriftligt kunde
man naturligvis ikke give den -, og vi
regnede påa det Tidspunkt altid med, at
Telefonen blev aflyttet, specielt en Tele
fon som den til Horserød. Men saa vidt
jeg husker, havde Viceinspektør Gier
strup vist været inde i Direktoratet; man
havde talt om det, og det var in confesso,
at Skyderi betragtede man som ganske
udelukket. En Ordre, der skulde gaa vi
dere, altsaa en ministeriel Ordre, forelaa
der ikke, men Ministeren var ganske ind
forstaaet med den Linie, saa der er i Vir
keligheden kun Spørgsmaal om en Nu
ance. Der var ikke noget at give Ordre
om, om jeg saa maa sige.

Rasmus Hansen: Fremgangsmaaden
under den tyske Besættelse var jo ved
Behandlingen af mange Anliggender den,
at man saa vidt muligt undlod at give en
Ordre, for at Tyskerne ikke skulde faa
fat i den og derved blive i Stand til at
konstatere, at nu ønskede man fra Ad
ministrationen og Regeringen den og den
Linie fulgt. Man foretrak den Frem
gangsmaade at lade en Ting »sive ude.
Naar nu Justitsministeren af Vicefæng
selsdirektøren var blevet gjort bekendt
med, at Bevogtningsmandskabet ikke vil
de skyde, hvis de internerede flygtede,
kan det saa siges, at han i tidligere
Fremgangsmaade havde noget Grundlag
for at gaa ud fra, at Vicefængselsdirek
tøren, naar han havde givet en saadan
Meddelelse og ikke var blevet modsagt,
vilde sørge for at lade det sive til Horse
rødlejren, at han ikke var blevet mod
sagt, da han havde afgivet den Medde
lelse, saaledes at man deraf kunde drage
Slutninger ude i Horserødlejren?

Tetens: Det er vanskeligt at sige no
get. J eg vilde snarere sige, det laa saa
dan, at der ikke var nogen Grund til at
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lade noget sive ud, idet man var klar
over Realiteten.

Formanden: Med andre Ord, det var
sivet ud?

Tetens: Ja, hvis der var noget mod
sat, skulde det sive ud, men det andet
maatte jo i højere Grad blive betragtet
netop som en Ordre.

Rasmus Dansen: Der blev den 28.
August om Eftermiddagen fra Vestre
Fængsel overført nogle internerede Kom
munister til Horserødlejren, og det er
her over for Kommissionen forklaret, at
Aarsagen til, at man overførte disse in
ternerede fra Vestre Fængsel til Horse
rødlejren, var den, at det, hvis det blev
paakrævet, vilde være lettere for de inter
nerede at flygte fra Horserødlejren. Var
Ordre herom afgivet af Fængselsdirekte
ratet?

Tetens: Nej, det havde vi slet ikke
noget med at gøre; det maa have været
fra Statsadvokatens Afdeling.

Rasmus Dansen: Fængselsdirektora
tet var slet ikke bekendt med, at det
skete?

Tetens: Slet ikke underrettet,. nej.
Men jeg talte med Fængselsinspektør Oai
Jensen i Løbet af Dagen og fik at vide af
ham, at det var sket.

Formanden: Ogsaa Begrundelsen?
Tetens: Næppe, i hvert Fald ikke

paa den Maade som her anført, at det
der var lettere at undvige. For faktisk
ventede man jo slet ikke den Udvikling,
der kom.

Formanden: Hvad ventede man da?
Tetens: Ja, hvad ventede man? Man

anede i Virkeligheden intet; vi anede in
tet. Det, der skete, var os den største
Overraskelse. Men der kunde jo i øvrigt
ske hvad som helst.

Rasmus Dansen: De siger, Hr. Fæng
selsdirektør, at Ordren til at overføre in
ternerede fra Vestre Fængsel til Horse
rødlejren den 28. August maa være af
givet af Statsadvokaten for særlige An
liggender eller i hvert Fald fra hans Af
deling. J eg opfattede Deres Forklaring
saaledes, at det var en Formodning, det
var ikke positivt?

Tetens: Jo, det ved 'jeg fra Inspek
tøren.

Rasmus Dansen: At det var fra
Statsadvokatens Afdeling, at der var gi
vet en saadan Ordre?

Tetens: Ja.
Rasmus Dansen: Har han ogsaa

meddelt Dem, om den er kommet direkte
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fra denne Afdeling, eller om den va
gaaet via Justitsministeriet?

Tetens: Nej, det har Inspektører
sikkert ikke faaet noget at vide om. De
husker jeg i hvert Fald ikke.

Robert Mikkelsen: Vi talte før om, a
det paa et Tidspunkt var blevet drøftet
at Betjentene deroppe ikke vilde skyde
men jeg forstod det saadan, at det havde
ikke været bragt paa Bane i den korte
Samtale den 28. mellem Dem og Mini
steren?

Tetens: Ja, jeg tør ikke benægte, al
der er faldet nogle Bemærkninger orr:
det; det tør jeg ikke. Men jeg har ikke
nogen klar Erindring om det.

Robert Mikkelsen: Jeg forstod Deres
Udtalelse saadan, at De som andre høje
Embedsmænd modtog denne Meddelelse,
at Ministeren ventede, at han maatte
trække sig tilbage, at Ministeriet skulde
gaa af, at De derefter rejste Spørgsmaa
let om de politiske Fanger, og at Ministe
ren dertil svarede, at det var der ikke
noget at gøre ved.

Tetens: Ministeren sagde, vi maatte
set hvordan det udviklede sig.

Robert Mikkelsen: Der var altsaa
ikke noget at gøre i Øjeblikket, synes jeg
De sagde?

Tetens: Ja. Men maa jeg lige be
mærke: dette her drejede sig jo, maa
man erindre, ikke alene om Horserød
lejren, men ogsaa om vore Fængsler i
Almindelighed, hvor der netop sad man
ge politiske Fanger, hvis Skæbne man
vilde .. ,

Robert Mikkelsen: Man kunde tænke
sig, at Ministeren ved den Lejlighed, hvis
dette her med Skyderi havde været drøf
tet, kunde have sagt: Ja, der er ikke no
get at gøre, men vi ved, at hvis de løber,
bliver der ikke skudt.

Tetens: Ja. saadan noget tror jeg der
blev sagt. Men det staar mig saa fjernt,
saa jeg kan ikke sige noget bestemt
om det.

Robert Mikkelsen: Men hvis det er
blevet sagt i den Form, kunde der dog
deri ligge en Opfordring til, at den 'I'ing
skulde blive bekendt for andre ogsaa.

Tetens: De andre var jo bekendt med
det; Horserød var jo bekendt med det.

Robert Mikkelsen: Ja, men en saa
dan Udtalelse kan da opfattes paa den
Maade, at det burde sive ud til Fangerne,
at hvis de løber, bliver der ikke skudt.

Tetens: Men det vidste Fangerne
jo godt.
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Robert Mikkelsen: Det vidste Fan
gerne?

Tetens: Ja, det mener jeg da ; det er
ikke noget, jeg har positiv Erfaring for.

Robert Mikkelsen: Men det tror De?
Tetens: Ja, men det er altsaa Slut

ninger, jeg senere har draget. Paa det
Tidspunkt var det slet ikke aktuelt, for
det, der faktisk skete, kom ogsaa mig som
en stor Overraskelse.

Robert Mikkelsen: Kan man sige, at
der har foreligget nogen som helst Un
derforstaaelse mellem Dem og Lejrledel
sen deroppe om, at Lejrledelsen kunde
være bemyndiget til i et saadant Tilfælde
direkte at slippe Fangerne ud?

Tetens: Det er et Spørgsmaal, som
ikke har været fremme til en positiv
Overvejelse. I det Øjeblik vi faar at vide,
at vi skal blive paa vore Poster, saa
længe vor Samvittighed tillader det 
ja, hvor længe tillader saa ens Samvit
tighed det?

Robert Mikkelsen: Altsaa, det Spørgs
maal har ikke foreligget?

Tetens: Det har ikke foreligget til
Overvejelse.

Robert Mikkelsen: Saa vil jeg ende
lig gerne stille et Spørgsmaal vedrørende
Gjerstrup. Han har her for Kommissi
onen forklaret, at han den 28. August
- saa vidt jeg husker, om Formiddagen
- var i telefonisk Forbindelse med Di-
rektoratet. Hr. Gierstrwp forklarede, at
han kom til at tale med Fængselsdi
rektøren.

Tetens: Saa maa det have været om
Eftermiddagen.

Robert Mikkelsen: At han talte med
Fængselsdirektøren, som sagde til ham:
Cai Jensen er netop til Stede her i øje
blikket. Og Hr. Gjerstrup meddelte Di
rektoratet, at han fra anden Side havde
hørt disse Ting, som var i Gære, og
spurgte, om der forelaa noget; og saa
vidt jeg husker, er der blevet svaret, at
der var ingen Afgørelse. Hr. Giersirup
forklarede videre .. :

Tetens: Afgørelse paa hvad?
Robert Mikkelsen: Paa den politiske

Krise, som han havde hørt om fra anden
Side. Hr. Gjerstntp forklarer videre, at
han meget stærkt fremhævede, at man
ikke maatte glemme os herude, som han
sagde; han maatte bede om Besked fra
Direktoratet, saa snart der var en Af
gørelse, Og dette blev lovet ham. J eg vil
gerne spørge, hvad De erindrer om den
Samtale.

Tetens: Jeg erindrer, at jeg har haft
268
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en Samtale med Inspektør Gjerstrup, og
det staar saadan for mig, at han har
spurgt om, hvordan det gik med den po
litiske Situation, og saa har jeg givet
ham Oplysning om, hvad jeg vidste paa
det Tidspunkt, og har givet videre den
Besked, som vi altsaa havde modtaget.

Robert Mikkelsen: Vil det sige den
Besked, De havde faaet fra Ministeren
om, at der ikke kunde foretages noget i ~

Øjeblikket?
Tetens: Nej, den Besked, at Ministe

riet vilde trække sig tilbage, og at Em
bedsmændene opfordredes til at blive, til
at fortsætte, saa længe deres Samvittig
hed tillod det. Derimod Oplysninger om
en positiv Situation fO'!' Horserød, hvad
der skulde foretages, om der skulde ,fore
tages noget specielt i Horserød, det er
der ikke givet.

Robert Mikkelsen: Heller ikke, at der
ikke skulde foretages noget?

Tetens: Ikke ud over, hvad der lig
ger i, at vi skal fortsætte.

Robert Mikkelsen: Men er det blevet
sagt til hamv-

Tetens: Ja, det ligger i den Besked,
at vi skal fortsætte vort Arbejde.

Robert Mikkelsen: Og den Besked
gav De til Hr. Gjerstrup ved den Lej
lighed?

Tetens: Ja, det mener jeg bestemt.
J eg maa forudskikke, at alle disse Tele
fonsamtaler, man havde, staar uhyre
dunkelt for mig, og det er uhyre vanske
ligt at sige, hvad man sagde i den ene
Telefon, og hvad man sagde i den anden.
Men der var ikke Tale om Dispositioner;
det er givet.

Robert Mikkelsen: Men saa kommer
det næste. Er det ikke rigtigt, at Hr. Gjer
strup bad om at faa at vide, saa snart
der var Klarhed i Situationen, og at der
blev lovet ham, at man skulde holde ham
underrettet?

Tetens: Det staar ikke for mig, at
det ligger saa skarpt, som De her sætter
det op: at man vil underrette vor Inspek
tør om Udviklingen. Der ligger mere i
dette. Man vil give Inspektøren en al
mindelig Underretning om, hvordan For
holdene udvikler sig, men ikke med Hen
blik paa, at der skal opstaa en akut Situ
ation for netop den Anstalt, for man
kunde ikke give Anvisninger.

Robert Mikkelsen: Saa vidt jeg for
staar, blev der heller ikke senere givet
nogen Besked til Horserødlejren.

Tetens: Nej.
Robert Mikkelsen: Hr. Gjerstrup har

,

-
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utvivlsomt opfattet det paa den Maade,
at Situationen herinde i Byen endnu ikke
kunde betegnes som endeligt afklaret, og
har ment at have faaet et Løfte om, at
naar Klarhed over, hvad der vilde ske i
den ene eller anden Retning, forelaa, vil
de han omgaaende faa Underretning.

Tetens: Nej, det kan ikke stilles saa
skarpt op, slet ikke.

Robert Mikkelsen: Jeg kan sammen
fatte det, De nu har sagt, i, at den Be
sked, der forelaa fra Ministerens Side,
nemlig at man maatte fortsætte . . .

Tetens: Ja, at man vilde fortsætte sit
Arbejde, Embedsmændene skulde blive i
deres Stillinger.

Robert Mikkelsen: Den er givet vi
dere som ogsaa gældende Lejrledelsen?

Tetens: Ja.
Robert Mikkelsen: Og at man har lo

vet ham en almindelig Orientering om,
hvordan Situationen udvikler sig?

Tetens: Ja, det har man rimeligvis,
en almindelig Orientering, men altsaa
ikke noget akut.

Robert Mikkelsen: Ikke fra Time til
Time, men niaaske fra Dag til Dag eller
i det hele taget?

Tetens: Ja, hvis Tyskerne sætter en
ny Ordning ind og saadan noget, saa vil
man give en almindelig Underretning,
men der har intet foreligget, som kunde
danne Basis for, hvorledes man skulde
optræde i saadanne Situationer. Der har
ikke været noget Løfte om, at man skulde
give en Underretning netop med Henblik
paa at lukke Fangerne ud. Det har slet
ikke været under Overvejelse. Paa den
Maade kan Gierstrup umuligt have for
staaet Telefonsamtalen. Man maa huske
paa, at jeg var uhyre daarligt underret
tet om, hvad der egentlig forelaa, og
hvad der egentlig skulde ske. Jeg anede
intet. Det var mig den største Overra
skelse, da jeg fik at vide, at alle vore An
stalter var blevet besat af Tyskerne. Og
det, der skete, var jo ogsaa faktisk en
Overrumpling, en Overrumpling af Hor
serødlejren. Under hele Krigen har det
været saadan, at jeg har orienteret In
spektørerne saa vidt muligt om, hvordan
Udviklingen foregik, hvordan Udviklin
gen var inden for hele Forholdet til
Tyskerne, men der er intet specielt Løfte
givet om at give en Oplysning, som kunde
danne Grundlag for Dispositioner fra
Anstaltens Side.

Robert Mikkelsen: Oppe i Lejren
talte paa det Tidspunkt de internerede
med menige Fængselsbetjente, og jeg tør
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sige, at Flertallet af disse menige Fæng
selsbetjente fortalte den 28. August til de
internerede: nu er den gal, nu skal der
ske noget, og hvis I gaar i Nat, skyder vi
ikke, og lignende. Den daglige Leder af
Lejren, Hr. Gjerstrup, var klar over, at
nu skete der noget, nu var den kritiske
Situation inde, der kunde betyde Liv eller
Død for de internerede, og han søgte
at handle overensstemmende med denne
Tanke. Fængselsdirektøren, som maa for
modes at være bedre orienteret end de
menige Fængselsbetjente og Lejrens Le
der, Fængselsdirektoratet danner sig slet
ikke tilsvarende Forestillinger, som dis
se menige, underordnede Tjenestemænd
danner sig af Situationen?

Tetens: Min Orientering bestod jo
paa det Tidspunkt i, at jeg havde været
inde hos Justitsministeren og faaet Op
lysning om det faktiske. I øvrigt havde
jeg i og for sig ikke anden Orientering,
end hvad en hvilken som helst anden
dansk Borger kunde faa ved at snakke
med den ene og den anden, og faktisk
blev jo ogsaa Fængselsbetjentene i aller
højeste Grad overraskede over det, der
skete deroppe. Det var der ingen af
Fængselsbetjentene, der havde ventet.

Robert Mikkelsen: Jeg kan sige med
Bestemthed, at det stemmer ikke, for Be
tjentene havde ventet det, var forberedt
paa, at i Nattens Løb vilde der ske noget,
men ved forskellige - muligvis - Sam
mentræf, som jeg endnu ikke er ganske
klar over, lykkedes det ikke Fængsels
betjentene og den daglige Leder at faa
realiseret de Planer. de havde haft for en
saadan Situation. Og et af disse Sam
mentræf er netop det, at den daglige Le
der af Lejren bestemt ventede fra Direk
toratet at modtage Besked, naar Krisen
kunde siges at være saa afklaret, at man
vidste, at nu var der Brud.

Tetens: Det er ganske udelukket, at
det kunde ligge saaledes. Det er ganske
udelukket. for det vilde være ganske
uforsvarligt af en Mand, der havde den
Opfattelse, at han ikke søgte at bibringe
den anden, Modparten, som skulde give
Oplysningen, Forestillingen om, at det
forholdt sig saadan. Det er ganske ude
lukket. Det er overhovedet ikke antydet
over for mig paa noget Tidspunkt, at der
forelaa en Slags - hvad skal man sige
- en Slags Underhaandsaftale om noget,
og saa vidt jeg- senere har forstaaet, er
de Underhaandsaftaler vist sket med Po
litiets Folk.

Robert Mikkelsen: Jeg forstaar det
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dog saaledes, at naar De bringer Spørgs- maa se bort fra alt, hvad der hedder
maalet paa Bane over for Ministeren Bagklogskab, for bagefter kan jo enhver
i denne ganske korte Samtale: hvad med være klog og se, hvad der maaske kunde
vore politiske Fanger? - saa kunde det være gjort i den Situation. Men hvis jeg
være ud fra den Forudsætning, at der nu søger at genoplive Situationen, saa
kunde være en Beslutning at træffe for stod jeg som Ministerens nærmeste Em
Ministeren, f. Eks. om at løslade dem. bedsmand paa dette Omraade; jeg havde
Det maa dog formodentlig ligge bag forespurgt Ministeren om, hvad jeg skul
Spørgsmaalet, at den Mulighed kunde de foretage, om der var noget at fore
foreligge. tage, og jeg vidste, at jeg ikke havde

Tetens: Ja, og det. var der altsaa nogen Forudsætninger for at danne mig
ikke Tale om. et sikkert Skøn om et saa højpolitisk

Robert Mikkelsen: Det er ganske be- Spørgsmaal som dette. Der er sikkert
stemt? ikke noget, som i den Situation har været

Tetens: Ja, at de ikke skulde løs- et mere politisk Spørgsmaal end dette:
skal vi lukke dem ud eller ikke, og Mini-

lades? Ja ja. staren mener ikke, at der skal foretages
Robert Mikkelsen: Jeg mener, der noget, og Rigsdagen, som har gennem

kunde ikke ligge noget i Ministerens Ud- ført Loven, foretager ikke noget Skridt
taleise, som kunde gaa i Retning af, at til det. Saa vilde jeg mene, at det vilde
de burde slippes fri? ligge ganske uden for det Omraade, hvor

Tetens: At vi skulde foretage Dispo- en Embedsmand skulde optræde, hvis jeg
sitioner med Henblik paa, at de skulde gav mig til nu paa egen Haand i en saa
slippes fri? Nej. dan Situation at foretage denne højpoli-

Jørgen Gram: Vi staar her over for tiske Handling. J eg synes, det vilde være
det samme Fænomen, som vi i anden forkasteligt, om jeg som Ministerens
Forbindelse har mødt, at det ser ud til , nærmeste Medarbejder paa dette Orn
at almindelige Borgere har anet eller raade gav mig til at være klogere end
vidst mere om, hvad der eventuelt vilde Ministeren, Nimandsudvalget, Kommu
ske i den nærmeste Fremtid, end højere nistudvalget og alt dette. Jeg vilde, hvis
ansatte Embedsmænd eller Funktionæ- jeg stod i Situationen nu, anse det for
l'er. Det er et Samvitighedsspørgsmaal, forkasteligt, hvis jeg gav mig til at hand
jeg nu vil rette til Fængselsdirektøren. le i Modstrid med Ministeren. Nu kan
Det fremgaar jo af hele Afhøringen her, man naturligvis bagefter sige: Ja, men
og ogsaa af anden Viden, at Forholdene det havde været godt, om man havde
har udviklet sig derude mere og mere i Igjort det; det er -en helt anden Sag, men'
Retning af, at de blev friere stillet i Hor- hvorledes Udviklingen vilde blive, og
serødlejren, og at man mere fik fast- hvad der vilde komme ud af det hele,
slaaet, at det var vore Folk, som vi var der ingen der anede paa det Tids
maatte se at give saa lempelige Vilkaar, punkt.
som man nu mente at kunne give dem. Jørgen Gram: Nej, en saadan Hand
Har De nu ikke senere selv haft visse ling indebærer naturligvis altid en vis
Skrupler med Hensyn til , at De, da Eks- Risiko for den paagældende, og det er
plosionen kom, kunde eller burde have et Spørgsmaal, om det skulde være den
lagt det mere til Rette efter Konduite - almindelige Fængselsbetjent, eller det
uden at De havde Ordre til det, men pr. skulde have været Fængselsdirektøren,
Konduite -, saa Fangerne egentlig fik eller vi skulde højere op paa Trappesti
de; givet, skal vi sige paa en Tallerken: gen. Men De mener altsaa ikke, at De,
saa, nu er det Tiden til, at I forsvinder? som Forholdene havde udviklet sig, hav
Eller mener De, at det hele har været de kunnet gøre det paa noget Tidspunkt?
inde i en saa fast Gænge, at De slet ingen Tetens: Nej, det mener jeg ikke.
Bebrejdelser behøver at gøre Dem selv Formanden: Jeg kan vist nu slutte
over, at De ikke hjalp de Folk mere, end denne Afhøring, og jeg vil gøre det med
De gjorde? en Tak til Fængselsdirektøren, fordi De

Tetens: JP.g gaar ud fra, at man kom til Stede i Dag og.afgav Forklaring.

Afhøringen sluttede Kl. 11.40.



Onsdag den 30. Oktober 1946 Kl. 10.-

For Kommissionen mødte paa ny Rigspolitichef,fhv. JustitsministerEigil Thune Jacobsen.

Formanden: Hr. Rigspolitichef. Der
er endnu nogle Spørgsmaal tilbage, som
ikke er besvaret. Idet jeg gaar ud fra, at
De har faaet disse Spørgsmaal tilstillet,
hegynder vi med det, der er betegnet som
Nr. log lyder:

Hvorledes forholder det sig med De
res Samarbejde med den som Stikker se
nere likviderede Rudolf Ohristianslmn?

Det ønskes herunder oplyst:
a. Var der advaret mod den paa

gældende?
b. Blev han paa Justitsminister Un

nuick. Larsens Foranstaltning af
skediget?

c. Blev Samarbejdet senere genop
taget, og paa hvilken Maade?

d. Hvilken Forbindelse havde da
værende Trafikminister Gunnar
Larsen hermed?

Vi begynder med Spørgsmaalet un
der a.

Thune Jacobsen: Jeg tror, det vilde
være bedst, at jeg gav et udtømmende
Svar paa denne Forespørgsel.

Formanden: Vil det sige, at der vil
komme til at gaa en lang Forklaring
forud?

Thune Jacobsen: Nej .
Formanden: Hvis den ikke bliver alt

for lang og den menes nødvendig, tror
jeg ingen vil modsætte sig det; det er jo
Rigspolitichefen, der skal give Oplysning.
Men jeg maa kun bede om, at det bliver
saa kort som overhovedet muligt.

Thune Jacobsen: I en Indberetning
af 16. November 1937 fra den davæ
rende Chef for Københavns Opdagel
sespoliti Eivind Larsen til Justitsministe
riet omtales Rudolf Ohristiansen i For
bindelse med det antimarxistiske Skrift
»Maanedsbreve«, af hvilket han var Re
daktør. Det hedder bl. a. i Indberetnin
gen, at Ohristiansen i Udlandet skulde
have været beskæftiget med og sigtet for
Spionage, mulig i engelsk Tjeneste; han
karakteriseres fra flere Sider som upaa
lidelig og til fals. I September 1938 hen
vendte han sig til mig og tilbød sin Bi
stand til Organiseringen af en civil Ef
terretningscentral. I den Anledning an
modede jeg Chefen for Københavns Op
1) Kap. 21.

dageisespoliti om en Udtalelse om den
paagældende, og Kriminalassistent An
dreas Hansen oplyste, at Ohristiansen
var almindeligt kendt som en Person, der
havde levet af at skaffe fortrolige poli
tiske Oplysninger, men at han, der var
en upaalidelig Person, næppe vilde kunne
fremskaffe noget af Værdi gennem ak
tivt personligt Arbejde; i 10 Aar havde
Andreas Hansen kendt ham, og i den
Tid havde Ohristiansen aldrig været i
Besiddelse af Oplysninger af virkelig
Værdi for Politiet; man betragtede ham
i Københavns Opdagelsespoliti som ikke
paalidelig og som en, der under Penge
forlegenhed haabede at redde sig de 10
20 Kr. ved Henvendelse til Afdelingen ...

Rasmus Dansen: Maa jeg indskyde
en Bemærkning. Den Del, vi hidtil har
hørt af Deres Forklaring, findes i de Akt
stykker, som Kommissionen har til Raa
dighed. Er hele Deres Forklaring maaske
indeholdt i disse Aktstykker? For i saa
Fald er den jo overflødig.

formanden: Ja, maa jeg ogsaa bryde
ind her. Det, jeg sagde om, at RedegøreI
ren skulde være ganske kort, refererer
sig til, om det, Rigspolitichefen her vil
oplyse, er Ting, som vi i Forvejen, som
Hr. Rasmus Hansen sagde, har Oplys
ninger om i det skriftlige Materiale. Det
er jo ikke Meningen, at vi skal gennem
gaa det skriftlige Materiale igen; kun for
saa vidt det indeholder Uklarheder, som
Medlemmerne ønsker klaret, vil det være
nødvendigt at gaa tilbage til det skrift
lige. Det maa hele Tiden forudsættes, at
dette er Kommissionen bekendt.

Thune Jacobsen: Ja, men Forholdet
ligger saaledes, at man først, synes jeg,
maa have en lille Karakteristik af ham:
Man maa huske paa, at den senere Be
retning henvender sig ogsaa til Befolk
ningen.

Formanden: I Mødet den 3. Oktober
var Rigspolitichefen inde paa de samme
Betragtninger som nu i Dag, og der
kommer Rigspolitichefen netop med en
Ytring i samme Retning som den, der nu
er faldet; altsaa, Rigspolitichefen henle
der Opmærksomheden paa, at andre skal
læse Beretningen. Men det er Kommis
sionen ganske klar over. Der vil selvføl-
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gelig ikke .fin de nogen ensidig Fremstil
ling Sted af, hvad der foregaar i Kom
missionen. Det er givet, at Beretningen
vil komme til at indeholde baade det
skriftlige Materiale og de mundtlige For
klaringer, saa i den Retning kan Rigs
politichefen være ganske rolig; vi behøver
ikke at gaa tilbage til det skriftlige Mate
riale, Bet var ogsaa derfor, jeg indstille
de, at det blev en ganske kort Redegørelse.

Thune Jacobsen: Jeg gaar videre og
siger, ilt man advarede altsaa ifølge Me
morandum af 27. November 1939 mod,
at man indlod sig med ham, idet man
kunde karakterisere ham som en Lykke
jæger .og Plattenslager. Allerede i Brev
af 1. Juni 1939 havde han til Politiin
spektør Strebech: afleveret Forslag til en
»special Service-e, og i Brevet nævnte
han, at Strøbech. havde lovet ham en
fair Chance for at vise, om ' han var i
Stand til at opbygge den nødvendige Ør
ganisation; og der har han ogsaa refe
reret til et Brev, som han skal have sendt
den daværende Justitsminister i Septem
ber 1938. Jeg' ved fra ' Politiinspektør
Strebech, at Ohristiansen allerede i, han
mener September 1939, . blev afvist af
Strøbech, der ikke vilde have med ham
at gøre. Politikommissær Thorkild. Ja
kobeen, der dengang var knyttet 'til Strø
bechs Afdeling, har forklaret over for
mig, at han sad i Værelset ved Siden af
og hørte paa, .at Strøbech, afviste ham.
Derfor kan man heller ikke sige, at Chri
stiansen er afskediget paa Justitsminister
Unmacle Larsens Foranstaltning; men
under de Forhandlinger, der blev ført i
Anledning af den Skrivelse, der var
sendt Justitsministeriet den 23. Oktober
1939 fra Københavns .Politidirektør, ud
talte Unmack. Larsen over fof mig og Po
litiinspektør Strøbech. sin Misfornøjelse
med, at man overhovedet havde været i
Forbindelse med Rudolf Ohristiansen.
Mere eller andet foreligger . der ikke om
Advarsel i Tilfældet Christiansen.

Formanden: Det- er altsaa Spørgs
. maal a., der er besvaret.

Robert Mikkelsen: Der foreligger for
Kommissionen et Aktstykke underskre
vet af IDem, en .Happor t, der er opta
get hos Statsadvokat Oarrl l11adsen1) . I den
staar der:

»Clwistianse» virkede i et Om
fang for Sikkerhedspolitiet indtil
Unrnack Larsens Ministerperiode.
Da Unmack Larsen fik Underretning
om Christiansens Virksomhed for

1) A. nr. 229, bilag.
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Politiet, gav han Udtryk for sit Mis
hag over, at en saadan Person be
nyttedes af Politiet, og Christiansens
Virksomhed for Politiet ophørte der
efter.«

Denne Rapport gangiver Deres Forkla
ring og er underskrevet af ' Dem.

Thune Jacobsen: Maa jeg lige be
mærke, at jeg efter den Tid har under
søgt Forholdet for at se, om han over
hovedet havde virket i Sikkerhedspolitiet,
men det har vist sig,' at han overhovedet
ikke har virket, overhovedet ikke har
yæret benyttet. Han er altsaa, kommet
med sine Forslag til Politiinspektør Strø
bech i sin Tid og er afvist af Strøbech,

Robert Mikkelsen: Det er altsaa for-
kert, hvad der staar der? .

Thune Jacobsen: Ja, det er forkert.
.J eg har troet, at han maaske havde
været benyttet af ham, men det har 'han
slet ikke:

Formanden: Af hvilken Dato er den-
ne Rapport? . .

Robert Mikkelsen: Det er en Rapport
af 26. Juli 1945.

(Rapporten overrækkes Thune J a
cobsen).

Thune Jacobsen: Men det er altsaa
saaledes, at han ikke har virket.

Kristen Amby: Hvorfor er det givet?
Den første .Ber etning maa jo være lige
saa rigtig som den anden.

Thune Jacobsen: Jeg fik jo Lejlig
hed til at tale med Sirebech. Jeg havde
det Indtryk, at de maaske havde brugt '
ham dengang, men han har altsaa ikke
været brugt. Det har bare været paa et
forberedende Standpunkt, hvor han selv
tilbød sin Assistance. .

Robert Mikkelsen: Kan det da tæn
kes, at han Gang paa Gang har tilbudt
sin Assistance og Gang paa Gang har
haft Samtale med Strøbech?

lihune Jacobsen: Han har haft Sam
tale Gang paa Gang med 'Strøbech,

Robert Mikkelsen: Men en Mand,
man Gang paa Gang har Samtale med,
kan efter Deres Mening ikke betragtes
som en, man har haft Forbindelse med?

Thune Jacobsen: :Mian kan ikke sige,
at' han har gjort et Arbejde for en.

Robert Mikkelsen: Men 'man mod
tager de Meddelelser, han kommer med?

lihune Jacobsen: Man har fra Strø
bechs Side forhandlet med ham, siger
jeg udtrykkeligt, men han har ikke 'ud
ført noget Arbejde for Strøbech i 1938
39, hvornaar det var.

=
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Robert Mikkelsen: Er det urigtigt,
naar De har forklaret til denne Rapport,
at Unmack Larsen gav sit Mishag til
Kende?

Thune Jacobsen: Nej, det er fuld
kommen rigtigt. Det er nemlig, hvad jeg
personlig vidste.

Robert Mikkelsen: Og er det urigtigt,
at Ohristiansens Virksomhed for Politiet
derefter ophørte?

Thune Jacobsen: Ja, men vi kommer
jo til min Forklaring angaaende mit
Forhold til Ohristiansen.

Robert Mikkelsen: Ja det gør vi,
men De mener altsaa nu ikke man kan
sige, at hans Virksomhed er ophørt den
gang, for den eksisterede ikke?

Thune Jacobsen: Han har, som man
jo ved ogsaa fra Andreas Hansens For
klaring, af og til i tidligere Tid været i
Opdagelsespolitiet 'og en Gang imellem gi
vet dem en Meddelelse og Iaaet 10 eller
20 Kr. eller saadan noget, som de lavere
Stikkere ofte fik. Altsaa, han kan have
virket der ogsaa i Københavns Opdagel
sespoliti i sin Tid, men da han i - var
det 1938 eller 1939? - det kan jeg ikke
huske ...

Robert Mikkelsen: Det drejer sig her
om Perioden 1938-39.

Thune Jacobsen: Ja, og der ligger
det altsaa saaledes, at han har kun til
Politiinspektør Strøbech den 1. Juli 1939
afleveret et Forslag til en »special Ser
vice«, og derefter har der været indledet
Forhandling med ham om dette Spørgs
maal, og den blev afbrudt, vistnok i Sep
tember 1939, af Strøbech, der sagde, at
han ikke vilde have noget med ham
at gøre.

Robert Mikkelsen: Der foreligger
Genpart af en Skrivelse fra Christiansen
til Strøbech. af 9. September 1939, hvori
han skriver til Strøbech, at

»De bifaldt det Princip, hvor
efter jeg vilde opbygge den omtalte
»Service«, ligesom De igen bekræf
tede, at De intet vilde have imod et
Samarbejde med mig.«

Thune Jacobsen: Ja, jeg maa anmode
om, at Politiinspektør Strøbech bliver af
hørt om .dette Punkt, idet jeg ikke kan
give nærmere Forklaring end den, at
Ohristiansen altsaa paa et vist Tidspunkt
i Juni 1939 har søgt Politiinspektør
Strøbech, der dengang ledede Rigspoli-
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tiets Sikkerhedsafdeling eller Efterret
ningsvæsen, at der var Forhandlinger
med Strøbech, som blev afbrudt paa
Strebeclie Foranledning i September
Maaned 1939, og at altsaa Christiansen
slet ikke har været benyttet til noget Ar
bejde paa det Tidspunkt.

Robert Mikkelsen: Saaledes at hvis
han har været benyttet, strider det mod,
hvad der var Dem bekendt paa daværen
de Tidspunkt?

Thune Jacobsen: Jeg ved ikke af, at
han har været benyttet.

Robert Mikkelsen: Der foreligger saa
denne Episode, som har været nævnt tid
ligere, at Rudolf Ohristiansen i Septem
ber 1939 blev anholdt i Besiddelse af et
falsk Pas, som han forklarede at han
havde faaet »for efter Samraad med
Rigspolitichefene - det var Dem den
gang - »og Lederen af Sikkerhedspoli
tiet at komme paa Spor efter en Pasfor
falskningscentral, som han paastod fand
tes i Malmø. Efter Oplysninger fra Rigs
politiet kunde denne Forklaring ikke helt
afkræftes», og man maatte derefter løs
lade Ohristiansen. Denne Indberetning
foreligger fra Chefen for Opdagelses
politiet.

Thune Jacobsen: Om dette Spørgs
maal kan ogsaa Politiinspektør Strøbech
give Oplysning. Saa vidt jeg ved, ligger
Forholdet saaledes, at han en Dag var
oppe hos Sirebech. og fortalte, at han
havde lavet sig et falsk Pas ---! det var
et dansk falsk Pas -, og Strøbech skal
dertil have sagt, at det var højst uhel
digt, og vistnok bebrejdet ham det eller i
hvert Fald fraraadet ham at indlade sig I
paa den Slags Ting. Og det, som Ohri
stiansen paa det Tidspunkt har gjort
gældende, er vist, at der var en Central
for forfalskede Pas ovre i Sverige, som
han vilde undersøge. Han har talt med
Politiinspektør Strøbech, men ikke med
mig om dette Punkt, og derfor maa jeg
anmode om, at Politiinspektør Strøbech
maa blive afhørt om dette Forhold.

Robert Mikkelsen: Kan vi ikke sige,
at vi nu er saa vidt, at man maa frafalde
den Paastand, at Politiet ikke har haft
Samarbejde med Ohristiansen?

Thune Jacobsen: Nej, jeg kan ikke
udtale mig om det Spørgsmaal.

Robert Mikkelsen: Saa maa jeg bede
Dem om at sige, at De ikke kan udtale
Dem om Spørgsmaalet, i Stedet for at
udtale, at der ikke var Samarbejde, naar
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vi nu kan se, at der var Samarbejde,
saadan som De ogsaa før har forklaret.

Thune Jacobsen: Nej, jeg ved ikke,
om Strøbech har haft Samarbejde med
ham i dette Forhold.

Robert Mikkelsen: Men saa kan De
sige, at De ikke ved det. De har tidligere
forklaret, at der var et Samarbejde; De
forklarer i Dag, at der ikke var noget
Samarbejde, og efter at vi nu kommer
ind paa denne Pasaffære, viser det sig ,
at der altsaa er et Samarbejde alligevel.

Thune Jacobsen: ~aa jeg gøre op
mærksom paa, at dengang jeg maatte
afgive Forklaring til Carl Madsen, er
indrede jeg ikke Forholdet, og først ved
en Undersøgelse er jeg kommet til Klar
h ed over, at det var indledende Forhand
linger, der var med Christiansen den
gang. Det stod for mig, som at der maatte
være et Samarbejde med ham paa det
Tidspunkt, men det har vist sig ved min
Samtale med Politiinspektør Strøbech,
at der kun har været Tale om Forhand
linger. Dette Forhold, at han har besøgt
Strøbech og talt til ham om en Pasfor
falskningscentral ovre i Sverige, har jeg
altsaa ogsaa nu hørt, men om der kan
siges at have været et Samarbejde i den
Anledning, kan jeg ikke udtale mig om,
og det maa jeg anmode om at Politiin
spektør Strøbech maa blive afhørt om.

Robert Mikkelsen: Hvorledes vil De
forklare, at Opdagelsespolitiets Chef maa
frafalde Tiltale mod en Mand for Pas
forfalskning paa Grundlag af, at denne
Mand forklarer, at det er efter Aftale
med Rigspolitichefen, han virker med
falske Pas?

Thune Jacobsen: Der maa jeg først
have Lejlighed til at tale med Chefen
for Københavns Opdagelsespoliti, for det
Spørgsmal har jeg ikke drøftet med Op
dagelsespolitiet.

Robert Mikkelsen: Nej, men det er
Spørgsmaal har jeg ikke drøftet med Op
rejst her i Kommissionen, og Rigspoliti
chefen anmodede da om Lejlighed til at
undersøge det nærmere, saa det kunde
have fundet Sted. De siger (Referatet Sp.
113): »Kundø man ikke tænke sig, at
dette Spørgsmaal kunde udgaa til senere
Behandling? e - og dertil svares ja. Det
foregaar den 24. September, og naar nu
Spørgsmaalet har været drøftet med Hr.
Strøbech og det er fra ham, de Informa
tioner stammer, som gengives i Dag, er
det dog ganske besynderligt, at en saa
dan Episode ikke ogsaa har været nævnt.

Kristen Amby: I Afhø:ringen den 26.
1) A. nr. 229, bilag.
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Juli 19451) siger De, Hr. Thune Jacobsen,
at personlig Berøring med Christiansen
Tik De formentlig først for 6-7 Aar si
den - det har altsaa været i 1938 -,
»da denne søgte ham«, altsaa Dem »i
tjenstligt Anliggende« . Hvad hentyder det
til? Der er brugt det mærkelige Udtryk
af Dem selv - det er jo underskrevet af
Dem -, at Christiansen søger Dem »i
tjenstligt Anliggende e.

Thune Jacobsen: Det har vel nok
været i Forbindelse med disse Forhand
linger, som han vilde indlede om at op
rette en »special Service«. Han havde vist
ogsaa skrevet til mig dengang om det.

Kristen Amby: Men efter Deres For
klaring her har Strøbech jo ganske af
vist det og ment, at han var ...

Thune Jacobsen: Ja, efter at nogle
Forhandlinger var ført med ham.

Kristen Amby: Men hvordan kan
han saa komme til at søge Dem i tjenst
ligt Anliggende?

Thune Jacobsen: Det har været paa
samme Tidspunkt. Han gik jo snart hos
den ene og snart hos den anden. Han
har været hos Justitsministeren, han
han været hos mig, han har været hos
Strebech,

Kristen Amby: Justitsministeren?
Inden Krigen?

Thune Jacobsen: Ja han skal have
sendt den daværende Justitsminister et
Indlæg i September 1938.

Kristen Amby: Ja, det kan man altid
gøre, det kan man ikke værge sig imod.
Men en Mand, der af det underordnede
Personale kara'-:teriseres som en ganske
upaalidelig Person, som man ikke vil
have noget med at gøre, han kan da
ikke gaa til den højeste Poltimyndighed
eller til Justitsministeren?

Thune Jacobsen: Man modtager i
Regelen de Mennesker, som kommer til
en, det er Skik og Brug baade hos Rigs
politichefen og hos Justitsministeren 
ved Justitsministerens Modtagelser om
Torsdagen kommer alle mulige Men
nesker.

Kristen Amby: De har altsaa bare
hørt paa ham?

Thune Jacobsen : Jeg har hørt paa
ham den Dag. Man kunde ikke vide, hvad
han vilde.

Formanden: Kan jeg gaa ud fra, at
Spørgsmaalet a., b. og c. er besvaret ved
den Forklaring, Rigspolitichefen nu har
givet?

Robert Mikkelsen: Ikke c. - Maa
jeg ikke lige faa slaaet fast med Hensyn
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til dette her nu til sidst, hvor det hele
søges reduceret til, at enhver kan søge
Foretræde: jeg forstaar, det drejer sig om
en Række Samtaler, som De personlig
har haft med Christiansen dengang? .

Thune Jacobsen: J eg tror næppe,
Ohristiansen har været hos mig mere end
en enkelt Gang. Men det er jo umuligt for
mig at huske nu 6-7 Aar efter, om jeg
har modtaget noget skriftligt fra ham
eller jeg har modtaget det mundtligt. Jeg
tror, han har været hos mig engang om
dette Anliggende.

Robert Mikkelsen: Der foreligger for
Kommissionen i hvert Fald flere Skrivel
ser fra Ohristiansen, hvor han over for
Politiinspektør Btrøbech refererer til for
skellige Samtaler, han har haft med
Dem, ligesom han skriver til Dem om
Samtaler, han har haft med Strebech.
angaaende denne •special Service c , han
vilde lave. Det synes efter hans Oplys
ninger at have drejet sig om adskillige
Samtaler.

Thune Jacobsen: Jeg erindrer aldeles
ikke adskillige Samtaler med ham. Om
der har været een eller to, kan jeg vir
kelig ikke erindre nu. Faktum er altsaa,
at Ohristiansen i sin Tid søgte at faa
Arbejde for Politiet, Sikkerhedspolitiet,
og henvendte sig til os, baade Politiin
spektør Sirebech. og mig, om det, og han
har ogsaa skrevet til Justitsministeren
derom.

formanden: Kommissionen har en
Skrivelse af 1. Juni 1939 til Rigspoliti
chefen fra Ohristiansen. J eg vil ikke læse
den op i dens Helhed, mån han refererer
deri til tidligere Samtaler paa Rigspoliti
chefens Kontor; han omtaler endvidere,
at han har Forbindelse med Politiinspek
tør Sirebech, han afleverede, siger han,
et Forslag om Oprettelse af en »special
Servicec til Politiinspektør Sirebech, J eg
ved ikke, om Rigspolitichefen husker den
Skrivelse, for ellers vil vi . .. .

Thune Jacobsen: I denne Skrivelse
fra Ohristiansen staar jo ogsaa, at der i
Begyndelsen af September 1938 fandtes
en afgjort Forstaaelse og Interesse i saa
vel Udenrigsministeriet som Justitsmini
steriet ...

formanden: Interesse for hvad? .
Thune Jacobsen: For Opbygningen

af en saadan Informationstjeneste.
Robert Mikkelsen: Det er jo ikke det,

Spørgsmaalet er om her.
Thune Jacobsen: Man kan se, at

Ohristiansen her paaberaaber sig baade
den ene og den anden, som han skal have

ført Samtaler med, og at han er tilhøjelig
til at henvise til, at den ene havde sag
saadan og den anden saadan.

Jeg tror, Forholdet er det, at har
maaske har været hos mig et Par Gange
og derfor siger han. »tidligere Samtaler
Men om jeg har ført en eller to Samtale]
med ham, erindrer jeg ikke, og det kar
man vel heller ikke vente, at jeg skuldr
efter 7 Aars Forløb. Det er ikke for a
skjule noget som helst; jeg vilde saa
mænd gerne fortælle, at jeg havde tal'
med ham baade 2, 3 og 4 Gange, hvf
det havde været Tilfældet. I

Robert Mikkelsen: Men fortæller De
at det er saadan?

Thune Jacobsen: Nej, det kan jeg
ikke udtale mig om. J eg kan kun huske
at han har været hos mig angaaends
dette Projekt, og at han senere' har være:
hos Politiinspektør Btrøbech om det.

Robert Mikkelsen: Har han mødt af
gjort Forstaaelse og Sympati for det?

Thune Jacobsen: Nej, det har har
ikke. Det har han i hvert Fald ikke, og
han blev afvist i September Maaned 193f
af Politiinspektør Sirebech,

Robert Mikkelsen: Paa Foranled
ning af Unmack Larsen?

Thune Jacobsen: Nej, absolut ikke
paa Foranledning af Unmack Larsen,
for han talte, saa vidt jeg erindrer, førsl
i Marts Maaned 1940 om dette Spørgs
maal, eller maaske lidt tidligere, men alt
saa længe efter September Maaned.

formanden: Jeg vil ogsaa gøre op
mærksom paa et Par Skrivelser, vi han
fra Christiansen til Direktør Bander. Jeg
vil lige gøre Rigspolitichefen bekendt
med dem Loverrækker disse til Th. J.J 
Jeg skal til Underretning for Medlem
merne oplyse, at det er en Skrivelse fra
Ohristiansen af 1. Juni 1939 og en uda
teret Skrivelse.

Robert Mikkelsen: Af den sidste For
klaring, der er afgivet for Stadsadvokat
Oarl Madsen, staar i hvert Fald endnu
tilbage dette, at den daværende Justits
minister Unmack Larsen gav Udtryk for
sit Mishag over, at en saadan Person
benyttedes af Politiet. Men hvad der har
været Anledning til, at Politiinspektør
Sirebech: ophørte med Samarbejdet med
ham, kan altsaa ikke siges bestemt, om
det f. Eks. var den Pasaffære?

Thune Jacobsen: Det tør jeg ikke sige.
formanden: Nu har vi jo forelagt

Rigspolitichefen de to Skrivelser. Jeg me
ner, det er rigtigst, at vi hører Rigspoliti-
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ihefen, om disse Skrivelser giver Anled
aing til en Udtalelse fra Dem.

Thune Jacobsen: Jeg erindrer, at Di
rektør Sander har spurgt mig angaaende
'Jhristiansen og hans Virksomhed i An
edning af de »Maanedshr evee, han ud
gav. Jeg har haft en Samtale med Direk
tør Sander om det, og der har jeg sagt
til Direktør Sander, hvilken Person Chri
stiansen var, at han var upaalidelig, men
at disse . Maanedsbr eve« vistnok var Ud
drag fra Ting, han havde læst andet
steds, ikke af større Værdi, men at han
jo godt kunde abonnere paa hans .Maa
nedshreve«. Det er noget, som Christian
sen jo ogsaa kom med til mig ved samme
Lejlighed, disse .Maanedsbreve«, som
han udgav.

Kristen Amby: Naar man ikke afvi
ser Ohristiansen fuldstændigt og klart,
skønt han er saa upaalidelig, er det saa,
fordi man havde faaet fra et politimæs
sigt Synspunkt værdifulde Oplysninger
paa den ene eller den anden Maade?

Thune Jacobsen: Nej.
Kristen Amby: Saa undrer det mig,

at høje Embedsmænd, naar Borgere hen
vender sig til dem og spørger - hvad
jeg dog synes er ganske forstaaeligt, at
en Mand som Sander gør -, saa ikke
siger: Han er simpelt hen en upaalidelig
Person, De skal ikke tage Dem noget af
dette - og at han Gang paa Gang faar
Lejlighed til at forhandle om den ene og
den anden taagede Plan, naar han al
drig, som De siger, har givet virkelig, ud
fra politimæssige Synspunkter værdiful
de Oplysninger. Saadan plejer man dog
ikke at forhandle med den Slags nichts
wiirdige Personer.

Thune Jacobsen: Jeg gjorde udtryk
keligt opmærksom paa, at han var en
upaalidelig Person, men de •Maaneds
breves, som han udgav, var Uddrag fra
andre Skrifter og kunde derfor have
deres Værdi.

Robert Mikkelsen: Ved De, hvad det
var for Skrifter?

Thune Jacobsen: Det ved jeg ikke,
men det er i sin Tid fortalt mig, at det
var Uddrag.

Robert Mikkelsen: De hidrørte fra en
antikommunistisk Informationscentral
under det nazistiske Parti i Berlin, hvor
Hr. Sander selv kunde henvende sig, hvis
han vilde have Oplysninger. Det var
noget, der blev sendt ud til alle, der øn
skede det; man behøvede ikke at gaa gen
nem Ohristiansen for at faa det.

Formanden: Vi kan maaske fort-
I) Sp. 85 ff. 2) A.nr. 214-216.
269
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sætte. Det er vel nødvendigt, at vi gaar
tilbage til Spørgsmaal c. igen og faar
klaret, paa hvilken Maade Samarbejdet
blev genoptaget med Ohrisiiomsen, efter
at han var blevet afskediget af daværen
de Justitsminister Unmaek Larsen . . .

Thune Jacobsen: Han blev ikke af
skediget af Unmack Larsen; han var
ikke antaget.

Formanden: Ja, men Samarbejdet
blev dog afbrudt paa Foranledning af
Unmack Larsen.

Thune Jacobsen: Allerede i Septem
ber havde daværende Politiinspektør
Strøbech fra Sikkerhedspolitiet afbrudt
Forbindelsen med ham paa Sikkerheds
politiets Vegne.

Kristen Amby: .J a , det paastaas der
altsaa, men del er jo ikke uden videre et
Faktum, fordi det paastaas. De kan jo
kun udtale Dem om, hvad De personlig
ved. Her siger De, at det er noget, De har
faaet at vide af Strø bech, men vi maa
spørge Strøbech om, om det er rigtigt. Vi
har en Rapport liggende fra en Afhø
ring, hvori der siges noget andet. At De
saa senere har talt med den paagældende
og faaet en Forklaring af ham, hvorefter
Deres første Forklaring ikke kan holde ,
det er en Ting for sig, men et Faktum
kan man ikke kalde det. Vi maa indtil
videre, indtil Strøbech er afhørt, holde
for, at det, der staar her, staar ogsaa til
Troende: at Unmack Larsen virkelig
ikke bare har gjort Forestillinger eller
Vrøvl over, at man har haft den Forbin
delse, men at han siger: Vi vil ikke finde
os i, at der er en saadan Forbindelse.
Saa kan man kalde det Afskedigelse,
eller hvad man vil.

Thune Jacobsen: Kunde man ikke
spørge Unmack Larsen selvom det?

Robert Mikkelsen: Det er gjort.
Rasmus Dansen: Om Politiets For

hold til Rudolf Christiansen, kaldet •He
stetyven«, har fhv. Justitsminister Un
mack. Larsen afgivet Forklaring her i
Kommissionæn'). Han har oplyst, at han
ikke kan erindre noget om Politiets For
hold til Rudolf Ohristiansen; samtidig
har han over for Kommissionen oplyst,
at da han blev gjort bekendt med Poli
tiets Forhindelse med Louis von Kohi'),
foranledigede han Afskedigelse af von
Kohl . Man ved endvidere, at umiddelbart
efter von Kohls Afskedigelse blev Lede
ren af Politiets Sikkerhedsafdeling, Poli
tiinspektør Strø bech, fjernet fra Ledel
sen af denne Afdeling og forfremmet tjJ
Dommer i Kolding. Vi kan formentlig
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ikke komme Sagen nærmere, medmin
dre fhv. Politiinspektør Strøbech kan
give os Oplysninger, som Kommissionen
ikke hidtil har faaet. Men naar man ta
ger i Betragtning, hvorledes Unmack
Larsen reagerede, da han fik Besked om
Louis von Kohl, kan det vel betragtes
som givet, at har han faaet Oplysning
om Rudolf Christiansen, saa vilde han
have reageret paa samme Maade og øje
blikkelig forlangt ham fjernet fra Poli
tiet. Jeg gaar ud fra, at De, Hr. Thune
Jacobsen, vil have samme Formodning
med Hensyn til den Maade, hvorpaa Un
mack Larsen vilde have reageret, hvis
han var blevet gjort bekendt med Poli
tiets Forbindelse med Rudolf Chri
stiansen?

Robert Mikkelsen: Undskyld, hvis
jeg maa have Lov at bryde ind. Der fore
ligger ikke alene denne Udtalelse fra Un
mack Larsen, men en udtrykkelig Udta
lelse fra Dem, Hr. Thune Jacobsen, hvori
De har sagt til Statsadvokaten, at Un
mack Larsen har foranlediget Rudolf
Christiansen afskediget, hvad altsaa Un
mack Larsen ikke selv erindrer. Og jeg
fik lige før fastslaaet, at i den Forkla
ring til Statsadvokaten, hvoraf nu ad
skilligt vaklede, stod i hvert Fald det
fast, at Unmack Larsen havde udtalt sin
Misbilligelse og ikke vilde have med Ru
dolf Christiansen at gøre.

Thune jacobsen: Ja, der staar gan
ske rigtigt: "gav han Udtryk for sit Mis
hag over, at en saadan Person benytte
des af Politiets"). Men han havde jo ikke
været benyttet af Politiet; jeg er først nu
klar over, at han ikke har været benyt
tet af Politiet.

Robert Mikkelsen: Det er dog mær
keligt, Naar De først siger, at Samarbej
det med Rudolf Christiansen blev af
brudt i September 1939, saa maa denne
Afbrydelse da betyde, at der forud for
den Tid er sket noget, som ikke er fort
sat efter den Tid.

Thune jacobsen: Ja, det var For
handlingerne med Christiansen, forstaar
jeg, der har været Tale om.

Robert Mikkelsen: De siger selv, at
man kan ikke forhindre en Mand i at
løbe Dem paa Dørene, at besøge Dem, og
deri ligger intet. Men saa kan man lige
saa lidt før som efter September 1939
forhindre ham i at komme.

Thune jacobsen: En Ting er, om han
har udført et Stykke Arbejde for Politiet,
en anden, om man har ført Forhandlin
ger med ham om at udføre et Stykke Ar-
1.) A. nr. 229, bilag.
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bejde, og det er det, der har været Tale
om i September 1939. Jeg tror for øvrigt
Departementschef Svendsen maaske og
saa kunde give Forklaring, for han val;
til Stede, dengang disse Forhandlingen
foregik baade med von Kohl og med Ru
dolf Christiansen. Og naar Hr. Rasmus
Hansen siger, at hvis Unmack Larsen
havde haft Kendskab til Politiets Arbej
de med Christiansen, vilde han haVP

gjort saadan og saadan, saa tror jeg at
turde sige, at Unmack Larsen var be
kendt med Christiansens Forhold, idet
det har været omtalt i den Indberetning,
som kom fra Opdagelsespolitiets davæ
rende Chef, nuværende Departements
chef Eivind Larsen, gennem Politidirek
tøren 23. Oktober 1939.

Rasmus Dansen: Vil De saa mene,
Hr. Rigspolitichef, at det baade er Poli
tiets Forhold til Louis von Kohl og Po
litiets Forhold til Rudolf Christiansen,
som foranlediger Unmack Larsen som
Justitsminister til at skride ind og fjerne
Hr. Strø bech som Leder af den paagæl
dende Politiafdeling og forflytte ham til
Kolding som Dommer?

Thune jacobsen: Jeg vil formode, at
det har været Forholdet til Louis von
Kohl - det andet var jo et underordnet
Forhold.

Kristen Amby: Jeg tror virkelig, det
bliver nødvendigt at komme tilbage til
denne Afhøring. Dengang De afgav den
Forklaring, Hr. Thune Jacobsen, den 26.
Juli 1945, da var De i hvert Fald i god
Tro, naar De siger, at Christiansen vir
kede i et Omfang for Sikkerhedspolitiet,
indtil Unmack Larsens Ministerperiode.
Det er altsaa Deres Erindring, og der,
maa jeg gaa ud fra, er De i hvert Fald i
god Tro. Nu bagefter har De faaet op
lyst - formentlig ved at spørge Hr.
Strø bech om, hvordan det var med denne
Virksomhed -, at denne Virksomhed
har blot bestaaet i, at Rudolf Christian
sen havde haft nogle Samtaler. Men det
fremgaar jo af selve Sagen, at samtidig
med at Rudolf Christiansen har haft
Samtaler med Strø bech, har han ogsaa
- enten det nu er en eller to eller flere
Gange - haft Samtaler med Dem. Naar
nu Deres Erindring var saadan, da De
blev afhørt, at han virkede for Politiet
i et vist Omfang, saa maa De i hvert
Fald dengang, da De havde Samtalen
med Rudolf Christiansen, have troet, at
han da virkede for Politiet - det maa De
have troet -, og derfor undrer det mig,
at De ikke som Chef har spurgt Strø-



405

bech, naar der foregik den Slags Ting:
Hvad er det? Har han Virksomhed for
Politiet? Bet maa ogsaa have været

"Grunden til, at De modtog ham og talte
med ham, at De dengang troede, han vir
kede i Politiets Tjeneste. Men De har alt
saa ikke, da De modfager Manden i den
Tro, at han 'virker for Politiet, fundet
Anledning til at undersøge: Er det rig
tigt, at han virker for Politiet eller ikke?
Bet maa ogsaa være afgørende for de
Forhandlingers Forløb, om De tror, han
er i Politiets Tjenes te eller ikke.

Thune Jacobsen: Man maa huske
paa, at det at være i Politiets Tjeneste,
naar det drejer sig om en Stikker, som
Christiansen var, er et temmelig løst
Forhold.

Kristen Amby: Det er klart.
Thune Jacobsen: Om han maaske

har modtaget et Beløb for en eller anden
Oplysning, han har bragt, eller ikke -..:..
det er vel det, jeg har tænkt paa.

Krlsten Amby: Ja vel, men det er
Deres eget Ordvalg, at han virkede i et
Omfang for Politiet; det er ikke, at han
bare modtager et eller andet Beløb for
en ret ligegyldig Oplysning; det f.remgaar
af hele Sammenhængen, at det ikke kan
være det, det er jo ikke en almindelig
Stikker, det er Sikkerhedspolitiet, det
drejer sig om, det vil sige, det er en Slags
politisk Politi.

Thune Jacobsen: Ja, men jeg siger,
at Christiansen virkede i et Omfang i
Sikkerhedspolitiet i Unmack Larsens Mi
nisterperiode; der tænker jeg paa, at han
i visse Tilfælde har været benyttet af Kø
benhavns Opdagelsespoliti.

Kristen Amby: Er" Københavns Op
dagelsespoliti det samme som Sikker
hedspolitiet?

Thune Jacobsen: Ja, Københavns
Opdagelsespoliti havde sit Sikkerhedspo
liti indtil 19391

) . Fra dengang jeg sad som
Chef for Opdagelsespolitiet, mindes jeg,
at Christiansen, som Andreas Hansen
ogsaa har bemærket, ved forskellige Lej
ligheder en Gang imellem har været be
nyttet i Opdagelsespolitiet; derfor har
jeg kunnet sige, at Christiansen har vir
ket i et Omfang for Sikkerhedspolitiet i
Unmack Larsens Ministerperiode.

Kristen Amby: Nu er vi tilbage ved
Udgangspunktet. Deres skriftlige Rede
gørelse er rigtig, men Deres Forklaring
her i Dag er altsaa ikke rigtig. Nu faar
vi Klarhed over, at Manden ogsaa ifølge
Andreas Hansen har været benyttet af
Politiet. derfor er det ogsaa rigtigt, naar
1) A. nr. 204.

406

De forklarer, at Unmack Larsen sætter
en Stopper for det. Det er ganske klart.

Thune Jacobsen: Ja, men jeg tæn
ker naturligvis paa dengang, Rigspoli
tiet, Enhedspolitiet, blev startet i 1938.
Det hænger for Resten sammen med det
andet Spørgsmaal om von Kohl, og jeg
havde egentlig gerne set, at man først
havde behandlet det Spørgsmaal.

Kristen Amby: J a, det er ikke for
at fors øge at fange Dem eller saadan
noget, men af Forklaringen i Dag, den,
De læste op først, "fremgik det, at han
dengang ikke virkede for Politiet, og føl
gelig har Unmack Larsen ikke afske
diget ham, ikke foranlediget den Virk
somhed stoppet. Nu faar vi Klarhed
over, at han har virket i Politiet og i Sik
kerhedspolitiet ...

Thune Jacobsen:· Ja, men forstaa
mig ret. Det, jeg tænkte paa, var Sikker
hedspolitiet, som blev startet i April 1939
under Rigspolitichefen; det var der, han
ikke havde virket. At han i tidligere Aar,
i gamle Dage, om jeg saa maa sige, hav
de virket for Opdagelsespolitiet, var en
kendt Sag.

Formandene Jeg tror, vi maa videre.
Der er stadig Spørgsmaal, som jeg me
ner ikke er besvaret endnu: Blev Sam
arbejdet med Rudolf Ohrisiionsen senere
genoptaget, og paa hvilken Maade?

Thune Jacobsen: Ja, der er det, jeg
vil forklare, at i Forsommeren 1941 hen
vendte Christiansen sig til mig og op
lyste, at han arbejdede med en Plan om
en Byggeforening, men at han savnede
Midler til dette Arbejde, og at han til
stræbte gennem dette Arbejde at forhin
dre, at Medlemmerne i denne Forening
faldt i Armene paa Kommunisterne, og
han spurgte, om jeg ikke kunde tænke
mig at støtte ham paa en eller anden
Maade. Da han mærkede, at jeg ikke var
interesseret, slog han paa, at han maa
ske til Gengæld kunde skaffe Politiet Op
lysninger om Kommunisterne og deres
Virksomhed. Jeg var naturligvis efter
mit tidligere Kendskab til Christiansen
.klar over, at han var en højst upaalidelig
Person, og da jeg ansaa det for sandsyn
ligt, at han uden Midler, som han var,
maaske kunde gaa til Tyskerne og tilbyde
dem Oplysninger om Kommunisterne,
fik, jeg den Tanke, at jeg kunde holde
ham borte f.ra at give Tyskerne Medde
lelser ved at bede ham give mig Medde
lelserne mod et maanedligt Honorar.
Han kunde efter min Mening i den fore
liggende Situation være farlig: Paa det
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Tidspunkt, og for Resten ogsaa senere, eller det Kartotek, hvori det har været
var der for Politiets Vedkommende ab- opbevaret af Statsadvokaten for særlige
solut ingen Interesse for at paagribe Anliggender, Holl. I Retten havde jeg
Kommunister eller gøre et Arbejde for sagt, som jeg her siger, at jeg ikke havde
at modarbejde kommunistisk Virksom- benyttet de Meddelelser, jeg havde faaet,
hed. Man var naturligvis nødsaget til til at informere Politiet, men da jeg var
officielt at bekæmpe kommunistisk Virk- bange for, at der kunde være et eller an
somhed, men kunde i det Omfang, det det Tilfælde, hvor en eller anden Medde
var rimeligt og muligt, lukke øjnene. De lelse havde været af en saadan Natur, at
Oplysninger, som Christiansen herefter jeg mente at burde indvi Politiet i det,
skulde give mig, havde jeg derfor ikke til saa spurgte jeg, forinden jeg gik i Ret
Hensigt at benytte, men blot lade dem ten, baade Eivind Larsen og Odmar, der
gaa i Papirkurven. Jeg kunde derfor havde denne Afdeling for de særlige An
heller ikke udbetale ham Understøttelsen liggender, om de nogen Sinde havde mod
gennem Politiet, som naturligvis vilde taget saadanne Meddelelser fra mig. De
undre sig over denne Understøttelse, der svarede begge to nej, og derfor var jeg i
ikke gav noget som helst Resultat. Jeg god Tro, da jeg sagde, at jeg ikke havde
aftalte derfor med Minister Gunnar Lar- givet Politiet Meddelelser. Hvordan den
sen, som paa et tidligere Tidspunkt paa ne Meddelelse er kommet til Hojj, har
min Foranledning over for Udenrigsmini- Hoj] meddelt mig; det kunde jeg heller
steren havde stillet i Udsigt, at han gerne ikke erindre. Han sagde til mig, at en
vilde stille Midler til Raadighed for Sik- Dag, da han kom ind paa mit Kontor,
kerhedspolitiet af sin egen Lomme, fordi gav jeg ham denne Meddelelse, idet jeg
Efterretningsvæsenets Budget kun raa- sagde til ham, at den var fortrolig, ' han
dede over smaa Beløb, at han hver Maa- kunde læse den . Jeg bevarer ikke nogen
ned skulde udbetale 500 Kr. til Christian- Erindring om, at Meddelelsen indeholdt
sen. Over for Gunnar Larsen oplyste jeg nogen Oplysning om en ny Bestyrelse for
kun, at det var for at skaffe Oplysninger den kommunistiske Forening. Jeg gaar
om kommunistisk Virksomhed, ren Infor- ud fra, at Chrisliansen lige havde afle
mationstjeneste, men indviede ham ikke i veret Skrivelsen til mig og meddelt, at
øvrigt i min Plan, fordi jeg ikke vilde der var Mulighed for, at Kommunisterne
have, at det skulde komme frem, at Chri- vilde flygte fra Horserødlejren, eller at
stiansen kun var honoreret, for at man der var planlagt Flugtforsøg fra Horse
kunde holde ham borte fra Tyskerne; rødlejren, og at saa Hoj] er kommet ind
hvis det nemlig var blevet oplyst den- til mig i det Øjeblik, thi ellers vilde det
gang, at Ohristiænsens Oplysninger ikke være naturligt, at jeg havde afleveret den
kom videre, vilde man kunne forstaa fra til Departementschefen. Forholdsordre
tysk Side, at man havde spillet imod gav jeg overhovedet ikke Hojj, jeg har
dem. Paa den Tid rygtedes alt, hvad man blot sagt - det vil han kunne afhøres
foretog sig. om: Det er fortroligt, læs den! Jeg har

Christiansen sendte efterhaanden overhovedet ikke senere konfereret med
Meddelelser frem til mig, i en Del Til- Statsadvokaten om den, og han har alt
fælde afleverede han dem personlig paa saa oplyst mig om, at han blot henlagde
mit Kontor, og der har jeg tilintetgjort den hos sig selv. At Christiansen, som
dem. J eg vil hævde, at jeg oftest lod hans Statsadvokaten har meddelt mig, ogsaa
Meddelelser gaa ulæste i Papirkurven. Ihar gaaet hos Tyskerne paa det Tids
I Retten blev det, i Retssagen mod Gun- punkt, hvor han fik Understøttelse udhe
nar Larsen'), af Statsadvokat Carl Mad- talt hos mig, eller hos Gunnar Larsen,
sen foreholdt mig, at man i Politiets Be- det er jeg ubekendt med.
siddeise havde fundet et Dokument, som Jeg vil ~erne oplyse her, at Tyskerne
Christiansen havde afleveret til mig, og var jo meget interesserede i, at man
hvor han foruden at omtale, at man paa- skulde bekæmpe Kommunisternes Virk
tænkte et Flugtforsøg fra Horserødlej- somhed, og at man skulde paagribe de
ren, havde givet Meddelelse om en ny Kommunister, som den 22. Juni 1941
Bestyrelse for den kommunistiske F:or- ikke var blevet taget, men som var flyg
enmg. Jeg har spurgt om, hvordan dette tet, og at Kanstein ofte gjorde mig op
Dokument var kommet til Veje, og det er mærksom paa, at man fra tysk Side var
blevet sagt mig, at det skulde være fra utilfreds med de Resultater, som det dan
Politiet overleveret til Carl Madsen. Det ske Politi havde med Hensyn til Paagri
~kulde være fjernet fra det Pengeskab belsen af Kommunisterne og BekæmpeI
l A. nr. 230..
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sen af den kommunistiske Virksomhedi).
J eg forklarede Kanstein, at man gjorde
alt, hvad man kunde fra Politiets Side ,
men Tyskerne blev efterhaanden klar
over, at man ikke kunde vente en alvor
lig Indsats paa dette Punkt fra dansk
Politis Side, og i Sommeren 1942 under
rettede Kanstein mig om, at man i Ber
lin tænkte paa at sende særligt Perso
nale herop, der kunde bekæmpe Kommu
nismen. J eg søgte dengang at appellere
til Kansteins Forstaaelse af, at dette
vilde hemme det danske Politis Anstren
gelser, ikke kunde betale sig for Tysker
ne, og jeg forstod ogsaa paa Kanstein, at
han vilde søge at holde Spørgsmaalet
svævende, men i August 1942 var Util
fredsheden i Berlin med hele Politiets
Forhold til det kommunistiske Spørgs
maal steget saa stærkt, at man derfra
sendte en Politikommissær herop, der
skulde have særlig Forstand paa Be
kæmpelse af Kommunismen - det var
en Politikommissær Spahn -, og han
gjorde saa et Arbejde heroppe, der be
virkede, at man - paa den Tid, da Ge-

410

neral Hanneken efter Gesandt Renihe
Finks Tilbagetrækning i September 1942
havde Magten her i Landet, og hvor vor
Forbindelse med Gesandtskabet og med
Kanstein var afbrudt - i de første Dage
af November stillede Krav om Interne
ring af en hel Del Kommunister ...

Robert Mikkelsen: Hvad vedrører
det hele det Spørgsmaal?

Kristen Amby: Ja, hvad vedrører det
hele det Spørgsmaal?

Thune Jacobsen: Dette Spørgsmaal
vedrører det, for saa vidt som man kan
se, at man var interesseret i at holde Ty
skerne tilbage. Naar man netop fra min
Side gjorde, hvad jeg gjorde, saa var det I

et Led i Anstrengelserne for, at der ikke
skulde times Kommunisterne mere, end
der var timedes dem ved den Interne
ring, der havde fundet Sted den 22. Ju
ni 1941.

Formanden: Jeg maa her afbryde
Afhøringen. Medlemmerne og Rigspoliti
chefen vil faa nærmere Meddelelse om,
hvornaar vi skal fortsætte.

Afhøringen sluttede Kl. 11.30.

1) A. nr. 271 og 272.-----



Torsdag den 31. Oktober 1946 ~I. 1030•

For Kommissionen mødte Politikommissær Hans Peter Andst.

Formandem Maa jeg bede om Deres
fulde Navn.

Andst: Hans Peter Andst. '
Pormanden: Og Stillingen er?
Andst: Politikommissær.
Formandem Tak. Kommissionen har

indkaldt Dem, Hr. Politikommissær,
fordi vi gerne ønsker nogle Spørgsmaal
besvaret. Forinden vi gaar over til
Spørgsmaalene, vil jeg blot gøre op
mærksom paa, at Møderne her foregaar
for lukkede Døre. Det antager jeg, De er
indforstaaet med.

Andst: Ja.
Pormanden: Hvis De har Ønske om

at fremkomme med en Redegørelse i
Forbindelse med Spørgsmaalene, er der
selvfølgelig Lejlighed dertil, idet vi ikke
vil afskære Dem fra at give de Oplys
ninger, De mener er fornødne. Vi gaar
da over til Spørgsmaalene.

Robert Mikkelsen: Hvilken Stilling
havde De i Politiet den 21.-22. Juni
19411).

Andst: Politikommissær.
Robert Mikkelsen: De var da Politi

kommissær, og hvilket Arbejde havde
De med at gøre?

Andst: Jeg var Leder af Afdeling D,
den saakaldte politiske Afdeling").

Robert Mikkelsen: Ja. Maa jeg i
samme Forbindelse spørge: Hvilken Stil
ling havde Politikommissær Odmar til,
denne Afdeling?

Andst: Ja, det var i Virkeligheden
saadan, at efter Besættelsen gled Afde
lingens politiske Funktioner, om jeg kan
udtrykke mig saadan, mere og mere ind
under den Afdeling, der var blevet op
rettet, saa vidt jeg husker i Juni 1940,
og blev kaldt Statsadvokatens Afdeling
for særlige Anliggender. .

Robert Mikkelsen: Ja, og Politikom
missær Odma» ...

Andst: ... gjorde Tjeneste i den Af
deling under Statsadvokaten. '

Robert Mikkelsen: Jeg har forstaaet
det saadan, at Politikommissær Odmar
oppebar særligt Vederlag for sin Funk
tion i Forbindelse med Afdeling D?

Andst: Det ved jeg ikke.
Robert Mikkelsen: Naar De nævner

de Ting i Forbindelse med hinanden, vil
1) Kap. 22. 2) A. nr. 237.

det saa sige, at den politiske Del af Af
deling D's Opgaver mere og mere gled
over til, at Odmar havde med dem at
gøre? \'

Andst: Nej, det var Statsadvokaten,
der var Leder af Afdelingen, ikke Odmar.

Robert Mikkelsen: Jeg har forstaaet
det saadan, at det var Odmar, der havde
med de Sager at gøre inden for Statsad
vokatens Afdeling?

Andst: Nej, det kan jeg ikke sige;
det var Statsadvokaten, der var Leder af
Afdelingen. .

Robert Mikkelsen: Og efterhaanden
overtog den politiske Del af Afdeling D's
Arbejde?

Andst: Ja.
Robert Mikkelsen: Natten mellem

den 21. og 22. Juni 1941 kom Departe
mentschef Eivind Larsen fra et Møde paa
Dagmarhus sammen med flere andre
Herrer ned paa Politigaarden. Der fandt
Forhandlinger Sted, og der blev tilrette
lagt Arrestationer af Kommunisterne
den Morgen og i den følgende Tid. Jeg
vil gerne bede Dem om at forklare, hvad
der skete den Nat, og hvilken Andel De
havde i det, der fandt Sted.

Andst: J eg havde ingen Andel i det.
Det var en Søndag Morgen, jeg havde fri
den Søndag som Politikommissær. Jeg
skal her lige indskyde, at jeg ved, at Ud
rykningsplanen blev brugt - Hr. Lands
retssagføreren ved, hvad der menes med
Udrykningsplanen? Jeg stod ikke paa
Udrykningsplanen, derfor blev jeg først
tilkaldt op ad . Formiddagen om Sønda
gen pr. Telefon paa almindelig Maade.
Da jeg kom paa Gaarden, var Ak
tionen i fuld Gang. Vi fik naturligvis at
vide, hvad hele Aktionen drejede sig om.
Det blev sagt mig, at Statsadvokaten 
det er nuværende Departementschef Ei
vind Larsen - havde været der sammen
med nogle tyske Herrer.

Robert Mikkelsen: Maa jeg lige af
bryde. Jeg tror, De husker fejl, Eivind
Larsen var Departementschef den Dag.

Rasmus Hansen: Ja, han var bleven
det et Par Timer før samme Dag.

Pormanden: Det spiller vist ingen
Rolle.

Andst: Det er muligt, jeg husker
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fejl paa det Punkt, men i hvert Fald
blev, saa vidt jeg erindrer, Kjalke først
udnævnt til Statsadvokat to Dage efter.

Aktionen var altsaa i Gang, da jeg
kom. De tyske Herrer og Statsadvokaten
var gaaet, og der var egentlig ikke noget
for mig at gøre. J eg ved ikke, hvorfor de
havde rekvireret mig derop, men det
havde de nu. Da jeg havde faaet Besked
nede i Statsadvokatens Afdeling, gik jeg
op til mig selv, det vil sige op paa 3die
Sal, hvor Afdeling D havde Kontorer.
Der var en hel Del Mennesker deroppe,
men der var ingen anholdte. Der sad en
Tysker deroppe, Ludwig Huf]. Jeg kend
te ham godt fra min Tjeneste. Han sad
med nogle Kartotekskort i Haanden. J eg
spurgte, hvordan man havde fundet frem
til disse Navne - ja, jeg kan ikke huske,
om jeg brugte netop disse Ord, men det
var i hvert Fald Meningen -, og dertil
blev der svaret, at Tyskerne havde med
bragt Lister eller Kort') over de Personer,
de vilde have anholdt.

Robert Mikkelsen: Ja. Om Morgenen
havde der imidlertid ogsaa deltaget Re
præsentanter eller Politifolk fra Afde
ling D.

Andst: Ja.
Robert Mikkelsen: I Mødet?
Andst: . Ja, det havde der været.
Robert Mikkelsen: Men altsaa ikke

De som Afdelingsleder?
Andst: Det havde jeg ikke.
Robert Mikkelsen: Og de Folk, der

havde deltaget for Afdeling D, hvem
var det?

Andst: Der var jo mange Mennesker
deroppe, Hr. Landsretssagfører. Naar
Udrykningsplanen er sat i Gang, saa vil
det sige, at hver eneste Mand er tilkaldt
rent automatisk gennem Telefonselskabet
med Undtagelse af Politikommissæren.

Robert Mikkelsen: Ja, det staar i og
for sig klart nok i Forvejen. Vi ved, hvem
der var til Stede . De Folk, der havde med
Kommunisterne at gøre i Deres Afdeling,
det var Overbetjent Madsen og Overbe
tjent Dinesen, og det var de to Herrer,
der var til Stede. Eller var der kun
"Madsen? .

Andst: Jeg tror, Dinesen var syg.
Robert Mikkelsen: Han var vist syg.

Det er sikkert rigtigt. I hvert Fald var
Madsen til Stede, det ved De sikkert?
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Andst: Jeg kan ikke huske, at jeg
saa ham, men han har naturligvis været
til Stede.

Robert Mikkelsen: Han har været til
Stede og var den Mand, da nu Dinesen
var syg, der havde hele den Del af Af
deling D, der vedrørte Kommunisterne.

Andst: Ja.
Robert Mikkelsen: Der er lige en lille

Ting endnu. Vi var inde paa, at Eivind
Larsen var blevet Departementschef, og
der gik et Par Dage, før Kjalke blev
udnævnt.

Andst: Ja, saadan staar det for mig.
Robert Mikkelsen: Det er sikkert og

saa rigtigt. Hvem var højst i Charge i
Statsadvokatens Afdeling, naar Statsad
vokaten var fraværende? Hvem kunde
saa anses for at være den, man maatte
henvende sig til om Afdelingens Anlig
gender?

Andst: Ja, det var Odmar.
Robert Mikkelsen: Det var Odmar.

Ja, Tak, andet har jeg ikke.
Formanden: Er der andre, der øn

sker at stille Spørgsmaal? (Ophold). Ja,
saa vil jeg stille et Spørgsmaal til Dem,
Hr. Politikommissær. Jeg ved ikke, om
De erindrer, at der var et Møde, vist den
19. November 1943, om Bord paa Fær
gen i Frihavnen, hvor Departementschef
Eivind Larsen og Landsfoged Rosengreen
fra Malmøhus Len var til Stede"), I det
Møde deltog De, saa vidt jeg ved, ogsaa?

Andst: Nej.
Formanden: Det var De ikke. De har

kun faaet Meddelelse om, at der var det
Møde?

Andst: Ja, det fik jeg slet ikke den
Gang. Nu senere har jeg naturligvis hørt
en hel Del Tale om denne Sverigesrejse,
som den kaldes, men jeg har intet haft
med det at gøre, ej heller hørt om det
paa det Tidspunkt.

Formanden: Saa skal jeg ikke ulej
lige Dem mere, naar De ikke selv har
deltaget i det.

Andst: Nej, det har jeg ikke.

Formånden: Er der andre, der øn
sker at stille Spørgsmaal? (Ophold). Da
det ikke er Tilfældet, vil vi takke Dem,
Hr. Politikommissær, fordi De kom til
Stede og afgav Forklaring.

Afhøringen sluttede Kl. 10.47.

1) A. nr. 247 og 248. 2) Kap. 42.



Fredag den I. November 1946 Kl. 9 30•

For Kommissionen mødte Kriminaloverbetjent lUax Lauritz Janus Weiss.

Pormanden: Maa jeg begynde med
at bede om Deres fulde Navn.

Weiss: Max Lauritz Janus Weiss.
Pormanden: Og Stillingen?
Weiss: Kriminaloverbetjent.
Formanden: Tak. Inden vi gaar over

til det, vi gerne vil spørge Dem om, Hr.
Overbetjent, vil jeg gøre Dem opmærk
som paa, at Møderne her foregaar for
lukkede Døre. .

Weiss: Ja vel.
Formandem Jeg behøver jo ikke over

for Dem nærmere at præcisere, hvad det
betyder.

Weiss: Nej.
Formandem Det, vi gerne vilde have

nogle Oplysninger om i Dag, angaar De
res Virksomhed under en Del af Besæt
telsestiden, hvor De, saa vidt det er
Kommissionen bekendt, fungerede i Sve
rigel); er det ikke rigtigt?

Weiss: Ja, fungerede som hvad, me
ner Formanden?

Pormanden: Ja, De fungerede i Vir
keligheden som en Art Politimand der
ovre til Assistance for det svenske Politi.

Weiss: Det var kun en kort Over
gang, og det var egentlig ikke en Funk
tion som Politimand, det var i og for sig
som udenforstaaende, idet jeg aldrig selv
har gjort Tjeneste ved det svenske Politi.

Pormanden: Nej, men jeg har for
staaet det saadan, at det danske Politi
ydede det svenske Politi en vis Assistan
ce med Hensyn til Flygtningene.

Weiss: Ja vel.
Formanden: Og derfor er det maa

ske alligevel berettiget at sige, at De fun
gerede som Politimand. Men det er ikke
Ordene, vi skal strides om.

Weiss: Nej.
Formanden: Jeg ved ikke, om De

foretrækker at give en Fremstilling med
Deres egne Ord af Deres Virksomhed,
eller om De hellere vil have, der her fra
Kommissionen bliver stillet Spørgsmaal,
som De besvarer.

Weiss: Jep; vil for saa vidt fore
trække, at der bliver stillet Spørgsmaal,
saa kan jeg eventuelt i Tilslutning dertil
give en Redegørelse.

Formanden: Tak.
1) Kap. 42.

Saa maa vi begynde med at spørge
Dem om, hvornaar De kom derover.

Weiss: Den 29. August 1943.
Formanden: Var det som Flygtning?
Weiss: Ja. I
Formanden: Kom De til at træde ind

med det samme, den 29. August 1943,
eller var De Flygtning en Overgang?

Weiss: Den 30. August blev jeg en
Slags, hvad skal jeg sige, Viceordforande
i den danske Hjælpekomite, der skulde
tage sig af Flygtninge.

Formanden: Ja vel. O~ hvori bestod
saa den nærmere Opgave, som kom til at
paahvile Dem?

Weiss: Det var at sørge for Under
bringeisen og Forplejningen og eventuelt
at skaffe Arbejde til de Flygtninge, som
kom over til Sverige.

Formanden: Paa det Tidspunkt var
der altsaa ikke Tale om, at De skulde as
sistere Politiet og fremskaffe Oplysnin
ger om de paagældende Flygtninge?

Weiss: Nej, det kom i og for sig
paa en ganske naturlig Maade. Der kom
en hel Del Flygtninge, pg da jeg kendte
Lederen af det svenske Kriminalpoliti
fra tidligere Tid, talte jeg om, at vi som
danske Politifolk var interesseret i at
være med i Undersøgelsen af disse Flygt
ninge, og hvad de havde været i Dan
mark, idet jeg forudsaa, at Tyskerne vil
de sende Stikkere til Sverige for derigen
nem at skaffe Oplysninger om de Ruter
- og Ruternes Afgangssteder i Dan
mark -, som Flygtningene var kommet
ad. Politiet i Sverige, i hvert Fald Kri
minalkommissær Richard. Hansen, var
velvilligt indstillet over for den Tanke. I
den første Tid ringede han efter mig,
hver Gang der kom Flygtninge. Jeg talte
med dem og dannede mig et Skøn over,
hvad det var for Folk, og derefter ret
tede Politiet sig. Men efterhaanden vok
sede Flygtningestrømmen saa meget, at
det ikke kunde ordnes paa den Maade.
Saa talte jeg dels med Kriminalkommis
sær Iiicluird. Hansen, dels med Overin
spektør Persloni fra den kungliga Social
styrelsen fra Stockholm og dels med Di
rektør Einar Hansen i Malmø, som var
Formand for Hjælpekomiteen, og fore-
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slog, at der blev oprettet faste Modtagel
sescentr aler i Helsingborg, Malmø og
I'rålleborg, for at man ved disse tre Ind
faldsveje kunde faa ansat danske Politi
folk, som kunde være med i Kontrollen.
Denne Tanke blev accepteret, og bl. a. i
Malmø blev der oprettet en Modtagelses
central, hvor der til at begynde med var
ansa t tre danske Politifolk, der var kom
met over som Flygtninge, og hvoraf en i
For vejen kendte mig. De tre Mænd var
nuværende Kaptajn i Flyvertropperne
Bouei, som dengang var Færdselsbe
tjent, Politibetjent Lindevang fra Frede
riksberg og Betjent Oarl Peter Larsen.

Formanden: Er det de tre Personer,
som De tidligere sammenfattede under
Betegnelsen »vi«?

Weiss: Det var paa den Maade, at
disse 3 Mand afhørte de Flygtninge, der
kom til Malmø, og de accepterede for saa
vidt mig som en Slags Leder af' Politifol
!kene i Malmø, uden at jeg i og for sig di
rekte havde noget med Afhøringen at
gøre; kun hvis der var Tvivl, kom de til
mig for at høre, hvad jeg mente om det
specielle Tilfælde. I enkelte Tilfælde var
jeg nede at tale med disse Folk for at faa
et Indtryk af dem, det kunde være en
tidligere Nazist eller Stikker eller noget
i den Retning.

Formanden: Jeg bar forstaaet, at
der paa et vist Tidspunkt var - var det
ikke 7-8? - danske Politifolk derovre
som Flygtninge.

Weiss: Ja, der var en hel Del flere,
der var ogsaa ansat et Par Mand i Hel
singborg og 1 i Tralleborg og 2 Mand i
Stockholm, men de var paa det daværen
de Tidspunkt ikke tilknyttet Politiet.
Endvidere var der min tidligere Makker,
Overbetjent Al/red Andersen; ham var
der straks den 31. August skaffet en ci
vil Stilling, da der i Starten slet ikke var
Brug for Politifolk, og Forholdet var det,
at i de første Maaneder kunde det sven
ske Politi ikke betale for de danske Po
litifolks Medvirken, og den danske Le
gation kunde heller ikke. Da Folkene ikke
kunde leve af Luft, maatte jeg privat
hver Uge skaffe et Laan til Betaling af
disse Politifolks Lønninger. Min Makker,
som i og for sig var den , der var bedst
kvalificeret til at være paa Borgerskolen,
kom derfor ikke derned; vi mente, at da
han havde faaet en fast civil Stilling der
ovre, var det noget mere betryggende end
en Stilling, hvor jeg skulde laane Penge
hver Uge til at betale Politifolkene med.
Da Centralen Snogholm blev oprettet, fik
270
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han Stillingen der, idet det svenske Po
liti paa det Tidspunkt var gaaet med til
at betale for de danske Politifolk, der
medvirkede ved Afhøringerne. Han fik
altsaa en fast Stilling dernede.

Formanden: Under Deres, og derovre
fungerede De under Landsfoged Rosen
green?

Weiss: Nej aldrig.
Formanden: Ikke? Hvem var saa

Deres overordnede?
Weiss: Ingen.
Formanden: Var det selvstændigt?
Weiss: Ja, det var, om jeg saa maa

sige, selvbestaltet.
Formanden: Vi har her liggende

eller er blevet gjort bekendt med en Kor
respondance, hvorefter Landsfoged Ro
sengreen har ønsket at faa yderligere
Assistance. Han har meddelt gennem Vi
ceinspektør Glud og Politikommissær
Odmar, at han ønskede et Par Folk, som
kunde histaa ham ved Kontrollen af
Emigranter. J eg har forstaaet det saa
dan, at det er den samme Kontrol, som
De fungerede ved.

Weiss: Ja.
Formanden: Og derefter blev der

den 27. April - det maa have været
1943 - sendt 2 Overbetjente derover.
Dyrsted og Hugo Andersen. Det er Dem
vel ogsaa bekendt?

Weiss: Ja.
Formanden: Men disse 2 Overbe

tjente var der ikke ret længe?
Weiss: Nej.
Formanden: Kender De noget til

Aarsagen til, at de blev sendt hjem igen?
Weiss: Ja, det gør jeg, idet det var

paa min Foranledning, de blev sendt
hjem. Og hvis jeg der maa have Lov til
at give en Redegørelse for de Bevæg
grunde, der var medvirkende til, at jeg
fik dette foranlediget, vil jeg gerne det.

Formanden: Ja, vær saa god!
Weiss: Saa maa jeg begynde saa

tidligt som den 22. Juni 1941. Da boede
jeg i mit Sommerhus i Skovlunde og
blev telefoneret ind til Politigaarden
ganske tidligt om Morgenen. Jeg kom for
sent derind, idet Opdagelsespolitiet nem
lig var sat i Gang med at foretage An
holdelser af Kommunister, idet Krigen
mellem Rusland og Tyskland var brudt
ud. J eg kom saaledes ikke til at deltage
i noget af det, da jeg som sagt kom for
sent og i øvrigt arbejdede med Nazismen.
Da jeg kom derop, var der, saa vidt jeg
husker, samlet Departementschef Eivind
Larsen, Politiinspektør Krenchel, Politi-
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kommissær Odmar og vistnok Politi- den gemt? Min første Tanke var, at den
kommissær Andst. Og man var i Færd havde flydt paa Kontoret og var afskre
med at diskutere Afsendelse af Tele- vet. Saa svarede han, at han havde haft
grammer til Politimestrene i Provinsen') den gemt paa et Sted, hvor ingen kunde
med Ordre til, at Kommunist erne i Pro- faa fat i den, og han var sikker paa, at
vinsbyerne skulde anholdes. Det skete. der intet var sket med Listen i den Tid .
I øvrigt gik en Del af Dagen indtil hen han havde haft den i sin Besiddelse. Saa
paa Eftermiddagen, og Overbetjent Chri- var vi begge klar over, at den var afskre
stian Madsen bad mig gaa over til Sik- vet i den Periode, hvor den havde været
kerhedspolitiet for der at hente de Kort"), i Odmars Besiddelse. Det forrykkede VOl)

som Tyskerne havde afleveret til Politiet arbejdsmæssige Stilling ganske betyde
.for efter dem at faa foretaget Anholdel- ligt, og vi diskuterede saa lidt om, hvad
serne. Jeg hentede Kortene, og da jeg vi skulde gøre i Fremtiden. I øvrigt fort
kom tilbage, tog Ohristian Madsen en satte vi Arbejdet paa den Maade, vi hav
flersidet maskinskrevet Oversigt frem de forsøgt hele Tiden. Saa gik Tiden ind
over Kommunistpartiet. Den indeholdt til den Periode, hvor man forsøgte An
ikke alene Kommunistpartiet, men Sov- holdeise af Faldskærmsmænd i Valby, og
jetunionens Venner og Arbejderbladets Overbetjent østergaard Nielsen bliver
Ledelse o. s. v. Jeg vidste i Forvejen, at skudt. Det medførte efter vor Mening en
der var en Oversigt over Kommunistpar- lidt for kraftig Reaktion fra Afdelingens
tiet og dets Organer, den havde Overbe- Side med Anholdelse af Modstandsbevæ
tjent Verner Dinesen og Ohristian Mad:. gelsesfolk. Jeg fik Underretning om, at
sen et halvt Aar tidligere udarbejdet til Faldskærmsfolkene havde holdt Møde,
Odmar efter dennes udtrykkelige For- hvor de havde bestemt, at for saa vidt de
langende. I denne ~versigt var efter blev klar over, at det var det danske Po
hvert enkelt Organ anført Navneforteg- liti, der henvendte sig for at foretage An
nelse med Stilling, fulde Navn, Fødsels- holdeise, vilde man aldrig skyde paa dem.
dag, Aar, Bopæl og Funktion for en hel Jeg maatte saa gaa ned til Odmar og give
Række af disse Medlemmer. Jeg vidste, ham den Forklaring og samtidig gøre
at Dinesen og Madsen havde været meget opmærksom paa, at hvis han ikke turde
kede af at skulle udarbejde denne Over- sende Folk ud for at foretage Anholdel
sigt og Liste, og at de, dengang det blev ser, kunde han bare sende mig og min
forlangt, havde spurgt Odmar, hvad den Makker, saa skulde vi gøre det for at
skulde bruges til; han svarede da, at det undgaa, at yderligere Sammenstød af
var til hans personlige Orientering, for den Art skete. Jeg maa bemærke, at jeg
at han, hvis han blev spurgt af Ministe- omkring dette Tidspunkt havde foretaget
riet eller andre, kunde give korrekte en Henvendelse, først til Odmar , saa til
Svar. Madsen slog nu op i denne Liste Viceinspektør Glud og til Politiinspektør
og viste mig, saa vidt jeg husker, en Oarl Krenchel og endelig til Departements
Marius Madsen, Saxogade, vistnok 8 chef Eivind Larsen og henstillet, at man
eller 68, og samtidig viste han mig Kor- ikke viste saa stor Aktivitet saavel fra de
tet, som Tyskerne havde afleveret. I hans Politifolks Side, som foretog Eftersøg
egen Liste havde han med Blyant rettet ning af Gruppen »Dø frie Danskes") , som
Navn og Stilling paa denne Madsen, idet fra de Folks Side, der foretog Arbejdet
han sagde, at da han udarbejdede Listen, med Faldskærmsfolkene"), idet jeg gjorde
var der skrevet forkert paa dette Punkt. opmærksom paa, at ModstandsbevægeI
Det viste sig, at Tyskernes Kort havde sen allerede paa det Tidspunkt havde
ganske tilsvarende Ting, der stod i Li- faaet saa stor Tilslutning, at det ikke
sten, men som skulde forandres. End- altid var derr Slags Folk, man lige havde
videre viste han mig 2-3 andre Tilfæl- faaet fat i; for Eksempel inden for Frie
de, hvor der var Fejl i selve Skrivningen, Danske, der tilhørte Modstandsbevægel
og disse Fejl gik igen i Tyskernes Liste. sen, fandtes de i alle Kredse, ogsaa i de
Saa fortalte han mig, at han havde kon- allerhøjeste Kredse inden for Landet, og
troleret, at der var nøjagtigt lige saa at vi efter min Mening sikkert, naar Ty
mange - men heller ikke flere - Kort, skerne tabte Krigen, vilde faa Besvær
som der var anført Personer i disse Li- ligheder for Politiet, fordi Politiet efter
ster. Jeg vidste. at Madse'n, og Dinesen min Mening og formentlig ogsaa efter
havde faaet denne Liste tilbageleveret Modstandsbevægelsens Folks Mening
efter flere Opfordringer efter 8 Dages havde taget en ganske forkert Stilling.
Forløb. Saa siger jeg: Hvor har du haft Min Henvendelse blev afvist. En Morgen
1) A. nr. 235, bilag B, og A. nr. 24·3. 2) A. nr. 247 og 248. 3) A. nr. 150. 4) Kap . 27.
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g var mødt til Tjeneste, blev jeg saa
nget op af Odmar, der harmdirrende
rurgte mig, hvordan jeg kunde sige, at
sse Forbrydere ikke skød paa danske
olitifolk, de havde skudt paa øst. J eg
Inde kun svare, at han kunde, som jeg
dligere havde sagt, have sendt mig. Saa
k Tiden indtil Dagen før Store Bededag.
a blev jeg kaldt ind paa Odmars Kontor.
.an meddelte mig, at han lige havde
Laet Underretning om, at jeg var den
[and paa Politigaarden, som gav Orga
isationen »Frie Danske- alle Oplysnin
er. Jeg sagde, at det kunde jeg ikke
igtig tro, og at jeg gerne vilde have at
ide, hvem der havde sagt saadant noget.
let var to Arrestanter af Organisationen,
er havde tilstaaet det. Jeg vilde gerne
~ disse Arrestanter. Odmars Svar paa
ette var, at han ringede efter Overbe
jent Hugo Andersen og sagde: Vil du
vel' for Weiss gentage, hvad du for lidt
iden har sagt til mig. Saa sagde Hugo
lndersen, at han og hans Makker, Over
etjent Kay Andersen, i længere Tid
avde arbejdet med Eftersøgning af Frie
Janske, og i den sidste Tid mente han at
ave bemærket en uvillig og fjendtlig Ind
tilling fra min Side. Det bibragte ham
en Tanke, at jeg maatte være den Mand
iaa Gaarden, der havde givet Oplysnin
rerne til De frie Danskes Organisation.
Inder Undersøgelser, som i den Anled
ting blev foretaget, havde to Arrestanter
ilstaaet, at jeg netop var den Mand. Saa
:agde jeg igen: Det kan jeg ikke tro, jeg
ril gerne se de to. Det var Hugo Ander
ren først uvillig til, men Odmar sagde, at
ilet kunde der ikke være noget i Vejen
'Ol'. J eg fik saa Ordre til at gaa QP paa
nit Kontor; det var ved i-Tiden. Da jeg
-ndnu Kl. 5 ikke havde hørt noget, og da
jeg skulde til Afdelingsfest, ringede jeg
'led til Odmar og spurgte: Hvor længe vil
iet vare endnu? - for jeg skal til en Af
ielingsfest. Od1nar svarede saa, at der
blev ikke noget af det den Dag, det kunde
vente til næste Dag. Næste Dag var Store
Bededag, 'Og først den følgende Dag mødte
jeg til 'I'[oneste. Jeg hørte ikke noget til
Od1nar om Morgenen" og da der var gaaet
1 Time, ringede jeg og spurgte, hvad det
blev til. Han sagde, om jeg ikke kunde
tage min Makker med derned. Det gjorde
jeg. Saa fik jeg Underretning om, at de to
Arrrestanter havde taget deres Tilstaa
else tilbage. Det var ikke mig, men Mak
keren Alfred Andersen, og nu drejede det
sig om nogle Telefonaflytningsnumre, der
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var givet til dem. Saa sagde jeg til Od
mar: Nu vil jeg ikke finde mig i det Pjat
længere, og jeg foreslog, at der blev fore
taget en tjenstlig Undersøgelse, ellers vil
de det medføre, at hver eneste Gang,
noget gik Eftersøgningen efter Frie Dan
ske imod, vilde man sigte os for at være
de Folk, der havde givet Oplysninger.
Det var Odmar ikke villig til, nu var det
hele for saa vidt gaet i Fisk. Vi blev saa
enige om, at saa skulde Sagen alligevel
falde. Saa kom jeg til Sverige, hvor jeg,
som tidligere forklaret, indledte dette
Samarbejde med det svenske Politi for
at finde Stikkere. I Løbet af forbavsende
kort Tid kom de danske Politifolk, der
var ansat nede paa Borgerskolen, og
meddelte mig, at hver Gang de havde
faaet nogen til Eftersøgning og havde
faaet dem til at fortælle, hvad de havde
lavet af Sabotage eller andet, viste det
sigo, at hvis Manden havde tilstaaet, at
han var aktiv Sabotør eller Kommunist,
kom han enten i Arresten i Malmø eller
paa Fæstningen i KaIrnar eller den luk
kede Forlægning Snogholm, og det var
ikke Formaalet med det danske Politis
Arbejde derovre, for saa havde vi kun'
været med til , at de Folk, der havde ar
bejdet mod Tyskerne herhjemme, blev
straffet, naar de kom til Sverige. J eg
rettede saa en Henvendelse til Landsfoge
den og sagde, at det kunde vi ikke gaa
med til. Han erklærede, at det kunde ikke
være anderledes, man maatte først se de
Folk an og siden træffe Bestemmelse om,
hvorvidt de kunde komme paa fri Fod,
mens de var i Sverige, eller ej. Nogen Tid
efter rettede han Henvendelse til mig om
at faa to Politifolk derover, som var sær
ligt uddannede med politiske Formaal
for øje, saa vi kunde faa opklaret, hvem
der var Sabotører, og hvem der var
Kommunister. Det var jeg ikke interes
seret i, men jeg kunde ikke nægte det di
rekte, saa jeg svarede, at jeg vilde ikke
hente nogen Politifolk over, naar man
ikke kunde betale dem og de skulde leve
af de private Laan, som jeg stiftede; jeg
vilde ikke lokke Folk over paa den Slags
Levevilkaar, navnlig saa længe de kunde
klare sig herhjemme. Han snakkede saa
ikke mere om det. Da disse Indespærrin
ger fortsatte, foretog jeg en Henvendelse
til Overinspektør Perslom fra Socialsty
relsen en Dag, han var i Malmø, og sag
de til ham, at den Retningslinie, Lands
fogeden anlagde over for den danske
Modstandsbevægelses Folk, kunde ikke
gaa, dels kunde danske Politifolk ikke
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være tjent med det, og dels kunde Mod
standsbevægelsen ikke være tjent med
det. Jeg meddelte ham, at jeg havde ret
tet et Par Henvendelser til Landsfogeden,
som imidlertid havde givet en Sludder
for en Sladder og fortsatte med at gøre
præcis, hvad han havde gjort hele Ti
den. Inspektør Persloni lovede saa med
det samme, at han skulde 'gøre, hvad han
kunde, for at faa Forholdet ændret, han
sagde, at han vilde foranstalte et Møde
hos Landsfogeden, og naar Landsfogeden
gik ind paa disse Betingelser i Perslonis
Overværelse, mente han, at han vilde
holde et saadant Løfte. Dagen efter eller
to Dage efter blev der saa foranstaltet et
Møde hos Landsfogeden. Der var til Ste
de Overinspektør Perslow, Sekretær
Amann, vistnok Arbejdsmarkedskommis
sionen, Kriminalkommissær Richa1'd
Hansen, Landsfogeden 'og mig selv. Det
startede med, at jeg gjorde Landsfogeden
opmærksom paa, at det danske Politi
ikke saa godt kunde være med til at fore
tage Afhøringer, der medførte den Slags
Indespærringer, og henstillede til ham,
at disse Folk fik en anden Behandling. I
Begyndelsen var Landsfogeden afvisen
de, men da Overinspektør Persloni gik
meget stærkt ind for mit Synspunkt,
ændrede Landsfogeden sin Indstilling
saa langt, at han gik med til, at hvis det
danske Politi fik en Mand til at tilstaa,
at han var Sabotør, skulde han komme
til en Forlægning i Mellemsverige og
blive behandlet godt, og man skulde søge
snarest muligt at skaffe ham Arbejde,
men tilstod han, at han var Kommunist,
maatte han kræve ham indespærret, ind
til man saa, hvad det var for en Mand.
Landsfogeden var ikke til at faa væk fra
dette Standpunkt, og da det var bedre at
faa nogle af Folkene frigivet end slet
ikke at faa nogen frigivet, gik jeg ind
paa denne Overenskomst. Landsfogeden
krævede, at jeg med det samme instru
erede de danske Politifolk om denne nye
Retningslinie, og samtidig krævede han
af mig, at det danske Politi skulde være
loyalt over for det svenske Politi og
skaffe det oplyst. Han tog med til Bor
gerskolen eller Modtagelsescentralen • i
Malmø og paahørte, at jeg afgav denne
Instruktion til Politifolkene. Der gik
imidlertid ikke ret lang Tid, saa kom de
harmdirrende ind til mig og sagde, at
Landsfogeden holdt ikke engang dette
Løfte. Det var vistnok Landinspektør
Hjorslev, der med sine Folk var kommet
til Sverige, og de havde fortalt, at de var
l) A. nr. 423.

aktive Sabotører, men de var alligev
blevet indespærret i Snogholm. Vi bk
saa enige om, at Landsfogeden ikke va
til at stole paa, og at vi maatte fortsæt
med den gamle Retningslinie. Landsfog
den kom saa paa ny med Krav om, ;
jeg skulde skaffe to Politifolk med sp:
ciel Uddannelse, hvilket Krav jeg pa
ny afviste, Jeg hørte saa ikke mel
til Sagen. .Ieg maa her indskyde, at jE
havde samtidig faaet et Brev') fra Dimese
og Madsen, hvori de meddelte mig, at ~

havde været kaldt til Glud. og Odmar, dEl
havde meddelt dem, at OpdagelsespolHit
agtede at oprette en særlig Afdeling t
at arbejde med Kommunisterne, og cl
havde tænkt sig, at Dinesen og Madse
skulde være Ledere, og de kunde faa on:
trent saa mange Folk, de vilde have t
dette Arbejde.

Endvidere havde jeg faaet Bre'
hjemmefra om, at daværende Løjtnan
nuværende Major T'ruelsen; der var :{..~

der af det danske militære Efterretnings
væsen herhjemme, og hvem jeg var
Forbindelse med, idet jeg transportered
alt Efterretningsstof fra Trueisen til del
danske Generalstabsafdeling i Stockholm
havde været kaldt op til Odmar og havd
faaet Besked om, at han skulde ophør
med sin Efterretningsvirksomhed. Truel
sen var uvillig. Det endte dog med, a
han enten maatte underskrive en Er
klæring eller afgive et Løfte om, at hal
vilde ophøre med Efterretningsvirksom
heden.

Saa kom jeg om Eftermiddagen, vis
den 27. November, ned paa Bergersko
len og traf der Landsfoged Rosengree~
der meddelte mig, at nu havde han faael
to specielt uddannede Politifolk over, del
skulde ansættes paa Borgerskolen. Disse
Politifolk var særlig uddannet til a
finde Kommunister og Sabotører. Saa
spurgte jeg ham, paa hvilke Vilkaar ds
skulde ansættes, om de skulde være del
ud over dem, der var, Nej, det skulde
de ikke. To af Politifolkene paa Borger
skolen kunde han sende ned paa Snog-I
holm. Saa sagde jeg til ham: Hvis del!
nu kommer flere Flygtninge, hvad saa?
Saa kunde man hente dem fra Snogholm.
Saa sagde jeg til ham: Den Maade kan
De ikke behandle dansk Politi paa. Først
ansætter man dem paa Borgerskolen og
lader dem afhøre disse forskellige Men
nesker, som man saa lader indespærre
paa Snogholm, og en skønne Dag inde
spærrer man ogsaa disse Politifolk nede
paa Snogholm for saa en Dag, naar
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et passer i Krammet, pludselig at hente
em tilbage. Det kan vi ikke gaa med til.
vordan har De egentlig faaet fat i de
olitifolk? Han forklarede, at Departe
entschef Eivind Larsen umiddelbart i
arvejen var kommet paa Gennemrejse
'a Stockholm, og da havde han talt med
am, og saa var han rejst med Eivind
ursen paa Færgen over til Frihav
an her i København, og da han ikke
.mde gaa i Land, var der blevet ringet
'ter Glud og Odniar, der var kommet
ed, og saa var det blevet lovet, at to
Ladanne Folk skulde blive oversendt, og
a var nu kommet samme Dag med Fær
en. Saa spurgte jeg ham, hvem de Poli
folk egentlig var, og saa fik jeg at vide,
vem det var. Saa sagde jeg til ham, at
hvert Fald Hugo Andersen kunde ikke
rbejde paa Borgerskolen, det var gan
re udelukket, idet han havde været med
l Anholdelse af netop Politibetjent Lin
evang fra Frederiksberg og været med
l at sørge for, at han fik et Aars Fæng
el for Meddelagtighed i Gruppen Frie
ianske, og det var Grunden til, at Lin
evang maatte flygte fra Danmark til
verige. Samtidig gjorde jeg ham op
lærksom paa, at Hugo Andersen, havde
orsøgt at angive mig ogsaa netop som
ledlem af Organisationen Frie Danske,
g endelig meddelte jeg ham, at jeg var
ekendt med, at Hugo Andersen havde
iodtaget et Sølvcigaretetui med taknem
relig Inskription fra Gestapo for sit gode
-amarbejde med dette Korps. Landsfo
eden afviste, hvad jeg sagde, og saa
lev der i øvrigt ikke nogen Diskussion
rer e med ham, og jeg gik hjem og kald
~ de øvrige danske Politifolk sammen
mit Hjem. J eg maa lige her indskyde,
t Vidne til denne Samtale med Lands
ogeden var Politibetjent Carl Peter Lar
en.

Hjemme forklarede jeg saa Politifol
ene, hvad der var sket, hvem der var
ammet derover. De erklærede, at hvis
isse Folk skulde arbejde paa Borger
kolen, vilde de, der var dernede, ikke
.rbejde mere, og vi blev saa enige om,
t jeg skulde meddele Landsfogeden dette
Itandpunkt. Jeg ringede saa til Krimi
lalkommissærerne Ruenerheim og Ri
hard Hansen og meddelte dem dette
ltandpunkt og bad Ruenerheim meddele
et videre til Landsfogeden ...

Buseh-Jensene Richard Hansen, det
r ikke dansk?

Weiss: Han er danskfødt, men
vensk Statsborger, ansat i Kriminalpo-
) A. nr. 424.
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litiet og var dengang Leder af Sikker
hedspolitiet i Malmø under Landsfoge
den.

Busch-Jenseu: Jeg spørger bare, for
di Navnet lyder saa dansk.

Weiss: Han er ogsaa danskfødt. 
Saa Søndag Formiddag blev jeg ringet
op af Ruenerheim, der tilsagde mig til
Møde hos Landsfogeden. Søndag For
middag modtog jeg illegalt et Brev hjem
mefra. Jeg vil gerne tillade mig at læse
lidt op af dette Brev. Brevet er fra Over
betjentene Dinesen og ~[adsenf) ...

Formanden: Vi kunde vel ikke faa
Datoen?

Weiss: Det er dateret den 26. N0-
vember.

Formanden: Nitten Hundrede og?
Weiss: 1943.
Formanden: Tak. I

Weiss: Der staar en hel Masse først,
saa kommer det:

"Ja, vi siger, at vi ikke kan
handle, men Du kan tro, at vi skal
handle og det paa alle indflydelses
rige Sted-er, og vi nægter bestemt at
tro paa, at dette vi nu omtaler skal
ske med Din Viden og efter Dit Øn
ske - Du maa svare os omgaaende.
Sagen bliver her paa Politigaarden
behandlet med en saa uhyre, dyb
Hemmelighedsfuldhed, at den kun
kendes af D'Hrr. Odma«, Glud og
Eivind Larsen. Da vi kom hjem her
i Eftermiddag laa der en Seddel her
paa vores Skrivebord,z hvorefter vi
begge skal møde hos Glud i Morgen
(Lørdag d. 27. ds .) lidt i 10. - Vi
kan nu forstaa, at det er for at for
hindre os i at komme ned ved Fær
gen - Pelving jager os stadig der
-, men vi skal nok komme der alli
gevel.

Det vi nu skriver maa Du aldrig
jertælle til nogen om, hvorfra vi har
vores Viden. - Det giver Du os Dit
Ord paa, og vi stoler paa Dig.

Senere -paa Eftermiddagen fik
vi Besøg af P. A. M. og R.«

- P . A. M. er identisk med Direktør Pe
ter Anders Mørch, Ostra Torggatan 4,
Malmø, og R. er Kriminalassistent Rem
toft, og Remtoft var Leder af Pasafde
lingen i Frihavnen ved Færgen. -

,,- saa ved Du hvem det er -, der
afleverede Posten til os, og nu for
talte R. os, at han i Dag havde væ
ret ude for noget, der var noget "Lu-
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skeric i, han havde givet sit Ord
paa, at han ikke vilde meddele det
til nogen, da det var af en meget
dyb Hemmelighed, som kun kendtes
af GIud, Odmar og ham selv - nem
lig R. -, men som han havde gaaet
og tænkt paa det, var han blevet
klar over, at den (Sagen) vist var
gal, og han besluttede saa og infor
mere os, og saa kunde vi selv handle.

Nu kommer Fremstillingen.
R. blev Dags Middag kaldt til

GIud og Odmar - GIud førte Ordet
og kom saa med alt om den dybe
Hemmelighed, og bad derpaa R.
være behjælpelig med at sende 2
Mand - Dyrsted og Hugo Ander
sen - til Malmø, de skal rejse Lør
dag d. 27. ds. Kl. 10 med Færgen fra
Frihavnen. De skal rejse uden Pas,
men med Tyskernes - det vil sige
Hermansens Velsignelse - og Sa
gen i Malmø er ordnet med Hensyn
til deres Ophold og Arbejde - det
er ordnet af Eivind Larsen, samt
GIud og Odmar i Forbindelse med
Landsfogden Rosengreen - deres
Ophold i Sverrig bliver paa mindst
en Maaned, maaske længere - nu
skal Du passe paa, hvad Du siger
til Ruenerheim og Richard Hansen,
for de er sikkert ogsaa underrettet.
Vi gaar ud fra som givet, at deres
Ophold i Sverrig ogsaa skal ske i
dybeste Hemmelighed, ligesom her.
Meningen med deres Arbejde er ikke
helt klar endnu, men det er givet,
at de skal opklare, hvad der fore
gaar af illegal kommunistisk For
bindelse mellem Danmark og Sver
rig, af illegale Vaabenforsendelser;
hvad danske Kredse bedriver o. s. v.
. . . . .. Vi synes, at det er ganske
uhyrligt, at man sender disse 2 mis
libige Personer til Sverrig for at
snage og spionere, men husk nu paa,

at det for egaar i Forstaaelse med
Landsfogden i Malmø; saa Du maa
altsaa være meget forsigtig. Det er
skrapt, at det er med tysk Velsig
nelse, at dette skal foregaa., og vi
mener, at dersom Københavns Opda
gelsespoliti vil have foretaget Under
søgelse i, samt Oplysninger fra Sver
rig, saa har de jo baade Dig, Alfred,
Chr. Andersen, samt andre og det
svenske Politi til at arbejde, og det
maa da være nok, og vi synes ikke;
at de behøver at sende saadan et
Par Idioter til Sverrig. Vi kender jo

4-

deres Indstiiling og Arbejdsmetod
- Hugo Andersen har jo flere Ga
ge været hængt ud i de illega
Blade, Danske Tidende, Frit Da'
mark m. fl., og ligeledes i den e:
gelske Radio, saa han er jo velken
og det er jo et fint" Exemplar vi h
har fundet frem.«,
Saa er der for saa vidt ikke mere

det Brev.

Formanden: Maa jeg spørge, B
Overbetjent: Det, Overbetjenten læs t
kunde vi ikke faa en Afskrift af det, hv
der ikke staar andet i Brevet?

Weiss : Ja, der staar en hel Del a l
det, som i og for sig er Sagen uvedkor
mende.

Formanden: Ja, det kunde jeg tænl
mig, men vi vilde gerne have en Afskri
af det. Vi er jo vant til, naar der bliv .
læst op her, at vi fa ar en Genpart af cl!
eller selve Brevet udleveret.

Weiss: Ja vel, det skal jeg sørge fa
Da jeg havde modtaget dette Brev, g
jeg til Mødet med Landsfogeden, og Så
fortsatte jeg i og for sig, hvor jeg have
sluppet Dagen i Forvejen, og hævdee
stadig væk, at man ikke kunde anvenc
disse Folk, idet jeg som sagt henvis
til de samme Ting som Dagen tidl
gere, nemlig Anholdelserne af Frie Dal
ske og Sølvcigaretetuiet fra Gestap]
og endelig meddelte jeg ham, at jE
samme Formiddag havde modtaget I

Brev hjemmefra, hvori det meddelt!
mig, at de to Folk var oversendt med T~

skernes Godkendelse, og saa maatte ha
formentlig være klar over, at saadam:
Folk kunde man ikke anvende. Saa SVl!

rede han mig: Ja, men efter det, jeg he
har hørt - jeg læste lidt op af Brevet 
maa jeg nærmest betragte Odmar som IJ
Slags Stikker. Ja, det_overlod jeg til har
selv at dømme om. Saa tilkaldte han R
chard Hansen, og Richard Hansen ble
sat ind i Situationen og de Oplysnings:
der var kommet frem, hvorefter han sas
de, at han heller aldrig nogen Sinde ha~

de haft Fidus til Odmar. Da Landsfogs
den hørte den Stilling, som Richar
Hansen indtog, spurgte han, hvad ha
saa vilde foreslaa, der skulde gøres l o
Richard Hansen foreslog saa, at de er
ten kunde komme i en Skovforlægnin
eller tage hjem med Færgen igen. Lands
fogeden overlod saa dette Hverv til R;
chard Hansen, og Richard Hanse
maatte, hvor nødig han end vilde, giv
dem dette Forslag. De valgte saa at bliv
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sendt hjem med Færgen, og næste Mor
~en blev de sendt hjem med Færgen. Det
var Mandagen.

Dernæst modtog jeg et Brev, date
ret samme Morgen, den 29. November,
'ra Dinesen og Madsenf) og det hedder
ieri bl. a.:

,.... det var nu egentlig Menin
gen, at Brevet skulde have været dig
i Hænde Lørdag Em. - det gik jo
med samme Færge som de 2 Stik
kere - Dyrsted og Hugo -. Vi kan
fortælle dig, at det absolut ikke er
Landsfogdens Ide, men Eivind Lar
sen, Glud og Odmars. c

Saa skriver de lidt senere:
,.. .. det er den farligste Stik

kervirksomhed vi endnu har været
ude for - det er nemlig Meningen,
at de skal skaffe alle Oplysninger
om enhver Form for illegalt Ar
bejde.«

Naa, saa modtager jeg den 5. December
et Brev fra Kriminalassistent Aage
Grunnet2

) , der var en Art næstkomman
derende hos Politikommissær Odmar, og
med hvem jeg ogsaa stod i illegal For
bindelse, og i dette Brev, dateret den 5.
December 1943, skriver han bl. a.:

,. I Lørdags var jeg hos Her
mansene -. den tyske Kriminal
kommissær, der havde Gestapoledel
sen i København - ,.i anden Anled
ning, og jeg kom da ind paa Sagen
med de to »Flygtninge«. Han vidste
ikke noget om, at de var kommet til
bage, og han var synlig pikeret over
at have haft noget med den Sag at
gøre. Han havde faaet det fremstil
let paa den Maade, at O. havde
faaet Sikkerhed for, at der hos Jer
befandt sig mange danske Forbry
dere, som det gjaldt om at faa ud
leveret, men det var ikke muligt,
saalænge det ikke kunde blive af
sløret, at de paagældende derovre
havde afgivet falske Forklaringer
om, hvorfor de havde forladt Lan
det; der skulde bl. a. være 52 Mand,
som alle havde forklaret, at de hav
de lavet Sabotagen i s Forum«.

Endvidere fandtes der en
Mængde Kommunister, som beskæf
tigede sig med Vaabentransport til
Danmark og anden 'illegal Forbin
delse, og for at faa sat en Stopper
herfor var det, at man havde ønsket
Assistance, saa disse to Mand kunde
komme til Sverrig for at arbejde i

1) A. nr. 425. 2) A. nr. 426.
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Landets Interesse. At de skulde kom
me over som Flygtninge, havde H.
ikke nogen Anelse om, han havde
blot ordnet det saaledes, at der ingen
Vanskeligheder eller Misforstaaelser
skulde opstaa ved Udrejsen.. Han
var tilsyneladende meget ked af at
være kommet til at staa i et saadant
Lys, at man, da det nu var kommet
frem, at det var med Tyskernes Vel
signelse, skulde faa den Tanke, at
der fra hans Side var noget forkert
ved Ordningen. Hans Tillid til og
Tro paa O. var synlig rokket.e

Mellem det kommer, at Kriminalkom
missær Ruenerheim havde foretaget en
Rejse til København og der været i For
bindelse med Odmar. Da han vendte til
bage til Malmø, meddelte han, af han nu
havde talt med Odmar, der havde sagt
til Ruenerheim, at min Paastand om, at
Hugo Andersen havde faaet et saadant
Sølvcigaretetui fra Tyskerne, var Løgn,
og at han i øvrigt aldrig nogen Sinde
havde været hængt ud i de illegale Blade.
Derefter sagde Ruenerheim til mig, at
naar det eneste Punkt, hvor man virke
lig havde konkret Bevis med Hensyn til
Sandheden af mine Ord, ikke passede,
saa maatte jo alt det øvrige, jeg havde
fortalt det svenske Politi, ogsaa være
Løgn. Derfor kunde man i Fremtiden ikke
mere fæste Lid til, hvad jeg sagde, og
hvad jeg gjorde, og jeg kunde ikke fort
sat faa den Støtte af det svenske Politi,
som de hidtil havde udvist over for mine
illegale Ruter, og at disse Transporter
ikke mere kunde fortsætte. - J eg maa
her bemærke, at det fik jeg saa sandelig
ogsaa at mærke, idet svensk Politi lang
Tid efter dette var ude paa at hugge net
op alle disse Efterretningsmeddelelser,
jeg skulde sende videre til den danske
Generalstab og i øvrigt ogsaa til Eng
lænderne.

Endvidere skete der det, at Direktør
Peter Andreas Mørch, der var danskfødt,
men svensk Statsborger og boede Ostra
Torggatan 4 i Malmø og med Villa paa
Dyrehavegaardsvej i Klampenborg, hvor
han havde sin Kone og sin Datter boende,
havde været hjemme i København paa
Weekend Ugen efter disse to Mænds
Oversendelse. Da han kom tilbage, sendte
han Bud efter mig. J eg kan her tilføje,
at Mørch gennem længere Tid, hver Gang
han tog Rejsen til København, havde fo
retaget Transporter af illegale Papirer
for mig til Dinesen og Madsen og om-
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vendt. Han meddelte saa, at han om Lør
dagen var blevet opsøgt af Politiinspek
tør Kudsk, som han kendte privat, og
som havde bedt ham om at tage en Sam
tale med Vicepolitiinspektør Glud. Det
var Mørch gaaet ind paa, og Dagen efter,
altsaa Mandag, var Glud kommet ud til
Mørch. Han havde straks begyndt at tale
om Oversendelsen og Tilbagesendeisen af
disse to Folk og sagde derefter til Mørch,
at han vidste, at Morch havde særdeles
gode Forbindelser med og inden for det
svenske Kriminalpoliti i Malmø, og han
vilde derfor bede March om at sige til
Svenskerne, at jeg altid havde været en
gelskorienteret, og at det svenske Krimi
nalpoliti maatte være klar over, at alle
de Oplysninger, der kom i min Besiddel
se, uvægerligt vilde blive givet videre til
Englænderne. Det var altsaa i Virkelig
heden en Opfordring til, at jeg skulde
anholdes af det svenske Politi for Spio
nage, idet den Slags Ting jo faktisk var
forbudt i Sverige i Henhold til svensk
Straffelov. Mørch spurgte ham saa, om
han havde haft nogen Andel i Oversen
delsen af Dyrsted og Hugo Andersen, og
det bekræftede Glud, idet han sagde, at
han havde været med til at bestemme,
at Dyrsted skulde sendes af Sted, og Od
mar, at Hugo Andersen skulde sendes af
Sted. Saa sagde Mørch til ham, at naar
det forholdt sig saadan, havde han ikke
nogen Meddelelse at skulle give det sven
ske Politi, idet han i Forvejen kendte
mig og mit Arbejde. Saa havde Glud
sluttet Samtalen med nogle afsluttende
Bemærkninger om, at Mørch maatte jo
være klar over, at jeg ikke var rigtig
klog, og at man skulde være meget for
sigtig med mig.

Naa, saa modtog jeg et Brev dateret
den 19. December 1943 fra Overbetjent
Ib Larsen'), hvori han refererede en Sam
tale, som Glud havde haft med Bouets
Svigermoder. Bouei er Søn af Raad
mand Bouei her i København, og hos
denne Svigermoder havde Gluds Datter
været ansat i Huset, men var blevet hen
tet hjem, da der havde været disse Artik
ler i de illegale Blade. Nu tog Glud en ny
Samtale med hende, og om denne Sam
tale skriver Ib Larsen følgende:

»Inden han gik, sagde han
imidlertid til hende, at til. hende
kunde han godt sige, at det havde
været deres Hensigt at stoppe alle
de illegale Forbindeiser mellem
Danmark og Sverige. Saa faa og

1) A. nr. 430. 2) A. nr. 247 og 248.
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enkle var Ordene, men de var gan
ske gode. Samme G. tilføjede, at de
var efter Ønske fra Svenskerne, del
ikke vilde have flere Flygtninge ovel
til Sverige. Det er vel nok den vær
ste Undskyldning, han kunde finde
paa.«

Saa har jeg vist i øvrigt givet Dem
den Besvarelse, jeg kan give Dem.

Formanden: Ja, Tak. Er der nogle
af Medlemmerne, der ønsker at stills
Spørgsmaal?

Harald Nielsen: De talte om, at da
man paa Politigaarden begyndte Arre
stationen af Kommunisterne, var Politi
kommissær Andst til Stede blandt de øv
rige.

Weiss: Ja, det mener jeg ganske be
stemt. J eg mener i øvrigt, at da jeg kom
op paa Politigaarden, sad Andst ved sU
Skrivebord, og uden om ham stod Eivind
Larsen, Krenchel og Odmar, og saa sad
vist Madsen paa den anden Side, men
der var flere, som jeg ikke kan huske,
der var ogsaa en Tysker, som jeg ikke
ved, hvem var, paa det Tidspunkt, jeg
ankom.

Formanden: Det kunde have nogen
Interesse at vide, hvornaar De ankom
den Dag, hvilket Klokkeslæt?

Weiss: Ja, det kan jeg ærlig talt
ikke rigtig huske, for jeg var noget længe
om at klæde mig paa den Morgen, og
hvor længe det varede, inden jeg naaede
ind, tør jeg ikke sige, men jeg er af den
Formening, at det maa have været om
kring ved K1. 8, mellem halv otte og otte.

Formanden: Ja, Tak.
Buseh-Jensent Jeg vil gerne spørge

om en Ting. I Begyndelsen af den For
klaring, De gav os, fik vi at vide, at der
forelaa en Række Kartotekskort, som Ty
skerne var kommet med"), og disse Kar
totekskort havde den Mærkværdighed, at
de indeholdt paa nogle Kort de samme
Fejl og Skrivefejl, som fandtes paa den
Liste , vi hørte om.

Weiss: Ja.
Buseh-Jensent Hvis jeg husker rig

tigt - vi har jo forskellige Oplysninger
om det -, saa har det ikke for os, i hvert
Fald ikke for mig, været klart, om det,
Tyskerne kom med om Morgenen, var
Kartotekskort eller en Opskrift paa en
Liste.

Weiss: Det var Kartotekskort.
Buseh-Jensent Ja, men efter de For

klaringer, vi har, har det altsaa ikke
hidtil været klart. Jeg har nærmest faaet



det Indtryk, at Tyskerne startede det hele
meget tidligt om Morgenen, altsaa før
De kom til, med en Liste. Er det tænke
ligt, at disse Kartotekskort, som senere
danner Grundlaget, forstaar jeg, for An
holdelserne, i Mellemtiden kan være til
vejebragt ved Afskrift af Listen?

Weiss: Nej.
Buseh-Jensene Forstaar De, hvad jeg

mener?
Weiss: Jeg er klar over det. Se, un

der den Samtale, Madsen og jeg havde
om Eftermiddagen, fortalte Madsen mig,
at det var de Kort, Tyskerne havde af
leveret om Morgenen, og de Kort, efter
hvilke de ønskede Anholdelserne fore
taget.

Rasmus lIansen: Ved De, -hvem der
ledede Arbejdet med Anholdelserne den
paagældende Morgen?

Weiss: Ja, hvad skal. jeg sige, rent
arbejdsmæssigt var Ledelsen jo i Hæn
derne paa Odmar, men da Departements
chefen stod ved Siden af og greb ind i
Diskussionen om Anholdelsen af Kom
munisterne i Provinsen, maa man vel
rent formsmæssigt sige, at det var ham,
der havde Kommandoen, selvom den,
hvad skal jeg sige, udøvende Kraft var
i Hænderne paa Odmar.

Rasmus Ilansen: Det var altsaa Od
mar, der gav Ordrene ud om, hvorledes
man skulde forholde sig.

Weiss: Ja.
Rasmus Ilansen: Ja, Tak.
Robert Mikkelsen: Vedrørende denne

Episode med disse Kartotekskort, vil jeg
gerne spørge: Paa hvilket Sprog var de
affattet?

Weiss : Ja, der var ikke Tale om
Sprog, for Listen var jo skrevet paa
Dansk. Hvis en Mand var Murarbejds
mand, saa stod det selvfølgelig paa
Dansk, og Kartotekskortene var ogsaa
skrevet paa Dansk, altsaa Murarbejds
mand. Og hvis det var et andet Erhverv,
var det tilsvarende.

Robert Mikkelsen: De var skrevet
paa Dansk? .

Weiss: Ja, ja, der var altsaa ikke
Tale om, at f. Eks. Erhvervet var skre
vet paa Tysk, eller at Partifunktionen,
hvad Manden var inden for Partiet, var
'skrevet paa Tysk. Det var ogsaa skrevet
paa Dansk,

Robert Mikkelsen: Jeg forstaar det
saadan, at Overbetjent Madsen bad Dem
om at hente disse Kort?

Weiss: Ja.
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Robert Mikkelsen: Hvor skulde De
hente dem?

Weiss: Ovre paa Sikkerhedspolitiets
Kontorer i Hambroesgade, idet Kortene
var sendt derover til Kontrol af Bopæ
len for de Kommunisters Vedkommende,
der boede i Provinsbyerne.

Robert Mikkelsen: Maa jeg spørge:
Sikkerhedspolitiets Kontorer i Hambro
esgade, er det Afdeling D, eller er det
Rigspolitiet?

Weiss: Nej, det var det daværende
Sikkerhedspoliti. 'Det, hvor vi var, var jo
Københavns Opdagelsespoliti, og det var
Afdeling D. og samtidig ogsaa Afdeling
A. S.

Robert Mikkelsen: Var det Rigspoli
tichefens Efterretningsafdeling?

Weiss: Nej, det var Rigspolitiche
fens Sikkerhedspoliti.

Robert MikkelseQ: Det var ikke Ef
terretningsafdelingen?

Weiss: Det var Sikkerhedspolitiet,
der var oprettet et Aars Tid før Krigens
Opstaaen.

Robert Mikkelsen: Jeg forstaar alt
saa, at De blev bedt om at gaa over og
hente de Kort, som Tyskerne havde af
leveret om Morgenen.

Weiss: Ja, idet Madsen havde bragt
dem derover til Kontrol af Bopælen. Han
hayde travlt, der var jo nok at gøre den
Dag, og saa var der altsaa ikke andre
til at gaa over efter dem, og saa gjorde
jeg det for at gøre ham en privat Tje
neste.

Robert Mikkelsen: Og naar De be
der om det derovre, saa faar De altsaa
disse Kort?

Weiss: Nej, jeg bad bare om de
Kort, der var afleveret ti] Kontrol af Bo
pælen. Til dem sagde jeg ikke, at det var
Tyskernes. De havde bare faaet udleveret
Kortene fra vor Afdeling og kendte ikke
noget som helst til, hvad der var fore
gaaet ovre hos os.

Robert Mikkelsen: Nej. Men der er
altsaa ingen Tvivl om, at efter Deres
Mening var det disse Kort, der var kom
met tilbage.

Weiss: Madsen havde jo set Kortene
straks fra Morgenstunden og forklarede
mig, at det var netop disse Kort, der var
modtaget, og sammenlignede saa Korte
ne med sin egen Liste for mig for at vise
mig den Lighed , der var mellem Listen
og Kortene. Madsen kunde jo ikke den
gang være bekendt at tie stille med det
Forhold over for mig, idet han jo vidste,
at jeg arbejdede til en vis Grad illegalt.
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og at det, som Kortenes Lighed med Li
sten medførte af Standpunkt for vort
Vedkommende, var af afgørende Betyd
ning for, hvor meget vi i Fremtiden tur
de gaa ned og fortælle Odmar.

Robert Mikkelsen: Ja, det var ogsaa
saadan, jeg opfattede Dem før, at det
var den Konklusion, De drog af det, at
der paa en eller anden Maade maatte
være sket noget med Kortene, medens de
havde været hos Odmar.

Weiss: J a, vi kunde ikke vide, paa
hvad Maade det var sket. Hans Skrive
bord kunde have været brækket op, der
kunde være sket saa meget med Listen i
den Tid, eller man kunde have lukket
Skrivebordet op med falske Nøgler, men
i hvert Fald var vi klar over, at Mulig
heden var til Stede, og i den Periode der
kunde man ikke tage flere Chancer end
højst nødvendigt.

Robert Mikkelsen: Paa det Tids
punkt, De var inde paa Politigaarden
den Morgen, blev der da tilrettelagt An
holdelser af Kommunister, eller var det
allerede i Orden, saa De ikke hørte noget
til det?

Weiss: Der var sendt Grupper ud
de forskellige Steder, og paa det Tids
punkt, jeg kom, var der Telefonopring
ninger ude fra Grupperne, naar de ikke
havde truffet nogen paa de opgivne Bo
pæle. Saa vidt jeg husker, var der ogsaa
en Afdeling af Sovjetunionen eller Ar
bejderbladet, der var i alt Fald en Orga
nisations Kontor, som man ikke kunde
finde paa det Sted, det var opgivet at
skulle befinde sig. Det ringede man om
og i øvrigt altsaa ogsaa om Enkeltper
soner.

Robert Mikkelsen: Blev der, medens
De var til Stede , givet nye supplerende
Ordrer om Anholdelser?

W~iss: Det ved jeg ikke, for da jeg
havde hørt lidt paa alt dette her, blev
jeg enig med mig selvom, at det var
noget, der ikke kom mig ved, og gik ind
paa mit eget Kontor og lukkede Døren
og søgte at holde mig uden for Foreta
gendet saa vidt muligt.

Robert Mikkelsen: I hvilken Afdeling
var De dengang?

Weiss: Ja, i samme Afdeling som
Dinesen og Madsen, i Informationsafde
lingen. Organisationsmæssigt sagdes jeg
at høre under Afdeling D., men Forhol
det var det, at alle Rapporter om Infor
mationer aflagde jeg direkte til Odmar
og Glud.

Robert Mikkelsen: Ja vel, men De vil
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nærmest betragte Dem som ansat under
Afdeling D.?

Weiss: Baade-og.
Robert Mikkelsen: Deres Opgave in

den for den Afdeling -det sagde De før
- var nærmest det nazistiske Parti?

Weiss: Det var det ikke nærmest.
Det var det. .

Robert Mikkelsen: Kan De sige no
get om, hvorledes Politikommissær Od
mars Stilling var til Afdeling D. tjenst
ligt?

Weiss: Politikommissær Andst var
formelt Leder, men reelt var det i alle
vigtige Sager Politikommissær Odmar.
Altsaa, hvis f. Eks. der foregik et almin
deligt politisk Indbrud, eller naar Vaa
bentilladelse skulde gives, eller noget i
den Retning, saa var det Andst, men hvis
det var noget, der vedrørte Beslaglæg
gelse af forbudte Blade, altsaa Blade,
der indeholdt noget mod Tyskerne, og
som Udenrigsministeriet forlangte be
slaglagt, eller det var noget vedrørende
Nazisterne, eller senere, altsaa efter den
22. Juni 1941, noget, der vedrørte Kom
munisterne i de store Linier, saa var det
Odmar. I det daglige Smaaarbejde, f.
Eks. med Bevaringtageise af Ting, der
tilhørte de anholdte Kommunister, eller
Besøgstilladelse eller saadan noget, saa
var det Andst, men hvis det f. Eks. var
Spørgsmaal om Løsladelse af Folk, der
var internerede i Horserød o. s. v., saa
var det Odmar; han havde en Slags Over
ledelse i alle de Ting, der berørte ogsaa
de Ting, der sorterede under Afdeling A.
S., og fra 1. November 1942 blev Andst
flyttet bort fra Afdeling D til en anden
Afdeling, og Odma« blev Eneleder af
saavel A.S. som D.

Robert Mikkelsen: Og indtil 1942,
forstod jeg, var han faktisk Leder, naar
det drejede sig om vigtige Spørgsmaal?

Weiss: Ja, vigtige Spørgsmaal, men
ikke i det daglige.

Robert Mikkelsen: Vil det sige, at
De i de vigtige Spørgsmaal havde Refe
rat direkte til Oåma« uden om den di
rekte Afdelingsleder Andst? .

Weiss: J eg har aldrig aflagt Refe-
rat til Andst. .

Robert Mikkelsen: Ved De, om det
samme gælder f. Eks. Overbetjentene
Madsen og Dinesen?

Weiss: Ja, det gjorde det,' men de
havde jo en hel Del politiske Indbrud og
saadan noget inden 22. Juni 1942, idet
der da ikke var Spørgsmaal om Kommu
nisterne, deres Anholdelse og Interne-
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ing, og de udfyldte da deres Tid med
ndre Ting; og da talte de selvfølgelig
aed Andst om disse Ting, idet det var
.e Ting, Andst tog sig af.

Robert Mikkelsen: Politikommissær
uima» har her været spurgt (Sp. 358)
-m sin Stilling til Afdeling D. Der siger
eg:

"Robert Mikkelsen: Det var
Dem, der ledede Afdelingen.

Odmar: Jeg? Hvem siger det?
Robert Mikkelsen: Det forstod

jeg paa Dem. Hvem ledede den da?
Odmar: De siger, jeg ledede den.

Det er ganske forkert. Saa har De
faaet en ganske forkert Opfattelse af
Situationen.

Robert Mikkelsen: Hvem var
det da, der ledede Afdeling D den
gang?
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Odmar: Dengang - det var Po
litikommissær Andst. fe

Dengang - det er altsaa i 1942.

Weiss: ia, det kan man for saa vidt
ogsaa godt sige, for det var Andst, der
havde hele det daglige Arbejde i Afde
lingen.

Robert Mikkelsen: Men det, der her
er sagt, dækker dog efter Deres Frem
stilling ikke det faktiske Forhold? Man
kan ikke sige, at Odmar intet har med
Ledelsen at gøre?

Weiss: Som jeg har forklaret i Dag,
er Forholdet, og det vil for øvrigt alle
Politifolk i den Afdeling kunne bekræfte.

Formanden: Er der andre, der øn
sker at stille Spørgsmaal ? - Da det
ikke er Tilfældet, takker Kommissionen
Dem, Hr. Overbetjent, fordi De er kom
met til Stede og har afgivet Forklaring.

Afhøringen sluttede KI. 10.35.



For Kommisalenen mødte derefter Arbejdsmand Valentin l\lalmer.

formanden: Jeg maa begynde med lagt os Hindringer i Vejen af hverke:
at bede om Deres fulde Navn og Stilling. den ene eller anden Slags, vi kunde bar

Malmer: Valentin Malmer, Arbejds- gaa ud ad Porten eller over Hegnet, dE
mand. . maatte vi selvom. Saa sendte vi Bud ti

formanden: Inden vi gaar over til Lejrledelsen igen og fik den samme Be
det, vi ønsker at spørge Dem om, vil jeg sked, at vi skulde bare vente og se Tide]
meddele Dem, at Afhøringen her for an, de skulde nok g-ive Besked, naar de
Kommissionen foregaar for lukkede skete noget. Saa holdt de os hen mel
Døre, d. v. s. at man ikke kan referere, det til om Natten, da vi hørte det først.
naar man gaar herfra, over for andre, Skyderi. Da var Tyskerne kommet ti
hvad der er sagt her i Kommissionen. Lejren, og saa var det for sent at flygte

Malmer: Nej. da laa de allerede om Lejren ude
formanden: Det gælder ikke alene Skoven.

Dem, men ogsaa Medlemmerne, men ef- Kristen Amby: Boede De i den før
ter Kommissoriet har Kommissionen Be- ste eller den anden Lejr?
myndigeise til senere at træffe Bestem- Malmer: Jeg sad i den store Lejr.
melse om, hvor meget eller hvor lidt af Kristen Amby: Altsaa den, Tyskerne
Afhøringerne der skal offentliggøres. sidst kom til?

Vi har faaet et Brev fra Dem, Hr. Malmer: Ja.
Malmer, af 14. Oktober 19461

) , hvori De Harald Nielsen: De sagde, at Vagt.
anmoder om at blive afhørt, idet De skri- mandskabet deroppe sagde til Dem: hvor
vel': idet jeg besidder Kendskab til de for gaar I ikke jeres Vej?
faktiske Forhold ved den mislykkede Malmer: Ja, der sad to Fængsels
Flugt fra Horserød den 29. August 19432) , betjente om Natten i Barakkerne hos os
og saa føjer De endvidere til, at saa- og de sagde: hvorfor gaar I ikke? hvor
fremt det ikke er muligt, altsaa at De for bliver I? Tyskerne kommer i Nattens
kan komme til at afgive Forklaring, ved- Løb og overtager nok Horserødlejren
læg'~er De en' Redegørelse -for denne tra- Vestre Fængsel var paa det Tidspunkt
giske Episode«, Jeg vil tro, at det er vistnok allerede taget - det ved jeg ikke
bedst, at De med Deres egne Ord giver det var maaske senere.
en Fremstilling af, hvad der passerede i Kristen Amby: De kan ikke huske
Horserød dengang, den 29. August, og hvem de Fængselsbetjente var?
hvis der saa er noget, som Medlemmerne Malmer: Nej, vi kendte jo ikke Nav
ønsker yderligere Oplysning om, vil der lnene paa dem, kun deres Udseende; de
blive stillet Spørgsmaal til Dem. kom og havde Vagt deroppe,

Malmer: Den 28. August hen paa Robert Mikkelsen: Der staar i dit
Eftermiddagen kom der et Hold fra Ve- Brev, saa vidt jeg husker, at der kom
stre Fængsel, som havde siddet inter- den ene Betjent efter den anden.
neret derinde og ikke havde været i Hor- Malmer: Ja, det var altsaa de to.
serød før. De kom op til Hoserød, og vi der havde Vagt i Barakken.
syntes, det var mærkeligt, at de allesam- Robert Mikkelsen: Det var kun de -to?
men kom derop.. Saa kom der en og Malmer: Ja, ja.
sagde, at de Betjente, som havde kørt . O
dem op, havde sagt, at de skulde holde f Robert Mikkelsen: g .saa sagde du
sig rede i Nattens Løb, der' kunde sKe ør , at saa hørte I Skyderiet om Natten,
baade det ene og det andet. Da vi fik det og saa var det for sent.
at vide deroppe, gik vi til Lejrledelsen, Malmer: Ja, da var det for sent. Der
den Lejrledelse, vi havde valgt, og var nogle enkelte, der fo~søgte;.d~r var
spurgte, om de vidste noget om det, og bl. a. en Mand, der blev Jaget tilbage a f
der blev sagt, at vi skulde bare forholde Tyskerne, da han .forsøgte at flygte; da
os rolige, der skulde nok komme Besked, yar Ty~kerne ude l Skoven, og han blev
hvis der skete noget. Og det henstillede Jaget tilbage.
vi til dem en 2-3 Gange, da Fængsels- Robert Mikkelsen: Det var først hen
betjentene deroppe spurgte, hvorfor vi ad Morgenstunden?
ikke gik deroppefra, der vilde ikke blive Malmer: Ja, hvad var Klokken?
1) A. nr. 310. 2) Kap. 26. .



Robert Mikkelsen: Var det ved at
live lyst?

Malmer: Ja, det var vist ved at blive
V"st.

Robert Mikkelsen: Det var hen ad
·-Tiden?

Malmer: Ja, det kan jeg ikke sige.
Robert Mikkelsen: Men I fik ikke

laget at vide i jeres Barak?
Malmer: Nej.
Robert Mikkelsen: Dengang der blev

kudt, hørte I det?
Malmer: Da var vi klar over, at de

'ar rundt om Lejren, da de skød første
rang i den lille Lejr.

Robert Mikkelsen: Saa foretog I jer
kke noget?

Malmer: Nej. Der var en, der for
:øgte at flygte; den første, der kom over,
ilev taget af Tyskerne og fik Lov at gaa
.ilhage igen over Hegnet.

Aksel Møller: Det var altsaa paa det
l'idspunkt, da de, der kom væk, var
:lygtet?

Malmer: Ja, det var det.
Aksel Møller: Hvilken Besked gav

len valgte Lejrledelse Dem, inden De gik
.il Ro den Aften?

Malmer: Vi skulde gaa til Ro og
nolde os rede, hvis der skulde ske noget.

Aksel Møller: Var der gjort nogen
særlige Foranstaltninger til at purre Ba
rakken?

Malmer: Vi havde en Barakformand
i hver Barak, det var ham, der var ovre
at tale med Lejrledelsen derovre, og han
havde faaet Besked paa, at han skulde
sidde ved sit Vindue - eller der blev
valgt en 2-3 Mand vistnok, der skulde
sidde ved Vinduet og holde Vagt hele
Natten, for hvis der skulde gives Be
sked, kunde de hurtigere sige det gen
nem Vinduet end gaa ind i Barakken.

Aksel Møller: Og det mener De de
gjorde?

Malmer: Nej, i den Barak, hvor jeg
boede, kom ingen væk.

Aksel Møller: Men de holdt Vagt?
Malmer: Ja, det regner jeg med.
Rasmus Hansen: Hvem havde Vag-

ten den Aften i den Barak, hvor De op
holdt Dem?

Malmer: Der var vist 3 Mand, jeg
husker ikke, hvem det var.

Rasmus Hansen: Kan De huske,
hvem de 3 Mand var?

Malmer: Nej.
Robert Mikkelsen: Var det ikke

Stolle, der var Barakformand?
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Malmer: Nej, det var Tømreren oppe
fra Aalborg. Hvad var det nu, han hed?

Martin Nielsen: Oluf Johansen?
Malmer: Ja, det var var Oluf Jo

hansen.
Rasmus Hansen: Det blev refereret

fpr Dem?
Malmer: Ja, hver Gang han kom

tilbage fra Ledelsen, fortalte han, hvad
han havde faaet at vide, hvad de havde
sagt.

Rasmus Hansen: Sagde han til Dem,
at Ledelsen under Forhandlingerne med
Hr. Gjerstrup havde faaet Besked om, at
Hr. Gjerstrup var indforstaaet med at
lade de internerede flygte, dersom han
fik Meddelelse om, at nu overtog Ty
skerne Magten her i Landet? .

Malmer: Det har jeg ikke hørt no
get om.

Rasmus Hansen: Det er ikke blevet
Dem forklaret, at naar man holdt Dem
tilbage, var det for at sikre Hr. Gjerstrup
imod, at der skete noget, som kunde være
uheldigt for ham?

Malmer: Nej, vi fik den Besked der
oppe, at hvis vi flygtede uden at have
faaet Besked fra Lejrledelsen, kunde vi
være Aarsag til, at Tyskerne lavede Und
tagelsestilstand i Danmark. Dot var den
eneste Besked, vi fik.

Rasmus Hansen: Men den Besked
fik De af Barakformanden?

Malmer: Ja.
Kristen Amby: Men de Betjente, der

var derude, de menige Betjente, sagde,
før De var endeligt gaaet til Ro: Hvor
for løber I ikke? Hvorfor gaar I ikke,
før der sker noget?

Malmer: Ja, ja.
Kristen Amby: Der var altsaa en

mærkelig Modsætning mellem de menige
Betjentes Holdning over for Dem og den
Besked, De fik af Lejrledelsen?

Malmer: Ja, det var der.
Kristen Amby: Gav det Dem ikke

Anledning til at gaa til Lejrledelsen og
sige: Betjentene siger saadan?

Malmer: Vi sagde det til Barakfor
manden; han var vist derovre 4.--5
Gange i Løbet af Aftenen. Desuden hørte
vi KI. 10 eller 11 i den svenske Radio,
at Post og Telefon var afbrudt med
Danmark.

Rasmus Hansen: Men Johannes Han
sen eller de andre Tillidsmænd, som de
internerede havde, gav Dem ikke nogen
som helst Begrundelse for, at man holdt
Dem tilbage?

Kristen Amby: Jo.
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Rasmus Hansen: Ja, ja. Man sagde,
at ellers kunde der blive Undtagelsestil
stand i Landet, men man gav Dem ikke
nogen anden Forklaring?

Malmer: Nej.
Rasmus Dansen: Det er forklaret

over for Kommissionen her, at de inte:r;
nerede var delt i to Grupper, en Gruppe,
der bl. a. omfattede ekskluderede, tidli
gere Medlemmer af det kommunistiske
Parti, og saa en anden og større Gruppe,
omfattende de internerede, som fremdeles
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var Medlemmer af det kommunistisk
Parti. Hvilken af disse to Grupper ha
De tilhørt?

Malmer: Den Gruppe, der har være
ekskluderet af Kommunistpartiet, va
dem, der kom fra Vestre Fængsel den 2E
August. De blev sat over i den lille Lej n

Formanden: Er' der andre Spørgs
maal? Da det ikke er Tilfældet, takke.
jeg Dem, Hr. Malmer, paa Kommissia
nens Vegne, fordi De kom til Stede Ol
afgav Forklaring.

Afhøringen sluttede Kl. 10.48.



For Kommissionen mødte derpaa Maleren Ole. Christian Riis.

Formanden: Maa jeg bede om Deres Iskulde vi transporteres til Horserød; der
ulde Navn? havde vi større Lejlighed til eventuelt at

Riis: Ole Christian Riis. undslippe, idet man regnede med, at
Formanden: Stilling? Vestre Fængsel vilde blive besat øjeblik-
Riis: Maler. kelig.
Formanden: Inden vi gaar over til formanden: Hvilken Lejr kom De til?

Hhøringen, skal jeg gøre Dem bekendt Riis: Jeg kom til den lille Lejr, hvor
ned, Hr. Riis, at Forklaringerne her af- jeg havde været før.
~ives for lukkede Døre. Det vil jo sige, at formanden: Jeg gaar ud fra, at det
n an, naar man gaar herfra, ikke maa var ordnet paa samme Maade i den lille
referere nogen af de Oplysninger, nogen Lejr som i den store, at der var Barak
af de Forklaringer, der er afgivet her, formænd, ikke sandt?
ror andre. Det er De klar over? Riis: Jo.

Riis: Ja. Formanden: Ved De, hvilken Besked
formanden: Der bliver nok senere Barakformændene havde faaet, og hvil

hen Tale om Offentliggørelse, men det be- ken Besked disse lod gaa videre til de in
ror paa Kommissionens nærmere Be- ternerede?
stemruelse. Riis: Hvilken Besked Barakforman-

Vi har forstaaet her i Kommissionen den har faaet, ved jeg ikke. Jeg kan
after de Oplysninger, der foreligger, at kun sige den Besked, vi har faaet i vor
De var blandt de internerede Kommuni- Barak.
ster i Horserødlejren i Besættelsestiden, Formanden: Jeg gaar ud fra, det er
og vi har bedt Dem komme til Stede her, den samme.
fordi De muligvis kan give nogle Oplys- Riis: Det var, at Lejrraadet havde
ninger om Forholdene derude. J eg har haft Møde med Myndighederne derude 
forstaaet det saadan, at det nærmest var jeg formoder, det var de lokale Myndig
angaaende Tyskernes Overrumpling den heder i Lejren - og gennem Lejrraadet,
29. August 19431

) . Jeg ved ikke, om De altsaa Fangernes Raad, skulde vi faa Be
med Deres egne Ord kan give en Frem- sked, naar vi skulde stikke af.
st411ing af det, eller De hellere vil besvare formanden: Var der talt om, at der
Spørgsmaal, der stilles Dem fra Medlem- ikke vilde blive skudt, hvis De flygtede?
merne? RUs: Ja, der var flere af Betjentene,

Riis: Jeg vil hellere besvare Spørgs- der kom og sagde til os allerede tidligt
maal. paa Aftenen: Hvorfor stikker I ikke af?

Formanden: Hvilken Besked var der Og de hævdede, at der vilde ikke blive
givet ude i Horserødlejren til de inter- skudt og lagt Hindringer i Vejen. Men vi
nerede om, hvorledes de skulde forholde kunde kun henholde os til den Aftale, vi
sig, hvis Tyskerne overtog Lejren? havde, at vi maatte vente og løbe samlet.

Riis: Paa det sidste ved jeg ikke, om formanden" Den Besked De havde
der direkte fra Myndighederne blev givet faaet gennem Barakformændene?
nogen Besked til Fangerne, men jeg var Riis" Ja
jo inde paa Vestre Fængsel Dagen i For- ". .
vejen, var der om Natten og blev trans- Kristen Amby: FIk :pe af Deres Ba-
porteret til Horserød. rakformænd noget at ':lde om den Be:

formanden: De hører altsaa til dem grundeise! man fra .LeJrledelsen eller l
- hvor mange der var, ved jeg ikke. .. Forhalllpmgerne Lejrledelsen og Deres

Riis: Nogle og tyve. Udvalg lmell:m havde givet for, at man
formanden ... der blev transporte- skulde vente. .. ..

ret til Horserød. Riis: Nej, mig bekendt Ikke. VI
Riis: Da forespurgte jeg Fængsels- kendte ikke Forhandlingerne i deres

inspektør Oai Jensen, tror jeg, det var fulde Ordlyd.
- en meget stor, tyk, kraftig Herre -, Kristen Amby: Nej, det er jeg klar
hvorfor vi skulde flyttes, og han sagde, at over. Men naar nogle Betjente sagde til
man formente, at Tyskerne vilde overtage Dem, at man burde løbe, man burde gaa,
Fængselsvæsenet om Natten, og derfor saa kunde man dog anse det for sand
1) Kap. 26.



447

synligt, at De spurgte: Ja, men hvorfor
skal vi saa blive?

Riis: Jah, vi sagde: vi maa vente,
indtil det er ordnet og vi faar Besked
om at løbe samlet.

Kristen Amby: Det var mere et prak
tisk Spørgsmaal, at De skulde løbe sam
let? Der var ikke Tale om en virkelig
Begrundelse, hvorfor man eventuelt skul
de vente?

Rlls: Nej, jeg tænker kun bagefter
- da er man blevet mere klar over det -,
at Lejrraadet har vel haft nogle Konfe
rencer med Lejrledelsen og maaske ment,
at de derfra skulde have nærmere Besked
om, hvornaar vi skulde løbe, men det
kender jeg ikke noget til, det er kun min
Formodning.

Martin Nielsen: Da I om Eftermid
dagen den 28. blev overflyttet fra Vestre
Fængsel til Horserød, forstod jeg, at I
havde den Opfattelse, at det var en For
anstaltning, som skulde muliggøre en
samlet Flugt?

Riis: Ja, absolut.
Martin Nielsen: Havde der for den

Gruppe, der blev overflyttet den Efter
middag, været Mulighed for at flygte?

Rlls: Undervejs?
Martin Nielsen: Ja.
Riis: Vi sad jo i en lukket Bil. Un

dervejs siger jeg netop til en af Betjen
tene: Hvad, hvis nu en af os skal forrette
Nødtørft? - Det var i en Skov. - Saa
siger han: Saa standser vi Vognen. Saa
siger jeg : Saa spæner jeg gennem Sko
ven. Saa siger han: Ja, det kan De jo
godt gøre. - Men det betragtede jeg nu
mere som noget, han blot fortalte os, man
var ikke sikker paa det. Før blev der
jo passet gevaldigt paa os. Men jeg tror
ikke, vi havde Muligheder for at løbe
paa Vejen.

Martin Nielsen: Jeg spørger, fordi
der, saa vidt jeg erindrer, skete det, at
ved Vestre Fængsel, da den Gruppe blev
transporteret ud til Bilerne, var der en
Mand, der forsvandt.

Riis: J a, det er rigtigt.
Martin Nielsen: Jeg husker ikke hans

Navn, men han var fra Næstved.
Riis: Ja, han var fra Næstved, og

han forsvandt paa en mærkelig Maade.
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Vi gik samlet ud til Bilen, der skulde
transportere os væk. Da vi kører og er
kommet et lille Stykke ud ad Vejen, tæl
ler de os, og saa er Manden væk, og der
blev ellers passet godt nok paa os paa
Vejen ud til Bilen.

H. C. Hansen: De kom fra Vestre
Fængsel. Var De Medlem af det kommu
nistiske Parti paa det Tidspunkt?

Riis: Ja.
H. C. Hansen: Der er sagt til os, at

de, der var i Vestre Fængsel, var en
Gruppe, som ikke var Medlemmer.

Riis : Jeg var kommet paa Vestre
Fængsel, grundet paa at jeg havde noget
Arbejde. Det kunde jeg lettere faa ud fra
Vestre Fængsel end fra Horserød, saa jeg
har selv anmodet om at komme derind.

H. C. Hansen: Var det ikke Dem paa
faldende i Lejren - søgte De i~ke Be
sked om, hvorfor De skulde vente? De
siger, at De fik ikke nogen Besked. Det
lyder ejendommeligt, naar De netop er
flyttet til Horserød med den udtrykkelige
Bemærkning, at Meningen er, at De
lettere kan stikke af. De har oven i Købet
faaet en saadan Bemærkning fra Cai
Jensen.

Riis: Ja.
H. C. Dansen: Det er lidt ejendom

meligt, at De ikke skaffer Dem Sikkerhed
for, hvorfor De venter.

Riis: Vi fik den Besked, at der var
en Ordning, hvorefter vi skulde forlade
Lejren samlet, og vi mente, det var grufi
det paa det, at hvis en enkelt Mand løb,
kunde det skærpe Forholdene deroppe,
saa de sidste muligvis ikke kunde slippe
af Sted eller saadan.

Steen: De siger, Hr. Riis, at paa
Vejen tæller de Dem, og pludselig mang
ler der en Mand?

Riis: Ja.
Steen: Blev der fra Vagtmandskabet

gjort noget for at faa fat i den Mand?
Riis: Nej, ikke Spor.
Steen: Naa, ham slettede de?
Riis: Ja, ja.

Formanden: Ja, saa vil jeg takke
Dem, Hr. Riis, paa Kommissionens Veg
ne, fordi De kom til Stede og afgav For
klaring.

Afhøringen sluttede Kl. 11.



Onsdag den 6. November 1946 Kl. IO.

For Kommissionen mødte Minister Nils Thomas Svenningsen.

Af Afhøringen hidsættes følgende, danske Politifolk var til Stede; der var
som vedrører Kommunisternes Inter- ~gsaa en hel Del Tyskere med Vicepræ
nering, Begivenhederne den 28. August sident Kanstein i Spidsen og saa nogle
1943 og Landsretssagfører Reitzel- Officerer fra Værnemagten, og der var
Nielsens Forhold. ogsaa Folk fra ...

.. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. Formanden: Hvem var med fra
dansk Side?

Formanden: Det næste Spørgsmaal, Svenningsem Jeg husker kun Ar-
vi kommer til, vedrører Kommunisternes thur Dahl.
Internering"). Efter de for Kommissionen Formanden: Departementschef ...
foreliggende Oplysninger har De deltaget Svennlagsem Ja, Eivind Larsen,
i et Møde paa Dagmarhus Søndag den ham nævnte jeg før, og saa Vicepoliti
22. Juni 1941 Kl. 4.15 om Morgenen hos chef Arthur Dahl. De øvrige husker jeg
Vicepræsident Kanstein. Er det ikke ikke Navnene paa.
rigtigt? Ja, undskyld, jeg afbrød Forman-

Svenningsem Jo. den , jeg vilde blot give denne lille For-
Formanden: Hvem deltog i det Møde? klaring om, hvordan det begyndte for
Svennlngsen; J eg maa først sige, at mit Vedkommende.

det begyndte med, at den daværende ty- Formanden: Vi har ogsaa fra Uden
ske Gesandt Renthe-Fink telefonerede til rigsministeriet, fra Hr. Erik Scavenius ,
mit Hjem, ved 3-Tiden tror jeg det var. en Fremstilling") af dette Møde; og det er
Han ringede selv og sagde, at jeg maatte udmærket, Ministeren begyndte med
endelig komme over paa Gesandtskabet det, for vi har hidtil savnet dette Led i
paa Kastelsvej, han havde en meget vig- Kæden. Nu er vi ganske klar over, hvor
tig Meddelelse at give. J eg prøvede at dan det er gaaet til. Men saa kommer vi
komme med Indvendinger i Anledning til selve Mødet. Hvad passerede paa
af det usædvanlige Tidspunkt og sagde, dette Møde paa Dagmarhus?
at det var midt om Natten, hvad det Svermlngsen: Der passerede dette.
skulde til og saadan noget. Renthe-Fink at der fra tysk Side'" blev stillet visse
afbrød mig meget bestemt og sagde: Det Krav om Foranstaltninger, som skulde
er absolut nødvendigt, at De kommer øje- gennemføres uopholdelig. Kravene var
blikkelig; jeg sender min Vogn over og fremsat i et Stykke Papir, som vist kald
henter Dem, den kan være ved Deres tes Aide-Memoire"), saa vidt jeg husker,
Bopæl om nogle Minutter. Det var en jeg har det for Resten med, men jeg gaar
ganske bestemt Meddelelse om, at han ud fra, at Kommissionen har det i Akt
ønskede at se mig, og jeg mente, det var stykke. •
rigtigt at tage over paa Gesandtskabet H. C. Hansen: Det findes - paa
paa Kastelsvej. Der fortalte Renthe-Fink Tysk - i den Graahog"), som er omdelt
mig i en meget ejendommelig Sindstil- til samtlige Kommissionens Medlemmer.
stand - paa een Gang betaget, højtidelig Svenningsene Kravene blev altsaa
og ophidset - om det store, der var sket; stillet i dette Aide-Memoire, hvoraf jeg
som han sagde: nu marcherede Tyskland fik Originalen og Hr. Eivind Larsen en
sammen med Rumænien og Finland mod Genpart. Kravene blev fremsat med
Rusland. Det var sket samme Nat, og i ganske overordentlig stor Styrke, vi følte
den Anledning var det nødvendigt, at os ganske overbevist om, at disse tyske
der her blev truffet en Række Foranstalt- Krav var uomgængelige, men det er en
ninger. Han vilde ikke selv gaa i Enkelt- Selvfølge, at vi ikke svarede Tyskerne:
heder, men bad mig køre over til Dag- Nu skal vi iværksætte dette. Vi sagde:
marhus. idet han oplyste, at Hr. Eivind I Dette kan to Embedsmænd ikke tage Stil
Larsen, Departementschefen i Justitsmi- ling til, vi maa i Forbidelse med Rege
nisteriøt, var blevet indkaldt direkte til ringen. Jeg ringede saa til Udenrigsmi
dette Møde. Jeg kørte saa over til Dag- nister Scavenius og derefter til Statsmi
marhus, hvor Eivind Larsen og nogle nister Stauning, formentlig paa Anmod-
1) Kap. 22. 2) A. nr. 231. 3) A. nr. 235, bilag A. 4) Ber, V A. nr. 24.
979.
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ning af Scavenius. Saa vidt jeg husker, Robert Mikkelsen: Ved en Række
sagde Scavenius , da jeg ringede til ham: Lejligheder, ogsaa før 1941, har der væ
Ja, De maa hellere selv ringe direkte til ret Tale om Arrestationer foretaget af
Statsministeren. Det kunde der for saa dansk Politi efter tysk Ønske, og ved
vidt være den praktiske Begrundel e for, de Lejligheder har der været ført For
som Scavenius jo ikke havde Papiret handlinger med Tyskerne, ogsaa gennem
med Kravene ved Haanden, det var tem- Udenrigsministeriet, f. Eks. da Tyskerne
melig langt, og det var midt om Natten krævede arresteret engelske og franske
han kunde ikke notere det ned. Han bad Statsborgere, engelske Journalister og
mig altsaa ringe til Stauning, hvad jeg andre"). Ved disse Lejligheder forstaar
gjorde. Ved disse to Telefonsamtaler faar jeg, at man har imødegaaet de tyske
vi altsaa Meddelelse fra disse to Mini- Krav og søgt at reducere Antallet af de
stre om, at de mener ikke, der er andet ønskede Arrestationer og i høj Grad har
at gøre end at bøje sig for de tyske Krav gjort det til et Spørgsmaal om Vurde
og iværksætte Udførelsen af disse For- ring i hver enkelt Tilfælde. Jeg vil gerne
anstaltninger. Jeg fremhævede naturlig- spørge, om der ved denne Lejlighed var
vis, særlig over for Statsministeren, at Tale om en saadan Forhandling?
Kravene ogsaa omfattede tre Folketings- Svenningsen: Nej, det var der ikke
mænd, og at Tyskerne i Papiret udtryk- ved den Lejlighed. Jeg har den Mening,
keligt havde sagt, at Interneringen' ogsaa at det overhovedet vilde have været
skulde gælde de tre Folketingsmænd, og haabløst for Embedsmændene at tage op
dertil svarede Stauning, at der var ikke en saadan Forhandling. Saadan som
andet at gøre. det maatte vi finde os i. hele Stillingen og Atmosfæren og hele

Robert Mikkelsen: Dette Aide-Må- Situationen var, var vi blevet fejet til
moire indeholder en Række forskellige Side, for dette var et helt og udelt Krav,
Krav. Under Nr. 5 staar der: som Tyskerne forlangte gennemført, saa

»Festnahme und Internierung: jeg tror, det vilde have været helt om
. . . aller fiihrenden diinischen Kom- sonst, hvis man havde taget en saadan
munisten, worunter auch die kom- Forhandling op. I øvrigt vil jeg mene,
munistischen Abgeordneten des at Embedsmændene egentlig savnede et
Reichstages Iallen« .') Grundlag for at tage op en Forhandling

om Enkelttilfælde denne Morgenstund i
Blev d:r paa det Møde givet nærmere Lighed med de Forhandlinger, vi ellers
Oplysmnger:. om, hvad ..Trskerne forstod tit havde ført, f. Eks. de nævnte om Eng
ved »aller fuhrenden dånisehen Kommu- lænderne som blev interneret. I det Til
nisten? . fælde ha~de vi noget at forhandle om,

Svenningsen: Det tør jeg ikke sige. nemlig den større eller mindre Tilknyt
De har naturligvis, som det fremgaar af ning, disse enkelte Mennesker havde til
selve Papiret, i første Række sigtet til Danmark. Det gjaldt om at faa Kredsen
Rigsdagsmedlemmerne og det forekom- saa lille som muligt, ikke sandt. Derfor
mel' mig ogsaa, de har sigtet til Kom- gjaldt det om at bevise for Tyskerne, at
munister i kommunale Forsamlinger og den havde Forbindelse gennem Ægte
saa naturligvis Partiledelsen og andre. skab, den gennem Forretning, andre gen-

Robert Mikkelsen: Blev det nævnt? nem langt Ophold i Danmark o. s. v. DEn
Blev det diskuteret? havde vi en Del personlige Oplysninger

Svenningsen: Jeg tror ikke, det blev om alle disse Mennesker, saa vi havde
diskuteret med mig. Mulighed for æt gaa i Enkeltforhandlin-

Robert Mikkelsen: Det har været ger. Noget lignende var ikke Tilfældet,
nævnt her i Kommissionen, at Tyskerne da det drejede sig om Arrestationen af
havde en Fortegnelse, et Kartotek eller Kommunisterne. Vi kunde jo ikke tage
en Liste") over Mennesker, de mente var op en Forhandling med Tyskerne og sige,
førende danske Kommunister; var den at den ene var mere farlig for Tyskerne
efter Deres Erindring fremme ved den en den anden. Vi kunde heller ikke efter
Lejlighed? min Mening have taget en Forhandling

Svenningsen: Jeg hall ikke set Li- op, hvorved vi tilsigtede at favorisere den
sten, jeg hørte om Listen. ene Gruppe Kommunister paa den andens

Robert Mikkelsen: Ved den Lej- Bekostning. Det tror jeg slet ikke havde
lighed? været rigtigt. Men i øvrigt lægger jeg

Svenningsen: Ja, jeg hørte om Li- Hovedvægten paa dette, at Kravet blev
sten, men har ikke set den. fremført med en saadan Styrke fra tysk
1) A. nr. 235, bilag A. 2) A. nr. 247 og 248. 3) Kap. 2.
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Side, at enhver Forhandling om at redu
cere Kredsen var umulig.

Robert Mikkelsen: Det drejer sig jo
ikke her om noget Krav. Saadan som det
staar formuleret i det Aide-Memoire,
drejer det sig ikke om en paa Forhaand
fastlagt Kreds, men derimod om en ge
nerel Gruppe førende danske Kommuni
ster, og det forekommer mig, at der her
ganske analogt med, hvad der var Til
fældet med Englænderne, var Spørgs
maal om: Er det førende Kommunister,
er det i det hele taget Kommunister? J eg
kan nævne, at paa Listen stod Fabrik
inspektør Jarner, der ikke var og aldrig
har været Kommunist. Det kan være en
Fejltagelse. Det andet, man fremdrog i
Spørgsmaalet om Englænderne, var: Skal
vi holde Kvinderne udenfor, hvorfor skal
Kvinderne interneres? Ligesaadan kun
de man have fremdraget dette Spørgs
maal, naar Talen var om Kommunister
ne; det var de færreste, der kunde siges
at være førende. For det tredie stod en
Mand som Forfatteren Andersen Nexo
paa Listen. Det var, saa vidt man for
staar senere, en aabenbar Fejltagelse: en
verdensberømt Forfatter, der var over 70
Aar gammel. Det forekommer mig, at
der netop var saa mange Momenter, der
ganske svarer til dem, der havde været
fremme tidligere, men jeg skal altsaa her
kun konstatere, at der blev ikke forsøgt
optaget nogen saadan Forhandling.

Svenningsem Nej, vi skønnede det
ikke muligt.

Robert Mikkelsen: Blev det diskute
ret mellem Danskerne, hvorvidt det kun
de anses for muligt?

Svenningsen: Det kan jeg ikke huske.
Robert Mikkelsen: Den Forhandling,

man havde, forekommer mig vigtig. Det
drejede sig jo her om meget vidtgaaende
Krav, vel nok de videst gaaende Krav,
der var stillet til danske Myndigheder si
den den 9. April, og disse Krav forhand
ledes alene med Embedsmændene; der
var ingen Ministre til Stede, der var kun
Lejlighed til at forelægge Ministrene det
telefonisk. .

Svenningsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Derfor synes jeg,

det er af stor Vigtighed at faa fastslaaet,
hvordan det blev forelagt Ministrene, og
hvad Ministrenes Svar gik ud paa. Hvad
havde Udenrigsministeren at sige?

Svenningsen: Det, der blev forelagt
Ministrene, var Tyskernes Krav.

Robert Mikkelsen: En Oplæsning
af dem?
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Svenningsem En Oplæsning eller 'et
Referat af dette Aide-Memoire, og Sva
rene gik ud paa, at de to Ministre mente,
at man var i en saadan Tvangssituation,
at det var nødvendigt at bøje sig.

Robert Mikkelsen: Justitsministeren
var der jo ogsaa Tale om at sætte sig i
Forbindelse med, ved vi, men han kunde
ikke træffes. Erindrer De det?

Svenningsen: Ja, det ved jeg.
Robert Mikkelsen: Derfor blev det

altsaa formodentlig Statsministeren, hvis
Afgørelse det saa endelig stod paa?

Svenningsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Har De under De

res Samtale med Statsministeren frem
ført de Ting, der kunde siges ud fra
statsretlige Synspunkter om det grund
lovsmæssigt forsvarlige i at foretage dis
se Foranstaltninger, de Vanskeligheder,
man stod over for i Forhold til dansk
Lovgivning?

Svenningsen: Ja, det har jeg gjort.
Jeg har navnlig fremhævet, at Kravet
ogsaa omfattede tre Folketingsmænd.

Robert Mikkelsen: Og Statsministe
rens Bestemmelse?

Svenningsen: Den gik ud paa, at vi
skulde iværksætte Foranstaltningerne.

Robert Mikkelsen: Ganske gen.erelt?
Svenningsen: Ja.
Robert Mikkelsen: Ikke nogen Hen

stilling om at søge at optage Forhand
linger, søge at begrænse det?

Svenningsen: Nej.
Robert Mikkelsen: Hvor lang Tid va

rede Deres Samtale med Statsministeren?
Svenningsen: Det husker jeg ikke.

Statsministeren var ret kortfattet af sig,
han var jo ikke lang.

Robert Mikkelsen: Nej. Nogle Mi
nutter?

Svenningsen: Formodentlig nogle
Minutter.

Robert Mikkelsen: Og hvorledes slut
tede dette Møde saa?

Svenningsem Det sluttede saaledes,
at de danske Politifolk sammen med nogle
Tyskere kørte ned paa Politigaarden for
at sætte det hele i Værk . Jeg tror gan
ske bestemt, at Tyskerne kørte med ned
paa Politigaarden.

Robert Mikkelsen: Ja.
Svenningsen: Og jeg gik op i Uden

rigsministeriet.
Kristen Amby: Jeg forstaar efter De

res Udtalelser, at Renthe-Fink, var meget
baade ophidset og opstemt. Hele Atmo
sfæren var efter Deres Referat her me
get alvorlig. Da nu Kravene fremsattes,
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og De naturligvis, som ogsaa rigtigt er,
siger, at det kan De ikke afgøre, De maa
tale med den ansvarlige Minister om det,
blev der saa fra tysk Side - hvis man
nu ikke gennemfører disse Krav pr.
straks - truet med visse Foranstaltnin
ger? Nu er det jo paa et Tidspunkt, hvor
man ikke var kommet ind paa, saadan
som senere ...

Svennlngsem Nej.
Kristen Amby: '" Terrorisme. Blev

det foreholdt Dem, at hvis man ikke vilde
følge disse Krav, bl. a. om grundlovsstri
digt at internere og fængsle Folketings
mænd, saa vilde man fra tysk Side fore
tage det ene eller det andet?

Svenningsem Det blev ikke udtryk
keligt nævnt, hvad Alternativet vilde
være, men jeg for mit Vedkommende
havde det ganske bestemte Indtryk af
hele Maaden, hvorpaa Forhandlingerne
fandt Sted, og hele' den ophidsede Stem
ning, der herskede, at hvis vi ikke havde
bøjet os for dette, saa vilde for det første
Tyskerne være gaaet til direkte Aktion
selv, men jeg føler ...

Kristen Amby: Maa jeg afbryde. Det
kunde de gøre bl. a., fordi de havde en
Liste. .

Svenningsen: De havde i hvert Fald
en Liste over en Del; de havde ganske
vist ikke saa stort et Eksekutivapparat,
som de senere fik herop, men de havde
jo Tropper, og de havde en Del Folk,
der var uddannet paa det politimæssige
Omraade, saadan at de kunde have
iværksat en Aktion med det samme, det
er givet, men de raadede dengang ikke
over store Lokaliteter, saa jeg synes, man
maa regne med næsten, at hvis Tyskerne
selv var gaaet til Aktion, saa vilde det
have ført til en umiddelbar Deportering
af de paagældende, og jeg tror endvidere
- og det laa ogsaa saadan i Luften -,
at her var vi for første Gang egentlig
efter Besættelsen den 9. April 1940 paa
en virkelig Prøve. J eg kan sige, at hele
det politiske System eller den politiske
Status, der herskede i Landet, var for
første Gang paa Prøve. Hvis vi havde
sagt nej til Kravet, tror jeg personlig
ikke, at Tyskerne vilde have nøjedes med
selv at udføre det, de vilde have os til,
men det vilde sikkert ogsaa have haft
Konsekvenser for Landets politiske Sta
tus og for hele den Politik, der førtes
dengang.

Kristen Amby: Var Gesandten med
paa Dagmarhus?

Svenningsem Nej .
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Kristen Amby: Det var han ikke,
men der var Politipræsident Kanstein
og nogle højere militære. Der var en Re
præsentant for den tyske kommanderende
General med?

Svenningsen: Ja, det husker jeg
ikke. Der var Officerer til Stede.

Kristen Amby: Naar jeg spørger, saa
er det fordi: blev der givet nogen, skal
vi sige, militær Begrundelse?
, Svenningsent Ja, det blev ogsaa givet
skriftligt i dette Aide-Måmoire. Der staar:
af militære Sikkerhedsgrunde.

Kristen Ambv; Og det blev fremført
af de militære?

Svenningsem Ja, ja.
Kristen Amby: Tak.
Buseh-Jensene Ja, for at klare At

mosfæren omkring denne Episode vil jeg
gerne sige: Jeg har af det, vi har hørt
tidligere, og ogsaa det, vi har hørt nu,
faaet det Indtryk, at de tyske Personlig
heder, der optraadte, i og for sig ikke var
til at tale med, til at forhandle med 
og Gesandten kunde heller ikke have væ
ret det -, fordi det, de mødte op med,
det var en Ordre til dem selv fra Berlin.
Er det ikke Sammenhængen?

Svenningsen: Ja, de har utvivlsomt
faaet Ordrer fra Berlin om, at disse Ting
skulde ske.

Bnsch-Jensen: Ja, at de skulde ske.
n. C. Hansen: Maa jeg bryde ind og

sige, at der staar: »Ich bin von meiner
Regierung beauftragte:.

Buseh-Jensent Saa vil jeg gaa ud
fra, at hele Atmosfæren - man kender jo
ogsaa Tyskernes Facon - har været saa
dan, at det var ørkesløst at diskutere
om det?

Svenningsen : Det var det.
Busca-Jensem Fordi de havde de-

res
Svenningsem De havde en bestemt

Ordre til, at disse Ting skulde ske.
Buseh-Jensene Saa de vilde ikke

kunne modificere de Krav, de havde
faaet fra Berlin, medmindre de ...

Svennlngsenr Nej, saa maatte de
spørge tilbage.

Buseh-Jensene Og det gaar jeg ud
fra, at det var de ikke særlig stemt for?

Svenningsen : Det vilde de sikkert
ikke have vovet i den Situation.

Buseb-Jensene Ja, men jeg har alt
saa faaet det Indtryk, at Atmosfæren
omkring det indbød ikke til at tænke, at
der var nogen Mulighed for. . . .

Svenningsem Jeg vil endda sige det
stærkere, at ' hele Atmosfæren umulig-
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gjorde i Virkeligheden en Diskussion, en
Forhandling med Tyskerne.

Buseh-Jensent Ja, saa har jeg op
fattet det rigtigt.

Svenningsene Jeg nævnte ikke spe
cielt, at det var efter Ordre. J eg er gaaet
ud fra som en Selvfølge, at det var en
Ordre fra Hovedkvarteret i Berlin.

Robert Mikkelsen: Nu dette Aida
Måmoire, hvordan vil De karakterisere
Betydningen af det Ord? Det er altsaa
formodentlig et Dokument, der er stilet
til Udenrigsministeriet?

Svenningsem Det er ikke stilet til
nogen.

Robert Mikkelsen: Nej, det er et Pro
Memoria. Det er tiltænkt den danske
Regering?

Svenningsen: Ja, det er tiltænkt den
danske Regering.

Robert Mikkelsen: Til Overrækkelse
fra Gesandten til Udenrigsministeren?

Svenningsem Ja.
Robert Mikkelsen: Og der staar i

det, det er altsaa Gesandten formodentlig,
der siger det, der er ingen Underskrift,
men det maa vel være Gesandten, der
siger det ...

Svenningsem Det er Gesandten, ja.
Robert Mikkelsen:

»Ich bin von meiner Regierung
beauftragt, die Koniglich Dånische
Regierung zu ersuchen, innerhalb
Dånemarks die nachstehend aufge
fiihrten Massnahmen anzuordnen. c 1)

Altsaa: 'er blevet paalagt at anmode den
danske Regering om at foretage disse
Ting. Var det ikke en Form, som var
meget sædvanlig, naar Tyskernes Krav
fremkom?

Svenningsen : Det er den Form, som
benyttes i, skal vi sige, diplomatisk Kor
respondance.

Robert Mikkelsen: Ja, men der lig
ger ikke i den Form, at det drejer sig
om en Ordre; her er det noget helt andet,
end man ellers har hørt fra tysk Side?

Svenningsen: Nej, det var den Form,
man gaven Ordre fra tysk Side paa det
Tidspunkt. _

Robert Mikkelsen: Men naar f. Eks.
Tyskerne anmodede om at faa arresteret
.de engelske Statsborgere, foregik det saa
ikke i ganske den samme Form: »Ich bin
von meiner Regierung beauftragt« o.s.v.?

Svenningsen: Ja, det kan jeg ikke
udtale mig om uden at se Akterne. Der
foreligger sikkert Notater om det.

Robert Mikkelsen: Ja, men nu siger
1) A. nr. 235. bilag.
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De, Hr. Minister, at det var den sædvan-
lige Form. •

Svenningsem Jeg siger, det er den
sædvanlige diplomatiske Form, hvori Ty
skerne paa det Tidspunkt fremsatte de
res Krav.

Robert Mikkelsen: Ja vel, der ligger
altsaa ikke heri nogen særlig Betoning
af noget ekstraordinært, som at i dette
Tilfælde skal det være, i andre Tilfælde
kan der forhandles?

Svenningsen: Nej, men jeg synes
ikke, at man kan slutte noget særligt ud
fra Ordet »ersuchen c.

Robert Mikkelsen: Nej, men det blev
betonet saa stærkt, at det drejede sig om
en Ordre. Det drejer sig jo altid om Or
rer, som Gesandten skal søge at faa gen
nemført, og hvis der er Vanskeligheder,
maa der optages Forhandlinger.

Svenningsen: Ja, jeg vil sige, at selv
om Gesandten der har brugt Ordet »er
suchen«, saa var Henvendelsen til den
danske Regering et Krav. Det var ikke
en Anmodning om at forhandle med Ty
skerne.

Robert Mikkelsen: Var Henvendelsen
til den danske Regering om Englænderne
ikke ogsaa et Krav?

Svenningsen: Jo, det var den.
Kristen Amby: Aide-Memoire't ind

ledtes jo med, at militære Sikkerheds
grunde n u nødvendiggør de følgende
Ting paa Grund af dette Krigsudbrud.
Det er altsaa, om jeg saa maa sige, det,
der stilles i Spidsen, det militære.

Svennlugsene Ja.
Kristen Amby: Vi var jo et besat

Land, og naar en saadan Ting skal
iværksættes, saa kommer det som en Or
dre simpelt hen fra de militære Myndig
heder, de egentlige besættende Myndig
heder, altsaa Generalen, det er jo det
sædvanlige i et okkuperet, et besat Land,
men her kom det fra Gesandten, fordi
der var den mærkelige Tilstand her i
Landet.

Svennlagsene Ja.
Kristen Amby: Men i Virkeligheden

havde det en anden Karakter - fordi
det var noget rent militært; militær Nød
vendighed, sagde man, var Grundlaget 
end, skal vi sige, politiske Forhandlinger
angaaende Statsborgere af den ene eller
anden Nationalitet.

Svenningsene Ja.
Kristen Amby: Det havde ikke den

samme militære akutte Karakter som
Foranstaltninger i de andre Tilfælde?

Svenningsen: Nej.
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Robert Mikkelsen: Blev Ordren om
Anholdelsen af engelske og franske Stats
borgere begrundet med militære Hensyn?

Svenningsen: Det er meget muligt.
Det kan jeg ikke sige uden at se efter i
Akterne, men det er højst sandsynligt.

Buseh-Jensene Ja, er der ikke der
den Forskel i hvert Fald, at Forlangen
det om at internere allierede Statsborgere
kom ikke i samme Nu som Besættelsen.
Det kommer dryssende ...

Svenningsen: Nogle Dage efter.
Buseh-Jensene Senere, altsaa under

saadanne Forhold, at Situationen ikke
var akut.

Svenningsen: Da havde vi jo Tid til
at søge ...

Buseh-Jensene Jeg forstaar det saa
dan, at Begæringen om at foretage noget
den 22. Juni om Morgenen kommer
praktisk talt i samme Nu, som Krigen
med Rusland er brudt ud. Man kan vel
ikke regne med, at de skal suspendere
Krigen med Rusland saa længe, for at
man kan drøfte, om den medfører visse
Ændringer i Dispositionerne heroppe.

Svenningsen: Nej.
Aksel Møller: Ministeren blev altsaa

kaldt til Gesandtskabet til Møde med
Renthe-Fink, med den tyske Befuldmæg
tigede, og jeg har forstaaet, at den tyske
Befuldmægtigede blev tilbage i Gesandt
skabet, medens De tog til Dagmarhus.
Var det egentlig ikke et ganske godt Ud
tryk for, at det; der skete der, Deres
Tilkaldelse til Gesandten, var en Cour
toisie-Handling? Det vil altsaa sige, at
formelt understreges den Omstændighed,
at der i Danmark var en Ordning med en
Gesandt, der altsaa for en Ordens Skyld
maatte give Udenrigsministeriet den of
ficielle Meddelelse.

Svenningsen: Ja, det kan man godt
sige. Men 'hvis Tyskerne helt vilde have
overholdt de diplomatiske Former, skulde
Renihe-Fink være kommet til mig og
ikke have kaldt mig til sig, for det er
ikke Coutume, at en Gesandt kalder
Udenrigsministeriets højeste Embeds
mand til sig. Men der laa jo lidt af et
Overgreb, kan man sige, i det.

Aksel Møller: Ja, netop denne Frem
gangsmaade var vel ogsaa valgt med
Omtanke fra tysk Side.

Svenningsen: Det var den; det hele
var jo en · Overrumplingsaktion, kan
man sige.

Aksel Møller: Ja, men maa jeg fort
sætte: Ligger der ikke i hele Fremgangs
I)-Kap. 26.
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maaden alligevel dette, at det afgørende
skulde ske paa Dagmarhus?

Svenningsen : Jo.
Aksel Møller: For andre Myndig

heder?
Svenningsen: Ja, det reelle, det af

gørende skulde ske paa Dagmarhus.

Formanden: Saa kan vi vist gaa
over til det sidste SpørgsmaaI. Den 28.
August 19431

) førtes der som bekendt
langvarige Forhandlinger i Anledning af
Tyskernes Krav. Thune Jacobsen har
omtalt et Møde - der afholdtes jo den
Dag adskillige Møder -, som afholdtes i
Justitsministeriet om Eftermiddagen, og
ved det Møde, forklarer han, var De til
Stede og ogsaa Departementschef Ei
vind Larsen.

Robert Mikkelsen: Mon ikke det er
Departementschef Aage Svendsen, der
har været til Stede ved det Møde?

Formanden: Nej, det staar Sp. 258 i
Thune Jacobsens Forklaring. Der bliver
behandlet forskellige Ting, og saa siger
Thune Jacobsen:

»Forsamlingen af Ministre var
paa det Tidspunkt lige ved at bryde
op, og efter at Departementschef Ei
1(i!",d Larsen havde nævnt det for
mig«

- det var Spørgsmaalet om Kommuni
sterne -

»greb jeg Ordet og nævnte
Spørgsmaalet om en eventuel Løs
ladelse af Kommunisterne. I samme
Øjeblik hlev der fra den anden Side
af Bordet, fra Handelsminister
Halfdan Hendriksen, sagt til mig:
-Det Spørgsmaal kan De slet ikke
rejse. < Hvad jeg her siger, er jeg
villig til at aflægge Ed paa. <

Det er altsaa Thune Jacobsen, der
siger dette sidste. Ved det Møde skulde,
De altsaa ha ve været til Stede . Der er
ingen rigtig, der erindrer noget om, at
Spørgsmaalet om Kommunisterne saa
dan kom frem ved Afslutningen af Mø
det. J eg ved ikke, om De kan huske no
get om det, Hr. Minister?

Svenningsem Jeg maa maaske først
bemærke, at det ikke var et Møde i Ju
stitsministeriet, men et almindeligt Mi
nistermøde, der afholdtes i den sædvan
lige Sal ved Statsministeriet.

Formanden: Det er Thune Jacobsen,
der har sagt, at der var en Forhandling,
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et Møde ved ' 4-Tiden i Ministeriet, og
det har jeg altsaa taget for, at det var i
hans Ministerium.

Svenningsen: Det maa være Kabi
nettet, han mener. Der holdtes jo den
Dag - det var Lørdag den 28. August-,
kan man vel sige, kontinuerligt Minister
møde omtrent hele Dagen. J eg kan hu
ske, at Departementschef Eivind Larsen
og jeg blev tilkaldt; det var vistnok i An
ledning af, at vi begge havde været til
Forhandling ovre i Odense om Strej
kerne og Urolighederne der nogle faa
Dage i Forvejen. Jeg erindrer, at Thu
ne Jacobsen paa et Tidspunkt, hvor der
ikke var nogen, om jeg saa maa sige,
ordnet Debat, men hvor der nærmest var,
hvad jeg vil betegne som Smaasnakken
i Forsamlingen, fremsatte en Bemærk
ning om Kommunisterne. Det var ikke
saaledes, at han højtideligt bad Stats
ministeren om Ordet og sagde: Jeg øn
sker at forelægge et Spørgsmaal - men
tieg har en Erindring om, at han sagde
noget i Retning af: Og hvad saa med
Kommunisterne i Horserød? Om han
har tilføjet: Kan vi frigive dem? - eller
om dette sidste implicite laa i hans Be
mærkning, det kan jeg ikke udtale mig
om, men det var i hvert Fald Meningen.
Hvor mange i Forsamlingen der har
hørt denne Bemærkning, kan jeg ikke
udtale mig om; jeg kunde godt tænke
mig, at det er ikke alle, der har opfattet
den. Den gav efter min Mening ikke An
ledning til nogen Debat; der var ingen,
der ytrede sig i Anledning af denne Be
mærkning, og om der er nogen, som har
reageret paa anden Maade, ved Hoved
rysten eller lignende, kan jeg heller ikke
udtale mig om. Thune Jacobsen hævder
jo, at Hr. Halfdan Hendriksen har rea
geret, men det er mig umuligt at sige det;
jeg ved ikke, maaske har min Placering
ved Bordet været saadan, at jeg ikke har
kunnet iagttage Hr. Halfdan Hendrik
sen, men i hvert Fald, jeg ved det ikke,
tør ikke sige, om han har reageret.

Kristen Amby: De sagde, at 'denne
Bemærkning gav ikke Anledning Hl, at
nogen ytrede sig. Det har De ikke hørt
altsaa?

Svenningsen : J eg har ikke hørt
noget.

Kristen Amby: Altsaa, Hovedrysten
Dg den .Slags ser vi bort fra. Men skønt
De hørte Thune Jacobsens Bemærkning
- den hørte De?

Svenningsen: Ja, det mener jeg.
Kristen Amby: Og efter alt, hvad

I) Kap. 33.
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der er oplyst, skulde naturligvis en Mod
bemærkning falde umiddelbart lige oven
paa, i Tilslutning til den, og De kan sige
positivt, at De har ikke hørt nogen?

Svenningsen: Nej, jeg har ikke hørt
nogen Modbemærkning og heller ikke
iagttaget nogen Reaktion paa anden
Maade.

IIjermind: Jeg vil gerne fremsætte
et Spørgsmaal, som ikke direkte vedrø
rer dette, jeg har stillet det til Thune
Jacobsen, Spørgsmaalet om Landsrets
sagfører Beiieel-Nielsens Ansættelse i
Statens 'I'[enste'). Har De, Hr. Minister,
haft noget Kendskab til de Forhandlin
ger, der er gaaet forud for denne Ansæt
telse, eller til Vilkaarene for eller Aar
sagen til denne Ansættelse?

Svenningsen: Ja, vi har jo Akterne
om Reiieel-Nielsen i Ministeriet, saa der
kan man se efter. Jeg var med i de For
handlinger, og jeg ved, at jeg navnlig
satte ind paa at undgaa, at Reiteel
Nielsen fik Ansættelse under Udenrigs
ministeriet, idet jeg mente, det vilde være
en saadan Belastning af et i Forvejen
under Besættelsen stærkt udsat Ministe
rium, at det ikke vilde være heldigt. J eg
husker, jeg skrevet længere Referat, som
man siger, om det og anførte forskellige
Begrundelser for, at jeg fandt det uhel
digt, at Reitzel-Nielsen skulde knyttes til
Udenrigsministeriet, og dette Referat
gav jeg den daværende Stats- og Uden
rigsminister; det var paa det Tidspunkt,
da Scavenius havde begge disse to Pos
ter. Resultatet blev som bekendt, at han
blev knyttet til Statsministeriet, men med
hans Ansættelse der har vi [o ingenting
haft at gøre i 1!Tdenrigsministeriet.

Robert Mikkelsen: Jeg vender til
bage -til Spørgsmaalet Reitzel-Nielsen.
De sagde, at IDe gav et Referat, hvor der
var givet forskellige Grunde. Jeg tænker,
det har været Grunde, der maaske 
ligesom før i Spørgsmaalet om Popp
Madsen - ikke alle sammen var lige de
rigtige, ikke just dem, som IDe selv lagde
mest Vægt paa, og derfor vil jeg gerne
have klart frem: Hvad var Deres væsent
lige Grund til -at anse det for uheldigt, at
Reitzel-Nielsen skulde over i Udenrigs-
ministeriet? - \

Svenningsen: Det var hans Maskepi
med Tyskerne, og det tror jeg ogsaa staar
i Referatet.
. Buseh-Jensent Maa jeg spørge: Fik
Reitzel-Nielsen overhovedet _nogen reel
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Virksomhed? For mig staar det fra den Iriet og Justitsministeriet. Det tror je~
Tid saadan, at det, det drejede sig om, den gjorde.
"Var at give ham en vis Indtægt. Buseh-Jensent Ja, jeg mener blot

Sv.enningsen: Ja. . den blev delt.
Buseh-Jensene Og saa havde man Svenningsem Men de.t ly~ede[

fund t ud af at Udenrigsministeriet U~enrlgsmlmsterlet ~t afvls~ R.ez~zez.
skulde æ e Of;et Nielsens Ansættelse l Ildenrigsminiete-
. v ~ . riet, saa han blev hverken formelt ellei

Svenmngsen: Ja. reelt knyttet til Udenrigsministeriet. Je[
Buseh-Jensene Saa vidt jeg husker, tror, hans Stilling blev betegnet son

var det endda saadan, at det - hvad Kommitteret under Statsministeriet, o~
skal jeg sige - Tovtrækkeri, der nu blev jeg tror, han en enkelt Gang har rejst ti
der, endte med, at man enedes om at for- en eller anden Konference i Berlin, mer
dele den økonomiske Smerte, saa at kun det husker jeg ikke mere om paa staa
Halvdelen af hans Løn udbetaltes over ende Fod.
Udenrigsministeriet, medens den anden Formanden: Ja, da ikke flere haj
Halvdel gik over et andet Ministeriums begæret Ordet for at rette Spørgsmaal ti
Konto, jeg tror Justitsministeriets. Dem, Hr. Minister, vil jeg paa Kommis

Svennlngsen: Nej, jeg tror, De ta- sionens Vegne takke Dem, fordi De el
ger fejl der. Saa vidt jeg husker, blev kommet til Stede her i Dag og hal' af
hans Lønning delt mellem Statsministe- givet Forklaring.

Afhøringen sluttede Kl. 11.25.



Torsdag den 7. November 1946 Kl. 10.

For Kommissionen mødte Overbetjent Harald Vemer Dinesen.

Formanden: Jeg maa begynde med
at bede om Deres fulde Navn og Stilling.

Dinesen: Harald Verner Dinesen,
Overbetjent.

Formanden: Hr. Dinesen. Inden vi
gaar over til Afhøringen, vil jeg gøre
Dem bekendt med, at Afhøringerne for
Kommissionen foregaar for lukkede
Døre. Det har den Betydning, at der
ikke kan refereres noget fra Møderne 
det er De indforstaaet med?

Dinesen: Ja.
Formanden: Aarsagen til, at Kom

missionen har ønsket at høre Dem, er de
Forklaringer, der er gaaet forud, altsaa
Afhøringen af andre Personer. J eg kan
som Indledning henvise til en Forklaring
af Fængselsinspektør Gierstrwp, der har
forklaret om Forholdene i Horserødlej
ren. Han har i den Forbindelse omtalt
Dem og en anden Overbetjent, som »et
Par Overbetjente fra Statsadvokaten,
som havde meget at gøre med Kommu
nisterne- '). Deri ligger i Grunden Anled
ningen til, at vi ønsker at faa Deres For
klaring. Det er vel næppe heller nogen
Hemmelighed, at den anden Overbetjent,
der sigtes til, er Overbetjent Madsen. 
Hvordan var Deres Stilling dengang?
De var altsaa Overbetjent.

Dinesen : Ja.
Formanden: Men Deres nærmere

Funktion?
Dinesen: Vi havde, om jeg saa maa

sige, den praktiske, den daglige Udførelse
af Arbejdet. Vi arbejdede under Stats
advokaten for særlige Anliggender; ham
sorterede vi under.

Formanden: Og i den Anledning kom
De op i Lejren?

Dinesen: Ja, ofte.
Formanden: Gjerstrup siger, De kom

derud for at foretage Afhøringer.
Dinesen: Ja, blandt andet, og jeg

kan oplyse, at der var ogsaa andre Ting,
vi ordnede derude, f. Eks. at de inter
nerede fik Lejlighed til at komme hjem
paa Besøg.

Kristen Ambv: De husker, Hr. Dine
sen, at det meget længe, altsaa efter at
der var gaaet nogle Maaneder, var et
Problem, som i øvrigt ogsaa blev drøftet
andetsteds, vist ogsaa os imellem, hvor
l) St. 295.
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dan man skulde ordne det for disse Men
nesker, der saaledes sad indespærret,
borte fra deres Koner?

Dinesen: Ja.
Kristen Ambv: Og det blev jo, først

efter et Par Aars Forløb vist, ordnet
saaledes, at Hustruerne kunde komme
paa Besøg i Lejren. Men i den mellem
liggende Tid, naar De Gang paa Gang
havde Folk inde til Afhøring, som det
hed, fra Lejren, saa skete det jo tit 
saaledes har jeg forstaaet -, at De kørte
en Tur til de paagældendes Hjem.

Dinesen: Ja, det er rigtigt.
Kristen Ambv: Og lod den paagæl

dende og Konen have Lov at være alene.
Dinesen : Ja, det er rigtigt.
Kristen Ambv: Det var altsaa næsten

systematisk, De gjorde det.
Dinesen: Jeg vil nærmere sige, det

var en stiltiende Overenskomst, vi havde.
Kristen Ambv: Ja ja, men jeg synes,

det er rart til Belysning af Billedet at
høre, hvordan Politiet rent menneskeligt
behandlede disse Mennesker.

II. C. lIansen: Foregik det i stort
Omfang?

Dinesen: Ja, det kan man godt sige
det gjorde. I det Tidsrum, de forskellige
sad interneret deroppe i Horserød, har
vi haft smaa 4000 Besøg af den Slags.

Robert Mikkelsen: De sagde, det var
en Slags stiltiende Aftale. Var den stil
tiende i Forhold til de internerede og de
interneredes Udvalg?

Dinesen: Ja, der var jo et Udvalg
deroppe i Horserødlejren; dem havde vi
talt med. De kunde naturligvis ikke kom
me hjem alle sammen paa en Dag; derfor
forsøgte vi at lave det saa godt, saa prak
tisk som muligt, og vi aftalte med dem
deroppe, hvorledes det bedst kunde gri
bes an.

Robert Mikkelsen: Det var altsaa
ikke stiltiende i Forhold til de internere
des Udvalg, der forelaa en direkte Af
tale, det foregik efter et vist System?

Dinesen: Jeg vil ikke sige, at der
forelaa en Aftale eller noget System, men
vi søgte at tilfredsstille de forskellige;
der var jo nogle, der var ret utaalmodige.

Robert Mikkelsen: Det, jeg vil have
slaaet fast, er, at det skete ikke alene
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efter Deres eget Skøn og efter Henven
delse fra de enkelte, men ogsaa efter visse
Drøftelser med dem, som var Repræsen
tanter for de internerede.

Dinesen: Ja, og det foregik paa den
Maade, at de internerede' sendte os et
Par Ord, og saa førte vi en Slags, om
jeg saa maa sige, Kontrol med det : hvor
naar den havde været ude, og hvornaar
den, saa at vi fordelte det nogenlunde.

Robert Mikkelsen: Naar De nu træf
fer denne meget velvillige Ordning over
for de internerede, var det saa efter for
udgaaende Aftale med Deres foresatte?

Dinesen: Jeg vil ikke sige direkte
forudgaaende Aftale, men de var altsaa
indforstaaet dermed.

Robert Mikkelsen: Hvem var indfor
staaet?

Dinesen: Ja, det var Statsadvokaten
for særlige Anliggender.

Robert Mikkelsen: Det var Statsad
vokat -?

Dinesen: Til at begynde med var det
Statsadvokat Kjalke1

) , og senere blev
det Statsadvokat Troels Hoi].

Robert Mikkelsen: Var der nogen
Forskel paa den Udstrækning, i hvilken
disse Besøg fandt Sted?

Dinesen: Ja, til at begynde med var
der ikke saa mange som senere; det blev
jo udvidet mere og mere.

Robert Mikkelsen: Det er mit Ind
tryk, at det først var i denne senere Pe
riode, da Troels Hoj] blev Statsadvo
kat, at der kom dette mere systematiske
over det.

Dinesen: Ja, det kan man maaske
godt sige, men det skete ogsaa i Statsad
vokat I~jalkes Tid. J eg tør ikke sige,
hvordan det procentvis ligger; det tør jeg
ikke bestemt udtale mig om; det er mu
ligt, der var flere i Statsadvokat Hojjs
Tid; det tror jeg.

Robert Mikkelsen: Det kan man da
slet ikke være i Tvivl om.

Dinesen: Nej, men rent procentrnæs
sigt kan jeg ikke sige det.

Robert Mikkelsen: Vi har jo været
inde paa disse Besøg, og vi ved, at de
foregik under Ledsagelse af en Krimi
nalbetjent.

Dinesen : Ja, en eller to, ligesom man
skønnede.

Robert Mikkelsen: Og rent faktisk
var der for den, der var inde paa et saa
dant Besøg, rig Mulighed for at stikke af?

Dinesen: Ja, det maa jeg indrøm
me; det kunde selvfølgelig ske .

Robert Mikkelsen: Skete det?
1) Kap. 35.
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Dinesen: Nej, jeg tror ikke, det
er sket.

Robert Mikkelsen: Naar det ikke
skete, ved De saa, om der i den Forbin
delse har været Forhandling om det, om
det har været en Slags Aftale, at naar
de fik disse Lempelser, maatte de heller
ikke misbruges?

Dinesen: Det er noget vanskeligt at
svare paa, men efter de Samtaler, vi har
haft med Udvalget deroppe, gik vi ud
fra, at Udvalget havde sagt til dem der
oppe, at naar de fik disse Lempelser, var
det en Tillidssag, at de ikke stak af fra
Politiet.

Robert Mikkelsen: Det er den For
staaelse, De har fa aet af Deres Samtaler
med Udvalget?

Dinesen : Ja.
Rasmus lIansen: Det blev nævnt, at

de internerede, naar de kom paa disse
.Besøg, var ledsaget af en Kriminalbe
tjent. Men er det ikke saaledes, at Led
sagelsen fandt kun Sted, i hvert Fald i
en Række Tilfælde, til den interneredes
Bestemmelsessted?

Dinesen: Jo, det kom an paa, hvem
der var med. Vi fulgte dem altid til deres
Bopæl, eller hvor det blev opgivet, at de
skulde hen.

Rasmus Ilansen : Og derefter forlod
man dem?

Dinesen: Nej, forlod dem gjorde man
ikke; det indskrænkede sig til , at de fik
Lov til at være i et Værelse for sig, me
dens Kriminalbetjenten sad udenfor i et
andet Værelse eller opholdt sig ude i Kor
ridoren eller Gangen, det var lidt for
skelligt.

Rasmus lIansen: Var der kun Tale
om Besøg, der strakte sig over Timer,
eller forekom der Tilfælde, hvor den in
terneredes Besøg kom til at strække sig
over Dage?

Dinesen: Nej, det gjorde der ikke,
ja, i Provinsen, hvis de skulde til Pro
vinsen, f. Eks. Aalborg, kunde de jo ikke
naa hjem igen paa een Dag.

II. C. lIansen: Naar De siger »Ti
mere, forstaar jeg det saadan, at det kan
være et ' ikke uvæsentligt Antal Timer?

Dinesen: Ja, rigtigt, det kan være
fra om Morgenen.

II. C. lIansen: Og at der i Realiteten
var Tale om det meste af en Dags Frihed?

Dinesen: Ja, det er rigtigt.
II. C. lIansen: Saadan at de fik Lej

lighed til at spise sammen med deres
Kone og i øvrigt at tale med hende om



>9

5 afgøre, hvad de havde af fælles An
ggender, der skulde ordnes?

Dinesen: Ja, det var ikke ' blot en
-3 Timer; det kunde strække sig over
[1 hel Dag.

Robert Mikkelsen: Jeg vil blot gerne
led Hensyn til disse Provinsbesøg for en
ordens Skyld have slaaet fast: Naar Folk
ar i Provinsen, hvor var de saa om
fatten?

Dinesen: Saa blev de afleveret til
en lokale Arrest.

Robert Mikkelsen: Og med Hensyn
tl Omfanget af Besøgene: Blev det man
e Besøg?

Dinesen: I Provinsen, mener De?
Robert Mikkelsen: Nej, i København.

ler var paa det daværende Tidspunkt i
Iorserødlejren ca. 350 internerede, og
ned de Muligheder, De havde for at give
tdgang til Besøg, hvilken Turnus tror
)e saa, der var Mulighed for?

Dinesen: Det var lidt forskelligt, for
ler var nogle, der kom lidt oftere hjem
iaa Besøg end andre, det skyldtes for
nentlig deres Sindstilstand.

Robert Mikkelsen: Men hvis det
kulde gaa efter Turnus?

Dinesen: Det er lidt vanskeligt at
rva r e paa.

H. C. Hansen: Der var Tale om ca.
~ 000 Besøg, efter hvad De sagde før.

Dinesen: Ja, maaske 4000 Besøg.
Robert Mikkelsen: Hvis man forde

er det ligeligt paa de 350 internerede,
;aa ...

Dinesen: Ja, hvor meget kan det
rlive?

Robert Mikkelsen: Jeg vil for mit
vedkommende regne med et Besøg hver
anden eller tredie Maaned, hvis det skul
ile gennemføres efter Turnus.

Dinesen: Ja, det ved jeg nu ikke rig
:ig; der var nogen, der var hjemme
averanden Maaned; men det var som
sagt forskelligt.

Kristen Amby: Mener De, det kunde
være skjult for Ledelsen deroppe i Hor
ssrødlejren, den fængselsmæssige Le
:leIse, at saadan foregik det? '

Dinesen: Nej, nej, det var ikke
skjult for dem deroppe, Inspektøren der
::>ppe var indforstaaet med det.

Kristen Amby: Hvilken Inspektør?
Dinesen: Fængselsinspektør Gier

strup.
Kristen Amby: Det vil jeg ogsaa

gerne have fastslaaet, for der var jo to
Inspektører deroppe.
l} Kap. 26.
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Dinesen: Ja, til at begynde med hav
da de jo Fængselsinspektør Bentzen.

Kristen Amby: Havde De Indtryk af,
at han vidste noget? ,

Dinesen: .Om han anede noget, ved
jeg ikke; af os har han ikke faaet noget '
at vide.

Robert Mikkelsen: Det næste ved
rører de Forhandlinger, der førtes op til
den 29. August 19431

) . Vi ved af Forkla
ringer, der er afgivet for Kommissionen,
at man har ' haft Forhandlinger med
Dem, bl. a. vedrørende hvordan Situa
tionen kunde stille sig, hvis Tyskerne
eller de lokale Nazister overtog Mag"ten
i Landet, Forhandlinger, som til en vis
Grad ogsaa stod i Forbindelse med det,
som foregik den 29. August. J eg vi!
gerne bede Dem selv forklare om disse
Aftaler eller Forhandlinger.

D,inesen': Ja, Furhandlinger var der
ikke saadan Tale om. Vi havde talt om
deroppe, hvorledes det bedst kunde gri
bes an, i Tilfælde af at Tyskerne overtog
Magten, men nogen direkte Forhandling
har der ikke været Tale om.

obert Mikkelsen: Nej, men hvad
var Grundlaget for disse Forhandlinger
eller Samtaler fra Deres Side?

Dinesen: Det var Meningen, som det
skete i saa mange andre Lande, at de in
ternerede skulde have en Chance for at
slippe ud. "

Robert Mikkelsen: Det var Deres
Mening?

Dinesen: J a, og vel 'den almindelige
Mening. '

Robert Mikkelsen: Og ogsaa Derae
Kollega, O1~r. Madsens Mening?

Kristen Amby: Ogsaa Troels Hojfs?
Dinesen: Ja, det vil jeg gaa ud fra;

det kan jeg ikke svare paa.
Robert Mikkelsen: Det kan De ikke

svare paa?
. Dlnesem Om det var Troels Hojj«

Mening?
Robert Mikkelsen: Ja. Naa, men det

var altsaa i hvert Fald Deres Mening, og
De havde saa Drøftelser, der skulde føre '
til noget i den Retning?

Dinesen: Ja, der blev talt om det
med Fængselsinspektør Gjerstrup der
oppe .

Robert Mikkelsen: Paa hvad Maa
de havde De tænkt Dem, det kunde
foregaa?

Dinesen: Ja, at de internerede fik
Lejlighed til at slippe ud. Fremgangs
maaden har ikke været drøftet.

Robert Mikkelsen: Men det forud - '
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satte, at man var klar over deroppe, naar
der skete noget.

Dinesen : Ja.
Robert Mikkelsen: Har man talt om,

at man vilde holde dem orienteret der
oppe, naar der skete noget?

Dinesen: Min Kollega og jeg har
sagt til Gjerstrup, at vi skulde gøre, hvad
vi kunde, for at holde dem saa godt in
formeret som muligt.

Robert Mikkelsen: Har De og Chr.
Madsen sagt det til Gjerstrup?

Dinesen: Ja.
Robert Mikkelsen: Hvad skete der

saa den 28. August?
Dinesen: Den 28. om Aftenen kunde

vi mærke paa det hele, at der var noget
i Gære, men hvad der var i Gære - der
havde været - saa mange Tilløb i den
Retning -, hvad der skulde ske, kunde
vi ikke faa nogen Information om. Men
der sad jo en 19-20 internerede paa
Vestre Fængsel - jeg tør ikke sige An
tallet bestemt, men det var deromkring
-, og de blev foranlediget overført til
Horserødlejren for det Tilfælde, at der
skulde ske noget; det var Politiets Me
ning, at der skulde ske noget, saa vilde
de lettere kunne slippe ud fra Horserød
end fra Vestre. Og saa sent som ... ja,
vi kørte næsten hele Natten for at følge,
hvad der skete, og 2-3 Gange, kan jeg
huske, havde vi Forbindelse med Hor
serødlejren og fortalte dem, hvad vi vid
ste, og hvad vi havde set og observeret,
men noget bestemt kunde vi ikke sige.

Robert Mikkelsen: Har De personlig
eller Chr, Madsen ringet?

Dinesen: Jeg tror nok, Madsen rin
gede to Gange, og jeg selv een Gang. Det
tror jeg, men jeg tør ikke sige helt be
stemt, om det var saadan.

Robert Mikkelsen: I Løbet af ...
Dinesen: I Løbet af Aftenen den 28.

'Robert Mikkelsen: Kan De sige noget
om, paa hvilket Tidspunkt af Dagen det
har været?

Dinesen: Nej, vi kørte fra Kl. 17 til
henad Kl. 23-231/2 ; inden for det Tids
punkt er det altsaa sket.

Robert Mikkelsen: Og hvad kunde
De meddele?

DInesen: Situationen, som den fore
laa, og hvad vi .har set og observeret. Vi

. havde f. Eks. set, at Tyskerne havde kørt
Tanks op i København.

Robert Mikkelsen: Og man vidste jo,
at Regeringen var gaaet af.

Dinesen: Nej, nej, man vidste ikke,
at Regeringen var gaaet af paa det Tids-
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punkt. Det skete, saa vidt jeg huske]
først Dagen efter, at Regeringen sag
de nej.

Kristen Amby: Den sagde nej Kl. 1
den 28.

Dinesen: Det tør jeg ikke helt be
stemt udtale mig om, men paa det Tid...
punkt tror jeg ikke - nej, det va
det ikke.

Robert Mikkelsen: Men det var dett e
at Tyskerne kørte Tanks op?

Dinesen: Ja, og der var komme
flere Tropper til Byen, men hvad d
skulde bruges til, var det umuligt at fa;
noget at vide om.

Robert Mikkelsen: Og disse Tin;
holdt De Lejren orienteret om?

Dinesen: Ja, for alle Eventualiteter
Skyld, og det har vi indberettet til vo
nærmeste foresatte, Statsadvokaten, o/
hvis Statsadvokaten ikke var der, fil
Politikommissær Odmar Besked.

Robert Mikkelsen: Det var den sam
me Orientering?

Dinesen: Ja, det var den samme
Orientering. Vi kørte rundt for at se, on
vi kunde finde ud af, hvad der i Grun
den skulde foregaa.

Robert Mikkelsen: Hvem arrangere
de denne Overflytning om Eftsrmid
dagen af de internerede fra Vestre
Fængsel?

Dinesen: Det var Overbetjent Mad.
sen og paa min Foranledning. Vi gik in 
og sagde til dem derinde, at det val
bedst, at de blev flyttet, hvis der skuld
ske noget , og det gik de med til.

Kristen Amby: Var det til Odmar?
Dinesen: Ja, Politikommissær Od- ,

mar. Han fik det arrangeret saaledes
ved Hjælp af Statsadvokaten, at de ble,
overført; om det var ved Middagstid eller
kort efter, tør jeg ikke sige.

Robert Mikkelsen: Der foreligger en
Meddelelse i Kommissionen om, at Be
skeden til Vestre Fængsel kom fra J u 
sti tsministeriet.

Dinesen: Det er jo ogsaa muligt, al
vor Ledelse har sagt det til Departe
mentschefen eller Justitsministeriet, og
at det saa er paa den Foranledning.

Aksel Møller: Kan De huske, hvem
De talte med, da De telefonerede til Hor
serød?

Dinesen: Jeg talte ikke med Fæng
selsinspektøren personlig. Jeg talte der
imod med en Fængsels- ... jeg ved ikke,
om han er Overbetjent; jeg tror han hed
Johansen; det var ham, vi altid havde
talt med.
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Kristen Amby: Var det en tyk Mand?
Dinesen: J a, han var ret kraftig.
Aksel Møller: Der var en, der hed

4.pstrup.
Dinesen: Nej, han var der vist ikke

raa det Tidspunkt. Hvad var det, den
ille mørke hed?

Martin Nielsen: Simonsen.
Dinesen: Han havde saa meget med

le internerede at gøre.
Aksel Møller: Og ham gav De en Si

.uationsber etning?
Dinesen: Hvorledes Situationen var

aerinde i Byen; men vi kunde jo ikke
sige noget om, hva:d der vilde ske, hvad
Ie eventuelt vilde gøre.

Aksel Møller: Sluttede Deres Sam
tale med ham med en Udtalelse fra De
res Side om, at De vilde ringe igen?

Dinesen: Jeg sagde: hvis der er
noget, ringer vi igen.

Aksel Møller: Der er over for Kom
missionen berett.et, at noget over Kl. 4,
da Lejren var blevet besat af Tyskerne,
fandt der en Opringning Sted fra Stats
advokaten for særlige Anliggenders Af
deling. Har De haft nogen Forbindelse
med den Opringning?

Kristen Amby: Det er altsaa den 29.
om Morgenen.

Dinesen : Jeg personlig har ikke,
men nu De siger det, forekommer det
mig, at Madsen har sagt, at han ringede
derop; var det ikke Tyskerne, der tog
Telefonen?

Aksel Møller: Jo, det var en Tysker.
Dinesen: Det var ikke mig, der rin

gede.
Kristen Amby: Men De mener at

kunne huske, at Madsen har sagt det?
Dinesen: Ja.
formanden: Der er en Omstændig

hed, som vi vel i og for sig skulde have
haft belyst, inden vi gik over til dette.
Jeg ved ikke, om De kender noget til det;
det er selve Forberedelserne til Arresta
tionen af Kommunisterne. Var De med
til disse Forberedelser eller Udførelsen af
Interneringen') ?

Dinesen: Nej. I Begyndelsen af Ja
nuar 1941 blev jeg syg; fra Januar til
1. Juli 1941 var jeg syg og var dels paa
Hospitalet, dels paa Rekreation, saa
selve Tilrettelæggelsen af Anholdelserne
og Interneringen af det kommunistiske
Parti har jeg ikke været med til. Den 22.
Juni opholdt jeg mig paa Rekreation
paa Langeland; jeg kom først tilbage
den 1. Juli 1941 og begyndte Tjene
ste ig-en.
l) Kap. 22.
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Kristen Amby: De var Opdagelsesbe
tjent. Var Deres nærmere Ressort, hvad
man kan kalde at gøre Tjeneste i et Sik
kerhedspoliti?

Dinesen: Jeg gjorde Tjeneste i Kø
benhavns Opdagelsespoliti, men der
under var der oprettet en Afdeling, som
havde med saakaldte politiske Sager at
gøre, og i den Afdeling var jeg beordret
til Tjeneste fra den 1. April 1940.

Kristen Amby: Havde De der faaet
Instruks om, at man skulde følge og
eventuelt skrive op, give Indberetning
om visse ledende Personligheder i de
yderliggaaende Bevægelser?

Dinesen: Det kan jeg godt sige . Det
er saaledes, at i en politisk Afdeling har
man Føling - hvis De ikke misforstaar
det her - med de forskellige politiske
Partier og ledende inden for dem. Det
drejer sig baade om Konservative, Soci
aldemokrater og mindre Partier, Kom
munister og D.N.S.A.P.

Kristen Amby: Hvad skulde denne
Føling gaa ud paa? Altsaa, naar De nu
siger, at det ikke bare er de yderlig
gaaende Partier, var det saa, hvis nu
ledende Personligheder i de politiske
Partier førte et ...

Dinesen: Jeg ved ikke, hvad jeg skal
svare paa det, hvorfor man skulde holde
Føling med dem, men det er noget, der
har været praktiseret gennem Aarene.

Kristen Amby: Har det det?
Dinesen: Ja.
Kristen Amby: Gennem Aarene? Og

saa da vi ikke havde noget-egentligt Sik
kerhedspoliti?

Dinesen: Der har altid"været en M
deling, som har haft med de politiske
Sager at gøre. Det har der altid været
inden for Københavns Opdagelsesnoliti,

Kristen Amby: Men nu specielt, da
Krigen brød ud? Havde De da faaet
nogen Henstilling om, at man særlig
skulde følge de saakaldte yderliggaaende
Bevægelser, Nazisterne og Kommuni
sterne?

Dinesen: Nej, ikke nogen særlig
Henstilling. I

Kristen Amby: For nu at begrænse
os til Kommunisterne: hvad gik det saa
ud paa? Skulde De udarbejde, eller ud
arbejdede De en Liste?

Dinesen: Oppe i Afdeling D har der
altid været et Kartotek over alle disse,
om jeg saa maa sige, politiske Person
ligheder.

Robert Mikkelsen: Hvor stort
var det?



475 47

Dinesen: Hvad skal jeg sige? En blevet forklaret i Kommissionen af Ovei
50-60.000 Kort vil jeg antage. Det har betjent Weiss, at han var i Afdelingen o
Tyskerne desværre taget, 'da de besatte havde med Nazisterne at gøre.
Gaarden. Dinesen : Ja.

Kristen Amby: I 1944? Robert Mikkelsen: Og jeg har fOl
Dinesen: Ja. staaet, at De og Chr. Madsen havde me
Kristen Amby: Men vi er ikke kom- Kommunisterne at gøre. Det er ogsa

met saa langt endnu, men kun til 1941. rigtigt?
Dinesen: Da var dette Kartotek der Dinesen: Ja.

ogsaa. Det stod oppe i den politiske Af- Robert Mikkelsen: Jeg vil gern
deling. spørge , om De, efter at De er .blevet an

Robert Mikkelsen: Altsaa i Opdagel- sat i Afdelingen, har paft at gøre med e'
sespolitiets Afdeling D? nærmere Redegørelse for Kommunister

Dinesen: Ja. ns'), som"er udarbejdet paa Basis af d
Robert Mikkelsen: De siger, at den Oplysninger, der forelaa i Afdelingen?

har altid eksisteret. Det har den nu ikke. Dinesen: Det er udelukkende udar
Dinesen: Der har nu altid været lidt. hejdet paa Basis af de Oplysninger, de
Robert Mikkelsen: Nej, det har der laa i Forvejen i det Kartotek, vi havde

ikke, men det er maaske Deres Tid, De Robert Mikkelsen: Hvad var det fo:
tænker paa. en Redegørelse?

Dinesen: Jeg har været der siden Dinesen: En Redegørelse?
1926. Robert Mikkelsen: Ja, der er bleve

Robert Mikkelsen: Afdeling D blev afgivet Forklaring her i Kommissioner
først oprettet i 1928. om, at der paa et vist Tidspunkt ble'

Dinesen: Ja, da fik den dette Navn udarbejdet en Redegørelse over det kom-
D, men den er af ældre Dato. munistiske Parti og de forskellige Orga-

Robert Mikkelsen: Afdeling D blev nisationer, som havde tilsluttet sig det.
oprettet, da Thune Jacobsen blev Politi- Dinesen: Hvad skulde det være for
direktør, og det var første Gang, der blev øn Redegørelse?
oprettet en speciel .politisk Afdeling. Formanden: Tænkes der ikke paa

Dinesen: Ja, det er muligt. Kartoteket?
Robert Mikkelsen: Det e1' saadan. I Dinesen: Hvad skulde den gaa

1928 blev Afdeling D oprettet, og efter ud paa?
den Tid begynder man altsaa paa dette Robert Mikkelsen: En Redegørelsø
store Kartotek, som De sagde efter Deres over det kommunistiske Parti, og hvem
Skøn var paa 50-60.000 Navne. der havde med det at gøre, hvor Konto-

II. c. lIansen: Hvornaar blev De an- l'erne var henne, og »Arbejderbladet« og
sat i Afdeling D? »Sovjetunionens Venner e,

Dinesen: Den 1. April 1940. Dinesen: Maasks med Hensyn til ,
II. C. lIansen: Mon det ikke vil være hvorledes Organisationen var? Er det

rigtigt at indskrænke de Spørgsmaal, det, De tænker paa?
der stilles til Hr. Dinesen, til det, der an- Robert Mikkelsen: Ja.
gaar ham selv personlig? Dinesen: Hvornaar skulde den

Formanden: Jo, jeg vilde ogsaa have være fra?
sagt, om dette ikke er uden Betydning Formanden: Det kender De ikke
for Afhøringen i Dag. noget til?

Rober.t Mikkelsen: J eg næv~er det I Dinesen: Altsaa en Redegørelse, der
kUI~, fordi De .sagde, at den altid har er udarbejdet i Henhold til Kartoteket,
eksisteret. M~n Jeg har ~orstaaet det saa- med Hensyn til hvorledes det kommuni
dan, at Afdelmg D var I~drettet paa den stiske Parti var opstillet, og hvorledes
Maade, at nogle af de der ansatte Over- dets Funktioner var?
betjente eller. Kriminalbetjente havde Formanden: Ja.
med eet Parti at gøre, andre mente et. . .
andet Parti, som de først og fremmest Dmesen: Ja, det var JO l Ka~totek?t.
skulde interessere sig for? Formanden: Er dette Emne Ikke hl-

Dinesen: Ja, i en saadan Afdeling strækkeligt debatteret?
vil Arbejdet altid blive fordelt til forskel- lIaraid Nielsen: Jeg maatte forstaa
lige; nogle har med det ene at gøre, Deres Forklaring saaledes, at i 1928 fik
andre med noget andet. man officielt et politisk Politi, men før

Robert Mikkelsen: Der er f. Eks. den Tid havde man det uofficielt?
l) A. nr. 245 og 246.
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Dinesen: Der har altid i Køben
havns Opdagelsespoliti været en Afde
ling, der har haft med de, om jeg saa
maa sige, politiske Sager at gøre. Om
den officielt først er oprettet i 1928, skal
jeg lade være usagt.

Harald Nielsen: Men den har eksiste
ret uofficielt tidligere?

Dinesen: Der har altid været nogen,
der har arbejdet med den Slags Ting.
Det er ganske givet.

Robert Mikkelsen: J eg har faaet den
Forklaring, som jeg tror bestemt er rig
tig, at i de sidste Aar af den forrige Ver
denskrig og efter denne kom der en eller
to, maaske kun en enkelt Betjent, som
interesserede sig for disse udenlandske
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Spionsager og Bevogtning af udenland
ske Personer, som skulde bevogtes, og
denne Mand gik rundt og interesserede
sig for dette og puslede med det; og da
disse Spionsager tabte Interessen, mi
stede han ogsaa Interessen for det og
det ophørte; og i 1928 kom saa Afdeling
D og blev planlagt af Thune Jacobsen.

Dinesen: Det er muligt, men der har
altsaa været nogle, der har arbejdet med
dette.

Formanden: Er der andre Spørgs
maal? - Da det ikke er Tilfældet, takker
jeg Dem, Hr. Overbetjent, paa Kommis
sionens Vegne, fordi De kom til Stede og
afgav Forklaring.

Afhøringen sluttede KJ. 10.45.



Tirsdag den 12. November 1946 Kl. IO.

For Kommissionen mødte Overbetjent Christian Vilhelm Madsen.

Formanden: Hr. Overbetjent Madsen.
Jeg maa som sædvanlig ved disse Afhø
ringer begynde med at bede om Deres
fulde Navn og Stilling.

Chr. Madsen: Christian Vilhelm
Madsen, Overbetjent.

Formanden: Inden vi gaar over til
de Spørgsmaal, Kommissionen har øn
sket at stille Dem, vil jeg blot oplyse, at
Møderne i Kommissionen foregaar for
lukkede Døre. Det har den Betydning, at
Referat er udelukket. Det er De klar
over?

Chr. Madsen: Ja.
Formanden: De Spørgsmaal, Kom

'missionen vil stille, vedrører Kommu
nisternes Internering, først Forberedel
serne til Interneringen'). Kender De no
get til disse Forberedelser?

Chr. Madsen: Ja.
Formanden: Kunde De med Deres

egne Ord give en Fremstilling, eller vil
De hellere, at Spørgsmaal bliver rettet
til Dem, iSg at De saa besvarer dem?

Chr. Madsen: Jeg vil helst, at Kom
missionen spørger mig direkte, og at jeg
saa svarer, saa vidt det er mig muligt.

Formanden: Hvilken Stilling indtog
De paa det Tidspunkt, da der var Tale
om at internere Kommunisterne?

Chr, Madsen: Jeg kom i Afdeling D
den 1. April 1940. Da var jeg Kriminal
betjent.
• Formanden: Afdeling D, det vil sige?

Chr. Madsen: Det var den politiske
Afdeling urlder Københavns Opdagelses
politi, under Chefen for Københavns Op-
dagelsespoliti. '

Formanden: Der arbejdede De sam
men med en Kollega, som hed . . .?

Chr. Madsen: Overbetjent Verner Di
nesen.

Formanden: Hvornaar erfarede De
noget om, at Kommunisterne skulde in-o
terneres?

Chr. Madsen: Den 22. Juni 1941,
omkring KI. 6 om Morgenen.

Formanden: Paa hvilket Grundlag
skete Interneringen?

Chr, Madsen: Jeg blev kaldt op lige
som alle de øvrige i Henhold til en Ud
rvknincsnlan, og det skete telefonisk. Jeg
l' U nn?

regner med, at jeg fik Beskeden omkring
Klokken lidt før 5 om Morgenen; jeg var
oppe paa Politigaarden maaske lidt over
Klokken 5 og tog direkte ned i Opdagel
sespolitiets Parolesal, hvor vi samledes
allesammen; der samledes vel efterhaan
den en 300 Kolleger, hele Personalet i
Københavns Opdagelsespoliti og en Del
Civile fra de øvrige Afdelinger. Der ven
tede vi; der var ingen, der vidste paa
det Tidspunkt, hvad der var Anledning
til Indkaldelsen, eller hvad der skulde
foregaa. Men da vi havde ventet til om
kring KI. 6, bredte der sig det Rygte i
Salen, at der var udbrudt Krig mellem
Rusland og Tyskland, og at det var en
Aktion mod Kommunisterne, der skulde
foregaa, men der var ikke givet nogen
Besked om det. Omkring KI. 6 - om
det var lidt før eller lidt efter KI. 6,
tør jeg ikke sige - kom den vagthavende
ned i Vagtlokalet og sagde, at der skulde
sendes nogle ud til det russiske Gesandt
skab paa Frydendalsvej ; det skete under
Ledelse af Kriminalassistent Rønde. J eg
syntes, det var et behageligt Sted at
være; saa kunde man undgaa at være
med til Anholdelser, og jeg meldte mig
til den Historie. Lige før vi rykkede ud,
kom der Besked fra Ledelsen, at jeg skul
de komme op. Jeg tog op paa 2den Sal l
til Chefens Kontor, men fik Besked om, I

at jeg skulde op paa 3die Sal, Afde
ling D, hvor Ledelsen var samlet. De var
saa samlet paa mit Kontor paa 3die
Sal i Afdeling D. Der var til Stede De
partementschef Eivind Larsen, Chefen
for Københavns Opdagelsespoliti Kren
chel, Souschefen i Opdagelsespolitiet, Vi
ceinspektør Glud-Johonsen, Souschefen i
Statsadvokaten for særlige Anliggenders
Afdeling, Politikommissær Odmar, Poli
tikommissær Andst, Kriminalassistent
Videnkjær, som nu er død, Dr. Fest, den
særlige Leder af det tyske Politi under
Gesandtskabet, og hans Souschef, Krimi
nalrat Hermannsen, samt en ung tysk
Politimand, Kriminalsekretær Huf]; naar
Hermannsen og Huff var med, var det,
fordi de talte Dansk; Huf] havde været
her som Wienerdreng gennem mange
Aar og talte flydende Dansk. Alle disse
var samlede deroppe.
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Formanden: Hvad skete der saa, da
De var blevet kaldt op paa Bdie Sal?

Chr. Madsen: Saa blev der lagt et
Papir') frem paa Tysk, og Departements
chef Eivind Larsen gjorde opmærksom
paa, at der skulde foregaa en Aktion mod
Kommunisterne, og Departementschefen
vilde have, at Aktionen for hele Landet
skulde ledes af Afdeling D.

Formanden: Saa De det Papir paa
Tysk, der blev lagt frem?

Chr. Madsen: Ja, det fik jeg.
Formanden: Det fik De?
Chr, Madsen: Ja.
Formanden: Hvad stod der paa det

Papir?
Chr. Madsen: Der stod, at sovjetrus

siske Statsborgere, der var her, skulde
anholdes, og ogsaa tidligere russiske
Statsborgere, altsaa fra det gamle Czar
rige, og statsløse, skulde anholdes. Saa
skulde der anholdes Kommunister, som
opholdt sig her, udenlandske Kommu
nister, statsløse Kommunister, som kun
de tænkes at ville øve Spionage eller Sa
botage, og saa skulde der anholdes leden
de danske Kommunister, derunder ogsaa
danske kommunistiske Rigsdagsmænd.
Endvidere skulde der foretages Ransag
ning i det kommunistiske Partis Ejen
domme og Lokaler og Blade og en Slags
Ibevaringtagen af deres Effekter og
Papirer.

Formanden: Jeg afbrød Dem vist, da
De var ved at fortælle noget andet, idet
jeg syntes, at vi hellere maatte Iaa at
vide, om De havde set dette Papir.

Chr. Madsen: Ja, Departementsche
fen vilde have, at Aktionen skulde fore
gaa fra Afdeling D. Det blev der egentlig
ikke svaret paa, men saa Idorde jeg op
mærksom paa, at det kunde vi ikke fra
Afdeling D. For det første var der ikke
forberedt noget i Afdeling D, og Køben
havns Opdagelsespoliti kendte for saa
vidt ikke noget til ·Kommunisterne i Pro
vinsen; Afdeling D kunde foretage Ak
tionen for Storkøbenhavns Vedkommen
de, men absolut ikke i Provinsen. Depar
tementschefen insisterede stadig paa det,
og saa henstillede jeg, at det blev Sikker
hedspolitiet under Rigspolitichefen, der
foretog Aktionen i Provinsen. Det gik
Departementschefen med til sammen med
de øvrige. Saa blev der tilkaldt nuværen
de Kriminalassistent Mønnec1~e- Peter
sen og vistnok en til fra Sikkerhedspoli
tiet, og Kriminalassistent Videnkjær blev
sammen med en anden sendt over i Sik
kerhedspolitiet for at forberede Aktionen
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i Provinsen. Men noget efter kom de til
bage og erklærede, at hvis der skulde
foretages noget for Provinsens Vedkom
mende, vilde det tage mindst 48 Timer,
og Tyskerne vilde have, det skulde fore
gaa med det samme, saa det kunde ikke
nytte paa den Maade. Departementsche
fen insisterede da endnu en Gang paa, at
vi fra D skulde foretage Aktionen for
Provinsens Vedkommende. J eg foreslog
saa, om ikke vi kunde ordne det paa den
Maade som den mest praktiske at sende
Telegrammer) ud til de respektive Juris
diktioner, fordi det var mest rimeligt, at
Politimestrene, Kriminalpolitiet i de for
skellige Jurisdiktioner, foretog, hvad der
skulde foretages mod de ledende Kom
munister, da. de jo kendte dem, de havde
i deres Jurisdiktion. Dette blev vedtaget,
og disse Telegrammer blev saa udfærdi
get af Kriminalassistent Videnkjær sam
men med Departementschef Eivind Lar
sen og blev ekspederet. Med Hensyn til
Provinsen var vi i København saa for
saa vidt færdige med det; i nogle Juris
diktioner blev der taget en hel Del, i an
dre ganske enkelte, og i enkelte vist slet
ingen. Det var mest rimeligt paa den
Maade, for det var dem, der kendte
deres.

Kristen Amby: De fortalte, Hr. Over
betjent, at De kom ind i Afdeling D, som
jeg forstaar er et Slags Sikkerhedspoliti,
politisk Politi . . . .

Chr. Madsen: Det er et gammelt po
litisk Politi.

Kristen Amby: De kom derind i
1940?

Chr. Madsen: Ja, 1. April 1940.
Kristen Amby: Blev der mellem 1940

og Juni 1941 foretaget noget ganske sær
ligt for at registrere bestemte politiske
Personer?

Chr. Madsen: Der havde været regi
streret i mange Aar i den gamle Afde
ling D's Kartotek. Det var et specielt
Kartotek, og det viste sig ogsaa ved de
Arrestationer, der blev foretaget fra Af
deling D, at det var noget gammelt Ma
teriale, fra 1934-35. Der blev taget Folk,
som forlængst var meldt ud af Danmarks
kommunistiske Parti ; der var en Del,
som var meldt ud allerede under Vinter
krigen med Finland, og nogle før. Der
var opstillet i Specialkartoteket, som var
udarbejdet flere Aar i Forvejen, en Cen
tralkomite for det kommunistiske Parti,
og det viste sig bagefter, at der var en
hel Del, der slet ikke var Medlemmer
af den. Det skyldtes vistnok væsentlig, at
~A !l
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Afdeling D havde ligget stille nogle Aar Chr. Madsen: Det vil-jeg ikke tro.
efter den Affære, der havde været, hvor . Kristen Ambv: Jeg forstaar, at man
daværende Kriminalassistent Andreas havde disse Navne skrevet op.
Hansen' mistede ' sin .Stilling;. 'derefter Cltr. Madsen: Jeg gad vidst, om del
havde 'Arbejdet ligget tille - ja , det ikke eksisterer endnu. .
havde nærmest ligget stille, indtil vi kom Kristen Amby; Ja, det skulde ' det
derop. . ' maaske gøre, men Tyskerne tog jo Poli-

Kristen Amby: Maa jeg spørge, ,selv tigaarden i 1944. .
om det ikke direkte vedrører Kommu- Cltr. Madsen: J a, men de fjernede
nisterne: Der er her. i Kommissionen .kun det, :' der kunde skade dem selv,
sagt, at denne Afdeling i det hele taget Resten blev staaende.
havde til Formaal a t følge politiske Per- Kristen Amby: Mensaa siger' De, at
sonligheder af alle Partier her i Landet. der var særlige Kartoteker for de yder-

Cltr. Madsen: Det er rigtigt. liggaaende Partier, som man kalder
Kristen Ambv: Hvor stort omtrent dem, Nazister og Kommunister.

var dette Kartotek? Chr.. Madsen: Ja, Specialkartoteker,
Chr, Madsen: Det var meget stort. trukket ud af det store.Kartotek. De stod
Kristen Amby; Var det oppe paa jo ogsaa I det store Kartotek.

flere Gange titusind? . Kristen Ambv: Ja, det er givet. Hvor
Chr•. Madsen: .J a. Jeg har ikke talt stort omtrent var det Kartotek f. Eks.

det op, men det kan vel være mellem for Kommunisternes Vedkommende?
50000 og 100000, mindst 50000. '. Chr, Madsen: ·Ja, detvar vel en 700

Kristen Ambv: Hvad va·r.egentlig -1000 Navne. .
Formaalet med, at Politiet skulde følge Kristen Ambv: Men der blev jo ikke
alle de ledende politiske Personligheder? arresteret 700? .
Jeg gaar ud fra, at det er fra alle Par- Chr. Madsen: Den 22. Juni blev der
tier. . arresteret 'i hele Landet 2~5, og en Masse

Chr, Madsen: Ja, inden for alle Par- blev tilfældigt anholdt. F. Eks. blev der
tier. paa »Arbejderbladet« i Griffenfeldsgade

Kristen Amby : Hvad var egentlig taget en 20-30, de, der kom der om
Forrnaalet med det? Morgenen; de, ·der var sendt fra Politiet

Chr. Madsen: Aner det ikke; det har for at ransage, anholdt dem, der kom.
jeg aldrig beskæftiget mig med. '. . Paa Centraltrykkeriet i Blaagaardsgade

Kristen Ambv: Nej, det kan jeg for- blev der ænholdt en hel Del, ligeledes i
staa: det er -jo ikke Dem, der har bestemt Ungdomshjemmet i Aabenraa ved Go~

Formaalet. thersgade, og i en Ungdomslejr sydpaa
Chr. Madsen: Formaalet var vel fra .blev der ogsaa anholdt en 20-30. Det

Statens Side at følge den politiske Ildvik- var tilfældige Mennesker, men det var
ling herhjemme, repræsenteret af Poli- altsaa ledende Kommunister, der skulde
tikere. Der' var registreret alle ledende anholdes.
Mænd , enten de var Venstre, Konserva- Kristen 'Amby: Det var ud fra den
tive, Radikale eller Socialdemokrater, og Ordre, der var givet, at ledende Kom-
saa var der lavet specielle Kartoteker for munister skulde tages. .
Kommunisterne og for Nazisterne. Chr. Madsen: Men det var de Menne-

Kristen Ambvr Naar De siger, at de sker, der tilfældigvis var der.
var registreret, betød det saa bare, at de- . Kristen Ambv: Det er jeg klar over,
res Navne og Adresser . stod paa Kort? men var der ikke ud over -denne almin

Chr. Madsen: Fuldt Navn og Fød- delige Ordre ·en· bestemt Liste over visse
selsaar. . , Personer, der skulde tages?

Kristen Ambv: Og ikke andet? Chr, Madsen: Der om Morgenen er
Chr. .Madsen: Havde de f. Eks. holdt nu Provinsen overstaaetrden er vi fær

Møde et Sted eller var kommet med en dige med. Saa skulde København tages,
-Udtalelse. . . . altsaa de ledende Kommunister · i Stor

.. Kristen Amby: En Udtalelse vedrø- københavn. Men før vi kommer saa vidt,
rende hvad? giver Dr. Fest et Nik til I Kriminalrat

Chr. Madsen: Af politisk Art. Hermonnsen, og han trækker op af sin
Kristen Ambv: Vil det sige af uden- Jakkelomme en 'gul Konvolut og siger:

rigspolitisk Art? Hvis d talte om en Her er et Kartotek'), som vi - altsaa
Smørordning, kom det vel ikke paa Tyskerne - har. Og Dr, Fest . gør en
Kortet? Haandbevægelse, og Kriminalrat Her
I) A. nr. 2~7 og 248.
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mannsen afleverer det, enten til Departe
mentschef Eivind Larsen eller til Politi
kommissær Odmar - jeg kan ikke huske
hvem, men Odmar afleverede det i hvert
Fald senere til Politikommissær Andst,
der sad modsat mig ved Skrivebordet, og
Andst afleverer det over til mig.

Kristen Amby: Dette Papir?
Cbr. Madsen: Nej, Kartoteket.
Kristen Ambv: Det var altsaa en

Liste?
Cbr. Madsen: Nej, det var et Karto-

tek.
formanden: Var det skrevet paa

Dansk eller Tysk?
Cbr. Madsen: Det var skrevet paa

Tysk. Det var vel en 70 Kort i Karto
teket, men saa vidt jep; husker, var der
ikke saa mange Navne, for nogle Navne
gik igen, f. Eks. Rigsdagsmand Martin
Nielsens; Tyskerne havde lavet Rubrik
ker for Rigsdagsmænd og . . . .

Kristen Amby: Redaktører?
Chr, Madsen: Nej, ikke Redaktører,

Byraadsrepræsentanter, officielle Repræ
sentanter; det drejede sig kun om en
5-6 Stykker.

Kristen Ambv: Mindede dette Karto
tek Dem om noget, De i Forvejen kendte?
Mindede de Navne, altsaa dette Udpluk
af Navne, der stod i det Kartotek, De fik
af Tyskerne den Morgen, Dem om Navne,
De i Forvejen kendte fra et andet Karto
tek eller en anden Liste? Jeg spørger,
fordi man ved Afhøringerne her i Kom
missionen har gjort os opmærksom paa,
at Tyskerne den Morgen mødte med en
Liste med vist 71 Navne - nu kalder De
det et Kartotek, jeg formoder, det er det
samme -, og at dette nogenlunde sva
rede til, eller rettere svarede i Enkelthe
der til en Liste"), der tidligere var udar
bejdet, og som fandtes i Sikkerhedspoli
tiets Varetægt? Vil De ikke fortælle os
nærmere om, hvad De ved om det.

Cbr. Madsen: Jeg har jo selv været
deroppe i D, og- det tyske Kartotek var
en direkte Afskrift af vort Specialkar
totek.

Kristen Amby: Naa, det var det?
Chr. Madsen: Ja.
Kristen Amby: En direkte Afskrift?
Cbr. Madsen: Ja.
Kristen Amby: Det var paafaldende?

Det var altsaa ikke bare det, at man
havde faaet Underretning om de og de
Navne, men det var saaledes, at det i En
keltheder kunde paavises, at det var en
direkte Afskrift?
2~ A. nr. 245 og 246, jfr. A. nr. 244.
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Cbr. Madsen: Ja, det kunde jeg ikke
undgaa at se, eftersom jeg kendte Speci
alkartoteket.

Kristen Ambv: Men saa er vi inde
paa noget essentielt, noget væsentligt.
Foruden det almindelige Kartotek, De
havde i Sikkerhedspolitiet over de politi
ske Partier, havde De et specielt Kar
totek?

Chr. Madsen: Et specielt Kartotek
over Nazister og Kommunister.

Kristen Åmbv: Nej, nu taler vi kun
om Kommunisterne: et specielt Kartotek
over Kommunisterne alene paa hvor
mange Navne omtrent? .

Cbr. Madsen: Ja, en 1000 Navne; nu
vil jeg ikke hæfte mig ved Tallet.

Kristen Amby: Men det var ikke
1000, Tyskerne kom med.

Chr. Madsen: Nej, det var ikke helt
70, men der var nogle og halvfjerds Kort.

Kristen Ambv: Men for disse Korts
Vedkommende var de særlige Oplysnin
ger paa Kortene efter Deres Mening en
direkte Afskrift af, hvad De havde i De
res eget?

Cbr. Madsen: Ja.
Kristen Amby: Hvordan kan det tæn

kes, at dette saa ganske nøjagtigt kan
være kommet Tyskerne til Kundskab?

Chr. Madsen: Det ved jeg ikke.
Kristen Amby: Hvor befandt disse

1000 Spøcialkort sig?
Cbr. Madsen: De befandt sig i Afde

linp; D. Det er en Afdeling, der hestaar
af en Masse Lokaler, og ovre i Hjørnet
paa 3die Sal laa ....

Kristen Ambv: Disse Kort var vel
forvarede?

-Chr. Madsen: Ja, det kan man sige,
naar de var i D.

Kristen Amby: Blev de udlaant?
Chr. Madsen: Aldrig. Naar Dinesen

og jeg skulde bruge dem, naar der kom
en Forespørgsel fra Justitsministeriet
eller fra Statsadvokaten for særlige An
liggender - vi havde jo ingen direkte
Forbindelse med Tyskerne, men der kom
mange Forespørgsler fra J ustitsministe
riet og Statsadvokaten eller fra Opdagel
sespolitiets Afdeling -, saa maatte man
have fat i Kartoteket. Men vi kendte det
jo ud op; ind.'

Kristen Amby: Disse Kort har altsaa
aldrig været borte, og der har heller ikke
paa Grundlag af disse Kort været ud
skrevet en Liste, som har været laant an
detsteds hen? Her er vi jo nødt til at faa
Oplysning om alting, og vi kender i
Forvejen ....
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Chr. Madsen: Ja, det kan jeg for
staa.

Kristen Amby : Ja, vi kender det fra
Afhøringerne i Kommissionen.

Chr. Madsen: Disse Kort var lavet
- det er derfor jeg kender dem - efter
en Indberetning, som vi selv, Dinesen og
jeg, havde skrevet.

Kristen Amby: Og hvem havde faaet
den Indberetning?

Chr. Madsen: Det maa jeg hellere
forklare nærmere. I 1940, da vi kommer
derop, er Politikommissær Andst daglig
Leder af Afdeling D. Den 13. eller 15.
April, altsaa efter Besættelsen, oprettes
Statsadvokaten for særlige Anliggenders
Afdeling med nuværende Departements
chef Eivind Larsen som Chef og da væ
rende Kriminalassistent, nuværende Po
litikommissær Odmar som Souschef. For
Afdeling D's Vedkommende var det saa
dan, at vi stod i Referat daglig til Politi
kommissær Andst med vore Informatio
ner og forskellige Ting, men han fik i
Realiteten aldrig Informationer, for In
formationerne gik til Souschefen for Op
dagelsespolitiet.

Kristen Amby: Det var Odmar.
Chr. Madsen: Nej, det var Politi

kommissær, Viceinspektør Glud-Joham
sen, og saa gik de videre til Souschefen
for Statsadvokatens Afdeling Odmar,
men alt, hvad der vedrørte Tyskerne,
skulde gaa direkte til Odmar. Altsaa,
Dinesen og jeg var i en mærkelig Mellem
stilling, fordi vi i alt almindeligt politisk
Arbejde sorterede under Chefen for
Opdagelsespolitiet og .Politikommissær
Andst, men i alt, hvad der vedrørte Stats
advokatens Afdeling, altsaa Forholdet
til Tyskerne og til Kommunisterne, hørte
vi under Statsadvokaten qg Politikom
missær Odmo», og saadan var det i
Praksis under hele den Periode, vi var
deroppe. Senere, da Interneringen var
sket, sorterede ogsaa alt, hvad der ved
rørte Kommunisterne og det . der, un
der Statsadvokaten og Politikommissær
Odmar.

Kristen Amby: Nu er det Perioden
mellem 1940 og Juni 1941, vi taler om.

Chr. Madsen: Ja, det er det samme;
der var ingen Væsensforskel.

Kristen Amby: Men i den Periode er
der altsaa sket det, at der er udskrevet
en Liste paa nogle og halvfjerds paa
Grundlag af disse Kort.

Chr. Madsen: Ja, Politikommissær
Oåmo» kom til Overbetjent Dinesen og
mig og sagde ....
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Kristen Amby: Hvornaar omtrent
var det?

Chr. Madsen: Det var i Juli-August
Maaned 1940, maaske lidt før, og han
sagde, at han kendte ikke noget til de
politiske Forhold - det er sikkert ogsaa
rigtigt - og kendte heller ikke noget til
de specielle kommunistiske Spørgsmaal.
Det gjorde Dinesen og jeg jo heller ikke;
vi havde heller aldrig haft noget med
Politik at gøre, før vi kom derop, og vi
var lige kommet der. Saa sagde Politi
kommissær Odmar: ja, men jeg kan ikke
i den Stilling, jeg indtager nu, naar der
kommer Forespørgsler fra J ustitsmini
steriet og under Forhandlinger med Ju
stitsministeriet og Statsadvokaten, staa
fuldkommen blottet i politisk Henseende.
Han spurgte, om vi ikke kunde lave en
Beretning, en Oversigt over det kommu
nistiske Parti herhjemme fra dets Start,
over dets hele Udvikling, hvorledes det
blev ledet, en Oversigt over Centralkomi
teen og Danmarks kommunistiske Ung
domsforbunds Hovedbestyrelse, »Sovjet
unionens Venner- og saadan noget. Vi
sagde, at det kunde vi ikke gøre , men
Politikommissæren mente, vi kunde faa
nogen Hjælp oppe i D. Saa gik der en
Maaned eller halvanden eller saadan no
get, og vi fik ikke lavet nogen Liste. Vi
blev saa rykket igen for denne Liste, og
saa spurgte vi Odmar: Ja, men hvad skal
den bruges til? Han svarede: Den skal
bruges til at give mig Information, saa
jeg har en vis Viden om de politiske For
hold og om Kommunisterne; for han
kunde ikke staa blottet; der kom stadig
Forespørgsler fra Justitsministeriet og
Statsadvokaten, og han havde ikke noget
Kendskab .. ..

Kristen Amby: Statsadvokaten for
særlige Anliggender, altsaa Eivind Lar
sen?

Chr. Madsen: Ja. Og Odmar garante
rede for, at denne Liste kun skulde bru
ges til dette . Saa gik vi op og talte med
nogle af vore gamle Venner, som vi vid
ste havde en vis Indsigt i politisk Hen
seende, specielt i kommunistiske Spørgs
maal, og spurgte, om de kunde hjælpe os
at lave en saadan Liste eller Oversigt; det
skulde være en hel Beretning; og det er
klærede de sig villige til, og en af vore
gode Venner lavede en saadan Beretning,
en Kladde med Blyant.

Harald Nielsen: Hvem var det?
Chr, Madsen: Det var rent privat

over for os; det er os, der har Ansvaret
for den Beretning, der er lavet, og det er
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Dinesen og mig, der har skrevet den un
der. Det var en Kollega, der havde en
Charge højere end vor og havde en vis
Forstaaelse af det, der skulde skrives i
den Beretning. Den blev lavet, og den
blev afleveret, og da vi afleverede den til
Politikommissæren, sagde vi, at den
maatte aldrig komme videre.

Kristen Amby: Hvornaar omtrent af
leverede De den?

Chr, Mådsen: Vi lavede to Lister; den
ene dateret September 19401

) , den anden
December 19402

) , og vi sagde tii Odmar, at
han maatte være forsigtig med den og
ikke vise den til nogen, og det lovede Poli
tikommissæren os. Vi rykkede saa for den
nogle Gange, da han havde haft den nogle
Dage - jeg kan ikke huske, hvor lang
Tid han havde den, 8-14 Dage - og vi
fik den tilbage igen, og vi sagde: Nu er
der vel ikke nogen, der har set den, og
sagde for Resten, at Tyskerne og Her
mannsen havde vel ikke haft Listen. Od
mar svarede, at det havde de ikke.

Kristen Amby: De regnede med, at
han saa maatte selv paa sin egen Maade
omskrive de Oplysninger, han fik fra
Listen.

Chr. Madsen: NeL det vil jeg ikke tro.
Kristen Amby: Han kunde da ikke

gaa med det alt sammen i Hovedet.
Chr, Madsen: Nej, men efter hans

Forklaring var det ikke noget, han skulde
bruge i den daglige Praksis, men det var
en Viden, han skulde have, en Oversigt
over Kommunisterne, og den var ikke
paa mere end 5-6 Sider, en almindelig
Oversigt over, hvordan Partiet var star
tet, hvem der arbejdede i det, hvordan
Resultaterne havde været ved de forskel
lige Valg, hvem der ledede Partiet, hvor
ledes Opgang og Nedgang havde været,
hvem der var Medlemmer af Centralle
delsen.

Kristen Amby: Men der var i denne
Beretning tillige en Liste over nogle
Navne.

Chr. Madsen: Ja, der var forlangt,
hvilke Medlemmer, Centralkomiteen be
stod af, men det var ellers ikke noget,
han havde Brug for til daglig, for skulde
han besvare et Spørgsmaal fra Ministe
riet, kunde han bare spørge os; men han
vilde vide, hvordan Partiet havde udvik
let sig gennem Tiderne, hvem der havde
ledet det, hvorledes det var opdelt i Frak
tioner, og det kunde han sagtens huske,
naar han havde læst det. Da der saa var
gaaet nogle Maaneder eller saadan noget,
sagde han. at det var noget elendigt no-
l) A. nr. 245. 2) A. nr. 246.
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get, vi havde lavet, og det duede ikke,.
han maatte have en ny Beretning, der
skulde være mere fyldestgørende. Vi for
klarede, at det kunde vi ikke, for vi vidste
ikke mere, end der stod der, og vi sagde
for Resten ogsaa, at vi ikke regnede med,
at den Mand, der havde hjulpet os med
at lave den, kunde lave den bedre. Men
det insisterede han stadig paa. Saa gik
der igen et Par Maaneder, men vi fik alt
saa lavet en ny Beretning, det vil sige, det
var den gamle, der var skrevet lidt om og
suppleret lidt, og i den var til Dels Nav
nene udeladt, for Odmar havde udtrykke
ligt sagt, at vi skulde ikke fylde saa
mange Navne ind, det behøvedes ikke.

Kristen Amby: Men da De saa ser
det Kartotek, som Tyskerne præsenterer
Dem i 1941 ved Aktionen, er det efter
Deres Erindring nogenlunde de Navne,
der har været i den første Indberetning
til Odmar, og de Oplysninger?

Chr. Madsen: Ja, det kunde man jo
se, for der var paa denne Liste en hel
Masse Fejl.

Kristen Amby: Og det var væsentlig
de samme Fejl?

Chr. Madsen: Det var nøjagtig de
samme. Det var jeg klar over . Derfor tog
jeg ogsaa Kartoteket til mig med det
samme den Morgen. Allerede længe før
denne Aktion var jeg begyndt at blive en
Smule ubehageligt berørt af denne Beret
ning, vi havde givet. Vi sad jo ikke der
oppe for eventuelt at give Tyskerne visse
Oplysninger, specielt eftersom vi ikke
havde Spor af Forbindelse med Tyskerne
og det tyske Politi - det var et rent og
skært dansk Foretagende oppe hos os -,
og dersom denne Liste skulde være kom
met bort, som Dinesen og jeg havde An
svaret for, og som vi havde afgivet, og
den skulde være kommet i tyske Hænder,
havde vi jo direkte givet Oplysninger til
Tyskerne.

Kristen Amby: Men De havde jo kun
givet dem til Odmar.

Chr. Madsen: Ja ja, men man vidste
jo aldrig, hvad der kunde ske efter Kri
gen. Det tænkte vi paa hele Tiden.

Kristen Amby: Ja, det er jeg klar
over, men altsaa, i den mellemliggende
Tid inden Aktionen og i den Tid, Odmar
bar haft Listen, enten den nu er kort
eller lang, maa der være sket et eller
andet - hvordan ved man ikke -, hvor
ved Navnene er kommet Tyskerne i
Hænde?

Chr. Madsen: Ja, det kan vel kun



491 492

Være sket - jeg ved det ikke, men det er »derfor blev jeg først tilkaldt op
vel altsaa . . . , ad Formiddagen om Søndagen pr,

Kristen Ambv: Der kan jo være sket Telefon paa almindelig Maade. Da
Indbrud f. Eks.? jeg kom paa Gaarden, var Aktionen

Chr. Madsen: Nej, det er umuligt. i fuld Gang. Vi fik naturligvis at
formanden: Der er en eller anden, vide, hvad hele Aktionen drejede sig

der har skrevet den af? om. Det blev sagt mig, at Statsadvo-
Chr. Madsen: Det tror jeg heller ikke. katen - det er nuværende Departe-
Aksel Møller: Men det var vel ikke ment.schef Eivind Larsen - havde

den samme? været der sammen med nogle tyske
Chr. Madsen: Der var ingen Liste Herrer.«

den Morgen; det var et Kartotek, og dette Deres Forklaring gaar ud paa, at Andst
Kartotek var skrevet af efter den Beret- var til Stede?
ning.

. Kristen Ambv: Det maa "ære sket Chr. Madsen: Ja, han var til Stede
under en eller anden Form. den Morgen.

Chr. Madsen: Det er der overhovedet Aksel Møller: Medens Tyskerne var
ikke Spor af Tvivl om. Det kan Dinesen til Stede, og medens Departementschef
og jeg jo se; det vidste vi. Eivind Larsen var til Stede?

Kristen Ambv: Men hvordan det er Chr. Madsen: Men har Politikom-
gaaet til, har De ingen Mening om? missær Andst over for Kommissionen

Chr, Madsen: Nej. forklaret, at han ikke var til Stede?
Kristen Ambv: Og det eneste, der er Aksel Møller: Ja, han 'har forklaret

sket, er dette, at De direkte skulde afle- det, jeg oplæste, hvoraf det fremgaar, at
vere denne Beretning i sin Tid til Kom- det er blevet sagt ham, at Statsadvokat
missær Odmar. Eivind Larsen og nogle tyske Herrer hav-

Chr. Madsen: Ja, men saa kan man de været der sammen paa Gaarden.
jo spørge Kriminalrat Hermannsen. om Chr. Madsen: Hvordan kan han for-
han har laant Listen. klare det her?

Kristen Amby: Det er en Ting for Aksel Møller: Det ved jeg ikke, men
sig; hvilken Vej Kommissionen vil gaa, det har han altsaa forklaret.
maa den til sin Tid afgøre; men bortset Chr, Madsen: Men det er jo latterligt,
fra denne Mand eller de Mennesker i Af- for Andst var saakaldt formel Leder af
deling D, der har hjulpet Dem med at Afdeling D, og de, der var til Stede paa
faa Beretningen paa Benene, er der ingen mit Kontor den Morgen, stod op med
andre, der i den Tid har haft Beretnin- Undtagelse af Andst og mig. Andst sad
gen i Hænde, end Od11la1' og De og Dine- lige over for mig, da det Kartotek blev
sen,') afleveret af Tyskerne. Der "ar altsaa ikke

Chr. Madsen: Overhovedet ikke. forberedt noget; Personalet stod i Parole-
Aksel Møller: Det er blot et lille salen og skulde ud og afhente, ransage

Spørgsmaal; senere vil jeg gerne vende og beslaglægge.. de skl.l;lde have noget at
tilbage til et helt andet Problem. Det er gaa efter, og VI havde Ikke andet end det
om det Møde', der fandt Sted oppe i Afde- tyske Kartote~, og saa Specialkartoteket;
ling D mellem Dem og Ledelsen. Dinesen I men efter at Jeg havde set det tyske Kar
var jo ikke til Stede? !otek, vilde jeg ikke aflevere det; jeg vilde

Chr. Madsen: Nej, Dinesen var syg. I Ikke la~e de enkelte gaa: ud med det, for
Aksel Møller: Der siger De Andst at det Ikke skulde forsvinde, og saa blev

var til Stede? 'det i Praksis for Københavns Vedk~m-,
Chr Madsen' Ja, Politikommissær mende den Morgen saaledes, at Special-

Andst .. kartoteket blev hentet; det tog jeg, det
. . blev givet mig, og for hver enkelt tysk

Aksel Møller:. Og at det foregik om Kort blev det tilsvarende danske Kort
Morgenen ved 6-Tlden? .. trukket ud, og disse Kort blev lagt over

Chr. Madsen: Ved 6-61h-Tlden; Jeg til Andst. HuJJ satte sig ved Siden af
var i Vagtstuen ved 6-Tiden. mig. ved den anden Side, og Hermannsen

Aksel Møller: Vi har en Forklaring stod ved Siden af Andst, Fest stod midt
i Kommissionen (Sp. 412), hvor Hr. imellem, og Odmar, Glud-Johansen, Ei
Andst udtaler over for Kommissionen, at vind Larsen og Videnkjær stod rundt om
han stod ikke paa Udrykningsplanen, og kring, og hvert Kort, jeg tog af Kartotek
saa citerer jeg ordret: kassen, blev lagt over til Andst. I Mel-



:93 494

emtiden ser Huj] ogsaa efter, og han I Chr. Madsen: Nej. Det vil ogsaa pas
oliver interesseret i forskellige Kort. Saa se med Antallet; i København blev der
commer der tilfældigt et Kort paa en Po- anholdt, jeg tror 1-39 alt i alt, i Provinsen
itimand, der staar i dette Specialkartotek, 156, og der blev naturligvis ikke taget
m Manda-som jeg har kendt i mange Aar, alle de 70, der stod i Kartoteket, for
lom jeg har været paa Station med; jeg nogle var ikke hjemme. Saa kan man
rriber det, og jeg siger: det er ganske be- selv regne det ud, og det kan man vel
.ydningsløst ; jeg lægger Kortet over til ogsaa konstatere. Der blev taget en 20
4.ndst, og Andst siger det samme til Her- 30 Stykker nede i Lejren.
nannsen. at det har ingen Betydning, og Kristen Amby: Hvad var det for en
Hermannsen ryster paa Hovedet till/est, Lejr?
Jg saa bliver det Kort smidt væk. I Chr. Madsen: Det var en Sommer-

Derfor kan jeg overhovedet ikke lejr, som »Sovietunionens Venner« havde.
'orstaa, at Andst vil komme med en saa- Kristen Amby: Det behøvede slet ikke
lan Bemærkning, for den Dag glemmer at være Kommunister?
nan jo ikke; jeg kan se, hvorledes det Chr. Madsen: Der blev jo ogsaa taget
iele foregik i Mødet; jeg kan ikke glemme nogle, som slet ikke var Kommunister.
len Morgen, og han kan heller ikke have Aksel Møller: Paa den Maade naar
rlemt den Morgen. man til Tallet 139, og det tyske Krav om,

Arnth Jensen: Hvad var Klokken? at der skulde arresteres ud over, hvad
-Iar De ikke taget fejl af Klokkeslettet? de mødte med i Kartotekkortene, blev

Chr. Madsen: Jeg var den sidste, der altsaa kun opfyldt for 3-4--5 Stykkers
com til Stede paa mit eget Kontor. Om Vedkommende?
{lokken var 51/ 2 eller lidt i 6, kan jeg Chr. Madsen: Ja, det var det aller
kke sige, men der blev ingen Aktion sat højeste; det kan jeg ikke huske bestemt.
Gang, før jeg kom til Stede, og alle de Aksel Møller: Men det var altsaa

3:errer , jeg har nævnt, var der, da jeg især disse Kort, Tyskerne interesserede
com. . sig for?

Aksel Møller: Fik De Lejlighed til at Chr. Madsen: Ja, Huf] sagde, at saa
;e det skriftligt formulerede tyske Krav? vilde han tage Kartoteket, men det vilde

Chr. Madsen: Det fik jeg udleveret. jeg ikke have ham til, og paa det Tids
Aksel Møller: Jeg tænker ikke paa punkt havde de alligevel endnu en vis

~isten eller Kartoteket, men blot paa, at Respekt. Den gamle Politikommissær
ryskerne f. Eks. havde forlangt ud over, Andst havde en ret god Maade at be
rvad der var i Kartoteket, at man skulde handle Tyskere paa; han kunde ikke døje
irrestøre andre Kommunister, som man Tyskerne og kunde overhovedet ikke taale
cunde have Mistanke til i Henseende til at være i Nærheden af dem, og han hav-
3abotage og Spionage. de en god Maade æt feje dem af paa, en

Chr. Madsen: Det stod nederst. ret bestemt, brutal Maade. Og de var ikke
Aksel Møller: Hvem foretog en Ud- paagaaende.

rælgelse af saadanne Kommunister, som If. C. Ifansen: Der foreligger for
tltsaa ikke stod i det tyske Kartotek? Kommissionen den Forklaring, at Eivind

Chr. Madsen: Udvælgelsen blev fore- Larsen for sit Vedkommende ikke har
aget af mig. Jeg sad med Kartoteket. noget Kendskab til Udvælgelsen om Mor-

Aksel Møller: Altsaa medens Tysker- genen, at Odmar for sit Vedkommende
ae var til Stede? ikke har noget Kendskab dertil, og at

Chr. Madsen: Tyskerne stod der, Glud-Johansen for sit Vedkommende
'Iermannsen stod der, Andst sad der, og overhovedet ikke har haft med det at
Tjlest stod midt imellem, og saa stod de gøre. J eg forstaar Deres Fremstilling
Ivrige med Front imod mig; Odmar,' saaledes, at alle disse Herrer har delta
'Jlud-Johansen og Eivind Larsen stod get i denne Morgenhistorie, og at De fOT
ned Front imod mig bag Andst's Skul- Deres Vedkommende foretager, skal vi
Ler. Kontoret var jo ikke saa stort. sige, det manuelle og efterkontrolerer

Aksel Møller: Har De Indtryk af, Tyskernes Kort, og at Godkendelsen af
rvor mange Kort der blev hentet frem Anholdelserne sker af den Kreds af le
'ra Specialkartoteket, og som ikke stod dende Politifolk, der var til Stede.
raa de tyske Lister? Chr. Madsen: Jeg kan overhovedet

Chr. Madsen: Jeg vil tro en 4-5 ikke forstaa det, naar det bliver sagt her,
3tykker. at de har forklaret, at de ikke har været

Aksel Møller: Mere var det ikke? til Stede.
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H. C. Hansen: De forklarer ikke, at Chr. Madsen: Den blev jo truffet paa
de ikke har været til Stede, men at de Kontoret, dengang Hermannsen kom med
ikke har haft med Udvælgelsen at gøre . sin Liste og sagde - han brugte en Ven-

Chr. Madsen: Det passer ikke. Med ding som, at her var noget Materiale,
Hensyn til det tyske Kartotek var det der kunde bruges.
paa Forhaand afgjort af samtlige de Buseh-Jensene Jeg har forstaaet det
Herrer, Eivind Larsen og Odmar, at de saadan, at om Arrestationen af de Men
skulde anholdes alle sammen. Der var nesker, der stod i Tyskernes Kartotek.
overhovedet ikke nogen Diskussion med har der ikke været nogen Diskussion, og
Gennemgang af de Navne, der stod i det der er for saa vidt heller ikke truffet no
Kartotek, overhovedet ikke, de skulde an- gen Beslutning af de overordnede danske
holdes alle sammen, og saa skulde vi se, Embedsmænd. Det var det ene af de tYSkE
om der skulde anholdes flere. Og jeg i Krav : at de Personer, der stod i det Kar
min Stilling kunde jo ikke sidde og af- totek, skulde anholdes; det var noget, del
gøre, hvem der skulde anholdes. Det var uden for Diskussion. Saadan har jeg
maatte da de Mennesker, der havde An- opfattet det.
svaret og Ledelsen, afgøre. Man kunde jo Chr. Madsen: Saadan opfattede jeg
ikke tænke sig, at jeg med den lave Char- det ikke.
ge og hele den Stilling, jeg havde, kunde If. C. Hansen; Maa jeg indskyde: Da
sidde og trække et Kort ud og sige, at Politikommissær Odmar bliver spurgt"
den og den Mand skulde anholdes. Det - jeg har ikke i Øjeblikket selve Citatef
ved for Resten enbver Politimand, at men jeg tror ikke, jeg husker forkert 
det vilde være ganske utænkeligt. af hvem Udvælgelsen sker den Morgen

H. C. Hansem Findes det Kartotek'), saa svarer han, at det kan han ikke sige
der her er Tale om, endnu? men der bliver saa spurgt, om det ej

Chr. Madsen: Ja. Personalet i Afdeling D, og han svarer
H. C. Hansen: Findes den Liste"), ja, sandsynligvis er det det underordnede

der er Tale om? Personale i Afdeling D. Jeg tror, det el
Chr. Madsen: Ja. nogenlunde korrekt citeret; jeg har des-
Kristen Ambv: Endnu? værre ikke Citatet ved Haanden, mer
Chr. Madsen: Ja. Det viser sig ogsaa Fremstillingen er den, at det underord-

godt, at den findes, eftersom jeg nu her nede Personale foretager Udvælgelsen
i Kommissionen ' bliver gjort bekendt Og jeg maa forstaa af Deres Fremstilling
med, at alle mine daværende Chefer og her, at det er i det mindste en let Om
de ansvarlige Ledere, der sidder i deres skrivning, for at sige det mildt, af det
høje Stillinger, ikke engang vil vedkende der er foregaaet.
sig, at de har været med til Udtagelsen Buseh-Jensent Jeg opfatter det saa
af Kommunisterne den Morgen. De gjor- ledes, at Grundlaget for Arrestationen val
de jo kun, hvad de havde faaet Besked de ca. 70 Navne, som stod paa 'Iyskernes
paa fra Regeringen, saa jeg kan over- Kartotek, at der dertil kommer nogle
hovedet ikke forstaa, at de benægter, at ganske faa, maaske en 3-4 Stykker ..
de har været med til Udvælgelsen. Hvem Chr. Madsen: Tallet skal jeg ikke
skulde ellers gøre det? Ja, jeg har gjort kunne sige.
det efter Kartoteket. Buseh-Jensene Og det, som det hal

Kristen Amby: Men De blev præsen- været vanskeligt at faa oplyst ved vort
teret for et tysk Kartotek? tidligere Afhøringer, er, hvordan der ble,

Chr. Madsen: Naturligvis, men jeg anholdt ikke de nogle og halvfjerds, mer
kunde jo ikke give Ordre til, at nogle - hvor mange var det?
Mennesker skulde arresteres. Jeg skulde Chr. Madsen: 139 i København, 156
jo ikke tage mod Ordrer fra Tyskerne. i Provinsen.

Buseh-Jensent Jeg synes alligevel, Buseb-Jensent Saa spørger man sit
man kan skimte Sammenhængen i de selv: Hvem har truffet Bestemmelsen on'
Forklaringer, der er givet, for det, der de ca, 60 flere, der skulde anholdes? Her
sker i den Forhandling, der er ført paa forstaar jeg Deres Forklaring i Dag saa
Deres Kontor, er ikke, at der træffes no- ledes, at de ca. 60, der er kommet mee
gen Beslutning om, hvem der skal med, ud over Tyskernes Kartotek, egentlig el
og hvem der ikke skal med blandt dem, kommet med ganske tilfældigt.
der anholdes. De opfatter det, som om Chr. Madsen: For Hovedparten.
det er en Beslutning, der er truffet i For- Vedkommende.
v!'ljen. Busen-Jensene For Hovedparten:
1) A. nr. 247 og 248. 2) A. nr.. 245 og 246. 3) 81. 357 f.
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vedkommende er de kommet med ganske
.ilfældigt; en hel Masse' var i Lejren;
rvem der var der, vidste man ikke, dem
ravde man intet Kartotek over, men da
man kom til Lejren, tog man hele For
samlingen der.

Chr. Madsen: Ja, man tog alle dem,
ier var der; men det var ikke noget tysk
Krav, at de Mennesker, der stod i Kar
toteket, skulde anholdes.

Buseh-Jensene Men saa siger De, at
man tog dem, der i Løbet af en vis Tid
kom til Stede paa Bladtrykkeriet.

Chr. Madsen: Ja, paa Bladtrykkeriet
og paa Ungdomshjemmet i Aabenraa.

Buseh-Jensent Naar man derfor fa ar
nogle og tres ud over de 70, skyldes det
ikke, forstaar jeg, at der er sket en Ud
vælgelse af saa og saa mange, inden de
enkelte Grupper blev sendt ud.

Chr. Madsen: De, der anholdes der
udover, er slet ikke udvalgt; det er rent
tilfældigt. Det viste sig ogsaa efterhaan
den ved Gennemgangen senere, efter at
Interneringen havde fundet Sted, at de
fleste blev lø~ladt; man kom ned paa, jeg
tror ca. 104 l alt, da Gennemgangen var
forbi.

Buseh-Jensene 104, som man kan
sige er taget paa Grundlag . . .

Chr, Madsen: For hele Landet alt
saa; der er anholdt 295, og vi kommer
ned paa ca. 104, tror jeg. .

Robert Mikkelsen: Mine Spørgsmaal
til Departementschef Eivind Larsen er
refereret i Sp . 60. Der staar der:

»Robert Mikkelsen: Hvem ud
plukker saa de Kommunister, som
staar for Tur?

Eivind Larsen: Det tør jeg ikke
sige, for d~ var jeg ikke selv i Afde
lingen. J eg gaar ud fra, at det var
et stort Materiale at gennemgaa, og
jeg gaar ud fra, at der er sat en
Række Folk til det.

Robert Mikkelsen: Hvem har De
instrueret om at foretage det Ar
bejde?

Eivind Larsen: J eg har instrue
ret Andst, gaar jeg ud fra, der den
gang var Leder i Samarbejdet med
Statsadvokatens Afdeling.e

Saadan lyder Departementschef Eivind
Larsens Forklaring.

Chr. Madsen: Ja, de husker jo ikke
saa forfærdelig godt. '

Robert Mikkelsen: De fastholder,
hvad De har fortalt?

Chr. Madsen: Ja, det er saadan, det
er foregaaet.
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Robert Mikkesen: Sp . 340---341 for
klarer Politikommissær Glud-Johansen:

»Saa vidt jeg erindrer, var der
fra Tyskerne indleveret en Forteg
nelse over dem, der skulde anholdes,
og denne Fortegnelse blev vistnok
gennemgaaet oppe i den politiske
Afdeling; hvem der gjorde det, ved
jeg ikke.

Robert Mikkelsen: Det havde De
personligt ikke noget med at gøre?

Glud-Johansen: Nej, jeg havde
ikke noget med det at gøre. Det ene
ste, der staar klart for mig, er, at
der senere blev delt Anholdelseslister
ud - jeg tror, at det ViVI' Kort, men
om det var de Kort, der var afleveret
af Tyskerne, ved jeg ikke - til Per
sonalet. Det skete nede i Parole
Salen, og det overværede jeg; jeg
tror nok, at det var Politikommissær
Odmar, der gjorde det. c

Det var Gtud-Johansens Forklaring. Og
Sp. 357 kommer Hr. Odmars Forklaring:

»Rohert Mikkelsen: Forelaa der
ikke fra tysk Side . . .

Odmar: Der forelaa fra tysk
Side en Liste eller Kartotekkort 
hvilket er jeg ikke klar over, da jeg
ikke har set det - over Kommu
nister, der skulde anholdes.

Robert Mikkelsen: De har ikke
set den Liste?

Odmar: Nej.
Robert Mikkelsen: Hvorledes fo

regik det da? Hvem saa den Liste?
Odmar: Ja, der maa jeg blive

Dem Svar skyldig, for selve Udvæl
gelsen havde jeg intet med at gøre.«

De tre Forklaringer maa jo være posi
tivt urigtige, efter hvad De siger.

Chr, Madsen: Jeg kan ikke forstaa,
hvorfor de forklarer det, for det er jo slet
ingen Nytte til at forklare det paa den
Maade.

Robert Mikkelsen: Mener De ikke, de
er positivt urigtige, efter hvad De har
forklaret her?

Chr. Madsen: Det er der overhovedet
ingen Diskussion om.

Robert Mikkelsen: Saa ·vil jeg gerne
spørge Dem om et Par Ting i Tilslutning
til, hvad De har sagt. De har et Par Gan
ge understreget, at De udtrykkeligt
spurgte Hr. Odmar, hvad han skulde
med den Liste, og at De understregede
over for ham, at den maatte ikke komme
i forkerte Hænder. Havde De nogen An--=-----..---
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ledning til over for RI'. Odmar at under- sagde De, De kunde sige, fordi De kendte
strege dette? Rvad var ' RI'. Odmars Ar- det ud og ind, men har De da sammen
bejde? holdt dem for at sikre Dem paa det

Chr. Madsen: Politikommissær Od- Punkt?
mar var jo Souschef, som jeg har sagt Chr. Madsen: Ja.
tidligere, i Statsadvokatens Afdeling. /Robert Mikkelsen: Vi har nemlig tid-
Derved havde han de direkte Forband- ligere af en af Deres Kolleger fa aet en
tinger med Tyskerne. Forklaring her i Kommissionen om, at

Robert Mikkelsen: Ran havde de di- De skal have talt om det Spørgsmaal og
rekte Forhandlinger med Tyskerne? forelagt de Overensstemmelser, der var.

Chr, Madsen: Ja. Chr. Madsen: Ja" vi har afleveret
Robert Mikkelsen: Var det det, der disse Lister allerede i 1940, og Tyskerne

var Anledningen til, at De syntes, det - jeg kan ikke huske hvordan - har
var rigtigt at understrege, at det maatte erklæret, at de intet Kendskab havde til
ikke komme i forkerte Rænder? Kommunister herhjemme.

Chr, Madsen: Dinesen og jeg vilde jo Robert Mikkelsen: Rvem har erklæ-
ikke være Aarsag til, at der blev udleveret ret det?
Materiale til Tyskerne. Chr. Madsen: Det var Hermannsen,

Robert Mikkelsen: Det var det, der han har flere Gange erklæret, at de ikke
laa bagved? havde noget Kendskab til Kommunister-

Chr. Madsen: Ja. ne. Det var hans Speciale at arbejde med
Robert Mikkelsen: Jeg vil gerne lige Kommunisterne, det gjorde han ogsaa,

have slaaet fast, fordi vi har talt med RI'. da han sad i Flensborg. Da Dinesen og
Dinesen uden rigtig at have faaet nogen jeg havde afleveret disse Beretninger,
klar Besked: De har flere Gange sagt har vi flere Gange talt sammen om det,
»vi« om Dinesen og Dem; jeg vil gerne vi var en lille Smule ængstelige for, at
spørge, hvilket direkte Kendskab Dine- Materialet eventuelt skulde være gaaet
sen har haft til de Ting, De her har for- et forkert Sted hen. Da jeg fik Kartote
klaret, til denne Liste, som blev udar- ket den Søndag Morgen, var det første,
hejdet? jeg saa efter, om det skulde være noget

Chr. Madsen: Han har selv skrevet af mit eget Materiale, og det kunde jeg
den paa Maskine; vi har skrevet den konstatere med det samme.
efter Kladde. Robert Mikkelsen: Hvorledes konsta-·

Robert Mikkelsen: Rar han været terede De det?
med til over for Odmar at understrege, at Cbr. Madsen: Ja, se, der udgik et
den ikke maatte komme i forkerte Ræn- kulturpolitisk Skrift, et kommunistisk in
der? tellektuelt Organ, og der var forskellige

Cbr. Madsen: Ja, vi fulgtes ad der- Redaktører, bl. a. fhv. Fuldmægtig i
ned. Finansministeriet, nuværende Statsad-

Robert Mikkelsen: Har Dinesen væ- vokat Carl Marius Madsen. Ran stod
ret med til - jeg forstod, at De havde som Redaktør, men det var skrevet for
rykket for at faa den tilbage. . . kert op paa VOF Liste, der var skrevet

Chr, Madsen: Ja, Dinesen kunde en Mand op, som ogsaa hed Madsen og
godt tale med Odmar, og da jeg ikke' med øgenavnet »Madsen Frelsens Hær,«
kunde faa den, fik jeg ham til at gaa ned han boede i Saxogade Nummer et eller
sidste Gang. andet. Ran stod som Redaktør, det havde

Robert Mikkelsen: Men Dinesen har vi senere rettet paa vore egne Kort, men
selv faaet den tilbage igen? det stod paa den Liste, og det stod ogsaa

Cbr. Madsen: Ja, vi fik den tilbage. paa Tyskernes Kartotekskort.
Robert Mikkelsen: Dinesen fik den Robert Mikkelsen: Vil det sige, at De

tilbage? sammenholdt Kartotekskortene med den
Chr. Madsen: Ja, det var ham, der Liste?

fik den. Cbr. Madsen: Den Morgen saa jeg
Robert Mikkelsen: Han hentede den? altsaa først efter de Kort, og senere gik
Cbr. Madsen: Ja. Dinesen og jeg Beretningen igennem
Robert Mikkelsen: De siger, at den- sammen med Kortene.

gang, da De saa disse tyske Kartoteks- Robert Mikkelsen: De havde beholdt
kort, stod det Dem klart, at de Navne, den originale Liste?
som stod derpaa, var de samme, som De Chr, Madsen: Ikke den originale Li
havde skrevet op paa Deres Liste. Det ste. I September 1940 var der lavet et
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ar Lister, og der var Kopi af hver. Vi den har været i andre Hænder. Da den
avde begge Kopierne og begge Listerne') , blev afleveret, var den helt glat og pæn,
.en efter den 29. August 1943 var det men da vi fik den tilbage, var den krøllet
't vanskeligt for os, fordi vi havde an- og bøjet sammen.
re Forretninger, at have alting paa vort Robert Mikkelsen: Det var jo allerede
.ontor; vi havde saa den saakaldte Kom- noget. Hvis den havde ligget i en Skrive
runistkælder paa Politigaarden, hvor. bordsskuffe nedenunder og blev leveret
Ile de interneredes forskellige Papirer tilbage efter 14 Dages Forløb, vilde den
lev opbevaret. Der var forskellige Papi- ikke være krøllet og sammenfoldet.
er, som vi ikke vilde have liggende, bl. a. Chr. Madsen: Det er ikke noget Be
n Mappe med hele Beretningen om vis, den kunde jo være stukket i en Jak
nterneringen, de tyske originale Papi- kelomme. efter at man havde læst den
er, der var afleveret den Morgen og Ori- igennem.
inalen til vor Beretning - de gik tabt, Robert Mikkelsen: Ja, ja. - Saa vil
engang vi flygtede -, men samtidig jeg gerne spørge: Hvoraf kommer det, at
avde jeg ude i Byen en Kopi af hver af der deltog tyske Politifolk i nogle af de
isse Beretninger og af det tyske Karto- Anholdelser, der fandt Sted den Morgen?
sk sammen med andre Kopier for even- Chr. Madsen: Det var vel efter Ordre
uelt at . . . af Departementschef Eivind Larsen.

. Robert Mikkelsen: Vir det sige, at Robert Mikkelsen: Husker De noget
.isse tyske Kartotekskort") i Øjeblikket om det?
r i Deres Besiddelse? Chr. Madsen: Anholdelserne havde'

Chr. Madsen: Ja. Og ligeledes Kopi- jeg ikke Spor med at gøre.
n af den oprindelige Liste. Robert Mikkelsen: I nogle Tilfælde

Robert Mikkelsen: Det vil være rig- var der Tyskere med, men i 'de fleste
igt, at Kommissionen faar dem. Tilfælde ikke. Kan De huske noget om

Chr. Madsen: Dinesen og jeg var det?
nige om at sikre os Materialet. Man vid- Chr, Madsen: Det var vist hos de
te ikke, hvordan det kunde gaa efter saakaldte mest betydende Rigsdagsmænd
,{,rigen; jeg kunde lige saa godt i Dag og saadan nogle.
rave staaet som sigtet for at have afle- Robert Mikkelsen: Husker De, at der
eret det til Tyskerne, saa meget mere blev givet Retningslinier for det?

lom Kommissionen hører mine Chefer Chr. Madsen: Nej, da var jeg ikke til
19 Ledere, der var medansvarlige for An- Stede. Efter at vort specielle Kartotek
roldelserne af Kommunisterne, erklære, var taget ud, fjernede Andst og Odmar
rt de ikke havde Kendskab til Udvælgel- sig, og saa blev Videnkjær og jeg alene
len af Kommunister. tilbage paa Kontoret, de andre gik.

Robert Mikkelsen: De har altsaa dis- Robert Mikkelsen: Er der forekom-
se Dokumenter og er villig til at udlevere met noget som helst andet i Retning af at
Iem til Kommissionen? udpege eller udtage, hvem der skulde an

Formanden: Vi kunde jo laane dem holdes, end det, Dø har forklaret foregik
Jg se dem. i Fællesskab nede i Afdelingen?

Chr. Madsen: Ja. Chr. Madsen: Hvorledes mener
Formanden: De har ikke noget imod Landsretssagføreren?

at forevise dem for Kommissionen? Robert Mikkelsen: Jeg har forstaaet
Chr. Madsen: Nej. paa Deres Fremstilling, at det var der,
Formanden: De kunde eventuelt kom- det hele foregik.

me op i et Møde; vi kan aftale Tid, saa Chr. Madsen: Efter at de forlod vort
kan vi faa Lejlighed til at se dem Kontor, var vi for saa vidt færdige for
igennem. den Dag, og saa skulde der sendes Per-

Chr. Madsen: Ja. sonale ud og anholde. Der blev slaaet
Robert Mikkelsen: De sagde, at De Hovedkvarter nede paa 2den Sal, hvor

ansaa det for temmelig udelukket, eller den direkte Ledelse foregik gennem Ei
De mente ikke, at det var sandsynligt, at vind Larsen, Odmar og Glud; der var vi
Deres Liste var skrevet af. Var der, da ikke nede. Selve Ledelsen for Aktionen
De fik Listen tilbage, noget, der kunde for hele Landet foregik dernedefra, og
bringe Dem paa den Tanke, at Listen Indberetninger strømmede ind fra de
havde været i andre Hænder? forskellige Politimestre.

Chr. Madsen: Det er ikke til at svare Robert Mikkelsen: Anholdelserne
naa. Man kan ikke se paa en Liste, om foregik paa den Maade, De har sagt, og
1) A. nr. 245 og 246. 2) A. nr. 247 og 248.
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der skete ikke nog-et. supplerende fra
andre Steder, der var ikke overladt noget
til andre Mennesker?

Chr. Madsen: I Løbet af Formidda
g-en kom der mange Henvendelser om In
ternering-en fra saa den ene og saa den
anden.

Robert Mikkelsen: Hvorfra?
Chr, Madsen: De kom fra Departe

mentschefen, saa vilde man have den
ene og- saa den anden, vi skulde se paa
dem og ...

Robert Mikkelsen: Kan De huske
Navne?

Chr. Madsen: Hvad tænker Lands
l'etssag-føreren paa?

Robert Mikkelsen: Jeg har forstaaet,
at om Morg-enen ved den Lejlighed, De
har fortalt os om, er det fuldstændigt
tilrettelag-t, hvem der skal arresteres, ef
ter Listen, og jeg forstaar, at derudover
er der kommet et eller andet ekstra Navn
som opgivet fra Departementschefen ...

Chr. Madsen: Altsaa foruden Lister
ne oppe fra os?

Robert Mikkelsen: Ja.
Chr, Madsen: Der var altsaa Interes

Re for Interneringen. Det viste sig, at der
havde været noget forkert paa den Liste.
.Teg sagde i min Indledning, at den Be
retning, vi havde lavet, var noget gam
mel , der stod bl. a. Andersen Nexø som
Formand for »Sovietunionens Venner e

og som Medlem af Centralkomiteen. Det
var forkert. Han ' var ikke længere For
mand for »Sovjetunionens Venner« , det
var Professor Albert Olsen. Der kom en
5, 6, 7 Navne, jeg husker ikke bestemt
hvilke ; der var Professor Albert Olsen
og Fabrikinspektør Gloer/elt-Tm'p.

Et Medlem: Fru Gloerjelt-Tarp?
Chr. Madsen: Ja, og Fabrikinspek

tør Jarner stod i Forvejen paa det tyske
Kartotek som Bestyrelsesmedlem af
»Sovjetunionens Venner •. •Jeg gjorde op
mærksom paa, at Fabrikinspektør Fru
Gloer/elt-Tarp var Radikal, hende kunde
vi ikke internere, og Professor Albert Ol
sen var Socialdemokrat, ham kunde vi
heller ikke Internere').

Robert Mikkelsen: Det gjorde De op
mærksom paa?

Chr. Madsen: Ja, jeg gjorde op
mærksom paa, at det kunde vi ikke.

Robert Mikkelsen: Hvorfra?
Chr. Madsen: Fra Hovedkvarteret

paa 2den Sal.
]) Jfr. kap. 40.
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Robert Mikkelsen: Hvem overbragt
det? •

Chr. Madsen: Det kan jeg ikke huske
Der var saadan et Oprør, som der er paf
en Dag, hvor der fo-regaar saa meget.

Robert Mikkelsen: Der kom altsar
Henvendelse til Dem, og De besvared
det paa den Maade, De har sagt. De for
talte, at De om Morgenen gennemgik De
res Kartotek og fandt nogle andre Navm
frem, og bl. a. blev der udskudt en Politi
betjent, de vilde have fat paa?

Chr. Madsen: Naar man sidder o~

gaar et Kartotek igennem med en Tyske]
ved Siden af, kan det ikke uridgaas, a
der kommer en Masse andre Navne frem
Naar der staar en Politimand, bliver har.

' in teresseret, og saa griber han Kortet uc
af Haanden paa mig. Jeg vilde ikke havs
den Mand interneret.

Robert Mikkelsen: Naar De allered~

paa daværende Tidspunkt var klar over j
at de tyske Kort hidrørte fra en til Del"l
forældet Liste ....

Chr. Madsen: Paa det Tidspunkt
vidste jeg ikke, at Listen var forældet.
Jeg- havde ikke Kendskab til det kommu
nistiske Parti og det kommunistiske
Partis Arbejdsformer, det er først, efter
at der ....

Robert Mikkelsen: Naar der bliver
nævnt Andersen Nexø, og De siger, at
han paa det Tidspunkt ikke var For
mand for »Sovietunionens Venner «, var
der saa ikke Tale om at gennemgaa den
tyske Liste? Enhver vidste, at Jarner
ikke var Kommunist. Var der ikke Tale
om at gennemgaa de tyske Kort og se.
om de faldt ind under den Kategori, Ty
skerne selv krævede anholdt? Det vilde
have været mest praktisk, om det var ble
vet gjort.

Chr. Madsen: Men det blev ikke gjort.
Robert Mikkelsen: 'Blev der ikke gjort

Tilløb til det? Blev der ikke gjort Forsøg
paa det?

Chr, Madsen: Nej.
Robert Mikkelsen: Der blev ikke gjort

Tilløb til at gennemgaa Listen og se ....
Chr. Madsen: Overhovedet ikke. Der

var bl. a . det meget ubehagelige Tilfælde
med Ing-eniør 8telling i Aarhus. Han
havde været Medlem af det kommunisti
ske Parti for Aar tilbag-e. Han stod og
saa paa Listen og skulde anholdes. I de
-Telegrammer, der blev sendt ud , blev
foruden Instruksen, som Tyskerne havde
g-ivet - saadan skulde Retningslinierne
være -, tilføjet Navnene paa dem, som
var Medlemmer af Centralkomiteen og
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.oede i Provinsen. Hr. 8telling blev og
aa opført i det Telegram. Det kunde de
kke forstaa i Aarhus. for han var efter
e Oplysninger, der var givet, traadt ud
.f det kommunistiske Parti for flere Aar
Ilhage').

Robert Mikkelsen: Blev han anholdt?
"Ophold) . Naa, det ved De ikke.

Chr. Madsen: J"eg ved ikke, om han
ilev anholdt eller hentet.

Robert Mikkelsen: Var det, saaledes
lom De har forstaaet det, Departements
chef Eivind Larsen, som den Morgen
t avde den direkte Ledelse af alt, hvad
ler foregik? •

Chr. Madsen: Ja, det er jo ogsaa
ranskø naturligt. Departementschefen er
ril Stede, han har Ledelsen, han har Be
stemmelsesr etten, hvem andre skulde
have det?

Robert Mikkelsen: Saaledes som det
formede sig, var det ogsaa ham, der be
nyttede sin Bestemmelsesret?

Chr. Madsen: Ja, jeg har i hvert
Fald aldrig været i Tvivl om det.

Kristen Amby: Jeg vil gerne have en
Ting fastslaaet. Da man gaar fra Deres
Kontor, og De sidder tilbage sammen
med Deres Kolleger .

Chr. Madsen: sammen med Kri-
minalassistent Videnk.iær.

Kristen Amby : Ja .... beholder De
da Deres eget Kartotek, Deres Kasse med
Navnene?

Chr. Madsen: Den bliver sendt til
bage til Afdeling D.

Kristen Amby: Naa. Sørger De for,
at den bliver sendt tilbage, inden Mødet
oppe hos Dem er forbi?

Chr. Madsen: Nej, inden Mødet er
forbi, gaar disse Mennesker, saa er jeg
tilbage.

Kristen Amby: Saa sender De
den op?

Chr. Madsen: Om det sker efter en
halv Times Forløb eller efter en Times
Forløb ... .

Kristen Amby: Nej, jeg vil blot have
Sikkerhed for, at ingen, efter at man er
færdig hos Dem, ud over Dem og Deres
Kollega, har haft fat i den.

Chr. Madsen: J a, men da er de Kort
paa de Mennesker, der skal anholdes,
taget ud .

Kristen Amby: Naar jeg spørger, er
det, fordi De siger nu, at der kommer
Krav om flere Navne.

Chr, Madsen: Det har ikke noget med
Afdeling D at gøre.

Kristen Amby: Med andre Ord, dette
1) A. nr. 235, bilag C, underbilag.
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Kartotek kommer, da de andre forsvin
der, ind i Afdeling D's Gemmer?

Chr. Madsen: Det gik over paa sin
Plads nogen Tid efter, og det tyske Kar
totek blev liggende paa mit Skrivebord 
det var det, jeg gerne vilde gøre Lands
retssagfører Robert Mikkelsen opmærk
som paa før, da vi talte om Udvælgelsen
af Kommunisterne. Det var først, efter at
de var anholdt og de begyndte at afgive
Forklaring, at vi blev klar over, om An
holdelse kunde finde Sted.

Kristen Amby: Der var det Tilfælde,
som De selv nævnte, med en Mand ved
Navn Madsen, som det viste sig... .

Chr. Madsen: Ja, han var jo Med
lem af det kommunistiske Parti, men det
var en Fejl. I Mellemtiden konstaterede
vi, at nuværende Statsadvokat Carl Mad
sen var Redaktør.

Kristen Amby: Hvis De gennemgaar
dette Kartotek paa 71 Navne, vil De maa
ske alligevel kunne finde en eller anden,
f. Eks. Jarner, som ikke er Kommunist,
men 111adsen . . . .

Chr. Madsen: Han var i hvert Fald
ikke ledende Kommunist, han blev heller
ikke anholdt, det blev rettet med det
samme.

Harald Nielsen: De siger, at De fik
Besked om at udarbejde denne Liste over
Kommunister og det kommunistiske
Partis Historie; der blev udarbejdet en
Kladde, som De skrev af. Er den Kladde
stadig væk i Deres Besiddelse?

Chr. Madsen: Nej, den var skrevet
med Blyant. Den blev tilintetgjort bag
efter. Den havde ingen Værdi, den var
kun til Hjælp for os personlig, den var
ikke til tjenstlig Brug.

Harald Nielsen: Men hvem der har
udarbejdet den Kladde, vil De ikke op
lyse?

Chr. Madsen: Nej, det er ganske un
derordnet, det er os, der har Ansvaret
for det.

Formanden: Vi kan vist nu forlade
dette Punkt og gaa over til det næste:
selve Interneringen.

Jeg har forstaaet af de tidligere
Forklaringer, der el' givet her i Kommis
sionen, at De og Overbetjent Dinesen me
get ofte kom i Lejren, er det ikke rigtigt?

Chr. Madsen: Jo.
Formanden: De havde visse Funktio

ner, som De skulde varetage?
Chr. Madsen: Ja. Selve Gennemgan

gen var jeg ikke med til; efter den 22.
.Iuni 1941 var vi sat fra det et Par Maa
neder. Der var oprettet en særlig Afde-
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ling, som gennemgik alt det Materiale;
der var 15-20 danske Politimænd og 10
-15 tyske Politimænd, de sad i et spe
cielt Lokale og gennemgik Sagerne. Men
efter den Periode kom vi til igen, og vi
havde Omsorgen for alle de internerede
i Lejren og Forbindelse med deres Fami
lier; der kom Skrivelser fra Familierne,
Koner og Slægtninge henvendte sig til os,
og de internerede skrev til os, og der kom
Henvendelser fra Justitsministeriet; hele
den saakaldte Administration havde Di
nesen og jeg lige indtil den 29. August
1943. da var vi ret frit stillet.

Robert Mikkelsen: Under Admini
strationen af den Ordning udviklede der
sig efterhaanden en Praksis, hvorefter
hl. a. Statsadvokatens Afdeling, d. v. s.
De og Hr. Dinesen, arrangerede . . . .

Chr. Madsen: Det var ikke Statsad
vokatens Afdeling. Vi var ikke i Statsad
vokatens Afdeling, vi var i Afdeling D,
men hørte under begge Steder.

Robert Mikkelsen: Men i hvert Fald,
De. arrangerede Besøg i Hjemmene for
de internerede?

Chr. Madsen: Ja, det kom af sig selv.
Der var ikke truffet nogen fast Ordning
for de interneredes Familier til at be
gynde med, der kom stadig Henvendel
ser fra Konerne, og vi maatte formidle
Forbindelsen med de forskellige Social
kontorer. Det var først senere, at der fra
Socialministeriets Side blev angivet faste
Retningslinier med Hensyn til Under
hold, Huslejehjælp og forskelligt andet.
Det var Inspektør Bentzen, som ledede
Lejren deroppe. Vi tog de internerede ind
til saakaldt Afhoring, men det varede
ikke længe, inden det mellem de interne
rede og Dinesen og mig blev stiltiende
Praksis, at de skulde have Lov at komme
hjem, for Bestemmelserne med Hensyn
til Brevveksling var ret strenge. De in
ternerede vilde gerne hjem at se til Fa
milien og besøge Konen, og naar vi tog
dem ind til Forhør, kørte vi dem hjem.

Robert Mikkelsen: Det gjorde De.
Men havde De ikke en Aftale med nogen
om det?

Chr. Madsen: Ikke lig-e fra Begyn
delsen, men det varede ikke ret længe,
inden det blev en ret stor Forretning, om
jeg- saa maa sige. Vi kunde ikke skaffe
Personale til det, da det skulde holdes
skjult: for det første maatte Tyskerne
ikke faa noget at vide om det, og Ledel
sen kunde heller ikke taale at faa det at
vide.

5<

Kristen Amby: Ledelsen, hvem E

det? Er det Lejrledelsen?
Chr, Madsen: Ja, Bentzen var sk

ikke til at have med at gøre.
Kristen Amby: Men ogsaa nede pa

Deres Afdeling .. ..
Chr. Madsen: Ja, naturligvis; saada

som det laa, kunde vi ikke gøre det. Ef
terhaanden blev der Tale om mange Be
søg, 10-20 Besøg hver Dag. Vi havd
en særlig Afdeling til Bekæmpelse af ille
gal Propaganda og Kommunismen. De
kom en Masse Sager, som skulde behand
les. Der var 20-30 Mand i den Afdeling
alle sammen Kolleger, som forstod, hvor
ledes Forretningsgangen skulde være, sal
at vi kunde dække vor Forretning. All,
disse Propagandasager blev undersøgt 0t
sluttet. Kom man hjem og fandt Propa
gandamateriale og Vaaben hos de for,
skellige, blev det smidt bort. Paa der
Maade fik vi flere Tusind Sager sluttet
Der behøvedes ikke ret mange til at ud
føre Arbejdet. Hesten blev saa brugt ti
at kore ud paa Besøg. Vi fik den Over
enskomst - den overholdt de 'reelt fra
først til sidst -, at de skulde have Lov
til at besøge deres Hjem, men Forudsæt
ningen var, at de ikke løb deres Vej. Del
blev holdt lige til den allersidste Dag, da
var der to, som løb, det besværliggjorde
det lidt. De blev anbragt i Hjemmene og
hentet om Aftenen.

Rasmus flansen : Uden Bevogtning?
Chr. Madsen: Ja.
Kristen Amby: Det skete paa Deres

og Dinesens Ansvar?
Chr. Madsen : Ja, det gjorde det. Der

som det var kommet frem deroppe den
27. August. ...

Kristen Amby: 1943?
Chr. Madsen: Ja. Da kunde vi ikke

meddele nogen Steder, at de var løbet de
res Vej. Vi lavede det saa paa den Maa
de, at vi skrevet dobbelt Sæt Rapporter.
Kollegerne i Afdelingen forstod det. Der
blev lavet to meget fine Eftersognings
rapporter, hvis der skulde komme noget
frem. Under hele Perioden var man i
Justitsministeriet, Kontorchef Herieli og
Fuldmægtig Ludvigsen, samt Statsadvo
kat Hof] meget behjælpelige, saa vi kun
de løslade dem. Hver tredie Maaned
skulde der afgives Beretning til Kommu
nistudvalget. der var nedsat af Rigsda
gen, og saa skulde Tallene helst stemme.
Saa blev de stemt af. Det var kun J ustits
ministeriet, der kunde foretage Løsladel
ser. En Gang imellem, naar nogen var
syg, eller Konen var ved at dø, blev den
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paugældende løsladt, men saa var Ju
stitsministeriets Resolution jo ikke kom
met. Naar der saa skulde stemmes af,
kom Fuldmægtig Ludviysen op, inden
han skulde afg-ive Indberetning, og sagde:
Vi maa hellere se, hvordan vi kan faa
Tallene til at passe - han var meget for
staaende. Vi blev saa enige om, at de
ikke havde nogen rigtig Orden paa det i
.Justitsministeriet, saa det kom altid til
at stemme. Men den Dag kunde vi ikke
indberette, at der var løbet to. Vi havde
et meget sympatisk Samarbejde med In
spektør Gjerstrup oppe i Horserødlejren.
Ved 6-7-Tiden den Aften kørte Dinesen
og jeg derop og sagde: Vi har ikke de to
Mennesker - om han vilde tage to Løs
ladelser for os. Han fik aldrig Løsladel
ser fra andre, saa det var der ikke noget
i Vejen for . Naar der fandt Løsladelser
Sted, blev der normalt givet Besked en
Dag eller to i Forvejen, saa det var ikke
saa godt. Han spurgte saa, om de var
løbet. Ja, det var de, og saa fik vi Løs
ladelserne.

Kristen Amby: Han vidste, at de var
løbet?

Chr. Madsen : Ja, ham kunde vi tale
med, han var saa forstaaende og be
hjælpelig. Da det skete den 28.-29.
August, løb der 100 til, og de to blev saa
puttet ind derimellem.

Robert Mikkelsen:' De fortæller her,
at Inspektør Gje1'strup var Dem behjæl
pelig, og det er rimeligt, at De ved mange
Lejligheder har maattat tage Hjælp eller
i hvert Fald, at der har været stor For
skel paa, om De mødte Hjælp, eller De
ikke mødte Hjælp. Der sagde 'De før, at
det gjorde sig ikke gældende for Bent
zens Vedkommende.

Cbr. Madsen: Ja, det kender Lands
retssagføreren jo selv.

Robert Mikkelsen: Det kender jeg
'Udmærket. J eg vil blot gerne have be
kræftet her af Dem, at Forholdet var saa
dan. Var det saadan, at De kunde med
dele Hr. Bentzen, hvordan det faktiske
Forhold var? Var det saadan, at De hav
de det Indtryk. at han kunde lette Dem
i denne Virksomhed, eller var det saadan,
at De mente, at De skulde holde det skjult
for ikke at faa Vanskeligheder?

Cbr. Madsen: Ja, Folketingsmanden
ved jo godt, at Bentzen maatte ikke faa
noget at vide?

Robert Mikkelsen: Han maatte ikke
faa noget at vide.

Chr. Madsen: Folketingsmanden kan
jo huske, at da De blev visiteret, og der
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blev fundet en Femkroneseddel, blev der
skrevet Rapport paa mig .

Robert Mikkelsen: Det forholdt sig
saaledes, at jeg havde haft Lejlighed
til. ...

Cbr. Madsen: De var nede paa Deres
Kontor.

Robert Mikkelsen: Da jeg saa kom
ud igen ....

Cbr. Madsen: Det var, fordi jeg til
fældigvis selv havde kørt med Dem.

Robert Mikkelsen: Saa blev der for
første Gang i Lejren, det var aldrig sket
før, foretaget Visitation, da jeg kom til
bage, og ved den Lejlighed viste det sig,
at jeg havde en Tikroneseddel i mit Fø
rerbevis, hvor den vist for øvrigt havde
ligget hele Tiden, men det førte til, at
Bentzen skreven Rapport, hvor ....

Cbr. Mad~en: Ja, jeg gaar ud fra,
det var, fordi det var mig selv, der havde
kørt denne Dag, og naar der saa stod
udtrykkeligt i Instruksen, at de interne
rede ikke maatte være i Besiddelse af
Penge eller noget som helst ....

Robert Mikkelsen: Og der blev skre
vet i Rapporten, saa vidt jeg husker, at
jeg ikke havde haft Pengene med; det
var under Statsadvokatens Besøg, jeg fik
Adgang til at skaffe mig Pengene i Byen.

Cbr. Madsen: Denne Rapport blev
skrevet til Justitsministeriet.

Robert Mikkelsen: Naturligvis for at
vanskeliggøre Deres Arbejde.

Chr. Madsen: Det var for at ramme
mig. - Jeg maa lige tilfoje, at Lands
retssagføreren var ikke blevet visiteret,
da han kom ud fra Lejren ind til os. Han
kunde have haft Pengene med, da han
kom ud fra Lejren.

Kristen Amby: Det var altsaa noget
ganske ekstraordinært, da De og Lands
retssagoføreren kommer tilbage, at der
blivpr beordret Visitation af Fængselsle
deren eller af Lejrlederen?

Robert Mikkelsen: Det var en Over
betjent, som foretog Visitationen. Han
sagde, at Bentzen havde givet Besked om,
at naar jeg kom hjem, skulde jeg visi
teres.

Aksel Møller: Jeg vil gerne have
Lov til at spørge, hvornaar De begyndte
at drøfte Problemet om, hvorledes man
skulde forholde sig under en tysk Over
tagelse af Magten i Danmark.

Cbr. Madsen: Det var paa et meget
tidligt Tidspunkt.

Aksel Møller: Hvornaar begyndte De
at drøfte det med Gierstrup?

Cbr. Madsen: Ja, det kan jeg ikke
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sige. Det var Dinesen og mig i Fælles
skab. Jeg tror, det var et lille Stykke Tid
efter, at Giersirwp var kommet, da vi
havde lært ham at kende og vidste, hvor
dan han var.

Aksel Møller: Naturligvis kunde De
ikke have nogen særlig fast Aftale, men
hvad gik egentlig Deres Forstaaelse med
ham ud paa?

Cbr. Madsen: Ja, vi var alle sammen
enige om, at hvis der skulde ske noget,
saa vilde vi ikke medvirke til, at disse
danske Statsborgere, altsaa Kommuni
sterne, der sad internerede, og som Poli
tiet havde taget, blev udleveret til Ty
skerne, og Dinesen og jeg vidste ogsaa,
at gennem Administrationen kunde der
ikke opnaas noget; vi vidste paa For
haand, at Administrationen vilde ikke
gaa med til Løsladelse, i Tilfælde af en
tysk Situation' vilde de ikke gaa med til
at lade dem komme ud af Lejren. Saa
følte vi os for"hos Giersirup. og det kom
til en Forstaaelse. Gierstrup vilde heller
ikke være med til at udlevere Kommuni
sterne i Tyskernes Hænder. Den samme
Aftale blev naturligvis ført videre med
Kommunisternes Repræsentanter; de
havde et særligt Udvalg, hvor nuværende
Borgmester Johannes Hansen var For
mand. Kommunisterne var jo delt i to
Dele. Der sad ude paa Vestre Fængsel en
30 Mand, som af forskellige personlige
Grunde ikke var oppe i Lejren. Det var
ikke nogen Straffeforanstaltning, men de
vilde altsaa hellere være i Vestre Fæng
sel, medens de øvrige hellere vilde være
i Horserød. Aftalen med Johannes Han
sen og Udvalget gik ud paa, at vi vilde
gøre. hvad vi kunde, for at de, dersom
der i en given Situation skulde ske no
get, ikke skulde falde i Tyskernes Hæn
der, og Giersirwp havde lovet Dinesen og
mig, at i Tilfælde af, at han fik Besked
om, at nu kunde man risikere, at de kom
til Tyskerne, vilde han lukke dem ud af
Lejren. Den Situation havde vi drøftet
flere Gange, og saa var det naturligt, at
vi den 27. August, da disse to Mennesker
var løbet fra os, og vi var oppe i Lejren,
Fredag den 27. om Aftenen, igen optog
en Diskussion, for Situationen herhjem
me var blevet saa spændt, at man aldrig
kunde vide, hvad Øjeblik der kunde blive
Brug for det, og da gentog Gjerstntp
Løftet over for os; vi var enige om, at
skulde der opstaa en saadan Situation,
skulde Kommunisterne ud af Lejren.

Aksel Møller: Hvad skete" saa den 28.
August?
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Cbr. Madsen: Den 28. August blev
Dinesen og jeg kaldt her ned paa Rigs
dagen tidlig om Morgenen, hvor vi af
Folketingsmand H . C. Hansen fik at vide,
at det var sket. Ultimatummet, som Ty
skerne havde stillet, vilde udløbe KI. 16,
saa vilde Regeringen være færdig, der
var ikke mere at vente. Saa var vi sikker
paa, at nu var det sket. Saa tog Dinesen
og jeg direkte op paa Politigaarden med
det samme, Kl. var 9.30 eller der om
kring, og ringede op til Horserød.

Aksel Møller: Hvem talte De med
der, kan De huske det?

Chr, Madsen: Ikke bestemt. Gier
strup var ikke paa sit Kontor, han har
muligvis været ovre i Lejren. Vi bad om,
at der maatte blive givet den Besked til
Inspektøren og Johannes Hansen, at Ul
timatummet udløb KI. 16, og saa var der
ikke mere at vente paa, der var ikke mere
at haabe.

Robert Mikkelsen: Lød Beskeden
saaledes?

Chr. Madsen: Beskeden lød paa, at
Ultimatummet udløb KI. 16.

Robert Mikkelsen: Lød den ogsaa
paa, at saa var der ikke mere at vente?

Cbr. Madsen: Lige direkte de Ord
kan jeg ikke huske, men det var Menin
gen - saa var det Slut, saa var Rege
ringen forsvundet. Og samtidig havde vi
jo givet personligt Løfte til en Del af
dem, der sad i Vestre Fængsel, f. Eks.
Thøger Theqersen, at de heller ikke skul
de komme til Tyskland, men blive stillet
lige saa gunstigt som dem, der sad i Hor
serødlejren; men det Løfte kunde vi ikke
opfylde, naar de sad i Vestre Fængsel,
det var i alt Fald vor Opfattelse, saa
maatte vi have dem overført til Horse
rød den Dag. Alt dette her havde Stats
advokat Hoff stiltiende været indfor
staaet med hele Tiden, men han val' ikke
til Stede. Saa foretog Dinesen og jeg en
Henvendelse til Politikommissær Odmar
og sagde: Vi er nødt til at have disse 30
Mennesker overført til Horserød med det
samme. Han var irriteret, vilde overho
vedet ikke høre Tale om dette Spørgs
maal. Vi gik stærkere ind paa ham, men
han sagde. at det var ikke noget, der laa
inden for vore Rammer. Vi blev mere og
mere nervose, for nu havde vi givet dette
Løfte, og vi vilde holde det , og ved Tolv
tiden traf vi paa Departementschef Ei
vind Larsen, jeg kan ikke huske, om det
var i Forkontoret til Odmars Kontor eller
ude paa Gangen. Vi gjorde ham opmærk
som paa, at der maatte gøres noget for
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disse Kommunister, vi maatte have Lej
lighed til at tage dem ud af Lejren, hvis
Tyskerne skulde komme.

Kristen Amby: Ud af Fængselet?
Chr. Madsen: Nej, ud af Lejren, og

vi skulde ogsaa have disse 30 Mennesker
ført fra Vestre Fængsel op til Horserød.
Vi var klar over, at der ikke kunde laves
noget ude paa Vestre Fængsel, og Depar
tementschefen gav os ærlig talt Ret i, at
det var en ubehagelig Situation, vi sad i,
men han vidste ikke rigtig, hvordan man
skulde faa dem overført fra Vestre
Fængsel. Jeg sagde: Det skal vi have,
men vi fik ikke noget bestemt Svar med
det samme. Han har vist talt med Odmar
og forskellige andre, og saa paa et Tids
punkt, Klokken 13-14 eller der om
kring, fik vi igen fat i Eivind Larsen. Nu
havde han tænkt over det og vilde godt
gaa med til at lade disse 30 overføre fra
Vestre Fængsel, det kunde vi selv sørge
for . Man kunde over for Tyskerne give
den Begrundelse, at naar Regeringen nu
var gaaet, saa vilde der sandsynligvis
blive en Masse Arrestationer, og saa skul
de der være Plads derude. Saadan kunde
man komme uden om det, dersom de
skulde finde det mistænkeligt, at de 30
Mennesker var overført til Horserød. Der
blev saa givet Besked paa, at der skulde
ringes ud til Oai Jensen om, at de 30
vilde blive afhentet af Afdeling D i Huj
og Hast, fordi de skulde være ude af
Byen inden KI. 16. Jeg ved ikke - det
var en Fornemmelse, vi havde, at de
skulde være ude af Byen inden KI. 16, da
Ultimatummet udløb, og det lykkedes KI.
L5.30 at faa det gjort klart. Politikom
missær Odmar bestemte, hvem der skul
de lede Aktionen; det var Overbetjent
Poulsen fra vor Eftersogningsafdeling
og saa en Kollega.

Aksel Møller: Satte De Dem saa se
nere i direkte Forbindelse med Horserød
lejren?

Chr. Madsen: Ja, vi talte med den
mange Gange i Løbet af Dagen. J eg talte
med den sidste Gang KI. 3 om Natten.

Aksel Møller: Husker De med hvem
De talte, var det med Inspektøren?

Chr, Madsen: Jeg tror, jeg har talt
med Gje1'strup en enkelt Gang. Dinesen
talte med ham.

Aksel Møller: Men Gjerstrup hævder
jo, at han ikke har fa aet nogen Forbin
delse,

Chr. Madsen: Ja, det ved jeg godt;
jeg bar talt med ham.
276
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Aksel Møller: Men sig mig saa en
Ting. Der blev ringet . .. .

Chr, Madsen: -Ieg tror, Gjerstrup
har gjort, hvad han kunde, men det er
muligt, at Tyskerne er kommet for tid
ligt. Vor Opfattelse var, at de skulde gaa,
naar det blev mørkt; de skulde ikke vente
til om Natten, men lige saa snart det blev
mørkt, skulde de gaa deroppe fora,. Der
var flere Fængselsbetjente, der var pa
rate. Paa den anden Side: der har ligget
nogen Misforstaaelse der, for Kommuni
sterne kunde godt have gaaet, jeg tror
ikke, nogen havde forhindret dem, men
de var paa den anden Side meget loyale
over for os, saa der har sandsynligvis
været en vIB Usikkerhed deroppe.

Aksel Møller: Klokken lidt over 4
den 29. August om Morgenen blev der
ringet til Horserødlejren fra Statsadvo
katens Afdeling. Kender De noget til den
Opringning?

Chr. Madsen: Jeg har ringet VE'd
Tretiden.

Aksel Møller: Ved Tretiden?
Chr. Madsen: Lige paa Klokkeslæt

tør jeg ikke sige det i Dag, men det var
altsaa omkring KI. 3, jeg ringede.

Formanden: Hvem talte De med den
gang, kan De huske det?

Chr. Madsen: Nej, det kan jeg ikke.
.Jeg ringede hjemme fra min egen Stue.
Man var hjemme, man var ude, saa har
man set efterhaanden, 'hvordan det fore
gik omkring i Byen. Der var ikke sket
noget paa det Tidspunkt her i Køben
havn, saa vilde jeg sikre mig, om de nu
var kommet af Sted deroppefra. Saa
sagde en Fængselsbetjent til mig, da jeg
ringede: Det er sket, Tyskerne er her, saa
er det ikke mere at tale om med dig 
og saa lagde han Røret paa.

Aksel Møller: Det var ikke saa
dan. . .. jeg vil snarere sige det paa den
Maade, at vi, har en Efterretning om, at
da der kom en Telefonsamtale fra Kø
benhavn Klokken lidt over fire, hvor Ty
skerne altsaa var i Lejren, fik Inspektø
ren Lov til, efter at en Tysker havde ta
get Telefonen, at tale med den paagæl
dende, der ringede op, og saa . ...

Chr. Madsen: Skulde det være mig?
Aksel Møller: Saa skulde den paa

gældende have sagt : Jeg kan høre, det er
sket, eller saadan noget lignende, refere
rende til, at det var en Tysker, der tog
Telefonen.

Chr, Madsen: Ja, men jeg talte ikke
med en Tysker, det mener jeg ikke.
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Aksel Møller: Det kan naturligvis vind Larsen var blevet paavirket ret
være svært at huske saa længe efter. kraftigt. Det kan Bioind. Larsen vist godt

Chr. Madsen: Jeg havde talt mange huske.
Gange med dem i Lejren, og det var den Robert Mikkelsen: Paavirket af Dem
sidste Opringning, jeg foretog. I hvert: og Dinesen. Saa giver han Ordre til
Fald mener jf'g ikke, det var en Tysker, 'Odmar, saa sanktionerer han Overflyt
jeg talte med; jeg ved ikke , hvem jeg talte ningen,
med; jeg fik ikke noget Navn. Men jeg Chr. Madsen: Jeg maa dertil sige, at
tror ikke, der er det fjerneste at bebrejde Departementschefen var meget interesse
Gjerstru1J i den Retning, det er min Me- ret i eventuelt at faa Kommunisterne ud,
ning. det gav han Udtryk for over for os. Han

Robert Mikkelsen: Jeg forstod paa, var overhovedet i vor Samtale ikke Mod
hvad De før sagde, at Deres første Hen- stander af at lukke Kommunisterne ud af
vendeIse om denne Overflytning fra Ve- Herseredleiren.
stre Fængsel blev rettet til Odmar, men at Robert Mikkelsen: De fortalte før, at
han ikke vilde gaa ind paa Deres Tanke- under Deres Arbejde for at lette forskel
gang. lige praktiske Forhold for de interne-

Chr. Madsen: Ja, men det var na- rede havde De god Støtte navnlig fra
turligvis . . . . Fuldmægtig Ludoiqsen.

Robert Mikkelsen: Og at De derfor af Chr. Madsen: Kontorchef Herfelt og
egen Drift gik videre. til højere Myn- Fuldmægtig Ludoiqsen.
dighed? Robert Mikkelsen: De nævnte ogsaa

Chr. Madsen: Ja, Dinesen og jeg Statsadvokat Hoij, og De nævnte i mod
henvendte os til Eivind Larsen, da han sat Retning Inspektør Bentzen. Nu vil
kom derop. I hvilken Anledning han var jeg gerne spørge Dem, fordi Odmar var
deroppe, ved jeg ikke. Deres nærmeste overordnede inden for

Robert Mikkelsen: Det var af egen Statsadvokatens Afdeling: Hvordan stil-
Drift? lede han sig til hele denne Sag?

Chr. Madsen: Ja, det var af Hensyn Chr. Madsen: Ja, det er jo saa lang
til vore Forpligtelser, det Løfte, vi havde en Periode. Eivind Larsen og Odmar
givet Kommunisterne. havde den Opfattelse, at Bentzen var

Robert Mikkelsen: Men det var ikke, praktisk, og vi var jo ude for Bentzens
fordi Odmar sagde til Dem: Det maa De Chikanerier daglig.idet kunde ikke und
hellere tale med den og den om? J eg hen- gaas, og vi beklagede os baade her og
viser til en Forklaring, Hr. Dinesen har der, til Fængselsdirektoratet og til .. , .
afgivet her for Kommissionen, det sten0- Kristen Amby: Ogsaa til Fængsels-
grafiske Referat, Sp . 472. Jeg spurgte, direktoratet? .
hvem der arrangerede denne Overflyt- . Chr. Madsen: Ja, vi har en Gang
ning, og Dinesen svarede: haft en ganske underordnet Samtale med

-Det var Overbetj ent Madsen Teiens. Nu var vi vel nok kommet i et
og paa min Foranledning. Vi gik lidt daarligt Lys i Fængselsvæsenet, ind
ind og sagde til dem derinde, at det til vi lærte Oai Jensen og Giersirwp at
var bedst, at de blev flyttet, hvis der kende. Dem blev vi meget gode Venner
skulde ske noget, og dbt gik de med med. Cai Jensen havde straks en meget
til.« \ god Forstaaelse af hele Situationen og

Saa spørger Hr. Kristen Amby: var hjælpsom helt igennem.
~ Var det til Odmar?« Robert Mikkelsen: Men det, jeg

spørger om, er Odmar« Standpunkt i
og Dinesen svarer: denne Sag.

»Ja, Politikommissær Odmar: Chr. Madsen: Ja, vi havde saa man-
Han fik det arrangeret saaledes ved ge Diskussioner, ikke sandt, og var na
Hjælp af Statsadvokaten, at de blev turligvis ikke enige.
overført; om det var ved Middagstid Robert Mikkelsen: Ikke enige?
eller kort efter, tør jeg ikke sige.« Chr. Madsen: Vi var ikke enige; det

kom af Situationen, som den laa.
Chr. Madsen: Det havde Statsadvo- Ilarald Nielsen: De sagde før, at det

katen jo ikke Spor med at gøre, og var Deres Opfattelse, at Kommunisterne
Odma« heller ikke. Odmar havde jo ikke skulde gaa, naar det blev mørkt, men det
noget med Overflytningen at gøre. 01'- sagde De ikke til Gjerstrup under denne
dren kom fra Eivind Larsen, efter at Ei- Samtale med ham?
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Chr. Madsen: Nej, husk paa, saadan
noget foregaar lang Tid i Forvejen. Det
er jo ogsaa begrænset, hvad man kan
sige i Telefonen i en saadan Situation.
Dersom jeg tager Telefonen hjemmefra,
kan jeK ikke vide, om Tyskerne sidder
OK lytter, naar jeg siger, at nu skal de
gaa deres Vei,

lIaraid Nielsen: Nej, selvfølgelig.
Chr. Madsen: Husk, jeg var ikke an

det end Overbetjent. Herinde sad J ustits
ministeren og Departementschefen og
Statsadvokaten OK Politikommissæren, og
deroppe sad Inspektøren.

Ilaraid Nielsen: Ja, ja.
Chr. Madsen: Det var en fast Aftale,

vi havde i Forvejen baade med Kommu
nisterne OK de andre. Det drejede sig om,
at de skulde have at vide, hvornaar det
var forbi; og naar Ultimatummat udløb
Kl. 16, val' der ikke mere at vente efter.

lIaraJd Nielsen: Det var det, De gav
Udtryk for, at Ultimatummet udløb
Kl. 16?

Chr. Madsen: JeK vil ikke have, at
der under nogen Form skal være nog-en
Misforstaaelse med Hensyn til Hr. Gier
strup, for der er ingen, der har hjulpet
Kommunisterne saa meget og hjulpet os
saa meget som han. Det va r først, da
han kom til, at der overhovedet blev no
gen Orden i Lejren, og hans Indsats og
Hjælpsomhed over for Politiet og de in
ternerede har været saa stor, at der ikke
under nogen Form maa være nogen Mis
forstaaelse. Jeg tror, at der er opstaaet
en Misforstaaelse der.

UaraJd Nielsen : Ja, det er misfor
staaet.

Chr. Madsen: Ellers var det sikkert
lykkedes.

Kristen Amby: De siger, at ikke blot
var det saadan, da Giersirwp blev daglig
Leder af Lejren, at De fik et meget let
tere Arbejde i Forhold til Kommunister
ne, i Forhold til Lejrledelsen, men der
kom ogsaa Orden i Lejren?

Chr, Madsen: Ja.
Kristen Ambv ; De mener dermed, at

da kom der mere Ro over Tingene?
Chr. Madsen: Det ved Folketings

manden selv, ikke sandt?
Kristen Amby: Ja, jeg har min gan

ske bestemte Anskuelse om det.
Chr, Madsen: Der var Ballade, der

var Udrykning, der var Indtransport her
til København som Straffeforanstaltning,
vi havde Kvaler ustandseligt, og stadig
væk skulde man se at ordne saa det ene
OK saa det andet. Kommunisterne var ir-
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riterede, Fæng-selsbetjentene var irritere
de, og vi var irriterede, OK der var Bal
lade hele Tiden. Da Gjerstrup kom, var
der aldrig nogen Sinde Ballade. Man kan
bare tage et Eksempel. Naar der var
F ødselsdag, og der blev sendt Blomster
derop, blev de taget op af Urtepotten,
fordi man vilde se, om der var Breve.
Det var jo bare for at irritere Folk. Ef
terhaanden som de fik Lov at komme
paa Besøg, kunde de jo faa alle de Breve,
de vilde have.

Kristen Amby: J eg vil gerne spørge
videre. De har altsaa, forstaar jeg paa
Bemærkningen før, gjort Forestillinger,
som De nu kunde gøre det, over for Deres
overordnede med Hensyn til Inspektør
Bentzens mindre heldige Ledelse, men De
forklarede her, at de overordnede mente,
at han var praktisk, og derfor ....

Chr. Madsen: Ja, det gav de tilsyne
ladende Udtryk over for Dinesen og mig.

Kristen Amby: Javel, De har gjort
Forestillinger.

Chr. Madsen: Vi har lavet Vrøvl over
det Gang paa Gang, for det var ikke til at
arbejde med. De maa huske paa, at den
gang var Kommunisterne ogsaa irriteret
paa os.

Kristea Amby: Ja, de ....
Chr. Madsen: De elskede ikke Dine

sen og mig til at begynde med. Vi havde
jo et vist Forhold til Kommunisterne, og
saa havde vi et andet Forhold til Bent
zen. I det hele taget var det vel nok den
mest ubehagelige Situation, nogen Politi
mand kunde sidde i.

Kristen Amby: J a, men der var et
Formaal, som maatte staa fast for alle, at
Tilstedeværelsen af de paagældende in
ternerede skulde være sikret i Lejren.
Det var uden for al Tvivl, og det var
klart, at det maatte De ogsaa støtte, dette
Formaal.

Chr. Madsen: Det gjorde vi ogsaa
fuldt ud.

Kristen Amby: Javel, det er jeg klar
over, men mener De 'da, at ud over de
Foranstaltninger, der fulgte ' af, at Lejr
ledelsen skulde sikre dette Formaal, chi
kanerede den daværende Inspektør posi
tivt de paugældende Kommunister?

Chr. Madsen: Ja; det kan man van
skeligt sige. Han var ikke sin Opgave
voksen.

Kristen Amby: Og det har De givet
Udtryk for over for Deres overordnede?

Chr. Madsen: Det har vi gjort mange
Gange.

Kristen Amby : Ja, det har De altsaa .
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Chr. Madsen: Det var Statsadvokat
Hoj] for saa vidt enig med os i.

Kristen Amby: Jeg har Lov til at
sige, at det er ikke bare nog et, der er
gjort fra den Side, men det er ogsaa
gjort af Rigsdagsmænd og andre Gang
paa Gang.

Chr. Madsen: Det var jo utaalsligt
for os, der skulde arbejde med det hver
Dag.

Kristen Amby: Og saa viser det sig,
da der kommer en ny daglig Leder, at
saa falder Tingene til Ro?

Chr. Madsen: Fuldstændigt, vi hav
de ikke mere Vrøvl, der var overhovedet
ikke mere. .

Kristen Amby: Kan De huske, hvor
naar Gjerstrup blev daglig Leder?

Chr. Madsen: Nej, Tidspunktet kan
jeg ikke huske.

Kristen Amby: Det var, saa vidt jeg
husker, i Begyndelsen af 1943, vist
Januar-Februar 1943.

H. C. Hansen: Ligger det ikke helt
klart?

Kristen Amby: J eg vil gerne have
dette Spørgsmaal belyst fra alle Sider,
fordi der efter min Mening paahviler de
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højeste Myndigheder et særligt Ansvar.
Nu har vi altsaa faaet at vide, at det var
ikke blot noget, som nogle Kværulanter
af Rigsdagsmænd sagde, at Inspektør
Bentzen ikke var den Opgave voksen, men
ogsaa de Mennesker, dør havde med det
daglige Arbejde at gøre, sagde det sam
me. Derfor har vi svært ved at forstaa, at
man ikke har villet rette sig efter disse
Anvisninger tidligere.

Robert Mikkelsen: Vi mangler jo Hr.
Madsens Forklaring angaaende Spørgs
maalet om de to Kriminalbetjentes
Rejse til Sverige i November 19431

) , men
det er maaske noget, som vil trække lidt
ud, saa.... .

Formanden: Jeg mener, det er bedre
at udsætte dette Spørgsmaal til en anden
Dag. De har ogsaa noget Kendskab til
denne Sag, Hr. Overbetjent?

Chr. Madsen: Ja.
Formanden: Malmørejsen?
Chr. Madsen: Ja.

Formanden: Saa takker jeg Dem paa
Kommissionens Vegne, Hr. Overbetjent,
for Deres Forklaring i Dag, og saa mødes
vi formentlig engang senere.

Afhøringen sluttede Kl. 11.55.

l ) Kap. 42.



Onsdag den 20. November 1946 Kl. 10.

For Kommissionen mødte Fængselsinspektør Alfred Klaudius Bentzen.

Formanden: Hr. Bentzen. Jeg maa
begynde denne Afhøring med at bede om
Deres fulde Navn og Stilling.

Bentzen: Alfred Klaudius Bentzen.
Formanden: Og Stillingen?
Bentzen: Fængselsinspektør.
Formanden: Dernæst paahviler det

mig at gøre Dem bekendt med, at Mø
derne her foregaar for lukkede Døre.
Det betyder, at saavel Medlemmerne af
Kommissionen som den, der afhøres, er
afskaaret fra at bringe Referater af,
h vad der foregaar her i Kommissionen.
.reg ved ikke, om D~ er klar over det.

Bentzen: Ja vel.
Formanden: Der bliver Tale om Of

fentliggørelse paa et senere Tidspunkt,
men det beror paa Kommissionens Be
stemmelse, hvornaar og hvor meget der
skal offentliggøres.

Af tidligere her for Kommissionen
afgivne Forklaringer fremgaar, at De en
Tid har været Inspektør for Horserød
lejren. Det var, medens Kommunisterne
var interneret derude') : er det ikke rigtigt?

Bentzen: Jo.
Formanden: Hvornaar var det?
Bentzen: Det var fra August 1941

til Januar 1943.
Formanden: Det fremgaar af Kom

missionens tidligere Afhøringer, at De
forud for dette Tidsrum har varetaget
andre Opgaver; jeg tænker her paa Eng
lændernes og Franskmændenes Interne
ring paa Hald").

Bentzen: .ra.
Formanden: Det var formodentlig i

første Halvdel af Maj 1940?
Bentzen: J a:
Formanden: Efter de foreliggende

Oplysninger ser det ud, som om man
dengang overdrog Dem at bringe den
Lejr i Orden med meget kort Varsel. Er
det ikke rigtigt?

Bentzen: Lejren paa Hald?
Formanden: Ja.
Bentzen: Ja, det var, saa vidt jeg

husker, med Varsel fra en Torsdag til
€n Lørdag.

Formanden: Og det er vel rigtigt, at
det drejede sig om Internering af Eng
lændere og Franskmænd?

Bentzen: Ja.
1) Kap . 24. 2) Kap. 2.

Formanden: Jeg er ikke rigtig klar
over det, men det saa ud efter de For
klaringer, vi har her, som om der har
været Tale om en Lejr paa Hald ogsaa
senere.

Bentzen: Ja, det har der ogsaa,
Formanden: Havde De ogsaa med

den at gøre?
Bentzen: Nej.
Formanden: Det var paa et Tids

punkt, hvor ...
Bentzen: .,. jeg var optaget andet

steds .
Formanden: Ja vel. Hvorfor jeg

nævner Lejren paa Hald, er, fordi De
res Virksomhed der kan have nogen In
teresse som Baggrund for det, vi i det
væsentlige skal beskæftige os med i Dag,
nemlig Forholdene i Horserødlejren og
Deres Forhold til Horserødlejren. J eg maa
maaske have Lov til at spørge, om De var
tilfreds med Forholdene i Haldlejren?

Bentzen: Ja, det var jeg, for saa
vidt som Lejren jo ikke naaede at komme
til Udfoldelse. Da jeg fik Meddelelse om,
at jep; skulde have med den at gøre, blev
der sagt, . at der fra tysk Side var givet
Tilsagn om, at britiske og franske Stats
borgere maatte blive interneret her i Lan
det i Stedet for, hvad man ellers havde
til Hensigt, at de skulde føres til Tysk
land til Internering. Men efter at Lejren
havde været i Brug i ganske kort Tid,
kom der Meddelelse fra Udenrigsministe
riet om, at det Tilsagn var taget tilbage
fra tysk Side, og at disse Mennesker skul
de føres til Tyskland.

Formanden: De nævner Udenrigsmi
nisteriet. Vil det sige, at Haldlejren sor
terede under Udenrigsministeriet?

Bentzen: Ja.
Formanden: Maa jeg spørge Dem, om

De havde Indtryk af, at de' internerede i
Haldlejren var tilfredse med Dem?

Bentzen: Ja, jeg kan ikke benægte,
at jeg havde det Indtryk.

Formanden: Det var Deres Indtryk?
Bentzen: Ja.
Buseh-Jensent »Sorteredø under

Udenrigsministeriet c - vil det sige,
at Inspektøren sorterede direkte under
Udenrigsministeriet, eller at det var
Fængselsdirektoratet, som var Mellemled
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og stadig i denne Sag var Deres over
ordnede?

Bentzen: Det kan man næppe sige.
Jeg blev stillet til Raadighed fra Fæng
selsdirektoratet for Udenrigsministeriet,
fordi man henvendte sig til Fængsels
væsenet for at faa en Mand, der havde
haft med Bevogtning af Personer at gøre
før, men selve Forvaringen, Internerin
gen og de Former, hvorunder det skulde
foregaa, opfattede jeg som sorterende
under Udenrigsministeriet.

Buseh-Jensene Spørgsmaalet er det
te: Var Udenrigsministeriet Inspektørens
nærmeste overordnede?

Bentzen: Ja, i visse Forhold, i alle
Forhold, som havde med Behandlingen
af de internerede at gøre.

Formanden: Var der givet særlige
Instruktioner eller Direktiver for Be
handlingen der?

Bentzen: Nej, egentlig ikke, det var
saa kort Tid, den blev indrettet som
Lejr; den havde været brugt til Inter
nering af tyske Flyvere, som fra Krigs
udbrudet til April 1940 var havnet her
i Landet.

Formanden: Er der Medlemmer, som
ønsker at stille Spørgsmaal vedrørende
de Forhold, vi har omtalt her med Hen
syn til Haldlejren?

Nørskov: Hvor mange var der inter-
neret i Haldlejren?

Bentzen: Saa vidt jeg husker ca. 125.
Nørskov: Hovedsagelig Englændere?
Bentzen: Ja, Hovedparten var Eng-

lændere; saa vidt jeg ved, var der ca. 40
franske Statsborgere.

Formanden: Vi gaar saa over til Hor
serødlejren. - J eg vil begynde med at
oplyse, at de Afhøringer, der er foretaget
her i Kommissionen, giver det Indtryk,
at de internerede, Kommunisterne, ikke
var tilfredse med Forholdene derude i
Deres Ledertid. Kan De oplyse, hvad der
efter Deres Mening var Grunden til den
ne Utilfredshed?

Bentzen: Ja, det var mit Indtryk, at
de internerede betragtede selve den For
varingstagelse, som var sket i Henhold
til den saakaldte Kommunistlov'), som
ulovlig og grundlovsstridig, og at enhver,
der ligesom jeg medvirkede til at gen
nemføre denne ForvaringstageIse, p;jorde
sig skyldig i et strafbart Forhold. Det
blev fra de interneredes Side mange
Gange fremhævet over for mig.

Formanden: Bevirkede det, at der
kom et skævt Forhold i det daglige mel
lem Dem og de internerede?
1) Kap. 23. 2) A. nr. 281, A.
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Bentzen: J a, det maa man vist sige,
at der gjorde. Det var det, der var Ho
vedaarsagen til - saaledes staar det i
alt Fald for mig -, at alt, hvad. jeg
maatte foretage mig, naar jeg som Tje
nestemand var sat til at lede denne In
terneringslejr, vakte Opposition blandt de
internerede, og de reagerede efter min
Opfattelse temmelig kraftigt over for det,
over for mig personlig.

Formanden: Havde De faaet særlige
Direktiver, da De fik overdraget Opgaven
som Leder af Horserødlejren - det var
jo nemlig et Arbejde saa vidt forskellig
fra Deres daglige, at det i og for sig
havde været naturligt, om De havde faaet
særlige Direktiver eller Instrukser for,
hvordan De skulde gaa frem?

Bentzen: Ja, det havde jeg, og de
Direktiver var givet mig af Statsadvoka
tens Afdeling - det var, saa vidt jeg
husker, Kjalke, der paa det Tidspunkt
var Statsadvokat for særlige Anliggen
der - og ligeledes fra Departementschef
Eivind Larsen, det særlige Departement
i Ministeriet, og ogsaa af Justitsministe
ren personlig.

, Formanden: Hvad gik Direktiverne
ud paa i korte Træk?

Bentzen: Hovedpunktet var, at Til
stedeværelsen af de Personer, som i Hen
hold til Loven blev taget i Forvaring,
skulde sikres, der maatte ikke være no
gen Mulighed for, at de kunde flygte fra
Lejren, og de maatte ikke have nogen
Forhindelse med Omverdenen, som ikke
var kontro}eret af Lejrens Personale el
ler af Politiet, men paa den anden Side
blev det udtrykkeligt af Ministeren ind
skærpet, at Behandlingen skulde være
saa lempelig som mulig og ikke maatte
faa fængselsmæssigt Præg.

Robert Mikkelsen: Nogen Tid efter,
at Lejren var oprettet, kom der et Regle
ment eller en Husorden") deroppe, og den
daværende Justitsminister har udtalt, at
han mener, at dette Reglement bl. a. var
bygget paa Deres Erfaringer som tidli
gere Leder af Lejren for tyske Emigran
ter. Har De haft noget med Forberedel
sen af denne Husorden at gøre?

Bentzen: Jeg mener, at der fandtes
en tilsvarende Udfærdigelse for den saa
kaldte Emigrantlejr, og at det i Hoved
sagen var den, der blev taget som Møn
ster for Husordenen i Horserød i den
første Udfærdigelse.

Robert Mikktt)sen: Havde De noget at
gøre med Tilrettelæggelsen af den Hus
orden?
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Bentzen: J a, i Direktoratet for
Fængselsvæsenet og i Justitsministeriet
- det staar mig ikke ganske klart nu, i
hvilket Omfang jeg havde med selve Ud
arbejdelsen at gøre .

Robert Mikkelsen: De bemærkede
før, at det udtrykkeligt var blevet sagt,
at Forholdene skulde være saa lidt fæng
selsmæssige som muligt. Det hedder i en
Erklæring, der er udarbejdet af Justits
ministeriet - det er Justitsministeriets
Redegørelse af 11. Maj 19431

) -:

»Paa den anden Side var det
Regeringen magtpaaliggende, at Ind
grebet blev begrænset til den Fri
hedsberøvelse, der var en Nødven
dighed, og de Ulemper, der af prak
tiske Sikkerhedshensyn var uund
gaaelige, og at der saa vidt muligt
sikredes de anholdte Ophold under
rimelige og ikke for ubekvemme
Vilkaar . , .c.

Var det tilsvarende Retningslinier, som
gjaldt?

Bentzen : Ja.
Robert Mikkelsen: Under Afhørin

gen af den daværende Justitsminister her
i Kommissionen - det staar Sp. 170 
siger jeg:

-De udtalte før, at Formaalet
fra første Færd var dette at give
de bedst mulige Forhold, som kunde
tillades, naar nu Formaalet skulde
naas, og Formaalet var altsaa Inde
spærringen, Isoleringen fra Omver
denen,c

hvortil Thune Jacobsen siger:
»Ja« . Det er altsaa det, som er Grundla
get for det.

Bentzen: Ja.
Robert Mikkelsen: Og der foreligger

saa en anden Udtalelse, ogsaa af da
værende Justitsminister Thune Jacobsen
-- den staar Sp. 213-214 -, hvor han
siger noget andet af Interesse:

»Naar man i Husordenen fast
satte det og det, var det jo et Mini
mum, som Kommunisterne kunde
fordre iagttaget over for sig; altsaa,
der var fastsat visse Regler i Hus
ordenen, og Kommunisterne kunde
fordre, at det blev overholdt, hvad
der stod deri. Men dermed ikke være
sagt, at man ikke kunde strække sig
videre i det daglige Liv ude i Lejren.
Det gjorde man da ogsaa, efter hvad
der blev fortalt. Man kan bl. a. se
det paa dette, at man fastsatte en

1) Jfr. A. nr. 278, bilag 2. !) St. 214.

526

Regel om, at Lyset skulde slukkes
paa en vis Tid o. s. v., men man
har ikke kontroleret, at det skete.
Man traf i det hele taget disse Dis
positioner i Husordenen, for at man,
naar Tyskerne, som man vidste in
teresserede sig for Kommunisterne,
vilde gribe ind, kunde præsentere
dem en nogenlunde anstændig Hus
orden, som de kunde være tilfredse
med. Om der saa uden for Husor
denen skete forskelligt, blev en Sag
for sig.«

Det synes at fremgaa heraf, at Hus
ordenen var skrevet med særligt Henblik
paa Tyskernes eventuelle Interesse for
disse Forhold, men at det ikke er Tan
ken, at den saadan skulde følges. J eg vil
gerne høre Deres Mening om, hvorvidt
det ogsaa stemmer med de Instruktioner,
De har haft.

Bentzen: Det synes jeg ikke jeg kan
sige. Det synes jeg ikke er præciseret
over for mig i hvert Fald. Det blev sta
dig foreholdt, at Tyskerne ikke maatte
faa noget at hænge Hatten paa. Det blev
stadig foreholdt mig, at der var over
hængende Fare for, at Tyskerne skulde
gribe ind og overtage Bevogtningen af de
internerede, og det skulde undgaas, og
derfor var det nødvendigt at sørge for,
at de Krav til Afsondring og Bevogtning,
som var stillet, ogsaa blev overholdt.

Robert Mikkelsen: Hvem foreholdt
Dem stadig det?

Bentzen: Saavel Ministeren som
Statsadvokatens Afdeling, Departementet.

Robert Mikkelsen: Ogsaa Ministeren?
Bentzen: Ja. .
Robert Mikkelsen: Derfor staar De

fremmed over for den Betragtning, den
daværende Justitsminister her har ud
talt?

Bentzen: Ja, det kan jeg ikke . helt
lægge Skjul paa.

Robert Mikkelsen: Saadan noget
har De ikke hørt fra Ministeren?

Bentzen: Nej , Ministeren har, som
jeg sagde, fremhævet, at Behandlingen
skulde være saa lempelig, som disse For
maal muliggjorde.

Robert Mikkelsen: Men dette Syns
punkt, at Husordenen var for at Tysker
ne skulde have noget at se paa,

»og om der saa uden for Husordenen
skete forskelligt, blev en sag for sig-")
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- noget saadant har De ikke hørt fra
Ministeren?

Bentzen: Ikke direkte, men det laa
for øvrigt i Luften, og det mener jeg og
saa, man gjorde i Horserød: hvor man
kunde, tog man ikke Husordenen saa
strengt.

Robert Mikkelsen: Ja vel. Jeg vil
gerne spørge Dem oin et Par Ting ved
rørende den Husorden. For det første er
der en Ting, som ligger uden for Hus
ordenen. Den Gang jeg selv kom derop,
var der indført en Ordning" ), hvorefter
der 3--4 Gange om Dagen før Maaltiderne
skulde foregaa Appel, hvor de internere
de skulde stilles op paa Række og' der
skulde finde Navneopraab eller Tælling
Sted, hvorefter de i Række og Nummer
orden skulde vandre over til Spisesalen.
En saadan Appel staar ikke omtalt i Hus
ordenen. Hvorfor blev den indført?

Bentzen: Det synes jeg ligger i S1:\-
gens Natur, for efter de Direktiver, der
var givet, skulde Lejrens Personale jo
være ansvarlig for, at de internerede var
til Stede i Lejren, og de internerede var
indkvarteret i forskellige Bygninger, og
Lejrens Omraade var temmelig uover
skueligt. Der var saa ikke anden Maade,
hvorpaa man kunde konstatere, om de
internerede var der, end at foretage Op
tælling. Appel er aldrig nævnt, men det
blev fastsat, at man skulde holde Mand
tal, og det skulde ske i Forbindelse med
Dagens 3 Hovedmaaltider, Kl. 8, Kl. 12
og Kl. 18, og der blev udsendt skriftlig
Meddelelse til de internerede om dette
Mandtal. Saa vidt jeg husker, blev det
deri fastsat, at det skulde ske paa den
Maade, at naar der blev ringet til Spis
ning - Spisningen foregik i en fælles
Spisesal -, skulde de internerede fra de
forskelliga Bygninger samle sig uden for
den Bygning, hvori de var indkvarteret,
og saa skulde Personalet foretage en Op
tælling, og derefter gik de internerede
samlet fra hver Bygning over til Spise
salen. Det var en Ordning, som bestod
en ganske kort Tid, saa henvendte de in
terneredes Talsmand - jeg tror, det var
Eigil Larsen - sig til mig og bad om,
at man vilde ophøre med Mandtal paa
den Maade, og Grunden var, som han
selv angav, at ikke alle de internerede
kom lige hurtigt ud, naar der blev ringet
til Spisning, og derfor maatte de andre
vente, til alle kom til Stede, saa at man
kunde sikre sig Antallet. Det var for ov
rigt fastsat, at i Regnvejr og inden for
Mørklægningstiden, skulde de internere
1) A. nr. 282.
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de staa i Gangen af Bygningen og ikke
udenfor.

Robert Mikkelsen: Ordningen blev
ophævet i Løbet af nogle Maaneder?

Bentzen: Ja, senest i Løbet af Okto
ber Maaned 1941.

Robert Mikkelsen: Det var altsaa 3
4 Maaneder, efter at Lejren var oprettet.

Bentzen: Jeg maa maaske sige, at
nøjagtig den samme Ordning var ind
ført i Lejren for Englænderne og Fransk
mændene, men der voldte det ikke nogen
Vanskelighed, der gav Ordningen ikke
Anledning til Bemærkninger.

Formanden: Jeg forstaar, at det var
ikke noget, De havde fundet paa af Dem
selv?

Bentzen: Nej, det kan jeg daarligt
tænke mig, men det ligger jo nu 4-5
Aar tilbage, saa det er vanskeligt at er
indre alle Detailler klart, men det er givet,
at man som overalt i Verden, naar' man
spærrer Folk inde, maatte sikre sig ved
en Optælling, at de internerede var der.
Ordet »Appel« er aldrig blevet brugt om
det, det kan kun være betegnet som
»Mandtal« i den skriftlige Meddelelse, der
blev givet de internerede.

Robert Mikkelsen: Der blev sagt, at
det var ikke noget, De selv havde fundet
paa. Det staar ikke i Husordenen. Hvem
har fundet paa det?

Bentzen: Det blev brugt i Lejren ved
Hald, det var Mønstret for det.

Robert Mikkelsen: De havde ingen
Instruktioner?

Bentzen: Jo, jeg havde den Instruk
tion, at vi skulde sikre os, at Antallet var
til Stede.

Robert Mikkelsen: Ja vel, men De
havde ikke fra anden Side faaet nogen
Instruktion om, ål' der skulde finde en
saadan Optælling eller daglig Tælling
Sted?

Bentzen: Nej, jeg tør ikke sige, at
jeg nu kan erindre, hvem der kan have
faaet Ideen til denne Optælling.

Robert Mikkelsen: Er det ikke Dem,
der har Ansvaret for Meddelelsen?

Bentzen: Jo, den Meddelelse, der
blev udsendt til de internerede, er under
skrevet med mit Navn.

Robert Mikkelsen: Det er der ikke
nogen Tvivl om. Jeg slaar fast, at den
Ordning, man fik nogle Maaneder efter,
Resten af Tiden gik udmærket uden den
meget generende Optælling og Marche
ring.

Bentzen: Jeg synes ikke, man kan
sige, det gik udmærket, for i Stedet for
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Ordningen med Mandtal ved Bygninger
ne blev der indført den Ordning, at de
internerede blev talt ved Indgangen til
Spisesalen, men det hændte, saa vidt jeg
husker, ikke paa noget Tidspunkt, at
man fik Tallet til at stemme før efter, at
Fængselsbetjenten havde maattet henven
de sig rundt omkring i Barakkerne og
finde ud af, hvem der nu manglede, for
det var ret almindeligt, at nogle blev
borte fra Maaltiderne.

Robert Mikkelsen: De har ved for
skellige Lejligheder skrevet til Ministe
riet med Beklagelse over Forholdene ved
rørende Lejren, bl. a. over Personer, som
viste Interesse for Lempelser af de inter
neredes Forhold. Saa vidt jeg forstaar,
har De ved en Lejlighed beklaget Dem
over Pastor Povl~ensl) Besøg i Lejren 
det staar refereret Sp. 167 -, og det blev
oplyst, at der foreligger Skrivelser fra
Dem om, at Pastor Povlsens Besøg var
mindre heldige. J eg vil gerne spørge,
hvad De har foretaget Dem i saa Hen
seende.

Bentzen: Jeg har ikke beklaget mig
over Pastor Povlsens Besøg, men jeg har
forespurgt Justitsministeriet, om Pastor
Povlsen maatte komme paa Besøg i Lej
ren, og om der skulde fastsættes visse
særlige Forskrifter for saadanne Besøg .

Robert Mikkelsen: Har De ikke givet
Udtryk for, at disse Besøg' efter Deres
Mening i visse Henseender var mindre
heldige?

Bentzen: Det tør jeg ikke ganske be
stride, men jeg husker det ikke. I hvert
Fald endte det med, at Pastor Povlsen
fik Tilladelse til at komme paa Besøg i
Lejren.

Robert Mikkelsen: Han fik Ministe
rens Tilladelse, ja.

Dernæst er der ogsaa fra Deres Side
indgivet en Skrivelse vedrørende Forhol
dene i Vestre Fængsel. Situationen opstod
derved, at forskellige internerede, som
havde været paa Vestre Fængsel i den
ene eller den anden Anledning og derfra
kom ud til Lejren, beklagede sig over, at
Forholdene paa forskellig Maade var
strengere, mere ubehagelige i det daglige
i Lejren end under de i øvrigt vanskelige
Forhold inde paa Vestre Fængsel. Og det
førte til, at De over for Direktoratet eller
Ministeriet indgav Beretning om, at de
internerede hævdede, at man havde faaet
de og de Lempelser paa Vestre Fængsel,
og De udbad Dem en Undersøgelse i den
Anledning. J eg' vil gerne høre, hvad De
har foretaget Dem i saa Henseende?
1) A. nr. 283.
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Bentzen: Den Indberetning staar
mig ikke klart, men jeg husker, at
Spørgsmaalet blev rejst. Men jeg har ikke
udbedt mig nogen Undersøgelse, det kun
de jeg efter Sagens Natur ikke gøre, det
vilde nærmest have været anmassende,
men jeg kan huske, at jeg fandt det rime
ligt, om der gjaldt samme Regler paa
Vestre Fængsel som i Horserødlejren,
allerede af den Grund, at det var meget
vanskeligt, hvis man praktiserede for
skellige Sæt Regler.

Robert Mikkelsen: Det synes, som om
De havde fundet det mest rimeligt, at
Vestre Fængsel rettede sig efter Horserød
og ikke omvendt?

Bentzen: Det kan jeg ikke tro.
Robert Mikkelsen: Den Fremgangs

maade, De har anvendt, har været, at
De har sendt formelle Skrivelser til
Fængselsdirektoratet om Forholdene.

Bentzen: Det husker jeg ikke. Da jeg
kom fra Horserød i Januar 1943, blev
hele Lejrens Arkiv liggende deroppe, og
jeg har ikke haft Adgang til at se det
siden.

Robert Mikkelsen: Det husker De
ikke?

Bentzen: Nej.
Robert Mikkelsen: Husker De ikke,

at De har skrevet om det Spørgsmaal?
Bentzen: Nej, jeg husker ikke, om

jeg har skrevet om det eller talt om det,
men jeg husker, at Spørgsmaalet er ble
vet bragt paa Bane.

Robert Mikkelsen: Ved De, hvad det
førte til, at Spørgsmaalet blev bragt
paa Bane?

Bentzen: Nej.
Robert Mikkelsen: Det førte til, at .

Inspektør Waagensen paa Vestre Fæng
sel fik Vanskeligheder med de Lempelser,
han havde givet. Men De har ikke tænkt
Dem den Mulighed, naar der forelaa
Meddelelse fra de internerede, at ringe
til Waagensen og faa en stiltiende Aftale
om at faa det til at glide?

Bentzen: Det er sket mere end een
Gang.

Robert Mikkelsen: Hvad er sket mere
end een Gang?

. Bentzen: At jeg har forhørt mig paa
Vestre Fængsel om, hvordan de fortolke
de de forskellige Bestemmelser, og at vi
derefter har gjort det samme.

Robert Mikkelsen: At De saa har
lempet?

Bentzen : Ja.
Robert Mikkelsen: Men ved den Lej

lighed erindrer De intet om det?
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Bentzen: Nej. hvur den havde ligget længe - jeg havde
Robert Mikkelsen: Andre Personer, ikke selv set efter. Den blev fundet ved

som De har beklaget Dem over, er Over- Visitationen. Det gav Anledning til, at De
betjentene Madsen og Dinesen, som ar- skreven Indberetning til Ministeriet om,
rangerede nogle Besøg for de internere- at Fangerne eller de internerede aaben
de. Der er ogsaa fra Deres Side indgivet bart kunde faa Lejlighed til i Byen at
en Slags Klage til Direktoratet eller Mi- skaffe sig Penge, naar Statsadvokaten
nisteriet over den Maade, det foregik paa. havde dem inde i Byen. Erindrer De
Erindrer De det? det ikke?

Bentzen: Nej, ikke i den Form. J eg Bentzen: J eg erindrer det ikke, men
erindrer kun, at jeg havde et udmærket tør sandelig heller ikke benægte det. Men
Samarbejde med Overbetjentene Madsen der stod jo udtrykkeligt i Husordenen, at
og Dinesen i hele Perioden. de internerede ikke maatte være i Besid-

Robert Mikkelsen: Det stemmer ikke delse af Penge, og det havde vi vel en vis
med, hvad Overbetjent Ghr. Madsen er- Pligt til at søge overholdt.
mdrer. Men det mener De? Robert Mikkelsen. Der var jo ikke

Bentzen: Ja. blevet foretaget Visitation, da jeg rejste,
Robert Mikkelsen: Har De ikke ved saa der var overhovedet ikke Grundlag

en Lejlighed indsendt Rapport til Mini- for at blande Madsen ind i den Historie,
steriet, som angik Ohr. Madsens Forhold, at der var fundet Penge hos mig.
og som var egnet til at skade ham i hans Bentzen: Jeg husker det ikke. Det er
Bestræbelser for . . . en Detaille i det hele, og det ligger 5 Aar

Bentzen: Nej, absolut ikke. tilbage i Tiden.
Robert Mikkelsen: Hr. Madsen har Robert Mikkelsen: Ja. Det var alt-

udtalt her, det er Spalte 509-510, at der saa Forholdet til Pastor Povlsen og Hr.
ved en Lejlighed - det drejede sig for øv- Waagensen og nu til Overbetjent Ghr.
rigt om min Person; der var blevet ariord- Madsen. Han mener i det hele taget, at
net en Visitation, hvor der blev fundet 10 De vanskeliggjorde ham i hans Bestræ
Kr. paa mig, tror jeg - gik en Klage belser for at lette de interneredes For
til Ministeriet, og Ghr. Madsen udtaler: hold. Det har De altsaa ikke tænkt Dem?

-Det var for at ramme mig.« . Bentzen: Nej, absolut ikke. Vi vidste
Overbetjent -Ohr. Madsen opfattede det udmærket godt i Horserød, at Politiet
udpræget saadan, at det var for at ska- paa den Maade paa mange Omraader gav
de ham i hans Arbejde for at .gtve de Lempelser ved at tage visse af de inter
internerede lempeligere Forhold. nerede ind til København til Afhøring,

Bentzen: Den Opfattelse kan jeg ikke eller hvad det blev kaldt - vi fik ikke
godkende. nogen Meddelelse om, hvad Formaa-

Robert Mikkelsen: Hvad var da let var.
Formaalet? Robert Mikkelsen: De har gentagne

Bentzen: Jeg erindrer ikke den Rap- Gange over for Justitsministeriet, sær
port, der er ' Tale om, men har jeg ind- lig i den første Tid, beklaget Dem over
givet en saadan Rapport, har det vel Hans Kirles Forholdt) og ønsket ham over
været for at henlede Ministeriets Op- ført til Vestre Fængsel. Den daværende
mærksomhed paa, at der var foregaaet Justitsminister har her udtalt, at han
noget, som jeg mente, det var min Pligt lmange Gange søgte at bevæge Dem til
at give Indberetning om. at holde op med det og se at faa det til

Robert Mikkelsen: Jeg ved ikke, om at glide med Kirk. Jeg vil gerne spørge
det kan opfriske Deres Hukommelse, at I Dem, om De erindrer saadanne Bestræ
De faar at vide, at det drejer sig om en belser fra den daværende Justitsmini
Dag, jeg havde været i Byen paa mit sters Side?
Kontor, ledsaget af Overbetjent Ghr. Bentzen: Ikke Bestræbelser, som
Madsen. Da jeg kom tilbage, blev jeg skulde gaa ud paa, at Ministeren vilde
visiteret af en Overbetjent, som udtryk- paavirke mig til at lade Kirle blive, for
kelig meddelte mig - det var en ganske hvis Justitsministeren ikke vilde have
ekstraordinær Foranstaltning, som aldrig Kirk overflyttet, saa var det vistnok tem
var foretaget før -, at den var blevet melig underordnet, hvad jeg mente om
paalagt ham af Dem; De havde sagt, at Spørgsmaalet.
naar jeg kom hjem, skulde han foretage Robert Mikkelsen: Men naar De nu
Visitation. Saa laa der altsaa en Seddel, har talt med Justitsministeren om det,
vist en Tikroneseddel, i mit Førerbevis, har han saa ikke Gang paa Gang prøvet
l) A. nr. 284.
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oaa at faa Dem til at beholde ham
ierude? .

Bentzen: Nej, saadan synes jeg ikke,
nan kan udtrykke det. Ministeren har
sagt, og det har jeg været ganske enig
., at det var bedst, om man kunde und
gaa noget saadant.

Robert Mikkelsen: Hr. Thune Jacob
~en har udtalt her - det staar Spalte
1182 _ .:

l>. •• man maa forstaa, at jeg,
dengang Bentzen talte om det første
Gang, har bedt ham om at prøve
og prøve igen, om det ikke skulde
gaa med Kirk.e

Det siger han som Udtryk for sin
Holdning i den første Tid, og først da
De gentagne Gange indstiller Flytning
og siger, at nu kan det ikke gaa læn
gere, finder en Overflytning Sted. Er
det ikke en rigtig Fremstilling?

Bentzen: Jo, den dækker i alt væ
sentligt, men den dækker ogsaa, synes
jeg, min Opfattelse af det, som det staar
for mig nu, og som jeg gav Udtryk for:
at der ikke var Tale om, at Ministeren
vilde prøve at overtale mig, men at Mi
nisteren gav Udtryk for, at det var rart,
om man kunde undgaa at tage den Slags
Forholdsregler, og det var jeg ganske
enig i, men Tiden var altsaa a:abenbart
kommet, da saavel Ministeren som jeg
mente, at man ikke kunde undgaa det
længere.

Ro.bert Mikkelsen: Havde De det
Indtryk, at Forholdene ændrede sig til
det bedee, efter at Kirk var blevet fjernet
fra Lejren?

Bentzen: Nej, det kan man egentlig
ikke sige.

Robert Mikkelsen: Den væsentlige
Grund, som De har anført for, at han
skulde fjernes, var jo den, at han vir
kede som Urostifter og maaske var Bag
mand eller stod bag mange efter Deres
Mening urimelige Klager.

Bentzen: Jeg har jo til Justitsmini
steren indsendt en skriftlig Redegørelse')
for hele dette Forhold i sin Tid. Den vil
jeg gerne henholde mig til.

Robert Mikkelsen: Men Forholdene
ændredes ikke til det bedre, efter at han
var fjernet?

Bentzen: Nej, ikke væsentligt, sy
nes jeg.

Robert Mikkelsen: Nej.
Bentzen: J eg vil gerne i denne For

bindelse sige, at netop paa det Tidspunkt
anmodede jeg første Gang Justitsmini-
1\ "- __ 'lO.... h_':l~~ c:
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steriet skriftligt om at blive fritaget for
at have mere med denne Interneringslejr
at gøre. Det var i Oktober eller Novem
ber, muligvis November 1941.

Robert Mikkelsen: Da bad De om at
blive fritaget?

Bentzen : Ja.
Robert Mikkelsen: Men hvad sagde

Ministeren?
Bentzen: .J a, det blev altsaa ikke

imødekommet, fordi man jo skulde have
en til det og maaske ikke paa det Tids
punkt har ment, at man havde en an
den, og muligvis ogsaa, fordi man ikke
syntes, det var hensigtsmæssigt at skifte.

Robert Mikkelsen: De sagde før, at
De var klar over, at Statsadvokatens Folk
søgte at lempe Forholdene for de inter
nerede paa forskellig Maade, bl. a. ved
disse Besøg i Byen. Det forstod De?

Bentzen: Ja, det var vi klar over.
Robert Mikkelsen: Var De klar over, .

at disse Besøg foregik under forholdsvis
frie Former, og at de internerede var saa
temmelig ... var under meget lempelig
Kontrol, vil jeg sige.

Bentzen: Nej, vi har jo ikke vidst
noget om, hvad Formaalet var.

Robert Mikkelsen: Det har De ikke
vidst. Hvori bestod saa Lempelserne ef
ter Deres Mening?

Bentzen: Det kan jeg ikke præcisere,
men vi havde .altsaa Indtryk af, at disse
Besøg muligvis .endda blev arrangeret
med det Formaal maaske at give de in
ternerede Adgang til Samvær med deres
Familier under Turen til København.
Men efter Turen blev der ikke meddelt
os noget om det fra Politiets Side.

Robert Mikkelsen: Det var ikke for
at hindre, at noget saadant fandt Sted,
at De indsendte Deres ...

Bentzen: Absolut ikke.
Robert Mikkelsen: Naar nu De for

stod og heller ikke modsatte Dem, at
saadanne Besøg fandt Sted, saa maa det
ogsaa medføre, at en Del af den Kon
trol, der foregik i Lejren, blev af tem
melig formel Karakter. Hvis det altsaa
drejede sig om, at de internerede skulde
have Adgang til visse Oplysninger eller
til at skaffe sig visse Ting, maa det ligge
i Sagens Natur, at naar de havde Ad
gang til disse Besøg hos deres Familier,
saa var det temmelig overflødigt at være
saa nøjeregnende ude i Lejren. Var det
ikke Deres Opfattelse?

Bentzen: Jo, men vi var da ogsaa
klar over, at vor Kontrol i og for sig
paa mange Maader var illusorisk.
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Robert Mikkelsen: Men naar De f. betr agtet som udæskende, naar der kor
Eks. i et Tilfælde har trukket Blomster, Foræringer til de internerede paa viss
som var sendt op til de internerede, op Dage?
af Urtepotten for at se, om der laa noget Bentzen: Nej, absolut ikke.
i Potten, og De derved ødelagde Blom- Robert Mikkelsen: Det er dog e)
sterne, var det saa ikke nærmest chi- Kendsgerning, jeg fremfører her, det vel
kanøst? ' je~ fra mig selv. Det var Heiberg og mig

Bentzen: Det har jeg heller aldrig der modtog Gaven, jeg tror, det var del
gjort. 7. November, og den blev afvist som ud

Robert Mikkelsen: Ikke De personlig, æskende, og vi maatte ikke modtage den
men det er dog forekommet, at der er Bentzen: Jeg er ikke rigtig klar over
klaget over det. hvad Datoen den 7. November betyder'

Bentzen: Jeg husker godt, at aer har Robert Mikkelsen: Det er den russi-
været et Tilfælde, men det blev ogsaa ske Revolutionsdag. Vi fik i øvrigt noge
sagt til vedkommende Fængselsbetjent, sendt omtrent hver Maaned, men Dl

som hævdede, at han fra sin Tjeneste ved faldt det saadan, at den var kommet der
det Fængsel, hvor han kom fra, var vant 7. November, og den Dag erindrede In
til, at noget saadant skulde foregaa, at spektøren altsaa meget vel, at det var er
det var ikke saa paakrævet her. speciel Dag.

Robert Mikkelsen: Blev det ogsaa Bentzen: Jeg erindrer ikke Tilfældet
sagt til dem, der beklagede sig, at det var Robert Mikkelsen: De ved, at Blom-

. en Misforstaaelse, og at det ikke skulde sterne blev stillet ind til Dem selv. De
gentage sig? kan jeg huske, jeg beklagede mig over

Bentzen: Det husker [eg ikke. Bentzen: Til mig?
Robert Mikkelsen: Saa vidt jeg hu- Robert Mikkelsen: Ja, og Kagerne

sker, blev der sagt til den paagældende, blev blot stillet til Side, og saa blev def
at det havde Betjenten Ret til, der var sendt en Meddelelse, som efter en UgeJ
ingen Grund til at klage. Forløb havnede hos dem, der havde sendt

Bentzen: Ja, det havde Betjenten dem, om, at de kunde hente dem hjem
formelt ogsaa, men reelt er det selvfølge- igen; saa var de naturligvis ødelagt. Men
ligt, at man vejleder Betjenten om, at det erindrer De ikke?
han en anden Gang ikke skal gøre noget Bentzen: Nej, ikke klart i hvert Fald.
saadant. Robert Mikkelsen: Det er ikke, fordi

Robert Mikkelsen:' Ved en anden Lej- det er særlig interessant, hvad der pasi
lighed var der en, der havde beklaget serede mig, men det er Smaating, som
sig over, at der i nogle Blomster, han je~ altsaa erindrer som karakteristiske
havde modtaget, var blevet klippet nogle for, hvordan det i øvrigt foregik.
røde Blomster væk, fordi det hed sig, at De har skrevet i sin Tid en Indhe
det skulde være provokerende eller ud- retning, efter at de internerede blev
æskende eller saadan noget. Erindrer flyttet ind til Byen. I en Indberetning til
De det? Fængselsdirektoratet af 18. Juli 1942 be-

Bentzen: Nej, det maa jeg tilstaa, klagede De Dem ov~r, at de iJ?-ternerede
det gør jeg ikke. har været uorde~thge og grisede. Det

Robert Mikkelsen: Der var jo Ad- var, efter at de internerede hovedkulds
gang til at modtage Ekstraforplejning. var. ~lev~t kastet ind I deres Værelser af
Erindrer De, at Ekstraforplejning er ble- Politibetjente og et Par D,:ge efter un~~r
vet tilbagesendt, er .blevet afvist ogsaa Ledsagelse af. Fæ~gselsbetJente og Politi
som udæskende eller som tilsigtende De-I hunde sendt ind bl. Vestre Fængsel, efter
monstration? For mit eget Vedkommen- at de havde været indelaaset I deres V~·
de kan jeg huske, at der engang blev relser et Par Dage. Saa beklag~r man Sl.g
sendt en Lagkage til mig fra en Ven i over: at de har været uord!'lnthge og gri-

• Nabolaget. Den blev sendt mig i Novem- sede, der laa Madvarer: I flere Ska~,
bel' Maaned, og den blev afvist, fordi det der .blev fundet Undert~J, som var .khp
var udæskende, at den kom den 7. No- pet ItU: Det var noget Vmterunde~tøJ,der
vember eller den 9. November. Erindrer var klippet .Ærmer .og Ben af til Som-
De det? merundertøj, De skriver herom:

Bentzen: Nej, det erindrer jeg ikke. \ .»en i øvrigt blandt Straffefan-
Robert Mikkelsen: Stemmer det ikke ger Ikke ukendt Foreteelse,c

overens med Deres Praksis, at det blev og saa slutter De:
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»Alle disse Forhold viser, at Robert Mikkelsen: Ja, det kom paa
man i Tilfælde af Lejrens Genaab- et senere Tidspunkt. Saa var der heller
ning, hvis en rimelig og fornuft-g ingen, der fandt paa at skære Ærmer og
Ordning skal gennemføres, maa gaa Ben af. Denne Sammenligning med
over til en Regulering af disse For- Straffefanger, synes jeg viser, at De saa
hold efter 'samme Principper, som de internerede fra det Synspunkt.
anvendes overfor Fangerne i Fængs- Bentzen: Det er en ganske forkert
lerne. c Slutning, synes jeg.

'Er indr er De denne Indberetning? Robert Mikkelsen: De synes, det var
naturligt at henvise til Forholdene blandt

Bentzen: Ja, jeg tvivler ikke om, at Straffefanger?
den er afgivet, naar jeg hører den op- Bentzen: Ja, jeg kender jo de For-
læst. hold bedst, saa jeg synes ikke, der kan

Robert Mikkelsen: De erindrer den indfortolkes noget odiøst ~ den Bemærk-
ikke? ning.

Bentzen: Jo, jeg erindrer den, altsaa Robert Mikkelsen: IDet mener De
jeg genkender den. ikke?

Robert Mikkelsen: De genkender den? Bentzen: Nej.
Bentzen: Ja. Robert Mikkelsen: Og IDeres Ønske
Robert Mikkelsen: Det synes at stri- om, naar Lejren blev genaabnet, at faa

de noget mod det, IDe her har sagt. For Ireguleret disse Forhold efter samme
det første denne Sammenligning med, Principper, som anvendes over for Fan
hvad der i øvrigt ikke er ukendt blandt ger i Fængslerne, er det ikke Udtryk for
Straffefanger, o~ for det andet den al- det jeg siger?
~indelige Indstilling fra Dere.s Side, ' Bentzen: Nej, det sigter kun til, at
Idet De alts~a mener, .at der bør indføres jeg mente, at man maatte føre en 'vis
en Regule~m~ af disse Forhold efter Kontrol med de Beholdninger, Lejren
samme Principper, som anvende~ over disponerede over, med det, man udleve
for Fangerne l Fængslerne. J eg VII ger- rede til' de internerede. Der var allerede
ne høre Deres nærmere Begrundelse her- paa det Tidspunkt betydelige Vanskelig
for. Mente De paa det Tidspunkt, at .hvis heder forbundet med at fremskaffe Be
De skulde f?rtsætte Ledels~n af Lejren! klædningsgenstande, hvad jo ogsaa vore
maatte det indrettes praktisk talt som l Anskaffelser hver Gang viste, og det var
Fængslerne? .. Forslag til Ministeriet, om det ikke var

Bentzen: Nej, det var Ikke mm Me- hensigtsmæssigt at indføre nogen Kon
ning, det mente jeg absolut ikke. Denne trol med at det der blev udleveret blev
Indberetning var forlangt fra Ministe- brugt p~a den 'Maade som man havde
riets Side, fordi man ønskede at ~oretage tænkt sig det. '
en Gennemgang af alt, hvad d~ mt~r.ne- Robert Mikkelsen: Hvorledes for
rede havde deroppe, en egentlig Visita- Ekse pel?
tion til Brug navnlig for Politiet. Jeg m. .
skulde afgive en Indberetning om, hvad Be~tzen: Ja, med Undertøjet, som
der var fremkommet og fundet ved den man fik udleveret. Naar saa mange
Visitation, og det er en Beskrivelse af Vi- Men~esker er anbragt ~nder Tvang, s?m
sitationen, som disse Udtalelser angaar. det JO var - det var JO Tvangsa~rlI~ .-

Robert Mikkelsen: Er det nødvendigt gelse -, og kan faa udl.everet Tøj, ,.hVIS
under denne Beskrivelse at anføre, hvad ~e ønsker det, saa synes J~g, det er l1m~
der er sædvanligt blandt Straffefanger? ligt, at man fra ~eJ~ens. SIde fører en YIS

Bentzen: J e~ synes, det er meget na- Kontrol med TøJs~lftnm.gen, Ildleverin
turligt for en Fængselsmand at drage gen af det rene Tø~ og Tilbagelevermgen
den Sammenligning. af det snavsede Tøj.

Robert Mikkelsen: Mener Ele ikke Robert Mikkelsen: Ja, men saadan
det er sædvanligt for alle Mennesker at var det jo netop ogsaa i Forvejen. Det
de en varm Sommer, naar de skal gaa var ikke noget, ~nhver kunde gaa hen og

. med Vinterundertøj, klipper Ærmer og faa, naar han VIlde.
Ben af? Er det noget specielt for Fanger? Bentzen: Nej, men der manglede

Bentzen: Det var ikke foreskrevet, at ved Tøjafleveringerne Gang paa Gang
de internerede skulde gaa med Vinter- udleveret Tøj.
undertøj. Der blev jo tværtimod købt Robert Mikkelsen: Det er muligt,
Sommerundertøj til Lejren. men Kontrollen ....
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Bentzen: Nej, den Omstændighed, Robert Mikkelsen: Indberetningen eJ)
at det manglede, viser efter min Mening, skrevet den 18. Juli 1942.
at der. ikke var nogen effektiv Kontrol Kristen Amby: Man var før inde paa
med det. Spørgsmaalet om Hans Kirle"). Kan De

Robert Mikkelsen: Regelen var den, ganske kort meddele, hvorfor De mente,
at man ikke kunde faa noget nyt, uden at Hans Kirk i den Grad var et Uroele
at man afleverede det gamle. ment, at det var nødvendigt efter Deres

Bentzen: Der blev udleveret allige- Mening at lads ham overflytte til Ve-
vel. Det hændte altsaa alligevel. stre Fængsel?

Robert Mikkelsen: Det var altsaa Bentzen: Det er svært nu, men jeg
svigtende Kontrol, men Kontrollen var vil jeg gerne henvise til den Indberet
der naturligvis. ning"), jeg gav til Justitsministeriet den-

Bentzen: Ja, men efter min Mening gang. Jeg ved ikke, om den er Kommis
var den altsaa ikke tilstrækkelig effek- sionen bekendt.
tiv. Jeg havde jo ogsaa til Opgave at Kristen Ambv: Jo, den er Kommis
varetage Statens Midler og deres Anven- sionen bekendt, men deri omtales' jo blot

-delse, i almindelige Udtryk, at han efter Deres
Robert Mikkelsen: Nu var der altsaa Skøn er et Uroelement. Ganske vist har

i Forvejen Kontrol, saa kunde man tæn- vi Bilag, der viser, at denne Karakteri
ke sig at foreslaa forbedret Kontrol, at stik af ham bl. a. skyldes , at han skrev
henstille at regulere disse Forhold lige- Breve, som blev tilbageholdt, til visse
som i Fængslerne. Det synes altsaa givet, navngivne Personer, og naar han besvæ
at det var Meningen, at nu maa det laves rede sig over for Inspektøren over denne
fuldstændig om, nu skal det være som i Tilbageholdelse, var hans Form efter In
Fængslerne. spektørens Skøn en saadan, at den ikke

Bentzen: Man kunde ogsaa have kunde passere. Jegtænker her bl. a . paa
skrevet Sygehuse eller andre Institutio- et Brev, som vistnok tilsidst gav Anled
ner, for jeg gaar ud fra, at man paa Sy- ning til, at Justitsministeriet fulgte Deres
gehuse har en lignende Kontrol. Men da Henstilling og lod ham oversætte i. Ve
det var Fængselsfolk og Fængselsdirek- stre Fængsel, et Brev til Fru Agnes Hen
toratet, det blev rettet til, synes jeg ikke, ningsen. Selve Brevet har vi ikke, men
der er noget særligt paafaldende. vi har en Gengivelse af Brevets Indhold,

Formanden: Det faldt Dem ganske idet Hans Kirk har klaget til Justitsmi
naturligt at henvise til Deres Erfaringer nisteriet, og vi har dette Brev til Justits-
fra Fængslerne? ministeriet") .

Bentzen: Ja, og jeg kan ikke se, at Formanden: Klagen?
man i den Anledning kan hævde, at jeg Kristen Amby: Ja, det kan man godt
har med Forsæt villet ligestille de inter- sige, Klagen til Justitsministeriet. Den
nerede med Fanger. er dateret 18. November 1941, o~ jeg

Robert Mikkelsen: Blev det saa lavet maa maaske have Lov til at oplæse nogle
som i Fængslerne? ganske faa Ting af dette Brev:

Bentzen: Det husker jeg ikke, men »Koncentrationslejrens Inspek-
det tror jeg ikke; vi fortsatte vel, som vi tør har i Dag ladet mig fremstille
havde gjort. for at meddele mig, at et Brev fra

Robert Mikkelsen: Forholdene blev mig til Forfatterinden Fru Agnes
væsentlig lempet, og det viste sig efter Henningsen er blevet standset.
Inspektørskiftet, at den rette Løsning Grunden til Tilbageholdelsen
ikke var den, De havde foreslaaet, at gøre var efter Inspektørens Angivende en
det mere og mere fængselsagtigt, men Bemærkning om, at Pastor Povlsen
derimod at ordne det, saa Forholdene havde været i Besøg i Lejren, og at
blev mere lempelige. Saa holdt Klager- jeg var glad for at hilse paa denne
ne op, og Forholdene blev tilfredsstillen- højtdannede Mand. Hertil sluttede
de. Den Erfaring kom De ikke til - det sig nogle Linier om, at der naturlig-
var ikke Deres Erfaring, at man ved at vis mellem de internerede var man-
lempe Forholdene kunde forbedre Til- ge udmærkede og højtkultiverede
standene? De mente, De skulde skærpe Arbejdere, og at jeg i øvrigt ikke
dem? havde Grund til at klage over de

Bentzen: Det tør jeg ikke svare paa menige Betjente, der optraadte høf-
nu. Jeg ved ikke, til hvilket Tidspunkt ligt og korrekt.«
De refererer. Husker De det?
l) A. nr. 284. 2) A. nr. 284, bilag 6. 3) A. nr. 284, bilag 21.
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Bentzen: Ja, jeg har en Erindring stor Povlsens Besøg, og saa tager han
om det. sig i det og siger: ja, men man skal dog

Kristen Amby: Var det paa Grund- ikke, naar jeg siger, at han er en højt
lag af, at der stod noget saadant i Bre- dannetMand, forstaa det saaledes, at det
vet, at De mente, det burde tilbage- er en Pine at være sammen med de me
holdes? nige Betjente, for der er mange af dem,

Bentzen: Nej, absolut ikke, absolut der staar paa et højt Kulturtrin. Det er
ikke. Det har altid været et Princip, at Grunden til, at Brevet tilbageholdes?
hvad der gik ud over mig, maatte jeg jo Bentzen: Nej, det kan det ikke være.
finde mig i, medens jeg altsaa kunde Jeg kan ikke have tilbageholdt et Brev
nære et andet Synspunkt, hvis det gik ud alene af den Grund; der anføres der, at
over andre, som jeg havde Ansvaret for, jeg ikke skulde være omtalt tilstrækkelig
mit Personale eller andre. smigrende, eller at man skulde have in-

Kristen Amby: Det er altsaa Ordene jurieret mig i Brevet. Saa forfængelig er
»de menige Betjentee? jeg heller ikke.

Bentzen: Nej. De var jo, saa vidt jeg Kristen Amby: Det er ikke et Spørgs-
forstod, ogsaa omtalt rosende. maal om Forfængelighed eller Ikke-For-

Kristen Amby: Ja, men modsæt- fængelighed. Vi har her liggende et
ningsvis. Naar der stod, at de menige Brev, der er sendt til Justitsministeriet,
Betjente havde han ingen Grund til at og Justitsministeriet ses ikke foranledi
være utilfreds med, mente De, at deri get af denne Klage at have spurgt Dem
skulde ligge, at han havde Grund til om Brevets nærmere Indhold. Hvad var
Utilfredshed med de overordnede Bet[en- da Grunden til, at De tilbageholdt
te, eventuelt det overordnede Personale i Brevet?
det hele taget? Bentzen: Det kan jeg ikke sige Dem

Bentzen: Nej, saadan Iorstaar : jeg nu, men det har ganske afgjort ikke væ
det ikke. Jeg forstaar, at Hans Kirk har ret, at Hans Kirk maaske har omtalt mig
haft den Opfattelse og har villet give mindre pænt. .
Udtryk for den i den Klage. Kristen Amby: Det har han ikke

Kristen Amby: Men Brevet blev jo gjort, for han har slet ikke omtalt Dem.
tilbageholdt. Bentzen: Nej, men efter Kirks

Bentzen: Det tør jeg ikke sige. Der Fremstilling faar man det Indtryk, at
blev jo tilbageholdt flere Breve deroppe, jeg skulde have været noget bitter over,
og de blev som Regel sendt til Justits- at han maaske havde ment noget andet
ministeriet. om mig, efter hvad han selv siger.

. Kristen Amby: Hans Kirk forklarer Kristen Amby: Ja, det siger han ret
yderligere: tydeligt senere: hvis man endelig vilde

»Paa min Anmodning om en spørge mig, skulde jeg nok sige min Me
nærmere Forklaring af det usømme- ning, men det har ligget uden for min
lige og reglementsstridige i disse Tanke i dette Brev.
Ytringer, oplyste Inspektøren, at Bentzen: Det er givet, at alene paa
han »for en Gangs Skylde var enig dette Grundlag kan jeg ikke have til
med mig i min Karakteristik af Pa- bageholdt Brevet.
stor Povlsen, li~e saa lidt som ~an Kristen Amby: Men det er givet, at
havde no~et at mdvende. mod mme Brevet til Fru Agnes Henningsen og
Bemærknmge! om ~e mtern~rede Klagen til Justitsministeriet, og hvad
el.ler de memge l?etJente. DerIm?d Ihan skriver deri, bliver, om jeg saa maa
gjorde han med tIlsyneladende BIt- sige den sidste Anledning det der slaar
terhed .gældende, at den omtl~.l~e Hov'edet paa Sømmet. ' ,
Passus l Brevet ru~mede en ~rIh.k Bentzen: Det synes jeg, jeg maa be
af hans Dannelsestrin. Paa mm VI- stride; for saa vidt jeg husker, indsendte
dere Fo.res~ørgsel erklærede han jeg en hel Del Materiale til Ministeriet
dog, at J~g ikk~ paa nogen Maade netop til Belysning af det, jeg forsøgte at
var forpligtet til direkte at omtale gøre gældende.
ham som en dannet Mand.« K . t A b J bl B tilns en m y: a, . a. reve l

Det er det, Hans Kirk sige-r. Essensen i Hartvig Frisch; der er ogsaa et tilbage
dette Brev, hvis Indhold De altsaa mente holdt Brev til Hartvig Erisch; Det er der
berettigede Dem .til at tilbageholde Bre- for, jeg spørger Dem selvom, hvad der
vet, var dette, at han var glad ved Pa- efter Deres Erindring har været Uroele-
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mentet hos Hans Kirk. Det kan jo ikke da Uroen fortsatte, da man stadig oppo
have været det, at han har skrevet nogle nerede og angreb mig og Lejrens Perso
Breve. nale i øvrigt, fordi vi havde noget med

Bentzen: Nej, det var det ikke, i denne Forvaringstagelse at gøre.
hvert Fald ikke det alene, men det var Kristen Amby: Ja, det forstaar jeg;
altsaa det, at Hr. Kirk i ganske særlig De mener, at det var det, man egentlig
Grad opponerede mod denne Forvarings- angreb Dem for. Det var nu ikke min
tageIse og det Regime, der var indført. Erindring, for man var klar over, at no-

Kristen Amby: Hvordan? Over for gen skulde lede Lejren og nogle skulde
Dem? være Betjente i Lejren.

Bentzen: Bl. a. over for mig, over Bentzen: Saadan staar det ikke for
for Overbetjentene og over for Lejrens mig, Hr. Amby.
menige Betjente, ved altid at øve Util- Kristen Amby: Jeg husker for mit
fredshed og udtrykke Utilfredshed med eget Vedkommende, at jeg sagde, første
Forholdene. Gang' jeg mødte Kommunisterne: for det

Kristen Amby: Det er ikke, saa vidt første er jeg ikke Kommunist, tværtimod
jeg kan se, det, der anføres i Deres Skri- skarp Modstander af Kommunismen,
velse som den virkelige Grund, og de Bi- for det andet har jeg stemt for denne
lag, der foreligger, er ogsaa ustandselig Lov, saa jeg har mit Ansvar. Hvis man
Breve til Justitsministeren eller til uden- altsaa betragtede det saadan, som De me
forstaaende Personer - d. v. s. Folk, der ner man betragtede det, maatte Følgen
ikke er Fængselsfolk eller justitsministe- være , at man slet ikke vilde have talt
rielIe, men ingenlunde i det offentlige Liv med mig, men vilde have opponeret over
udenforstaaende Folk, for naar man for mig, som man opponerede over for
skriver til mig eller Pastor Povlsen eller Dem efter Deres Mening.
Hartvig Frisch, er det vel formelt Folk, Martin Nielsen: Pastor Povlsen hav-
der ikke har noget med Forholdene at de ogsaa stemt for Loven.
gøre, men dog Folk, som man som Bor- Kristen Amby: Nej, han var ikke
gere i Landet har Lov at henvende sig til. Rigsdagsmand dengang') . Jeg kan ikke
Og det er disse Breve, hvoraf nogle er tænke mig, at man vilde lade det gaa
tilbageholdt, og Breve til Venner, bl. a. ud over Dem, at Lovgivningsmagt og Re
Fru Agnes Henningsen, der, saa vidt geringsmagt havde truffet denne Foran
jeg kan se, er Grunden til, at han kom- staltning, hvorfor De ikke var ansvarlig.
mer bort, fordi han i disse Breve - det Det maa vel have været den nærmere
er rigtigt, og det har han Lov til - giver Form, hvorunder Lejren lededes, man
Udtryk for sin Utilfredshed. har opponeret imod.

Bentzen: Men disse Breve i sig selv Bentzen: Det synes jeg ikke, jeg kan
vilde aldrig have motiveret, at jeg skulde tiltræde. Jeg havde . ikke været der tre
stille Forslag om, at Kirk kom bort fra Dage sammen med de interne.rede Kom
Lejren, for de kunde ikke skabe nogen munister, før jeg fik at vide, at Loven
Uro i Lejren. Men det var Hr. Kirks hele var grundlovsstridig, at det var et groft
Indstilling, som den stod for mig og for Retsbrud, og at det vilde medføre, at
Lejrens Personale i øvrigt, og som skab- bl. a . jeg vilde blive stillet for Rigsretten.
te en Uroatmosfære. Kristen Ambv: Hvem har meddelt

Kristen Amby: Men De har lige for- Dem det?
klaret her, Inspektør Bentzen, at da Kirk Bentzen: Det har Hr. Martin
kommer bort. bliver der ikke nogen Nielsen.
egentlig Forandring i det. Saa vil De blot Kristen Amby: Ja, det er jo saa hel-
sige: ja, jeg skønnede altsaa forkert? digt, at Hr. Martin Nielsen er til Ste-

Bentzen : Ja. de her.
Kristen Amby: Men gav det saa ikke formanden: Vi kan vel ikke komme

Anledning til, da De efter Deres egen videre med dette.
Forklaring her ikke mente, der skete no- Robert Mikkelsen: Er der blandt de
gen væsentlig Forandring, at henstille, talrige Klager, der er rettet til Mirriste
at Kirk kom tilbage? For saa kan det ren, til Fængselsdirektoratet og andre
altsaa ikke have været ham, der har væ- over Forholdene i Lejren og Deres Ad
ret Aarsagen. ministration af Lejren, en eneste, der

Bentzen: Nej, det gav Anledning til, gaar ud paa, at man forlanger Dem fjer
at jeg skriftligt anmodede Justitsmini- net af den Grund, at Loven er grundlovs
steriet om at blive fritaget for Hvervet, stridig?
- ._ .... " ·:- ~.,mnn,t mv) 20. rnai 1910-21. september 1935, kirkeminister 28. april 1916-
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Bentzen: Nej.
Robert Mikkelsen: De er alle sammen

konkrete Klager over bestemte Forhold?
Bentzen : Ja.
Robert Mikkelsen: Der blev klaget

utallige Gange over, at De formentlig
uberettiget har tilbageholdt Breve. Der er
klaget mange Gange over, at Forsendel
ser beregnede til de internerede ikke
kom ind.

Bentzen: Nej, ikke mange Gange.
Robert Mikkelsen: Nogle Gange. Der

er klaget over Formen, som Besøgene
foregik under. Der er klaget over, at De
lavede en ny Ordning for besøgende,
hvorefter Mand og Hustru skulde sidde
paa hver sin Side af et Bord med en Be
tjent umiddelbart ved, midt imellem.

Bentzen: Den Ordning blev indført
ikke paa min Foranledning, men efter
Aftale med Statsadvokatens Afdeling.

H. C. Hansen: Efter Aftale med
hvem?

Bentzen: Statsadvokatens Afdeling.
H. C. Hansen: J a, men efter Aftale

med hvem?
Bentzen: Det kan jeg ikke huske nu,

rnen jeg havde meget ofte med Politi
kommissær Odmar at gøre. Enten med
Statsadvokaten selv eller ham, vil jeg tro.

Robert Mikkelsen: Men det var kun
et af Tilfældene. Der blev klaget over
Forholdene med Hensyn til Varme, der
blev klaget over Ventilationen, der blev
klaget over de sundhedsmæssige Forhold,
Lægetilsyn, Tandlæge o. s. v., alle disse
Forhold, som De som Lejrleder skulde
ordne. Det var det, Klagerne angik, og
det var der, Klagerne mod Dem var ret
tet, og ikke mod, at Loven var grundlovs
stridig. Det er der ogsaa klaget over selv
følgelig, men ikke i Forbindelse med De
res Person.

Martin Nielsen: De er- sikkert klar
over, Hr. Bentzen, at efter at Kirk var
blevet fjernet fra Horserød og kommet
til Vestre Fængsel, har der ikke forelig
get Klager over ham fra nogen Fæng
selsmyndighed.

Bentzen: Det ved jeg ikke.
Martin Nielsen: Det er saaledes. De

er sikkert ogsaa klar over, at efter at De
blev fjernet fra Horserødlejren, opstod
der et fuldkommen andet Forhold i
Lejren.

Bentzen: Det har jeg intet Kend
skab til.

Formanden: Er der Medlemmer, der
vil stille yderligere Spørgsmaal? I mod
sat Fald vil jeg spørge Dem, Hr. Inspek-
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tør Bentzen, om De efter denne Afhøring
føler Dem foranlediget til at afslutte De
res Forklaring med nogle Bemærk
ninger?

Bentzen: Jeg kan kun sige ganske
kort, at jeg fik dette Hverv overdraget
i 1941, efter at jeg havde haft med to In
terneringslejre at gøre, hvor der ikke
var opstaaet Vanskeligheder af den Art,
der senere opstod i Horserød. Baade i
Haldlejren og i Emigrantlejren gav de
internerede ved deres Talsmand klart og
vidnefast Udtryk for, at de havde været
meget glade ved Behandlingen i Lejren.
Emigrantlejren bestod jo i omtrent et
Aar, og efter at jeg havde haft med den
at gøre, har jeg i to Aar ledet Interne
ringslejren for amerikanske Statsborge
re, og den Form, hvorunder den lededes,
er blevet paaskønnet af det internatio
nale Røde Kors og af Udenrigsministe
riet. Og naar Vanskelighederne kun er
opstaaet i Kommunistlejren, kan jeg ikke
sige andet, end at jeg har den bedste
Samvittighed selv, idet jeg er ganske
overbevist om, at jeg ikke har givet no
gen rimelig Anledning til de Klager over
min Person, som er fremkommet den
gang og efter 5. Maj 19451) . Jeg syntes,
jeg havde Pligt til som Tjenestemand at
rette mig efter de Forskrifter og Direk
tiver, jeg fik, og jeg kunde ikke begynde
for mig selv med min egen Politik i et
Spørgsmaal, som der var lovgivet om af
Rigsdagen, og- hvor den siddende Rege
ring til Stadighed tog Stilling til Proble
merne. Jeg har ikke i et eneste Tilfælde
truffet en Afgørelse i Horserød a,f blot
nogen Vigtighed uden i Forvejen at kon
ferere enten mundtligt eller skriftligt med
enten Statsadvokatens Afdeling eller Ju
stitsministeriet derom, og de internerede
havde til ethvert Tidspunkt Ret til at
skrive ukontrolerede Breve til Justitsmi
nisteriet, saa at det vilde være taabeligt
af mig at tro, hvis jeg vilde have lavet
noget, der ikke var rigtigt, at jeg kunde
holde det skjult i mere end 3 Dage. Men
de internerede var som sagt meget van
skelige, og det er vel i og for sig nok for
staaeligt, at de var vanskelige, men jeg
synes, det er i høj Grad uretfærdigt, at
jeg skulde undgælde for det, for jeg kan
ikke se, at jeg havde gjort eller senere
har gjort noget, som man med Rette kan
laste mig for .

Formanden: De nævnte Emigrantlej
ren. Mon ikke det var naturligt, vi fik
nogle flere Oplysninger om den og Deres
Virksomhed, for saa vidt angaar denne
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Lejr? De har tidligere omtalt Deres Virk
somhed i Haldlejren; nu nævner De
Emigrantlejren, og endvidere nævner
De Interneringen af amerikanske Stats
borgere. Jeg synes, det var naturligt af
Hensyn til Kommissionens videre Un
dersøgelser, at vi fik lidt nærmere Be
sked om disse Lejre. Var Deres Stilling
i Emigrantlejren ogsaa Inspektør?

Bentzen: Det var Leder af Lejren,
som det kaldtes. Den var ogsaa indrettet
i Horserød, 'men paa et andet Sted end
der, hvor senere Kommunisternes Lejr
blev indrettet; den var indrettet i faktisk
kun to Barakker.

Formanden: Var det bedre Barak
ker?

Bentzen: Nej, Forholdene var me
get ringere, meget, meget mere primitive
end dem, hvorunder Kommunisterne
senere blev anbragt. Der var paa et vist
Tidspunkt ca. 100 Emigranter, men el
lers laa Tallet, saa vidt jeg husker, om
kring ved 70-80, og de var der altsaa
omtrent et Aar. De var anbragt om
Natten i Sovesale, hvoraf den ene tog
40-50 Mand, og saa en mindre til 25
Mand. Nu var det paa et saa tidligt
Tidspunkt, at vi havde ingen rigtige
Erfaringer endnu, men de levede altsaa,
sammenlignet med Kommunisterne, un
der meget mere primitive Forhold; der
blev heller ikke gjort saa meget for
dem med Hensyn til Beklædning og
Bøger og al "den Slags Ting, som der
senere blev gjort for Kommunisterne.
Men de var - det er i hvert Fald mit
Indtryk - meget glade for den Behand
ling, de fik deroppe. Nu skal det selvføl
gelig siges, at adskillige af dem havde
været i tysk Koncentrationslejr; de var
ikke for godt vant og maatte derfor
finde Forholdene deroppe ideelle i Sam
menligning med, hvad de havde prøvet.
Men da ved Krigsudhrudet mellem Rus
land og Tyskland de fleste af dem blev
ført til Tyskland, stod deres Formand,
da de blev hentet af Politiet, frem foran
Rækkerne og holdt en Tale til mig per
sonlig, hvori han sagde Tak for den Be
handling, de havde faaet.

Formanden: Paa hvilket Tidspunkt
var denne Emigrantlejr indrettet i Hor
serød?

Bentzen: Fra saadan noget som Juli
1940 og til, jeg tror ca. 1. Juli 1941.

Robert Mikkelsen: Jeg har selv be
søgt den Lejr engang; da talte jeg og
saa med D/3m og fik Lov til at besøge en
af de internerede Emigranter, men der-

• --_'>1I,i hHllJ! 18. 2 A. nr. 284, bilag 6.
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efter blev fremtidige Henvendelser fra
bedt; saa maatte jeg ikke besøge andre
deroppe. Men ved denne ene Lejlighed var
det ikke mit Indtryk, at det var nogen
Idyl. Der blev sagt, at der var Klager
over mange Forhold; man var utilfreds
med Lejrledelsen. Og det bestyrker i og
for sig noget, som den daværende Justits
minister har udtalt her i Kommissionen,
idet han har sagt, at en Del af den Tid,
denne Emigrantlejr bestod, var der, lige
som da Kommunisterne blev indespærret,
en lang Række Klager mod Dem, men,
fortsætter Thune Jacobsen, det rettede
sig, og til sidst, da de blev sendt til Tysk
land, sagde de nogle takkende Ord. Er
det rigtigt?

Bentzen: Nej, det er ikke helt rigtigt.
Selvfølgelig vil der altid være nogen
Vanskelighed i Begyndelsen et saadant
Sted, indtil man faar tilvejebragt en vis
daglig Levemaade, og der var muligvis
straks nogle Vanskeligheder af den Art.
Men det er ganske forfejlet at sige, at der
var mange Klager over mig og min Per
son. Pastor Povlsen kom jo en hel Del i
denne Lejr, og paa et forholdsvis tidligt
Tidspunkt kom han en Dag til mig paa
Kontoret i Fængselsdirektoratet kun for
at sige, at han var glad for, at det gik
saa godt deroppe, som det gik; og jeg ved,
at Departementschef Eivind Larsen har
haft en lignende Henvendelse fra ham.
Jeg deltog selv i de interneredes Jule
fest og Nytaarsrevy i 1940, og det vilde
man næppe have gjort, hvis man havde
følt, at man var i Modsætningsforhold til
de Mennesker.

Robert Mikkelsen: Det blev nævnt af
den daværende Justitsminister i hvert
Fald, at en af Grundene til, at han tog
lidt lettere paa de mange Klager, der
kom fra de internerede Kommunister,
var, at der blev sagt ham, at der havde
ogsaa været stærke Klager, dengang den
anden Lejr bestod, men at det havde ret
tet sig efterhaanden, og derfor haabede
Ministeren, at det ogsaa vilde rette sig
efterhaanden her.

Bentzen: Ja, jeg kan kun gentage,
at mange og stærke Klager Var der efter
mit Indtryk absolut ikke.

Kristen Amby : Jeg vil gerne tilbage
til Hans Kirk. De har i et Brev af 16.
September 19411

) forst udtalt, at Kirk
efter Deres Kendskab var uegnet til For
varing, og i et Brev af 31. Oktober") gen
tager De dette og henviser til Deres Brev
af 16. September. I Brevet af 31. Oktober
1941 anfører De, at Hans Kirk til Sta-
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dighed udviser en upassende og ud
æskende Optræden, at hans hele modvil
lige Indstilling i den senere Tid er for
stærket i betydelig Grad, og at han efter
Deres Skøn ved sit Forhold øver en
meget uheldig Indflydelse paa de andre
indsatte; og saa vedlægger De 10 tilbage
holdte Breve, som vi altsaa ikke har her,
en Notits fra Overbetjenten af 26. Okto
ber') og et Brev til Dem fra Kirk af 30.
s. M.2). Brevet fra Kirk tro-r jeg jeg har
- det er ganske vist udateret - og det
skal bevise for Justitsministeriet, at det
er umuligt at have Kirk deroppe. Jeg skal
citere Brevet:

»Til Inspektøren.
Jeg skal herved meddele Dem,

at jeg agter at spørge J ustitsmini
steren, hvorvidt man finder det til
stedeligt, at De tilbageholder mit
Brev til Direktør, Frk. Ingeborg An
dersen.

Samtidig tør jeg maaske hen
stille til DeII1, at De for Fremtiden,
naar jeg nødes til at føre Samtaler
med Dem, anvender en mere embeds
mæssig korrekt og mindre arrogant
Tone, end det ved min sidste Frem
stilling for Dem og ved andre Lej
ligheder har været Tilfældet. J eg
formoder ikke, at Deres Instruks
direkte forbyder Dem at vise de In
ternerede almindelig borgerlig Høf
lighed.«

Det er jo et skarpt Brev, men jeg
kan ikke se, at der deri ligger noget,
som man behøver at reagere overfor.
Man maa jo ikke glemme, at de inter
nerede var ikke Fanger; de var frie Bor
gere ligesom alle vi andre, bare havde
man åf Nødvendighed - eller i hvert
Fald noget, man mente var Nødvendig
hed - ment, at de maatte interneres.
Der er imidlertid det ejendommelige i
Deres Skrivelse af 31. Oktober 1941 til
Justitsministeriet - i og for sig er det
ikke noget, der vedrører os -, at De gør
gældende, at Kirk af de og de Grunde
bør overflyttes, og saa kommer der en
Passus til Slut, hvori De skriver:

»Jeg tillader mig at henstille,
at Overflyttelse sker snarest mu
ligt, og at Kiriæ Adgang til Besøg
og Brevveksling paa Vestre Fængsel
begrænses noget i Forhold til det
her i Lejren tilladte.«

Hvilket Formaal havde den Henstil
ling?
1) A. nr. 284, bilag 8. 2) A. nr. 284, bilag 7.
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Bentzen: Jeg tør ikke sige, hvad
mine Motiver har været. Men det var jo
kun en Henstilling til Ministeriet.

Kristen Amby: Ja, men eet er, at De
mener efter Deres egen Forklaring, at af
Hensyn til Roen i den Lejr, De havde
Ansvaret for, maatte Kirk bort; men
naar han kom bort derfra, havde De
ikke mere 'med ham at gøre. Dette, at De
i Slutningen af Skrivelsen henstiller 
andet kunde De jo ikke - noget saadant,
tyder dog paa, at De ønskede en vis
Straf over ham. Oven i Købet var det
jo saaledes, at hans Familie boede her i
Byen, saa det maatte føles yderligere
haardt for Kirk og hans Familie, der
havde lettere Adgang til at besøge ham
i Vestre Fængsel, hvis man fulgte Deres
Henstilling. J eg kan ikke rigtig forstaa,
hvilken Sammenhæng denne sidste Pas
sus har med, at Kirk efter Deres Skøn
var et Uroelement i Lejren og maatte ind
i Vestre Fængsel.

Bentzen: Nej, det staar heller ikke
for mig klart i Øjeblikket, hvad Motiv
jeg kan have haft til at skrive dette, om
jeg har haft Motiver. Det er ogsaa mu
ligt, jeg der har skudt ved Siden af; det
maa man vel have Lov til at gøre engang
imellem. J eg kan ikke forklare nærmere,
hvad der ligger bagved.

Formanden: Vi kan vist ikke komme
det nærmere, naar Inspektøren ikke kan
huske det.

Bentzen: Jeg kan kun henvise til, at
jeg har forelagt Ministeriet dette Mate
riale.

Kristen Amby: Og Ministeriet har
fulgt Dem?

Bentzen: Ja, og Ministeriet har fulgt
mig. .

Kristen Amby: Ja, jeg skal ikke
nægte, at efter min Mening er det ogsaa
Justitsministeren, der har Ansvaret, na
turligvis.

Bentzen: Men, Hr. Amby, vi talte
netop ogsaa dengang for 5 Aar siden om
de Forhold.

Kristen Amby: Ja, og De husker, at
jeg var ganske uenig med Dem i Forhol
det til Kirk, og netop den Passus talte
vi ogsaa om, hvori Pastor Povlsens Be
søg omtales. Jeg sagde: Jeg kan slet ikke
forstaa, at De reagerer saadan over for
det.

Robert Mikkelsen: Jeg har lige et
Par Spørgsmaal vedrørende den ameri
kanske Lejr. Jeg har set Billeder derfra,
og jeg har talt med Overbetjent Jensen,
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som havde den daglige Ledelse. Det er
nede ved Præstø, ikke?

Bentzen: Jo, den var først ved Faa
revejle; den blev oprettet i Januar 1943
og var til April 1944 paa Faarevejle Høj
skole; og derefter blev den overflyttet til
Slottet Lekkende ved Præstø.

Robert Mikkelsen: Var det ikke den,
De var Leder af?

Bentzen: Jo.
Robert Mikkelsen: Havde De selv

Bopæl dernede?
Bentzen: I Perioder.
Robert Mikkelsen: Saa vidt jeg har

forstaaet paa Overbetjent Jensen, var det
praktisk talt ham, der var den daglige
Leder af Lejren.

formanden: Han boede maaske der
nede?

Bentzen: Ja, Overbetjent Jensen hal'
altid boet i Lejren, men han var kun et
Par Maaneder nede paa Lekkende.

Robert Mikkelsen: Og De selv?
Bentzen: Var altsaa Leder af den og

kom derned en 2-3 Gange om Ugen.
Robert Mikkelsen: Men havde ikke

Bopæl dernede?
Bentzen: Ikke fast Bopæl.
Robert Mikkelsen: Saa vidt jeg har

kunnet se paa de Billeder, jeg har set
derfra, synes Lekkende at være en Herre
gaard, et Slot?

Bentzen: Ja, det er Hovedbygningen
til et Gods.

Robert Mikkelsen: Og hvor mange
Amerikanere boede der?

Bentzen: Ca. 20.
Robert Mikkelsen: Jeg har set Bille

der, hvoraf det synes at fremgaa, at de
boede i store, meget smukt møblerede
Værelser.

Bentzen: Nej, det var meget gamle
og meget defekte Møbler. Det er et Slot,
der ikke har været beboet i mange Aar.

Robert Mikkelsen: Det saa ud, som
om der var store Bekvemmeligheder,
Dagligstue og Opholdsstue.

Bentzen: J a, men det var en meget
slidt Elegance.

Robert Mikkelsen: Jeg saa ogsaa
Billeder, hvoraf det fremgik, at de havde
Adgang til fuldstændig frit at færdes
ned til Stranden og ved Sommertid at
tage Bad hver Dag.

Bentzens Nej, nej.
Robert Mikkelsen: Hr. Jensen har

vist mig Fotografier, der forestillede ...
Bentzen: De kom med Udenrigsmini

steriets Tilladelse paa Tur ud i Landet,
men under Bevogtning.
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Robert Mikkelsen: Af Jensen?
Bentzen: Ja, og Betjente. Det samme

var for øvrigt planlagt og praktisk talt
godkendt paa et vist Tidspunkt, medens
jeg var i Horserød, for Kommunisterne,
at de skulde have Udgangstilladelse.

Robert Mikkelsen: Havde Amerika
nerne ikke Lejlighed til at bade nede i
Fjorden?

Bentzen : Jo.
Robert Mikkelsen: Og havde de ikke

Adgang til Parken?
Bentzen: Nej .
Robert Mikkelsen: Men de havde

nogle Udenomsbekvemmeligheder?
Bentzen: Ja, det var altsaa et ind

hegnet Areal.
Robert Mikkelsen: Boede de ikke

sammen med deres Hustruer?
Bentzen: Nej .
Robert Mikkelsen: Havde Hustruerne

ikke Adgang til at besøge dem?
Bentzen: Jo.
Robert Mikkelsen: Ukontrolerede Be

søg?
Bentzen: Det skulde være kontrole

ret, men det var ukontroleret.
Robert Mikkelsen: Var der nogen

Kontrol med, hvor længe de var oppe om
Aftenen, hvornaar der blev slukket paa
Værelserne?

Bentzen: Ja, det var der, allerede
af Hensyn til Elektricitetsrationeringen.

Robert Mikkelsen: Blev det' gennem
ført?

Bentzen: Ja.
Robert Mikkelsen: At der skulde

være slukket paa : et eller andet Tids
punkt?

Bentzen: Ja, saa vidt overhovedet
muligt. .

Robert Mikkelsen: De er sikker paa,
at ingen af disse 20 Amerikanere havde
deres Hustruer med?

Bentzen: Der var to af Hustruerne,
der gennem Udenrigsministeriet fik Ty
skernes Tilladel e til frivillig Internering,
og de blev derefter interneret paa samme
Vilkaar som Mændene og under den For
udsætning, at de ikke maatte løslades,
uden at Tyskerne gav Tilladelse dertil.

Robert Mikkelsen: Men de boede alt
saa sammen med deres Mænd?

Bentzen : Ja.
Robert Mikkelsen: Og de internerede

boede i hvert sit Værelse, naturligvis?
De boede ikke i Sovesalen?

Bentzen: Nej.
Robert Mikkelsen: Var Forholdene

dernede ikke efter Deres Opfattelse prin-
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cipielt anderledes end for de internerede
Kommunister?

Bentzen: Ikke principielt anderledes.
Robert Mikkelsen: Det var de ikke?
Bentzen: Nej.
Robert Mikkelsen: Hvor mange

Fængselsbetiente var der ansat dernede?
Bentzen: Ja, der var altfor mange,

der var vist en 9-10 Stykker, men det
var, fordi Tyskerne beskæftigede sig no
get med den Lejr; de beskæftigede sig
med den haade den 29. August 1943 og
senere. Vi var altsaa nødt til at opret
bolde noget, der saa ud som en stærk
Bevogtning.

Formanden: Det var altsaa med an
dre Ord for denne Lejrs Vedkommende
paa samme Maade som for Horserødlej
rens, at det var Tyskernes større Inter
esse, der bevirkede, at ...

Bentzen: Ja, at man maatte opret
holde en Bevogtning, som saa effektiv
ud; Hegnet blev saaledes bevogtet baade
Dag og Nat. Tyskerne kom i øvrigt til
Faarevejle uanmeldt paa, hvad man vel
maa kalde Inspektion, for at se, hvor
dan det foregik; de tog i Portlaagen for
at se, om den var laaset o. s. v.

Formanden: Det vil være naturligt
at spørge i denne Forbindelse, om Ty
skerne paa samme Maade interesserede
sig for Horserødlejren?

Bentzen: J a, det har jeg Gang paa
Gang faaet at vide, ikke paa den Maade,
at de har været deroppe, for det var de
i min Tid kun een Gang, og det var paa
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et Tidspunkt, hvor der ingen internerede
var deroppe, men hvor der var Tale om
paa ny at tage Lejren i Brug. Jeg havde
overhovedet ikke noget med Tyskerne at
gøre i Forbindelse med de internerede
Kommunister, men fik det gennem De
partementschefen, og jeg forstod det saa
dan, at Tyskerne ønskede at besigtige
Lejren for at se, om de kunde godkende
den og give deres Tilladelse til, at man
paa ny flyttede Kommunister derop. Da
var der to Tyskere deroppe; jeg husker
ikke hvem det var; jeg- tror, den ene hed
Siahlmann. De gik det hele igennem og
havde forskellige Indvendin r; de brugte
bl. a. udtrykkelig Vendingen: at det var
jo som i et godt Sanatorium. Deres Besøg
gav sig Udslag i forskellige Skærpelser
af Husordenen, som Tyskerne selv havde
formuleret, og endvidere gav det sig Ud
slag i. at de Læselamper, Bordlamper,
der var i Lejren, skulde fjernes af en
eller anden Grund') :

Formanden: De var vist klar over,
at Lamperne var blevet anvendt til andet
Formaal, at man ved Flugt deroppefra
havde brugt de elektriske Ledninger.

Bentzen: Ja, det var vist noget i den
Retning.

Formanden: Ja Tak! Hvis ikke andre
ønsker at stille Spørgsmaal, vil jeg slutte
denne Afhøring med paa Kommissionens
Vegne at takke Dem, Hr. Inspektør, fordi
De er kommet til Stede her i Dag og har
afgivet Forklaring.

Afhøringen sluttede RI. 11.45.

l) A. nr. 280, bilag C.
-~-



Onsdag den 18. December 1946 KJ. IO.

For Kommissionen mødte pas ny Rigspolitichef, fhv. Justitsminister
Eigil Thune Jacobsen.

Formanden: Siden forrige Afhøring
har Kommissionen modtaget en meget
fyldig skriftlig Besvarelse af en Række
Spørgsmaal. Det drejer sig foruden om
Spørgsmaal, som man paa daværende
Tidspunkt ikke var naaet til under Af
høringen, endvidere om nogle Spørgs
maal, som Rigspolitichefen ikke mente at
kunne besvare uden særlig Forberedelse.
Det forekommer mig at være naturligt,
at der i Dag aabnes Adgang- til at rette
supplerende Spørgsmaal til Rigspoliti
chefen paa Grundlag af det foreliggende
og med en Afslutning med Hensyn til
Retsforholdene for øje. Jeg vil derfor
gerne spørge, om der er nogen af Kom
missionens Medlemmer, der vil stille
Spørgsmaal?

Hjermind: Jeg gaar ud fra, Hr. For
mand, at de Spørgsmaal, der kan stilles
nu, kan stilles vedrørende alle Afsnit og
ikke blot vedrørende de sidste Besva
relser.

Formanden: Ja, begge Dele. Baade
med Udgangspunkt i det foreliggende
skriftlige Materiale og ogsaa i øvrigt. Vi
skulde jo nemlig stræbe efter at faa en
Afslutning.

Hjermind: Ja, -det skal blive kort.
Hr. Rigspolitichef, jeg har forstaaet det
saadan, at den 'oprindelige Ordning i
Forholdet mellem det danske Politi og
Tyskerne') træffes i Forhandlinger fra
den 10. til den 17. April, i Møderne den 10.
og særlig den 12. April, og at Standpunk
tet fra tysk Side er dette, at man vil have
disse Sager vedrørende Spionage, Sabo
tage og Zersetzung under tysk Jurisdik
tion, medens det danske Standpunkt na
turligvis er dette, at man søger at bevare
dem paa danske Hænder. Jeg vil gerne
spørge: Er det saadan, at man kan sige,
at der i de første Dage efter den 9. April
var en direkte Aftale med Tyskerne om,
at man bevarede hele Retsplejen paa dan
ske Hænder? Vil De være ked af - jeg
ved, det i og for sig fremgaar af nogle
Afhøringer, der har været - at sige,
hvornaar denne Aftale eller Modus bry
des fra tysk Side?

Thune Jacobsen: Jeg har i min Bog:
»P aa en Urias Post•....
l) Kap, 1, 9 og re. 2) Kap. 3. 3) A. nr. 7.

Formanden: Side?
Thune Jacobsen: Side 54 "., gjort

opmærksom paa, at det tyske Gesandt
skab allerede i Skrivelse af 17. April
1940 meddelte, at Straffesager angaaende
Forbrydelser mod Værnemagten efter
tysk Opfattelse henhørte under tysk
Krigsret og skulde paadømmes efter ty
ske Love, men man erklærede sig den
gang dog villig til Forhandling om
Spørgsmaalet, og efter dette kom der alt
saa en hel Række Forhandlinger og Note
udvekslinger. Disse Noteudvekslinger,
disse Forhandlinger, foregik gennem Ju
stitsministeriet og Udenrigsministeriet.
Man maa huske paa, at jeg dengang
var Rigspolitichef. Det, jeg skred ind over
for i Mødet den 12. April, var egentlig
blot dette, at man havde anholdt en
Masse danske Personer fra tysk Side"),
og jeg mente ....

Hjermind: Var det en Masse danske
Personer?

Thune Jacobsen: En Del danske Per
soner. Af mere fremtrædende var der jo
bl. a . Folketingsmand Nielsen nede fra
Dynt og- Redaktør Ree ovre fra »Vest
kysten e, men ogsaa en Del andre. Nogle
blev ført ud i Kastellet, Ree blev ført til
Tyskland, og Nielsen, Dynt, ligesaa. Men
det, der skete i første Omgang, altsaa i
Mødet deroppe den 12. April"), var dette
at Renthe-Fink gjorde gældende, at Spi
onage, Sabotage og Zersetzung-Sager var
noget, der henhørte under tysk Krigsret,
'Og at man selv medførte sine egne Or
ganer og selv skulde ordne dette Spørgs
maal. Jeg var klar over, at hvis det blev
Tilfældet, saa vilde der ikke være Beskyt
telse for nogen Borg-er i Danmark, idet
man altid fra tysk Side kunde gribe ind,
naar man var utilfreds med en Person
- og de var utilfredse med mange her
oppe, idet jo adskillige gennem Aarene
med Rette havde udtalt sig mod Tysk
land. Man kunde altsaa vente, at Tysker
ne, hvis de havde denne Retshaandhæ
velse paa deres Haand, vilde benytte sig
af disse Bestemmelser, saadan at hver
Gang der var en, der var dem ubehage
lig, og de anholdt ham, og det danske
Politi saa kom og spurgte om Grunden,
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saa vilde de svare: Spionage, Sabotage,
Zersetzung.

Hlermlnd: Men det var i og for sig
Justitsministeriets og Udenrigsministeri
ets Opfattelse, at ·efter almindelig- Folke
ret') kunde Tyskerne forlange det?

Thune Jacobsen: Spørgsmaalet blev
senere grundigt undersøgt af Udenrigs
ministeriet og Justitsministeriet, og man
kom til det Resultat, at efter Folkeret
ten kunde man ikke gøre Krav paa at
beholde disse Sager.

. Hiermind: 'Ved De, hvem der har
lavet det Responsum, eller hvem der
har ....

Thune Jacobsen: Det er lavet af
Udenrigsministeriet.

Hiermind: Men, kan man forstaa det
saadan - det var egentlig kun det,
mit Spørgsmaal gjaldt -, at der var en
Aftale i Dagene efter den 9. April om,
at Retsplejen skulde blive paa danske
Hænder, at det altsaa til Trods for dette
tyske Krav, som oprindelig var rejst,
ender med, at den skal være paa danske
Hænder? De har i og for j3ig -svaret paa
dette eller lignende Spørgsmaal, men jeg
vil gerne her til Slut have slaaet fast,
hvorledes Deres Opfattelse er.

Thune Jacobsen: Se, den Aftale, der
blev truffet den Dag, den 12. April, gik
egentlig kun ud paa dette, at Bekæmpel
sen af de Forbrydelser, som jeg har
nævnt, skulde ske ved Samarbejde mel
1em det danske Politi og det tyske Mili
tær og saaledes, at selve den politimæs
sige Undersøgelse, eventuelt Anholdelse
og- Fængsling, skulde foretages af danske
Politimyndigheder, 'og anholdte og fængs
lede skulde hensættes i danske Fængsler.

Hiermind: Ja.
Thune Jacobsen: Men altsaa, man

kan sige, at man ikke kom saa langt,
at Tyskerne sagde, at Domfældelser hen
hørte under os.

Hlermlnd: Saadan blev det dog i
Praksis.

Thune Jacobsen: I Praksis blev det
saadan i den første Tid.

Hiermind: Altsaa med Undtagelse af
den unge Mand ....

Thune Jacobsen: Den unge Mand,
der tager et Maskingevær fra Tyskerne.

Illermlndr Men ellers gaar det fak
tisk saadan, at den danske Retspleje er
paa danske Hænder, indtil den begynder
at skride i hvert Fald i 1942, men er
der ikke en Række Eksempler ogsaa i
1941, hvor Princippet brydes?

Thune Jacobsen: Jeg- nævnte før, at- --
l) Kap. 6. 2) A. nr. 54.
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der var en Række mundtlige Forhand
linger og Noteudvekslinger, men efter
disse meddelte det tyske Gesandtskab, at
den tyske Overkommando havde modsat
sig et Forslag om, at de danske Domstole
ubetinget overtog Paadømmelsen af Sa
ger vedrørende Forbrydelser mod den
tyske Værnemagt, som var begaaet her
i Landet, men man vilde bestræbe sig
for saa vidt muligt at faa alle Sager af
den Art henlagt under danske Domstole.

Hiermind: Var doet en Skrivelse fra
det tyske Gesandtskab?

Thune Jacobsen : Ja.
Hiermind: Rvornaar er den af?
Thune Jacobsen: Det kan jeg ikke

sige, men det kan vi faa undersøgt.
Formanden: Ja, men kunde Rigspo

litichefen saa ikke sende det til Kom
missionen") ?

Thune Jacobsen: Ja, jeg kan sende
det til Kommissionen.

Formanden: Saadan at vi ikke be
høver yderligere Møder af den Grund.

Thune Jacobsen: Nej. Men Forud
sætningen for, at de vilde lade danske
Domstole paadømme de Sager, var den
- og det er ogsaa tilkendegivet os -,
at den danske Regering indførte stren
gere Straffe for Forbrydelser mod Vær
nemagten, og- ogsaa dette, at man virke
lig fik Garanti for, at man redeligt
straffede de Personer, der gjorde sig
skyldige i disse Forhold. Hvis Tyskerne
mærkede, at denne Beskyttelse svigtede,
vilde de naturligvis tage Ti-lsagnet til
bage. Det var ogsaa derfor, at Politiet ..

Hfermind: De mener, at d-et er en
Forudsætning, der er formuleret fra
tysk SIde?

Thune Jacobsen: Ja, ja. Ellers vilde
Tilsagnet blive taget tilbage igen, og der
for maatte der altsaa i Sammenhæng
hermed fra Politiets, fra Justitsministe
riets Side gøres et vist Arbejde i disse
Sager. Politiet havde store Vanskelighe
der. Man havde jo Indtryk af, at hvis
Tyskerne opdagede, at man havde for
sømt sine Opgaver, saa vilde Retsplejen
fuldstændig gaa over paa tyske Hænder.
Paa den anden Side ønskede man natur
ligvis ikke fra dansk Side at gøre mere
end højst nødvendigt, og gjorde det alt
saa heller ikke. Jeg vil føje til, at een
Ting kunde man ikke gøre fra oven. Man
har spurgt mig, om man ikke kunde give
Underhaandsordre ud om, at der ikke
skulde foretages noget. Men blev det op
daget, vilde det hele jo gaa i Stykker.
Man maatte formidle det efterhaanden.
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Man havde det Indtryk inden for Poli
tiet, og det sank jo ned gennem de for
skellige Instanser, at der skulde ikke
gøres mere end højst nødvendigt, og det
var alle Politimestrene efterhaanden og
saa klar over.

Hlermlndi Men vilde De kort kunne
sige, hvornaar De maa betragte Ordnin
gen som misligholdt eller som skredet,
altsaa hvornaar Tyskerne begynder paa
Retsplejen selv. Vil De kunne sætte nogen
Dato?

Thune Jacobsen: De ønsker at faa
oplyst en Dato, paa hvilken man kunde
sige, at Tyskerne med Rette var misfor
nøjede?

Hjermind: Nej, ikke en bestemt Dag.
Det er jo klart efter den 29. August 1943,
Of{ jeg synes ogsaa, det er klart, at An
tallet af Krigsretsdomme i 1942 antager
et saadant Omfang, at man maa sige, at
Ordningen egentlig er bortfaldet, men
det, jeg gerne vil have oplyst, er, om
man mener, at Ordningen praktiseres
baade i ~940 og 1941, saadan at vi kan
sige herefter, at vi har haft dansk Rets
pleje.

Thune Jacobsen: Se, det første Aar
var der ikke store Sager. Vi havde i Vir
keligheden kun .den store Spionagesag
mod Kaptajn Ørum') og dette Tilfælde
med den unge Mand, der havde taget et Ma
skingevær fra Tyskerne. I øvrigt var det
mest Sammenstød mellem den danske Be
folkning og det tyske Militær, mindre Sa
ger, som lettere kunde ordnes. Det var
altsaa først i H141, at Forholdene be
gyndte at blive vanskeligere, og særlig
naturligvis efter den 22. Juni 1941.

Hjermind: Nærmere kan vi vel saa
ikke komme det?

Thune Jacobsen: Nærmere kan man
ikke komme det.

Hjermind: I d'et stenografiske Refe
rat ....

Thune Jacobsen: Undskyld, man
kunde maaske spørge om ....

Robert Mikkelsen: Skal vi ikke nøjes
med det, der bliver spurgt om? .

Formanden : Jo, det var jo rimeligt,
men nu begyndte Rigspolitichefen paa
en Udvikling, saa synes jeg, vi skal tage
den med. Rigspolitichefen sagde: Man
kunde jo spørge - saa 'vM jeg ikke,
hvad der kommer mere. Hvad var det,
Rigspolitichefen var inde paa?

Thune Jacobsen: Om det ikke var
rimeligt, at den Maade, hvorpaa Besæt
telsen havde fundet Sted, med den Fri
villighedens Karakter, den i nogen Grad
1) Kap . 18.
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havde, kunde bevirke, at Forholdet maat
te ligge anderledes, og at man, støttende
sig paa dette, kunde have krævet at have
Retsplejen i sin Haand ....

Formanden: Som et Led i Aftalen?
Thune Jacobsen: Ja, man kunde alt

saa fra dansk Side gøre gældende, at der
her var Tale om ikke en Besættelse i
almindelig Forstand, men mere en fri
villig Overenskomst, og at saa skulde
man være gunstigere stillet, naar det
gjaldt Retsplejen. Dette Argument er
fremført fra dansk Side over for Tysker
ne, men rokkede ikke ved deres Paastand
om, at disse Sager egentlig tilhørte dem
selv.

Hierminde Det vil altsaa sige, at
Tyskerne allerede den 12. April i og for
sig begyndte at bryde Tilsagnet fra den
9. April, hvor det udtrykkeligt hed, at
man hverken nu eller i Fremtiden vilde
antaste den politiske Uafhængighed. Der
under maa da ogsaa falde, at de normale
forfatningsmæssige Organer kan fungere.

Thune Jacobsen: Jeg er ikke sikker
paa, at dette er helt rigtigt.

tljermind: Jeg vil dog nok mene, at
dette ogsaa laa i dette Tilsagn om den
politiske Uafhængighed; hvis ikke dette
ogsaa angik Retsplejen, saa vil jeg dog
tvivle paa, om det var blevet accepteret
i April 1940.

Thune Jacobsen: Den Opfattelse,
Tyskerne har, stemmer i og for sig med
dansk militær Straffelovgivning.

Hjermind: Ja, ja, det er jeg klar
over, men jeg mener bare ikke, det stem
mer med Tilsagnet, det positive 'I'ilsagn,
den 9. April. .

Thune Jacobsen: Det er vel vanske
ligt at sige. Tyskerne har sikkert fra før
ste Færd tænkt sig, at dette lille Omraade
hørte under dem, idet de altsaa efter
deres egen militære Straffelovgivning
skulde have Ret dertil og mente, det var
forankret i Folkeretten.

Rasmus Hansen: De sagde, Hr. Rigs
politichef, at under Forhandlingerne om
denne Aftale mellem den danske Regering
'Og den tyske Besættelsesmagt havde man
fra dansk Side paaberaabt sig, at Besæt
telsen havde Karakter af Frivillighed.
Jeg vil gerne spørge: Hvem har fra
dansk Side anvendt en saadan Argumen-
tation? '

Thune Jacobsen: Ja, Udenrigsmini
steriet førte jo Forhandlingerne sammen
med Justitsministeriet, saa jeg gaar ud
fra, at det har fundet Udtryk i den Kor-
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respondance, som man førte med Tysker- I 1939. Saa der maa rimeligvis være sigtet
ne om det Spørgsmaal. I til det Dokument, han har sendt ved den

Rasmus Hansen: Det kan det ikke Lejlighed.
have faaet i Korrespondancen fra Uden- Robert Mikkelsen: Til Justitsministe-
rigsministeriet, fordi der fra den danske ren?
Regerings Side jo øjeblikkelig blev for- Thune Jacobsen: Ja.
met en meget skarp Protest mod Besæt- Robert Mikkelsen: Det kan det ikke
telsen. Man accepterede, bvad der var være. Eivind Larsen skriver udtrykkeligt:
sket, men at man blot i mindste Maade Københavns Politidirektør, som lader det
skulde have brugt det til at sige, at Be- gaa videre til Justitsministeren, og at
sætteisen havde Karakter af Frivillighed. han har overgivet Strø bech et Memoran
derom foreligger der j hvert Fald ikke dum angaaende von Kohl.
til dette Øjeblik noget for Kommissionen, Først da det ikke virker, er det, han
Og' derfor vilde jeg, da De nu nævner finder det nødvendigt at gaa videre i
det, bede Dem om, medmindre det beror Sagen.
paa en fuldkommen Fejltagelse, at stad- Thune jacobsen: Hvor staar det?
fæste, hvornaar og af hvem en Argumen- Robert Mikkelsen: Bet staar i Eivind
tation som den, der her er henvist til, Larsens Indberetning til Stamm af 23.
skulde være anvendt fra dansk Side? Oktober 1939, men det er ikke saa meget

Thune jacobsen: Dette Spørgsmaal det, det drejer sig om. Bet er blot om De
maa jeg altsaa undersøge og give skrift- erindrer, at der er kommet en saadan
ligt Svar paa'). Henvendelse eller ikke.

Rasmus Hansen: Tak. Thune Jacobsem Det erindrer jeg
Robert Mikkelsen: Vi har fra Hr. ikke.

Thune Jacobsen modtaget Svar paa Robert Mikkelsen: De mener ikke, De
Spørgsmaal vedrørende von Koh,l2). Der er blevet gjort bekendt med et saadant
er kun nogle ganske enkelte Ting i den Memorandum?
Forbindelse, jeg gerne vilde have supple- Thune Jacobsem Jeg tror ikke, der
ret. For det første siger Hr. Thune Ja- er kommet noget til min Kundskab, før
cobsen i sin Besvarelse, at naar der er det bliver sendt fra Københavns Politi
Spørgsmaal om, at der var advaret mod direktør til Justitsministeriet og derigen
den paagældende, sigtes der »formentlig nem kommer til mig.
til dette Memorandum af 23. Oktober Robert Mikkelsen: Saa skriver Strø-
1939 fra Københavns Opdagelsespoliti e, bech:
altsaa lang Tid efter von Kohle Antagel- -Der har som nævnt været anvendt
se. »Spørgsmaalet mener jeg saaledes at
kunne besvare benægtende«. Der er megen Tid og Flid saavel fra Rigspoli-
spurgt, om der var advaret mod den paa- tichefens«
gældende, og der er ikke der sigtet til - altsaa Deres -
noget bestemt. Der foreligger derimod en »som fra min Side paa at undersøge,
Oplysning for Kommissionen, hvorefter om von Kohl er en god dansk Mand.«
Opdagelsespolitiets daværende ~hef, Ei- Stemmer det ogsaa for Deres Vedkom
vind. Larsen, SIger, at han har givet Strø- mande?
bech et Memorandum angåaende von I Thune jacobsen: Ja.
Kohl straks efter, at han blev. VIdende I Robert Mikkelsen: At der har været
o~, at. "!on Kohl var be~k~fbget hos anvendt megen Tid og Flid?
Rlgspohbche~e~, og at Ewznd Larsen Thune Jacobsene Ja.
har bedt Politiinspektør Strø?ech. om ~t Robert Mikkelsen: Har man ikke
o."erglve dette Memorandum hl Higspoli- tænkt paa i Forbindelse med disse Un
bchefen. Bet skulde være sket, st!,aks dersøgeiser at spørge Københavns Op
eft~r at von Kohl var beg~ndt at VIrke. , dageIsespoliti?
Erindrer De noget om det.. Thune jacobsen: Man har ikke fore-

Thune Jacobsen: Dette synes Ik~e. at I spurgt Københavns Opdagelsespoliti.
stemme ~ed det, som ~r ~agt af ~z,,!md Robert Mikkelsen: De har som Rigs
Larsen, I.følge ~et skriftlige Materiale, politichef overgivet von Kohl en Skri
der forehgger, Idet ha!l netop gør op- velse hvori der ganske kort staar:
mærksom paa, at man Ikke kendte noget . ,
til von Kohls Virksomhed inden for »Forfatteren Louis v. Kohl er mig be-
Rigspolitiets Sikkerhedsafdeling før paa kendt som en god dansk Mand, som
det Tidspunkt, i Oktober eller November I man kan have fuld Tillid til. Han er
1) A. nr. 51. 2) A. nr. 214.
279
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ansat som Lærer ved Sta'tens Politi- I sker. Der er gentagne Gange gjort For-
skole.« Isøg paa at forhindre det. .

. . Robert Mikkelsen: Det maa være vig-
Det er en Erkiærmg af 6. September I tigt at Spørgsmaalene bliver besvaret,
1939, som er stilet til Louis von Kohl og og ~t der ikke hver Gang bliver fremsat
underskrevet Thune Jacobsen. en lang Redegørelse. _

Thune Jacobsen: Ja, det .var den- Formanden: Det er formentlig kun
gang, han skulde begynde at virke. . nødvendigt at komme ind paa den Slags

Robert Mikkelsen: Ved Statens Poli- Diskussioner hvis man ikke giver hin-
tiskole? anden Tid tn' at besvare og stille Spørgs-

Thune Jacobsen: Nej, ikke ved Sta- maaI. J eg har allerede tidligere sagt, at
tens PoJitiskole, men han var dengang de Herrer ikke maa tale i Munden paa
knyttet til Staten Politiskole, man skulde hinanden. Begge skal have Lov til at
have ham et eller andet Sted, og hvad de stille Spørgsmaal og besvare dem .
tænkte paa dengang, var, at von Kohl Jeg ved ikke hvor langt vi var
skulde kunne give Undervisning til Sik- naaet. '
kerhedspolitiet i forskellige Discipliner. Robert Mikkelsen: Det var, om Thu-

Robert Mikl,elsen: . ~kulde han ~a.a ne Jacobsen er bekendt med, at von Kohl
over for Sikkerhedspolitiet kunne Icgiti- selv har betegnet sig som tysk Agent.
mere sig som en god dansk Mand? Formanden: Nu maa De høre roligt

Thune Jacobsen: Nej; men ov.er for paa, hvad Thune Jacobsen svarer.
de Mennesker, han I øvrigt kom I For- Thune Jacobsen: Dette Spørgsmaal
bindeIse med . . .. drejer sig for det første om, hvad von

Robert Mikkelsen: Det var Ikke I ~I:n -Kohl i sin Tid har beskæftiget sig med.
Egenskab af Lærer ved Statens Politi- Det ligger meget langt tilbage i Tiden.
skole, han havde Brug for denne Erklæ- Naar Sporgsmaalet i dette Øjeblik rettes
ring? . fra Hr. Landsretssagføreren til mig, og

Thune Jacobsen: Nej. i den Form hvori det fremføres, maa det
Robert Mikl,elsen: De~ staar i~ke, at give Kom~issionen Indtryk af, at man

han var ansat i Efterretll1ngsafdelm~en . mener, at von Kohl var - ikke tysk
Thune Jacobsen: Det har der Ikke Agent alene, men tysk Spion, med andre

staaet noget om, men det blev ogsaa holdt Ord virkede til tysk Side. Det er det, jeg
hemmeligt. har villet bestride. Han virkede ikke til

Robert Mikkelsen: De skriver i Deres tysk Side. Det var det, vore Forhandlin-
Svar: ger drejede sig om dengang. Jeg har

. t ogsaa i mit Indlæg her skrevet, at saavel
»Der foreligger for Hug intet om, a fhv. Justitsminister Steincke som jeg
von Kohl kan betegnes som tysk

nøje har gennemgaaet hans tidligere
Agent.« Færd vi kendte hans tidligere Arbejde,

Er det Dem ikke bekendt, at han selv som han aldeles ikke havde lagt Skjul
har betegnet sig som tysk Agent? paa over for os, men alligevel mente man

Thune Jacobsen: Ja, men det, De for- at kunne anvende ham til det Arbejde,
staar ved tysk Agent. . . . han skulde have inden for Sikkerheds-

Robert Mikkelsen: Han omtaler i sin politiet.
egen Selvbiografi sin egen Virksomhed Robert Mikkelsen: Maa jeg have Lov
som tysk Agent. til Forsvar for Sieincke at anføre, at

Thune Jacobsen: Med tysk Agent, Sieincke har meddelt mig, at han ikke
derved forstaar De .... har foretaget sig noget i den Retning.

Robert Mikkelsen: Jeg maa have det Thune Jacobsen: »Foretaget sig
Spørgsmaal, jeg stiller, besvaret, og ikke noget i den Retning« - jeg forstaar ikke
et andet Spørgsmaal. dette Udtryk.

Jeg vil have oplyst, om Thune Ja- Robert Mikkelsen: Nej, men det er
cobsen er bekendt med, at von Kohl har ogsaa ligegyldigt.
betegnet sig som tysk Agent. Formanden: Maa jeg have Lov til at

Thune Jacobsen: Ja, men det, jeg sige, at jeg synes, det el' for overlegent
vilde. tilføje, var, at De ved tysk Agent at tage det paa den Maade.
forstaar noget ganske andet. Robert Mikkelsen: Det er ikke mig.

Rasmus lIansen: Jeg maa protestere der skal afhøres.
imod, at den, der er til Afhøring, ikke I Formanden: Men den mest tilbørlige
faar Lov til at udtale sig, som han on- I Form bør vi iagttage her.
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Thune Jacobsen: Je~ rettede det
3pørgsmaal, hvad det vil sige, at Sieincke
.kke havde foretaget sig noget i den Ret
aing.

Robert Mikkelsen: De siger, Hr.
I'hune Jacobsen, at til Trods for hans
:løje Kendskab til disse Ting, ansaa
Sieincke ham for egnet til den Ansæt
:else, De gav ham. De Riger, at Steincke
il Trods for, at han var bekendt med
Iisse Forhold vedrørende von Kohl, an
befalede ham som egnet til denne Opgave.

Thune Jacobsem Han anbefalede mig
at anvende ham til dette.

Robert Mikkelsen: Ja, og der 'Oplyser
jeg - det har Steincke sagt til mi~ -,
at det har han ikke gjort.

Med Hensyn til den Løn, v,On Kohl
fik, siger Eivind Larsen i et Papir, der
foreligger for Kommissionen, at hans
Lønning var ordnet, dels gennem Arnold
Busck og dels gennem en Ansættelse ved
Politiskolen. Der vil jeg gerne spørge:
Hvad var det for en Del af Lønnen, der
blev ordnet gennem Arnold Busck?

Thune Jacobsem Det var ren Camou
flage.

Robert Mikkelsen: Hvorledes?
Thune Jacobsem Netop for ikke at

trække ham frem, ordnede man det fore
løhig saaledes, at han fik udbetalt Gage
derfra, men det blev betalt fra selve
Politiet.

Robert Mikkelsen: Han fik udbetalt
sin Løn hos Arnold Busck?

Thune Jacobsem Om han har faaet
den udbetalt fra Arnold Busck, ved jeg
ikke, men i Virkeligheden var det ren
Camouflage.

Robert Mikkelsen: Udbetalte Politiet
til Arnold Busck et Beløb, som Arnolii
Busck betalte videre til von Kohl?

Thune Jacobsen: Rimeligvis. Om de
er betalt direkte gennem Arnold Busck
eller gennem Politiet, kan jeg ikke huske,
men som jeg siger, det var blot Camou
flage.

Robert Mikkelsen: Og den anden Del,
Politiskolen? ... ,

Thune Jacobsem , .. , blev udbetalt
af Politiet.

Robert Mikkelsen: Underviste han?
Thune Jacobsem Han kom ikke til

at undervise,
Robert Mikkelsen: Men han fik Gage

fra Politiskolen?
Thune Jacobsen: J a. Jeg forstaar, at

man herigennem vil give det Indtryk af,
at det var en meget hemmelig Affære.
Det var det ogsaa, det var nemlig Manin-
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gen at skjule dette Faktum for andre.
I øvrigt var Justitsministeriet bekendt
med det.

Robert Mikkelsen: I 1939 blev, saa
vidt vi ved, von Kohl benyttet til at søge
Oplysninger angaaende de nationale For
hold i Sønderjylland. Er det rigtigt?

Thune Jacobsene Ja, han havde en
Kriminalbetjent med derned.

Robert Mikkelsen: Fandt De det ikke
betænkeligt at anvende en Mand, der
havde saa stærk Tilknytning til Tysk
land, til at foretage saadant Arbejde?

Thune Jacobsen: Absolut. Jeg kendte
hele hans Forhold og havde ogsaa fra
Begyndelsen af min reserverede og æng
stelige Indstilling over for ham, men efter
at have talt nøje med ham - jeg vidste
ogsaa fra von Kohl selv, at han i Virke
ligheden var fordrevet fra Tyskland og
ikke kunde ernære sig dernede længere
-, fik jeg det Indtryk, at han her vilde
søge at g-avne Danmark paa bedste Maa
de. Han var en meget intelligent Mand
og meget inde i tyske Forhold. Allerede
paa det Tidspunkt var jeg klar over, at
vi kunde risikere en Krig, og jeg betrag
tede Tyskland som Arvefjenden. Jeg vid
ste som sagt, at han kendte tyske For
hold nøje, og da jeg havde det Indtryk,
at han vilde hjælpe os, nærede jeg ikke
Betænkelighed ved at bruge ham paa den
Maade, han blev brugt. Det har da ogsaa
vist sig, at han under det Arbejde, han
gjorde, ikke i mindste Maade har fore
taget sig noget, som gik imod den danske
Stat, han har varetaget vore Interesser
paa bedste Maade. Jeg henviser her til
nuværende Dommer Strøbech, der, selv
om han ikke nærede nogen Betænkelig
hed ved von Kohls nationale Indstilling,
nærede en beskeden Tvivl om, hvorvidt
den Mand kunde være os til Hjælp. Ved
det Samarbejde, han i de følgende Maa
neder havde med von Kohl, fik han det
Indtryk, at han var en intelligent Mand
med god Vilje til at gavne Danmark i
den foreliggende Situation, og at det Ar
bejde, han udførte, var godt. Om For
handlingerne om Sønderjylland, som han
netop var egnet til at formidle, blev der
for øvrigt indgivet Beretning til Justits
ministeriet.

Med Hensyn til Rigspolitiets Sikker
hedsafdeling vil jeg gerne sige, at den
blev startet under ganske overordentlig
vanskelige Forhold. J eg har i mit Indlæg
gjort Rede for, hvorledes jeg i April 1938,
da Enhedspolitiloven blev gennemført,
stod over for den meget store Opgave at
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samle det danske Politi, man skulde ind
lemme i det gamle Statspoliti over 3000
Mand og tilrettelægge hele den Sammen
smeltning - jeg har fortalt om, hvor
ledes en af de første Opgaver, der laa
for, var, at Københavns Politis og Stats
politiets Registraturer skulde lægges
sammen.

Robert Mikkelsen: Jeg beder und
skylde, at Jeg afbryder, men egner disse
Vanskeligheder sig ikke mere til skriftlig
Redegørelse?

Thune Jacobsen: Det tredie Punkt,
der skulde ordnes, var Sikkerhedspoli
tiet. Som man ved, var Københavns Op
dagelsespoliti meget misfornøjet med, at
ogsaa denne Opgave skulde overdrages
Rigspolitichefen, og derfor - jeg tør
ikke sige derfor, men enhver, der læser
Korrespondancen fra dengang, vil se,
at man fra Københavns Opdagelsespolitis
Side sætter ind netop over for ~'on Kohl
paa det Tidspunkt, hvor man fra Justits
ministeriets Side var besluttet paa at
overdrage Rigspolitiets Sikkerhedsafde
ling Sikkerhedstjenesten i Danmark. Un
der den Synsvinkel maa ogsaa dette An
greb paa von Kohl ses.

Robert Mikkelsen: Maa jeg spørge,
om De er bekendt med, at von Kohl selv
erklærede, at han i sin Tid stillede sig
til Disposition for General Liidke, som
han ansaa for en ædel Skikkelse med ..

Thune Jacobsen: Ja, ja.
Robert Mikkelsen: Er De klar over,

at han slutter sin Selvbiografi med at
skrive:

»Næst efter »Repuhlik« er »Pa
elfismus- det ækleste Ord i en hvil
ken som helst Ordbog. De burde een
Gang for alle stryges! c

Thune Jacobsen : Ja.
Robert Mikkelsen: Mener De, at en

Mand med en saadan Indstilling er den
rette?

Thune Jacobsen: Jeg kan ikke se, at
de to Ting kommer hinanden noget ved.

Robert Mikkelsen: Er De bekendt
med, at von Kohl allerede i 1934, medens
han var i Tyskland, virkede som Stikker
over for det danske Socialdemokrati?

Thune Jacobsen: Nej.
Robert Mikkelsen: Der foreligger for

Kommissionen Akter, som viser, at en
herværende Forfatter, vist Einar Homoli,
skriver til von Kohl om en Direktør O.P.
Christensen og angiver, at Aktieselska
bet Kymeia i Forbindelse med danske
socialdemokratiske Kredse skal have
hjulpet tyske Fagforeningsledere med at
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skaffe Fagforeningsmidler ud af Tysk
land. Og der foreligger end videre Ioi
Kommissionen Oplysninger, som viser, a
han har ladet disse Ting gaa videre, og
det har giv-et Anledning til Forespørgse
i det tyske Gesandtskab, herunder Kor
respondance med tyske Myndigheder.

Thune Jacobsen: Hvor ligger de
Beretning?

Robert Mikkelsen: Det er Eivinå
Larsen, som har fremsat disse Oplys
ninger.

Thune Jacobsen: Er det overhovedet
noget, som har haft Betydning?

Robert Mikkelsen: Jeg spørger blot,
om De er bekendt med det?

Thune Jacobsen: Nej. Jeg maa tage
Reservation over for disse Oplysninger.

Robert Mikkelsen: Der siges paa
Side 779 i Deres Svar paa Spørgsmaalet
om Deres Forbindelse med von Kohl: I

»at Justitsministeren ikke ønskede
at sætte et Sikkerhedspoliti under
Rigspolitichefens Ledelse i Gang,
men dimitterede saavel nuværende
Kriminaldommer Strøbech, der var
Leder af Rigspolitichefens Efterret
ningsvæsen, som Louis von Kohl c .

Hvornaar foregik det?
Thune Jacobsen: Detvar i 1940, Da

toen kan jeg ikke sige. Der blev ført
Forhandlinger i den Anledning.

Robert Mikkelsen: Hvornaar?
Thune Jacobsen: Strøbech fratraadte

vist - i hvert Fald før 9. April.'
Robert Mikkelsen: Men saa nogen

lunde naar?
Thune Jacobsen: Det kan jeg ikke

sige. Det har været i Begyndelsen af
1940, ja, i de første Maaneder i 1940.

Robert Mikkelsen: Hvordan kan det
være, at Strebecli endnu fungerede som
Leder af Sikkerhedsafdelingen den 9.
April?

Thune Jacobsen: Han fungerede ikke
som Leder, han var til Stede der.

Robert Mikkelsen: Hvordan kan det
være , at Ordrer fra Dem eller Meddelelse
fra Dem til Sikkerhedspolitiet, under
skrevet af Strøbech ....

Thune Jacobsen: Jeg kan ikke huske,
hvornaar Strøbecli blev dimitteret og
fik Embede. Der gik vist nogen Tid, før
han fik Embede som Kriminaldommer.

Robert Mikkelsen: Men han var di
mitteret forinden, det fremgaar af Bilag,
som De selv har tilstillet Kommissionen.

Thune Jacobsen: Jeg kan ikke huske,
hvornaar han blev dimitteret, det staar
der vist heller ikke.
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Robert Mikkelsen: Om de Papirer, Man kan ikke sige, at han fungerede
som blev brændt i Sikkerhedsafdelingen, som Leder.
stod der: Robert Mikkelsen: Naar han videre-

»Rigspolitichefen meddeler i giver Deres Besked med sin Underskrift
Dag telefonisk, at der skulde hræn- paa Afdelingens Papir I
des noget af Materialet. Denne Be- Thune Jacobsen: Jeg synes ikke,
sked blev videregivet og straks dette kan være noget at hænge sig i. I
iværksat. Sign. E. 8trøbech.c 1) hvert Tilfælde er der ingen Uoverens-

stemmelse mellem Justitsministeriet og
Det er paa Papiret. »Rigspolitichefen mig paa det Punkt. I øvrigt kan det op-
Sikkerhedspolitiet«. lyses. hvis man vil nærmere ind paa det.

Thune Jacobsen: Maa jeg se den Robert Mikkelsen: I 1941, efter at
Skrivelse. Thune Jacobsen var fratraadt, antog

Robert Mikkelsen: Del' staar i denne man paa ny denne Mand, von Kohl, med
Notits, at 8trøbech var til Stede, som De en maanedlig Løn af 300 Kr. i Politiets
siger, men jeg spørger: Hvordan kan Tjeneste?
det være, at 8trøbech fungerer som Le- Thune Jacobsen: Ja.
der, endskønt -Iustitsrninistersn har di~ Robert Mikkelsen: De omtaler selv i
mitteret ham? Deres Svar, at man mente det rigtigt, at.

Thune Jacobsen: Man behøver ikke man skaffede ham en anden Ansættelse
at tvivle om, at 8trøbech ikke er kommet under Politiet. Hvad sigtes der til med
til at fungere mod Justitsministerens dette »man-P - det staar i Slutningen
Vilje. 'Om det Tidspunkt, hvor han er af Besvarelsen.
f t d k . ikk d l Thune Jacobsen: Dengang von Kohl
ra raa t, an Jeg I e u ta e mig, men blev afskediget, var daværende Justits-

at han har været til Stede i Afdelingen n
i hvert Tilfælde den Dag, kan man se, minister Unmack Larsen naturligvis klar
og jeg synes, der var nævnt noget om over, at man - d. v. s. Justitsministeriet
det her. I Notitsen fra Justitsministeriet og Politiet - burde søge at hjælpe von
staar der: Kohl, idet man jo ikke kunde sige, at

von Kohl havde gjort sig skyldig i noget.
»F.fter hvad Politikommissær Man havde fra Justitsministeriets Side

Thorkiid. Jacobsen hal' meddelt, var - fra Justitsministerens Side, kan jeg
fhv. Politiinspektør Sirebech. i n~- sige - og fra Københavns Opdagelses
gane omkring den 9. April 1940 politis Side en vis Mistanke mod denne
endnu til Stede i Hiaspolitichefans Mand for, at han ikke skulde være egnet
Sikkerhedsafdeling, skønt han for- til den Stilling, man havde bragt ham i.
melt ikke længere var dens Leder.c Man mente nu, man maatte dimittere

ham, og saa maatte man ogsaa sørge
Robert Mikkelsen: Det er netop det, for at skaffe ham nogen Erstatning. Der-

j~g spørger om, hvordan det kommer for fik jeg' ogsaa en Skrivelse af 16. Ok
SIg, at en Mand, som Justitsministeren tober 1940 fra Justitsministeriet _ jeg
har ønsket dimitteret, fungerer som Le- ved ikke, hvem der har skrevet til mig,
der, forhandler med Dem som Leder paa der er ingen Underskrift, men der staar:
det Tidspunkt.

Thune Jacobsen: Der har ikke været -Kære Hr. Rigspolitichef.
nogen som helst Uoverensstemmelse mel- Efter at have talt med Ministe-
lem Justitsministeriet og mig i den An- ren skal jeg meddele, at Justitsmini-
ledning. steriet ikke har noget imod, at von

Robert Mikkelsen: Har Justitsmini- Kohl mod et mannedligt Honorar af
steren da vidst det? 300 Kr. antages til Behandling af

Thune Jacobsen: Utvivlsomt. Spørgsmaalet om fremtidig Udsen-
Robert Mikkelsen: Utvivlsomt? delse af Aarsberetninger fra Politi

kredsene.c
Thune Jacobsen: Ja, utvivlsomt. Der

staar udtrykkeligt her - det er Justits- Robert Mikkelsen: Men det er ikke
ministeriets egen Notits til mig -, at fhv. Justitsminister Unmack Larsen.
Politiinspektør Sirebech. var til Stede i Thune Jacobsen: Det var ikke Ju-
Dagene omkring den 9. April, stitsminister Unmack Larsen, men jeg

erindrer, at Unmack Larsen selv var
»skønt han formelt ikke længere indforstaaet med, at man maatte sørge

var dens Leder.c I for ham paa en eller anden Maade.
1) A. nr. 40, underbilag 2.



Harald Petersen var dengang tiltraadt
som Justitsminister. . men der var alle
rede dengang Forhandlinger med Un
mack Larsen. Unmack Larsen sagde, at
efter de Indberetninger, han havde faaet
fra Københavns Opdagelsesp oliti, var det
farligt at have denne Mand, men jeg er
kender, at man har intet Bevis for, at
han har gjort sig skyldig i noget, men
saa maa man ogsaa se at hj ælpe ham.

Robert Mikkelsen: Sp. 90 i det ste
nografiske Referat spørger jeg Unmack
Larsen om denne Skrivelse fra Justits
ministeriet, og Unmaclc Larsen svarer :

»Den er bestemt ikke fra mig.«

Saa spørger jeg:
-Fra Deres Side foreligger der

kun dette, at De har afskediget Man
den, og det er Dem bekendt, at naar
han blev afskediget, er det som en
Betoning af, at Politiet ikke kunde
have med den Mand at gøre?«

Hertil svarer Unmack Larsen:
»Ja bestemte.

Efter den Forklaring skulde det synes
ganske usandsynligt, at den daværende
Justitsminister var indforstaaet med, at
Politiet fortsat havde med ham at gøre.

Thune Jacobsen: Jeg erindrer gan
ske tydeligt, at Unmack Larsen var klar
over, at man paa en eller anden Maade
maatte hjælpe den Mand, fordi man jog
ham ud af Stillingen næsten uden Varsel
paa Grundlag af en Mistanke, men uden '
at han i og for sig havde forset sig . Jeg
tror, man kan faa Oplysning om det gen
nem Afhøring af Departementschef Aage
Svendsen, der ogsaa kender disse For
handlinger.

Robert Mikkelsen: Det tror jeg ikke,
man kan sige, det ved vi i hvert Fald
ikke noget ·om. Daværende Justitsmini
ster Unmack Larsen har i hvert Fald
forklaret her for Kommissionen, at han
førte disse Forhandlinger alene gennem
Eivind Larsen, og at ingen anden i Ju
stitsministeriet havde Kendskab til Sa
gen. Derfor spørger jeg: Er den nye Ju
stitsminister, Harald Petersen, af Dem
gjort bekendt med, at von Kohl var
afskediget?

Tbune Jacobsen: Ja, ja, det: var en
Kendsgerning i Justitsministeriet, at han
var afskediget.

Robert Mikkelsen: Har De gjort den
nye Justitsminister Harald Petersen be
kendt med, under hvilke Forhold von
Kohl blev afskediget af den foregaaende
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Justitsminister, forinden De opfordrer
ham til at ansætte von Kohl i ny Stil
ling?

Thune Jacobsen: Man maa afhøre
Harald Petersen, hvis man er i Tvivl
om dette Sp orgsmaal, men den Historie
vakte saa megen Opsigt i J ustitsministe
riet, baade at Sirebech. blev dimitteret, og
at von Kohl blev det, at det ikke kunde
være skjult for nogen som helst, heller
ikke for den nye Justitsminister Harald
Petersen.

Robert Mikkelsen: Mit Spørgsmaal
er blot dette, om De som Rigspolitichef
har givet Harald Petersen Oplysning om
dette Forhold.

Thune Jacobsen: Jeg erindrer ikke,
om jeg har givet ham de Oplysninger.
Det var in confesso, hvordan Forholdet
laa.

Robert Mikkelsen: Det- hed sig, at
den Stilling, von Kohl fik, skulde bestaa
i at undersøge Spørgsmaalet om fortsat
Udsendelse af Beretninger fra Politi
kredsene, og derfor skulde han have en
Betaling af 300 Kr. om Maaneden.

Thune Jacobsen: Ja. .
Robert Mikkelsen: Undersøgte von

Kohl dette Forhold?
Thune Jacobsen: Nej. Det, man

skulde, var at udsende Aarsberetninger
fra Politikredsene, men dette Arbejde
kom ikke til Udførelse, og paa et eller
andet Tidspunkt dimitterede man saa 'og
saa von Kohl; jeg tror, at han kun en
vis Tid oppebar dette Beløb. Men De maa
[o ogsaa erindre, at dette var en Maade
at hjælpe sig paa over for von Kohl, da
man havde afskediget ham - jeg vil
ikke sige uden skellig Grund, men altsaa
uden at han selv mente at have gjort
sig skyldig i noget, og uden at der i og
for sig var noget at bebrejde ham.

Robert Mikkelsen: Det vil sige, at
det maa ogsaa betragtes som en pro
forma Ansættelse?

Thune Jacobsen: Nej, pro forma var
den ikke; man havde i Sinde at udgive
disse Aarsberetninger fra Politikredsene,
og Meningen var, at han skulde arbejde
med dette.

Robert Mikkelsen: Undskyld, jeg har
forstaaet det saadan, at det tværtimod
var Spørgsmaalet, om man ikke skulde
holde op med at udgive disse Beretnin
ger.

Thune Jacobsen: Nej, Meningen var
dengang, at man fremtidig vilde udsende
Aarsberetninger fra Politikredsene, men
det blev ikke til noget. Men det var ikke
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Meningen, at det skulde være rent pro
forma, at han fik disse Penge; det var
virkelig Meningen, at han skulde udføre
et Arbejde, men det kom ikke til Udfø
relse. Man maa huske paa, at dengang
Krigen og Besættelsen var kommet den
9. April, kunde man ikke naa at faa
dette Ar bejde gjort.

Robert Mikkelsen: Han kom ikke til
at udføre det Arbejde, man havde tænkt
sig?

Thune Jacobsen: Nej.
Robert Mikkelsen: Hvad var saa

Grunden til, at han alligevel til sidst blev
dimitteret?

Thune Jacobsen: Det var, at man
syntes, at man ikke kunde give en Mand
Penge for et Arbejde, som han ikke ud
førte. J eg kan huske, jeg talte med Rigs
politichefen, Begtrup-Hansen, under Be
sættelsen; han kom til mig en Dag og
sagde: skal vi fremdeles udbetale Penge
til ham, for der gøres ikke noget Ar
bejde? Jeg sagde: nu maa De se at løse
ham ud af det.

Robert Mikkelsen: Det var altsaa til
Trods for, at De mente, man burde give
ham en Ansættelse, fordi han var kom
met ud paa en saadan Maade?

Thune Jacobsen: Ja, man vil til en
vis Tid understøtte Folk, men man vil
jo ogsaa gerne skille sig af med ham
paa et eller andet Tidspunkt, naar man
finder, at han maaske selv kunde skaffe
sig noget andet.

Rasmus Hansen: De nævnte, Hr.
Rigspolitichef, som en. Kendsgerning, at
von Kohl var fordrevet fra Tyskland.
Var Paastanden om, at han var fordre
vet, ikke en Komedie, hvorved han førte
baade Dem og andre bag Lyset?

Thune Jacobsen: Nej, det kan der
ikke være Tale om. Man kan se det bl. a.
af, at han efter Besættelsens Ophør blev,
som man kunde vente, anholdt af Eng
lænderne og i et halvt Aar holdt i en
engelsk Lejr, og hans Forhold blev nøje
undersøgt af Englænderne, men de kom
til det Resultat, at han ikke havde gjort
sig skyldig i noget, og de slap ham alt
saa løs.

Rasmus Hansen: Jeg vil gerne spør
ge Dem: hvorfra har De disse Oplysnin
ger?

Thune Jacobsen: Det er en Kends
gerning, at han slap ud fra den engelske
Lejr i November-December 1945.

Rasmus Hansen: Saa vidt jeg ved,har
vi her i Kommissionen ikke de Oplys
ninger.
l) Kan, Rit-
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Thune Jacobsen: Disse Oplysninger
rnaa da ogsaa kunne bringes til Veje.

Rasmus Hansen: Hvorfra har De
dem, Hr. Rigspolitichef?

Thune Jacobsen: Jeg har talt med
Justitsministeriet, saa vidt jeg erindrer
Fuldmægtig Ludvigsen.

Rasmus Hansen: Det vil sige, at det
findes i Aktstykke i Justitsministeriet?

Thune Jacobsen: Om det findes i Akt
stykke, ved jeg ikke, men der er visse
Ting, som efterhaanden oplyses, om en
Mand har siddet, om han kommer ud
o. s. v. Det er Ting, som rygtes.

Rasmus Hansen: De har faaet det
fra Fuldmægtig Ludvigsen?

Thune Jacobsen: Jeg tør ikke sige,
om det er Fuldmægtig Ludvig.'wn, men
i hvert Tilfælde har jeg hørt det af en
eller anden, 'og det er vist ogsaa rigtigt.

Rasmus Hansen: Men De maa i hvert
Fald, naar De faar Lejlighed til at over
veje Spørgsmaalet, kunne underrette
Kommissionen om, hvorfra Dehar disse
Oplysninger.

Thune Jacobsen: Saa vidt jeg erin
drer, fik jeg et Brev ogsaa fra hans tid
ligere Hustru - hun hed tidligere Gerda
Johansen, Datter af Maleren Viggo Jo
hansen -, hvor hun ogsaa gjorde op
mærksom paa, at han var ude, at han
lidt efter Jul, skriver hun, blev frigivet
og var taget ud i en Pension sammen
med sin Kone for at rekreere sig. Det
skriver hun til mig her den 18. Marts
1946, og jeg tror, det er et Faktum, som
man let kan faa konstateret. I hvert
Tilfælde skal jeg søge at faa det oplyst
til Kommissionen.

Robert Mikkelsen: J eg vil blot med
dele, at jeg ogsaa har hørt, at von Kohl
er paa fri Fod, men det nye i den Op
fattelse, De nu gav, er dette, at Eng
lænderne ikke havde fundet noget Grund
lag for disse Klager. Har De noget Kend
skab til det?

Thune Jacobsen: Nej, det har jeg
ikke.

Robert Mikkelsen: Det er kun det
Faktum, De henholder Dem til?

Thune Jacobsen: Ja, han er løs
ladt af Englænderne og har været til
Undersøgelse hos dem, og naar Englæn
derne løslader ham, maa man formode,
at de ikke har fundet noget at holde ham
fængslet for.

Hjermind: I det stenografiske Refe
rat Sp. 227-229 rejste jeg et Spørgsmaal
om Afhøringen af tre Personer fra Rød
ovre i Forbindelse med la Oour-Sagen1

) , og
-I
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Rigspolitichefen sagde da, at De vilde
gerne udskyde Spørgsmaalst om, hvor
vidt det var en fast Regel, at dansk Politi
indkaldte Folk til Afhøring i den tyske
Krigsret uden i øvrigt at foretage sig
yderligere. Saa vidt jeg erindrer, er
Spørgsmaalet ikke blevet besvaret.

Formanden: Jo, der er en skriftlig
Besvarelse fra Rigspolitichefen. Det er
Rigspolitichefens Skrivelse af 11. No
vember 19461

) , Besvarelsen af Spørgs
maalet 'om Vidneindkaldelsen i la-Cour
Sagen.

Hjermind: Det var altsaa en almin
delig r Premgangsmaade, Hr. Rigspoliti
chef, at man foretog disse Indkaldelser.
Det undrer mig, fordi jeg har en ganske
klar Erindring om, at jeg samme Dag
sammen med de tre, der var blevet af
hørt, var hos nuværende Politimester
Kjalke, der var meget konsterneret over
det skete, og at vi samme Dag eller Dagen
efter havde en Samtale med Justitsmini
steren - der dengang var Dem -, som
ligeledes gav os Indtryk af , at dette var
noget ganske usædvanligt. Der var altsaa
i hvert Fald det i det, at man indkaldte
danske Folk til Krigsretten uden i øvrigt
at følge deres Skælme, om de nogen
Sinde kom hjem, eller de blev holdt til
bage, eller hvad der skete med dem.

Thune Jacobsen: Jeg har i min Skri
velse til Kommissionen henvist til de
Bilag, der findes i la Cour-Sagen, Bilag
A og B2), og af dem fremgaar det, at de
paagældende blev tilsagt fra Stats
advokatens Kontor, uden at man havde
Kendskab til, at de skulde afhøres som
Vidner i en Sag, i hvilken en dansk
Statsborger var sigtet, og at Statsadvo
katen dengang i den Anledning besvæ
rede sig over for den tyske Krigsret.
Forholdet var dette, at man i Justits
ministeriet var enig om - baade Depar
tementschefen og jeg -, at det var bedst,
at man selv - det var for Resten i de
første Aar her - tilsagde de danske Vid
ner til den tyske Krigsret. Den tyske
Krigsret havde jo, som jeg netop før
omtalte, en hel Del Sager, hvor tyske
Militære havde forset sig, og der ind
kaldte man saa Danske til Afhøring, og
man opfattede det saaledes, dengang disse
Mennesker blev tilsagt, at det drejede sig
om en af de sædvanlige tyske militære
Sager, hvor de blot skulde møde som
Vidner mod de tyske. Og der blev man
snydt af den tyske Krigsret, og det paa
talte Statsadvokaten skarpt over for den
tyske Krigsret. Den havde altsaa ind
mellem nogle andre af de normale Ind-
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kaldelser ladet nogle Vidner indkalde,
hvor det netop drejede sig om la Oour,
som var sigtet. Noget lignende er sket
senerehen. hvor Statsadvokaten igen
paatalte det. Men naar man overhove
det fra dansk Side indlod sig paa at
tilsige Vidner i disse mindre Sager,
skyldtes det, at man ikke ønskede de dan
ske Medborgere foruroliget ved, at en
saadan Vidneindkaldelse blev foretaget
ved tysk Politi. Det var ikke behageligt
for Folk dengang, hvis der kom et Par
tyske Soldater og tilsagde dem til den
tyske Krigsret. Det var bedre, at vi selv
gjorde det. Saa kunde man ogsaa for
klare dem, at efter dansk Ret mente vi
ikke, de havde nogen Pligt til at møde for
tysk Krigsret, men at Tyskerne selv hæv
dede, at efter tysk Krigsret var de plig
tige til at give Møde.

Hlermlnde Det oplyste man i nogle
Tilfælde, men nogen særlig god Oplys
ning synes jeg ikke det var: at den ene
ikke mente, at man skulde møde, og
Tyskerne men te .".

Thune Jacobsen: Nej, men man raa
dede dem altsaa til at møde for den tyske
Krigsret, men jeg tror, det var behage
ligere for dem. Og saa var der ogsaa
det, at naar man selv havde det i sin
Haand, kunde man følge lidt mere med,
hvis der skulde ske noget. Det var rart,
at man selv havde Føling med disse For-
hold. .

Hiermind: Men det sidste havde man
jo i Realiteten ikke.

Thune Jacobsen: I Regelen vilde de
paagældendes Paarørende henvende sig
til det danske Politi, hvis der skete noget.
Men dette laa altsaa i Begyndelsen, i
1940-41.

Hiermind: Det var i Februar 1942.
Thune Jacobsen: Ja, det kan godt

være, man besørgede disse Indkaldelser
saa længe. Men her var det altsaa fra
tysk Side et rent Snyderi. Man havde
indsmuglet disse Vidneindkaldelser mel
lem de almindelige Vidneindkaldelser,
hvor det drejede sig om tyske Militære.

Robert Mikkelsen: Jeg har et Par
Spørgsmaal vedrørende et andet Forhold.
Siden Rigspolitichefen sidst forklarede
for Kommissionen, har vi faaet tilstillet
nogle Akter fra Forundersøgelsen mod
Gunnar Larsen/), som giver mig Anled
ning til at stille et enkelt supplerende
Spørgsmaal angaaende »Hestetyven«. De
har tidligere forklaret her i Kommissio
nen, at De ikke mente, de danske Kom
munister var truet paa Grund af den
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tyske Besættelse, fordi der bestod en ikke for at faa Oplysninger om Kommu
Ikke-Angrebs-Traktat mellem Tyskland nisterne?
og Sovjetunionen. Thune Jacobsem Nej.

Thune Jacobsen: Ja. Robert Mikkelsen: Det forekommer
Robert Mikkelsen: Og De har lige- mig dog ganske ejendommeligt, at naar

ledes tidligere forklaret, at De ikke vid- det er Udenrigsministeren, der foranledi
ste, at Rudolph Christiansen havde no- ger Rigspolitichefen til at skaffe sig bedre
gen Forbindelse med Tyskerne. Oplysninger og i den Anledning foran-

Thune jacobsen: Ja. lediger, at der stilles Midler til Disposi-
Robert Mikkelsen: Hr. Gunnar Lar- tion, saa vil De som Rigspolitichef paa

sen har forklaret under Forundersøgel- claværende Tidspunkt hævde, at De alene
sesforhørene, at han i Foraaret 1941 skaffer Dem disse Midler for ikke at faa
overværede en Samtale mellem davæ- de Oplysninger, som Udenrigsministeren
rende Udenrigsminister SC{Lvenius og ønskede.
Dem, der dengang var Rigspolitichef: Thune Jacobsen: De Oplysninger, vi
Scavenius beklagede sig over, at Politiet skulde have, angik naturligvis ogsaa Na
var for daarligt orienteret om de yder- zisterne, ogsaa denne yderliggaaeude
liggaaende Partier; Rigspolitichefen ind- Fløj. Vi havde Brug for Penge til Med
rømmede dette, men hævdede, at det delere, som vi kalder dem, Stikkere, som
skyldtes, at man manglede Midler bl. a. vi ogsaa kalder dem, baade naar det
til Betaling af Stikkere, som var den drejede sig om det nazistiske Parti og
bedste Form for at skaffe sig Underret- det kommunistiske Parti ; men naar det
ning om disse Forhold. Gunnar Larsen, drejede sig om Rudolph Christiansen og
der altsaa blot tilfældigt var til Stede, jeg vidste, hvordan den Fyr var, var det
deltog i Samtalen; han fandt det ligesom blot, fordi jeg mente, at han kunde være
de to andre Herrer latterligt, at noget farlig for os under disse Forhold, under
saadant skulde støde an paa manglende Besættelsen.
Midler, og lovede at stille Midler til Dis- Robert Mikkelsen: Ogsaa før den 22.
position. OR derefter forklarer Gunna?' Juni, da De ikke mente, at Tyskerne ...
Larsen, at allerede ved dette Møde nævn- Thune Jacobsen: Tyskerne havde jo
te Rigspolitichefen, at han havde en altid Interesse i Kommunisterne; det
Mand, som han godt kunde have Lyst til vidste man jo godt.
at betale nogle Penge til dette Formaal; Robert Mikkelsen: Allerede dengang?
om Navnet blev nævnt, busker Gunnar Thune Jacobsen: Ja, men de turde
Larsen ikke, men i hvert Fald, faa Dage ikke foretage noget; de vilde intet fore
efter ringede Rigspolitichefen til Gunnar tage mod dem naturligvis, saa længe de
Larsen og bad om nu at faa Pengene til havde deres Traktat med Rusland.
denne .Mand; og det viste sig at være Robert Mikkelsen: Og De vil hævde,
Rudolph Christiansen, o~ han fik til at at som Rigspolitichef i Foraaret 1941 be
begynde med i nogle Maaneder 500 Kr. taler De Christiansen for at forhindre
om Maaneden, hvorefter Understøttelsen bam i at gaa til Tyskerne med Oplysnin
gik op til 1500 Kr. om Maaneden. Det er ger om Kommunisterne?
det, Kommissionen nu senere har faaet Thune Jacobsem Ja.
at vide, og i den Forbindelse vil jeR zerne Robert Mikkelsen: Og lidt senere be-
spørge, om den Forklaring, der tidlinere taler De ham en Løn, der svarer nogen
er givet fra Deres Side, kan fastholdes: lunde til en Departementschefsgage af
at denne Understøttelse til Rudolph Chri- samme Grund?
stiensen alene blev betalt for at forhin- Thune Jacobsene Ja.
dre, at han Rik til Tyskerne med Oplys- Robert Mikkelsen: Det vil jeg gerne
ningør om Kommunisterne. have konstateret.

Thune Jacobsen: Ja, det kan den. Thune Jacobsen: Det gør jeg.
Robert Mikkelsen: Jeg understreger Robert Mikkelsen: Saa er der et

igen , at disse TinR finder Sted i For- Spørgsmaal, som De ogsaa har besvaret
aaret, forinden den 22. Juni. til Kommissionen'). Det angaar Under-

Thune Jacobsen: Ja ja. støttelsesordingen for Kommunisterne.
Robert Mikkelsen: Det vil altsaa sige, Der nævnes til sidst, at det paa et vist

at naar De benvender Dem til Gunnar Tidspunkt, bl. a. af Folketingsmand Am
Larsen og beder om Midler til dette. . . by, blev henstillet at føre Ordningen tilba

Thune Jacobsen: Til denne Mand. ge til Justitsministeriet, og saa staar der:
Robert Mikkelsen: . . . saa var det »og hertil var jeg villig ..., men Mini-

1) Kommissionens beretning om socialministeriet m. v. under besættelsen.
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sterraadet fastholdt, at Ordningen skulde rede, kan jeg tydeligt huske, i Minister
forblive under Arbejds- og Socialmini- raadet, at jeg var villig til at overtage
steriet«. Nu foreligger der her for Kom- denne Opgave, og jeg var lidt ivrig efter
missionen en Skrivelse fra Arbejds- og det, kan jeg godt sige , men den blev alt
Socialminister Kjærbøl til Stauning'), saa lagt over til dem. Senere kom der fra
hvor han siger om det samme Forhold, Kommunisterne gentagne Klager; det
at der var blevet fremført den Opfattelse, var vist ikke selve Ordningen af de øko
»som ogsaa har, en vis Støtte fra Em- nomiske Forhold, de klagede over, men
bedsmandsside«, at Understøttelsen bur- det var bl. a. over, at Udbetalingen fore
de ordnes paa en anden Maade, og han gik under saadanne Former, at de paa
- Kjærbel - »anser det for rigtigst, gældende blev generet derved, og jeg kan
at Sagens videre Behandling overgaar huske, at netop Folketingsmand Amby
til Justitsministeriet« . Det er altsaa det var virksom paa dette Punkt og klagede
samme Forhold, der omtales i begge dis- over, dels at det var gaaet noget lang
se Skrivelser. Men saa siger Kjærbøl samt med at faa Forholdene ordnet, og
senere: »dette lod sig ikke gøre«, og nu dels at det var, som om de forskellige
vil jeg gerne spørge Dem, hvordan dette Kommuner i Landet ikke virkede, som
kan forklares. Naar De som Justits- ele skulde. Da disse Klager var kommet
minister her siger, at De var villig til frem, rejste jeg igen i Ministermødet
at overtage disse Forhold, og Arbejds- Spørgsmaalet, om man ikke havde Lyst
og Socialministeren, som havde dem, til at overgive mig det, men der blev
anbefaler, at de overgaar til J ustits- svaret nej: det laa under Arbejds- og
ministeriet, og der fra Kommunist- Socialministeriet, og der skulde det blive
udvalgets Side , ikke alene fra Folketings- liggende. Det husker jeg ganske tydeligt;
mand Amby, men fra adskillige andre, det var for saa vidt noget, der interes
yar fremsat stærke Ønsker om, at det serede mig noget. Og Grunden til, at man
skulde overgaa til Justitsministeriet, lod det ligge under Arbejds- 'Og Social
hvorfor kunde det saa ikke lade sig gøre? ministeriet, er naturligvis, at det dreje
Hvem var det i Ministerraadet der mod- de sig om Understøttelse; det var ikke
satte sig det, naar de to Ministre, som politimæssige Foranstaltninger.
det angik, begge var enige om, at det var Robert Mikkelsen: Men det, jeg nu
den mest hensigtsmæssige Ordning? henleder Opmærksomheden paa, er, at

Thune Jacobsen: For mig staar det Arbejds- og Socialministeren selv ogsaa
saaledes ganske tydeligt, at jeg, dengang havde foreslaaet, at det overgik til .Iu
jeg skulde gennemføre Ordningen med stitsministeren. Nu hævder De, at De
Kommunisterne og deres Internering, som Justitsminister anmodede om. at det
havde til Hensigt ogsaa at gennemføre gik over til Dem, Arbejds- og Socialmi
Understøttelsesordningen for dem, fordi nisteren siger selv, at han vil helst, at
jeg her havde et Omraade, hvor jeg ikke det skal gaa over til Dem, Opfattelsen
var bundet af Tyskerne, hvor jeg altsaa har Støtte i Embedsmandskredse, som
kunde bevæge mig noget mere frit. Vi der staar, og ikke desto mindre siger
havde i Justitsministeriet den Opfattelse, Arbejds- og Socialministeren: Forslaget
at man skulde sørge for, at Ordningen lod sig imidlertid ikke gennemføre, og
blev saa forsvarlig, at det ikke kom til De siger: Ministerraadet fastholdt, at
at gaa væsentlig ud over de paagældende Ordningen skulde forblive under Arbejds
internerede og deres Forsørgerforhold, og Socialministeriet. Saa er det, jeg
altsaa at man skulde sørge for, at det spørger: fra hvilken Side i Ministeriet
økonomiske Grundlag for Familiernes korn den stærke Modvilje, naar begge de
Eksistens ikke blev forrykket. hvad jeg implicerede Ministre var enige om, at
ogsaa har udtrykt i Skrivelse til Arbejds- Sagen maatte lægges om paa den Maa
og Socialministeriet. Altsaa, [eg havde de, og det faar Støtte fra Embedsmands
fra Begyndelsen af selv tænkt: her er et kredse ·og Folketingsmanden?
Omraade, hvor du kan faa Lov til selv Thune Jacobsen: I Ministeriet var
at gøre en Smule godt, fordi det ikke der ikke Modvilje mod det.
kommer til at kollidere med dine andre Robert MikIeeIsen: Hvem kom Mod-
Pligter. Men da Spørgsmaalet saa blev standen saa fra?
behandlet i Ministermødet, blev man der Thune Jacobsen: Det kan jeg ikke
enig om, at det maatte henhøre under erindre.
Arbejds- 'og Socialministeriet, og derfor Formanden: Jeg tror, vi maa blive
blev det lagt over paa dette. Jeg erklæ- staaende ved den Oplysning her, at i
1) Kommissionens beretning om socialministeriet m. v. under besættelsen.
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Ministerraadet blev det vedtaget. Vi kan
vist ikke komme det nærmere, kan jeg
forstaa.

Thune Jacobsen: Fra hvornaar er
den Meddelelse fra Arbejdsminister
Kjærbøl?

Robert Mikkelsen: Skrivelsen er da
teret 6. Febr. 1942.

Thune Jacobsen: Man kunde ikke
spørge ham om det igen? For der er vist
et senere Tidspunkt, hvor man igen har
diskuteret Spørgsmaalet om at flytte det.
Var det ikke rimeligt at spørge ham?:
Efter min Opfattelse laa det saadan, at
jeg naturligvis godt kunde indse, at det
var praktisk, at det laa under Arbejds
og Socialministeriet, men naar der var
det stærke Ønske fra Kommunisternes
Side om at faa det ind under os, havde
jeg altsaa ikke noget imod det. Der er
blot en Ting, der undrer mig, og som jeg
takker for; det er, at Kommunisterne her
virkelig- ønskede, at det kom ind under
Justitsministeriet, for jeg har ikke tid
ligere haft Opfattelsen af, at Kommu
nisterne mente, at vi i Justitsministeriet
eller Politiet egentlig ønskede at gavne
dem.

Robert Mikkelsen: Maa jeg lige be
mærke, at der er ikke Tale om, hvad
Ønsker man havde, men blot om at stille
Spørgsmaal.

formanden: Jeg har jo allerede hen
ledt Opmærksomheden paa, at jeg fin
der denne - jeg kan godt kalde det
Diskussion - ørkesløs. Rigspolitichefen
er spurgt gentagne Gange, 'om han kan
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sige, hvem det var. Det kan Rigspoliti
chefen ikke. Saa maa vi efter min Me
ning holde os til den faktiske Oplysning,
som jeg citerede før: i et Ministerraad
blev det vedtaget, skønt jeg var villig
til at ordne disse Forhold, at Ordningen
skulde overgaa til Arbejds- og Socialmi
nisteriet.

Kristen Ambv: Min Erindring dæk
ker ogsaa, hvad den tidligere Justits
minister nu har sagt. Da vi efter at have
haft nogle Drøftelser om hele dette Pro
blem kom til en endelig Decision ovre
paa Deres Kontor, gik De efter min Erin
dring klart ind for denne Tanke, og De
kaldte en Embedsmand, en Kontorchef,
fra Socialministeriet over for at drøfte
det rent praktiske med ham, medens
baade De og' jeg var til Stede. Og min
Erindring er den, at af departementale
Grunde var Socialministeriets Kontor
chef i hvert Fa.ld ikke indstillet paa den
Tanke, a.t det skulde gaa over til Justits
ministeriet, saa det skal ikke undre mig,
om Modstanden er kommet fra departe
mentale Kræfter, hvis Synspunkter var
dette, at da man i øvrigt havde saa
mange Udgifter ved Lejren, behøvede
man ikke at lave et særligt Kontor for
denne Understøttelse. Men det gik De
altsaa ind for, og saa blev det senere
meddelt mig, at det var fremført i den
samlede Regering, og der faldt det.

formanden: Jeg kommer nu til at
afbryde Afhøringen paa Grund af andre
Møder.

Afhøringen sluttede Kl. 11.30.



Onsdag den 14. Maj 1947 Kl. IO.

For Kommissionen mødte paa ny Rigspolitichef, fhv. Justitsminister Eigil ThuneJacobsen

formanden: Hr. Thune Jacobsen. der skete i Møder med den tyske Ge
Det første Punkt, Afhøringen skal be- sandt den 12. og den 17. April 1940.
skæftige sig med i Dag, refererer sig til Til Mødet den 17. April havde det
en af Deres tidligere Forklaringer, tyske Gesandtskab sendt den danske
nemlig i Mødet den 18. December 1946, Udenrigsminister en Skrivelse, hvoraf
det stenografiske Referat Sp. 560-561. jeg har fremlagt en Afskrift"). Skrivelsen
Det er Spørgsmaalet om, hvorvidt der forelaa i det Møde, som fandt Sted i
er ført Argumentation for, at Besæt- Udenrigsministeriet den 17. April, og
telsen havde en frivillig Karakter. hvori var til Stede Udenrigsministeriets

Jeg ved ikke, hvad De siger til det? Direktør Mohr, Departementschef Svend
De kan sikkert erindre, at man - jeg sen, Rigspolitichefen, Departementschef
tror, det var Hr. Rasmus Hansen - Winther fra Udenrigsministeriet samt
var inde paa det Problem. de Herrer Hojjmeyer og Svenningsen

Thune Jacobsen: Hvis jeg ikke og fra tysk Side den tyske Gesandt og
erindrer forkert, laa Forholdet saa- Kenstein. Her bemærker jeg, at efter
ledes, at der var Tale om Retsplejen i hvad der fremgaar af Justitsministe
Danmark indtil 1943, og jeg gjorde op- riets Akter, synes det, formentlig første
mærksom paa, at Tyskerne mente, de Gang, fra Udenrigsministeriets Side at
havde Ret til selv at behandle Sager an- være gjort gældende over for Tyskerne,
gaaende Sabotage, Spionage og »Zerset- at den tyske Besættelse ikke var en kri
zung« ud fra Folkeretten, den tyske mili- gerisk Besættelse, og at dette maatte
tære Straffelovgivning og den tyske mili- faa den Følge, at ogsaa Sager angaa
tære Strafferetspleje, altsaa at Tyskerne ende Sabotage, Spionage og »Zersetz
havde Ret til selv at lade disse Sager ung" 'Over for Besættelsesmagten skulde
paakende ved tysk Krigsret, men at paadømmes af danske Domstole. I det
man heroverfor fra dansk Side gjorde Referat"), som Udenrigsministeriet hal'
gældende, at da Besættelsen havde en givet af dette Møde, staar der følgende ..
frivillig, en fredelig Karakter, burde formanden: Det staar vist i Rigs
der gælde andre Regler; saa burde vi politichefens Redegørelse, ikke sandt?
selv have Paadømmelsen i vor Haand. Thune Jacobsen: Jo.
Saa vidt jeg erindrer, laa Forholdet formanden: Saa er der formentlig
saaledes, og jeg har til Kommissionen ikke Grund til at læse det op.
her indgivet en længere Redegørelse') fol' Thune Jacobsen: Da det ikke drejer
Retsplejen under Besættelsen og netop sig om en krigerisk Besættelse af Lan
for de Forhandlinger, der blev ført mel- det, maatte man fra dansk Side holde
lem Tyske og Danske om, hvorvidt Fol- paa, at kun Forbrydelser begaaet af
keretten hjemlede det ene eller det an- den tyske Værnemagts Medlemmer
det. Det er et Værk paa flere Sider ; det er kunde paadømmes ved tysk Domstol ef
indleveret forleden Dag til Kommissio- ter den tyske Straffelov. Dette Stand
nen. punkt skulde være i Overensstemmelse

formanden: Ja, og det er 'Omdelt med det Tilsagn, som var givet med
til Medlemmerne. Hensyn til Landets politiske Uafhæn-

Thune Jacobsen: I øvrigt vil jeg gighed, men fra tysk SIde indtog man
om Spørgsmaalet blot bemærke, at det et derfra afvigende Standpunkt, som
er maaske et juridisk Spørgsmaal, men fremgaar af Noten af 17. April 1940.
at man i "Loven af 18. Januar 19412

) ta- Hvis man ser paa Nimandsudval
ler udtrykkeligt om Tropper, der er til gets Forhandlinger, . har dette Spørgs
Stede her i Landet efter Overenskomst maal om Folkeretten ogsaa været drøf
med den danske Regering. Men jeg kan tet. Jeg har gjort Rede for, hvorledes
i øvrigt henvise til det Dokument, som man lod Udenrigsministeriet og Justits
jeg altsaa forleden Dag har sendt Kom- ministeriet undersøge dette Spørgs
missionen, og hvori jeg omtaler, hvad maal, og de kom til det Resultat, at det

-!-) A. nr. 51, B. 2) Kap. 18. 3) A. nr. 12. 4) A. nr. 52.
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ikke stred imod Folkeretten, at disse
Sager behandledes af Tyskerne selv.

Jeg kan se, at Dr. Munch flere
Gange har hævdet det Standpunkt, at
der var Tale om en fredelig Besættelse,
og derfor maatte man - efter hans Me
ning - selv have disse Forseelser eller
Forbrydelser i sin Haand. I Samarbejds
udvalgets Aktstykker S. 761 siger P.
Munch:

»Folkeretlig er intet klart, det
er ikke let at tale om »Folkeret«
under denne Krig.

Det væsentlige er, at Regerin
gen har godkendt J ustitsministe
rens Tilslutning, og at vi alle her
fra er enige i det Synspunkt, men
naturligvis at føre mest muligt ind
under dansk Retspleje. En klar Af
gørelse er jo ikke at foretrække,
naar man er klar over, at den vil
være skadelig. c

Det er 'efter en forudgaaende For
handling, hvor Nimandsudvalget pr
gjort bekendt med, at man fra Regerin
gens Side er gaaet ind for, at vi fort
sætter ad den Linie med vor Retspleje,
som vi stadig havde fulgt, og søger at
drage alle de Sager, vi kan, over til os
selv, men at der i øvrigt ikke kan rejses
Krav over for Tyskerne om, at disse
Sager egentlig tilhører os.

Men selve Spørgsmaalet er, som
jeg 'siger , af juridisk Art og kan næppe
drøftes her i denne Forsamling.

Formanden: Jeg tror heller ikke,
det er -nødvendigt, at vi forsøger paa
det, idet der til Kommissionens Med
lemmer vil blive omdelt et Eksemplar
af den Redegørelse'), Kommissionen ef
ter Anmodning har modtaget fra Uden
rigsministeriet, en meget fyldig Rede
gørelse for Danmarks folkeretlige Stil
ling under den tyske Besættelse.

Hjermind: Ja, det vil naturligvis
ogsaa høre med ind under Kommis
<;ionen.

Formanden: Jeg vil kun gøre op
mærksom paa, at man i denne Redegø
relse sondrer mellem krigerisk og fre
delig Besættelse og i Virkeligheden ud
drager forskellige Regler for de to For
mer for Besættelse, idet man samtidig
knytter de Oplysninger til , at man ikke
har saa forfærdelig mange Eksempler
paa en saadan fredelig Besættelse, og
at Forholdet derfor ligger usikkert ....

Thune Jacobsen: Ubestemt, ja.
Formanden: Det skyldes kun de nu

værende Forhold, at denne Redegørelse
J.) A. nr. 44. 2) A. nr. 5.
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ikke forlængst er udsendt til Medlem
merne, men det vil ske, naar den en
gang kan mangfoldiggøres.

J eg ved ikke, om nogen af Med
lemmerne ønsker til dette Punkt at frem
komme med supplerende Spørgsmaal?

Rasmus Hansen: Af et Aktstykke,
som er blevet tilgængeligt nu, kan det
ses, at Adolf Hitler har udspredt en
Forholdsordre til de Tropper, som be
satte Danmark den 9. April. I denne
Forholdsordre hedder det:

»Føreren har befalet, at Dan
mark skal besættes. I Følge Divi
sionens Befaling skal Major Glein
føres til København, der tiltvinge
sig Landgang og besætte Kastellet,
for at den tyske Gesandts Krav
kan faa særligt Eftertryk. Dansk
Modstand skal brydes med alle Mid
ler. I Tilfælde af Modstand vil en
Kampeskadrille, som vil overflyve
København en halv til en hel Time
efter Landsætningen, paa Ordre
knuse enhver Modstand med OVtH'
legen Kraft. c

Efter at den tyske Gesandt havde
overrakt den bekendt Note til den dan
ske Udenrigsminister den 9. April om
Morgenen, svarede den daværende Uden
rigsminister paa den danske Regerings
Vegne følgende:

»Hr, Gesandt,
Den kgl. danske Regering har

gjort sig bekendt med Indholdet af
de Dokumenter, De overrakte mig i
Dag.

Den har bemærket sig, at de
ty~ke Troppers Betrædelse af dansk
J ord ikke er sket i fjendtligt Sinde
lag, samt at den tyske Rigsregering
ikke gennem sine Forholdsregler
har den Hensigt nu eller i Frem
tiden at antaste Kongerigets terri
toriale Integritet eller politiske Uaf
hængighed.

Efter Modtagelsen af denne
Meddelelse har den danske Rege
ring i den givne Situation besluttet
sig til at regulere Forholdene her
i Landet under Hensyntagen til den
skete Besættelse. Den fremsætter
dog sin alvorlige Protest mod den
ne Krænkelse af Danmarks Neu
tralitet. c2)

Det plejer ikke at være saaledes 
hvad enten man nu kalder det et juri
disk Problem eller noget an.det -, at
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man, dersom man indlader sig frivilligt
paa noget, starter med at nedlægge sin
alvorlige Protest.

J eg vil gerne i Anledning af den
Redegørelse'), vi nu har faaet fra Dem,
Hr. Rigspolitichef, gøre Dem opmærk
som paa disse Aktstykker. Det er selv
følgelig rigtigt - det fremgaar jo ogsaa
af det første Aktstykke, der foreligger
til den tyske Regering efter den tyske
Besættelse af Danmark -, at man i den
givne Situation, men under Protest, e:r.'
klærer sig villig til at regulere Forhol
dene her i Landet, og under Hensyn
dertil er der naturligvis - og det vod
vi alle; det fremgaar ikke mindst af de
Oplysninger, Kommissionen har faaet
under sit Arbejde - truffet en Række
Aftaler, hvor man har manøvreret og
paaberaabt sig Formler, der naturlig
vis maatte være præget af, at Danmark
ikke var et frit stillet Land, men besat
af tyske Tropper.

. J eg vil gerne føje dette til den Re
degørelse, vi nu har faaet. Jeg ved ikke,
om det giver Rigspolitichefen Anledning
til Bemærkninger ud "Over den Redegø
relse, vi nu har modtaget?

Thune Jacobsen: Da jeg ikke var
Minister paa det Tidspunkt, Besættel
sen fandt Sted, og denne Regulering af
Forholdene er truffet af den første Re
gering efter Besættelsen, finder jeg ikke
Anledning til at fremkomme med yder
ligere Bemærkninger. Jeg vil dog gerne
spørge det ærede Medlem Hr. Hasmus
Hansen, hvorvidt han efter dette, som
han har fremdraget, mener, at der alt
saa i Virkeligheden er Tale om en kri
gerisk Besættelse og ikke en fredelig
Besættelse?

Rasmus Hansen: Det er ikke min
Opgave som Medlem af Kommissionen
at tilkendegive Meninger om dette eller
hint; det er min Opgave at skaffe Op
lysninger om, hvad dar er foregaaet, og
jeg ser mig under disse Omstændighe
der ikke i Stand til at besvare det
Spørgsmaal, De stiller til mig.

Thune Jacobsen: Naar jeg spørger
om dette, skyldes det hlot , at hvis man
betragter det som en krigerisk Besæt
telse, saa vilde de Bestemmelser efter
Folkeretten jo være utvivlsomme. Man
har netop fra dansk Side spillet paa, at
det var en fredelig Besættelse, for at
kunne hævde, at der maatte gælde sær
lige Regler for vort Retsvæsen her i
Danmark, naar det drejede sig 'om Sabo
tage, Spionage og -Zersetzung«.
1) A. nr. 51, B. 2) A. nr. 52.
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Rasmus Hansen: Ja, men det frem
gaar af en lang Række af de Oplysnin
ger, vi har modtaget her i Kommissio
nen, at man fra Regeringens Side Gang
paa Gang har anvendt Formler, For
tolkninger, som udelukkende havde til
Formaal at polemisere med den tyske
Regering med det Formaal at opnaa saa
lette Vilkaar for den danske Befolkning
som muligt under Besættelsen. Det kan
formentlig ikke være Rigspolitichefens
Mening, at De her vil hævde, at en
Række af de Formler og Fortolkninger,
der blev anvendt, skal tages alt for høj
tideligt? Jeg gaar ud fra, at De selv
har opfattet dem Gang paa Gang som
en Form for Spilfægteri, der blev an
vendt fra den danske Regerings og an
dre Myndigheders Side for at naa det
Maal, man havde for øje, nemlig at den
tyske Besættelsesmagt skulde hindres i
n t tilføje den danske Befolkning større
Skade end absolut paakrævet?

Thune Jacobsen: Jeg har som sagt
intet at bemærke til de Oplysninger, der
er fremkommet fra det ærede Medlem.

lIiermind: Eet er jo, Hr. Rigspoliti
chef, at man fra Udenrigsministeriets
og andre Sider anvender den Termino
logi, at det er en fredelig Besættelse.
Noget andet er, synes jeg i og for sig,
den Udtalelse, som Rigspolitichefen
fremsatte sidst, at Besættelsen havde en
frivillig Karakter. Jeg synes, der er en
Forskel - og det forstod jeg ogsaa
Rigspolitichefen mente - mellem disse
to Begreber, og det, vi ikke har faaet
slaaet fast ved Hr. Rasmus Hansens
Spørgsmaal, men som det alligevel var
af Interesse at faa klaret, er: har man
fra dansk Side ført Argumentationen
paa den Basis, at Besættelsen var fri
villig, eller har man ført den paa den
Basis, at det ikke var en fredelig Be
sættelse?

Thune Jacobsen: Det ærede Medlem
hørte maaske ikke for, at jeg nævnte,
hvad der var passeret i Mødet den 17.
April?

Hjermind: Jo, jeg er ganske bekendt
med, hvad der er sket.

Thune Jacobsen: For der staar jo i
Udenrigsministeriets Referat") af Mødet:
-Da det ikke drejede sig om en krigerisk
Besættelse af Landet, maatte man- fra
dansk Side holde paa .... c . Udtrykket,
at det ikke drejede sig om en krigerisk
Besættelse, er anvendt af Udenrigsmi
nisteriet og jeg tror saagar af Dr. Munch
selv.
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UJermind: Men der staar ikke deri Af de Aftaler, der var truffet umid-
fra dansk Side Udtryk for, at Besættel- delbart efter den 9. April 1940 om, at
sen havde en frivillig Karakter. dansk Politi i Sager angaaende Spio

Thune Jacobsen: Nej, men det er nage, Sabotage og »Zersetzung« skulde
Modstykket til det. samarbejde med det tyske Militær, ful g-

Hlermlndt Naa, det mener De - te det, at den politimæssige Undersø
altsaa et Modstykke til en krigerisk Be- gelse, eventuelt Anholdelse og Fængs
sætteise? ling af Personer skulde foretages af

Thune Jacobsen: Ja, fredelig, fri- danske Politimyndigheder; derfor kun
villig, hvilket Ord der er brugt om det. de man absolut ikke afvise Kravet om

formanden: Mon vi ikke kan for- at medvirke ved Eftersøgning og An
lade dette Sporgsmaal og gaa over til holdeise af Spioner. Man kunde ikke,
det næste? Det er Rigspolitichefen for- som man havde kunnet i Anledning af
beredt paa ved Kommissionens Skrivel- Kravet 'om Politiets Indsættelse over for
se af 23. Januar i Aar, og det lyder: Faldskærmstropper, afslaa Medvirken

»Hvilken Instruktion har Ju- under Henvisning til , at det drejedp sig
stitsministeriet givet Politiet ved- om en militær Opgave, hvis Overtagelse
rørende Bekæmpelsen af Fald- vilde gøre os til Krigsdeltagere. Hvis
skærmsagenter og andre Personer man nægtede at medvirke, vilde det i
i allieret Tjeneste? «1). første Række have medført, at tysk Mi
Thune Jacobsen: Spørgsmaalet fo- litær vilde overtage Opgaver, som man

rekommer mig meget objektivt stillet, hidtil havde holdt det udenfor: Kontrol
men giver alligevel Indtryk af, at man med vejfarende, Jernbanestationer og
mener, at der burde være givet særlige -linier, Hutebilstationer o.s.v., Husun
Regler for dette Forhold, der i Virke- dersøgelse, Afhøring, Ransagning og
ligheden drejer sig 'om Spionage og Sa- eventuelt Anholdelse af danske Stats
botage. J 'eg vil gerne fra en Ende rede- borgere. Det vilde endvidere have med
gøre for Spørgsmaalet om Faldskærms- ført, at det blev nødvendigt for Ty
agenterne og de andre Personer i alli- skerne med Eftersøgning af Fald
eret Tjeneste. skærmsagenter for øje at etablere et

I December 1941 blev det første egentligt eksekutivt Politiapparat i Dan
Gang konstateret, at der havde fundet mark, et Gestapo, og dette vilde hurtigt
Landsættelse af engelske Faldskærms- kunne brede sin Virksomhed ud over
agenter Sted her i Landet fra Flyverna- dette snævrere Omraade, og det vilde
skine - det var i Nærheden af Haslev medføre en alvorlig Belastning i For
_, og kort efter rejste Abwehrstelle i holdet til Tyskland, som navnlig kunde
Danmark Spørgsmaalet om Fremgangs- faa ubehagelige Konsekvenser med Hen
maaden i Tilfælde af fremtidige Ned- syn til Politiets Stilling og Jurisdik
kastninger, idet Abwehrstelle i en Skri- tionsspørgsmaalet. Man maatte saa
velse af 26. Januar 1942 til Statsadvo- regne med, at ikke blot Faldskærms
katen for særlige Anliggender") anmode- agenter, men ogsaa herboende danske
de om en Forhandling om Formen for Hjælpere vilde blive stillet for tysk
Samarbejde mellem det danske Politi Krigsret. Resultatet af Forhandlinger-

.og det tyske Militær paa dette Omraade. ne, der blev ført i Forstaaelse med De
Det drejede sig i Skrivelsen af 26. Ja- partementschef Eivind Larsen, blev Ud
nuar 1942 udtrykkeligt kun om Enkelt:' sendeIsen af en Cirkulæreskrivelse af 7.
personer i civil Paaklædning og ikke Marts 19424

) ; jeg skal senere overlade
om Soldater. I denne Skrivelse og under Kommissionen en hel Del Afskrifter af
de Forhandlinger, som førtes af Stats- den Korrespondance, der er ført, de
advokaten for særlige Anliggender, he- Cirkulærer, der er sendt O.S.v.
tonedes, at de paagældende omfattedes Under de Forhandlinger, som De
af Begrebet Spioner, som det er afgræn- partementschef Eivind Larsen førte
set ved Haager-Konventionens Land- med Abwehrstelle i Fortsættelse af For
krigsreglement, Bekendtgørelse Nr. 37 handlingerne om Fremgangsmaaden
af 20. Januar 1910, Art. 29-31. Det angaaende de Problemer, dPI' kunde
understregedes ogsaa i de med Skrivel- opstaa, hvis det danske Politi paagreb
se af 10. Februar 1942 til Statsadvoka- en Faldskærmsagent, navnlig om, hvor
ten") fremsendte Retningslinier fra den vidt Faldskærmsagenten isaadanne
tyske Øverstbefalende i . Danmark til Tilfælde vilde kunne dømmes ved dansk
Tropperne. Ret, lagde man særlig Vægt paa at 'op-
1) Kap. 27. 2) A. nr. 312. 3) A. nr. 313. 4) A. nr. 314.
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naa et Forhaandstilsa gn herom, idet
de paagældende ved tysk Krigsret
maatte forvente Dødsdom, der som RE'
gel vilde blive eksekveret umiddelbart
efter Afsigelsen. Fra tysk Side fastholdt
man imidlertid det Standpunkt, at
der ikke kunde være Tale om at
overlade Faldskærmsagenter til dansk
Jurisdiktion, men derimod blev der gi
vet udtrykkeligt Tilsagn om, at Civil
personer af dansk Nationalitet, som
blev landsat her for at fremme tysk
fjendtlige Formaal, ikke vilde blive døds
dømt og henrettet, saafremt de blev
paagrebet af dansk Politi. I Virkelighe
den var Spørgsmaalet 'om Faldskærms
agenter, som de kaldes, et meget alvor
ligt Spørgsmaal, som man i alle andre
Lande, ikke alene i Tyskland, men og
saa i England o.S.V., saa paa med stor
Alvor, og Døden var altid disse Fald
skærmsagenter vis. Den Seperataftale,
som man fik her med Tyskerne, blev be
kræftet ved en Skrivelse af 20. April
1942 fra Statsadvokaten for særlige An
liggender til Abwehrstelle').

Det Eftersøgningsapparat, som
man ved en Cirkulæreskrivelse af 7.
Marts 19@2) etablerede, kom flere Gange
i Virksomhed i Tiden indtil 29. August
1943, men førte ikke i noget Tilfælde til
Paagribelse af en Faldskærmsagent. De
Tilfælde, i hvilke Faldskærmsagenter
faldt i dansk Politis Hænder, er følgen
de:

Den første Faldskærmsagent, der
blev paagrebet af dansk Politi i Køben
havn i September 1942, tog Gift og af
gik ved Døden. Den anden, der kort ef
~~!" blev paagrehet, blev dræbt ved Re
volverskud under Forsøg paa at anholde
ham, efter at han havde skudt paa de
danske Politimænd. J Begyndelsen af
December 1942 blev der i Høje Skods
borg i Forbindelse med et Forsøg paa
at udrejse til Sverige paagrebet 3 Per
soner, der viste sig at være Faldskærms
spriuuere; man troede, der var Tale om
om ul'lvlig Udrejse. De var danske, men
blev al de tyske Myndigheder krævet
udlevere. for at føres til Tyskland.

Under Forhandlingerne om disse
Folk blev det oplyst, at der nu forelaa
Befaling fra Berlin om, at alle Fald
skærmsagenter uden Undtagelse skulde
skydes, og derfor kunde man fra de
herværende tyske Myndigheders Side
ikke længere staa ved det Tilsagn, man
havde givet. Fra dansk Side fastholdt
man det Løfte, de havde givet, og som
1) A. nr . 315. 2) A. nr. 314.
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Tyskerne ikke fragik og aabenbart var
særdeles kede af at maatte bryde. Re
sultatet var, at de paagældende blev ud
leveret og ført til Tyskland, hvor de an
bragtes i Fængsel i Berlin, og Kapitån
zur See Howoldt rejste til Berlin for at
udvirke, at de som lovet ikke blev skudt;
de har alle overlevet Kapitulationen.

J eg kan erindre, at Kanstein var
meget utilpas ved, at de her skulde bryde
den Aftale, der var truffet, og at under
de Forhandlinger, der blev ført, erklæ
rede baade Statsadvokaten for særlige
Anliggender og Departementschef Ei
vind Larsen, at hvis Tyskerne vilde tage
disse Mennesker fra os, vilde Statsadvo
katen og Eivind Larsen. tage deres Afsked
fra deres Stillinger. J eg talte med Kan
stein og stillede mig bag og sagde, at saa
maatte de forstaa, at jeg ogsaa maatte gaa,
for jeg kunde ikke miste min Departe
mentschef og mine Medarbejdere paa den
ne Maade: og jeg maa sige til Kansiein«
Ros, at han stillede sig ogsaa bagved og er
klærede, at han vilde forlade sin Stilling
her i Danmark, hvis det blev gennem
ført, at de skulde skydes. Derfor var det
ogsaa, at Kaptajn Hmvuldt tog til
Berlin for at gøre opmærksom paa, hvad
Følgerne vilde blive, og at Tyskerne for
saa vidt veg. Den Ordre, der var Tale
om, var en Ordre, der var kommet fra
Berlin, fra Hitler, til alle Lande.

Efter at man havde faaet at vide
fra Berlin, at Faldskærmsagenter i
Fremtiden skulde sendes til Berlin, at
vi ikke selv kunde beholde dem, blev der
ikke udsendt nogen Instruktion i den
Anledning, fordi man frygtede de Føl
ger, en saadan Forholdsregel kunde med
føre, men hvor der var Lejlighed til det,
blev der givet vedkommende Politifolk
Orientering om den forandrede Stilling
for at søge at undgaa, at Politiet paa
greb Faldskærmsagenter. Det blev ikke
helt undgaaet. I Slutningen af Marts
1943 indgik der til Politiet i Frederiks
havn en Anmeldelse fra en løsagtig
K vinde om, at en beruset Mandsperson
var i Besiddelse af en Pistol, 'Og da man
anholdt den paagældende, viste det sig ,
at det var en Faldskærmsspringer. Ham
krævede man fra tysk Side udleveret, og
han blev ført til Tyskland, men man ud
virkede ogsaa, at han kom til at overleve
Kapitulationen.

Ujermind: Kom han tilbage til Dan
mark?

Thune Jacobsen : Ja.
IIjermind: Og til Afsoning her?
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Thune Jacobsen: Afsoning? Det tør
jeg ikke udtale mig om. - Det næste
Spørgsmaal var: hvilke Instruktioner
Justitsministeriet har givet vedrø:cende
Personer i allieret Tjeneste, Bekæmpelse
af Faldskærmsagenter og andre Perso
ner i allieret Tjeneste. Anledningen var
en Episode fra Rødby, hvor et dansk
Kystbevogtningsfartøj havde vægret sig
ved at udlevere nogle engelske Flyvere,
der var blevet taget om Bord til Søs, til
det tyske Militær. Det tyske Krav var
skriftligt formuleret saaledes: »Es wird
gebeten .... c.

Formanden: Kan vi ikke faa det
oversat med det samme?

Thune Jacobsen: Man anmoder om
at ville udvirke en Anordning om, at
værnepligtige fra fjendtlige Stater, som
er blevet grebet af danske militære, poli
timæssigeeller civile Tjenestesteder eller
Personer, uopholdelig bliver overgivet til
de stedlige tyske militære Tjenestesteder.
Dette gælder ogsaa, naar de bliver red
det fra Skibbrud. Hvis der ikke er et
tysk militært Tjenestested i Nærheden,
anmoder man om, at de værnepligtige
fra fjendtlige Stater overgives til det
danske Politi, som har at sørge for en
hurtig Udlevering til det nærmeste tyske
militære Tjenestested.

Spørgsmaalet var rejst fra det
tyske Gesandtskab -baade over for Ju
s'titsministeriet og 'over for Marinemini
steriet.

Fra dansk Side gjorde man gælden
de, at Civilbefolkningen, naar Snørgs
maalet maatte blive aktuelt, med Hensyn
til saarede, skibbrudne og "liznende
maatte kunne underrette det danske Po
liti, og at dette jo allerede afleverede
naazrebne fjendtlige »Wehrmachtsange
hørige c til det tyske Militær. Man er
klærede sig villig til om ønsket at ind
skærpe denne allerede gældende Ordning.

Efter tysk Anmodning udsendtes
derefter Cirkulæreskrivelsen af 18. Au
gust 19421

) - alle disse Skrivelser vil
jeg overlevere Kommissionen.

Som det fremgaar af Afskrift af
Skrivelse af 14. August 1942 fra Krigs
ministeriet"), var der af dette og Marine
ministeriet givet tilsvarende Instruk
tioner.

Formanden: Saa er vi maaske fær
dige med det Spørgsmaal?

Thune Jacobsen: Ja, men jeg bliver
vist nødt til at nævne, at jeg samtidig
hermed afleverer:
l) A. nr. 317. 2) A. nr. 316. 8) A. nr. 314. 4)

nr 'l1~
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1. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse
af 7. Marts 1942 om Eftersøgning af
Faldskærrnsagenter") .

2. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse
af 18. August 1942 vedrørende Over
givelse af fremmede Militærpersoner
til tysk 'I'[enestested').

3. Justitsministeriets Cirkulæreskrivelse
af 13. August 19434

) , og
4. J ustitsministeriets Cirkulæreskrivelse

af 31. Marts 19445
) - altsaa efter

min Tid.
Endvidere afleverer jeg Skrivelsen

af 26. Januar 19426
) og endelig Skrivelse

af 20. April 1942 fra Statsadvokaten for
særlige Anliggender til Abwehrstelle").

Paul Dolt: Der anvendes i Justits
ministeriets Cirkulæreskrivelse· af 7.
Marts 1942 om Faldskærmsagenter") Ud
trykket »enkelte Civilpersoner-e. Disse
Personer er, saa vidt man kan forstaa,
alle Militærpersoner. Vil det sige, at man
ikke i den Forbindelse regner med, at de
er Militærpersoner? De havde jo alle
sammen militære Grader.

Thune Jacobsen: Men de kom i civil
Paaklædning.

Paul Dolt: Man regner altsaa Paa
klædningen for Kriteriet for, hvorvidt de
er Militær- eller Civilpersoner?

Thune Jacobsen: I det Øjeblik, de
kommer i civil Dragt, selvom det er
Militærpersoner, kan man ikke regne
dem for krigsførende ----:. er det ikke den
almindelige Regel, at man skal være i
Uniform for at .. ,.

Paul Dolt: Jeg ved ikke, 'om det er
almindelig Regel. J eg spørger blot fol'
at faa det præciseret.

Saa er der et Spørgsmaal til. Har
dette Cirkulære eller den Sag, Cirkulæ
ret vedrører, været til Behandling i Re
geringen, inden Cirkulæret blev udsendt?

Thune Jacobsen: Spørgsmaalet om
Faldskærmsspringerne er der flere Gan
ge af mig redegjort for i Ministermøder,
og Spørgsmaalet har ogsaa været be
handlet i Nimandsudvalget.

Paul Dolt: Saa er der endvidere en
Oplysning, som foreligger i »Besættslses
tidens Fakta c i Tilknytning til det Cir
kulære, vi her omtaler. Der staar: »Sam
tidig var der i øvrigt mellem Politiet og
den i Danmark værende Ledelse af Fald
skærmsfolkene truffet gensidig Aftale
om, at del' ikke !;kll1rle anvendes Skyde
vaaben. c Kan man faa nogen Oplysning
"Om denne Aftale ud over, hvad der staar
her?

A. nr. 323, 5) A. nr. 324. 8) A. nr, 312. 7) A.
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Thune Jacobsen: Jeg er ikke klar
over, hvem det er, der har ....

Paul Holt: Det er en Note til dette
Cirkulære, som staar Side 56 i :o Besæt
telsestidens Fakta«. Der staar: »Justits
ministeriet har til Belysning af dette
Cirkulære oplyst følgende: l>Det tyske
Krav om Politiets Medvirken blev først
imødekommet, efter at der ved Forhand
linger var opnaaet Tilsagn fra tysk Side
om, at Faldskærmsagenter, der blev paa
grebet under Forhold, hvor det danske
Politi havde medvirket, ikke vilde blive
skudt. Dette Tilsagn blev holdt af Tysker
ne.C ' Og saa kommer Tilføjelsen: »Sam
tidig var der i øvrigt mellem Politiet og
den i Danmark værende Ledelse af Fald
skærmsfolkene truffet gensidig Aftale
om, at der ikke skulde anvendes Skyde
vaaben«.«

Thune Jacobsen: Det kender jeg
ikke, og kan ikke udtale mig om. Er det
et Spørgsmaal, jeg kan undersøge?

Paul Holt: Det er altsaa et Uddrag
af »Besættelsestidens Fakta«. Der staar
saadan: :o Justitsministeriet har til Be
lysning af dette Cirkulære oplyst føl
gende« - og saa kommer CitateL

Thune Jacobsen: Hvornaar oplyst?
Paul Holt: Der staar ikke andet, end

hvad jeg har læst højt her.
Thune Jacobsen: Ja, men det er rig

tigt, at der var Forhandlinger. Det var
saa vidt jeg erindrer, danske Fald~
skærmsspringere, der var Tale om, og
det Løfte holdt de altsaa.

Paul Holt: Ja, men det er den anden
Afdeling af Oplysningen - det første har
vi faaet klarlagt - at »samtidig var der
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løvrigt mellem Politiet og den i Danmark
værende Ledelse af Faldskærmsfolkene
truffet gensidig Aftale om, at der ikke
skulde anvendes Skydevaaben •.

Thune Jacobsen: Det erindrer jeg
ikke, men det kan jeg undersøge.

Paul Holt: Javel.
Thune Jacobsen: Hvis jeg maa gøre

det skriftligt.
formanden: Jeg vil foreslaa, at

Kommissionen selv indhenter en Besva
relse af det Spørgsmaal i Justitsmini
steriet').

Thune Jacobsen: Ja.
formanden: Af Hensyn til andre

Møder tror jeg ikke, vi skal begynde paa
det næste Punkt. J eg vil derfor foreslaa,
at vi udsætter denne Afhøring til Fredag
Formiddag KI. 10. Der vil saa tilgaa
dem af Kommissionens Medlemmer, som
ikke er til Stede i Øjeblikket, Meddelelse
herom. Det forekommer mig uheldigt, at
vi tag-er fat paa det næste Spørgsmaal
og saa skal stoppe midt i Redegørelsen.
Hvis ingen har noget at bemærke, vil
jeg slutte dette Møde.

Thune Jacobsen: Maa jeg saa uden
for Dagsordenen ....

formanden: Er det noget, der ved
rører dette her?

Thune Jacobsen: Ja. Der staar her
et Spørgsmaal om det dansk-tyske Sam
arbejde over for »F'rit Danmarks") . Jeg
har gjort Bureauchefen opmærksom
paa, at det Spørgsmaal vistnok allerede
tidligere er besvaret af mig"). Det drejer
sig om Ohievitz og de andre.

formanden: Ja, nu kan vi jo se paa
det. Det bliver altsaa Fredag den 16. Maj
KI. 10.

Afhøringen sluttet KI. 11.15.

l) A. nr. 311. 2) A. nr. 65, 69-73 og 136-139. 3) St. 221-225.



Fredag den 16. Maj 1947 Kl. IO.

ForKommissionen mødte pas ny Rigspolitichef, fhv. JustitsministerEigil ThuneJacobsen

formanden: Jeg gaar ud fra, at vi Thune Jacobsen: Der ~1' skriftligt
blev færdige med Spørgsmaalet: Hvilken redegjort for dette Spørgsmaal af mig.
Instruktion har Justitsministeriet givet Det maa ligge i Kommissionens Akter.
Politiet vedrørende Bekæmpelsen af Fald- Spørgsmaalet var: Hvem havde ud
skærmsagenter og andre Personer i alli- sendt den Meddelelse"), var det Udenrigs
eret Tjeneste? ministeriet eller Justitsministeriet? Jeg

Det næste Punkt, der trænger til oplyste, at det var Udenrigsministeriet
Uddybning, er Spørgsmaalet om det og Justitsministeriet. Jeg gav ogsaa Op
dansk-tyske Samarbejde over for »frit lysning om Grunden til, at man udsendte
Danmark- '). Jeg henleder her Rigspoliti- Meddelelsen, nemlig at man fra Tysker
chefens Opmærksomhed paa Mødet i ne havde et Tilsagn om, at Sagerne vilde
Kommissionen den 2. Oktober 1946. Jeg overgaa til danske Domstole, og man ud-
ved ikke, om De har Referatet? sendte netop Meddelelsen, fordi man der-

Thune Jacobsen: Nej. igennem bedre kunde binde Tyskerne.
(Referatet overrækkes Rigspolitichefen). Man undrede sig ogsaa ved den Lej-

formanden: Det er Sp. 222, men og- lighed over, at den Forklaring, Ohievitz
saa den foregaaende Spalte. Hr. Mogens havde afgivet, skulde være afgivet over
Fog- har stillet nogle Spørgsmaal, og der- for det danske Politi. J eg forklarede om
ved kommer Hr. Thune Jacobsen ind paa dette Punkt, at Ohievitz efter at have af
at tale om .... g-ivet Forklaring til det tyske Politi fik

Thune Jacobsen: .... 'Om »De frie Lejlighed til over for dansk Politi i
Danskes"). Enrum at afgive sin Forklaring, hvor

formanden: Hr. Mogens Fog siger han stadfæstede, at den Forklaring, han
derefter paa Sp. 224: -Det giver i og for havde afgivet til tysk Politi, var rigtig,
sig- ing-en Forklaring af den tyske Med- og at han ingen Indvendinger havde at
virkning eller det dansk-tyske Samar- g-øre mod det Forhør, han havde været
hejde i den senere Sag med »Frit Dan- underkastet. Spørgsmaalet er efter min
mark e e , og længere nede siger Hr. Thu- Mening- besvaret fuldt ud . Det er besva
ne Jacobsen: -Er det to forskellige Sager? ret skriftlig-t.
Var det ikke den her?«, og længere nede formanden: Ja, men saa maa vi i
ig-en sig-er Hr. Thune Jacobsen: »Men alt Fald undersøge det nærmere. Vi har
det Spørgsmaal maa jeg nærmere under- her en Redegørelse fra Rigspolitichefen
søge.« Det er det, vi gerne vil have en af 11. November 19464

) , det er maaske
Redeg-ørelse for i Dag. den, det drejer sig om.

Thune Jacobsen: Spørgsmaalet er Derefter har Hr. Holt et Spørgs-
allerede besvaret af mig senere. Som maal til Rig-spolitichefen.
man vil se, siger Hr. Mogens Fog - det Paul "olt: Det fremgaar af Punkt 4,
staar paa Sp. 224.-225: »Vi kan altsaa hvad Spørgsmaalet gaar ud paa, Det vil
endnu ikke faa oplyst, hvilken Garanti være af Interesse at faa oplyst, hvad Hr.
man havde for, at det var rigtigt, naar det i Thune Jacobsen kan sige om Spørgs
en af den danske Regering- udsendt ._... maalet vedrørende en eventuel Interne
Meddelelse siges, at Rettergangen vil ringslovgivnlng. Der er henvist til Hr.
foregaa ved danske Domstole.« Jeg har Thune Jacobsens Bog: »Paa en Urias
tidlig-ere besvaret det Spørgsmaal og, saa Poste, S. 111, og til la Oours B'Og: »For
vidt jeg- erindrer, ganske udtømmende. dansk Domstole, S. 87, og Udskrift af

formanden: Jeg kan ikke i 0jeblik- Protokol over Ministermøder den 16.
ket erindre, hvor det staar. Jeg vil hen- Marts 1942. Ifølge Udskriften af Proto
lede Opmærksomheden paa en Udtalelse kollen over Ministermøder") skulde Ju
af Rigspolitichefen, Sp. 225, hvor der stitsministeren have udkastet den Tanke,
staar: »Ja, og det Spørgsmaal skal jeg at der blev g-ennemført en Lovgivning,
besvare, naar jeg næste Gang giver hvorved la Oour kunde interneres. I sin
Møde, eller i hvert Fald i Overmorgen. e eg-en Bog- udtaler Hr. Thune Jacobsen,
J eg- kan imidlertid Ikke se, at det har at han ikke paa noget Tidspunkt har
været omtalt i det Møde. arbejdet med en saadan Plan. I la Oours
1) A. nr. 65, 69-73 og 136-139. 2) A. nr. 150. 3) A. nr. 71. 4) A. nr. 69. li) Ber. IV A. 462.
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Bog staar der, at Hr. Thune Jacobsen
har arbejdet med en saadan Plan.

Thune Jacobsen: Som det vil frem
gaa af mine tidligere mange Udtalelser
her i Kommissionen om la Gour-Sagen 1

) ,

der er behandlet i 20 Møder i Minister
raadet og i forskellige Møder i -Nimands
udvalget, og hvor man fra alle Sider var
ganske enig om det forkastelige i la
Sours Virksomhed og enig om de Midler,
man skulde anvende for at bringe Sagen
til en nogenlunde god Udgang, frembød
denne Sag store Vanskeligheder for Re
geringen. Vanskelighederne laa i, at man
samtidig med, at man arbejdede for at
beholde Sagen paa dansk Haand, vilde
gøre det mest mulige for at hjælpe la
Cour, der stillede sig fuldstændig ufor
staaende over for de Krav, man fra Re
geringens Side stillede til ham.

Det stod til mig som .Justitsminister
l Regeringen at gøre Rede for de Mulig
heder, der frembød sig. Lad mig nævne
nogle af disse Muligheder. Man kunde
overlade ham til Tyskerne, saa han blev
dømt ved tysk Krigsret. Denne Tanke
var jeg Modstander af. Man kunde over
for Tyskerne indgaa paa, at de førte la
Cour til Tyskland, hvor han efter Ty
~kerne~ Udsagn vilde kunne faa Ophold
l en mindre By med begrænset Frihed i
Lighed med nogle af de norske Professo
rer. Heller ikke dette kunde jeg gaa ind
for. Man kunde skærpe Lovgivningen af
22. Juli 1940, forhøje Straffen for 1"01'
seelser efter denne Lov. Det kunde maa
ske bevirke, at Tyskerne ved Tanken om.
at man ~ Fremtiden kunde tage haardere
fat paa den Slags Forseelser, vilde falde
af paa deres Krav med Hensyn til la
Cour.

Derfor fremsatte jeg med Regerin
gens Billigelse Forslag til en saadan Lov,
som blev vedtaget af Rigsdagen og hvor
efter Maksimumsstraffen forh~jedes fra
1 til 3 Aar. Jeg gjorde imidlertid Kan
stein bekendt med, at denne Lov ikke
skulde have tilbagevirkende Kraft, saa at
den altsaa ikke kom til at berøre la GoU?'
i det foreliggende Tilfælde. Det skete alt
saa heller ikke. Jeg maa sige, at jeg selv
var betænkelig ved at gennemføre en
Straffelov med tilbagevirkende Kraft. Det
har fra min første Tid som Jurist staaet
for ~ig som noget højst ulykkeligt og
uheldigt, Paa den anden Side maa jeg
erkende, at hvis man havde gennemført
en saadan Lov, havde man maaske været
heldigere stillet over for Tyskerne idet
den Straf, som la Oour kunde have faaet,
1) Kap. 31.
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saa vilde være gaaet saa højt op, at Ty
skerne kunde have erklæret sig tilfredse.
Men den Udvej' vilde jeg altsaa ikke
følge.

Saa havde Dr. Munch et Forslag,
hvorefter man skulde give 'la Gour et
Tilhold. Dette var imidlertid ikke j uri
disk holdbart, det maatte jeg altsaa for
kaste.

Saa kunde man endelig gennemføre,
som De siger, en Interneringslov. Hvis
dette skulde have været gjort - det skete
altsaa heller ikke -, maatte det have væ
ret en Lov, hvorefter man kun kunde in
ternere den paagældende, naar han for
skellige Gange havde overtraadt Loven af
22. Juli 1940.

Af andre Udveje, som man drøftede
i Regeringen, var der den at fremsætte
en Erklæring i Rigsdagen i Anledning af
la Cour-Sagen og til Forebyggelse af, at
der af Talere blev skabt Vanskelizheder
i Forholdet mellem Danmark og °Tysk_
land.

Naar man staar over for saa mange
Muligheder, og naar man har med en
saa vanskelig Sag at gøre, '31' det pn Mi
nist~rs Pligt at fremstille de forskellige
Muligheder for den samlede Regering.
Og det er ganske rigtigt, at der i Mini
sterraadsprotokollen for 16. Marts 1942
staar, at jeg udkastede den Tanke, at der
blev gennemført en Lovgivning, hvoref
ter la Oour kunde interneres. Minister
raadsprotokollen gengiver for det meste
kun Forslag, der er fremsat, Tanker, der
.e! udkastet, og Resolutioner, som Hege
ringen har vedtaget. Uden at ville kriti
sere vil jeg sige, at det havde været
ønskeligt, om Ministerraadsprotokollen
havde indeholdt noget mere af Udta
lelserne af de fo·rskellige Ministre m. m.,
men det gør den altsaa ikke. Havde
den gjort det, vilde den have kun
net fortælle, at jeg, etter at have frem
holdt de forskellige Muligheder fol' He
geringen, ogsaa nævnte dette som en
Mulighed. Jeg udkastede Tanken, man i
samme Aandedræt sagde jeg: Men den
Tanke kan jeg ikke gaa ind fol'. Og R€'
ge.ringen sluttede sig dertil,og enstern
migt vedtog man at følge en anden Frem
gangsmaade, nemlig en Udvidelse af An
klagematerialet.

Hvis man ikke stoler paa dette Ud
sagn, haaber jeg, at man kan afhøre de
enkelte Ministre om dette Punkt.

I øvrigt vil jeg gerne pege paa, at i
Nimandsudvalgets Protokol, som er en
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Smule fyldigere, staar ogsaa omtalt de
Muligheder, jeg dengang forelagde for
Udvalget'), og ogsaa der har jeg nævnt en
Interneringslov som en Mulighed, men
der staar i Protokollen, at jeg' samtidig
udtalte, at det vilde være betænkeligt at
gøre det. Da man i Udvalget forhandlede
om de forskellige Muligheder, blev man
efter at have nævnt denne, som jeg selv
forkastede, staaende ved dette, at man
maatte se at udvide Anklagematerialet
- dette var, som man sagde dengang
en god og fremkommelig Vej.

J eg udkastede altsaa Tanken i Mi
nistermødet, men tog selv Afstand .Ira
den, og man vedtog inden for Regerin
gen at lade mig arbejde med Sagen, saa
at der kunde opnaas en for Tyskerne an
tagelig Dom.

J~g' skal nævne, at i det omtalte
Møde i Nimandsudvalget udtalte Hr.
Ole Bjørn Kraft:

Forhandling om la Gour-Sagen3) , der hal
fundet Sted mellem Benthe-Fink, Scaue
nius, Eivind Larsen og nogle flere, som
er skildret i la Gours Bog, Side 85. Der
tales der om, hvorledes Scavenius er op
traadt meget skarpt, og Forfatteren ud.
taler sig i meget stærke Vendinger. Han
siger saadan:

»Under en af de Samtaler med
mine Venner, som Thune Jacobsen
havde ført, medens jeg endnu sad
hos Tyskerne, havde han uforbehol
dent og bittert givet Udtryk for den
aabenlyse Illoyalitet, Scavenius hav
de vist ham. Han havde følt sig
direkte desavoueret af ham under
en Forhandling med Renthe-Fink.
Da Gesanclten pressede paa og Thune
Jacobsen holdt igen, havde Scaoe
nius udslynget en Bemærkning om,
at der saamænd ingen Grund var
til at holde Haanden over mig. J e~

»Jeg tror, vi alle rent principi- var den værste »Hetzer«, vi havde
elt er enige med Ministeren, og der - en Haandsrækning, som den ty--
synes kun at være tilbage Udvidelse ske Gesandt ikke havde været sen til
af Anklagen. En ,Lov med tilbage- at udnytte.«
virkende Kraft strider mod dansk
Ret.e") Jeg vil gerne spørge, om dette Ind-

tryk falder sammen med den Erindring,
Jeg vil ' gerne som min Opfattelse Hr. Thune Jacobsen har om den paa-

sluttelig hævde, at det maa være en Mi- gældende Samtale. .
nisters baade Ret og' Pligt i den Rege- Thune Jacobsen: Den erindrer jeg
ring', hvoraf han er Medlem, at pege paa slet ikke.
de Muligheder der er for en Løsning af Paul Bolt: Ja, vel.
en vanskelig' Opgave. Og naar jeg, som i Thune Jacobsen: Det eneste er, at det
det foreliggende Tilfælde, selv har taget kan være, at jeg over for en eller anden
Afstand fra den Mulighed, jeg har nævnt, har sagt: »Ja, jeg havde jo en Vanske
synes jeg' billigvis ikke, man bør kriti- .lighed ved, at Scavenius havde sagt et
sere mig. eller andet« . Men i den skarpe, meget

Og endnu een Ting: I Frankrig har ha arde, onde Form har jeg ikke udtalt
man været inde paa den Tanke, at man det.
ikke skulde drage Ministre til Ansvar for Paul Bolt: Altsaa, De erindrer ikke,
deres. Udtalelser i Ministermøder. Man at Scavenius har brugt et Udtryk som,
ser saaledes paa det, at Ministre helst at la Gour var den værste »Hetzer«, vi
skarpt skal kunne forfægte deres Stand- havde?
punkt uden Risiko for senere at blive , Thune Jacobsen: Nej, det kan jeg
draget til Ansvar i den Anledning. livis ikke erindre.
det nemlig sker - og det er af Hensyn Paul Bolt: Ja, vel.
til Fremtiden her i Danmark, jeg siger Thune Jacobsen: Jeg plejede jo og
det -, vil man kunne forvente, at Mini- plejer at udtale mig ret stilfærdigt og
stre i Fremtiden netop, hvor det kunde uden større Bitterhed, saa jeg gaar ud
have været ønskeligt og gavnligt for Lan- fra, at jeg heller ikke i dette Tilfælcle
det, afholder sig fra at udtale sig. har anvendt saa stærke Ord.

Paul Holt: Tak. Paul Bolt: Ja, Tak.
Formanden: Der var ikke mere? Ujermlnd: Naar vi er ved Side 85 i
Paul Holt: Nej, saa har jeg faaet la Gours Bog, vil jeg sige, at det er lidt

klaret det Spørgsmaal, som er opstaaet ubehageligt at være i den Situation her.
ved disse forskellige Beretninger, som Efter den Forklaring, Hr. Thune Jacob
foreligger om denne Sag. sen har givet, kan la Gours Fremstilling

Det andet Spørgsmaal angaar den nemlig ikke være rigtig. Og det drejer
1) Ber. IV A. 658 f. 2) Ber, IV A. 659. 3) A. nr. 336, bilag E.



603

sig, som man vil se, om flere Punkter fra
de tidligere Forklaringer, men Hr. la
Oour vil vist ikke møde her.

Formanden: Han har jo ikke været
indkaldt.

Ujermind: Nej, men han vil vist hel
ler ikke møde. Jeg ved ikke, om vi har
faaet klaret det Spørgsmaal, der er rejst
i Noten paa Side 85, hvor la Oour siger:

I

»Sandheden var den simple, at
der fra Ministeriets Side blev lagt
et endog meget stærkt Pres paa By
retsdommer Arthur Andersen for at
faa ham til at ikende mig en haar
dere Straf end ventete.
Vi har tidligere i nogle Spørgsmaal,

jeg har haft Lejlighed til at stille, været
inde paa Spørgsmaalet om den Henven
delse der var sket til Højesteret om hele
dette' Spørgsmaal, men kan Rigspoliti
chefen huske noget om, hvorvidt der fra
Deres Side eller fra Regeringens Side
har været noget med Byretsdommer Ar
tlmr Andersen!)?

Thune Jacobsen: Jeg talte overho
vedet ikke med Byretsdommer Arihu»
Andersen om de forskellige Sager. Jeg
har ikke lagt noget Tryk paa ham, ov~r
hovedet ikke. Han maa selv kunne grve
Forklaring.

HJermind: Ved De, om andre, om
Regeringsmedlemmer ... .

Thune Jacobsen: Nej, ikke noget som
helst. J eg tror næppe, nogen af Begerins
medlemmerne skulde blande sig ind i
dette Forhold og lægge Tryk paa ham;
jeg anser det for højst urigtigt, hvis man
vil søge at lægge Tryk over Dommere.

Ujermind: Ja, naturligvis.
Formanden: Saa kan vi vist godt

gaa over til det næste Punkt. Det drejer
sig om en mindre, jeR vil kalde det
Uoverensstemmelse mellem Hr. Thune
Jacobsens Forklaring og Vicefængsels
direktør Hue-Knudsens Forklaring ved
rørende Instruktion til Lejrledelsen i
Horserød angaaende Løsladelse af Kom
munisterne - det er det stenografiske
Referat fra Mødet den 22. Oktober 1946,
det begynder nederst paa Sp. 288. Der
foreholder Hr. Robert Mikkelsen Hye
Knudsen Rigspolitichefens Forklaring.
Jeg kan nøjes med at citere, hvad Hye
Knudsen siger:

»Jsg kan ikke sige andet, end
at det maa bero paa en Erindrlngs
forskydning, og jeg kan i øvrigt hen
vise til, at der var mange, der del
tog i det Møde.«

l) A. nr. 340.
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J eg gaar ud fra, at det nærmest er
det, Rigspolitichefen har sagt, at der blev
givet fornøden Instruktion til Lejrledel
sen, og det siger Hue-Knudsen maa bero
paa en Erindringsforskydning.

Thune Jacobsen: Jeg maa maaske
have Lov til at trevle dette Forhold noget
op, idet jeg først fremkommer med den
Bemærkning, at for mig staar Spørgs
maalet som saa vigtigt, at jeg kunde
ønske, det blev behandlet ved en retslig
Afhøring, og at jeg er villig til at møde
for en Dommer for under Ed at afgive
min Forklaring om dette Punkt.

Efter saa mange Aars Forløb er det
naturligvis lidt vanskeligt at huske alt,
men det væsentlige, det essentielle her,
er jeg ganske sikker paa at kunne erin
dre. Det er, ligesom om Hye-Knudse'Yf har
blandet forskellige Forhold ind i hinan
den. Han taler om et Møde, hvor Depar
tementscheferne og Kontorcheferne var
til Stede. Det er rigtigt. De blev den Dag
sammenkaldt af mig til Møde hos mig,
men det var efter at der var sket noget
andet. Da j~g kom tilbage fra ~øde~ i
Ministerraadet, var der, saa VIdt Jeg
erindrer, uden for min Dør forsamlet en
tre fire Mennesker, jeg tror, Statsadvo
kat Hott var der, om Hye-Knudsen -yar
der ved jeg ikke. Eivind Larsen kom ind
sa~men med mig i mit Embedsværelse.
Straks efter at jeg var kommet ind, kom
disse Mennesker ind og stillede sig op 
jeg ser det ganske tydeligt for mig - til
venstre for Enden af mit Skrivebord.
J eg tr~r næppe, det behøvedes fra min
Side at give Meddelelse om, hvad der v~r

passeret i Ministermødet, det var VIst
allerede kendt, men maaske har jeg lige
kort gjort Rede for det. Men saa kom ~ra
en af de tilstedeværende - hvem erm
drer jeR ikke - straks. spontant dette :
Der er Uro i Lejren derude, og der har
været telefoneret mange Gange i Dag
derfra. Kan vi aabne Lejren? Efter at
jeg havde besvaret dette benægtende, kom,
uden at jeg fik Lejlighed til at sige noget
som helst. det næste Spørgsmaal : Ja,
men hvis de forsøger at flygte, hvad saa?
Dertil svarede jeg, idet jeg slog ud ~ed
Haanden : I saa Tilfælde maa der Ikke
skydes. Hue-Knudsen. har henlagt dette
til det Møde, hvor Departementscheferne
0R Kontorcheferne var til Stede, og han
hævder her, at dette var ingen Ordre;
det var ham, der sagde til mig : Ja: ~i er
enige derude i Lejren om, at VI Ikke
skyder. Det er blot en faktisk Meddelelse
til mig om, at man ikke agtede at skyde.
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Jef{ tror, det maa bero paa en Erin
dringsforskydning fra Hr. Hye-Knudsen,
for det vilde være lidt aparte, om han
blot vilde give mig en Meddelelse om
dette, og man maa huske, hvis han vil
hævde dette, stod vi ikke over for hin
anden som to Fængselsbetjente. der god
tede sig over, at vi begge ikke agtede at
skyde. Det var Justitsministeren, der i
dette Øjeblik talte til Inspektøren, og det
var med min Myndighed, jeg sagde, at
der ikke maatte skydes derude, efter at
jeg først, som jeg vil hævde, havde sagt,
at Lejren ikke kunde aabnes. Det første
Spørgsmaal maatte gaa videre til Lejren,
men det andet var lige saa vigtigt, for nu
var det Ministeren, der sagde, at der ikke
maate skydes. Det vilde være af stor
Betydning baade for Fængselspersonalet,
og jef{ tror, jeg kan sige for de inter
nerede, om de vidste, at Justitsministe
rens Standpunkt var, at der ikke maatte
skydes.

I øvrigt vil jeg her anføre, at jeg efter
Besættelsen talte med Departementschef
Eivind Larsen, og da sagde han til mig,
at han havde sørget for eller i hvert
Fald givet Tilladelse til, at de internerede
i Vestre Fængsel samme Dag, som dette
passerede, blev sendt ud til Horserød
lejren, for at de kunde være for Haan
den, hvis der var Tale om, at de kunde
undvige. Saa spurgte jeg Eivind Larsen:
Hvorfor fortalte De mig ikke det den
gang? Saa svarede han: »Nej, for det var
noget, [eg mente, man ikke maatte lade
gaa saa højt op. Hvis der skulde gøres
noget for dem derude i Lejren, maatte
det ligge i et lavere Plan. Derfor ønskede
jeg ikke at nævne det. c Man ser altsaa,
at Departementschefen var klar over, at
skulde der gøres noget for de internerede,
maatte det ske- fra de underordnedes
Side. Det er ikke Meningen hermed at
sige, at vi i Regeringen skulde være fri
for et Ansvar, eller at jeg bare skulde
være fri for et Ansvar, nej, Spørgsmaalet
var dette: Naar Regeringen ikke vidste
noget, kunde man, hvis Tyskerne bag
efter havde besværet sig over det, sige:
Regeringen er ikke vidende om dette, har
ikke gjort sig skyldig i noget, saaledes
at man maaske kunde faa den Ordning,
man fik med Departementscheferne, at
man ikke kunde frygte for, at Deparle
mentsstyret ikke kom, eller for at Ty
skerne traf haarde Foranstaltninger, f.
Eks. over for de hundrede Folk, der var
taget som Gidsler'), eller alle de Officerer,
som de den Morgen ogsaa tog. Det er
1) Kap. 40.
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ikke af Hensyn til ens egen kære Person,
at man ikke fra Eivind Larsens Side
vilde indvie en i det, men netop af Hen
syn til Regeringens og Landets Sik
kerhed.

Der er her nævnt en anden Ting af
Hye-Knudsen, som jeg ogsaa gerne vil
pointere. Han taler om dette Møde med
Departementscheferne o. s. v. og siger, at
jeg der væsentlig skulde have beskæftiget
mig med, om jeg skulde træde tilbage
som Rigspolitichef eller ikke. Om der har
været en Bemærkning om det, foranledi
get af visse Spørgsmaal, hvis det gik
galt, er muligt, men det vil man kunne
faa at vide ved at afhøre Departements
chef Svendsen eller andre, der var til
Stede. Det er heller ikke rigtigt, at jeg
ikke fremstillede Sagen, som om der ikke
var Fare forbundet med Situationen.
Hvis Departementschefen og andre af
høres om det Møde, vil de kunne sige, at
jeg gjorde kort Rede for, hvad der var
sket. Jeg nævnte, at der var kommet
disse Krav fra tysk Side, at man havde
afslaaet dem fra dansk Side, og at der
var nærliggende Fare for, at vort Styre
kunde blive rystet, at Ministeriet maatte
gaa af, men at man naturligvis paa det
Tidspunkt ikke kunde sige noget om det.
Jeg har ikke givet Udtryk for Optimisme.
Jeg vidste fra tidligere Tid - jeg havde
selv prøvet det .den 16. Februar, den 29.
Maj, i Juni, i Juli 1943 -, hvordan Ty
skerne var kommet med særlige 'Krav,
og man havde faaet dem til at vige fra
dem. Sagen skulde nu forelægges i Tysk
land, det havde Dr. Besi bekendtgjort, og
hvilken Stilling man vilde indtage over
for Regeringens Afslag, kunde man ikke
vide, man kunde haabe, men der syntes
at være stor Risiko. Men ud OVE'r dette,
at det var en farlig Situation, har jeg
ikke udtalt mig over for de tilstedevæ
rende.

Martin Nielsen: Jeg kan 'være enig
med Rigspolitichefen i, at her staar to
Forklaringer saa skarpt over for hinan
den, at det vilde være rigtigt, om hele
denne Sag blev gjort til Genstand for
retslig Undersøgelse af den af Den parla
mentariske Kommission nedsatte Kom
missionsdomstol.

Men derudover er der lige et Par
Spørgsmaal. Jeg forstod Rigspolitichefen
saadan ....

formanden: Det vedrører vel det
Emne, vi. drøfter her?

Martin Nielsen: Naturligvis. - Jeg
forstod Rigspolitichefen saadan. at denne
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Samtale med Embedsmændene var ble
vet afsluttet paa den Maade, at Rigspoli
tichefen havde sagt, idet De slog ud med
Haanden, at saa maatte der ikke skydes,
og at det var Rigspolitichefens Opfattelse,
at den Ordre gik videre til Lejren. Hvem
skulde bringe denne Ordre videre til
Lejren? Sikrede Rigspolitichefen sig, at
denne Ordre gik videre til Lejren?

Thune Jacobsen: I det Øjeblik den
Udtalelse blev fremsat over for Embeds
mændene, maatte den naturnødvendigt
gaa videre til Lejren, saa maatte man
vente, at de interesserede, de, der spurgte,
lod den gaa videre til Lejren.

Martin Nielsen: Hue-Kruulsen har
her forklaret, at hans Opgave som Leder
af Fængselsvæsenet for saa vidt var
forbi samtidig med det Møde, fordi
Fængselsdirektør Teiens, der havde været

. bortrejst, vendte tilbage og overtog Le
delsen igen samme Eftermiddag eller
samme Aften. Havde Rigspolitichefen en
Samtale med den ansvarlige Leder af
Fængselsvæsenet den Aften?

Thune Jacobsen: Ja, jeg har talt med
ham efter Mødet, men hvad der blev talt
med ham om, kan jeg ikke erindre nu.
Jeg kan blot sige, at jeg forventede na
turligvis, at de Embedsmænd, der var
til Stede i mit Værelse den Dag, og som
i Virkeligheden var dem, der fik Ordren
- eller om man ikke vil kalde det en'
Ordre, saa den Besked -, vilde give den
videre til Lejren. Man maa huske paa,
jeg løb en vis Risiko i det Øjeblik, jeg
som Justitsminister uden Regeringens
Tilladelse dertil, udtalte: Der maa ikke
skydes efter de paagældende internerede,
hvis de forsøger at flygte. _
Længere kunde jeg ikke strække mig.
Dette maatte, synes jeg i hvert Tilfælde,
opfattes af de Embedsmænd, der netop
spurgte om, hvad der skulde ske, som
noget, der var af Vigtighed, og som noget,
de maatte bringe videre.

Pormanden: Maa jeg i denne Forbin
delse henvise til Fængselsdirektør Tetens
Forklaring, Sp . 381. Det er midt paa
Sp. 381 til midt paa Sp. 382.

Thune Jacobsen: Han har heller ikke
nogen synderlig Erindring om den Sam
tale.

Pormanden: Han har været inde hos
Justitsministeren og har faaet forskellige
Ting at vide.

Martin Nielsen: Jeg vil gerne henlede
Opmærksomheden paa nogle Udtalelser
af Hye-Knudsen, Sp. 287-289. Paa
Spørgsmaal af Hr. Aksel Møller om,
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hvorvidt der har været ringet fra Lejren,
siger Hye-Knudsen: .

»Jeg tør ikke sige, om jeg har
haft en Telefonopringning, hvor de
har spurgt om, hvordan Udvik
lingen var, men der er i hvert Fald
ikke den Dag fra mig givet nogen
som helst Ordre eller Instruktion,
for tidligere paa Dagen havde man
ikke nogen som helst Oversigt over,
hvordan Situationen vilde udvikle
sig, og vi havde ingen Instruktioner
at kunne give. Det var først efter
dette Møde hos Justitsministeren,
der kunde være Tale om det. Efter
det Tidspunkt var det altsaa Fæng
selsdirektøren, der overtog det,og
jeg ved, at han har haft en Samtale
med Horserød. c

J eg forstaar dette saadan, sammen
holdt med Tetens' Forklaring, Sp. 381,
at Fængselsvæsenet faktisk paa det Tids
punkt er overgaaet fra Hue-Knudsen til
Tetens, og' at Tetens derefter - om det
drejer sig om halve eller hele Timer, kan
man ikke se - har haft en Samtale med
Justitsministeren, hvoraf det fremgaar,
at Kommunisterne har været paa Tale,
og heroverfor siger Justitsministeren 
saadan siger Tetens:

-Ja, der er ikke noget at gøre i
Øjeblikket, vi maa se, hvordan For
holdene udvikler sig.«
Det er Sp. 381, nederst.

Thune Jacobsen: J eg ved ikke, om
Ansvaret overhovedet skal placeres paa
Tetens eller Hue-Knudsen.. .Jeg mener, at
en Afhøring af de andre Herrer, der var
til Stede - Statsadvokaten eller de an
dre - vil kunne oplyse noget, for det var
dem, jeg i det Øjeblik maatte tale til, og
det var dem, jeg gav Instruktion. Stats
advokaten var ogsaa interesseret i disse
Forhold. Men i øvrigt kan jeg se, at Te
tens ikke gaar meget videre end Hue
Knudsen i, hvad han siger; han kan ikke
erindre ganske nøje den Samtale, han
førte med mig, men han har naturligvis
nok faaet den samme Besked fra mig,
som Hye Knudsen erindrer: at man har
sagt, at der ikke matte skydes efter de
internerede, hvis de skulde forsøge at
undfly. Jeg maa igen fastholde dette, at
det er en dristig Udtalelse at komme med
til dem, at der maa ikke skydes, hvis de
søger at undfly, og denne Meddelelse er
ikke blot en Tilkendegivelse' af, at vi er
enige om, at der ikke maa skydes, men
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det er Justitsministerens Ordre eller Be
sked, hvad man vil kalde det. Det har
meget mere Vægt, naar det kommer fra
mig, end hvis det kommer fra nogen an
den.

·Martin Nielsen: Afhøringen a,f Vice
inspektør Gjerstrztp, viste o~ jo i hvert
Tilfælde tilstrækkeligt tydeligt, at uanset
hvilke Samtaler Justitsministeren paa
da værende Tidspunkt har haft, er de~ne

Tankegang ikke paa nogen Maade sivet
ud i Horserød, der er ikke kommet no
gen saadan Meddelelse til den ansvarlige
Ledelse af Horserødlejren. J eg vil gerne
i denne Forbindelse henvise til, hvad
Hue-Knudsen siger - og det er i Virke
ligheden Konklusionen af alt,. hvad han
har sagt - paa Sp. 286. Han SIger:

»Naar vi fik Situationen fore
holdt paa den Maade, at 90 pCt. af
Tiden gik med at drøfte Spørgsmaa
let om, hvorvidt Justitsministeren
kunde blive Rigspolitichef Dagen
efter, havde man alligevel Indtryk
af, at det maaske ikke var saa for
færdelig galt endda, at det kunde
glide videre - maaske med en Del
Ændringer, men man havde absolut
ikke Indtryk af, at i Løbet af et halvt
Døgn rullede Begivenhederne.c

Det er den Opfattelse, som Hr. Hye
Knudsen har fastholdt over for Kom
missionen, at det Indtryk, man maatte
faa af den daværende Justitsministers
Opfattelse af Situationen, var, at der
faktisk ikke forestod alvorlige Begiven
heder, og atden daværende Justitsmini
ster oven i Købet havde den Opfattelse,
at han muligvis Bagen efter kunde fort
sætte som Rigspolitichef.

Thune Jacobsen: Jeg maa her hen
vise til, hvad jeg har sagt før, at man
kan afhøre nogle af de Embedsmænd,
der var til Stede ved dette Møde, hvor
jeg blot gjorde Rede for de Krav, der
var stillet fra tysk Side, at Ministeriet
havde afslaæet dem, og at Situationen var
faretruende. Med Hensyn til hvad de 90
pCt. af Tiden gik med, saa nævner Hye
Knudsen ogsaa her, at Mødet maaske
varede en Times Tid eller saa. J eg tror
ikke, at de andre vil tiltræde dette. Mø
det var ret kort, jeg tror næppe, det har
varet mere end et Kvarters Tid, og 90
pCt. af Tiden er ikke gaaet me~ at t!L!€
om, hvorvidt jeg skulde være Rigspoliti
chef eller ikke. Men som sagt, det kan
man jo afhøre de andre Herrer om.

formanden: Ja, vi naar vist ikke vi
l) Kap. 37."0" , _
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dere med Hensyn til dette Spørgsmaal.
Jeg vil foreslaa, at vi gaar over til det
næste, som er:

»Med hvilken Begrundelse lod
den daværende Justitsminister i
Foraaret 1943 (før Loven af 19. Juli
1943 var vedtaget) Politiet uden
Lovhjemmel anvende Vaaben og
Ammunition, der var inddraget fra
Landets Borgere?c
Thune Jacobsen: Det er mig en stor

Tilfredsstillelse, at jeg nu her i Kom
missionen kan faa Lejlighed til at gøre
Rede for dette Forhold, idet jeg under
Besættelsen ikke kunde tale saa frit i
Rigsdagen, at jeg kunde give den fulde
Begrundelse derfor.

Af Justitsministeriets Sag angaa
ende Loven fremgaar det, at der i J a
nuar-Februar 1943 blev udarbejdet et.
Lovudkast, der blev forelagt paa et Mi
nistermøde mellem den 21. og 24. Fe
bruar. Baggrunden for dette Forslag var
den meget betydelige Udvidelse und~r

Krigsaarene af Politistyrken. Det var Jp
klart at naar man siden den 1. April
1938' havde udvidet Politikorpset med
ca. 3200 Mand til ca. 8000, saa maatte
der under de daværende Forhold opstaa
Vanskeligbeder ved at forsyne saa stor
en Styrke med de nødvendige Udrust
ningsgenstande. Det var navnlig Vaaben,
det kneb med baade fordi Politiets For
brug af Vaa~n under de ekstraordinære
Forhold var særlig stort, og fordi det var
udelukket at fremskaffe Vaaben fra Ud-
landet. d 'dl'Jeg husker, at jeg paa et li t ti r
gere Tidspunkt havde anmodet .~orsvars
ministeren om at overlade Politiet nogle
af Hærens Vaaben, men dette nægtede
man fra Hærens Side at gaa ind paa 
meget uheldigt i øvrigt, fordi ~et io viste
sig, at den, der gemmer til Natten,
gemmer til Katten.

Det var navnlig Bevogtningsopga
verne - Kystbevogtning, J ernhanebe
vogtning") - og i Forbindelse hermed
Stvrkeforøgslsen, der medførte, at det
ikke var muligt i fornødent Omfang at
forsyne Politiets egne Tjenestemænd med
Skydevaaben, og derfor var det altsaa, at
jeg lod dette Forslag udarbejde og fore
lagde det paa et Ministermøde.

Jeg vil her lige indflette den Be
mærkning, at jeg allerede den 19. Fe
bruar i Nimandsudvalget udtalte :

»Vi maa nu se at laane de Pi
stoler, ca. 5000, der er oplagret hos
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Politiet. Jeg har i Sinde herom at Jeg vil 'gerne paa dette Sted her til
forelægge en Lov, som vil komme føje, hvad der har Relation til hele min
for her i Udvælget.s ') Virksomhed som Minister, at jeg, netop

fordi jeg var upolitisk Minister, følte mig
Pall, de Ministermøder, hvor denne særlig forpligtet til at holde Nimands

Sag blev nævnt fra min Side, blev der Udvalget, der jo repræsenterede Rigsda
imidlertid gjort gældende fra politisk gen, nøje a jour med, hvad der skete in
Side, at man nu stod lige foran et Valg, den for min Ressort. Jeg ved, at adskil
og man mente, at det vilde være uheldigt lige af Udvalgets Medlemmer stundom
at kaste en saadan Lov ud lige foran en fandt mine Redegørelser næsten for vidt
Valgkamp, idet man ikke som under nor- løftige, og afdøde Statsminister Stauning
male Forhold paa Møder frit kunde dis- raadede mig ogsaa til at indskrænke de
kutere denne Sag. Jeg gjorde imidlertid Meddelelser, jeg gav. I øvrigt kan jeg
gældende, at jeg maidie have Vaabnene sige, at der ved en Lejlighed i Udvalget
og ikke kunde oppebie Valget, og hertil blev sagt til mig af et Medlem - var det
svarede den samlede Regering, at saa ikke H. P. Hansen? -, at jeg kunde
maatte jeg virkelig udtage af Depoterne trøstig altid komme til Udvalget med,
de Vaaben, der var nødvendige for Ti- hvad der besværede mig. De vilde søge
den, og saa kunde jeg efter Valget frem- at hjælpe mig paa bedste Maade.
komme med et Lovforslag. Paul Holn Maa jeg lige bemærke -

Efter Valget fremsendte jeg til Ni- det er blot en mindre Korrektion -, at
mands-Udvalget et Udkast til et saadant Hr. Thune Jacobsen kom ikke med Be
Lovforslag, der havde været forelagt og mærkningen om Hjemmel i Nødretten i
var godkendt paa et Ministermøde, og Forelæggelsestalen.
da der hengik nogen Tid, uden at jeg Thune Jacobsen: Jo, i Landstinget").
fik Anmodning om Fremmøde for Ud- Paul Holt; I Landstinget. Ja vel.
valget; mindede jeg om mit Forslag, og Thune Jacobsen: Ja, jeg sagde netop
saa viste det sig, at Forslaget var bort- i Landstinget:
kommet. Naar jeg nævner det her, saa , J eg har derfor med Hjemmel
er det blot, for at man kan forstaa, at '1 d
Sazen derved blev forsinket 3 Uzer eller i Nødretsgrundsætningen ti traa t,

n n at disse Vaaben rent foreløbigt blev
saa. Nve Eksemplarer af Forslaget blev taget i Brug i det Omfang, hvor det
saa tilstillet Udvalget, der bifaldt, at For- var absolut nødvendigt. Det forelig-
slaget blev fremsat i Tineene") . gende Lovforslag giver Hjemmel for

Forslaget blev fremsat i Folketinget Statens Overtagelse til Brug eller til
den 24. Juni 1943, og under tredie Be- Eje af de Vaaben, som allerede er
handling") udtalte Stærmose fra Dansk deponeret i Henhold til Bekendtgø-
Samling en ret kraftig Kritik over for relsen af 10. Juni 1940.«
mig, fordi jeg havde udtaget Vaaben fra
Depoterne uden i Forvejen at have sik- Der blev ikke under Forslagets Be
ret mig Lovhjemmel dertil. J eg tror handling i Landstinget fra nogen Side
ikke, jeg her behøver at nævne, hvad Hr. rettet Indsigelser 'i Anledning af den
Stærmose sagde ved den Lejlighed, det saaledes givne Redegørelse, der inde
staar jo i Referatet i Rigsdagstidende, holdt Besvarelse af det nu af Kommis
men jeg forstaar udmærket den Paatale, sionen stillede Spørgsmaal.
som Folketingsmand Stærmose fremkom Hvis Hr. Paul Holt vil have en For
med over for mig, fordi jeg ogsaa har klaring paa hvorfor det var i Landstin
den Opfattelse, at en Regering ikke maa get og ikke stra ks i Folketinget, jeg gav
disponere uden Lovhjemmel, men som denne Begrundelse, saa er Forholdet det,
jel!; i min Forelæggelsestale udtalte, var at man fra konservativ Side - det var
det med Hjemmel i Nødretsgrundsætnin- Hr. Ole Bjørn Kraft - henvendte sig til
gen, at jeg rent foreløbig lod disse Vaa- mig, netop da jeg skulde forelægge Sa
ben tage i Brug af Politiet og kun i det gen i Folketinget, og gjorde opmærksom
Omfang, hvori det var absolut nødven- paa at man fra det konservative Partis
digt, og hertil kom jo altsaa for mig Side agtede at angribe mig, fordi jeg
det meget vigtige, at de politiske Mini- havde udtaget disse Vaaben uden at have
stre inden for Regeringen havde bifaldet, Lovhjemmel dertil. idet dette var kom
ja, ønsket, at jeg holdt Loven tilbage paa met det konservative Parti for 0re. Jeg
Grund af de vanskelige Forhold, hvor- svarede dengang Hr. Ole Bjørn Kraft,
under Rigsdagen virkede. at deres egen Minister - det var Holf
1) Ber. IV A. 773. 2) Ber. IV A. 806. 3) R. T. 1942-43 F. 1987 f. 4) R. T. 1942-43 L. 1055 f.
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dan Hendriksen - havde været med til
det Møde, hvor Regeringen havde ved
taget, at jeg midlertidig skulde udtage
disse Vaaben, og jeg lovede saa Hr. Ole
Bjørn Kraft, fordi jeg mente, at det vil
de være uheldigt ogsaa for Partiet selv,
at de angreb mig i Folketinget for noget,
som deres egen Minister var gaaet ind
for, at jeg i Landstinget vilde komme
med en Bemærkning om dette Spørgs
maal.

Formanden: Saa er der til Slut et
Spørgsmaal, som jeg mener, vi har an
modet Rigspolitichefen om skriftlig Be
svarelse af: Med hvilken Begrundelse af
slog Hæren at paatage sig militær Be
vogtning af Jernbanelinier m. m.')? Vi
har bedt Rigspolitichefen om at besvare
dette Spørgsmaal, og hvis det allerede fo
r-eligger skriftligt ....

Thune Jacobsen; Nej, der foreligger
ikke noget skriftligt.

Formanden: Nej, men jeg har for
staaet, at vi venter at faa det besvaret
skriftligt af Dem.

Thune Jacobsen: Der blev skrevet til
mig angaaende dette Spørgsmaal i sin
Tid, at jeg skulde besvare det mundtligt.

Formanden: Naa, men kan Rigspo
litichefen i Dag besvare det mundtligt,
saa tager vi det med.

Thune Jacobsen: Det var angaaende
Militæret?

Formanden: Spørgsmaalet lyder:
»Med hvilken Begrundelse af

slog Hæren at paatage sig militær
Bevogtning .af J arnbanelinier m.m.? c

Thune Jacobsene Tør jeg spørge,
hvem der har stillet Spørgsmaalet?

Formanden: Det kan jeg ikke oplyse.
Thune Jacobsen: Det vil fremgaa af

den følgende Diskussion formentlig.
Formanden: Ja, det er meget mu

ligt, men vi vil gerne spørge Rigspoliti
chefen om, hvordan det Spørgsmaal skal
besvares efter Deres Mening.

Thune Jacobsen: Militæret vilde maa
ske være bedre i Stand til at besvare
dette Spørgsmaal end jeg, men jeg skal
efter Evne besvare det, og saa kan man
maaske senere høre Militæret, om den
Besvarelse, jeg fremkommer med, er rig
tig.

Jeg har tidligere redegjort for, at
Spørgsmaalet om en egentlig Bevogtning
af Jernbanerne opstod i Slutningen af
1942, idet Udenrigsministeriet fra Gene
ral Hanneken modtog en Skrivelse af 7.
1) Kap. 37. 2) A. nr. 365. 8) Bel'. IV A. 486.
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November 19422) , hvori han meddelte, at
der allerede for anden Gang paa Bane
strækningen til Helsingør var forøvet
Sabotageakter, og hvor han anmodede
om, at man foreløbig lod Banelinien
Humlebæk-Helsingør bevogte ved den
stedlige Befolkning. J eg lod Bevogtnin
gen dengang ske ved Politi, idet jeg be
tragtede en Foranstaltning med Bevogt
ning ved den stedlige Befolkning som en
Gidseltagning. Det blev ogsaa senere
hævdet 'over for Tyskerne, at det vilde
blive betragtet som en saadan. Bevogt
ningen blev ophævet den 14. November
1942, efter at Generalen i en Skrivelse
af 10. November havde tilkendegivet, at
det kunde ske, samtidig med at han for
Resten igen rejste Kravet om, at Bevogt
ningen skulde overtages af Borgerska
bet.

Den 23. November 1942 tilskrev Ge
neralen paa ny Udenrigsministeriet, at
han maatte fordre en Bevogtning af for
skellige Banelinier, inklusive Færgeba
negaarde, Gedser, Korsør, Nyborg, Hel
singør med meget mere. Statsministeren
meddelte den 3. December 1942 i et Mini
størmøde"), at der var Mulighed for at op
naa en Ordning med Tyskerne, saaledes
at de respektive Banestrækninger blev
bevogtet ved dansk Militær. Der skulde
forhandles mellem Tyskerne, Udenrigs
ministeriet og Forsvarsministeren om
Sagen. Der blev imidlertid gjort Indven
dinger fra Militærets Side mod at over
tage Bevogtningen, idet man, saa vidt
jeg erindrer, gjorde gældende, at da de
kun kunde paatagø sig en Del af Bevogt
ningen, fordi Militæret jo paa det Tids- 
punkt var afskaaret fra at være i J yl
land, Vest for Lille Bælt, vilde det kun
blive en halv Foranstaltning. I øvrigt
tror jeg nok, at Forholdet var det, at
man mente, at det stred mod Neutralite
ten at paatage sig en saadan Opgave, og
dette maatte jeg give dem Medhold i.
Den sidste Betragtning synes jeg var rig
tig. Den første var naturligvis ogsaa
rigtig, og jeg vilde egentlig ogsaa
helst have, at det blev Politiet, der fore
tog denne Bevogtning.

Martin Nielsen: Vi var neutrale den-
gang.

Thune Jacobsen: Vi var neutrale?
Martin Nielsen : Ja.
Thune Jacobsen : Ja, men det vilde

være i Strid med Neutraliteten, altsaa
det vilde senere blive udlagt, som om
Militæret havde deltaget i krigsmæssige
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Foranstaltninger paa Tysklands Side.
Andet ligger der ikke i mine Ord.

Jeg vilde altsaa helst have haft, at
det var Politiet, der bevogtede Jernbane
linierne paa samme Maade, som vi havde
Kystbevogtningen. Militæret egner sig
ikke til den Slags Bevogtningsopgaver.
Uden at ville krænke Militæret vil jeg
sige, at enten ser de for lidt, eller ogsaa
ser de for meget. Det er, ligesom Politiet
er mere smidigt og i hvert Tilfælde vilde
kunne forstaa at lukke det ene øje en
gang imellem, naar det var nødvendigt.
J eg tror for Resten heller ikke, at der er
noget som helst at sige- Politiet paa med
Hensyn til den Bevogtning af J ernba
ner, som fandt Sted. Jeg erindrer i hvert
Fald ikke noget Tilfælde, hvor Politiet
har fundet Sabotører. M-en naar Spørgs
maalet overhovedet kom frem, saa var
det, fordi jeg i Begyndelsen mente, at
Opgaven oversteg Politiets Kræfter. Det
drejede sig vist om 2500 Mand, man
skulde sætte ind paa denne Opgave, og
det havde vi ikke Raad til med alle de
andre Opgaver, vi havde. Men saa fandt
jeg en anden Løsning, nemlig at Jern
banerne og Politiet kunde slaa sig sam
men, og forelagde paa et Ministermøde
den 5. Februar et Forslag angaaende
Bevogtningen af disse Jernbanelinier, og
fra Ministeriets Side blev der givet Til
slutning til denne Ordning.

Paul HoIt: D-et vil altsaa sige, at Hr.
Thune Jacobsen i 'og for sig betragter
Bevogtningen af Jernbanelinier som en
naturlig militær Opgave?

Thune Jacobsen:' Nej.
Formanden: Nej, modsat.
Paul HoIt: Nej, netop en naturlig

militær Opgave, en Opgave, som man
under de givne Forhold altsaa ønskede,
at Politiet skulde overtage, men i sig selv
en militær Opgave.

Thune Jacobsen: Nej, der kan være
Tvivl om det. Det er maaske et lidt tvivl
somt Spørgsmaal. De forstaar, Statsmi
nisteren stod dengang paa det Stand
punkt, at man skulde bruge Militæret til
det, og der blev saa forhandlet med Mi
litæret om det. Militæret sagde, at de var
bange for, at det skulde blive betragtet
som neutralitetsstridigt, hvis de gjorde
det. Denne Tankegang synes jeg, der er
noget Hold i, og i øvrigt satte jeg Pris
paa, at det blev gennem Politiet, Bevogt
mngen fandt Sted, og udarbejdede der
for det fornødne Forslag derom.

formanden: Ja, saa er der ikke
flere Spørgsmaal, men jeg vil benytte
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Lejligheden til at sige til Rigspolitiche
fen, at hvis Rigspolitichefen skulde ligge
inde med andre Oplysninger, som for
modes at have Interesse for Kommissio
nens Arbejde, saa modtager Kommissio
nen dem selvfølgelig gerne. .Det drejer sig
for os om at faa saa autentiske og fyldige
Oplysninger som vel muligt.

Thune Jacobsen: Der er en Ting, jeg
gerne endnu i Dag straks vil bemærke
i Anledning af den Forespørgsel, som i
sin Tid blev stillet til mig angaaende
von Kohl. J eg oplyste under denne Fo
respørgsel, at forhenværende J ustitsmi
nister Steincke havde talt med mig flere
Gange om von Kohl og opfordret mig til
at faa ham til at gøre et vist Arbejde i
den civile Informationstjeneste, og saa
blev der her i Kommissionen fra det
ærede Medlem, Hr. Robert Mikkelsens
Side sagt, at han havde talt med forhen
værende Justitsminister Sieincke, der
havde sagt, at han kendte ikke noget til
dette Forhold. J eg vil gerne gøre op
mærksom paa, at dengang Spørgsmaalet
om von Kohl blev brændende ved, at for
henværende Justitsminister Unmack
Larsen foreholdt mig det uheldige i, at
man anvendte denne Mand, nævnte jeg
ikke over for ham, at jeg havde talt for
ud med Steincke og havde hans Godken
delse af, at von Kohl blev brugt. Naar
jeg ikke gjorde det, saa var det, fordi
jeg i Almindelighed ikke plejer at hænge
noget over paa andre og heller ikke
dengang fandt, at der var nogen Grund
til at gøre det, men da jeg nogen Tid
efter talte med Steincke og fortalte ham,
hvad der var passeret med Unmack
Larsen, sagde han: Men hvorfor i al
Verden har De ikke nævnt 'over for Un
macle Larsen, at det er mig, der har til
raadet Dem at træde i Forbindelse med
von KoM? Da jeg derefter næste Gang
talte med Unmack Larsen, gjorde jeg
ham opmærksom paa dette.

Iøvrigt vil jeg gerne angaaende
von Kohl komme med et Par Bemærk·
ninger til.

Da jeg blev Rigspolitichef i 1938,
var jeg, som jeg før har nævnt, klar
over, at en Krig var nær forestaaende,
og at et Sikkerhedspoliti - et Enheds
sikkerhedspoliti kan jeg- size - VR.r
nødvendigt. Det havde - det kan jeg
ogsaa forsikre de Herrer Kommunister
om - som væsentlig' Basis vor Frygt
for Angreb fra tysk Side - nu kan det
jo nævnes -, og hvis man vil læse de
Forslag, jeg som Rigspolitichef den-
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gang indsendte til Justitsministeriet, og
alle de Indberetninger, der er kommet
i den korte Tid, dette Sikkerhedspoliti
fungerede, saa vil man ogsaa tydeligt
kunne se, at det var Tyskerne, Forsla
get var rettet imod, 'Og at det Arbejde,
der blev gjort, væsentligt tog Sigte paa
dem.

J eg anser det for højst uheldigt,
at Enhedssikkerhedspolitiet - i Novem
bel' var det vist - blev splittet ved, at
Unmack: Larsen mente at burde lade
Strø bech. træde tilbage. Strøliech var
en ganske udmærket dygtig Mand, en
gelskorienteret, med Fantasi, med væl
dig Arbejdskraft, og det Arbejde, han
præsterede i de faa Maaneder, han fik
Lov til at fungere, var fremragende.
Kommissionen maa naturligvis hen
vende sig til Justitsministeriet, hvis
den ønsker at gøre sig bekendt med alle
de Forslag og Indstillinger, der kom,
og i det hele taget med det Arbejde, der
blev udført af Sikkerhedspolitiet den
gang. J eg anser det altsaa for højst
sørgeligt, at det blev afbrudt, saa at vi den
8. April 1940 sad og forhandlede om, hvor
dan vi skulde indrette et Sikkerheds
politi.

Men med Hensyn til von Kohl var
Sagen den, som jeg ogsaa tidligere har
forklaret, at man ansaa ham netop som
egnet til .denne Opgave, og naar han
blev angrebet i - var det ikke Novem
bel' 1939? - af Politidirektøren i Kø
benhavn, saa laa det - det fremgaar
ogsaa af min tidligere Redegørelse- for
Sagen - utvivlsomt i, at man fra Kø
benhavns Politis Side var meget util
freds med, at Sikkerhedspolitiet skulde
lægges under Rigspolitichefen, 'Og at
man - det maa jeg maaske have Lov
til at sige - søgte en Anledning til at
mistænkeliggøre det nye Sikkerhedspo
liti. von Kohl selv har intet gjort indtil
den Tid, han blev dimitteret mod dan
ske Interesser. Det Arbejde, han fik
Lejlighed til at udføre, var forholdsvis
lille, men der var intet at udsætte paa
det, der har ikke været noget som helst
unationalt. Jeg erindrer netop hans Ar
bejde i Aarhus, der gik ud paa at for
hindre, at Tyskerne fik Lejlighed til at
øve Handelsspionage 'Og ogsaa Militær
spionage mod os.

Naar der fra kommunistisk Side er
sagt til mig eller næsten bebrejdet mig,
at han blev lønnet paa saa aparte Maa
de, saa hænger det sammen med, at den
civile_Informationstjeneste netop paa
1) Kap . 19.
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det Tidspunkt, hvor den var rettet væ
sentligt mod Tyskland, var noget, der
skulde holdes saa hemmeligt som mu
ligt. Derfor ordnede man Forholdene
paa den Maade, at man dækkede ham
saa vidt muligt, og jeg tror for Resten,
at Kommunisterne selv ved, at naar det
gælder den Slags Arbejde, saa er det i
høj Grad nødvendigt at dække sine Med
arbejdere.

En anden Ting, man har spurgt
mig om fra kommunistisk Side. var
dette med Lønnen, han fik, efter at han
var gaaet af, efter at han var dimitte
ret. Jeg har Indtrykket af, at man me
ner, det var noget, som jeg gjorde i
Hemmelighed, uden at Ministeriet vid
ste det. Nu har jeg under alle disse
Kommissionsmøder været i en meget
vanskelig Situation. Det drejer sig for
mange af de Forholds Vedkommende,
som der har været Tale om, om Ting,
der ligger 9-10 Aar tilbage i Tiden, og
hvor det, man har spurgt om, ikke har
været, saa vidt jeg kan se, af større Be
tydning. J eg har i Justitsministeriet
søgt at tilvejebringe de Oplysninger, jeg
har kunnet, om de enkelte Forhold, og
er blevet flinkt bistaaet af Fuldmægtig
Ludvigsen der. Stundom er det des
værre hændet, at Dokumenter, som jeg
har Interesse af, er blevet borte, eller
at de Personer, der blev afhørt, nu ikke
mere erindrer Sagen. J eg nævner som
et Eksempel Spørgsmaalet om Himmlers
Besøg i Danmark'), hvor man foreholdt
mig her, hvem jeg havde henvendt mig
til i Regeringen for at fortælle, at Himm
ler kom. Efter saa mange Aars Forløb
var det mig næsten umuligt at erindre
det, og for dem, jeg har spurgt derom
- jeg har netop tilfældigvis talt med
Departementschef Svendsen derom -,
er det ogsaa meget svært at huske, men
jeg haaber ogsaa, at de fleste af Kom
missionens Medlemmer vil tro mig, naar
jeg siger, at det vilde være ganske
mærkværdigt, om jeg ikke forud havde
annonceret et saadant Besøg i Regerin
gen.

Jeg har altsaa mødt mange Van
skeligheder, hvor jeg ikke kunde præ
stere tilstrækkelige Oplysninger for
Kommissionen, og mange Spørgsmaal
er blevet rettet til mig, som jeg ikke
straks har kunnet svare paa. Jeg har
nemlig ogsaa fulgt det Princip. at jeg
ikke vilde tale med nogen Embedsmand
eller Politimand om noget som helst
mine Sager vedrørende, saa længe Kom-
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missionen var samlet om min Sag, for læg, der drejer sig om dette, at jeg i sin
at man ikke skulde sige, at jeg havde Tid anmodede forhenværende Statsmini
søgt at paavirke Vidner. Hvis jeg havde ster Buhlom en fuldstændig Undersø
haft Lejlighed til at tale W~ gennem- gelse af mine Forhold. Uanset, at der
drøfte mange af de Spørgsmaal, der her ikke af Kommissionen er stillet mig
har været forelagt, med de paagælden- Spørgsmaal derom, maa det være af In
de Embedsmænd i Stedet for at være teresse, at der i Kommissionens Beret
henvist til nødtørftige Oplysninger gen- ning kan findes Oplysninger til Irnøde
nem Fuldmægtig Ludvigsen, saa vilde gaaelse af ondartede Angreb, der andet
jeg maaske ogsaa i flere Tilfælde have Steds nar været rettet mod mig, i Vær
kunnet svare bedre paa Kommissionens ker fra Besættelsestiden, i Dagspressen
Spørgsmaal. Jeg har engang imellem og Retsforhandlinger. I denne Rede
Fornemmelsen af, at jeg er blevet. dre- gøreise her vil jeg kort omtale de en
vet op mod et Hegn, naar jeg saadan kelte Forhold.
staar og i,kke. har kunnet give en eller' Karl Olsen: Rigspolitichefen omtalte
anden Oplysning. Nu f. Eks. dette med vedrørende Omdannelsen af Sikkerheds
von ~oht og Lønningen til ham.. De~ politiet - var det ikke i 1940? -, at
talte Jeg neto~ forleden Dag, da Jeg I De beklagede den Mistænkeliggørelse, der
anden Anledning talte med Departe- var Tale om i Forbindelse med Sikker
mentschef Svendsen, om von Koh~ ?g hedspolitiet. Hvori bestod denne Mis
hans Lønning, efter at han var dlmit- tænkeliggøreise? De brugte Udtrykket
teret, 'og han sagde, a~ han havde det »Mistænkeliggørelse af Sikkerhedspoli
samme Indtryk, som Jeg havde, at Un;- tiet«. I Forbindelse hermed beklagede
m'!'ck Larsen, efter at von Kohl yar dl- De, at det foranledigede Sirebech» Af
mitteret, som den gode Mand, Vmna~k gang. Hvori bestod denne Mistænkelig
,?arsen var,. sagde: Ja, Jeg ønsker JO gøreise? Hvilke Kredse mistænkeliggjor
Ikke økonomisk at forfølge denne Mand, de Sikkerhedspolitiet?
s~ der maa naturligvis findes en Ud- Thune Jacobsen: Der var ingen
vej for at skaffe ham noget. Altsaa, Kredse der mistænkeliggjorde.
Unmack Larsen har selv peget paa, at '
vi maatte understøtte dette Menneske Karl Olsen: De brugte Udtrykket.
som pludselig, uden at man egentlig Thune Jacobsen: Ja, men har det
kunde overfor ham hævde at han hav- ikke Relation til det, jeg fortalte om Po-
d.e gjo.rt noget urigtigt, ble~ jaget ud af litidirektørens Indberet~ing? .
sin Tjeneste, en passende Tid, og det ~arl Olse~: Maa Jeg saa I denne
var dette, man gjorde. At det senere Forbindelse stille et andet Spørgsmaal
kom ind i lovlige Former ved en Skri- - det er muligt, det er behandlet tid
velse fra Justitsministeriet, er noget an-o ligere, men jeg er komme~ ind i Kom
det. Men her stod jeg dengang Og kun- missionen paa et senere Tidspunkt. Be
de ikke svare paa Spørgsmaalet. Nu da stod der nogen Kontakt mellem det
jeg har haft Lejlighed til at tale med danske Sikkerhedspoliti, som det var
Departementschef Svendsen er vi enige indtil 1940, og tyske Politikredse, tysk
om, hvordan dette Forhdld laa. Jeg Sikkerhedspoliti?
peger paa de Vanskeligheder, jeg her . T~une Jacobsen: :Teg blev Rigspoli
har haft, og haaber, at Kommissionen hchef I 1938. Der var Ikke Tale om noget
vil tage det i Betragtning naar den i Sikkerhedspoliti paa det Tidspunkt, idet
øvrigt vil bedømme de Udtalelser jeg Sikkerhedspolitiet laa under Københavns
er fremkommet med. 'Opdagelsespoliti. Efter at vi begyndte i

Formanden: Jeg vil hertil føje den R.igspolitiet i .1.939 at søge ~t skabe et
Bemærkning, at Kommissionen ogsaa SIkkerheds~olIh, har der Ikke. væ!et
selv er klar over, at det er uhyre van- Kontakt ~ed T!~kerne fra vor Side m-
skeligt nu saa mange Aar efter at frem- den for RlgspolI.het. .
skaffe Oplysninger; det mærker vi jo Karl Olsen. per ~ar Ikke. været,
ogsaa inden for Kommissionen. Men Op- hvad skal ~an s~ge,. TJenestereJ~e.r fo:r
gaven, der er stillet Kommissionen maa danske Politifolk ~ Slkker~edspolIhet hl
vi løse saa godt, som det menneskeligt ~yskla~d el!er pr~vate ReJser? Det kan
set er muligt. J? aldrI~ blive private Rejser, kan man

sige, hVIS det er ....
. .Thune .J~cobsen: Jeg vil gerne have Thune Jacobsen: Jeg er temmelig

Lejlighed bl I Dag at fremlægge et Ind- overbevist om, at der i Rigspolitiets Sik-
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kerhedspoliti - De forstaar, det nydan
nede Sikkerhedspoliti ....

Karl Olsen: Kan man tale om Rigs
politiets Sikkerhedspoliti i 1939-40?

Thune Jacobsen: Kun i 1939.
Karl Olsen: Og i denne Periode har

der altsaa ikke været Tale om ....
Thune Jacobsen: Ikke det jeg ved

af. J eg tror ganske bestemt, jeg kan sige
nej her.

UJermind: Maa jeg lige gøre en Be
mærkning. Hr. Thune Jacobsen brugte
før om en speciel Sag Udtrykket, at De
vilde i og for sig foretrække at give For
klaring for en Ret 'om denne Sag. J eg
ved ikke, om der ligger noget særligt i
denne Udtalelse, om De tænker paa den
særlige Undersøgelsesdomstol, der er
nedsat') eller De tænker paa de alminde
lige ordinære Domstole, og om det kun
gælder det Spørgsmaal?

Thune Jacobsen: Det gælder blot
dette Spørgsmaal, men i øvrigt skulde
ieg ikke have noget at erindre imod, at
alle mine Forhold blev undersøgt ved
Domstolene.

Formanden: Men nu kan jo Kom-
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missionen danne sig et Skøn over det.
Vi har efterhaanden forskellige Perso
ners Forklaringer, og vi har saa den
særlige Kommissionsdomstol, hvis vi
skønner det nødvendigt, at Forklaringer
afgives under Ansvar. Det er mit per
sonlige Indtryk, at det ikke er nødven
digt i dette Tilfælde, men det maa jo
Kommissionen afgøre,

Thune Jacobsen: Man maa erindre
ved Afhøringen af mig, at store Inter
esser her staar paa Spil. J eg maa vel
have Lov til at sige saa meget, at efter
Besættelsen har den Politik, der har
været ført i Tiden fra 9. April 1940 til
29. August 1943, været ude for en over
ordentlig haard Kritik, at mange har
været interesseret i at søge at vende
Sværdet fra sig, og at man ogsaa maa
vente, at de Embedsmænd, der har ar
bejdet sammen med de skiftende Reza
ringer i denne Tid, er noget ængstelige
for at faa Søgelvset rettet paa sig og at
komme ud for Mistanke om ikke-natio
nal Optræden.

Formanden: Ja, saa takker jeg Rigs
politichefen for Forklaringen i Dag.

Afhøringen sluttet Kl. 11.35.

1) Kap. 50.



Tirsdag den IO• .Jnni 1947 Kl. 14.

For Kommissionen mødte pas ny fhv. Stats- og Udenrigsminister Erik Scavenius.

Af Afhøringen hidsættes følgende:
Formanden: Saa gaar vi over til det

næste. Det er Redegørelsen fra den da
værende Udenrigsminister og fra den
daværende Justitsminister om den da
værende Udenrigsminister og den da
værende Justitsministers Beslutninger
den 22. Juni 1941 om Arrestation af
kommunistiske Medborgere. Det er Akt
stykke Nr. 231 og Aktstykke Nr. 232.
Denne Redegørelse er ogsaa underskrevet
af Dem, saa der er vel ikke noget at til
føje?

Scavenius: Nej.
Busch-Jensem Maa jeg gøre 'en Be

mærkning. Det kan misforstaas, naar
der staar i andet Stykke i A. Nr. 231:

»De tyske Krav blev forelagt
Statsministeren, Udenrigsministeren
og' Justitsministeren. c

J ustitsministeren dengang var H a
rald. Petersen, og det er oplyst gennem
det, vi i øvrigt har faaet at vide, at det
netop ikke blev forelagt for Justitsmini
steren, og hvorfor det ikke blev forelagt
for Justitsministeren.

Formanden: Forholdet var nærmest
det, at det var Statsministeren og Uden
rigsministeren, der traf Afgørelsen. Nog
le Timer efter tiltraadte Justitsministe
ren 1\f~ørelsen.

Scavenius : Ja, men de to danske
Herrer, der deltog i den natlige For
handling, var jo daværende Direktør
Svenningsen fra Udenrigsministerlet og
Departementschef Eivind Larsen fra Ju
stitsministeriet, og Eivind Larsen maa
have underrettet Justitsministeren, lige
som Svenning~en har underrettet mig,

Formanden: Det er netop Hr. Soen
ningsen, der vedrørende Begivenhederne
om Morgenen den 22. Juni har forklaret,
at han ringede til Dem og, formentlig
efter Deres Anmodning, til Statsminister
Siauninq. Kan De erindre noget om den.
Telefonsamtale?

Scavenius: Ja, Svenningsen fore
lagde mig, hvad der var passeret, refe
rerede det i Telefonen. Det var ikke
nogen Forhandling, Tyskerne havde ind
ledet, men det var noget, de sagde
maatte ske og ske straks. Saa siger jeg:
Ja, men saa maa Statsministeren hur-

tigst muligt underrettes, og derpaa satte
Svenningsen sig i Forbindelse med Stats
ministeren, og saa vidt jeg erindrer var
Stauning og jeg i Løbet af Dagen i Tele
fonforbindelse, men da Ministeriet ikke
kunde indkaldes, fandt der ikke noget
Møde Sted den Dag, saa det indskræn
kede sig til, at de 3 Ministre blev under
rettet, altsaa Stauning o~ jeg af Sven
ningsen 'og Justitsminister Harald Pe
tersen af Eivind Larsen, maa jeg gaa
ud fra.

Formanden: Saa der har altsaa
været nogen Forhandling?

Scavenius: Ja, der har været denne
Telefonforbindelse.

Formanden: Ikke andet om Søn
dagen?

Scavenius: Nej, der var ikke noget
nyt Møde om Søndagen,

Mogens Fog: Det er ofte hævdet, at
naar man fra dansk Side selv interne
rede Kommunisterne, saa var det, fordi
Tyskerne havde truet med ellers at gøre
det, og at man da foretrak at internere
dem under dansk Retsmyndighed-. Men
hvis denne Fremstilling er rigtig, saa
maa man jo mene , at der havde gaaet
Overvejelser og indbyrdes Raadslagning
forud for Beslutningen?

Scavenius: Det var ganske udeluk
ket af Tyskernes Optræden. Der var slet
ikke Lejlighed til nogen Forhandling
eller til Baadslagning. De forlangte det
umiddelbart sat i Kraft. O~ je~ maa sige,
at naar man har sagt, at de selv vilde
gøre det, saa er det min bestemte Over
bevisning, at saadan som det laa ved·
Krig-ens Beg-yndelse, havde de ikke ind
skrænket sig dertil. Man saa jo, at deres
Argumentation senere, da vi giorde Van
skeligheder ved Antikorninternnagten,
var : Men dermed stiller I [er Sirle om
Side med vore Fjender, saa maa I tage
Følgerne.

Mogens Fog: Det, der interesserer
mig, er, at saadanne Overveielser af, om
det "ar størst Fordel for Kommunisterne
at blive taget af Danskerne eller af TV
skerne. i Virkeligheden ikke kunde fin
de Sted.

Scavenius: Nej, det var en Følelse,
enhver selv kunde have, for det var først



625 626

næste Dag, der kunde finde Forhandling sAksel Møller: Jeg vil blot lige still-e
Sted. det Spørgsmaal til Hr. Scavenius: I den

Buseh-Jensene Maa jeg ogsaa stopp-e Samtale med Svenningsen den Morgen
der et Øjeblik. Det staar saadan for mig, stund, hvor Svenningsen henvises til at
8Jt vi har i og for sig en ganske præcis tale med Statsministeren, gav De da ikke
Fremstilling af, hvordan det foregik. Udtryk for Deres personlige Opfattelse
Forholdet var det, at de danske Emb-eds- af, hvad det var nødvendigt at gøre i
mænd, som mødte paa Dagmarhus. Af- Situationen?
delingschef tror jeg Suenninqsen var Scavenius: Af Svennbtgsens Frem-
dengang .. . . stilling blev jeg fuldstændig klar ov-er,

Scavenius: Ja, det kan være, han at det var noget, som Tyskerne satte i
endnu ikke var blevet Direktør. Værk ligefrem paa den Maade, at de

Buseh-jensene ... og Departements- erklærede Krig mod de danske Kommu
chef Eivind Larsen blev stillet ov-er for nister samtidig med, at de rykkede ind
de Krav, som Tyskerne vilde have sat i Rusland.
i Gang øjeblikkeligt, og de svarer, at det Aksel Møller: Men det vil altsaa
er noget, de ikke kan tage Stilling til, sige, at De til Svenningsen har sagt saa
det er et Regeringsanliggende, og de dan noget som, at der er ikke noget at
faar saa Mulighed for at ringe Rege- gøre, det maa man ringe til Statsmini
ringsmedlemmerne op i T-elefonen. Hr. steren om?
Svenningsen gaar udenfor og ringer til Scavenius: Ja, det ved jeg ikke, om
Udenrigsministeren og læser de tyske jeg har sagt. Jeg har sagt: Dette maa
Krav 'op, som forelaa i Form af et man snarest forelægge for Statsmini
skriftligt Aide Memoirel). Idenr igsmini- steren.
steren siger - saaledes refererede Sven- Aksel Møller: De tog altsaa ikke per
ningsen det -, at det maa forelægg-es sonlig Standpunkt til, hvad der skulde
for Statsministeren. og da Hr. Svenning- gøres?
sen staar med det Papir i Haanden, Scavenius: Nej, for det syntes jeg,
hvor de tyske Krav findes, medens TiJden- maatte være en Regeringsbeslutning, og
rigsministeren efter Sagens Natur ikke det var jo kun paa Grund af Forholdene
har kunnet have det i· Haanden, men - det var en Søndag -, at Ministeriet
staar ved den anden Ende af Telefonen, ikke straks blev indkaldt.
saa beder Udenrigsministeren Svenning- Aksel Møller: Ja, men naar Landets
sen ringe Statsministeren op og gøre ham Udenrigsminister i den Situation, vi her
b-ekendt med den Situation, der forelig- har, bliver forespurgt af Afdelingsche
ger. Statsministeren tager derefter den fen eller Direktøren i Udenrigsministe
Stilling, da han hører Kravene, saadan riet, derstaar hos Tyskerne paa Dag
som Svenningsen refererer dem, at der marhus med Tyskernes Krav i Haan
er vel ikke andet at gøre end at efter- den, hvad der skal ske, kan saa Landets
komme dem. Medens det staar paa, prø- Udenrigsminister nøjes med at sige: Det
ver Departementschef Eivind Larsen paa maa De tale med Statsministeren om?
samme Maade at komme i Forbindelse Scavenius: Ja, det maa forelægges
med Justitsministeren, men det glipper for Statsministeren.
i den Nattetime, og derefter følger Ty- Aksel Møller: Ja vel, men har De
skerne de danske Embedsmænd ned paa ikke selvet Raad i Situationen en Or
P olitigaarden for at sætte det i Gang I dre, at man under Forudsætni~g af, at
med det samme. Bet er det Billede, vi , Statsministeren er enig heri, saa skal
har af de Oplysninger, der er givet her i ' gøre saadan og saadan?
Forvejen, og det tror jeg bliver staaende. i Scavenius: Det var ganske simpelt

Scavenius: IDet er mig ubekendt, at Ien Ordre. Det er ogsaa det, Hr. Busch
det ikke var muligt at komme i Forhin- Jensen forklarede.
delse med Justitsministeren. ! Aksel Møller: Det var altsaa blot at

Buseh-Jensene Det var umuligt. IDet I tage til Efterretning?
lykkedes først, da Klokken var henad 8 i Scavenius: J a, der var ikke anden
om Morgenen, og da havde Aktionen IMulighed.
maattet sættes i Gang, idet Tyskerne Uiermind: Kunde man i og for sig
fulgte med hen paa Politigaarden. Det I ikke formode, at Statsministeren vilde
var ikke en Sag, som der kunde for- II spør ge Svenningsen, naar han nu refe
handles om, saadan som den blev fore- rerede, at han havde taIt med Udenrigs
l~gt. minister en, hvad der var Ifdenrigsmini-
1) A. nr. 235, bilag A.---_._-
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sterens Opfattelse i denne Sag? Maatte
Svenningsen saa ikke have en eller an
den Besked at sige til Statsministeren?

Scavenius: Det tror jeg ikke foregik
paa den Maade.

Aksel Møller: Ja, men Hr. Minister,
der forelaa da i alt Fald den Mulighed,
at De kunde have sagt: Det ønsker vi
ikke, at det danske Politi skal bruges til.

Scavenius: Ja, det havde betydet
Katastrofen.

Aksel Møller: Saa det sagde De aIt
saa ikke?

Scavenius: Nej, det sagde jeg ikke.
Aksel Møller: De sagde i det hele

taget ikke andet, end at det maa fore
lægges for Statsministeren?

Scavenius: Nej.
Aksel Møller: Ja, saadan kan det jo

ogsaa siges.

formanden: Det næste Spørgsmaal
er: Hvordan kan det forklares, at sam
tidig med, at Regeringen officielt hæv
dede, at Retsplejen var paa danske Hæn
der, foretog det tyske og det danske
Politi i Forening Arrestationer? Efter
Ministerens Oplysning i den skriftlige
Redegørelse, Aktstykke Nr. 83, udgaar
Spørgsmaalet som besvaret af andre. Mi
nisteren har sagt, at Episoden er ham
ubekendt, og Spørgsmaalet er, som sagt,
besvaret af andre.

Aksel Møller: Vi maa se at finde ud
af, om den faktiske Fremstilling, der
staar her om Arrestationerne, er rigtig
eller forkert, for de kan vel ikke være
sket, uden at Udenrigsministeren direk
te er blevet spurgt, om det skulde gøres?

Scavenius: Jo jo.
Aksel Møller: Ved det danske Politi?
Scavenius: Ja, det kan meget godt

være sket.
Aksel Møller: Naar jeg tænker paa,

hvorledes Gesandt Svenningsen her i
Kommissionen for nogen Tid siden rede
gjorde for Forholdet den Morgenstund,
saa falder det sammen med, hvad Hr.
Scavenius nu har sagt til os om Telefon
opringningen og det Svar, De gav. Men
det forekommer mig stadigvæk umuligt,
og jeg tillader mig derfor igen at spørge,
om der virkelig ikke findes en anden
Forklaring, om det ikke beror paa, at
noget er gaaet tabt i Aarenes Løb i Mi
nisterens Erindring, at De blot siger til
811enningsen, at det maa han forelægge
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for Statsministeren. Hr. Svenningsen
siger i det stenografiske Referat Sp. 451:
»Saa vidt jeg husker, sagde Scaoenius,
da jeg ringede til ham: Ja, De maa hel
lere selv ringe direkte til Statsmini
steren-.

Scavenius: Ja, meget naturligt, da
han kom lige fra Forhandlingen. Han
havde været til Stede sammen med
Tyskerne.

Aksel Møller: Ja, det forklarer han
ogsaa selv; hans Forklaring for Kom
missionen fortsætter med: »Det kunde
der for saa vidt være den praktiske Be
grundelse for, som Scaoenius jo ikke
havde Papiret med Kravene ved Haan
den e. Men Landets Udenrigsminister
maa dog tage Standpunkt til, om Lan
dets Politi skal anvendes ikke blot over
for Landets egne Borgere af en frem
med Magt, men ogsaa og især over for
en fremmed Legation. Følte De den Mor
genstund, at De overhovedet ikke havde
nogen som helst Afgørelse at træffe?

Scavenius: Jeg havde ikke nogen
Mulighed for at træffe nogen som helst
Afgørelse .

Aksel Møller: Kunde De ikke have
sagt: javel, men det danske Politi maa
efter min Mening ikke gaa i Aktion, før
Ministeriet har været samlet.

Scavenius: Det havde ikke haft
nogen som helst Virkning.

Aksel Møller: Var det virkelig alle
rede den 22. Juni 1941 saadan, at Ty
skerne kunde gribe ind en Morgenstund
og kommandere det danske Politi til at
udføre deres Ordre?

Scavenius: Har De ikke oplevet Be
sættelsen? De har maaske slet ikke været
her i Landet dengang?

Aksel Møller: J o, det har jeg, men
jeg -synes, Ministeren benytter sig af
Diplomatiets Privilegier baade i Svaret
den Morgenstund til Svenningsen og og
saa i Besvarelsen her. Rent faktisk paa
hvilede der jo Dem en Forpligtelse til at
træffe en Afgørelse sammen med Stats
ministeren eller sammen med hele Re
geringen, men den Afgørelse har De alt
saa ikke truffet. Det har maaske ikke
engang strejfet Deres Tanke, at man
kunde sige Nej, 'om ikke andet, saa for
melt sige Nej?

Scavenius: Men det havde ingen
Virkning kunnet faa. Det var ikke nogen
Forhandling, Tyskerne indledede. Det
var noget, de satte i Værk.

Aksel Møller: De kan da ikke sætte
det danske Politi i Værk, ikke forlange,
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at det danske Politi skal gaa i Aktion.
Det danske Politi havde ingen Ordre at
modtage fra Tyskerne. Det danske Politi
havde at modtage Ordre fra den danske
Regering, men den danske Udenrigsmi
nister gav ikke nogen Ordre?

Scavenius: Jeg har ikke givet nogen
Ordre. Det er ikke Udenrigsministerens
Opgave. Det kan være Statsministerens
eller Justitsministerens eller den samlede
Regerings, men jeg havde ikke noget
Forhold til Politiet.

Aksel Møller: Det er formelt fuld
stændig rigtigt, men reelt var det jo Hr.
Scavenius, der havde en Mulighed først
for at give en Ordre med Hensyn til,
hvad Svenningsen skulde sige til .Stats
ministeren om Deres Syn paa Sagen.

Scavenius: Jeg vilde jo have ganske
det samme Indtryk som Stauning.

Aksel Møller: Det vil altsaa sige, at
der i det, De har sagt til os i Dag, i og
for sig ikke ligger, at De ønskede at fra
lægge Dem et Medansvar for Beslutnin
gen den Morgenstund?

Scavenius: Slet ikke. Jeg Iralægger
mig aldrig noget Ansvar.

Aksel Møller: Nej, det har jeg lagt
Mærke til, og det synes jeg i og for sig
er meget tiltalende. Men Forholdet er
altsaa det, at hvis De havde været Stats
minister, vilde De have handlet paa den
Maade, Stauning gjorde?

Scavenius: Ja.
Buseh-Jensene Saaledes som der

tales om denne Begivenhed, kan det,
efter min Opfattelse, naar det kommer
til at staa alene i det stenografiske Re
ferat, give et lidt forkert Billede. Denne
Episode, at Hr. Svenningsen telefonerede
først til Udenrigsministeren og saa til
Statsministeren, og at Departementschef
Eivind Larsen forsøger at telefonere til
Justitsministeren, er et Mellemspil i den
Forestilling, Tyskerne opfører paa Dag
marhus. Tyskerne forelægger et Krav
for de danske Embedsmænd, saaledes
som de gør det, og, som jeg sagde før,
siger de danske Embedsmænd: det kan
vi ikke tage Stilling til. Saa faar de Lov
at gaa udenfor og prøver telefonisk at
faa Forbindelse. Der sker saa det, vi har
hørt, at Statsministeren efter S1,enning
sens Referat svarer: der er vel ikke an
det at gøre. Med den Besked gaar de
tilbage, ind i Tyskernes Hule, og man
snakker videre, hvorefter det ender med,
at Tyskerne sætter Historien i Gang ved
at ledsage det danske Politi ned paa Po
litigaarden. Der er altsaa ikke. kan ikke
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være forelagt nogen af Ministrene et
Spørgsmaal om, hvorvidt det ene eller
det andet skulde ske ved dansk Politi
eller paa anden Maade . Tyskerne stillede
heller ikke i deres Skrivelse noget Krav
om, f. Eks. P olitiet skulde gaa til Sovjet
legationen. Tyskerne krævede blot, at der
skulde ske det og det med Sovjetlegatio
nen, og derefter gik nogle Tyskere med
paa Politigaarden og overvaagede, at
denne tyske Instruks blev iværksat, paa
Tyskernes Vegne naturligvis, kan man
sige, med det danske Politi som Haand
langere.

Aksel Møller: Jeg er enig med Hr.
Buseh-Jensen i, at hele d-enne Episode
bør staa ganske klart her, hvor vi faar
det stenografisk refereret, men det fore
kommer mig, at naar de tyske Myndig
heders Repræsentanter tager med ned
paa Politigaarden, beror det paa, at
Stauning har erklæret over for Sven
ningsen, at der er vel ikke andet at gøre
end at følge deres Ordre. Det Spørgs
maal, vi skulde have besvaret, og som
vi for saa vidt nu har faaet en Besva
relse af, er jo dette, om den danske Re
gerings afgørende Mænd i det Øjeblik,
altsaa den Morgenstund, stod over for et
virkeligt Valg mellem den Muligh-ed at
kunne sige: nej, det maa I selv gøre,
hvis I vil gøre det, vi vil ikke, eller, som
det skete, at sige: det danske Apparat
er til Disposition. Og det Spørgsmaal
har vi jo nu faaet en Besvarelse af.

Mogens Fog: Vil De her benægte, at
den Mulighed havd-e foreligget, at Deres
Svar til Svenningsen havde formet sig
saaledes: det kan jeg ikke tage Stilling
til her, der maa jeg tale med den tyske
Gesandt, eventuelt sammen med Stats
ministeren?

Scavenius: Mit Indtryk var, at der
var ikke Tid, thi naar et Møde indkal
des til KI. 3 om Natten og det forlanges
umiddelbart - disse Ting, de forlangte
gennemført, forlangtes gennemført umid
delbart -, saa kunde det ikke føre til
noget som helst andet, end at der opstod
Forhold, hvor man ikke vidste, hvor vi
var henne, idet Tyskerne vilde opfatte
det som Modstand.

Buseh-Jensent Jeg synes, jeg maa
gøre en Bemærkning til til Klaring. Den
tyske Gesandts Rolle var blot, at han til
kaldte Hr. Svenningsen til Gesandtska
bet paa Kastelsvei, eller hvor det var, og
instruerede Hr. Svenningsen om at be
give sig til Dagmarhus. Men jeg har
opfattet det, der foreligger om det, saa-
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dan, at den Aktion, som blev sat i Værk
paa Gesandtskabet, blev sat i Værk af
den tyske Værnemagt. Det var Hæren,
som af Grunde, der var dikteret af Hen
syn til Hærens Sikkerhed, selvstændigt
tog Affære. Det var Hærens øverste ty
ske Myndigheder her i Landet, som op
traadte paa Dagmarhus, og som sørgede
for, at Aktionen blev sat i Gang.

Scavenlus: Var Militæret til Stede
der? Efter Svenningsens Referat fore
gik Forhandlingen med Renthe-Fink og
Kanstein.

Busch-Jensem Nej, det tror jeg ikke
er rigtigt. Svenningsen bliver tilkaldt til
Gesandtskabet og faar kun ganske kort
at vide, at Krigen er brudt ud, og faar
saa en Anmodning om at begive sig ned
paa Dagmarhus. Til Dagmarhus var
samtidig de øvrige danske Herrer til
kaldt, Departementschef Eivind Larsen,
nogle af de overordnede Politiembeds
mænd - og vel ingen andre? nej, det
var kun Eivind Larsen; Tyskerne kan
dengang have været i Tvivl om, kan ikke
have vidst, at han i Mellemtiden, den
samme Dag, var udnævnt til Departe
mentschef; jeg tror, de har tilkaldt ham
i hans Egenskab af Statsadvokat for
særlige Anliggender, den J ustitsembeds
mand, som "Iyskerne havde Forbindelse
med, og med ham nogle andre Politi
embedsmænd, og de Tyskere, man stilles.
overfor der, er Kanstein og saa i øvrigt
en broget Repræsentation for Værnemag
tens forskellige Forgreninger. Det er et
tysk Hærkrav.

Scavenius: Ja, det er det sikkert,
men jeg maa sige, at af det Referat, der
foreligger for mig, havde jeg egentlig
Indtryk af, at Forhandlingen var fore
gaaet mellem disse fire.

Buseh-Jensent AItsaa at Benthe
Fink havde været med?

Scavenius: Ja, Renthe-Fink, Kan
stein, Eivind Larsen og Svenningsen.

Buseh-Jensent Der har været nogen
Tvivl om det. Man har opfattet det saa
dan, at ogsaa Eivind Larsen skulde være
tilkaldt til Mødet hos Gesandten, men
det er opklaret, og det blev opklaret ved
Forhørene her. Hos Gesandten var kun
Hr. Svenningsen, som derfra blev diri
geret til Dagmarhus, og der foregaar alt
det, vi i øvrigt har hørt om, og Telefon
opringningen til Udenrigsministeren og
derefter til Statsministeren sker paa
Dagmarhus, hvor Hr. Rent1~e-Fink ikke
agerer.

Scavenlus: Det var mærkeligt.
1) Kap. 36. 2) A. nr. 362 og 363.
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Buseh-Jensene Ja, men det karakte
riserer ogsaa Aktionen.

Scavenius: Ja ja, men det er mær
keligt, at jeg ikke har faaet det refereret.

Buseh-Jensene Der skete saa meget
den Søndag.

Scavenlus: Ja, det maa være For
klaringen.

Formanden: Men nu er det vist
klaret.

Aksel Møller: Der mangler lige et
enkelt Spørgsmaal; saa skal jeg ikke
plage Ministeren mere med dette. Da nu
Direktør Svenningsen havde ringet til
Statsminister Stauning efter Hr. Scave
nius' Forslag, ringede De saa senere den
samme Nat til Stauning?

Scavenlus: Ikke om Natten, og jeg
tør ikke nu sige, om det er Stauning, der
senere ringede til mig, eller jeg til ham.

Aksel Møller: Var det flere Timer
efter?

Scavenius: Det maa det have været.

Formanden: Men nu kan vi-vist godt
gaa videre til det næste Punkt, som er
en Redegørelse fra Dem om, hvorvidt
Udenrigsministeren traf Foranståltnin
ger til at undertrykke et Brev i Pressen
fra Folketingsmand Ole Bjørn Kraft, i
Forbindelse med et Spørgsmaal til fhv.
Justitsminister Thune Jacobsen om Aar
sagen til og Baggrunden for hans Svar
af 14. September 1942 paa et aabent
Brev af F1·itS Oiausen'),

Mon der ikke er tilstrækkelig Be-
grundeise i, hvad der anføres i det sid
ste Punktum i Deres Redegørelse A. Nr.
359, hvor der staar: »Denne Henvendelse
skyldtes et Krav fra den tyske Gesandt,
der vilde hindre en fortsat Debat om
Emnet.«

Jeg vil hertil blot tilføje den lille
Bemærkning men det vedrører
nærmest Kommissionen -, at det havde
været mere tilfredsstillende, om vi ogsaa
havde haft Ole Bjørn Krafts Brev med
her i Redegørelsen").

Scavenlus: Ja, men det havde vi
nemlig ikke, det var ikke i Udenrigs
ministeriets Akter.

Formanden: Nej, men vi kan vist
faa det fra anden Side. Det er ikke helt
rimeligt her at sidde ·og tale om et Brev
og ikke vide, hvad det drejer sig om, det
vilde være naturligt, om vi fik en Af
skrift af det.

IIjermind: Var Justitsministeren og
Udenrigsministeren dengang enige om,
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at der faktisk ikke var noget om det, Ujermlnd: Ja ja, udplanere det, uden
Ole Bjørn Kraft havde udtalt, eller var i og for sig at sætte sig ind i Realiteten
det, om jeg saa maa sige, en Erklæring, i det.
man af Hensyn til Kravet fra Tyskerne Scavenlus: I ane Tilfælde ikke hos ·os.
i alle Tilfælde vilde udsende, hvad en- UJermind: Og naar man ikke satte
ten Krafts Paastande var rigtige eller - sig ind i Realiteten, drager jeg den Slut
ej. Altsaa, udsendte man denne Erklæ- ning, at man i alle Tilfælde, hvad enten
ring i den Overbevisning, at den fak- den ene eller den anden havde Ret, vilde
tisk ogsaa var rigtig, eller var man af udplanere, udjævne det.
den Opfattelse, at der var noget om det, Scavenius: Ja, Deres Slutninger maa
Kraft havde sagt? staa for Deres egen Regning.

Scavenlus: Jeg maa gaa ud fra, at Aksel Møller: Ja, det er rigtig nok,
disse Oplysninger skyldes Justitsministe- det maa blive Hr. Hjerminds Sag. Men
riet, Udenrigsministeriet kunde ikke vide er det virkelig Tilfældet, at De ikke un
noget om disse Ting, og jeg gaar ud fra, der Forhandlingerne om denne Sag var
at det forholder sig rigtigt, som det blevet gjort bekendt med, at danske Na
staar her. zister var anklaget -.-- ganske vist hos Ty-

Hlermlndz Det staar her i den Form, skerne'), fordi det danske Politi ikke kun
at Justitsministeriet og Politiet har ikke de komme til - fol' at have benyttet
nogen Viden 'Om det, og saa kan det og- »Molotov-Cocktailse til at sprænge Bu
saa for den Sags Skyld være rigtigt. Men tiksruder og Portaabninger med? Erin
foretog man nogen Undersøgelse af, om ~er De ikke den Sa~,. der opstod i For
de Paastande var rigtige eller ej? bmdelse med, at Politiet løb nogle B?m-

Scavenius: Bet ved jeg ikke noget besprængere op og konstaterede, at disse
om det har 'eg ikke h ft noget med at ' rimeligvis va~ udgaaet fra et Sysselken-
gø;e J a tor, som Nazisterne havde? Og at Rege-

. . . ringen drøftede denne Sag, men at Ty-
Aksel Møller: .Me:t;l Hr. Scavemus skerne forlangte selv at undersøge den,

mener altsaa, saa vidt Jeg hørte det før, og at en Del danske Nazister derfor var
at dengang maat~e De mene, at Kraft. til Forhør hos Tyskerne i tre Dage, saa
havde Uret og Friis Olausen Ret. vidt jeg ved, paa Hotel »Phønix«, men

Scavenius: Nej. at man derefter fik Besked om, at Sagen
Aksel Møller: De mente det mod- var henlagt, der var ingenting. Kan Mi-

satte? ' nisteren slet intet huske om den Sag?
Scavenius: Jeg mente ingenting. Det Scavenius: Jeg har formodentlig

kan ikke nytte noget, at jeg siger det, slet ikke været indblandet i den. Den maa
jeg kendte slet ikke noget til de Sager. formentlig ligge under Politiet. ,

UJermind: De kendte dog saa meget, Aksel Møller: Hændte det virkelig,
at De skriver til sidst, at Fo-rbudet mod at en Kampagne fra det danske Politis
at kommentere var et Krav fra den tyske Side over for de danske Nazister, som
Gesandts Side. førte til tysk Indblanding i Retsforhol-

Scavenius: Ja ja. dene, forblev ubekendt for Udenrigsmini-
UJermind: Men maatte man da i og steren?

for sig ikke formode, at hvis det faktisk Scavenius: Ja, jeg ved ikke - der
laa saadan, at det var ganske givet, at var jo en hel Del af de Sammenstød,
det var Løgn,'hvad Frits Clausen havde men det maatte jo ordnes mellem de
sagt, og rigtigt, hvad Ole Bjørn Kraft kompetente.
havde sagt, maatte man alligevel over- Aksel Møller: Denne Sag har været
veje Situationen? til Behandling i den danske Regering..

Scavenius: Det, man maatte over- Scavenius: Har den det? Hvornaar
veje, var, at der ikke opstod Ubehagelig- det?
heder og Vanskeligheder. Aksel Møller: Jeg befordrede selv

UJermind: Man vilde altsaa i og for Muligheden for, at Politiet kunde orien
sig udsende den i alle Tilfælde, hvad en- tere andre Ministre end blot Justitsmini
ten det var rigtigt eller ikke rigtigt, hvad steren om Sagen, og det var det, der før
Kraft havde sagt? te til Krafts Tale om de nazistiske Pro-

Scavenius: Det ved jeg virkelig ikke vokationer og til Frits Clausens Dementi
om man kan sige; det tror jeg slet ikke. og til det Aktstykke, vi drøfter her.
Men det er klart, i alle disse Sager Scavenlus: Naa ja, men det er meget
maatte man se at faa det udplaneret. rimeligt, ikke sandt, aer maa være større
l) A. nr. 360. bilag C.
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Interesse i det Parti, som har haft denne
Sag, end der maaske er hos andre.

Aksel Møller: Nej, Hr. Minister, det
var jo ikke nogen Sag, som interesserede
os som Parti, før Krafts Tale blev imø
degaaet af Frits Olausen; inden dette
sker, inden Kraft holder sin Tale, et godt
Stykke Tid forinden, har man en hel Del
Episoder med Politiet, der ser en Kreds
af unge Mænd , som har været ude at
foretage et Angreb med hjemmelavede
Bomber paa Butiksruder i et bestemt
Kvarter, og konstaterer, at de kommer
fra et Sysselkontor.

Scavenius: Jeg synes, De siger »kon
staterer«. Før sagde De »rimeligvis«.

Aksel Møller: Det gør mig ondt, men
det konstateres, at de kommer fra et
nazistisk Sysselkontor. Men Tyskerne
paastod, efter at de har taget Sagen i
deres Haand, at der ikke var noget om
det, og derefter maa man lade Sagen
falde. Om det sker før eller efter Krafts
Tale, ved jeg ikke, men det udspringer
af disse Begivenheder.

Scavenius: Ja, jeg kan ikke føje
mere til, end hvad jeg skriftligt har re
degjort for.

Aksel Møller: Jeg tror, at Thune
Jacobsen udtaler sig om Sagen i sin Bog
»Paa en Urias poste eller i en af sine
andre Udtalelser.

Buseh-Jensent Det staar for mig, at
en Sag af den Art maatte høre under
Statsadvokaten for særlige Anliggender
og Forhandlingerne føres mellem ham
og Tyskerne.

Hlermlnde Jeg vil dog alligevel, da
Episoden, dengang den foregik, blev 00
tragtet som ikke ganske ubetydelig, spør
ge: Med hvilken Motivering over for sig
selv bøjer man sig for et tysk Krav om
ikke at kommentere denne Udtalelse fra
Justitsministeren, eller Sagen i det hele
taget, naar man end ikke har undersøgt
Sagens Realitet, om den ene eller den
anden har Ret?

Scavenius: Det var i hvert Fald ikke
i Udenrigsministeri-et, det laa.

IIjermind: Men det er dog Udenrigs
ministeren, der - saaledes opfatter jeg
det - maa bære Hovedansvaret for, at
Udenrigsministeriets Pressebureau med
deler Redaktionerne, at den ikke maa
kommenteres.

Scavenius: Ja selvfølgelig, formelt
har jeg Ansvaret.

HJermind: Naar Tyskerne siger: den
maa ikke kommenteres - saa bøjer man
sig bare derfor, uanset om det er rigtigt
l) Kap. 19.
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eller ikke, hvad der er blevet sagt? Jeg
vil gerne have Hr. Scavenius' Svar her
paa.

Scavenius: Det har visse Følger,
naar man har fremmede Tropper i Lan
det.

IIjermind: Ja ja, saa havde det alt
saa den Følge, at man bøjede sig.

Scavenius: Det maatte ogsaa være
en dansk Interesse, at der ikke blev flere
Spektakler end nødvendigt.

Hlermlnd: J a, det kan jeg forstaa,
men man bøjer sig altsaa uden at søge
at tage Stilling til Sagens Realitet eller
kende den.

Mødet Onsdag den 11. Juni Kl . 10.

formanden: Vi kommer da til en
Række Spørgsmaal, som har deres An
ledning i de Afhøringer, der er gaaet
forud, dels af Rigspolitichef Thune Ja
cobsen, dels af andre. J eg vil begynde
med nogle enkelte Spørgsmaal, som har
en vis Tilknytning til Afhøringen af
Hr. Thune Jacobsen. Hr. Thune Jacob
sen siger i sin Bog »Paa en Urias
poste Side 38: -Jeg underrettede Rege
ringen om dette' Ønske fra Himmlers
Side« - det var et Ønske om en Kon
ference med Rigspolitichefen - »og fik
tilkendegivet, at jeg var nødt til at ef
terkomme det. e Jeg vil i denne For
bindelse spørge: var Ministeren forud
gjort bekendt med eller fik De senere
Underretning om Thune Jacobsens
Konference med Himmler i Maj 194Jl)?

Scavenius: Thune Jacobsen fik, saa
vidt jeg husker, en Henvendelse fra Ge
sandtskabet om, at Himmler ønskede at
se ham ved sin Passage her, og det har
han altsaa indberettet.

formanden: Jeg maa maaske gøre
en' Bemærkning til. Han kom jo paa et
ganske uofficielt Besøg her i Landet, han
maatte ikke optræde officielt.

Scavenius: Nej, det kunde have væ
l'et afgørende, hvis der ikke var kom
met denne direkte Opfordring, at Himm
ler ønskede at se Rigspolitichefen. Der
var nemlig det underlige Forhold med
Rigspolitichefen, at Tyskerne troede, det
var en virkelig Rigspolitichef i tysk For
stand; derfor vilde de altid trække Thune
Jacobsen frem; de troede, han havde en
Stilling, som han faktisk slet ikke havde
efter vor Ordning. Dette rapporterede
Thune Jacobsen, og det blev forelagt eller
omtalt i Ministermødet, hvor den almin-
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delige Opfattelse var, at det kunde man
ikke afslaa.

Formanden: Vi kan vel saa gaa over
til det næste, som Afhøringen af Thune
Jacobsen maaske kunde give Anledning
til at beskæftig-e sig lidt med. Det er
Schleswigsche Kameradschajt1) . Der siger
Thune Jacobsen, at der blev ført visse
Forhandlinger med den tyske Gesandt;
det el' Aktstykke Nr. 335.

Scavenius: Hvem skyldes den Frem
stilling?

Formanden: Det er Justitsministe
riets. Det er derfor, jeg har benyttet Lej
ligheden til at komme ind paa den. Skal
vi behandle den paa samme Maade som
de andre Ting, at Ministeren faar Lej
lighed til at se paa den.

Karl Olsen: Jeg h1V blot et enkelt
Spørgsmaal: Om Ministeren kan oplyse
noget om en Person, som vi ogsaa har
beskæftig-et os med nogle Gange under
Afhøringerne, Forjatteren Louis von
Kohl2

) . Om Ministeren i sin Funktions
tid som Udenrigsminister eller Stats
minister har truffet paa von Kohl som
politisk aktiv?

Formanden: Maa jeg lige indskyde
den Bemærkning, at ogsaa von Kohl om
handles i det Materiale, vi har liggende.

Scavenius: Jeg husker von Kohl i
Forbindelse med Spørgsmaalet om Se
kretærstillingen i Dansk-Tysk Forening.
Forholdet var det med Kohl, at da han
henvendte sig til mig, om jeg kunde
hjælpe ham, havde han - efter at han
var blevet udvist fra Tyskland eller var
blevet sendt ud; jeg- ved ikke, om han
ligefrem var blevet udvist - været an
vendt i en Politigerning, har jeg- for
staaet, som blev startet under Justitsmi
nister Steincke; det var senere ophørt,
og han var vanskeligt stillet. Til mig
forklarede han, at han ikke var Nazist,
tværtimod, det var, fordi han var kom
met i Modsætning til Nazisterne, at han
ikke kunde opholde sig i Tyskland læn
gere . Jeg- fik ogsaa det Indtryk, at han
maaske var blevet lidt haardt behandlet
ved at blive sendt bort, efter at man
havde engageret ham, og saa fik jeg den
Tanke, om han ikke kunde anvendes som
Sekretær i Dansk-Tysk Forening. Men
det stødte paa Modstand hos Knutsen,
idet Knutzen sagde til mig : Ja, men han
er Nazist__- Saa sagde jeg : Han har
1) Kap. 30. 2) A. nr. 214-216. 3) Kap. 2. 4)
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udtrykkelig forklaret 'Overfor mig, at han
ikke er det. Knutzen: J a, overfor mig
har han indrømmet, at han er det. 
Saa sagde jeg: Ja, det maa være afgø
rende; desuden er det kun et Forslag,
jeg har bragt frem, De maa som For
mand selvfølgelig være fuldstændig frit
stillet med Hensyn til, hvem De vil have
som Sekretær. Og det endte det med.
Det er, hvad jeg i Øjeblikket erindrer om
von Kohl. Men hvis der er mere i Ak
terne, kan vi maaske . . . .

Formanden: Nej, vi kan vist godt
forlade det og- gaa over til nogle mindre
Ting for at blive færdige. Saa kan vi
gemme la Oour-Sagen og Sthyr-Sagen
til næste Møde.

Thune Jacobsen kommer Sp. 177
ind paa at tale om de internerede Eng
lændere og Franskmænifl).

Scavenius: Nej, Amerikanere.
Formanden: Ja, men var der ikke

ogsaa Tale om Franskmænd?
Scavenius: Det tror jeg ikke.
Formanden: Naa, det var kun Eng

lændere og Amerikanere. Det oplyses, at
de sor terer under Udenrigsministeriet,
og herom har vi ogsaa ret udførlige Do
kumenter - det er Aktstykke Nr. 14.
Naar jeg kommer ind paa det her,
er det, fordi det sorterer under Uden
rigsministeriet, og fordi vi her i Kom
missionen har drøftet den forskellige Be
handlingsmaade, der blev disse Udlæn
dinge til Del, altsaa sammenlignet med
Kommunisterne, der ogsaa var interne
ret. Vi har i den Forbindelse en Skrivelse
fra Signe Jensen, Holger Danskesvel her
i Byen"), hvor hun kritiserer Behandlin
gen af de anholdte, men vi kan vel sige
her, at efter de foreliggende Oplysninger
var der ingen Vej udenom disse Men
neskers Anholdelse?

Scavenius: Er det de fremmede
Statsborgere?

Formanden: Ja.
Scavenius: Nej.
Formanden: Det drejer sig om de to

Aktioner, dels i Maj og dels i August
1940. For saa vidt angaar den i Maj
Maaned, har Ministeren intet Ansvar
naturligvis, men der foregik ogsaa en
Internering- i August. Det fremgaar af
de Oplysninger, vi er i Besiddelse af. at
Udenrigsministeriet førte adskillige For
handlinger med det Formaal at faa de i
Maj internerede, som var ført til Tysk
land, tilbage til Danmark.

Scavenius: Ja.
A. nr. 17 og 18.
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Formanden: Jeg ved ikke, om De
ikke med Deres egne Ord kort kunde
give Kommissionen Deres Vu'rdedng af
la Oour-Saqen'), Der har været saa me
get Tale om den, og der har ogsaa her
i Kommissionen været en hel Del Drøf
telser og været stillet forskellige Spørgs
maal vedrørende la Gmtr-Sagen til dem,
der er blevet afh ørt her, saaledes at det
kunde have sin Interesse at høre, hvad
Ministeren mener om hele den Sag.

Scavenius: Jeg kan kun sige, at Hr.
la Gom' udfoldede en Virksomhed, som
ikke var egnet til at lette Forholdene, og
at man derfor forhandlede med ham,
'om han ikke kunde moderere det, hvad
han var meget afvisende overfor. Efter
haanden blev Tyskernes Trusler om, hvad
de vilde foretage sig med Hr. la Gom',
mere og mere aggressive, og det førte til
1) Kap. 31. 2) Sp. 603.

Formanden: Men det lykkedes ikke. stadige Forhandlinger, hvor Hr. la Cou«
Kan det siges, at der i den Retning er oprindelig var ganske afvisende. Men
gjort, hvad der kunde gøres? han endte dog med at acceptere en Ord-

Scavenius: Sikkert. ning, der forhindrede, at han blev ført
Formanden: Dette Punkt giver maa- til Tyskland, for det var egentlig det, det

ske ikke Anledning til at stille yderligere kunde have endt med, eller som Tysker
Spørgsmaal. ne truede med, at det vilde ende med,

Det næste jeg vil omtale, er Hen- noget, som vi maatte finde meget uhel
læggelsen af Sagen mod de nazistiske digt, idet man jo aldrig kunde have no
Voldsforbrydere jra l1Iødet i Haderslev gen som helst Sikkerhed for .... selv
d. 8. December 1940 - det er Aktstykke følgelig kunde man ikke have nogen
Nr. 169, en Redegørelse underskrevet af Sikkerhed i nogen Henseende, men i
daværende Justitsminister Harold Peter- hvert Tilfælde var det en meget kedelig
se1~. Det giver mig kun Anledning til at Begyndelse. Derfor maatte vi sætte alle
bemærke, at De var virksom for at faa Kræfter ind paa at forhindre det, og det
denne Sag henlagt som Tegn paa den af blev ogsaa forhindret ved, at Hr. la Cour
Iienihe-Eink forlangte Befriedigung. alligevel til Slut erkendte, at det ønskede

Scavenius: Ja, han havde stadig han ikke at udsætte sig for .
talt om, at der maatte finde en saadan Formanden: Vi har tidligere været
Befriedigung Sted. inde paa at drøfte Spørgsmaalet") ; det

Formanden: Er det det samme F-or- var, da Hr. Thune Jacobsen gav Møde
hold, som omtales af Renthe-Fink i Bel'. Iher i Kommissionen, og vi kom derunder
IV A. i03? ind paa et særligt Punkt, som la (lour

Scavenius: Ja, det er det vel nok. nævner i en Note Side 85 i sin Bog »For
Formanden: Jeg ved ikke, om Ren- dansk Domstol under. Besættelsen.« Der

ULe-FinTes Forklaring giver Ministeren er T~le om .den retslige Afgørelse af l~
Anledning til at fremkomme med nogle Gom-Sagen, og der s.taar l en Note.
Bemærkninger? S8;n~hed.en va;r den SImple, at der fra

.. Ministeriets SIde blev lagt et endog me-
Scavemus: Nej. get stærkt Pres paa Byretsdommer Ar-
Formanden: Jeg finder i øvrigt i thur Andersen for at faa ham til at

denne Forbindelse, at vi mangler en ikende mig en haardere Straf end ven
Fremstilling af, hvad Voldsforbryderne tet fra Ministeriets Side. - Det skriver
foretog sig ved den 'Lejlighed, men det la Cour,
kan vi naturligvis faa fra Justitsmini- Scavenius: Det kan jeg ikke oplyse
steriet. noget om.

. , ..... , .. .. .. .. . . .. .. Formanden: Det er ikke Dem be-
kendt i hvert Fald?

Mødet Torsdag den 12. Juni Kl. 14.15. Scavenius: Jeg havde jo ingen For-
bindelse med Byretsclommeren.

Formanden: Nej, men med Justits
ministeriet.

Scavenius: Det var jo stadig paa
Tale, at hvis der ikke skulde ske noget
voldsomt fra Tyskernes Side, maatte
hans Straf blive mindst 1 Aar, det var
noget, man stadig kom tilbage til, og det
kan jo godt være, at Justitsministeriet
har underrettet Byretsdommeren om
Stillingen. Men det kan jeg ikke udtale
noget om.

Formanden: Saa kommer vi til S.
115 i Thune Jacobsens Bog »Paa en
Urias Post-. Der staar:

»Med Hensyn til den nedenfor
omtalte Skrivelse fra Udenrigsmini
steriet, over hvis Fremlæggelse i
Retten Forfatteren føler sig kræn
ket, idet han anser den for striden
de mod almindelige Retsplejeprin-
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cipper, skal jeg blot bemærke, at den
fremtræder som Dokumentation fra
den kompetente danske Myndighed
- Udenrigsministeriet - for, at
Dr. la COU1'S Virksomhed allerede
tidligere havde givet Vanskeligheder
i Forhold til Tyskland, og at det nu
fra tysk Side fremdragne Forhold
som F ølge af Forhistorien maatte
anses fOJ: særligt egnet til at »skade
Landets Interesser i Forhold til Ud
landet«.«

Det, der her er Tale om, skulde væ
re en Skrivelse fra Udenrigsministeriet,
som er indhentet paa Foranledning af
Justitsministeren.

Scavenius: Ja, det er rigtigt, Ju
stitsministariat ønskede en Fremstilling

_fra Udenrigsministeriet - Forhandlin
gerne havde mest været mundtlige -, og
det blev saa sendt til Justitsministeriet.

Formanden: Det er en Skrivelse af
27. April 19421

) ••••

Scavenius: Ja vel.
Formanden: .... som vi har her.

Den har jo været stærkt kritiseret, i alt
Fald fra den ene Side under denne Sag.

Aksel Møller: Maa jeg spørge Dem,
Hr. Scavenius: Skrivelsen af 27. April
1942 gaar jeg ud fra, De har nogenlun
de i Erindring?

Scavenius: Naah, det kan jeg ikke
sige, men jeg kan jo gøre mig bekendt
med Teksten.

Aksel Møller: Jeg gaar ud fra, at De
i hvert Fald erindrer i .den Forbindelse,
vi her drøfter hele Spørgsmaalet, at det
drejer sig om la COU?', at det var en Skri
velse til Justitsministeriet, og at den fik
en Følge for la Cour ved Domstolen, hvor
den blev fremlagt. J eg vil gerne spørge
Dem, Hr. Scavenius, om denne Skrivelse
er fremkaldt af den daværende Justits
minister, eller om den blev til paa De
res Foranledning?

Scavenius: Saa vidt jeg erindrer
Sagen, ønskede Justitsministeriet til Ak
terne at have en Sagsfremstilling, da jo
saa meget var foregaaet mundtligt.

Aksel Møller: Ogsaa naar det drej
ede sig om en Sagsfremstilling, der først
blev fremsendt, efter at Proceduren var
afsluttet og Sagen skulde optages til
Doms?

Scavenius: Ja, det har jeg ikke haft
nogen Kendskab til.

Aksel Møller: Forekommer det Dem
ikke nu meget overraskende at høre, at
den - efter la Cours Referat af Sagen
1) A. nr. 340, bilag. 2) A. nr. 340.
'>0.
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- først blev fremlagt, efter at Sagen var
optaget til Doms?

Scavenius: Ja, det ved jeg ikke, det
er et juridisk Forhold, som jeg ikke kan
bedømme. Men saa vidt jeg erindrer
Skrivelsen, indeholdt den ikke andet end
Oplysninger om, hvad der var passeret,
og de Virkninger, man kunde formode,
eller hvad man vidste om Tyskernes
Stilling.

Aksel Møller: Men det er altsaa en
Sagsfremstilling, som Justitsministeriet
ønsker?

Scavenius: Ja, det er det.
Aksel Møller: Det er ikke den Cla.

værende Udenrigsminister, der gennem
en saadan Skrivelse vil sikre sig Udsigt
til at faa den ønskede Dom over la Cour.

Scavenius: Nej .
Aksel Møller: Og der foreligger hel

ler ikke nogen Ængstelse i Retning af,
at man paa det Tidspunkt er klar over,
efter at Proceduren er afsluttet, at la
Cour ikke kunde dømmes til en Straf
tilstrækkelig stor til, at man kunde klare
sig i Forholdet til Tyskerne?

Scavenius: Det vilde være meget
uheldigt. Men min Interesse var jo ikke
saadan specielt la Cour. Det, min Inter
esse knyttede sig til, var, at man ikke i
Forholdet til Tyskerne skulde komme
ind paa en saadan uheldig Praksis, at
de fjernede danske Publicister, som mis
hagede dem, saaledes som det skete i
Norge; det vilde være en uheldig Prak
sis at komme ind paa.

Aksel Møller: Ja, Hr. Minister, men
har De nogen Erindring om, at man i
Ministeriet var ængstelig for, efter Pro
cedurens Forløb, ikke at kunne faa den
ønskede Dom over la Cour?

Scavenius: Det husker jeg ikke noget
om.

Aksel Møller: Deres Skrivelse af 27.
April 1942 er altsaa alene en ren Eks
peditionsskrivelse. · som fremkaldes af
Justitsministeriet?

Scavenius: Ja, og den er det saa me
get mere, som jeg - saa vidt jeg hu
sker - slet ikke beskæftigede mig med
Sagen; Skrivelsen er affattet i Ministe
riet og forelagt mig til Underskrift. Saa
det har været en ren Ekspeditionssag.

Formanden: Maa jeg gøre opmærk
som paa, hvad Thune Jacobsen skriver
i en Redegørelse til Kommissionen2), hvori
han svarer paa dette Spørgsmaal: Har
Justitsminister Thune Jacobsen tilstillet
Byretten en Skrivelse af 27. April 1942
fra Udenrigsministeriet til Justitsmini-
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steriet angaaende la Oour. Og med hvil
ken Motivering er denne Skrivelse frem
sendt? I Thune Jacobsens skriftlige Re
degørelse til Kommissionen staar: »Og
jeg anmodede ham derfor om e •••

Scavenius: -Hame - det er mig?

Formanden: Ja. »Og jeg anmodede
ham derfor om at oversende en Erklæ
ring herom til Justitsministeriet, der som
øverste Anklagemyndighed sendte den
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videre til den underordnede Instans. c

Saadan er det gaaet til.
Aksel Møller: Men det afgørende er

jo, at denne Skrivelse fremkaldes paa
et Tidspunkt, hvor man har et Indtryk
af, at Sagens Forløb ved Domstolen ikke
vil give det efter Regeringens Synspunkt
rigtige Udfald.

Scavenius: Ja, det maa jeg sige, det
kan jeg ikke udtale mig om.



Onsdag den II. Juni 1947 lU. 14.

For Kommissionen mødte Kriminaldommer Emil Gustav Strøbech.

Formanden: Hr. Kriminaldommer
Strøbech. Naar Kommissionen har øn
sket Deres Nærværelse her, er Grund-en
den, at Rigspolitichef Thune Jacobsen
gentagne Gange under de Afhøringer,
som er foretaget vedrørende Politiets
Forhold, har henvist til Dem som den,
der kunde give eksakte Svar paa de
stillede Spørgsmaal.

Inden vi gaar over til disse Spørgs
maal, vil jeg gøre Dem bekendt med, at
Kommissionens Drøftelse og Afgivelsen
af Oplysninger, Forklaringer og Redegø
relser foregaar i lukkede Møder, men
der vil til Oplysning for Offentligheden,
naar Undersøgelsen af et Forhold er
bragt til et saadant Punkt, at Kommis
sionen mener, at en Redegørelse derfor
kan afgives, være at afgive Redegørelse
i saadan Form og paa den Maade, Kom
missionen skønner rigtig.

Endvidere skal jeg gøre Dem be
kendt med Kommissionens Opgave, der
er saaledes udtrykt i Kommissoriet, for
saa vidt angaar det Punkt, Kommissio
nen i Øjeblikket beskæftiger sig med:

»at undersøge samtlige Forhold,
hvis Klarlæggelse Kommissionen an
ser for nødvendig til Bedømmelse af,
hvorvidt der er Grundlag for at
drage Ministre og andre særlig an
svarlige til Ansvar i Anledning af
deres Embedsvirksomhed under den
tyske Besættelse«.
De Spørgsmaal, som her vil blive

stillet Dem, berører formentlig alle Deres
Virksomhed som Politiinspektør i Rigs
politiets Sikkerhedsafdeling eller Sikker
hedspolitiet.

Strøbech: Det har jeg ikke været
under Besættelsen. Det falder udenfor.

Formanden: Men de Spørgsmaal, her
bliver stillet til Dem .... -

Strøbech: Jeg vil gerne besvare dem,
men jeg forstod, det var Forholdene ved
rørende Besættelsen, og dem kan jeg
ikke give nogen Oplysning om.

Formanden: Men saaledes som det
er formet her ... .

Strøbech: Jeg gør ingen Indsigelse,
jeg gør bare opmærksom paa det.
1) Kap. 4.

Formanden:
»at undersøge samtlige Forhold, hvis
Klarlæggelse Kommissionen anser
for nødvendig til Bedømmelses -

altsaa undersøge samtlige Forhold. Der
kommer vi ogsaa ind paa Tiden forud ...

Strøbech: Jeg er til Disposition.
Formanden: ... fordi Thune Jacob

sen adskillige Gange har berørt de FOT
hold, og han har som sagt henvist til
Dem med Hensyn til Besvarelser.

Jeg nævnte Rigspolitiets Sikkerheds
afdeling - jeg ved ikke, om det ~r doet
officielle Navn. Er Navnet rigtigt, hed
det saadan?

Strøbech: J eg var Politiinspektør
under Rigspolitichefen og var Leder af
Sikkerhedspolitiet fra 1. Maj 1939 
saadan hed det dengang.

Formanden: Og hvornaar ophørte De
at fungere.

Strøbech: Saa vidt jeg husker, op
hørte jeg at fungere en Gang i Marts
Maaned 1940 paa Grund af alvorlige
Uoverensstemmelser.

Formanden: Ja vel. Af et Aktstykke,
som Kommissionen maa have faaet fra
Justitsministeriet, fremgaar følgende:

»Efter hvad Politikommissær
Thorkild Jacobsen har meddelt,
var forhenværende Politikommissær
Strebech. i Dagene omkring den 9.
April 1940 endnu til Stede i Rigs
politichefens Sikkerhedspolitiafde
ling, skønt han formelt ikke læn
gere var dens Leder. c

Ifølge dette var De til Stede paa Politi
gaarden, da Danmark blev besat.

Strøbech: Jeg var ikke i Tjeneste,
men jeg havde tilbudt Rigspolitichefen,
at jeg vilde yde al den Bistand, jeg fo-r
maaede, og i den Anledning kom jeg og
saa ind paa Politigaarden den 9. April
med det Formaal for øje at faa alle Sik
kerhedspolitiets Arkiver gennemgaaet fo-r
at faa udryddet det mest mulige'), Deri
deltog jeg langt det meste af Dagen og
vel ogsaa nok det meste af Natten, og
efter min Anvisning blev -alt det Mate
riale, der kunde brændes paa daværende
Tidspunkt, brændt. Jeg gav personlig
Besked om, at der skulde brændes mere.
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Jp~ gør opmærksom paa, at forinden
havde jeg talt med Rigspolitichefen 
jeg er for Resten ked af at give Forkla
ring om Forhold her, som formentlig
angaar Thune Jacobsen meget, jeg har
flere Gange hørt hans Navn nævne, for
jeg er ikke gode Venner med Thune Ja
cobsen, -jeg ved ikke, hvordan hans Stil
ling er.

Formanden: Vi ·har det modsatte
Indtryk af Thune Jacobsens Forklaring,
idet han, 'om jeg saa maa sige, har givet
Dem en udmærket Anbefaling.

Strøbech: Det er meget elskværdigt,
at han har gjort det, men jeg er ikke i
Stand til at give ham nogen udmærket
Anbefaling.

Formanden: Det forlanges heller
ikke. Jeg nævner det kun til Oplysning.

Strøbech : Ja, Tak.
Formanden: Vi kan maaske fortsætte.

Den Notits, jeg nævnte, angik det, De
var inde paa før, vedrørende Tilintet
gørelsen af Arkivsager. Der staar her:

»Der brændtes efter et Skøn de
Akter, d-er kunde skade danske
Statsborgere, navnlig Spionagesager
for engelsk Regning samt saadanne
Sager, som mere i Almindelighed
kunde være til Skade, saaledes bl. a.
Oplysninger vedrørende det svenske
Sikkerhedspoliti. SikkerhedspoIitiets
Virksomhed var af saa ny Dato, at
der ikke forelaa Oplysninger af Be
tydning vedrørende de yderliggaa
ende Partier i dets Arkiv.«

Jeg læser det op, fordi De før meddelte,
at De brændte eller gav Ordre til at
brænde alle de Dokumenter, der kunde
skade.

Strøbech: Jeg kunde ikke give Ordre,
og jeg kan fortælle, at jeg forinden
havde været hos Thune J aoobsen. Jeg
havde foreslaaet Thune Jacobsen, at vi
skulde brænde alt, hvad vi kunde. Thune
Jacobsen var meget betænkelig og er
klærede, at han først vilde søge J ustits
ministeren, og det v-ed jeg bestemt, Thune
Jacobsen gjorde, og han fik en For
holdsordre af Justitsministeren person
lig, hvilket Thune Jacobsen ringede til
mig om. I øvrigt var jeg ikke i Tjeneste.
Jeg er ked af, at Thune Jacobsen ikke
er til Stede, jeg vil nødigt sige noget, som
han ikke hører.

Formanden: Det kan blive forelagt
ham bagefter.

Strøbech : Det maa De ogsaa helst
1) A. nr. 40. underbilag 2.
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gøre . De ved, hvordan jeg ser paa ham.
Forholdet er dette, at der paa den Tid
i Personalet var en saadan Usikkerhed
med Hensyn til, hvad man turde gøre,
og det var der megen Grund til. Hvis
man ønsker det, er jeg villig til at for
klare noget om det. Man turde ikke
brænde Dokumenterne uden skriftlig Or
dre, og den skaffede jeg. Vi vilde have,
at Thune Jacobsen skriftligt skulde 00
kræfte, at vi var bemyndigede til at
brænde.

Formanden: Maa jeg indskyde den
Bemærkning, at vi ogsaa her har en
Meddelelse fra Dem,. skrevet paa Rigs
politichefens signerede Papir, der staar:
»Higspolitichefen. Sikkerhedspolitiet«,
Skrivelsen er af 10. April 1940:

»Rigspolitichefen meddelte i
Dag 1\.1. 16 telefonisk, at han havde
konfereret med Justitsministeren og
Departementschefen, og at Sikker
hedspolitiet herefter havde Tilladelse
til efter eget Skøn at tilintetgøre en
vis Del af Materialet, dog ikke alt.
Denne Besked blev videregivet og
straks iværksat.

sign. E. Strøbech.e ')
Strøbech : J a, og saa blev doet bag

efter bebrejdet mig af Thune Jacobsen,
at jeg havde gjort det. Den tyske Gesandt
havde ringet til ham og sagt, at det røg
lidt rigeligt op af Politigaardens Skor
sten. Saa tilkaldte han mig og bebrei
dede mig, at jeg havde gjort det. Jeg
henviste saa til, at jeg havde hans ud
trykkelige Tilladelse og han efter min
Opfordring havde talt med Justitsmini
steren om det, og i øvrigt tillod jeg mig
i det Brev at kommentere hans Optræden
over for os. ,

Formanden: Ja vel. Vi skulde maa
ske have mere uddybet, hvordan det var
med den Afdeling af Sikkerhedspolitiet.
Var den oprettet, da De tiltraadte, eller
fik De den Opgave at indrette det hele?

Strøbech: Jeg husker ikke, hvornaar
Loven er af, men jeg har skrevet det op.

Formanden: De maa gerne se i De
res Notater.

Strøbech: Saa vidt jeg husker, var
det Lov Nr. 43 af 15. Marts 1939, i Hen
hold til hvilken Sikkerhedspolitiet blev
oprettet. Det under Rigspolitichefen sor
terende Sikkerhedspoliti skulde ifølge
Ministerens Fremsættelsestale have den
Opgave:

»at skabe Værn mod Handlin
ger, der er rettet mod Rigets Selv-
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stændighed og den lovlige Sam- Unmacl« Larsens forbeholdne Indstilling
fundsordning, samt Gennemførelsen over for den nye Sikkerhedsafdeling er
af et effektivt Tilsyn med fremmede den .Omstændighed,.at man havde kn;ttet
og rejsendes. ~ouzs von Kohl!) til Afdelingen. Jeg ved

Det staar i Folketingstidende 1938-39, Ikke~ om ~enne Oplysning giver Dem An-
Sp. 1751. lednmg til nogle Bemærkninger.

Rasmus Dansen: Vi var inde paa . Strøbecb: .IDet. vil jeg gerne. Jeg kan
Spørgsmaalet om de Papirer, der blev VIst endda nøjagtigt sige, hvornaar jeg
brændt. De gjorde i denne Forbindelse, første Gang traf Louis von Kohl. Første
~r. Strøbech, Bemærkning om, at man Gang jeg hørte om von Kohl, var en
inden for Personalet var usikker over Gang i Maj Maaned 1939. Jeg kunde
for Hr. Thune Jacobsen. Vil De ikke godt huske von Kohl fra jeg var Student
være venlig at uddybe den Udtalelse lidt under forrige Verdenskrig. Jeg havde
nærmere. hørt noget om hans Stilling som Publi-
. Strøbecb: Ja, det vil jeg godt, idet cist, Skribent. Rigspolitichefen fortalte
Jeg dog her med det samme vil sige at mig, at han havde en fremragende
~er ~r vistnok il~k~ nogen, der deng~ng Mand, som vilde kunne spille en stor
l •SIkkerh~dspol!t!et nærede fjerneste Rolle for Sikkerhedspolitiet, 'og som han
TVIVl om Rigspolitichefens nationale Ind- ønskede knyttet til Sikkerhedspolitiet.
stilling, men vi havde, jeg ogsaa, en ud- ~et var Louis vf!n Kohl. Jeg overdriver
præget Følelse af Mistillid og Skuffelse Ikke, naar Jeg SIger, jeg var meget for
paa Gru~d af . den Svaghed, han efter ~vset over at høre det. Jeg vidste altsaa
mm ~emng VIste i den lange Periode, lidt om von Kohl. J eg vidste, han var en
der gik f.orud, hvor ~i. var ved at orga- m~get ~e~avet Mand, men jeg sagde til
msere ~~k~erhedspohhet, navnlig over Rigspolitichefen, at det syntes jeg slet
for Politidirektøren og over for J ustits- Ikke kunde lade sig gøre. Jeg vidste ikke,
ministeren, som jeg ved Thune Jacobsen hvad det skulde betyde, at jeg skulde
stod sig meget daarligt med. Det gjorde have nogen ved Siden af mig; hvis jeg
Forholdene ' overordentlig utrygge. Saa s~ulde. have Ansvar~t for Opbygningen,
længe Justitsminister Steincke sad, som vI.lde Jeg ?leget nødig .have nogen ti} at
havde. godkendt hele Sikkerhedspolitiets I hjælpe rmg med det, 1 hv.ert ;F~~d Ikke
Organisation og Ordning, val' alt forløbet paa den .Maade, men Rigspolitichefen
vel. Organisationen skred smukt fremad. fortalte mig, at ~et ~a! noget, han havde
Saa kom der imidlertid en ny Justitsmi- aftal~ m~d. Justitsministeren, og det har
~ister -:- jeg kan ikke andet end gætte, JustIt~mImsteren ~ene~e bekræft~t over
Jeg ved Ikke -, men han syntes ikke om for mig. De! var Jeg lidt mærkelig ved.
Rigspolitichefens Sikkerhedspoliti. Hvor- Jeg kunde. Ikke se, hvordan det skulde
dan han har dannet sig en Mening om laves, og Jeg advarede Thune Jacobsen
Sikkerhedspolitiet, skal jeg ikke kunne mod det, men han sagde, at saadan
udtale mig om, men i alle Tilfælde kom s~ulde. ~et være, det havde han o~ Ju
Sikkerhedspolitiet ud for en Masse Van- s~Its~mIste.rena~talt. ])~t ,:ar jeg for saa
skeligheder, og i alle disse Vanskelighe- VIdt nødt bl a.t f,mde ?lIg 1.
der, hvor det gjaldt om at forsvare den Jeg kan imidlertid huske, at en af
af Steincke godkendte Ordning svigtede de første Dage, da jeg talte med Thune
Rigspolitichefen paa .ethver t Punkt. Og J~cobsen om det, spurgte jeg, om han
naar je~ ikke fortsatte - jeg blev Dom- VIdste noget om - det var et Spørgs
mel' i Kolding - var det udelukkende maal ex tuto -, hvorvidt von Kohl var
fordi Thune Jacobsen definitivt svigtede: nationalt paalidelig, det kunde jeg ikke
Det voldte mig store Skuffelser dels .at VIde noget om, men Thune Jacobsen er
jeg .fik min Karriere afbrudt, d~ls ogsaa klærede,. at baade han og. Justitsmini
at Jeg rent mennneskelig set syrites, at stel' Bieineke var fuldst~ndIg overlievist
han svigtede afgørende. Det havde onde derom. Jeg sagde saa bl Thune Jacob
Virkninger langt ud i Personalets Ræk- sen, at jeg i alle Tilfælde vilde foreslaa,
ker, at Forholdene var saa daarlige. a:t han h~rte den danske Gesandt i Ber-

lin , fordi von Kohl havde opholdt sig
Rasmu~ ~ansen: Paa .Gr undlag af de mange Aar i Berlin; hvis han kunde

f~r KommIsslOn~n foreliggende Oplys- skaffe Informationer derfra, kunde man
runger h~r man 1 Kommissionen maattet vurdere det Spørgsmaal, jeg havde rejst,
danne SIg ~et Indtryk, at det, der og som jeg syntes var saa vigtigt jeg
~r Aarsag til daværende Justitsminister kan huske, at Thune Jacobsen den:gang
l ) A. nr. 214-216.
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sagde til 'mig, at jeg kunde rolig paabe- maal. J eg kom til at arbejde mere og
gynde Samarbejdet med von Kohl. Det mere med von Kohl, og jeg fik en hel
gjorde jeg nu vist alligevel ikke. Af nogle Del Materiale, for øvrigt af Thune Ja
gamle Papirer, jeg har - desværre er cobsen, om ham, og Thune Jacobsen for
en hel Del bortkommet under Besættel- klarede mig, at den danske Gesandt i
sen, da jeg selv var truet og- havde Grund Berlin var hørt og fuldt og helt havde
til at skaffe mig af med mange Ting, sagt god for ham. Saa vidt jeg husker,
saa der er gaaet Hul i mine meget vig- sagde han, at den danske Gesandt havde
tige Notater - kan jeg se, at jeg den 15. sagt, at man kunde nære fuld Tillid til
Maj var hos Justitsministeren og talte von Kohl.
med ham om· von Kohl og om Planer, Buseh-Jensene Sagde Rigspolitiche-
Formaal og Organisation. Og jeg kan se, fen det?
at jeg den 16. Maj gentog, at jeg for mit Strøbech. Ja, til mig. Og jeg gjorde
Vedkommende insisterede paa, at den opmærksom paa, at jeg to Gange selv
danske Gesandt i Berlin blev hørt om havde insisteret paa, at netop den dan
von Kohls Forhold. Det er anden Gang, ske Gesandt skulde høres. Og jeg har
jeg rejste det Spørgsmaal. Thune Jacob- talt mere med Thune Jacobsen for at
sen lovede, at han vilde lade dette udføre, faa at vide, hvad han vidste om det,
og derefter talte jeg første Gang med og ogsaa med Sieincke, og begge disse
von Kohl, der kom lige fra Thune Ja- mine to nærmeste overordnede nærede
cobsens Kontor. Den 25. talte jeg anden absolut Tillid til ham. Jeg har gjort alt,
Gang med von Kohl, jeg talte temmelig hvad der var menneskeligt muligt, for at
længe med ham, og han gav mig en trænge ind i den Mands Forhold, og jeg
Række meget nyttige Oplysninger om har haft Lejlighed til at følge hans Liv
Forhold i Tyskland. Han fortalte mig og- og Færden og har bl. a . set hans deci
saa en hel Del om sin Forbindelse - jeg derede Fattigdom. Jeg forsikrer for, at
forstod temmelig nære Forbindelse - de færreste g-ør sig Begreb om, hvilken
med Scavenius og Stauning, som jeg ikke Fattigdom den Mand levede i. Han boede
kendte dengang. Stauning har jeg talt i Ordrup, hvor jeg for øvrigt selv boede,
med et Par Gange senere, men Scaoenius og jeg har haft meget god Lejlighed til
har jeg aldrig talt med. Det var altsaa at følge hans Forhold. Jeg kan ikke
den 25. Maj . Allerede i de første Dage nægte, at jeg selv hurtigt følte mig over
af Juni Maaned havde jeg lavet et Me- bevist om, at han var en Mand med eks
morandum'), som skulde give enPlan over I traordinære Evner, med ganske ual
Sikkerhedspolitiets Organisation, Ord- mindelig Viden - jeg har truffet ad
ning, Formaal o. s. v. Den 16. Juni blev I skillige betydende Mænd i mit Liv, men
det afleveret vistnok til Rigspolitichefen I faa, der havde en saa eminent Indsigt i
og indsendt til Justitsministeren, i øvrigt Politik og navnlig forenet med et saa
med en Skrivelse, hvori jeg henledte Op- stort Kendskab til baade sin egen Nation
mærksomheden paa, at efter de Informa- og den tyske. J eg har faaet en Masse
tioner, som forelaa, var .det nærliggende overordentlig værdifulde Oplysninger af
at vente, at en europæisk Krig vilde ud- von Kohl om Forholdene i Tyskland 
bryde til Efteraaret, hvilket jeg senere jeg havde selv studeret tyske Forhold
har hørt man morede sig over i Justits- meget. Jeg dannede mig efterhaanden
ministeriet, at jeg kunde tro. den Opfattelse, at von Kohl var en i en-

Rasmus lIansen: Da De paabegyndte hver Henseende fuldt paalidelig Mand,
Samarbejdet med Louis von Kohl efter over for hvem jeg overhovedet ikke har
Ordre fra Rigspolitichefen, var De alt- næret nogen som helst Frygt. Naget an
saa skeptisk indstillet over for ham? det er , at paa Grund af Vanskelighederne

Strøbech: Jeg vidste, at von Kohl ved Sikkerhedspolitiet fik han aldrig rig
havde levet i Tyskland og under forrige tig noget med Sikkerhedspolitiet at g-øre,
Verdenskrig havde været en fremragende med Sikkerhedspolitiets daglige Arbejde
Pen for d-en tyske Sag. Det var alt, paa Politigaarden. Han kom kun for at
hvad jeg vidste om ham. besøge mig paa mit Kontor en enkelt

Rasmus lIansen: Paa hvilket Tids- Gang, men han havde aldrig noget med
punkt og af hvilke Grunde forsvinder Sager at g-øre. Jeg kan ikke sige andet,
saa Deres Betænkeligheder ved 'Von Kohl, end at jeg den Dag i Dag nærer den mest
før De fratræder som Leder af Sikker- absolutte Tillid til von Kohl. Han hører
hedsafdelingen? til de Folk, der tydeligst har søgt at gøre

Strøbech: .Jeg forstaar Deres Spørgs- opmærksom paa herhjemme, at Krig var-
1) Jfr. A. nr. 43. bilag.
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uundgaaelig og endda overhængende. Buseh-Jensent Jeg har forstaaet det
Han har gjort baade Stauning, Thune saadan, at von Kohl kom i Virksomhed
Jacobsen og Scavenius opmærksom der- og netop foretog Rejser omkring i Jyl
paa, det ved jeg bestemt. Endelig er jeg land.
sikker paa, at von Kohl ikke er og aldrig Strøbech: Han har været paa 2 eller
har været Nazist. Jeg har set Bevis for, 3 Rejser i Jylland.
at han var en stærk Modstander af Sy- Buseh-Jensene Hvad Instruks havde
stemet nede i Tyskland, hvilket ogsaa han for de Rejser? Hvad foretog han
medførte, at de kvalte ham, de lukkede paa dem?
hans Mund; da han ikke havde andet at Strøbech: Det blev som sagt kun til
leve af end sin Pen, maatte han tage hjem. Tilløb. Den ene Rejse, i Sønderjylland,

Formanden: Jeg vil tilføje, at Tbune fandt Sted, for at han paa Grund af de
Jacobsen under sin Forklaring har ka- særlige Muligheder, han skulde være i
rakteriseret ham som en god dansk Mand. Besiddelse af, kunde faa noget at vide

Strøbech: Jeg er fuldstændig sikker om det tyske Mindretals Holdning og
paa det. Og jeg vil sige, at han er en Loyalitet. Han skrev derom en Indberet
Mand. der har været rede til at gøre alt ning, som jeg har set, men den blev af
for Thune Jacobsen; jeg ved, hvilken givet direkte til Rigspolitichefen med det
Hengivenhed han har været for denne Formaal for øje, at den skulde gives
Mand, det har jeg iøvrigt selv gjort, men direkte til Justitsministeren.
ligesom Thune Jacobsen har ladet mig i Buseh-Jensent Kom Hr. von Kohl
Stikken, har han efter min Mening og- paa de Rejser ikke paa forskellig Maade
saa ladet von Kohl i Stikken. i Berøring med det 'ordinære Politi?

Formanden: Var det et Venskabs- Strøbecb: Nej, det gjorde han ikke.
forhold mellem dem, eller var det bare Kun for det Tilfælde, at han skulde have
Sympati eller Medfølelse med ham fra Hjælp, havde han en Legitimation for at
Thune Jacobsens Side? kunne henvende sig hos de enkelte Politi-

Strøbecb: Jeg tror, Thncne Jacobsen mestre for at faa Hjælp af dem.
har den største Respekt for von Kohb, Buseh-Jensene Ja, men ved De noget
og det har jeg ogsaa. Han er en meget om, hvordan det virkede? Hvordan vir
mandig og stærk Mand. Thune Jacob- kede det paa Politimestrene?
sen har efter min Mening været en svag
Mand der veg tilbage fra at gøre det Strøbe~b: Ja, der ved jeg k~~, hvor-

o han vidste var rigtigt. • dan det VIrkede paa een Politimester,
F d V· k Id h I men det ved Kommissionen formentligorman en: I s u e gerne ave

~idt. Systematik i dette, derfor spørger OgS~uSCb_jensen: Hvor var det?
Jeg. Er .der noget M~lem, der ønsker St bechi S vidt J'eg ved var det
nu, da VI er kommet til at behandle von rø. aa .. 'U k
Kohl-Spørgsmaalet, at stille yderligere hos daværende Politimester nmac
Spørgsmaal? Larsen.

Buseh-Jensene J eg forstaar af det, Buseh-Jensene Ja.
vi hørte nu at von Koh'b ikke kom i Virk- Strøbecb: Men andre Eksempler paa
somhed i Sikkerhedspolitiet? Misstemning har jeg ikke truffet, og jeg

Strøbech: Ikke med noget væsent- tror i ~vri~t heller ikke, han har hen
ligt. Det var Meningen, at han skulde ,:e~dt SIg til and~e. J a, maaske hos Po
have en særlig Afdeling. Det er meget Iitimaster Hoeck I Aarhus., Men. det var
vidtløftigt, og jeg gaar ud fra, at Kom- YIstnok noget rent personligt, Jeg. tror
missionen har alt, hvad jeg har sendt Ikke, ~er var noget sol? helst g~lt I ~e!,
til Justitsministeriet. Jeg har skrevet han gjorde. Han kom JO netop hl Politi
lange Redegørelser. Der er intet sket i mesteren for at meddele, hvad han skul
Sikkerhedspolitiet som Justitsministeriet de, og hvem han skulde tale med, og for
og Rigspolitichef~n ikke har vidst hele at b~de om Politimesterens Raad og Vej
Tiden. Von Kohl har været paa 2 Rej- ledning. Det var derfor, han henvendte
ser i Jylland begge Gange efter forud- SIg hos Unmack Larsen, men de to Her-
gaaends Aftaie med Thune Jacobsen. rer kolliderede altsaa.

Formanden: Jeg tror ikke, vi har Busch-Jensem Var Forholdet det, at
det, men Thune Jacobsen har ogsaa væ- han havde en Legitimation til selvstændig
ret inde paa at henvise til Justitsmini- at disponere over Medlemmer af de 10
steriet med Hensyn til disse Indberetnin- kale Politistyrker?
ger. Strøbech: Nej, der var slet ikke Ta-
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le om det. I øvrigt var han sammen med
en Kriminalbetjent, der var med Dag og
Nat paa hele Hejsen.

Busch-Jensen: Ja, ja, men det tyder
da ikke paa, at han ikke var kommet i
Gang med noget.

Strøbech: Nej, men jeg har jo netop
sagt, at han skulde komme i Gang. Det
blev kun til lidt Tilløb dertil, det blev
ikke noget virkeligt.

Busch-Jensen: Hvad var Grunden
til, at det stoppede?

Strøbec.h: Grunden var i Virkelig
heden den, at paa et vist Tidspunkt 
jeg kan ikke mere huske hvornaar 
sendte Politidirektøren noget Materiale,
noget gammelt, efter min Mening fuld
kommen misforstaaet Materiale, til Ju
stitsministeren uden om Rigspolitiche
fen, noget ganske uhørt. Til Trods for, at
Politidirektøren vidste, at von Kohl var
Medarbejder ved Sikkerhedspolitiet, sen
der han bag om Rigspolitichefen et Ma
teriale til Justitsministeriet, som skulde
vise. at von Kohl var nationalt upaalidø
lig. Det blev saa sendt til Høring hos
Rigspolitichefen.

Formanden: Maa jeg i denne For
bindelse gøre 'opmærksom paa, at vi har
et Aktstykke her - det er ikke trykt, vi
har ellers det meste vedrorende Rets
plejen og Politiet trykt -, vi har et Akt
stykke, der kalder sig

»Bemærkninger til Politiinspek
tør Eivind Larsens Memorandum af
23. Oktober 1939 vedrørende For
fatteren Louis von Kohl. ~,

og det er undertegnet af Dem :

. »Sikkerhedspolitiet, den 15. No-
vember 1939. E. Sirebech,«

Strøbech: Saa er det formodentlig
kommet en Maaneds Tid før .

Formanden: Jeg kan med det sam
me gøre opmærksom paa hvad der staar
her- i Deres Bemærkni~ger angaaende
dette Punkt:

»Med Hensyn til de Oplvsnin
ger, som Politiinsnektør Eivind
Larsen har fremskaffet om von
Kohls nuværende Forhold, bemær
kes, at de ganske savner Interesse
og at det i øvrigt maa overraske ai
Politiinspektøren med sit Kendskab
til von Kohls Forhold til Rigspoliti
chefen, der i Forstaaelse med den
daværende Justitsminister har en
gageret von Kohl til at bistaa Sik-
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kerhedspolitiets Hovedafdeling med
den civile Tjeneste, overhovedet har
fundet det passende at indlade sig
paa en Udforskning af von Kohls
private Forhold og af von Kohls af
Rigspolitichefen godkendte Forhold
til Sikkerhedspolitiet. c

Strøbech : Ja, det er sikkert noget,
jeg har skrevet.

Formanden: Ja, det er som sagt
ikke trykt, men vi har en hel Del Akt
stykker her, 'og hvis De gennem Deres
Notater kan henvise til dem til Støtte for
Deres Redegørelse, saa kan vi jo tage
dem frem.

Strøbech: Ja ja. Jeg har desværre
ikke haft Tid til at undersøge mine Pa
pirer, saa ved jeg ikke rigtig, om jeg
har det.

Karl Olsen: J eg vil gerne spørge, om
Dommer Strøbech ud fra sit personlige
Kendskab til von Kohl ved noget om
hans politiske Indstilling, om han var
Nazist?

Strøbech: Det mener jeg at have be
svaret derhen, at jeg har aldrig ved no
gen som helst Lejlighed haft det fjer
neste Indtryk af, at von Kohl. har været
Nazist. Aldrig. Tværtimod.

. Karl Olsen: Heller ikke i Besættel-
sestiden? .

Strøbech: I Besættelsestiden har jeg
jo ikke haft saa megen Forbindelse med
ham, men jeg ved, at Thune Jacobsen
hele Tiden har haft det, og jeg er gan
ske sikker paa, at von Kohl har aldrig
været Nazist. Jeg ved, at von Kohl un
der Besættelsen - hvis man vil høre,
hvad jeg ved om ham - har været en
ulykkelig Mand .... ja, jeg selv har
baade før og under Besættelsen .været en
stærk Modstander af Tyskerne, og jeg
kan sige saa meget, at Tyskernes Besæt
telse af Danmark paavirkede von Kohl
ganske uhyre. Han havde hele Tiden for
udsagt, at den vilde ske, og han har sagt
det til Stauning, Seæoenius, Thune Ja
cobsen og Steincke; jeg har personlig
hørt ham sige det til Rigspolitichefen,
'og jeg ved det ogsaa fra von Kolds B~n,
f. Eks. hans Datter Ohriste von Kohl, en
meget begavet og charmerende ung Da
me, der nærede et glødende Had til Ty
skerne, og det har de ikke kunnet narre
mig med eller have søgt at narre mig
med, det kan jeg ganske bestemt sige.

von Kohl har været en meget stærk
Mand over for Tyskerne. Han besøgte
mig en eJler to Gange under Besættelsen,
i September eller August Maaned 1944.
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Da talte vi om Forholdene og navnlig
om det store Omfang, hvori Danskerne
arbejdede for Tyskerne, Da forfattede
von Kohl og jeg i Fællesskab et Opraah
til de danske Arbejdere, som arbejdede
paa de store, nybegyndte Fæstningsan
læg mellem Kolding og Esbjerg. Det blev
trykt af den kommunistiske Sektion i
Kolding i September 1944 og blev sendt
ud i ca. 2000 Eksemplarer og slaaet op
paa alle Sprøjtehuse og paa alle P orte
og Plankeværker mellem Kolding og Es
bjerg. Det havde han lav et. Saa vidt jeg
ved, har han ogsaa skaffet Oplysninger
om den saakaldte tyske Femtekolonne
her i Byen, og saa vidt jeg ved, sad han
den Dag, han blev anholdt, og skrev paa
et Materiale, som han vilde afgive til det
danske Politi efter min Anmodning. Jeg
er slet ikke i Tvivl om, at von Kohl har
næret et brændende Ønske om at hjælpe
Danmark, og han er en meget stærkere
Mand end de Folk, som skulde have
brugt ham dertil. J e~ vil gerne være ret
færdig, og derfor er det ogsaa jeg si
ger, at jeg tvivler slet ikke 'Om, at Thune
Jacobsen opretholdt en national Indstil
ling O.S.v., men jeg mener saa meget, at
han ikke havde den Styrke, som Situatio
nen krævede.

Buseh-Jensent Blot et Spørgsmaal
for at klare et enkelt Punkt. Hr. Strø
bech siger, at von Kohl blev anholdt. Det
var efter Kapitulationen, og de, der an
holdt ham, var Englænderne? I 'hver t
Fald, han blev anholdt.

Strøbech: Ja.
Buseh-Jensent Det var Englænder

ne, der anholdt ham, ikke?
Strøbech: Det blev han. Det blev de

fleste dengang.
Buseh-Jensent Og sad i lang Tid?
Strøbech: Det var ganske forfærde

ligt, hvad han oplevede.
Buseh-Jensene Altsaa, Anholdelsen

havde ikke noget at gøre med det dan
ske Politi?

Strøbech: Hvis jeg maatte gøre et
Forslag, vilde jeg foreslaa, at De afhørte
von Kohl selv, at De tager ham herop.
De vilde faa Udbytte af det. De vilde faa
mere at vide af ham end af nogen an
den.

Formanden: Ja, Kommissionen kan
jo tage Forslaget under Overvejelse.

Karl Olsen: Da vi havde Lejlighed
til at afhøre Rigspolitichefen, kom vi
flere Gange ind paa Sikkerhedspolitiet
'Og dets Stilling, og der brugte han et Par
Gange Udtrykket: Mistænkeliggørelse af
285
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Sikkerhedspolitiet. Har De Mulighed for
at give os Indtryk af, hvori egentlig
denne Mistænkeliggørelse bestod, som bl.
a. altsaa førte til, at De traadte tilbage
fra Deres Stilling?

Strøbecb: J eg gaar ud fra, at man
kan udtale sig oprigtigt herinde, uden
at man bagefter skal have Ballade af den
Grund. Den Beskyttelse maa man i hvert
Fald have. Men jeg har ogsaa et levende
Indtryk af, at man vilde Sikkerhedspo
litiet til Livs dengang, og jeg synes, det
er fuldstændig rigtigt at spørge, fordi
det er ubegribeligt, det er umuligt for de
Herrer at forstaa, hvordan det er gaaet
til Men det var efter min Mening en ren
Skandale dengang. Det var utvivlsomt
en Kamp om Magten, og der var den
gang utvivlsomt en Periode, hvor Thune
Jacobsen sad meget svagt i Sadlen. Det
var vel ogsaa Grunden til, at han var
saa svag over for alle Angreb. Men Sik
kerhedspolitiet var jo et vigtigt Instru
ment, og det var i Virkeligheden en
Kamp om at holde Sikkerhedspolitiet,
og der havde Steincke jo bestemt ....

Karl Olsen: Var det en Kamp om,
hvem der skulde have det?

Strøbecb: J a, hvem det skulde sor
tere under. Og der havde Steincke ud
trykkelig sagt - og det har jeg noteret,
det var vist allerede den 15. Maj 1939,
da jeg var hos Steincke -, at nu havde
vi faaet Enhedspolitiet indført i Dan
mark. og han var ikke saa tilfreds med
det, idet han ikke var sikker paa, det var
saa enhedsmæssigt, som det burde være,
men i alt Fald, nu var det nye Sikker
hedspoliti blevet oprettet ved denne Lov
af 15. Marts 1939, 'og han vilde i alle
Tilfælde drage Omsorg for, at der \-lqV
Enhedsledelse inden for Sikkerhedspo
litiet. Men her kolliderede man med Kø
benhavns Interesser, det havde en gam
mel Sikkerhedspolitiafdeling, Afdeling
D. Situationen udviklede sig skarpere
og skarpere, det blev efter min Mening
Krig paa Kniven. J eg blevet af Ofre
ne, 'Og von Kohl var efter min ~ening

kun et Paaskud for at ramme Thune
Jacobsen. Justitsminister Steincke var
der ikke mere, den Justitsminister, der
havde Ansvaret for, at von Kohl var
kommet ind i det hele.

I Februar Maaned 1940 - det maa
jeg nok sige her, det vil man maaske
ogsaa høre - i Februar Maaned 1940
fik jeg at vide af Rigspolitichefen, at Ju
stitsministeren havde anmodet om, at
jeg skulde komme med ham til et Møde i
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Justitsministeriet, og da var Thune Ja
cobsen meget ængstelig. Thune Jacobsen
var saa ængstelig, at jeg sagde til ham:
Det er sandsynligvis Rigspolitichefens
Sikkerhedspoliti, som skal paa Tale, men
maa jeg gøre Rigspolitichefen et Forslag,
at Rigspolitichefen nægter at udtale sig,
hvis Politidirektøren og Politiinspektør
Eivind Larsen er til Stede, for Ministe
ren kan ikke fordre, at Rigspolitichefen
skal gøre Rede for sin Embedsførelse i
sine underordnedes Nærværelse; de kan
ikke gøre det anstændigvis, og hvis der
er Tvivl om det, saa spørg Departe
mentschefen, han vil sikkert give mig
Ret. Det advarede jeg altsaa Thune Ja
cobsen imod. Vi gaar saa i Justitsmini
steriet, og det er ganske rigtigt som
forudset et Møde om Sikkerhedspolitiet.
Mødet holdes i Justitsministerens Væ
relse. Til Stede var Justitsminister Un
mack Larsen, ved Siden af ham sad De
partementschef Svendsen, derefter kom
Politidirektøren, Eivind Larsen, jeg og
Thune Jacobsen. Justitsministeren be
gyndte med at sige, at man ønskede at
holde Møde nu, fordi der var kommet
saa meget frem om Sikkerhedspolitiet 
det var det med von Kohl, andet kan der
bestemt ikke have været. Og det hal' jeg
for saa vidt ikke Ansvaret for; jeg vil
kun indskyde, at jeg har haft megen
Nytte af von Kohl, jeg har haft uhyre
megen Nytte af denne kloge Mand. Saa
bad J ustitsministeren Thune Jacobsen
om at gøre Rede for Sikkerhedspolitiet,
og da han har talt i nogle faa Minutter,
saa siger han: Det maa Strøbech hellere
forklare, og saa begynder jeg at for
tælle om, hvor langt vi var naaet, hvor
mange Folk og hvilke Opgaver og Sa
ger vi havde haft, og jeg nævner ogsaa,
som det var bekendt, at von Kohl havde
været paa den Tur i Jylland, hvor han
uheldigvis mødte Unmack Larsen. Saa
afbrød Politidirektøren med at sige: Ja,
og saa siger von Kohl til de Folk, som
han skulde snakke med, eventuelt knytte
til Sikkerhedspolitiet, at der er en nær
liggende Udsigt til Krig og Besættelse af
Landet, og det er Meningen, at de ogsaa
skal virke under en eventuel Besættelse.
Ja, siger jeg til Politidirektøren, det er
rigtigt. Denne bemærker derpaa, at hvis
han ikke havde sagt det, vilde jeg jo ikke
have tilstaaet det, eller saadan noget lig
nende. Saa sagde jeg til Justitsministe
ren, om jeg maatte blive beskyttet mod
<len Slags Insinuationer.

Her maa jeg indskyde, at jeg hele
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Tiden havde regnet med, at der vilde
blive Krig, og selv havde lagt mit Ar
bejde an paa, at vi skulde kunne arbejde
under en eventuel Besættelse, for at Re
geringen ikke skulde være uden Infor
mationer.

Her maa jeg maaske ogsaa lige
have Lov til at sige - det var, endnu
før jeg blev Chef for Sikkerhedspolitiet,
jeg tror, jeg har fortalt Hr. Karl Olsen
det, vi kender hinanden fra Kolding -,
at jeg altid har fulgt omhyggeligt med
i fremmed Litteratur, og at jeg fandt i
»Times« omtalt en Bog, »The Triumph
af Unarmed Forces«, der var skrevet af
Admiral Consett, den tidligere Marine
attache i København og Oslo under for
rige Verdenskrig, og denne kloge Mand
giver der en Oversigt over, hvad der
skete under forrige Verdenskrig. og an
lægger Synspunkter for, hvorledes Eng
land bør optræde i en kommende Krig.
Disse Oplysninger var af den allerstørste
Betydning for Danmark med Hensyn til
vore Tilførsler. Da jeg havde læst denne
Bog, var jeg meget alarmeret, og det før
ste, jeg gjorde, var at sende den til
Udenrigsministeriet med en Skrivelse;
dernæst gik jeg høn til Grosserer-Socie
tetets Formand og til Bankdirektør He
degaard i Handelsbanken for gennem
dem at gøre de kompetente Folk inden
for Handel og Industri bekendt med
denne Bog, saaledes at man kunde ind
dække sig alt, hvad vi formaaede. Det
var i Marts-April 1939; jeg har faaet
mangen smuk Tak fra fremragende
Folk, fordi jeg gjorde opmærksom paa
den. Saa havde jeg den Fornøjelse nogle
Maaneder senere gennem Justitsministe
riet at faa tilsendt en Skrivelse til Rigs
poli tichefen, hvor Udenrigsministeriet
gjorde opmærksom paa, at denne Bog '
var fremkommet.

Men altsaa, paa det Møde hos Ju
stitsministeren i Februar Maaned for
stod jeg, at det blev bebrejdet mig, at
jeg havde ladet Sikkerhedspolitiet arbej
de med Henblik' paa en kommende Be
sættelse og forberedt os paa at arbejde
under den, og det gav antagelig Stødet
til, at jeg mistede min Stilling som Chef
for Sikkerhedspolitiet. Kort derefter be
stemte Justitsministeren, at nu skulde
der laves en ny Kommission, et nyt Ud
valg, som skulde røre ved Sikkerheds
politiet igen . Det syntes jeg ikke om, og
det sagde jeg til Justitsministeren, og da
jeg havde talt med Thune Jacobsen og
mærket, at Thune Jacobsen var rede til
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at lade mig i Stikken, saa talte jeg paa
ny med Unmack Larsen, der spurgte, om
jeg havde Lyst til at blive Dommer i
Kolding. Det havde jeg ikke, men jeg
havde heller ikke Lyst til at fortsætte
paa denne Maade, og Enden blev saa, at
jeg blev Dommer i Kolding, og der sid
der jeg endnu.

I øvrigt maa jeg lige føje til, for at
gøre det hele sikkert, at jeg har ikke
siddet stille under Besættelsen. J eg har
hele Tiden eller i hvert Fald mangfoldige
Gange haft en udmærket Kontakt med
mine gamle Sikkerhedspolitifolk, som
har vist mig megen Hengivenhed, og
naar jeg kom ud f. Eks. til Voldgifts
sager i forskellige Byer, saa forklarede
jeg dem, hvordan de skulde bære sig ad,
bl. a. har jeg i Foraaret 1944 været hos
Sikkerhedspolitiets Afdeling i Odense, i
Aalborg, i Aarhus og selvfølgelig ogsaa
i Kolding 'og indskærpet dem, at de skul
de sørge for, at alle deres Arkiver blev
flyttet bort. J eg har sagt til dem, at de
skulde have Materialet in duplo, men
saaledes, at det paa ingen Maade var til
gængeligt for Tyskerne. Det var nu ikke
min Opgave at give dem Instrukser, men
jeg ved, at mine gamle Medarbejdere
har sat megen Pris paa ogsaa at raad
føre sig med mig ved disse Lejligheder.

Formanden: Det har medført for
mentlig, at en hel Del af disse Arkiver
er blevet reddet og har undgaaet Ty-
skerne? .

Strøbecb: Ja, men det er desværre
ikke sket alle Steder.

Karl Olsen: Naar jeg stillede det
Spørgsmaal om Mistænkeliggørelsen af
Sikkerhedspolitiet, saa er det, fordi jeg
gerne vil have oplyst, om der i denne
Mistænkeliggørelse er, hvad skal jeg si
ge, et Anstrøg af national Mistænkelig
gørelse gennem, at man beskæftigede
von Kohl. Man har under Samtalerne
med Thune Jacobsen ogsaa ventileret det
Spørgsmaal, om der paa anden Maade
havde enten været Folk beskæftiget eller
bestaaet Forbindelse sydpaa fra Sikker-
hedspolitiets Side. .

Strøbech: Udelukket. Jeg ved ikke,
hvad der tænkes paa.

Karl Olsen: Ja, det er blot for at
faa dette Spørgsmaal oplyst, saaledes at
man kan lægge det til Side, at der ikke
paa nogen Maade kan rettes Angreb i
denne Forbindelse eller i Forbindelse
med den Mistænkeliggørelse, vi har drøf
tet.
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Strøbecb: Nej, den har udelukkende
koncentreret sig om von Kohls Person.

Karl Olsen: Og det har altsaa efter
Deres Fremstilling her i Dag udelukken
de været en Kamp om Magten paa de
indre Linier i det danske Politi?

Strøbech : Ja,. det er min Mening,
for intet af det fremførte mente jeg an
stændigvis kunde begrunde nogen For
modning om, at von Kohl ikke var en
absolut hæderlig Mand. At han er en
absolut hæderlig Mand, er jeg lige saa
sikker paa den Dag i Dag som i April
1940.

Karl Olsen: Der bestod altsaa efter,
hvad De sagde før, da De talte om Sik
kerhedspolitiets Arkiver, Forbindelse f.
Eks. med det svenske Sikkerhedspoliti.

Strøbech: Jeg havde kunnet for
syne baade det svenske, det norske og
det islandske Politi med alle Oplysnin
ger om tysk Virksomhed, alt, hvad vi
overhoved-et erfarede. Der var jo forskel
lige Ting, og for at Tyskerne ikke skulde
faa det, saa sørgede jeg ogsaa for, at
det blev tilintetgjort.

Karl Olsen: Ja Tak.
Rasmus Hansene Jeg forstaar af de

Forklaringer, som De nu har givet os,
at De efterhaanden har faaet det Ind
tryk af Louis von Kohl, at han var en
Mand, som De udmærket kunde forsvare
at anvende inden for Sikkerhedspolitiet?

Strøbecb: Ja, min oprindelige Skep
sis, som jeg havde givet til Kende, blev
ganske overvundet.

Rasmus Hansen: Endogsaa i en saa
dan Grad, at De kom til at betragte von
Kohl som Deres Ven?

Strøbecb: Ja, jeg betragter ham i
alt Fald i Dag som min Ven.

Rasmus Hansen: Er De paa noget
Tidspunkt, medens IDe fungerede som
Leder af Sikkerhedspolitiet, blevet gjort
opmærksom paa, at den daværende Ju
stitsminister Unmack Larsen havde en
Vurdering af von Kohl, som omtrent var
i diametral Modsætning til Deres?

Strøbecb: Det maa jeg besvare be
nægtende. Jeg ved, at han havde en per
sonlig Uoverensstemmelse med ham der
ovre, og i øvrigt kender vi Politidirek
tørens Indlæg, men derudover er jeg
ikke klar over, om Justitsministeren har
haft Forudsætninger for at vurdere von
Kohl. Saa vidt jeg ved, har Justitsmi
nisteren ikke andet Grundlag end sit
eget personlige Møde med von Kohl, som
faldt saa uheldigt ud. Jeg har talt flere
Gange med Justitsministeren bagefter,
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og han har heller aldrig nogen Sinde
'sagt noget til mig om von Kohl.

Rasmus Hansen; Der foreligger for
Kommissionen Oplysninger, som giver
Kommissionen Grundlag for den Opfat
telse, at Justitsministeren havde en Vur
dering af Louis von Kohl, som var en
anden end Deres. Der foreligger for
Kommissionen Oplysninger, hvoraf det
fremgaar, at daværende Justitsminister
Unmack Larsen var saa betænkelig ved
at have Louis von Kohl inden for den
paagældende Afdeling, at han mente, der
maatte foretages noget. Til Orientering
for Dem selv kan jep; i øvrigt tilføje, at
Justitsministeren over for Kommissio
nen har oplyst, at han har behandlet
Sagen vedrørende Sikkerhedspolitiet og
Louis von Kohl uden om sine Embeds
mænd 'og personlig truffet Afgørelserne
uden at raadføre sig med sine Embeds
mænd om den Sag.

Strøbech: Jeg ved, at der blev til
kendegivet af Justitsministeren, at von
Kohl ikke maatte have, noget at gøre
med Sikkerhedspolitiet, men at det kort
efter blev bestemt, at han alligevel skulde
have med Politiet at gøre, og at han saa
'fik Gage fra Politiet i ret lang Tid.

Rasmus Hansen: Det sidste kender
Kommissionen ikke noget til.

Strøbech: Jo, det fik han.
Formanden: Ja, det er oplyst.
Strøbech: Men det er noget, jeg ikke

kender til; det er efter min Tid.
Rasmus Hansen: De betragtede ham

altsaa som en dansk Mand?
Strøbech: J eg kan forsikre paa Ære

og Samvittighed, at jeg regner ham for
at være en absolut paalidelig dansk
Mand, som har haft særlige Forudsæt
ninger for at gøre sit Land Tjenester.

Baseh-Jensent Mon ikke vi skal gaa
lidt tilbage i Forhistorien og se at faa
Samling paa den kronologiske Udvik
ling af det, der sker. De fortalte selv,
at da De hørte om von Kohl, møder De
Tanken med en vis Skepsis.

Strøbech: Ja, først og fremmest
Uvilje over, at jeg skulde have en frem
med, civil Person til Hjælp. Det var en
ekstraordinær Situation at blive bragt i.

Buseh-Jensene Men jeg forstod ogsaa
af Deres Forklaring, at De fra Fortiden
havde et vist ubestemt Indtryk af von
Kohl, som stod i Forbindelse med hans
tidligere ....

Strøbech: Ja, jeg ved, han var tysk
venlig under den forrige Krig.

Buseh-Jensent Det, der sker, er vel
1) A. nr. 204.
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sagtens først, at der staar en vis Strid
mellem Rigspolitichefen og Københavns
Opdagelsespoliti om Afdeling D. Jeg ved
ikke, hvor tidligt De blev knyttet til Rigs
politiet?

Strøbech: Jep; blev ansat den 1. Maj
1939, men da havde der jo længe væ-
ret .

Buseh-Jensene Københavns Opdagel
sespoliti havde jo oprettet og udbygget
Afdeling D som et politisk Politi.

Strøbech: Ja.
Busch-Jensem Og jeg har forstaaet

det saadan, at der kommer Uenighed
mellem paa den ene Side Rigspolitichef
Thune Jacobsen og paa den anden Side
Politidirektøren i København om, hvor
dan dette nye Sikkerhedspoliti rent ad
ministrativt skal anbringes, selv efter at
Loven er vedtaget.

Strøbech: Ja, men saa længe Stein
cke var der, var der ikke Spor i Vejen.

Buseh-Jensent Nej, men mellem de
forskellige Organer føres en Kamp . . . .

Strøbech: Ja, der var en meget bit
ter Stemning, som ødelagde frygtelig
meget for Politiet Landet over.

Buseb-Jensene Om hvorvidt Sikker
hedspolitiet skal anbringes her eller der,
og hænger det ikke sammen med, at det
Sikkerhedspoliti, som Københavns Politi
havde som Afdeling D, var oprettet, ud
bygget af Hr. Thune Jacobsen, medens
han var ..Dhef for Københavns Opdagel
sespoliti') ?

Strøbech: Ja, jeg ved ikke rigtig ...
Busch-Jensem Det var i hvert Fald

Hr. Thune Jacobsens Værk . Saa kom
mer det frem for Københavns Politi saa
dan, at da Hr. Thune Jacobsen bliver
Rigspolitichef, vil han føre denne Virk
somhed fra Københavns Politi, hvor den
var begyndt og havde udviklet sig, over
til Rigspolitichefembedet.

\ Strøbech: Jeg kan, som jeg nævnte
før, fastslaa, at den 15. Maj 1939 var ~

jeg hos Justitsministeren, og da vilde
han ogsaa høre, hvad jeg kunde tænke
mig om Sikkerhedspolitiet, og jeg har
ridset op for ham de meget ufuldkomne
Ideer, jeg havde om det; men da jeg gik,
sagde Justitsminister Sieincke til mig,
at det vilde han i alt Fald sige mig, at
een Ting vilde han kræve med Hensyn
til Sikkerhedspolitiet, at der i alle Til
fælde blev gennemført Enbedspoliti in
den for dette. Og det vil sige, at Rigs
politichefen skulde være den absolutte
Leder af Sikkerhedspolitiet for hele Lan
det, ogsaa for København.
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Busch-Jensem Men Baggrunden for
det er jo nok det, jeg siger, at det begyn
der med en Strid. Det begynder med en
Strid mellem Rigspolitichefen og det Po
liti, han tidligere havde været Chef for.
Denne Strid afgøres af Justitsministeren
paa den Maade - som maaske ogsaa
er den naturlige, det skal jeg ikke have
nogen Mening om -, at det skal lægges
hen under Rigspolitichefernbedet. Saa
sker der det, at man inden for Køben
havns Sikkerhedspoliti, Afdeling D, som
jo stadig bestaar, stadig arbejder, og som
vil bestaa, komme J,' under Vejr med, at
Hr. von Kohl er blevet knyttet til det nye
Sikkerhedspoliti.

Strøbechr Det kommer de ikke under
Vejr med. Det vidste de.

Buseh-Jensent Godt, saa vidste de
det, og er Forklaringen paa det, der sker,
ikke den, at den samme naturlige Skep
sis, som De selv skildrer, at De mødte
von Kohl med . . . .

Strøbecb: J a, det vil ikke undre
mig.

Buseh-Jensene .. den findes hos Kø
benhavns Politi, som ligger med Oplys
ningerne - naturligvis Oplysninger fra
ældre Tid - om Hr. von Kohl. Hvordan
det saa udvikler sig i Enkeltheder, kan
jeg ikke vide, men det ender jo med, at
Københavns Politi, Politiinspektøren,
Chefen for Opdagelsespolitiet og Politi
direktøren mener at maatte gøre Justits
ministeren opmærksom paa det, der fore
gaar i Sikkerhedspolitiet. Det gør man,
som De fortalte før, ved at sende en Skri
velse med de Oplysninger, man har, til
Politidirektøren. Den gaar fra Politi
direktøren til Rigspolitichefen.

Strøbecb: Nej.
Buseh-Jensene Nej, den gaar fra

Justitsministeren til Rigspolitichefen til
Erklæring.

Strøbecb: Ja, Thune Jacobsen blev
meget forbavset, da han fik den.

Buseh-Jensene Ja, det taler vi ikke
om. Den gaar fra Rigspolitichefen til
Dem. De talte om før, at det andet var
et ekstraordinært Skridt, der var sket,
at man gaar uden om Rigspolitichefen
i denne Sag, men De gør saa det, at De
sender det hele til von Kohl, og altsaa,
den Erklæring, som paa Rigspolitiche
fens Vegne bliver afgivet i Sagen, den
er forfattet af von Kohl, ledsaget af sup
plerende Bemærkninger fra Dem og af
nogle Bemærkninger fra Hr. Thune Ja
cobsen som Rigspolitichef, der henholder
sig til Dem.
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.Strøbecb: Ja, det er rigtigt nok, von
Kohl blev ogsaa afæsket en Erklæring.

Busch-Jensem Nej, De sender Sagen
til von Kohl.

Strøbecb: Ja, jeg kan ikke huske,
hvordan det var, men i alle Tilfælde
blev baade von Kohl o~ jeg gjort bekendt
med dette Materiale inde hos Rigspoliti
chefen. Det forekommer mig - men det
kan jeg ikke huske nøjagtigt -, at vi
begge to blev gjort bekendt med det inde
hos Rigspolitichefen samtidig.

Buseh-Jensene Det er ikke det, jeg
taler om, men De faar Sagen overgivet
af Rigspolitichefen, og De giver Hr. von
Kohl hele Sagen, alle Akterne, og Imøde
gaaelsen af, hvad der var fremført fra
Københavns Politi, bliver forfattet af
Hr. von Kohl selv. Kan De huske det?

Strøbecb: J eg kan ikke ....
Formanden: Vil De ikke forevise den

'omtalte Skrivelse fra von Kohl.
Strøbecli: Dette her er det originale

Dokument, underskrevet af 'von Kohl.
Formanden: Saa er der vist ikke

Tvivl om det længere.
Strøbecb: Om hvad?
Buseh-Jensent Om at Gangen i

Ekspeditionen er, som jeg sagde.
Strøbecb: Ja, at von Kohl har faaet

Lejlighed til at gøre sig bekendt med
Materialet til Brug for Rigspolitichefen.

Buseh-Jensent Og efter at von Kohl
har svaret, kommer den næste Udtalelse,
hvis jeg ikke husker meget forkert, fra
Politiinspektør Strøbech til Rigspoliti
chefen, og derefter gaar Sagen med en
yderligere Skrivelse fra Rigspolitichefen
tilbage til Justitsministeriet. Mindes De
Indholdet af de Skrivelser?

Strøbech: Nej, det kan jeg ærlig
talt ikke sige. J eg har oplevet lidt siden
da og har ikke haft Tid til at se ....

Buseh-Jensene Sagen kommer jo ved
den Behandling, den faar, og ved de
Svar, der gives fra Rigspolitichefembe
det, til at ligge saaledes, at noget maa
springe i Luften. Thune Jacobsen stiller
det faktisk saadan op, at der er kun een
Løsning, og det er, at de Herrer Stamm
og Eivind Larsen maa afskediges. Har
De nogen Erindring om det?

Strøbecb: Nej.
Busch-Jensem Her har De selve Ori

ginalen, Deres Bemærkninger, som sup
plerer von Kohls.

Strøbecb: Det er altsaa rigtigt 
jeg ser her min egen Skrivelse, og det
er altsaa gaaet for sig paa den Maade,
at von Kohl og jeg blev kaldt til Rigs-
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politichefen, og der blev vi gjort bekendt
med Justitsministeriets Skrivelse og det
Materiale, som var sendt, og saa blev vi
opfordret til hver at afgive en Erklæring
om det. Jeg kan ikke rigtig huske det,
men det er gaaet for sig paa den Maade,
at jeg sandsynligvis har faaet Sagen af
Rigspolitichefen og gennemgaaet den.
Jeg har derefter flere Gange - det ved
jeg i alle Tilfælde -, inden jeg skrev
denne Skrivelse, talt med Rigspolitiche
fen, som flere Gange kaldte mig over til
sig, fordi han var meget forarget over
det, som han kaldte et Bagholdsangreb.
Naturligvis har Politidirektøren kunnet
faa alle de Oplysninger, han ønskede, af
Rigspolitichefen.

Buseh-Jensent Det, jeg vilde have
frem, er, at Sagen ogsaa fra Rigspoliti
chefens Side bliver stillet op i saa højt
et Plan, at der faktisk ikke er nogen Vej
tilbage, og det er det, som er Anlednin
gen til, at Justitsministeren maa person
lig tage Affære.

Strøbech: Men jeg tror ikke, det var
muligt at forhandle dengang. Den Atmo
sfære, der var paa Politigaarden, var
umulig at arbejde i.

Buseh-Jensene Denne Skrivelse fra
Rigspolitichefen, som ligger i Sagen, og
som er Rigspolitichefens Bemærkninger
til Hr. von Kohls og Hr. Strøbechs Be
mærkninger, bliver vel optrykt engang i
Akterne, saa jeg skal ikke sige andet om
den, end at den giver Udtryk for et saa
dant Syn paa det, der er foregaaet, og
giver Udtryk for det paa en saadan
Maade, at der ingen Mulighed er for
Forhandling.

Strøbech: Det Indtryk tror jeg og
saa jeg maa sige at jeg dengang maatte
dele, for Spændingen var meget stærk,
og den gjaldt i Grunden slet ikke von
Kohl, tror jeg.

Buseh-Jensene Den gjaldt ikke ... ?
Strøbech: von Kohl. I hvert Fald,

jeg har ikke regnet med, at det var von
Kohls Person ....

Busch-Jensem Hvad skulde det da
have været?

Strøbech : Det var denne Spænding
mellem de øverste Embedsmænd her i
Byen, der formentlig nu gav sig Udslag
i den Situation. Men det er et person
ligt Skøn.

Buseh-Jensent Maa jeg forstaa det
saadan, at ogsaa De har den Opfattelse,
at den Spænding, som De siger der var
mellem paa den ene Side Politidirektø
ren og Politiinspektøren og paa den an-
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den Side Rigspolitichefen, var en saa
dan, at det kunde ikke løses?

Strøbech: Ja, det maatte i Virkelig
heden ganske givet ende med den enes
:Nederlag, og det gjorde det ogsaa.

Buseh-Jensene Og det løses paa den
Maade, det sker, bl. a. ved, at De træk
ker Dem tilbage eller maa trække Dem
tilbage fra Sikkerhedspolitiet, forstaar
jeg. Det mener De selv hænger sammen
med, at man hos Justitsministeren
havde en ganske bestemt Opfattelse af
Hr. von Kohl, som ikke var Deres?

Strøbech: Ja, ja - nej, det vil jeg
ikke helt gaa ind paa. J eg vil sige det,
som jeg sagde det før. Jeg havde ikke
noget mod en Dyst, bestemt ikke, eller
mod at fortsætte Arbejdet, for jeg troede
paa von Kohl og tror paa ham den Dag
i Dag, men da jeg mærkede, at den
Mand, som skulde føre Kampen og føre
Ordet, Rigspolitichefen, var for svag til
at føre den, saa indsaa jeg det haabløse
i det. Saa talte jeg, som jeg før sagde,
en Dag med Ministeren og gjorde ham
bekendt med, at jeg var ked af, at det
udviklede sig, som det gjorde, og at jeg
var klar over, at jeg ingen Støtte fik f.ra
Rigspolitiehefen.

Buseh-Jensene Ja, det siger De nok,
men jeg sidder her med Skrivelsen i
Haanden; De vil ogsaa faa den at so.
Den gør ikke paa mig just Indtryk af
Svaghed; den gør snarere Indtryk af en
altfor overvældende Styrke.

formanden: Jeg vil foreslaa, at De
læser den op.

Buseh-Jensent Skrivelsen er af 17.
November 1939, fra Rigspolitichefen til
Justitsministeriet, og altsaa underskre
vet af Hr. Thune Jacobsen personlig:

»Over den med Bilag hoslagt
tilbagefølgende Skrivelse af 24. Ok
tober 1939, med hvilken Politidirek
tøren i København har fundet det
rettest direkte til Justitsministeriet
blandt andet at fremsende de Op
lysninger, som Københavns Politi
ligger inde med vedrørende Louis
von Kohls tidligere Virksomhed og
nuværende Forhold, har Justitsmi
nisteriet ved Paategning af 10. No
vember 1939 (3. K. 1939 Nr. 2276)
anmodet mig om at ytre mig.

I den Anledning skal jeg under
Vedlæggelse af Erklæringer over
Sagen af 14. November 1939 med
Bilag 'og af 15. November 1939 hen
holdsvis fra Louis von Kohl og Po
litiinspektør Strøbech herved udtale,
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at jeg vedrørende Louis von Kohl
kan henvise til, hvad der er oplyst
i førstnævnte Erklæring, samt til
træde og henholde mig til, hvad der
i sidstnævnte Erklæring er givet
Udtryk for . Jeg nærer saaledes ikke
Tvivl om, at von Kohl er den Tillid
værdig, som jeg efter forudgaaende
Prøvelse af ham har vist ham, 'O~
at han i øvrigt ogsaa er i Besiddelse
af saadanne Kvalifikationer, at han
vil kunne yde en værdifuld Indsats
for Sikkerhedspolitiet.

I øvrigt beklager jE'g Nødven
digheden af at maatte henlede Ju
stitsministeriets Opmærksomhed paa
den Maade, paa hvilken det af Sa
gen fremgaar, at Politiinspektøren
ved Københavns Opdagelsespoliti i
det skjulte har søgt Information om
herfra trufne Dispositioner, samt
paa den Omstændighed, at Politi
direktøren i København uden forud
gaaende Konference med mig har
fundet det rettest at gøre J ustitsmi
nisteriet bekendt med ukontrolerede
og fra uangivne Kilder tilvejebragte
Oplysninger blandt andet vedrøren
de Skridt, der efter at de af mig
var nævnt for den daværende Ju
stitsminister, .er truffet inden for
mit Embedsomraade.

Ex tuto maa jeg fremhæve, at
der ved Oprettelsen af Sikkerbeds
politiet her i Landet var almindelig
Enighed om, at dettes Arbejdsform
maatte tilpasses nøje efter Landets
politiske og administrative Struk
tur. Der var ikke fra nogen ansvar
lig Side Ønske om, at Sikkerheds
politiet skulde danne en Stat i Sta
ten. Sikkerhedspolitiet er derfor 
efter min Formening med Rette 
organiseret som et naturligt Led in
den for dansk P olitis almindelige
Rammer. Herindenfor forudsætter
Opnaaelsen af gode Arbejdsresulta
ter en gensidig Tillid og Trygheds
følelse alle Politiets Tjenestemænd
imellem. Den difficile Sikkerheds
polititjeneste forudsætter selvsagt
det samme dog vel blot i endnu
højere Grad.

Denne Tryghedsfølelse taaler
ingen Afbræk, og det er uomgænge
ligt nødvendigt, at den i den fore
liggende Sag fra Københavns Poli
tis Side anvendte forkastelige Frem
færd ikke gentages.

Det maa ubetinget hindres. at
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Landets højeste Embedsmænd
herunder i givet Fald maaske endog
Regeringens M-edlemmer - udsættes
for, at deres Forhold gøres til Gen
stand for politimæssig Udforskning
uden om de for Sikkerhedspolitiets
Ledelse eventuelt foreliggende Op
lysninger og uden den forud her
igennem fra Justitsministeriet ind
hentede Billigelse, som selvsagt maa
foreligge, før saadanne ganske ek
straordinære Skridt iværksættes.

J eg maa derfor anse det for
aldeles nødvendigt, at det i Anled
ning af det passerede fra Justits
ministeriets Side tilkendegives klart
og utvetydigt for Københavns Poli
tis Ledelse, at alt væsentligt 'Sikker
hedspolitiet vedrørende aldeles om
gaaende undtagelsesfrit skal indbe
rettes til Sikkerhedspolitiets umid
delbart under mig sorterende Ho
vedafdeling.

Sluttelig skal jeg bemærke, at
jeg ikke finder Grund til at komme
ind paa, hvilke Følger Sagens 'oven
nævnte Behandling maa medføre for
Politiledelsen i København.e
Strøbech: Hvilken Dato havde Skri-

velsen?
Buseh-Jensene 17. November 1939.
Strøbech: Men det, jeg talte om, var

Forhandlingerne i Februar Maaned
1940, og CIa var Thune Jacobsens' Cou
rage i alt Fald saa langt nede, at det
for mig var evident, at det var umuligt
at fortsætte.

Buseh-Jensene Men maa jeg nu
spørge Dem: Har De konciperet denne
Skrivelse?

Strøbech: Nej, det tror jeg egentlig
talt ikke jeg har. Maaske har jeg op
r indelig lavet noget, men den er maaske
blevet forb edret.

Buseh-Jensent Har jeg ikke Ret i
at læse Slutpassus'en saadan, at den er
et ikke tilsløret Krav fra Thune Jacob
sen om, at det maa koste Politidirektøren
og Politiinspektøren deres Stillinger?

. Strøbech: Deres Stillinger? I alle
Tilfælde en alvorlig Reprimande.

Buseh-Jensene Nej, der staar: hvilke
Følger denne Sags Behandling maa
medføre for Politiledelsen i København.

Strøbech: Jeg ved ikke, om det er
nødvendigt at lægge saa meget i det. I
alle Tilfælde, jeg kan heller ikke se det
paa anden Maade, end at Rigspolitiche
fen har ment, at Justitsministeriet maat-
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te give til Kende i alt Fald mindst en
alvorlig Misbilligelse..

Busch-Jensen: Nu er der jo gaaet
saa mange Aar, saa vi vel kan se lidt
roligt paa det. Var det, der var sket,
andet end at Politidirektøren i Køben
havn havde" gjort Justitsministeren be
kendt med de Oplysninger, som man i
det daværende eller det hidtidige Sikker
hedspoliti laa inde med om von Kohl, og
som i og- for sig gav Politiledelsen det
samme Indtryk, som De begynder med,
da De støder paa von Kohl?

Strøbech : J eg er ikke sikker paa, at
De har Ret i, at det er det samme.

Buseh-Jensene Der er en Nuance.
Strøbech: Ja, der er en væsentlig

Nuance.
Busch-Jensem Men jeg ved ikke, om

De er i Stand til at give nogen Forkla
ring paa, at man fra .Rigspolitichefens
Side sætter saa voldsomt ind i Stedet for
at nøjes med at give de positive Oplys
ninger, som man kunde give.

Strøbech: Jeg kan kun sige, at saa
dan var det; det afslørede paa en glim
rende Maade Forholdene paa Politigaar
den i Datiden.

Buseh-Jensene Saadan var Atmo
sfæren?

Strøbech: Saa stærk var Spæn
dingen.
. Buseh-Jensene Jeg har villet frem
drage dette her, fordi det i hvert Fald
for mig dog er en Forklaring paa, at
Justitsministeren maa blive meget ba
tænkelig, da han ser, hvordan det ser
ud inden for Murene i det samme Hus.

formanden: Kan vi gaa over til det
næste? Jeg synes, vi har faaet en grun
dig Redegørelse for Forholdene inden for
Politiet.

Buseh-Jensene Jeg vil g'erne gøre en
Bemærkning- endnu. Det er i Anledning
af, at det blev 'Omtalt, at Hr. von Kohl
dog senere blev ansat igen i Politiet. For
holdet er belyst ogsaa i de Akter, vi har,
og. det hænger saadan sammen, at da
Hr. von Kohl sad meget daarligt i det ..

Strøbech: Ja, det gjorde han; det
kan jeg attestere. .

Buseh-Jensene ... .. ingen Indtægter
havde, tilsyneladende i hvert Fald, da
han var blevet afskediget, saa kommer
det Spørgsmaal frem, at man dog ikke
kan sætte ham ud saadan paa graat
Papir, og man finder den Løsning, at
der i nogen Tid udbetales ham, jeg tror
300 Kr. om Maaneden. Men han gør
intet Arbejde for det, 'og det stopper.
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fordi man tilsidst ikke kan forsvare at
udbetale ham en Understøttelse, som han
ikke gør noget Arbejde for. Han bliver
altsaa ikke ansat igen . Men det kan Dom
mer Strøbech ikke vide noget om.

Strøbech: Jeg har kun hørt, at han
blev ansat som Arkivar.

formanden: Han skulde lave en Ind
beretning for ' Politiets Virksomhed; det
kom han nu aldrig til. Men vi kan vist
gaa over til det næste.

Nu har vi faaet en udførlig Rede
gørelse for Forholdet mellem de to Sik
kerhedspolitiafdelinger, saa der er ingen
Grund til at komme nærmere ind paa
det. Men jeg vender tilbage til det
Spørgsmaal, som jeg begyndte med, og
som Hr. Strøbech udviklede nærmere,
med Hensyn til Ødelæggelsen af Doku
menterne. Der fandtes i Sikkerhedsafde
lingen ogsaa et Arkiv under Opbygning.
Jeg har forstaaet paa Hr. Thune Jacob
sen, at det Materiale, der var i Rigs
politichefens Afdeling, var noget ufuld
stændigt. Hvordan med det den 9. April?
Det blev ikke ødelagt?

.Strøbech: En Masse af det blev
ødelagt.

formanden: Det er De sikker paa?
Strøbech: Ja, det er jeg sikker paa.

Jeg har revet adskillige Kort i Stykker
med mine egne Hænder.

formanden: Hvilke Retningslinier
gik man frem efter?

Strøbech: Ja, alt maatte jo ikke rives
i Stykker, men der blev ødelagt alt det,
man turde rive i Stykker efter de Oplys
ninger, som var givet af Thune Jacobsen
efter Forhandling med Ministeren. Men
f. Eks . blev der intet nazistisk Materiale
revet i Stykker.

formanden: Intet nazistisk?
Strøbech: Nej.
formanden: Kommunistisk heller

ikke?
Strøbech: Derimod blev meget kom

munistisk Materiale revet i Stykker. Jeg
har personlig revet meget i Stykker, og
saa deng-ang. Personlig har jeg taget ad
skillige Kort ud . Men der var ikke nogen
Ordre til at tage Kommunisterne ud, det
var der ikke, tværtimod . . . .

formanden: Heller ikke Nazi terne?
Strøbech: Alt, hvad der var af Spi

onagesager, alt, hvad der var om danske
Mænd, enten de var Kommunister eller
hvad de var, har jeg givet Ordre om at
fjerne, baade Papirer, Akter, Under
søgelser, Kartotekkorto. s. v., og det
skete.



673

Pormanden: Er der nogen, der øn
sker at stille Spørgsmaal i Tilknytning
hertil?

Bnsch-Jensene Hvor langt kom man
frem i Værket? For jeg har forstaaet paa
Hr. Thune Jacobsen, at den Indsigelse,
der kom fra tysk Side, førte til, at man
stoppede dette Ødelæggelsesarbejde.

Strøbecb: Det gjorde den nu ikke,
for jeg har personlig, efter at vi havde
faaet den, taget flere Kort ud og ødelagt
dem. Men jeg blev meget vred paa Thune
Jacobsen dengang og sendte ham et
meget forbitret Brev, hvor jeg bebrejdede
ham hans Opførsel. Bl. a. havde Thune
Jacobsen sagt, at det var et daarligt
Raad, jeg havde givet ham.

Buseh-Jensene At?
Strøbecb: At brænde det. Det pro

testerede jeg imod i et Brev, hvor jeg
altsaa udtalte min Mening temmelig
skarpt.

IiJermind: Det var blot et Par Ord
. til Forklaring af det, Dommer Strøbech
sagde, at der var ingen Ordre til at øde
lægge Kortene for Kommunisterne,
tværtimod. Hvad ligger der deri?

Strøbecb: Der skal vist ikke lægges
noget i det »tværtimod c.

IiJermind: Har man sagt det mod
satte?

Strøbecb: Det skal ikke være »tvært
imod- til, at de er Kommunister, men
dette »tværtimod« gaar paa, at der ikke
var nogen Ordre, det var paa vort Ini
tiativ, at vi i det hele taget begyndte at
ødelægge.

liiermind: Ja, men der var altsaa
ingen Besked om det modsatte?

Strøbecb: Nej, nej, absolut ikke. Det
er jeg meget taknemmelig for at De fik
frem.

Steen: Jeg vil gerne spørge Dem om
en Ting, Hr. Strøbech. Inden man gaar
i Gang med at ødelægge en Del af det
Materiale, bliver der saa ikke fra nogen
givet Direktiver eller Retningslinier for,
hvad man bør tilintetgøre, og hvad man
bør bevare? Jeg forstaar, at flere kom
i Gang med det. Blev det overladt til den
enkeltes Skøn?

Strøbech: Nej.
Steen : Hvad Retningslinier og Di

rektiver blev der givet?
Strøbecb: Nu er det saa lang Tid

siden, men Retningslinien var for det
første den, at da jeg var hos Thune Ja
cobsen, sagde jeg : Vi er i en Situation
nu, hvor vi kan vente . . . .

Steen: J a, Situationen kender vi.
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Strøbecb: .. .. at Tyskerne vil inter
essere sig for forskellige Ting, vi har
arbejdet med, vort Materiale maa vi der
for have bragt af Vejen. Jeg har for
Resten en Gang tidligere talt med Thune
Jacobsen om, at Materiale angaaende
Folk, som vi havde arresteret, skulde
ødelægges; jeg har gjort ham opmærk
som paa, at det maatte ske. Thune Ja
cobsen var enig i det, jeg foreslog, at alt,
hvad der var af Spionagesager, der ved
rørte England og Frankrig og vedrørte
Danske, som havde staaet i Forbindelse
med dem, som havde været mistænkt for
at arbejde sammen med dem - vi vidste
nemlig en hel Del om den Slags Ting
- skulde tilintetgøres, og det blev tilintet
gjort. Nu kan jeg ikke rigtig huske, om
der har været nogen direkte Forhandlin
ger om Kommunisterne, men Materialet
vedrørende alle, som vi regnede med var
truede, som man kunde tænke sig Ty
skerne havde Interesse i, blev fjernet
Det har jeg givet Ordre til, jeg var ikke
ansat deroppe, men gav den Ordre allige
vel, og den blev fulgt, men først efter at
Personalet havde faaet det skriftligt, for
di de var utrygge. Senere har jeg ogsaa
været paa Politigaarden, og der har jeg
yderligere, efter at det var afsluttet, taget
Kort ud 'og revet dem i Stykker.

Pormanden: Efter at det var afslut
tet? Hvad vil det sige?

Strøbecb: Jah, ind i April Maaned,
den 15.-16.-17. April, saadan noget.

Buseh-Jensene Det er for saa vidt
det samme. Men forstaar [eg det rigtigt,
naar jeg har den Opfattelse, at efter at
De har taIt med Rigspolitichefen, har
man vist Dem den Tillid at give Dem
carte blanche til at give de Ordrer, der
skulde gives? Naar De havde faaet den
generelle Bemyndigelse, De havde, spurg
te De ikke mere, hvad der skulde øde
lægges og hvad ikke? Saa havde De
Kompetence til at handle paa egen
Haand?

Strøbecb: Naah, jeg tror egentlig
ikke, der var Tale om noget carte blan
che. At vi gik meget videre, end vi maat
te, var der vist almindelig Enighed om,
der var ikke Tale om noget carte blanche.

Buseh-Jensent Saa tror [eg, vi for
staar hinanden alligevel. De skulde ikke
senere - og gjorde det heller ikke 
referere tilhage til Politichefen. Gennem
førelsen laa helt og holdent i Deres
Haand. Om De gik videre eller mindre
vidt, var Deres Sag.

Strøbecb: Ja, det kan man godt sige.
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I øvrigt var jeg kaldt derind af Vice- Rasmus Dansen: Hvem har givet den
politichef Begtrup-Hansen. Ordre?

Busch-Jensen: Hvorind? Strøbech: Det har jeg, men efter
Strøbech: Paa Politigaarden. Han den Linie, at enhver, der kunde tænkes

havde ringet til mig. truet, skulde ud af Kartotekerne. Og
Formanden: Det var Anledningen som sagt blev der brændt meget mere,

til, at De kom derincl. saaledes at man havde' en forholdsvis
Strøbech : Ja. sikker Margen.
Buseh-Jensent Men det vedrører ikke Karl Olsen: Jeg forstod det saadan,

det, jeg spørger om. Jeg spørger: Naar at De ikke var i Funktion paa det Tids
denne Bestemmelse skal gennemføres, er punkt. Men Deres Ordre blev altsaa god-
det saa Dem, der gennemfører den? taget?

Strøbech: Ja, jeg skulde assistere Strøbech: Jeg var kaldt ind. Jeg
med det. var deres gamle Chef.

Buseh-Jensene Ja, men saa er det Formanden: Formentlig fordi De
mig stadig uklart. Naturligvis er det Fol- var den eneste, der havde Kendskab til
kene i Afdelingen, som gør alt det det hele.
manuelle. Karl Olsen: Men jeg tænker paa det

Strøbech: Naa ja, men det forklarer rent formelle, om De var i Stand til at
det maaske, naar jeg siger, 'at: det var give Ordrer den Dag?
Vicepolitichefen, som ringede, for nu var Strøbech: Nej, men jeg gjorde det
det ham, det sorterede under. Jeg fik paa Rigspolitichefens Vegne.
ingen Efterfølger, og det var formentlig . Karl Olsen: Saa er det Rigspoliti-
derfor, han ringede ud til mig. chefen, der giver Ordren?

Strøbech : J eg gav Ordren videre til
Formanden: Hvem var det? Var det Rigspolitichefen. Jeg var der ikke hele

von lIfagius? '\ Tiden, jeg var igen hos Thune Jacobsen
Strøbech: Nej, Begtrup-Hansen. om noget andet, han vilde tale om, og
Steen: Jeg har nu forstaaet det saa- hos Beiiirwp-Hansen.

dan, Hr. Strøbech, at Personalet ønskede Karl Olsen: Hvis De skulde skønne
først at gaa i Gang med Ødelæggelsen, 'over, hvad der var tilbage af Materiale
naar de havde en skriftlig Tilladelse, og derinde, hvad var det saa for Materiale?
den faar de med Thune Jacobsens Navn? Jeg tænker her paa, om det var Matsri-

Strøbech: Og med det Indhold der. ale, der senere hen kunde faa en vis
Steen: Ja. Men i denne Skrivelse') Betydning.

gives der Tilladelse til at ødelægge en Strøbech: Det tror jeg ikke. Der
Del af Materialet, men ikke alt. Men var ikke meget Materiale, der kunde ha
saadan som jeg forstod Dem, gives der nogen Betydning, som det saa ud <lpn
ikke Direktiver for, hvad der skal øde- gang. Det meste var tomt, der var ikke
lægges, og hvad der skal bevares. Saa er meget.
det, jeg spørger: Hvem tager det An- Karl Olsen: Det er meget vigtigt at
svar? Hvem giver Direktiver til Perso- faa det fastslaaet.
nalet om, hvad der skal ødelægges? Dver Strøbech: Jeg er ganske sikker paa,
for et Spørgsmaal fra Hr. Buseh-Jensen at aer har ikke været levnet noget, der
nu, om det da er Dem, der foretager kunde have nogen Betydning for Tyskør
dette Skøn og lader den Ordre gaa vi- ne. Det har kun været Folk, som vi in
dere, er De tøvende og siger: Naah, jah, tet har haft paa.
næh, det kan man ikke rigtig sige. Saa Formanden: Det forekommer mig, at
siger jeg videre: En maa dog gøre det. senere hen, da man skulde arrestere
Man kan ikke sige til Personalet rundt Kommunisterne - ja, det er længe ef
paa de forskellige Kontorer: I maa øde- ter Deres Funktionstid -, benyttede man
lægge noget af det, ikke det hele. Der Kartotekerne; Tyskerne kom selv med en
maa gives klare Direktiver, som norma- Liste"), der indeholdt 71 Navne, men der
le Mennesker kan forstaa, om, hvad der udover ....
skal ødelægges, og hvad der skal heva- Buseh-Jensene Hr. Formand, det er
res. slet ikke det Kartotek.

Strøbech: Der er formentlig givet en Formanden: Men benyttede de ikke
saadan letforstaaelig Ordre. Den gik ud ogsaa det Kartotek? Det forekomm-r
paa, at alle, der kunde tænke at være mig, at Rigspolitichefen sagde, de be-
truede, skulde fjernes fra Kartoteket, nyttede det.
1) A. nr. 40, underbilag 2. 2) A. nr. 247 og 248.
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Strøbech : J eg ved ikke noget som IForhaand baade hos mig og mit Perso
helst om, hvorvidt der har været noget nale i Afdelingen den allerstørste Uvilje
Kartotek, om de har suppleret Kartete- I imod at have noget at gøre med »Hesie
ket . De storpolitiske Forhold dengang ltyven e, og jeg havde faktisk ikke, noget,
har maaske ogsaa spillet en vis Rolle. jeg kunde tænke mig at bruge ham til.

Pormanden: Efter Deres Mening har Jeg har hele Tiden haft en udpræget
det Kartotek ikke nogen som helst Be- Modbydelighed over for ham. Han gik '
tydning? den første Gang f,ra mig uden at have

Strøbech: Naar jeg ikke har været opnåaet noget. Men han kom igen og
der, kan jeg ikke vurdere, hvad det in- var næsten uafrystelig. Jeg var efter
deholdt. Efter den Tid saa j~g det ikke; haanden mere og mere klar over, at han
jeg var i Kolding og kunde ikke følge kun vilde have Penge, og da jeg fik at
Begivenhederne. Det var vist von lIIa- vide - det har jeg faaet at vide flere
qius, der førte Tilsyn med Sikkerheds- Gange af ham -, at jeg var ikke nær
politiet i den kommende Tid. Hvad der saa fremragende en Politimand som Pa
i øvrigt er gj'ort, ved ~eg ikke noget om. l~t~direktøren, Eivind Larsen og Rigspo-

Pormanden: Saa kan vi maaske gaa htlchefen, for de andre brugte ham, og
over til det sidste Punkt, vi har at drøfte det gjorde jeg ikke, saa henvendte jP.g
i Dag. Det drejer sig om en Mand, der mig til Rigspolitichefen og spurgte, hvad
hed Rudolph Ohristiansen, kaldet »He- Meningen var. Jeg tror ikke, det har
stetyven«l). Thune Jacobsen har her i været Thune Jacobsens Mening, at vi
Kommissionen forklaret - det er Sp . skulde bruge ham; jeg har i hvert Fald
112 -, at Rudolph Ohristiansen saa vidt ikke brugt ham til noget, men derimod
han erindrer, blev benyttet af Dem i den har jeg med Thune Jacobsens Samtykke
Periode, da De sad som Politiinspektør givet ham 20 eller 30 Kr. en eller to
i Sikkerhedspolitiet. Gange , naar han er kommet, og hver

Strøbech: Hvem siger det? Gang efter hans Raad. Jeg ved, at i Til-
Pormanden: Det siger Hr. Thune fælde, hvor jeg har afvist ham, er han

Jacobsen. Hvad siger De til det? Kendte gaaet over til Thune Jacobsen og har
De en Mand af det Navn? faaet Penge og er kommet tilbage til mig

Strøbech: Ja, jeg er blevet præsen- og vist sagt, at han har faaet Penge af
teret for »Hestetyven« af Thune Jacob- Thune Jacobsen. Da han efterhaanden
sen. var , særlig paatrængende, lod jeg en

Steen: Det udelukker ikke, at De Mand staa i mit Kontor i et skjult Rum
benyttede ham. for at høre, hvad han sagde, fordi jeg

Strøbech: Nej, men jeg er ikke havde saadan en Mistillid til ham. End-
kommet til at svare paa det endnu. videre har jeg ladet ham følge -paa for-

Formandem Der har jo været en skellig Maade, og jeg konstaterede paa
Del Spørgsmaal 'hor i Kommissionen i et vist Tidspunkt, vistnok gennem en æf
den Anledning. Jeg ved ikke, om De gan- Afdelingens egne Folk - det kan jeg
ske kort kunde oplyse os om hans Stil- nu ikke rigtig huske, og jeg kan heller
Iing i Forhold til Politiet for Deres eget ikke huske Tidspunktet - , at han havde
Vedkommende? været en Tur i Tyskland, og paa en el-

Strøbech: Jo, men kun for mit eget ler anden Maade - vistnok gennem
Vedkommende. Paskontrollen - blev det konstateret,

Formandem Ja, ja. at han var kommet til lDanmark med en
Strøbech: Jeg kan sige saa meget større Sum Penge i danske Kroner.

om »Hesietpuen«, at jeg lærte ham at Denne Oplysning fandt jeg var gefunde
kende gennem Thune Jacobsen og hos nes Fressen, for her havde man Lejlig
Thune Jacobsen, paa hans Kontor, hvor hed til at tage Manden, idet det var en
jeg havde Indtryk af, at »Hestetyvene evident Overtrædelse af Valutabestem
var kommet for at slaa Thune Jacobsen melserne, for en Mand som' han kundlil '-

. for Penge. Det var den første Gang, jeg ikke have Tilgodehavender i danske
saa ham. Saa en Ugestid senere forment- Kroner i Tyskland. Her var en Mulig
lig dukkede han op hos mig og mente, at hed for at faa hans Forhold undersøgt,
jeg, som nu var blevet Inspektør for og denne Oplysning gav jeg videre til
Sikkerhedspolitiet, ogsaa maatte arbejde Københavns Politi, for paa det Tids
med ham, ligesom Københavns Politi punkt vår det ælt for tydeligt tilkende
gjorde, og som Rigspolitichefen ogsaa givet, at vi ikke maatte arbejde i Køben
havde gjort. Der var, kan jeg sige, paa havn, og da han vist boede i eller arbcj-
1) A. 'nr. 217-230.
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dede i København, havde jeg ikke noget
med ham at gøre. Hvad Thune Jacobsens
Forhold til »Hestetyven « angaar, var
jeg fuldstændig klar over, at Thune Ja
cobsen har set paa ham med ganske de
samme øjne, som jeg har gjort, og min
Afdeling har bestemt ikke ....

Formanden: Thune Jacobsen havde
et bestemt Formaal, hvorfor han, om'
jeg saa maa sige, vilde holde fast paa
ham.

Strøbech: Det ved jeg ikke, det erin
drer jeg i alt Fald ikke.

Formanden: Han var bange 10r, at
han skulde gaa til Tyskerne, hvis man
gav Slip paa ham. Men det var altsaa
Københavns Politi, der skulde tage sig
af ham. De kender maaske heller ikke
til, at han den 16. September 1939 blev
anholdt paa et forfalsket Pas.

Strøbech. Jeg synes, at jeg har hørt
om det bagefter:

Formanden: Det er ikke noget der
vedrører Deres Afdeling. Han har maa
ske heller ikke været hos Dem med et
Forslag om en -Speciel Service-P

Strøbech: Hans Planer og Forslag
var legio og var lige fantastiske op; taa
belige allesammen.

Formanden: Der er maaske ikke
Grund til at komme nærmere ind paa det

Strøbech: Jeg tror, at han er en
meget inferiør Person og ogsaa baade af
Thune Jacobsen og mig har været be
tragtet som ganske uanvendelig.

Formanden: Suspekt?
Støbeeh:: Ja, positivt suspekt. Derfor

vår det, jeg lod Københavns Politi faa
Lejlighed til at undersøge hans Forhold.
Jeg ved ikke, hvad de gjorde ud af det.
Der var en fremragende Lejlighed til at
undersøge dem, da han kom fra. Tysk
land med Penge.

Formanden: Har nogen Spørgsmaal
i Tilknytning hertil eller i øvrigt Spørgs
maal til Hr. Strøbech?

Martin Nielsen: Det er ikke i Til
knytning til dette, men i Forbindelse
med et Spørgsmaal, som Hr. Karl Olsen
stillede; jeg vil gerne spørge, om jeg har
forstaaet det rigtigt. J eg forstod Hr.
Karl Olsens Spørgsmaal saadan, om der
i den Tid, da Hr. Strøbech har været
Chef for Sikkerhedspolitiet, direkte eller
indirekte har været Forbindelse med det
tyske Politi, officielt eller uofficielt har
bestaaet personlig Forbindelse eller paa
anden Maade Forbindelser, og jeg for
stod, at De besvarede det Spørgsmaal
benægtende. Er det rigtigt?
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Strøbech: Ja, naar De nu spørger
saa udførligt, vil jeg supplere Svaret
med at sige, at der var oprindelig Tale
om, at jeg skulde rejse til Finland for
at studere det finske Sikkerhedspoiiti.
Det var Vicepolitiinspektør Dahl, der
havde foreslaaet det. Men jeg vilde hel
lere have været til England op; bad
Thune Jacobsen om at faa Lejlighed til
det. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke blev
til noget; men en Dag skrev Thune Ja
cobsen til Berlin, om jeg kunde komme
ned og se det tyske Sikkerhedspoliti, og
i Sommeren 1939 - jeg kan sanmænd
ikke huske Datoen mere - var j(~g 8
Dage i Berlin. Men noget Samarbejde
har ikke fundet Sted i min Tid i alle
Tilfælde.

Martin Nielsen: For at studere det
tyske Sikkerhedspolitis Metoder?

Strøbech : Naah, Metoder - dets
Organisation. Det har jeg gjort med me
get Udbytte.

Martin Nielsen: Paa direkte Foran
ledning af Rigspolitichefen?

Strøbech : J eg har lige fortalt, at
jeg gerne vilde til Finland og England,
og jeg gaar ud fra, at det var Rigspoliti
chefen, der ordnede det, da han kendte
forskellige fremragende tyske Politifolk
fra sine internationale Kongresser 
jeg har endog været sammen med nogle
af dem hos ham.

Karl Olsen: Det, De siger, maa alt
saa betyde, at den Rejse ikke - det har
Interesse nu, da De angriber Ministeren
paa Sikkerhedspolitiet med von Kohl 
paa nogen Maade er Pdtr:tk for en or
ganisatorisk Forbindelse?

Strøbech: Det har der overhovedet
aldrig været drømt om, hverken fra von
Kohls eller min Side.

Karl Olsen: De nævner Sverige, Fin
land og Norge. Havde De selv Forbin
delse .. ?

Strøbech: Ja, vi har givet dem alt,
hvad vi kunde, om Tyskerne, og da jeg
var i Tyskland, gav jeg finske Repræ
sentanter, som jeg traf dernede, Besked
om, hvilke Observationer jeg gjorde. I
øvrigt har jeg faaet .glimrende Oplysnin
ger, som har været meget nyttige for
mig, og jeg tror nok, jeg har givet Thune
Jacobsen et meget interessant Billede af
mine Erfaringer nede i Tyskland.

H. C. Hansen: Oplysninger om hvad?
Strøbech: Om Regimet og Sikker

hedspolitiets Virksomhed o.s.v., som jeg
nu havde Lejlighed til at se noget af
paa den Rejse.
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II. C. lIansen: Sikkerhedspolitiet, vil
det sige Gestapo?

Strøbech: J a, Geheime Staatspolizei.
H. C. lIansen: Saa De deres Koncen

trationslejre?
Strebeche Nej.
H. C. Dansen: Det interesserede Dem

ikke? .
Strøbech: Jeg har kun været i Ber-

lin.
Formanden: Jeg forstod. det saadan,

Hr. Strøbech, at De havde studeret deres
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Organisation, men at De tog udtrykkelig
Afstand fra deres Metoder. Det sagde
De udtrykkeligt før. I

Strøbech: Ja, det har jeg gjort baa
de i Berlin og her. I Berlin var de slet
ikke i Tvivl om min Stilling.

Formanden: Er der andre Spørgs
maal? - Da der ikke synes at være
flere Spørgsmaal til Dem, Hr. Dommer
Strøbech, vil jeg gerne paa Kommissio
nens Vegne takke Dem, fordi De saa be
redvilligt er kommet til Stede i Dag og
har afgivet Forklaring om disse Forhold.

Afhøringen sluttede KJ. 16.






